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

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Διοίκηση του ΠΑ.Σ.Α.Σ. σας καλωσορίζει στη Εκλογικοαπολογι-

στική Συνέλευση και σας εύχεται καλή δύναμη με υγεία και καλούς 
αγώνες. 

Ξεκινώντας, αποτίουμε φόρο τιμής στο Μίκη Θεοδωράκη, τον 
αγωνιστή-δημιουργό και πρωτεργάτη της μαχόμενης τέχνης που 
έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. 

Η συνέλευσή μας πραγματοποιείται μετά από ένα «θερμό καλο-
καίρι», με ένταση της αντιλαϊκής-αντισυνταξιουχικής επίθεσης, με-
γάλες καταστροφικές πυρκαγιές, νέο κύμα έξαρσης της πανδημίας, 
ακρίβεια, νέο κύμα μεταναστευτικών ροών μετά την αποχώρηση των 
αμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν και ένα σωρό 
άλλα θέματα που δυσκολεύουν τη ζωή μας. 

Εξελίξεις 
Η ψήφιση από την κυβέρνηση του νέου νόμου για το ασφαλιστικό 

που ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση και καταργεί κοινωνικο-
ασφαλιστικά δικαιώματα, που κατακτήθηκαν με σκληρούς ταξικούς 
αγώνες, δείχνει τη βαθιά αντιλαϊκή πολιτική της, που την επιταχύνει 
σε συνθήκες όπου ο λαός υποφέρει. Μάλιστα η κυβέρνηση έδωσε 
τον τίτλο στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γε-
νιά»! κοροϊδεύοντας συνταξιούχους και εργαζόμενους ότι ενδιαφέρε-
ται για τη νεολαία και ότι αυτές οι ρυθμίσεις αφήνουν άθιχτο το σύστη-
μα ασφάλισης για τους ήδη ασφαλισμένους! 

Η επίθεση στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό δένεται με την επίθε-
ση στους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την αλλαγή προς το χει-
ρότερο στις εργασιακές σχέσεις. Τα 10ωρα, 12ωρα, δηλαδή οι νόμιμα 
απλήρωτες ώρες εργασίας, πέρα από τα προβλήματα στην υγεία των 
εργαζόμενων, επιδρούν και στις ασφαλιστικές εισφορές.

Εμβόλια
Όπως έχουμε πει πολλές φορές, στην πανδημία το σύστημα έδει-

ξε τα όριά του. Η κυβέρνηση με την πολιτική και τις παλινωδίες της 
κατάφερε να υπονομεύσει τον μαζικό εμβολιασμό. Τώρα προσθέτει 
κι άλλα εμπόδια στην προστασία της υγείας του λαού. Πετάει  χιλιά-
δες υγειονομικούς έξω από το σύστημα Υγείας, με την εφαρμογή του 
νόμου για την υποχρεωτικότητα και θα επιβαρύνει κι άλλο την κα-
τάσταση στο ήδη υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα με κίνδυνο την 
αναστολή λειτουργίας κλινικών, εξειδικευμένων ιατρείων και άλλων 
υπηρεσιών. Ουσιαστικά είναι μια πρόβα τζενεράλε για το «νέο ΕΣΥ» 
της γενικευμένης εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής δράσης 
στην Υγεία.  

Ακρίβεια
Εδώ και μια 10ετία ζήσαμε τις συνέπειες της οικονομικής καπιτα-

λιστικής κρίσης με μειώσεις στις συντάξεις και μισθούς,  να μπαίνουν 
λουκέτα σε μαγαζιά και επιχειρήσεις  και τα παιδιά μας είτε να δου-
λεύουν για ψίχουλα, είτε να βγαίνουν στην ανεργία.

Σήμερα στο όνομα της ανάκαμψης και της στήριξης των ομίλων με 
δισ. ευρώ, της «απελευθέρωσης» της Ενέργειας και των επενδύσεων 
για την «πράσινη ανάπτυξη», βλέπουμε τις τιμές πολλών προϊόντων 
και υπηρεσιών, βασικών για την καθημερινότητά μας, να παίρνουν 
φωτιά. Μόνο οι αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας εκτι-
μάται πως θα κυμανθούν από 15% έως και 50%, οι οποίες βέβαια 
θα περάσουν ακόμα και στα πιο βασικά ήδη διατροφής όπως ψωμί, 
γάλα, φέτα, ζυμαρικά, δημητριακά, αλεύρι, χυμοί, καφές κλπ. 

Για τα μέτρα ανακούφισης που θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο πρωθυ-
πουργός οι συνταξιούχοι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι.

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες
Δεν μας αφήνει και δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους η κα-

τάσταση, που διαμορφώνεται στον κόσμο. Οι πόλεμοι, οι συρράξεις, 
οι εντάσεις, η έξαρση των εξοπλισμών, το ξερίζωμα των λαών από 
τις χώρες τους (Συρία, Αφγανιστάν κ.α.)  από την επιθετικότητα των 
ιμπεριαλιστών σε όλο τον κόσμο και στην περιοχή μας μόνο ανησυχία 
εμπνέει. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το 4ο κύμα έξαρσης της πανδημίας είναι σε εξέλιξη, αλλά η κυ-

βέρνηση συνεχίζει στην ίδια λογική διαχείρισης της πανδημίας. Κρύ-
βει τις ευθύνες της και αξιοποιεί το εμβόλιο, ως εργαλείο για εκβι-
ασμούς και απολύσεις στους εργαζόμενους και όχι ως μέτρο προ-
στασίας της υγείας του λαού. Η θέση μας είναι, ότι οι εμβολιασμοί 
πρέπει να γίνουν κόντρα στις διάφορες ανορθολογικές θεωρίες. 

Η δράση του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ όλο το προηγούμενο διάστημα μπορεί, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων και δυσκολιών, να μην συνέχισε με τον ίδιο 
δυναμικό-μαζικό τρόπο την αγωνιστική  και πολιτιστική-μορφωτική 
πορεία της προηγούμενης περιόδου, αλλά βρήκε τον τρόπο και  προ-
σάρμοσε τη δράση του  στα πλαίσια των αναγκών της περιόδου. Συ-
νεχίσαμε την δράση μας, δεν χάσαμε την επαφή  μεταξύ μας, αναπτύ-
ξαμε  αρκετές και σημαντικές αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Τηρώντας 
όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, είχαμε τακτική παρουσία στο Σω-
ματείο, εκδώσαμε την «Επιφυλλίδα», και ήμασταν στη διάθεση των 
συναδέλφων για επείγοντα ζητήματα. Τα παραρτήματα Πτολεμαΐδας 
και Κοζάνης όλη την περίοδο της πανδημίας λειτουργούσαν κανονικά 
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες από το μεγάλο όγκο αποχωρήσε-
ων στο Λεκανοπέδιο και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, λόγω της 
απολιγνιτοποίησης. Παρεμβήκαμε για όλα τα προβλήματα για τους 
συνταξιούχους της ΔΕΗ και συμμετείχαμε στους αγώνες, που ανα-
πτύχθηκαν από το συνταξιουχικό-εργατικό κίνημα.

• Βγάλαμε Δελτίο Τύπου για τις αλλαγές στο οργανόγραμμα του 
ΕΦΚΑ/ΤΑΠ/ΔΕΗ, αναδεικνύοντας τα προβλήματα της έλλειψης 
προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, που είναι η αιτία για τις 
μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή κύριας σύνταξης και κατ’ 
επέκταση σε ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην απονομή 
εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης.
• Τα αναδρομικά του 11μήνου,  από τους νόμους 4051 και 4093 
του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το 2015, αποδόθη-
καν για τις κύριες συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους που τα 
δικαιούνταν, μετά από τους αγώνες των συνταξιούχων, με πολι-
τική απόφαση και όχι με δικαστικές αποφάσεις. Συνεχίζουμε να 

Αποσπάσματα από την εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ στις 09/09/2021
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διεκδικούμε τις επικουρικές και τα δώρα μέχρι να αποδοθούν σε 
όλους τους συνταξιούχους.
• Ο επανυπολογισμός με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης 
για τους συναδέλφους, που έχουν πάνω από 30 χρόνια δουλειάς 
προχωράει με ρυθμούς χελώνας. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του 
ΕΦΚΑ  θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. 
• Παρά του ότι, μετά από τους αγώνες των συνταξιούχων, απο-
καταστάθηκε το ποσοστό στο 70% για την απόδοση στις συντάξεις 
χηρείας, οι συντάξεις είναι αρκετά μειωμένες, αφού αφαιρείται η 
«προσωπική διαφορά».   
• Ακόμα είναι σε εκκρεμότητα η δημιουργία του λογισμικού για 
την απονομή σύνταξης στους συναδέλφους, που έχουν παράλ-
ληλη ασφάλιση, παρά του ότι η κυβέρνηση στην επερώτηση που 
έκανε ο Σύλλογος για το θέμα στις 16/11/20 απάντησε ότι: «Τέλος 
όσον αφορά τα θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση παράλληλου 
χρόνου ασφάλισης ή παράλληλης απασχόλησης μετά τις τελευταίες 
διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουν αποσταλεί στον e – ΕΦΚΑ, 
θα καταστεί σύντομα εφικτή η αντίστοιχη μηχανογραφική εφαρμογή 
από τον Ανάδοχο του έργου.»   
• Σοβαρά προβλήματα προέκυψαν από την απόφαση του Διοι-
κητή του ΕΦΚΑ να μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ στον ΕΦΚΑ. Η απόφαση υπογράφηκε το Δεκέμβρη και οι 
αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν αμέσως, χωρίς τα αντίστοιχα μέτρα 
στελέχωσης και ενημέρωσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Έτσι το 
Γενάρη, τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη φαίνονταν στο σύστημα σαν 
ανασφάλιστα, το εξωϊδρυματικό δεν αποδόθηκε, αρκετοί συνά-
δελφοί μας εκτός από την απώλεια αγαπημένων προσώπων είχαν 
να αντιμετωπίσουν το θέμα με τα  έξοδα κηδείας, όπου οι πάντες 
δήλωναν αναρμόδιοι. Το σωματείο μας, άμεσα έβγαλε Δελτία Τύ-
που και με την παρέμβαση του προέδρου της ομοσπονδίας μας, 
που είναι και μέλος του ΔΣ του ΕΦΚΑ, άμεσα δόθηκε λύση στα 
επείγοντα θέματα. 
• Με απόφαση του ΔΣ πληρώσαμε πάνω από 10.000 φωτοτυπίες 
για να προωθηθούν οι οριστικές στο ΕΤΕΑΕΠ για την απονομή της 
επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ για όλους τους συναδέλ-
φους, ανεξάρτητα σε πιο σύλλογο είναι μέλη.
• Για τα αναδρομικά από τα ειδικά επιδόματα και την αδικία που 
έγινε στους συνταξιούχους από τη ΓΕΝΟΠ και τη Διοίκηση της 
ΔΕΗ , μέσα από τη ΣΣΕ, κάναμε τηλεδιάσκεψη με το Διευθύνο-
ντα της ΔΕΗ και στη συνέχεια συναντηθήκαμε με τον ΓΔ/ΑΝΠΟ. 
Το θέμα είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε για περαιτέρω 
ενέργειες. Στη συνάντηση βάλαμε και το θέμα της στρατιωτικής 
θητείας για τη Μαθητεία, για το οποίο μας είπε ότι η Υπηρεσία δεν 
είναι έτοιμη να μας απαντήσει. 
• Με πολύ μεράκι εκδώσαμε την «Επιφυλλίδα». Η τριμηνιαία 
εφημερίδα αγκαλιάστηκε από όλους τους συναδέλφους και ειδικά 
την περίοδο των περιοριστικών μέτρων έπαιξε σημαντικό ρόλο 
για την επαφή των συναδέλφων με το Σωματείο. 
• Συμμετείχαμε στην τηλεδιάσκεψη  στην ΟΣΙΚΑ μαζί με 87 Σω-
ματεία.      

Με λίγα λόγια η νέα κατάσταση μας έκανε και πιο δημιουργικούς. 
Βρήκαμε άλλους τρόπους για να έχουμε τακτική επαφή με τους συ-
ναδέλφους και να τους ενημερώνουμε για όλα τα ζητήματα. 

Αυτή η δράση καταξίωσε τον ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ ακόμα περισσότερο 
στους συναδέλφους, γι’ αυτό και την 3ετία αυξήθηκαν οι εγγραφές 
στο Σύλλογο.

Τι έχουμε μπροστά μας
Εκτιμώντας μια σειρά ακόμη στοιχεία από τις εφαρμοζόμενες 

πολιτικές μπορούμε να πούμε ότι μπροστά μας έχουμε μια σειρά 

από σοβαρές αρνητικές εξελίξεις. 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε η θητεία του Συλλόγου έχει λήξει και λόγω παν-

δημίας είμαστε σε παράταση με υπουργική απόφαση. Όπως προβλέ-
πεται από το καταστατικό η διοίκηση του Σωματείου αποφάσισε να 
προχωρήσουμε σε διαδικασίες εκλογών.

Με όπλο την ενότητά μας, την κοινή δράση στα πλαίσια της ΣΕΑ, με 
το πλαίσιο αιτημάτων μας, είμαστε γεροί και είμαστε έτοιμοι να βρε-
θούμε  ξανά στο προσκήνιο του αγώνα. Η πορεία της ζωής μας θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να κινητοποιηθούμε και να απαιτή-
σουμε το δίκιο μας μέσα από μαζικούς αγώνες. 

Το συνταξιουχικό κίνημα δεν θα έχει την κατάντια της πλειοψηφί-
ας της ΓΣΕΕ. Ούτε θα γίνει πρόθυμος συνομιλητής του κάθε υπουρ-
γού και  Πρωθυπουργού, για να υποστηρίξει τις αντισυνταξιουχικές 
πολιτικές τους.

Σε αυτή την βάση αναπτύσσουμε τη δράση μας για όλα τα προβλή-
ματα από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. 

Προετοιμαζόμαστε για την 8η του Οκτώβρη, ημέρα των συντα-
ξιούχων για πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα με πορεία στο 
μέγαρο Μαξίμου. 

Διεκδικούμε:

→ Όλα όσα μας έχουν αφαιρεθεί. Με τη δουλειά μας τα 
έχουμε πληρώσει και είναι αναγκαία για να ζήσουμε με 
βάση τις πραγματικές μας ανάγκες.
→ Να γίνει τώρα πρόσληψη Γιατρών και Νοσηλευτών.
→ Να δημιουργηθούν ΜΕΘ.
→ Να ανοίξουν όλες οι Δομές Υγείας που έκλεισαν, να 
φτιαχτούν Δημόσιες Δομές Οίκων Ευγηρίας.
→ Να αποδοθούν τώρα σε όλους τους συνταξιούχους 
όλα τα αναδρομικά, χωρίς Δικαστήρια και προαπαιτού-
μενα.
→ Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ.
→ Να καταργηθεί η παρακράτηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης και να αποδοθεί το νομοθετημένο 0,5% του 
προϋπολογισμού στους συνταξιούχους.
→ Να αποδοθεί σε όλους η πληρωμένη 13η και 14η σύ-
νταξη.
→ Να σταματήσει η εξοντωτική φορολογία και οι πλει-
στηριασμοί για την πρώτη κατοικία.
→ Να καταργηθεί η αντεργατική-αντιλαϊκή-αντιασφαλι-
στική νομοθεσία.
→ Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα Ασφαλιστικά Τα-
μεία.
→ Να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες από τις φω-
τιές και τις πλημμύρες.
→ Να μειωθούν άμεσα οι τιμές στα βασικά προϊόντα λα-
ϊκής κατανάλωσης.   

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ όπως πάντα θα ανταποκριθεί στο 
πρόγραμμα δράσης  της ΣΕΑ, της ΟΣΙΚΑ και του ΠΑΜΕ.

Προχωράμε μπροστά έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνά-
μεις μας, στο οργανωμένο  συνταξιουχικό κίνημα μαζί με 
την ΟΣΙΚΑ και τη ΣΕΑ, καθώς και με το ταξικό κίνημα το 
ΠΑΜΕ.  Χωρίς φόβο και απογοήτευση, χωρίς αυταπάτες, 
προχωράμε μπροστά.

Ψηφίζουμε μαζικά – Δυναμώνουμε το Σύλλογο
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«Θα ήθελα, πρώτα από όλα, να υπογραμμίσω ότι έχει γίνει 
μια εξαιρετικά πρότυπη δουλειά για την αντιπυρική προστασία 
της χώρα μας, μια πραγματική τομή φέτος, όχι μόνο όσον αφο-
ρά τα μέσα και τους εξοπλισμούς, αλλά και το προσωπικό μας 
– αυτά είναι στοιχεία που θα σας παρουσιάσει σε λίγο αναλυτικά 
ο κ. Χαρδαλιάς. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω ότι έχει γίνει μια 
πρότυπη δουλειά όσον αφορά την αντίληψη και την κατανόηση 
του προβλήματος για την πυροπροστασία στη χώρα μας. Έχου-
με πλέον μια νέα προσέγγιση – με επίκεντρο την πρόληψη, την 
ετοιμότητα και την προσπάθεια παρέμβασης πριν εκδηλωθεί το 
κακό. Σκοπός όλων μας είναι, στο μέτρο του δυνατού, η αποτρο-
πή του κινδύνου…». Τάδε έφη μεταξύ άλλων ο κ. Χρυσοχοίδης 
στα μέσα του Ιούνη!!!! Τι μακάβριο ανέκδοτο!  

Χ ιλιάδες στρέμματα δάσους στάχτη, καμένα σπίτια, 
χωράφια, επιχειρήσεις, μαγαζιά, κόποι μιας ζωής, χι-
λιάδες άνθρωποι στο έλεος της τύχης τους και ένας 

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ, ΟΙ ΣΤΑΧΤΕΣ,
ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΜΠΙΖΝΕΣ….

μεγάλος απών: ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής 
προστασίας. Αυτό είναι το σκηνικό για τις μέρες της πύρινης 
λαίλαπας που προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές σε 
Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.

Τα πύρινα μέτωπα διένυσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα, 
απανθρακώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους και αναδει-
κνύοντας τις τεράστιες και διαχρονικές πολιτικές ευθύνες 
των κυβερνήσεων, που υπηρετούν με ευλάβεια την πολι-
τική εμπορευματοποίησης της γης, τον χωροταξικό σχεδι-
ασμό με κριτήριο το κέρδος, την δραματική υποχρηματο-
δότηση και υποστελέχωση των σχετικών υπηρεσιών πρό-
ληψης και προστασίας από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, 
τους σεισμούς, τις φυσικές καταστροφές.

Δεκαεπτά εκατομμύρια ζήτησαν τα δασαρχεία φέτος για 
πρόληψη. Δόθηκαν μόνο 1,7 εκατομμύρια, δηλαδή μόλις το 
10%. Αυτό βέβαια γίνεται εδώ και χρόνια, για την προστασία 

Π ροκηρυχτήκαν ήδη οι εκλογές του συλλόγου μας, για την ανά-
δειξη νέων οργάνων, Δ.Σ, Εξελ. Επιτροπής, αντιπροσώπων για 
την Ομοσπονδία μας (ΟΣΙΚΑ).

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 30/9/21 έως 
6/10/21 (βλέπε πρόγραμμα εκλογών της ΚΕΦΕΠ, στο ένθετο).

Στα τρία χρόνια που πέρασαν, το Δ.Σ και συνολικά ο Σύλλογός μας, έχει 
να επιδείξει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ό,τι πετύχαμε στα τρία αυτά χρόνια, το κερδίσαμε με την διαρκή δράση 
και συμμετοχή του συλλόγου μας, σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
των Συνταξιούχων (βλέπε απολογισμό Δ.Σ).

Συμμετείχαμε σε κάθε συγκέντρωση- διαμαρτυρία- διαδήλωση- δι-
εκδίκηση του συνταξιουχικού κινήματος, μέσα από την Ομοσπονδία μας 
και τη Σ.Ε.Α. Οι άλλοι σύλλογοι- αντισύνδεσμοι των συνταξιούχων της ΔΕΗ, 
ΕΛΑΜΨΑΝ με την απουσία τους και την σιωπή τους.

Γι’ αυτό και ο σύλλογός μας αγκαλιάστηκε από τους συναδέλφους συ-
νταξιούχους, γι’ αυτό και μαζικοποιήθηκε, διπλασιάζοντας τα μέλη του με 
σωρεία εγγραφών, γι’ αυτό και ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, είναι σήμερα ο μεγαλύτερος 
σύλλογος συνταξιούχων, όχι μόνο στην ΔΕΗ, όχι μόνο στην Ομοσπονδία 
μας, αλλά σε ολόκληρη την χώρα.

Αυτό κατακτήθηκε με την συνεπή δράση του συλλόγου μας, με το στα-
θερό πλαίσιο διεκδικήσεων, που αφορά όλους τους συνταξιούχους (πέρα 
και πάνω από μικροκομματικές και παραταξιακές σκοπιμότητες) και με τον 
σταθερό ταξικό προσανατολισμό.

 Βρισκόμαστε πάντα στις επάλξεις του αγώνα, διεκδικώντας τα κοινά 
συμφέροντα των συνταξιούχων και αντιστεκόμαστε μόνιμα και σταθερά, 
σε κάθε Κυβέρνηση- Εργοδοσία και υπερεθνικό οργανισμό που επιβου-
λεύεται τα εργατικά και συνταξιουχικά δικαιώματά μας, γιατί αυτό επιτάσσει 
το ταξικό μας συμφέρον.

 Μπροστά στις εκλογές του Συλλόγου 

Εν όψει τώρα των εκλογών στο σύλλογο, επιβάλλεται ΟΛΟΙ μας, να κι-
νητοποιηθούμε, να δράσουμε, να συμμετέχουμε στις εκλογές.

Επιβάλλεται να προσέλθουμε όλοι μας, στις Γενικές Συνελεύσεις, να 
πάρουμε μέρος στις διαδικασίες, να ενημερωθούμε, να κάνουμε τις προ-
τάσεις μας, την κριτική μας, να ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ στις εκλογές.

Επιβάλλεται η ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ παρουσία του κάθε μέλους στις Γ.Σ και 
την ψηφοφορία. Οι εκλογές αποτελούν μια σημαντική-κορυφαία συμμετο-
χική διαδικασία, γι’ αυτό ζητάμε την παρουσία όλων σας.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές θα φροντίσουν να είναι η κάλπη σε κάθε 
Νομό, Πόλη, Νησί, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή όλων. Φροντίστε την 
ημέρα και ώρα αυτή να την διαθέσετε για την ‘’αυτοπρόσωπη’’ παρουσία 
σας. Αν και θα μπορούσαμε, να χρησιμοποιήσουμε και την ‘’δια αλληλο-
γραφίας ψηφοφορία (όπως κάνουν άλλοι σύλλογοι), ο Σύλλογός μας δεν το 
επιδιώκει και δεν το κάνει, γιατί θέλουμε να υπάρχει προσωπική συμμετο-
χή των μελών μας, να υπάρχει διαφάνεια και καθαρότητα στις διαδικασίες 
μας.

Όσοι γραφτούν μέλη, μέχρι την ημέρα των εκλογών, μπορούν να συμ-
μετάσχουν και να ψηφίσουν. Είναι μια ευκαιρία για μεγαλύτερη μαζικοποί-
ηση του συλλόγου μας. Καθένας μας ας αναλάβει το χρέος να γράψει ένα 
ακόμη φίλο, συνάδελφο συνταξιούχο στο σύλλογο.

Δύναμή μας είναι, η ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ του Συλλόγου, η ΕΝΟΤΗΤΑ, ο ΑΓΩ-
ΝΑΣ, ο σταθερός ΤΑΞΙΚΟΣ προσανατολισμός. Έτσι μπορούμε να προωθή-
σουμε λύσεις στα προβλήματά μας και να συμβάλλουμε στον διακαή πόθο 
όλων μας για μια καλύτερη Κοινωνία, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση 
Ανθρώπου από Άνθρωπο.

ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
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του 65% της χώρας μας, που είναι δάση, διατίθενται από τον 
προϋπολογισμό μόλις το 0.04% .

Μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών, σε ακι-
νησία  το 14% των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω βλαβών 
κλπ.

Όμως, αντί για την πρόσληψη  4.500 πυροσβεστών και δα-
σοπυροσβεστών, έδωσαν 30 εκ. για την πρόσληψη αστυνο-
μικών στα πανεπιστήμια. Αντί να κατασκευάσουν δασικούς 
δρόμους, αντιπυρικές ζώνες, μόνιμες δεξαμενές νερού, 
πυροφυλάκεια, παρατηρητήρια, αντί να εκπαιδεύσουν τους 
κατοίκους, αντί, αντί, αντί, (βλέπετε αυτά αντιμετωπίζονται 
διαχρονικά ως κόστος), τσακίστηκαν να διαθέσουν 120 εκ. 
για ενίσχυση της AEGEAN, 308 εκ. για την Fraport, 48 εκ. για 
τα ΜΜΕ (λίστες Πέτσα), 20 εκ. για   αγορά νέων περιπολικών,  
1,9 δις για αγορά των RAFAL και 6,5 δις στο ΝΑΤΟ!!!

Για αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μόνο ο λαός μπορεί 
να σώσει τον λαό!!!

Η κυβέρνηση σπεύδει να συγκαλύψει τις ευθύνες της 
πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τον μεγάλο όγκο 
καύσιμης ύλης, από την βλάστηση που ευνοεί την ταχύτητα 
εξάπλωσης της φωτιάς, την κλιματική αλλαγή, ενώ παράλ-
ληλα προωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά τη στρατηγική του 
κεφαλαίου γύρω από την πράσινη ανάπτυξη.

Μπροστά στα μάτια όλης της κοινωνίας συντελείται  το 
έγκλημα της εμπορευματοποίησης της δασικής γης, με τις 
κυβερνήσεις υπηρέτες και διαιτητές των σφοδρών αντιθέσε-
ων μεταξύ μεγάλων συμφερόντων και ιδιωτών,  που «επεν-
δύουν» με βάση το χάρισμα δασικών εκτάσεων και δημόσι-
ας γης.

Και δείτε τώρα τι διαβολικές συμπτώσεις! Η στάχτη στη Β. 
Εύβοια αγκάλιασε όλες εκείνες τις περιοχές, που βρίσκονται 
στο επίκεντρο σχεδιασμών ενεργειακών μονοπωλίων, για τις 
οποίες η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είχε εκδώσει πριν ένα 
μήνα αποφάσεις για άδειες κατασκευής αιολικών πάρκων. 
Στην Αττική η στάχτη αγκάλιασε όλη εκείνη την περιοχή, που 
καταγραφόταν ως “μαγνήτης για την προσέλκυση επενδύσε-
ων στην ευρύτερη περιοχή Βαρυμπόμπης – Κρυονερίου και 
πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι”!!!

Και όσοι σήμερα κομπάζουν, ότι οι εκτάσεις που κάηκαν 
κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες, ότι αποκλείεται να 
διατεθούν για άλλον προορισμό κλπ κλπ ξεχνούν ηθελημένα 
την απόφαση 2499/2012 της ολομέλειας του ΣτΕ (με εισήγη-
ση της σημερινής ΠτΔ) ότι ναι, οι περιοχές κηρύσσονται υπο-
χρεωτικά αναδασωτέες με εξαίρεση όμως, την εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων.

…και το ηλεκτροσόκ!
Όμως ο ίδιος ο καύσωνας και οι ενεργειακές ανάγκες για 

χρήση κλιματιστικών, σε συνδυασμό μάλιστα με την άπνοια, 
έγιναν αφορμή να αποκαλυφθούν τα ψέματα της κυβέρνη-
σης και των άλλων αστικών κομμάτων, ότι η «απελευθέ-
ρωση» της αγοράς Ενέργειας, η «πράσινη ανάπτυξη» κλπ 
θα οδηγήσουν σε φθηνότερες τιμές ρεύματος για τη λαϊκή 
οικογένεια. Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζα της Ελλάδος 

(ΤτΕ) η πολιτική αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε αυξήσεις του 
ρεύματος κατά 150% την περίοδο 2005 - 2016, ενώ παράλλη-
λα αυξήθηκε και η ενεργειακή φτώχεια.

Η απολιγνιτοποίηση στην παραγωγή Ενέργειας (με στόχο 
από το 2023 να μην παράγεται ούτε μία κιλοβατώρα ρεύμα-
τος με καύσιμο τον λιγνίτη), η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μείγμα της χώρας (που όμως δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να εξασφαλίσουν ενεργειακή ασφάλεια 
και επάρκεια, καθώς η παραγωγή τους εξαρτάται άμεσα από 
τις καιρικές συνθήκες), η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρος 
της παραγωγής με το εισαγόμενο και πανάκριβο φυσικό αέ-
ριο (αύξηση της τιμής του κατά 95% από τον Μάη) και οι ει-
σαγωγές ρεύματος έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην τιμή του 
ρεύματος.

Με την άπνοια στα μέσα Αυγούστου να έχει καθηλώσει 
τις ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα και η συμμετοχή των 
ΑΠΕ στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για Ενέργεια να 
είναι μόλις 5%, οι ανάγκες καλύφθηκαν κατά κύριο λόγο από 
την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο, τις εισαγωγές ρεύ-
ματος από το εξωτερικό και την αύξηση της παραγωγής από 
τους λιγνιτικούς σταθμούς, όσους συνεχίζουν να δουλεύουν. 
Η αύξηση όμως της ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον λι-
γνίτη αυξάνει επιπλέον το κόστος του ρεύματος, εξαιτίας των 
«καπέλων» από τις ρήτρες για τους ρύπους, που θέσπισε η 
ΕΕ και εφαρμόζουν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις για την 
«ενθάρρυνση» των «πράσινων» επενδύσεων στην Ενέργεια 
και την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης. Οι «πράσινοι» 
αυτοί φόροι έχουν αυξηθεί κατά 72%. 

Ο συνδυασμός των πιο πάνω παραγόντων  απογείωσε 
την τιμή χονδρικής (ΟΤΣ) σε πάνω από 150 ευρώ την μεγα-
βατώρα, τιμή αυξημένη κατά 70% από τον Γενάρη και υψη-
λότερη στην ΕΕ.  Στις ήδη δρομολογημένες από 1η Αυγού-
στου αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις προς ΑΔΜΗΕ, 
που ανακοίνωσε η ΡΑΕ (3,3% στη χαμηλή τάση και 15,6% στη 
μέση) αναμένεται να προστεθούν και αυξήσεις στην τιμή 
του ρεύματος, που εκτιμάται πως θα κυμανθούν από 15% 
έως και 50%!! Ηλεκτροσόκ!!!! Οι αυξήσεις αυτές θα μετα-
κυλιθούν από τους παρόχους και θα επιβαρύνουν τελικά τα 
λαϊκά νοικοκυριά, αποκαλύπτοντας περίτρανα  τα αδιέξοδα 
που συνεπάγεται για τον λαό ο ενεργειακός σχεδιασμός με 
κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ

5/7/1973 Η τριήμερη απεργία των Τυπογράφων των Αθηναϊκών 
Εφημερίδων λήγει με νίκη των απεργών και αύξηση των αποδο-
χών τους κατά 30%.

7/7/1951 Ξεσπά απεργία 120.000 δημοσίων υπαλλήλων, που θα 
λήξει στις 22/7 λόγω της προδοσίας του αγώνα από την ΑΔΕΔΥ.

13/7/1931 Δυνάμεις της αστυνομίας με επικεφαλής τον Εισαγ-
γελέα διενεργούν επιδρομή στα γραφεία των συνδικάτων της 
πρωτεύουσας και συλλαμβάνουν δεκάδες συνδικαλιστές.

16/7/1941 Ιδρύεται το Εργατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ( Ερ-
γατικό ΕΑΜ), προπομπός του ΕΑΜ.

21/7/1965 Ενώ οι λαϊκές κινητοποιήσεις κατά των ανακτόρων 
(«Κίνημα των 70 Ημερών» - «Ιουλιανά») κορυφώνονται, η αστυ-
νομία δολοφονεί τον φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα, ηγετικό στέλεχος 
του φοιτητικού κινήματος και της Δημοκρατικής Νεολαίας Λα-
μπράκη.

26/7/1909 Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η πολιτική συνδικαλιστική 
οργάνωση της «Φεντερασιόν», μία από τις πιο μαχητικές, μαζικές 
και συνεπείς σοσιαλιστικές οργανώσεις, που έπαιξε καταλυτικό 
ρόλο στην ενοποίηση του σοσιαλιστικού κινήματος στη χώρα μας 
και την ίδρυση της ΓΣΕΕ.

30/7/1929 Στις 30 και 31 Ιούλη διενεργούνται δεκάδες συλλή-
ψεις κομμουνιστών και συνδικαλιστικών στελεχών των ταξικών 
συνδικάτων.

30/7/1946 Η αστυνομία κάνει επιδρομή στα γραφεία της ΓΣΕΕ 
για να αφαιρέσει τη διοίκηση από τους νόμιμους εκπροσώπους 
της εργατικής τάξης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
4/8/1936 Κηρύσσεται  ο στρατιωτικός νόμος, εγκαινιάζοντας την 
περίοδο της Μεταξικής δικτατορίας.

5/8/1935 Έξη ακόμα απεργοί εργάτες του Ηρακλείου έρχονται 
να προστεθούν στους 23 συνολικά δολοφονημένους εργάτες της 
δίχρονης διακυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος.

7/8/1933 Ανθρακωρύχοι του Αλιβερίου κατεβαίνουν σε απεργία 
με αίτημα την αύξηση των μισθών τους και την καταβολή των δε-
δουλευμένων τους.

8/8/1946 Αστυνομικές δυνάμεις κάνουν επιδρομή στα Εργατικά 
Κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

15/8/1931 Ογκώδη συλλαλητήρια αγροτών γίνονται στην Καρδί-
τσα και στα Φάρσαλα.

22/8/1943 Τριήμερη απεργία των τροχιοδρομικών σε Αθήνα 
και Πειραιά με αίτημα να μην σταλούν εργάτες στη Γερμανία, να 
αποφυλακιστούν οι  φυλακισθέντες συνάδελφοί τους, να παρθούν 
μέτρα κατά των μαυραγοριτών κ.α. Κανένα τραμ δεν κινήθηκε.

23/8/1923 Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες 
κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα πρώτα χρόνια του οργα-
νωμένου συνδικαλιστικού κινήματος, που κορυφώθηκαν στις 23 

Αυγούστου. Στην πλατεία Πασαλιμανιού στον Πειραιά πραγματο-
ποιείται πανεργατική συγκέντρωση από τη ΓΣΕΕ και το ΕΚΠ. Η 
κυβέρνηση Παπαναστασίου, που ουσιαστικά διευθύνεται από τον 
Νικόλαο Πλαστήρα, δίνει διαταγή να χτυπηθεί η συγκέντρωση και 
να διαλυθεί διά της βίας. Απολογισμός: 11 νεκροί εργάτες, 100 
τραυματίες και συλλαμβάνονται περίπου 500.

26/8/1935 Δολοφονική επίθεση των αρχών ενάντια σε 10.000 
σταφιδοπαραγωγούς μαζί με τα γυναικόπαιδα, στην κεντρική πλα-
τεία της Πύλου.

26/8/1945 Σημαντική νίκη του εργατικού αντιφασιστικού συ-
νασπισμού, στη συνέλευση των αντιπροσώπων των εργατικών 
Σωματείων της Αθήνας για την εκλογή διοίκησης του Εργατικού 
Κέντρου. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
3/9/1943 Γενική απεργία στη Βέροια κατά της ομηρίας, της τρο-
μοκρατίας και της υποχρεωτικής εργασίας.

8/9/1962 Ένας νεκρός και 30 τραυματίες, το αποτέλεσμα σφο-
δρών συγκρούσεων μεταξύ καπνοπαραγωγών και χωροφυλακής 
στο Ξηρόμερο της Αιτωλοακαρνανίας.

8/9/1966 Απεργία των ναυτεργατών, η πρώτη από το 1947, με 
αίτημα την αύξηση μισθών. 

9/9/1950 Εκδίδεται απόφαση για τους 118 συνδικαλιστές, που 
δικάζονταν από τις 13 Αυγούστου, στο στρατοδικείο Αθηνών. Από 
αυτούς, 8 καταδικάστηκαν σε θάνατο.

10/9/1945 Πενήντα χιλιάδες εργάτες απεργούν σε Αθήνα και 
Πειραιά με αίτημα την αύξηση των μεροκάματων,  τη χορήγηση 
τροφίμων,  την απομάκρυνση των διορισμένων εργατοπατέρων.

12/9/1943 Γενική απεργία στην Πάτρα με οικονομικά αιτήματα. 
Οι απεργοί, αψηφώντας τα  πολυβόλα, έσπασαν τον αστυνομικό 
κλοιό και κατέλαβαν το δημαρχείο.

12/9/2013 Δολοφονική επίθεση σε συνεργείο αφισοκόλλησης 
του ΠΑΜΕ, στο Πέραμα, από 30 και πλέον χρυσαυγίτες.

16/9/1945 Ο ΕΡΓΑΣ κατακτά την πλειοψηφία στη συνέλευση 
των εργατικών Σωματείων του Πειραιά.

18/9/1882 Εκδίδεται στην Αθήνα το πρώτο φύλλο της Εφημερί-
δας «Σύνδεσμος», όργανο του Σωματείου Τυπογράφων. Μία από 
τις πρώτες και σημαντικότερες εργατικές εφημερίδες.

22/9/1973 Μεγάλη συγκέντρωση των κατοίκων της Ελευσίνας 
ενάντια στα σχέδια της χούντας και του ομίλου Λάτση για επέκταση 
των διυλιστηρίων της ΠΕΤΡΟΛΑ.

28/9/1941 Μαζικός λαϊκός ξεσηκωμός στο νομό Δράμας, ενα-
ντίον των βουλγαρικών δυνάμεων κατοχής οι οποίες απαντούν με 
ωμή βία και σφαγές.

30/9/1929 Συνέρχεται το 5ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικο-
δόμων. Το συνέδριο απαιτεί τον τερματισμό της τρομοκρατίας, την 
απόλυση όλων των πολιτικών κρατουμένων και την κατάργηση 
του  ιδιώνυμου.
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΛΗ-

ΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ) 
εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμε-
νους και το λαό της Κούβας, καταδικάζοντας την 
τεράστια υποκρισία και τους επικίνδυνους σχεδι-
ασμούς των ΗΠΑ, της αντικουβανικής μαφίας και 
των μισθοφόρων τους μέσα στην Κούβα. Αξιοποι-
ούν δυσκολίες που προκαλεί ο ίδιος ο ασφυκτικός 
αποκλεισμός των ΗΠΑ και προσπαθούν να μεθο-
δεύσουν αντιδραστικές εξελίξεις έως και ιμπερια-
λιστική επέμβαση στην Κούβα.

…………….
Όλο το κείμενο μπορείτε να βρείτε στο site του 

Συλλόγου

Αθήνα 2/8/2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΠΟ
Αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, μετά τη συνάντηση στις 

5/7/21 με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ για τα 
αναδρομικά από τα ειδικά επιδόματα των εργαζομένων στην επι-
χείρηση, που σήμερα είναι συνταξιούχοι, συναντήθηκε στις 21/7 
με το Γενικό Διευθυντή των Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
(ΓΔ/ΑΝΠΟ). 

Ο Γενικός Διευθυντής, όπως και o Προέδρος της ΔΕΗ, ισχυ-
ρίστηκε ότι δεν υπάρχει αντικείμενο συζήτησης επειδή σχεδόν 
όλοι, όσοι έχουν αποχωρήσει, ήταν στο πλαφόν, εκτός ίσως από 
ορισμένες εξαιρέσεις, και επομένως δεν θα τους αποδίδονταν τα 
αναδρομικά που δικαιούνταν ακόμα και αν είχε ληφθεί μέριμνα 
στη ΣΣΕ. 

Εμείς επιμείναμε ότι γνωρίζουμε τα στοιχεία αρκετών συνα-
δέλφων που δεν ήταν στο πλαφόν και ενδεικτικά καταθέσαμε σχε-
τική κατάσταση.

Αλλά ακόμα και ένας να δικαιούταν τα αναδρομικά, θα έπρεπε 
να του είχαν αποδοθεί, για να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση των 
εργαζομένων της περιόδου 1ος/2019 – 5ος/2020. 

Ο ΓΔ/ΑΝΠΟ δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τα στοιχεία που κατα-
θέσαμε, δεν δεσμεύτηκε όμως ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα, που 
έχει προκύψει με τα υπόψη αναδρομικά.

Επίσης, του θέσαμε το ζήτημα για το χρόνο στρατιωτικής θητεί-
ας των συναδέλφων της Σχολής Μαθητείας ΔΕΗ, για το οποίο δεν 
μας έδωσε σαφή απάντηση.

Καλούμε τους συνταξιούχους να έχουν εμπιστοσύνη και να 
συσπειρωθούν στο Σύλλογο.

Να μην παρασύρονται από τα σωματεία «ντίλερ» των μεγαλο-
δικηγορικών γραφείων.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα. 

Αθήνα 22-7-2021
Το Γραφείο Τύπου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΏΝ» 11ΜΗΝΟΥ
Για πάνω από 10 χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις, τσάκισαν τη ζωή 

μας με τις αντιλαϊκές και φορομπηχτικές πολιτικές που ακολού-
θησαν.

Το ίδιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους εργαζόμενους και 
τα λαϊκά στρώματα.

Αυτό το διάστημα η κυβέρνηση της Ν.Δ επιχειρεί νέα ληστεία 
στους συνταξιούχους μέσα από το άδικο φορολογικό σύστημα, 
αφού θέλει να εισπράξει υπέρογκα ποσά από τις συντάξεις μας, 
φορολογώντας τα έτσι και αλλιώς κουτσουρεμένα αναδρομικά του 
11μηνου 2015 – 2016. 

Τα αναδρομικά αυτά, όπως όλοι γνωρίζουμε, μας αποδοθήκαν 
άτοκα και με 5 χρόνια καθυστέρηση και μάλιστα μας παρακρατή-
θηκαν χωρίς να αποδωθούν στην πλειοψηφία των συνταξιούχων 
τα χρήματα του 11μηνου για τα δώρα και τις επικουρικές συντά-
ξεις.

Τώρα καλούμαστε να τα δηλώσουμε με τροποποιητικές δη-
λώσεις μέχρι το τέλος του έτους στο εισόδημα του 2015 και 2016 
αντίστοιχα, με αποτέλεσμα μέρος των αναδρομικών (από 22% έως 
55%) να μας τα πάρουν πίσω με την εφορία.

Για όλα αυτά εκφράζουμε την αντίθεσή μας και καλούμε την 
κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την απαράδεκτη τακτική. 

Η θέση μας είναι: Να αποδοθούν τα χρήματα του 11μηνου 
για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις άμεσα σε όλους τους 
συνταξιούχους, χωρίς νέες δικαστικές αποφάσεις. Και όσα ποσά 
προέρχονται από αναδρομικά να μην φορολογούνται. 

Οι συνταξιούχοι να μη βιαστούν να κάνουν τις τροποποιητικές 
δηλώσεις, έχουμε περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους. 

Να συσπειρωθούν στον ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ και να συμμετέχουν 
μαζικά στην πανελλαδική- πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στις 8 
Οκτώβρη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Συνταξιούχων.

Αθήνα, 27/7/2021
Το Γραφείο Τύπου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Η Διοίκηση του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ εκφράζει την 
συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους πλη-
γέντες πυρόπληκτους της Εύβοιας από τις συνε-
χιζόμενες καταστροφικές πυρκαγιές και κατέθεσε 
300 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωμα-
τείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Ευβοίας, για να 
διατεθούν οργανωμένα για την αγορά αναγκαίων 
ειδών πρώτης ανάγκης.

Αθήνα, 10-08-2021
Το Γραφείο Τύπου
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
4670/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΏΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΏΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Η ΣΕΑ των συνταξιούχων εκφράζει την έντονη διαμαρ-
τυρία της για τη συνεχιζόμενη κοροϊδία της κυβέρνησης, η οποία 
παρά τις υποσχέσεις της και την προβολή που έγινε από τα Μ.Μ.Ε, 
δεν κατέβαλε τα χρήματα των συνταξιούχων με πάνω από 30 χρό-
νια εργασίας. Αυτή η κοροϊδία συνεχίζεται από την δημοσίευση 
του νόμου 4670/20. Η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά επικαλεί-
ται τα λογισμικά προβλήματα των ιδιωτικών εταιριών, που έχουν 
αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Όταν όμως πρόκειται για περικο-
πές στις συντάξεις τα λογισμικά είναι έτοιμα. Οι τεχνοκράτες επεν-
δυτές των ιδιωτικών ασφαλιστικών, που θα αναλάβουν τις νέες 
επικουρικές, έτσι θα συμπεριφέρονται. 

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι αυτά τα χρήματα τελικά τα δικαι-
ούνται ελάχιστοι συνταξιούχοι και σε καμιά περίπτωση δεν αντι-
σταθμίζουν τις μεγάλες περικοπές που έχει δεχθεί το σύνολο των 
2.5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Ακόμη σε πείσμα της κυβέρνη-
σης που διαστρεβλώνει μαζί με τα παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ και 
μερίδας του τύπου αυτή την αλήθεια, ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν 
χάσει τίποτα τους απαντάμε ότι: Οι συνταξιούχοι από τις περικοπές, 
που έχουν δεχθεί στις κύριες - επικουρικές συντάξεις, τα δώρα, 
το ΕΚΑΣ πληρώνουν 8 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Ακόμη από τα 
ασφαλιστικά τους ταμεία κουρεύτηκαν δεκάδες δισεκατομμύρια 
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΘΕΑΤΕΣ 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΡΑΓΏΔΙΑ.
Για μία ακόμη φορά ζούμε τις τραγικές και οδυνηρές συνέπει-

ες από την εγκληματική ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου αντι-
πυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Οι ανυπολόγιστες 
καταστροφές σε όλη τη χώρα έρχονται να προστεθούν στις αμέ-
τρητες καταστροφικές συνέπειες, που βιώνει ο λαός, ύστερα από 
πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς.

Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η αντιπυρική προ-
στασία δεν είναι μόνο η κατάσβεση, αλλά κυρίως η πρόληψη στο 
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των 
δασών, με τις απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες, τους καθαρισμούς, 
τις υποδομές κλπ., που τελικά θυσιάζονται στο βωμό της λογικής 
“κόστους – οφέλους”, που διέπει και τον τομέα της αντιπυρικής 
προστασίας. 

…………….
 Όλο το κείμενο μπορείτε να βρείτε στο site του Συλλόγου

ΦΙΛΟΛΑΪΚΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΖΏΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ
Οι πανηγυρικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν 

μπορούν να κρύψουν τον «ματωμένο» χαρακτήρα της ανάπτυξης 
για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση της 
ΝΔ μοιράζει ξανά απλόχερα προνόμια και διευκολύνσεις στο με-
γάλο κεφάλαιο (μείωση της φορολογίας και των εισφορών, επι-
δότηση της εργασίας, υπερεκπτώσεις στις επενδύσεις, κίνητρα 
για τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου), ενώ την ίδια στιγμή δίνει 
στους εργαζόμενους και συνταξιούχους κάποιες μικρές παροχές, 
ψίχουλα και υποσχέσεις, οι οποίες εξανεμίζονται αμέσως κάτω 
από την έκρηξη της μεγάλης ακρίβειας, την αλλαγή των εργασι-
ακών σχέσεων και την ανατροπή δικαιωμάτων και κατακτήσεων 
δεκαετιών. Και βέβαια για τα λεηλατημένα εισοδήματα των συντα-
ξιούχων, ούτε κουβέντα!

Για τις υπέρογκες αυξήσεις στην τιμή του ηλ. ρεύματος από 
όλους τους παρόχους (που είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης 
της αγοράς ηλ. ενέργειας, της απολιγνιτοποίησης, του μονοδιάστα-
του προσανατολισμού στις ΑΠΕ, της εξάρτησης από το πανάκριβο 
φυσικό αέριο κλπ), το … «φάρμακο» της κυβέρνησης είναι το «ει-
δικό ταμείο ενεργειακής μετάβασης», που θα καλύπτει - λέει - το 
80% των αυξήσεων στους καταναλωτές. Δηλαδή θα  πληρώνουμε 
απευθείας το 20% των τεράστιων αυξήσεων, και «από την άλλη 
τσέπη» θα  πληρώνουμε την κρατική επιδότηση στους ενεργεια-
κούς ομίλους, αφού το 90% άμεσων και έμμεσων φόρων το επω-
μίζονται τα λαϊκά νοικοκυριά. Μονά ζυγά δικά τους!!!

Απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή λαίλαπα, για τους συνταξιού-
χους και τους εργαζόμενους ορθώνεται ο δοκιμασμένος δρόμος 
του αγώνα. Συμμετέχουμε μαζικά στο Πανελλαδικό- Πανσυνταξι-
ουχικό Συλλαλητήριο στις 8 του Οκτώβρη στην Αθήνα. Προγραμ-
ματίζουμε και οργανώνουμε με κάθε ασφάλεια την προσέλευση 
μας στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.30 το πρωί. Απαιτούμε μια 
ζωή με αξιοπρέπεια!

ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕ;
Είναι τουλάχιστον ακατανόητη η, με χωρίς εξηγήσεις, συ-

μπεριφορά-αξίωση  της ΔΠΜ-Θ για την απομάκρυνση του 
γραφείου του παραρτήματος του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ στη Θεσ-
σαλονίκη, από τον χώρο που του είχε παραχωρήσει. Θυμί-
ζουμε ότι το παράρτημα στεγαζόταν σε χώρο του κτηρίου της 
ΔΠΜ-Θ (που επισκευάστηκε με έξοδα και προσωπική ερ-
γασία των μελών του) και λειτουργούσε απρόσκοπτα - προ 
covid - για έξι χρόνια. Σε επιστολή μάλιστα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./
ΔΕΗ προς την ΔΠΜ-Θ τονίστηκε, εκτός των άλλων, ότι οι 
συνταξιούχοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, είναι εμβολια-
σμένοι και τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα! 

Ταυτόχρονα με την καταγγελία αυτή ενημερώνουμε τα 
μέλη μας, ότι ο Σύλλογος νοίκιασε καινούργια γραφεία  για 
το παράρτημά  του στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, 
Εγνατίας 92 στον 1ο όροφο.

Η κυβέρνηση να σταματήσει τον εμπαιγμό στο σύνολο των συ-
νταξιούχων και άμεσα να αποδώσει τα χρήματα στους δικαιού-
χους από τον Οκτώβριο του 2019. 

Εμείς κάνουμε γνωστό στους πάντες ότι όλα αυτά που μας 
έχουν περικοπεί τα διεκδικούμε αγωνιστικά γιατί είναι δικά μας 
χρήματα, δουλεμένα με τον αγώνα μιας ζωής.

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
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Τ α συνταξιοδοτικά συστήματα της χώρας μας, όπως και 
στον υπόλοιπο κόσμο, αναπτύχθηκαν μέσα από σκλη-
ρούς και πολλές φορές αιματηρούς αγώνες της εργατι-

κής τάξης. Η αστική τάξη αναγκάστηκε να «συνδράμει» την 
ανάπτυξή τους αλλά και από την πίεση που άσκησαν οι κα-
τακτήσεις των εργαζομένων στις σοσιαλιστικές χώρες. Φυ-
σικά, σε κάθε χώρα, πήραν διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
ως προς τη χρηματοδότησή τους και ως προς τις παροχές 
τους.

Με αφορμή την κατάθεση, από την κυβέρνηση της ΝΔ, του 
νέου ασφαλιστικού εκτρώματος που αφορά στις επικουρικές 
συντάξεις, ας επιχειρήσουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. 

Από το 1992 μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τις ανατρο-
πές στις σοσιαλιστικές χώρες, άρχισε η σταδιακή αντεπίθεση 
της αστικής τάξης για να πάρει πίσω ό,τι είχε παραχωρήσει, με 
σημεία αιχμής τη σταδιακή απαλλαγή των εργοδοτών και του 
κράτους από τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τη μετατροπή 
τους σε ατομική υπόθεση. 

Το 1992 στην Ελλάδα η προσπάθεια αυτή εκφράστηκε εκ-
φράστηκε με την ψήφιση του νόμου 2084/92 με κυβέρνηση της 
ΝΔ και υπουργό Εργασίας τον κ. Σιούφα. Με τον νόμο αυτό αυ-
ξήθηκαν τα όρια ηλικίας, οι εισφορές κλπ. Η πιο χαρακτηριστική 
διάταξη όμως ήταν ο διαχωρισμός των εργαζομένων σε νέους 
και παλαιούς, με προφανή στόχο να διαιρεθούν οι εργαζόμενοι.

Από το 1992 έως το 2020, ψηφίστηκαν από όλες τις κυβερ-
νήσεις και συγκυβερνήσεις - ανεξάρτητα από το πρόσημο της 
κάθε μιας- διαδοχικά δεκάδες αντιασφαλιστικοί νόμοι. Μία 
από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις ήταν ο νόμος Ρέππα (ΠΑ-
ΣΟΚ) 3029/2002, όπου θεσμοθετείται στην Ελλάδα η δυνατότητα 
ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων.

Οι πιο χαρακτηριστικοί νόμοι είναι οι εξής:
1. Νόμος 3863/10 (για τον ιδιωτικό τομέα) και νόμος 

3865/10 (για το Δημόσιο), κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, υπουργός Εργα-
σίας Α. Λοβέρδος. Τους νόμους συνυπογράφουν μεταξύ άλλων 
οι υπουργοί Γ. Ραγκούσης, σημερινός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Μ. Χρυσοχοΐδης, σημερινός υπουργός Δημ. Τάξης ΝΔ και Μ. 
Ξενογιαννακοπούλου, σημερινή βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Θεσμοθε-
τούνται νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας και αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού των συντάξεων. Μία χαρακτηριστική διάταξη αυ-
τού του νόμου είναι το άρθρο 11 παρ. 3, το οποίο βρίσκεται σε 
ισχύ και προβλέπει την αύξηση των ορίων ηλικίας με βάση 
την αύξηση του προσδόκιμου ζωής στη χώρα μας.

2. Νόμος 4052/2012, με κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗ-
ΜΑΡ. Υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης. Το κεφάλαιο ΙΑ 
αυτού του νόμου ασχολείται με την επικουρική ασφάλιση. Γί-
νονται σημαντικές αλλαγές, με κυριότερες την εισαγωγή της 
νοητικής κεφαλαιοποίησης ως τρόπου υπολογισμού των επι-
κουρικών συντάξεων, διάταξη την οποία εφάρμοσε αργότερα ο 
Κατρούγκαλος με τον νόμο 4387/16, και τη δυνατότητα ίδρυσης 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

Την ίδρυση των Επαγγελματικών Ταμείων ανέλαβαν 4 Ομο-
σπονδίες εργαζομένων στις οποίες πλειοψηφούσαν δυνάμεις 
της ΠΑΣΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΑΚΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων (σούπερ μάρκετ), Ομοσπονδία Εργαζομένων στις 
Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρέ-
λαια και Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών). 

3. Νόμος 4093/2012, με κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. 
Υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης. Θεσπίζονται νέες αντιασφα-
λιστικές ρυθμίσεις με χαρακτηριστικότερη την αύξηση όλων 
των ορίων ηλικίας στα έως τότε ισχύοντα κατά 2 χρόνια, με απο-
τέλεσμα και το γενικό όριο ηλικίας στην Ελλάδα να πάει στο 67ο 
έτος από το 65ο που ίσχυε έως τότε. Επίσης περιλαμβάνει και 
μείωση συντάξεων.

4. Νόμος 4336/15 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται φυσι-
κά για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο περιέχει και συνταξιοδοτικές 
διατάξεις. Υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος. Με τις διατά-
ξεις του νόμου αυτού ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμα συ-
νταξιοδότησης στις μητέρες με ανήλικα τέκνα.

5. Νόμος 4387/16 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργός Εργα-
σίας Γ. Κατρούγκαλος, ενώ ο νόμος έμεινε γνωστός και με το 
όνομά του. Βασικές του διατάξεις είναι η δημιουργία του ΕΦΚΑ 
με την ενοποίηση όλων των Ταμείων κύριας ασφάλισης, η αλ-
λαγή του τρόπου υπολογισμού των κύριων συντάξεων και η θέ-
σπιση ηλικιακών ορίων για τις συντάξεις χηρείας, η δημιουργία 
του ΕΤΕΑΕΠ (ενοποίηση όλων των επικουρικών ταμείων).

6. Νόμος 4670/2020 με κυβέρνηση ΝΔ. Υπουργός Εργα-
σίας Γ. Βρούτσης. Δημιουργείται ο e-ΕΦΚΑ με την ενοποίηση 
των Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ. 
Ουσιαστικά δημιουργείται ένα εργαλείο στην κατεύθυνση της 
κατάργησης της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ και την 
προώθησή τους στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Από τα παραπάνω βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι σαρωτικές αλ-
λαγές σε βάρος των συνταξιοδοτικών και άλλων δικαιωμάτων 
γίνεται ανεξάρτητα αν βρισκόμασταν σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης ή ανάπτυξης. Με όλες αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
είχαμε μεγάλη μείωση συντάξεων, κύριων και επικουρικών 
και των εφάπαξ.

Ας δούμε ορισμένες δικαιολογίες που επικαλούνται για την 
επίθεση στο ασφαλιστικό σύστημα:

α. «Δεν αντέχει το κράτος τη χρηματοδότηση». Καταρχάς, 
οι εργαζόμενοι καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές τις οποί-
ες διαχρονικά έχουν καταληστέψει με διάφορους τρόπους. Το 
κράτος για δεκάδες χρόνια δεν κατέβαλλε εισφορές ως εργο-
δότης. 

β. «Οι επιχειρήσεις πρέπει να απαλλαγούν από το μη μι-
σθολογικό κόστος», όπως ονομάζουν τις εργοδοτικές εισφο-
ρές. Η λεγόμενη εργοδοτική εισφορά δεν είναι τίποτα άλλο από 
την υπεραξία που παράγουν οι εργαζόμενοι. Ουσιαστικά δηλ. 
πρόκειται περί εισφοράς των εργαζομένων και ας βαφτίζεται 
εργοδοτική.

Η αντιασφαλιστική επίθεση διαρκείας
φέρει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων
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γ. «Τα όρια ηλικίας πρέπει να αλλάζουν εφόσον αυξάνεται 
το προσδόκιμο ζωής». Ο στόχος τους είναι η λεγόμενη «ενερ-
γός γήρανση», δηλαδή να δουλεύουμε έως το βιολογικό μας 
τέλος και η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι μία τέτοια μέθοδος.

δ. «Οι εισφορές δεν πρέπει να βαλτώνουν, αλλά να απο-
τελούν εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης». Δηλαδή οι εισφο-
ρές των εργαζομένων είναι για να πηγαίνουν στον τζόγο, να 
επενδύονται και να μπαίνουν στη διαδικασία του ρίσκου; (ήδη 
επιχειρείται η θεσμοθέτησή του τζόγου με το σχέδιο νόμου που 
κατέθεσε ο Χατζηδάκης για τις επικουρικές) 

ε. «Υπήρχαν στρεβλώσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα». 
Αν υπήρχαν τέτοιες είναι απειροελάχιστες, τις οποίες τις δημι-
ούργησε το κράτος για να προσεταιριστεί κάποιο μέρος των ερ-
γαζομένων. Οι αντιασφαλιστικές ανατροπές όμως δεν έγιναν γι’ 
αυτές, αλλά για το σύνολο των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Οι θέσεις του Συλλόγου μας βρίσκονται στον αντίποδα της 
κυβερνητικής και εργοδοτικής προπαγάνδας.

Οι συντάξεις θα πρέπει να καλύπτουν τις σύγχρονες ανά-
γκες. Τα όρια ηλικίας πρέπει άμεσα να μειωθούν. Ο τεράστιος 
παραγόμενος πλούτος και η απίστευτη τεχνολογική εξέλιξη επι-
βάλλουν τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε 
ο εργαζόμενος να βρεθεί μεγαλύτερο διάστημα εκτός εργασίας 
και να το αξιοποιεί όπως θέλει.

Το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται μια εκ νέου αντιασφαλι-
στική επίθεση. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των 
επιχειρηματικών ομίλων ετοιμάζονται να ιδιωτικοποιήσουν 
πλήρως την επικουρική ασφάλιση.

Ο αγώνας του ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, μέσα από την Ομοσπονδία Συ-
νταξιούχων ΙΚΑ (ΟΣΙΚΑ) και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 
(ΣΕΑ) των συνταξιούχων όλης της χώρας, στοχεύει για απο-
κλειστικά δημόσια και καθολική Κοινωνική Ασφάλιση.

Συνταξιοδοτικό σύστημα αποκλειστικά δημόσιο
και καθολικό για όλους.

Σ τη συνέχεια των ανατροπών στο σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλισης με τους Ν.4387/2016 και 4760/2020 των 
κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., που συρρίκνωσαν τις 

κύριες συντάξεις και μείωσαν την κρατική χρηματοδότηση, 
έρχεται τώρα το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που λειτουργεί με βάση τη κεφαλαιαγορά 
και θα είναι «προσωπική» υπόθεση του κάθε εργαζόμενου.  

Σ’ αυτό το Ταμείο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έχει 
κατατεθεί στη Βουλή, θα υπαχθούν υποχρεωτικά οι νεοει-
σερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1/1/22, κλάδοι ελεύ-
θερων επαγγελματιών, που μέχρι τώρα δεν υπάγονταν στην 
επικουρική ασφάλιση και προαιρετικά όσοι ασφαλισμένοι 
είναι κάτω των 35 χρόνων.

Στο νέο ιδιωτικοποιημένο σύστημα οι ασφαλισμένοι, ενώ 
γνωρίζουν και είναι καθορισμένο το ύψος των εισφορών 
τους ( 6% επί των αποδοχών τους ή του εισοδήματός τους) 
δεν γνωρίζουν, ούτε καθορίζεται το ύψος της επικουρικής 
σύνταξης, ούτε δίνεται καμμιά εγγύηση γιαυτή. Η μόνη «εγ-
γύηση» που δίνει το κράτος είναι η επιστροφή των εισφο-
ρών, αν αποτύχουν οι επενδύσεις. Άλλωστε ποιες εισφορές 
μπορούν να φέρουν οι μισθοί των νέων εργαζομένων και με 
μεγάλα διαστήματα ανεργίας;

Όλα επαφίενται στην «απόδοση» του επενδυτικού ρίσκου 
και στην πορεία των αγορών, μετατρέποντας την Ασφάλιση 
από προστασία με ευθύνη του κράτους, για όποιον βγαίνει 
στη σύνταξη, σε χρηματιστηριακό τζόγο-ατομική υπόθεση.

Από τους «ατομικούς κουμπαράδες» του κάθε ασφαλι-
σμένου θα διαμορφώνεται κεφάλαιο, που θα αξιοποιείται 
για την χρηματοδότηση των επενδύσεων των επιχειρηματι-
κών ομίλων. Η επικουρική σύνταξη γίνεται επένδυση και οι 
ασφαλισμένοι επενδυτές. 

Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να κρυφτεί, όσες 
προσπάθειες κι’ αν κάνει η κυβέρνηση για να θολώσει τα 
νερά.

Η άλλη αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έστρωσε 
έδαφος για το σημερινό νομοσχέδιο της ΝΔ. στο όνομα της 
«βιωσιμότητας» των ταμείων και της μείωσης του «μη μι-
σθολογικού κόστους» για να έρθει η ανάπτυξη (για ποιόν;).  

Η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» στις επικουρικές συ-
ντάξεις, ο μόνιμος «κόφτης» για διαρκείς μειώσεις, στρατη-
γική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Όπως και τα «επαγγελματικά ταμεία», 
άλλος ένας τρόπος ιδιωτικοποίησης του συστήματος Ασφά-
λισης και εφαρμογής των τριών πυλώνων.

Το χρηματοδοτικό κενό επίσης που θα προκαλέσει το νέο 
σύστημα της επικουρικής ασφάλισης στο ήδη υπάρχον τα-
μείο ΕΤΕΑΕΠ, ανάλογα με τις εκτιμήσεις που γίνονται, θα εί-
ναι από 48 έως 78 δις ευρώ.

Αυτό το ποσό ακόμη κι αν καλυφθεί, όπως λέει η κυβέρ-
νηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΑΚΑΓΕ θα 
επιβαρύνει τους φορολογούμενους. Δεν  αποκλείεται αυτή 
η επιβάρυνση να συνδυαστεί και με μείωση των σημερινών 
συντάξεων, όπως και των νέων συντάξεων για τους ασφαλι-
σμένους, που θα παραμείνουν στο ισχύον σύστημα.

Οι εργαζόμενοι θα τζογάρουν σε χρηματιστήρια τον κόπο 
τους και θα παίρνουν ατομικό ρίσκο! Οι εισφορές τους θα 
μπαίνουν στον κουμπαρά των ασφαλιστικών εταιρειών. Το 
ομολογούν άλλωστε τα στελέχη της κυβέρνησης «οι επενδύ-
σεις είναι το καύσιμο της ανάπτυξης, αν δεν έχεις επενδύσεις, 
δεν έχεις ανάπτυξη. Οι επενδύσεις βέβαια έχουν ρίσκο, όμως 
οι μεγάλες αποδόσεις είναι εκεί που βρίσκεται το μεγάλο ρί-
σκο» δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Τσακλόγλου.

Πόσο πιο καθαρά να ομολογήσουν τη στρατηγική τους; 

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι τώρα ξέρουν και 
έχουν ένα δρόμο να βαδίσουν. Το συλλογικό ενωμένο 
αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματά μας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση. 

Ακόμη μια επίθεση
στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα
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Γ ιατί όλα αυτά;  Οι Αμερικανοί μπήκαν στο Β Παγκόσμιο 
Πόλεμο με αφορμή την επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ 
Χάρμπορ, στην ουσία όμως ήθελαν, όταν θα τελειώσει ο 

πόλεμος να βρίσκονται στο στρατόπεδο των νικητών για να 
διεκδικήσουν το μερίδιό τους από τα λάφυρα.

Έτσι,  ενώ ο πόλεμος είχε τελειώσει στις 9 Μαΐου 1945, 
αυτοί  έριξαν την ατομική βόμβα τρεις μήνες μετά στις δύο 

Χιροσίμα Ναγκασάκι: Το έγκλημα του ιμπεριαλισμού
πόλεις της Ιαπωνίας. Ήταν μία επίδειξη ισχύος των Η.Π.Α., 
μία προσπάθεια εκφοβισμού της ΕΣΣΔ και των άλλων λαών, 
που έβγαιναν νικητές από τον πόλεμο.

Μία κίνηση απέναντι στην άνοδο του επαναστατικού κινή-
ματος και στο κύρος, που κέρδισε η ΕΣΣΔ ανάμεσα στους λα-
ούς για τη μεγάλη συμβολή της στη συντριβή του ναζισμού. 

Τα επόμενα χρόνια ξεκίνησε ο λεγόμενος «ψυχρός πόλε-
μος». Οι   ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των αμερικάνων έγι-
ναν μία ατελείωτη επιχείρηση. Παριστάνουν  τον παγκόσμιο 
χωροφύλακα και επεμβαίνουν σε μία σειρά χώρες.

Οι λαοί όμως έχουν τον πρώτο λόγο.  Για αυτό είναι ανά-
γκη να δυναμώσει ο αγώνας μας ενάντια στην επικίνδυνη 
πολιτική του ΝΑΤΟ και στους σύγχρονους ιμπεριαλιστι-
κούς ανταγωνισμούς.  Ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της 
εμπλοκής χωρών και της δικής μας στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς και πολέμους.

Τελειώνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα μαθαίνουμε ότι, 
στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο, η 
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, στο όνομά της «αποχής» από 
πολιτικά μηνύματα (!)  πήρε καθαρή πολιτική θέση, αποσιω-
πώντας το πιο βάρβαρο ιμπεριαλιστικό έγκλημα, αρνούμενη 
να συμμετάσχει αντιπροσωπεία της στην εκδήλωση μνήμης 
στο Τόκιο, ούτε δέχτηκε να πραγματοποιηθεί ενός λεπτού 
σιγή.

Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

17 Αυγούστου του ’44 κοντά στο ξημέρωμα διαδραματίζεται 
μια ακόμη θηριωδία από τους Γερμανούς ΝΑΖΙ και τους δωσί-
λογους συνεργάτες τους. Τρεις χιλιάδες βαριά οπλισμένοι Γερ-
μανοί μαζί με τους Έλληνες συνεργάτες τους για να χτυπήσουν 
την αντίσταση και να κάμψουν το φρόνημα των αγωνιστών, πε-
ρικυκλώνουν την προσφυγούπολη του Πειραιά, τη «Μικρή Μό-
σχα» όπως βαφτίστηκε η συνοικία της Κοκκινιάς.

Η εντολή είναι: Να συγκεντρωθούν όλοι οι άνδρες ηλικίας 
14-60 ετών στην πλατεία της Οσίας Ξένης για έλεγχο ταυτοτή-
των. Όσοι δεν υπακούνε, τουφεκίζονται επιτόπου. 20.000 άν-
δρες πεσμένοι στα γόνατα και με τα χέρια πίσω από το κεφάλι, 
ώρες σ’ αυτήν τη στάση κάτω από τον καυτό ήλιο, βασανίζονται, 
ταπεινώνονται, εκτελούνται μπροστά στα μάτια των δικών τους. 

Στην μάντρα των μαρτυρίων  76 άτομα και μαζί τους και η 
Διαμάντω Κουμπάκη, στέλεχος της ΕΠΟΝ και μαχήτρια της 
ΟΠΛΑ, ντυμένη με τη στολή του ΕΛΑΣ, πιάνεται με το όπλο στο 
χέρι. Το θάρρος της ξεχωριστό, χτυπημένη και μέσα στα αίματα 

«Η Μάντρα της Κοκκινιάς»
“Α, Κοκκινιά,

εσύ κονάκι της κυνηγημένης πάντοτε Δημοκρατίας
οι πόρτες σου και οι στέγες σου

όλες γαζωμένες απ΄το ντουφεκίδι
στην κεφαλή σου πάντα μαύρο

το τσεμπέρι
και στη μέση σου το κόκκινο ζωνάρι”

(Γιάννης Ρίτσος).

την σέρνουν στην εκτέλεση, εκείνη μένει ατάραχη, δεν λυγίζει 
ούτε στιγμή, εμψυχώνει τους συναγωνιστές της, φωνάζοντας: 
«Μια ζωή τη χρωστάμε ας μην την πάρουν οι προδότες. Υπάρ-
χουν χιλιάδες λεβέντες, θα τους εκδικηθούν».

Πενήντα εκτελούνται στα Νταμάρια, 40 καίγονται στο Σχιστό, 
άλλοι πυροβολούνται στο δρόμο και στα σπίτια τους. Σύνολο 
315. Άλλοι 8.000 φυλακίζονται στο Χαϊδάρι και 1.000 απ’ αυτούς 
σέρνονται όμηροι στα κάτεργα της Γερμανίας, απ’ όπου δε γύ-
ρισαν ποτέ.

Το Μάρτη του 1947 το Γ΄ Δικαστήριο δωσίλογων αθώωσε 
τους προδότες εγκληματίες, Πλυτζανόπουλο και Σγουρό (πρω-
ταγωνιστές της σφαγής). Ο Πλυτζανόπουλος έγινε υποστράτη-
γος του κυβερνητικού στρατού και ο ανιψιός του έγινε δήμαρ-
χος Κοκκινιάς απ’ τη Χούντα!

6 Αυγούστου 1945. Οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές 
βομβαρδίζουν τη Χιροσίμα με ατομική βόμβα.  Πε-
ρισσότεροι από 130.000 άνθρωποι πεθαίνουν ακα-
ριαία και πριν τελειώσει η χρονιά άλλοι 30.000 δεν 
άντεξαν.  Τρεις μέρες αργότερα, 9 Αυγούστου 1945, 
ο δεύτερος μεγάλος βομβαρδισμός στο Ναγκασάκι 
και 70.000 άνθρωποι πέθαναν. Από τότε και μέχρι 
σήμερα χιλιάδες άνθρωποι χάνονται από τις συνέ-
πειες της ραδιενέργειας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Μίκης της πρώτης μας νιότης δεν «μένει» πια εδώ. Θα μείνει 
όμως ζωντανός στη σκέψη, στην ψυχή και στους αγώνες μας.

Ας χαμηλώσουμε τα κόκκινα λάβαρα κι’ ας πορευτούμε με 
τη μουσική του μέχρι «να σημάνουν οι καμπάνες», για την έφοδο 
στους ουρανούς. Μέσα απ’ αυτή τη μουσική ο Μίκης παρουσίασε 
τους λαϊκούς αγώνες του 20ου αιώνα στη χώρα μας και όχι μόνο. 
Μίλησε για «όλου το κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι». 
Το έργο του εμπνευσμένο από το λαό, αφιερώθηκε στο λαό και ο 
λαός το κρατά σαν «φυλαχτό» στην καρδιά του.

Μέσα απ’ αυτό το έργο ο Μίκης αναμετρήθηκε με την αδικία και 
την ηττοπάθεια, ύμνησε την αντίσταση, την ανάταση και την ελπίδα.

Μας έμαθε να τραγουδάμε λόγια μεγάλων ποιητών. Μίλησε 
για τους καημούς, τις αγωνίες και τους αγώνες των ταπεινών και 
καταφρονημένων, για όσους δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. 
«Αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα δεν θα είχα γράψει αυτή τη 
μουσική. Η μουσική για μένα ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός, είναι 
κάτι βιωματικό» είχε πει.

Ο Μίκης είναι η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυία του 20ου αιώνα. 
Το ταλέντο που από 17 χρονών φάνηκε, γράφοντας το πρώτο του 
μουσικό έργο και οι σπουδές σε Ελλάδα και με κρατική υποτροφία 
(που με πολλές δοκιμασίες πήρε) στη Γαλλία, γέννησαν αυτόν τον 
ογκόλιθο της μουσικής. 

Η διαδρομή της ζωής του είναι η ιστορία του τόπου μας.
Από 17 χρονών οργανώθηκε στο ΕΑΜ και λίγο αργότερα στο 

ΚΚΕ.
Το Δεκέμβρη του ‘44 πολέμησε στη μάχη της Αθήνας, μέσα 

από τις γραμμές του 1ου τάγματος του εφεδρικού ΕΛΑΣ, που είχε 
τη βάση του στην Νέα Σμύρνη. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας γνώρισε τις διώξεις και τα βασανιστήρια, ως 
εξόριστος στην Ικαρία και στη Μακρόνησο.

Δέκα μέρες μετά την επικράτηση της Χούντας, το 1967, 
πρωτοστατεί στην ίδρυση του Πατριωτικού Μετώπου. Το 
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου συλλαμβάνεται. Κρατείται στη Γενική 
Ασφάλεια στη Μπουμπουλίνας, στη συνέχεια μεταφέρεται στις 
Φυλακές Αβέρωφ, εκτοπίζεται στη Ζάτουνα Αρκαδίας και τέλος 
στις φυλακές του Ωρωπού.

Εκεί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία του, 
ενώ στο εξωτερικό ξεσπά θύελλα διαμαρτυριών, που ζητούν 
την απελευθέρωσή του. Το 1970 τελικά φεύγει για το Παρίσι. 
Συμμετέχει στις αντιδικτατορικές δράσεις σε πολλές χώρες. 
Οργανώνει συναυλίες συμπαράστασης μέχρι την πτώση της 
χούντας. Γίνεται γνωστός σ’ όλο τον κόσμο.

Τι να θυμηθούμε από τα έργα του Μίκη!
Το συγκλονιστικό «Επιτάφιο», το μεγαλειώδες «Κάντο 

Χενεράλ», την αθάνατη «Ρωμιοσύνη», τα «18 λιανοτράγουδα 
της πικρής πατρίδας», «Το τραγούδι του νεκρού αδελφού», 
το «Μαουτχάουζεν», το «Άξιον εστί», τις «Μικρές Κυκλάδες», 
τους «Λιποτάκτες», το «Αρχιπέλαγος» και τόσα άλλα σπουδαία 
έργα κορυφαίων ποιητών (Ρίτσος, Σεφέρης, Γκάτσος, Πάμπλο 

Νερούδα, Σικελιανός, Λειβαδίτης, Αναγνωστάκης, Ελευθερίου, 
Κάλβος, Σολωμός κ.α.), που έγιναν κτήμα του λαού μέσα από την 
μουσική του.

Ο Μίκης δημιούργησε αριστουργήματα σε εποχές δύσκολες, σε 
μέρες σκληρής πάλης ενάντια στο φασισμό, στην βαρβαρότητα του 
καπιταλισμού, στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στα στρατιωτικά 
πραξικοπήματα.

Σε μέρες ηρωικές, ανόδου του λαϊκού κινήματος, αλλά και σε 
μέρες ήττας, διώξεων, εκτελέσεων, αντιδημοκρατικών μέτρων, 
θυσιών και ηρωισμού του λαού μας για να έρθουν καλύτερες 
μέρες.

Ο Μίκης δεν ξεχνά τους συναγωνιστές του στην Αντίσταση και 
στους λαϊκούς αγώνες. Συμμετέχει στη δημιουργία του Ιδρύματος 
«Το Σπίτι του Αγωνιστή», προσφέροντας 33.000 δολ. από την 
απονομή του διεθνούς βραβείου Λένιν για την Ειρήνη, που του 
απονεμήθηκε από την κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης το 1983.

Διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μέχρι το 
2003.

Ο Μίκης διαισθανόμενος ότι «έρχεται το τέλος», παραδίδει 
επιστολή τον Οκτώβρη του 2020 στον Γενικό Γραμματέα 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, 
σημειώνοντας τα εξής: 

«Τώρα στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των απολογισμών, 
σβήνουν απ’ το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα “Μεγάλα 
Μεγέθη”. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα ώριμα χρόνια 
μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω 
να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα λοιπόν να 
παρακαλέσω, εκείνη την ώρα να επιληφθείς, εσύ προσωπικά, ώστε 
να γίνει σεβαστή όχι μονάχα η ιδεολογία μου αλλά και οι αγώνες μου 
για την ενότητα των Ελλήνων. Καθώς επίσης βέβαια και όλα αυτά 
που ήδη έχω ρυθμίσει, σε συνεννόηση με την γραμματέα μου Ρένα 
Παρμενίδου και τον φίλο και Πρόεδρο του Παγκρητίου Συλλόγου 
Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο Αγοραστάκη».

Η συμμετοχή και δράση μας στα «Μεγάλα Μεγέθη» που 
σημειώνει ο Μίκης, πρέπει να είναι η δική μας υπόσχεση.

Είναι η παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Το έργο του 
Μίκη θα μας συντροφεύει.

Μίκης Θεοδωράκης 
(1925-2021)
2 Σεπτέμβρη 2021. Ο Μίκης των αγώνων και του πολιτισμού περνά στην αιωνιότητα.
Θλίψη και συγκίνηση για το μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη.
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Η ΣΕΛΙΔΑ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

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

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ (5ο μέρος, τελευταίο)

Ό πως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα σημειώματά 
μας η φύση της γυναικείας ανισοτιμίας είναι ταξική. 
Οι ρίζες της βρίσκονται στις εκμεταλλευτικές σχέσεις 

παραγωγής. Αυτές οι σχέσεις παραγωγής έχουν αντανάκλα-
ση και  στο εποικοδόμημα της κοινωνίας, δηλ. διαμορφώ-
νουν τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις προκαταλήψεις για τη 
θέση  και το ρόλο της γυναίκας   στην κοινωνία.

Η εξέλιξη της γυναικείας ανισοτιμίας προϋποθέτει συνεπώς 
την ανατροπή της υλικής βάσης, που γεννά αυτό το ζήτημα, 
δηλαδή προϋποθέτει την ανατροπή του καπιταλισμού, της τε-
λευταίας εκμεταλλευτικής κοινωνίας στην ιστορία της ανθρω-
πότητας και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλ-
λευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο.

Αυτό το δρόμο άνοιξε η Οκτωβριανή σοσιαλιστική επανά-
σταση το 1917 στη Ρωσία, αλλά και η οικοδόμηση του σοσια-
λισμού στη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία και στις άλλες 
λαϊκές δημοκρατίες, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες που παρα-
τηρήθηκαν και από ένα σημείο και μετά τα λάθη και τις παρεκ-
κλίσεις. Αυτός ο δρόμος ανέδειξε το πραγματικό περιεχόμενο 
της χειραφέτησης της γυναίκας.

Η θέση που κατέκτησε η γυναίκα στο σοσιαλισμό ήταν ανώ-
τερη από αυτή που κατέχει και στην πιο ανεπτυγμένη σημερι-
νή καπιταλιστική κοινωνία.

Η εργατική εξουσία και η κοινωνικοποίηση των μέσων πα-
ραγωγής έβαλε τις βάσεις για να κατακτήσουν οι γυναίκες την 
ισοτιμία με το άλλο φύλο σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής. 

Για να γίνει κατανοητό αυτό θα πρέπει να αναλογιστούμε 
τις συνθήκες στην προεπαναστατική Ρωσία,  μέσα στις οποίες 
ζούσαν οι γυναίκες.

Το 80% ήταν ανειδίκευτες εργάτριες, κυρίως οικιακοί βο-
ηθοί και μαγείρισσες.  Το 13% εργαζόμενες στη βιομηχανία 
και μόνο το 4% στην εκπαίδευση. Η εργάτρια έπαιρνε τη μισή 
αμοιβή από αυτήν του άντρα. 

Ο αναλφαβητισμός ήταν μαζικό φαινόμενο. Το ποσοστό του 
έφτανε το 76% στο γενικό πληθυσμό και στις γυναίκες το 87%. 

Η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη στις περιοχές της Κε-
ντρικής Ασίας. Εκεί, λόγω  της ανισόμετρης ανάπτυξης του 
καπιταλισμού, επικρατούσαν συνθήκες μεγάλης κοινωνικής 
καθυστέρησης. Κυριαρχούσαν ακραίες αναχρονιστικές αντι-
λήψεις και προκαταλήψεις, που τοποθετούσαν τη γυναίκα 
ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο και έδιναν στον άνδρα δι-
καίωμα ζωής και θανάτου πάνω της. 

Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού συνεπώς, έπρεπε να  ξε-
περάσει ιδιαίτερες και σύνθετες δυσκολίες. Ένα από τα πρώτα 
διατάγματα τον Δεκέμβρη του 1917 ήταν η παραχώρηση πολι-
τικών δικαιωμάτων στη γυναίκα, που εκείνη την εποχή, μόλις 
σε έξι χώρες σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες είχαν αποκτήσει 
πολιτικά δικαιώματα.

Η Σοβιετική εξουσία έκανε πράξη τη νομική ισότητα των 
δύο φύλων. Κατήργησε όλους τους νόμους που κρατούσαν τη 
γυναίκα στην υποταγή, καθιέρωσε τον πολιτικό γάμο και εξί-
σωσε τα παιδιά εντός και εκτός γάμου. Απαγόρευσε την πορ-
νεία, παίρνοντας ταυτόχρονα μέτρα για την εξάλειψή της.

Λήφθηκαν επίσης υπόψη, οι ιδιαίτερες ανάγκες του γυναι-
κείου οργανισμού και θεσπίστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την προστασία της στους χώρους δουλειάς. Απαγορεύτηκε 
η νυχτερινή εργασία  των γυναικών στη βιομηχανία. Η συντα-
ξιοδότηση των γυναικών γινόταν στην ηλικία των 55 ετών, με 
5ετή διαφορά   από τους άντρες.

Η μητρότητα δεν ήτανε  ατομική υπόθεση αλλά ουσιαστικά 
έμπρακτη κοινωνική. Η κοινωνικοποίηση των εργασιών του 
νοικοκυριού αναδείχθηκε σε σημαντικό κρίκο για τη χειραφέ-
τηση των γυναικών.

Στο σοσιαλισμό η εργατική δύναμη έπαψε να είναι εμπό-
ρευμα και οι εργαζόμενοι, εκτός από παραγωγοί, έγιναν και 
ιδιοκτήτες του πλούτου που δημιουργούσε η δουλειά τους. Η 
παιδεία, υγεία, ασφάλιση, κατοικία, πολιτισμός, ήταν δωρεάν. 
Καθιερώθηκε αμέσως η οκτάωρη εργάσιμη ημέρα και εξα-
σφαλίστηκε για όλους η εργασία. Από το 1956 καθιερώθηκε 
στην ΕΣΣΔ το 7ωρο και η πενθήμερη εργάσιμη ημέρα. Οι δια-
κοπές έγιναν δικαίωμα για όλους.

Μετά από χρόνια, κάποια από αυτά τα δικαιώματα, κατακτή-
θηκαν και σε καπιταλιστικές χώρες. Είναι αυτά, που με πρό-
σχημα την ισότητα, έχουν σήμερα καταργηθεί π.χ. η πενταετής 
διαφορά στη συνταξιοδότηση ανδρών γυναικών, η κατάργηση 
της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας κ.α.

Στο σοσιαλισμό η εκμετάλλευση εξαλείφεται. Όμως επιβι-
ώνουν ιδέες και συνήθειες, ακόμη κι αν έχουν εξαλειφθεί οι 
υλικές βάσεις, που δημιουργούν την εκμετάλλευση. 

Η στασιμότητα και η υποχώρηση που σημειώθηκε, από μία 
περίοδο και μετά στη σοσιαλιστική οικοδόμηση, είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στην πορεία εξάλειψης της γυναικείας ανισοτιμίας. 
Η σταδιακή αποδυνάμωση των σοσιαλιστικών σχέσεων πα-
ραγωγής, η παράλληλη ενίσχυση των εμπορευματικών-χρη-
ματικών σχέσεων μπήκαν εμπόδιο στην κατάκτηση της γυ-
ναικείας ισοτιμίας. Παράλληλα καλλιεργούνταν επανάπαυση, 
αλλά και αυταπάτες, ότι πλέον στο σοσιαλισμό η ισοτιμία έγινε 
πράξη. 

Την εποχή της Περεστρόικα επανήλθαν με έντονο τρόπο οι 
λεγόμενες παραδοσιακές αντιλήψεις. Η συμμετοχή των γυ-
ναικών στην παραγωγή κατηγορήθηκε, ως η αιτία της χαλά-
ρωσης των οικογενειακών δεσμών. Η υπόσκαψη των σοσι-
αλιστικών σχέσεων παραγωγής σημείωσε ανάλογη επίδραση 
στις συνειδήσεις.

Κλείνοντας πρέπει να σημειώσουμε, οτι χρειάζεται να διδα-
σκόμαστε από την ιστορία στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού. 
Απαιτείται η διαρκής εμβάθυνση των νέων σχέσεων παραγω-
γής μέχρι την πλήρη επικράτησή τους.

Χρειάζεται το καινούργιο να παλέψει με το παλιό και τις 
επιβιώσεις του μέχρι να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά.
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Είναι γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
είναι ένα μεγάλο διεθνές αθλητικό, πο-
λιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό γεγονός, 

μία μορφή επικοινωνίας λαών και χωρών.
Στην Αρχαία Ελλάδα, η κατάκτηση της νίκης 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελούσε ύψι-
στη διάκριση και τιμή για τους αθλητές και την 
πόλη τους. Οι ολυμπιονίκες θεωρούνταν ήρω-
ες. Οι πόλεις γκρέμιζαν τα τείχη τους κατά την είσοδο των 
Ολυμπιονικών, ως ένδειξη της ασφάλειας που αισθάνονταν, 
καθώς είχαν ως πολίτες ολυμπιονίκες. Ο κότινος, στεφάνι 
από κλαδί αγριελιάς, ήταν το μόνο έπαθλο που έπαιρνε κά-
ποιος για τη νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σήμερα, η κυριαρχία των πολυεθνικών και του ιμπεριαλι-
σμού δίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το στίγμα της εμπο-
ρευματοποίησης του αθλητισμού.

Ο αθλητισμός από δικαίωμα κάθε νέου και νέας είναι πηγή 
κέρδους, αγοράζεται και πουλιέται για το κέρδος.

Το κυνήγι των χορηγών και η «στάμπα» στη φανέλα των 
αθλητών ξεσκεπάζει την υποκριτική στάση,  όσων διακηρύσ-
σουν το ολυμπιακό ιδεώδες, χωρίς να βλέπουν τι συμβαίνει.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2020 πραγματοποιήθηκαν από τις 
23/7/21 έως 8/8/21 στο Τόκιο, λόγω αναβολής τους το 2020 
για την πανδημία.

Η απαγόρευση παρουσίας θεατών για τη συνεχιζόμενη 
πανδημία δημιούργησε τεράστιο κενό στα προσδοκώμενα 
έσοδα, ιδιαίτερα για τα μεγάλα ξενοδοχεία και τις αεροπορι-
κές εταιρείες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες άσκη-
σαν πιέσεις έναντι νέας αναβολής, που συζητιόταν.

Η Ελλάδα κατέκτησε τέσσερα μετάλλια (δύο χρυσά, στο 
μήκος και στην κωπηλασία, ένα αργυρό στο πόλο ανδρών 
και ένα χάλκινο  στους κρίκους).

Έχει σημασία να δούμε κάποιες δηλώσεις, σχετικά με την 
κατάσταση, που επικρατεί στον ελληνικό αθλητισμό.

Μίλτος Τεντόγλου: Με περισσή σεμνότητα ο χρυσός ολυ-
μπιονίκης στο μήκος παραδέχτηκε ότι η εμφάνισή του στον 
τελικό ήταν τυχερή, αναγνωρίζοντας πως ο Κουβανός αθλη-
τής ήταν αυτός που ουσιαστικά άξιζε την πρωτιά, ο δε προ-
πονητής  του Γ. Πομάσκι  εντυπωσιάζει με τις δηλώσεις του: 
«φέτος δεν έχει έρθει ένας να μου δώσει μία καραμέλα για 
να γίνει ο Μίλτος καλύτερος. Να είναι καλά τα τρία μαγειρεία 
στην Καλαμάτα, όπου πηγαίναμε και τρώγαμε! Έψαχνα να βρω 
δωρεάν επιδέσμους».

«Από την πολιτεία δεν είχα καμία στήριξη» παραδέχτηκε ο 
ολυμπιονίκης στην κωπηλασία Στέφανος Ντούσκος.

Ο χάλκινος ολυμπιονίκης στους κρίκους Λ. Πετρούνιας  
αναφέρθηκε στην κατάσταση στο κλειστό του Αγίου Κοσμά, 
που έμπαζε νερό και κινδύνευε να πέσει.

Τέλος στα λόγια του  αρσιβαρίστα Θ. Ιακωβίδη, που συγκι-
νημένος δήλωσε παραίτηση μετά την ατυχή προσπάθεια του, 
«αποχωρώ, δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση» αποτυ-
πώθηκε ο Γολγοθάς που βιώνει η πλειοψηφία των αθλητών 
μας, που προσπαθούν να ξεπεράσουν δυσκολίες και εμπό-
δια στην προετοιμασία τους για κάθε αθλητική διοργάνωση.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες πάλεψαν με λιγοστά 
μέσα να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Εμείς, ως πο-
λίτες μιας χώρας που γέννησε τον ολυμπισμό, θα είμαστε 
περήφανοι μόνο όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες  υπερασπίζο-
νται την κοινωνική αποστολή του αθλητισμού, τα ιδανικά 
της φιλίας, της Ειρήνης και της  συναδέλφωσης, ανάμεσα 
στους λαούς. 

Γ ια να μη «βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος», 
ας θυμηθούμε κάποια γεγονότα σε σχέση με το Αφγα-
νιστάν.

Στη δεκαετία το ΄80 η αφγανική κυβέρνηση, που εκπρο-
σωπούσε τη λαϊκή επανάσταση, ζήτησε από την ΕΣΣΔ βοή-
θεια για να αντιμετωπίσει τους Μουτζαχεντίν κι’ άλλες εξ-
τρεμιστικές, θρησκευτικές δυνάμεις που δημιουργήθηκαν, 
χρηματοδοτήθηκαν και κατευθύνονταν από τις ΗΠΑ. Να 
σημειώσουμε ότι οι σοβιετο-αφγανικές σχέσεις υπήρχαν 
από το 1919, τότε που η Οκτωβριανή Επανάσταση βοήθησε 
την αφγανική αντίσταση εναντίον των Βρετανών.

Η διεθνιστική υποστήριξη της ΕΣΣΔ βοήθησε σημαντικά 
στην πρόοδο του αφγανικού λαού σ’ όλους τους τομείς.

Ήταν η περίοδος που στη χώρα δημιουργήθηκαν υπο-
δομές στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Πρόνοια, νομοθετή-
θηκε η εξίσωση ανδρών και γυναικών, δόθηκε η δυνατότη-
τα ανέλιξης των γυναικών σε αξιώματα στη διακυβέρνηση, 
στις επιστήμες, στην παραγωγή.

Όλα αυτά ανατράπηκαν, όταν οι Μουτζαχεντίν, με τη στή-
ριξη των ΑμερικανοΝΑΤΟικών, κατέλαβαν την εξουσία το 
1989. Τότε,  Αμερικανοί διοικητές εμφανίζονταν να τους 
παραδίδουν την «ελεύθερη χώρα τους», για να επανέλθει 
η μπούργκα, να ξαναρχίσουν οι διακρίσεις και οι διώξεις 
γυναικών, να σφαγιαστούν όσοι συμμετείχαν στο εγχείρημα 
να ξεφύγει ο λαός από τον σκοταδισμό.

Στη συνέχεια οι ρόλοι άλλαξαν, όχι όμως και το έργο. Οι 

Τι γίνεται στο Αφγανιστάν;
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ισλαμιστές έγιναν τα «μαύρα πρόβατα».
Μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στη Ν. Υόρ-

κη, την 11η Σεπτέμβρη του 2001, με το πρόσχημα της «κα-
ταπολέμησης της τρομοκρατίας», οι ΗΠΑ επεμβαίνουν στο 
Αφγανιστάν και σ’ άλλες χώρες της Ασίας για να εξαρθρώ-
σουν (;) την Αλ Κάιντα.

Η εισβολή των Αμερικάνων στο Αφγανιστάν (κρυβόταν 
ο Οσάμα Μπιν Λάντεν) υποστηρίχτηκε αρχικά από την Αγ-
γλία και τον Καναδά και λίγο αργότερα από όλα τα μέλη του 
ΝΑΤΟ και την ΕΕ, μεταξύ αυτών βεβαίως και την Ελλάδα.

Το 2002 στάλθηκαν 3.300 Έλληνες στρατιωτικοί. Μέχρι 
το τέλος του 2012, οπότε μειώθηκε η ελληνική στρατιωτική 
αποστολή, δαπανούνταν περίπου 7 εκατ. ευρώ ετησίως, η 
δε βάση της Σούδας πραγματοποιούσε κάθε είδους διευ-
κολύνσεις.

 Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ ήταν ο ανταγωνισμός 
με τη Ρωσία και την Κίνα σε μια περιοχή μεγάλης στρατηγι-
κής σημασίας και σημαντικού ορυκτού πλούτου, εμποδίζο-
ντας όλα αυτά τα χρόνια σχεδιασμούς των αντιπάλων τους, 

Ο  ρόλος της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 1821

Α πό τα πρώτα ακόμα βήματα στο Δημοτικό, μας πλημμύ-
ριζαν τα ανοχύρωτα μαθητικά μυαλουδάκια με εικόνες, 
αφηγήματα και διδαχές για τον πατριωτικό ρόλο της εκ-

κλησίας στην Επανάσταση του Γένους, την θυσία του Πατρι-
άρχη Γρηγορίου Ε’, το κρυφό σχολειό, την κήρυξη της Επανά-
στασης από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό στις 25 Μάρτη στην 
Αγία Λαύρα και τόσα άλλα! Από τα γεννητούρια του ακόμα  
το αστικό κράτος βάλθηκε να επιβάλλει το ιδεολόγημα της 
καθοριστικής συμμετοχής της εκκλησιαστικής ηγεσίας στον 
Αγώνα, γιατί αφενός χρειαζόταν την Ορθόδοξη Εκκλησία, ως 
ένα βασικό δεκανίκι στο δικό της εποικοδόμημα και αφε-
τέρου για να δημιουργήσει μια υποταγμένη συνείδηση των 
λαϊκών μαζών και μέσω της απόκρυψης του πραγματικού 
χαρακτήρα της Επανάστασης. 

Όμως τα γεγονότα είναι αμείλικτα και όσο κι αν τα φτιασι-
δώσεις ή τα αποκρύψεις, η αλήθεια θα λάμψει: 

Από τις πρώτες πράξεις της οθωμανικής εξουσίας, μετά 
την Άλωση, υπήρξε η «αποκατάσταση» της ιεραρχίας της Ορ-

θόδοξης Εκκλησίας, που βρισκόταν «ακέφαλη» από το 1450, 
με τη σύγκληση Συνόδου και ανάδειξη νέου Πατριάρχη.

Η οθωμανική εξουσία διεύρυνε και ενίσχυσε τα προνόμια 
και τις αρμοδιότητες της Εκκλησίας, καθιστώντας την τμήμα 
του οθωμανικού κρατικού μηχανισμού. Μέσα από ένα σύν-
θετο πλέγμα εξουσιών, η Εκκλησία έγινε ο επικεφαλής και 
ο ρυθμιστής κάθε πτυχής της ζωής της «χριστιανικής κοινό-
τητας» των Ρωμιών, με τον Πατριάρχη υπόλογο μόνο στον 
ίδιο τον Σουλτάνο. Ο δεσμός αυτός επεκτάθηκε και σε κατώ-
τερα επίπεδα διοίκησης με τους εκκλησιαστικούς παράγοντες 
να λειτουργούν, ως διαμεσολαβητές της οθωμανικής εξουσί-
ας και των υπόδουλων λαών.  

Από νωρίς η Εκκλησία συνδέθηκε με τον φορολογικό μη-
χανισμό του οθωμανικού κράτους. Ανέλαβε να αποδίδει στην 
Πύλη έναν ετήσιο φόρο υποτέλειας και επιπλέον εισέπραττε 
από το λαό μια σειρά από τακτικές και έκτακτες εισφορές, που 
αθροιστικά έφταναν ακόμα και το 1/3 των εισοδημάτων του 
χριστιανού ραγιά. Με το 25% έως 30% των χριστιανικών γαιών 

πχ την κατασκευή αγωγών ενέργειας, δρόμων μεταφοράς 
εμπορευμάτων κλπ.

Σήμερα μετά από 20 χρόνια το σκοταδιστικό, αναχρονι-
στικό κίνημα των Ταλιμπάν (που βγήκαν από τους Μουτζα-
χεντίν) επέστρεψε στη Καμπούλ με τη σημαία του νικητή.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν άρχισε την απόσυρση των αμε-
ρικανικών δυνάμεων μετά από μακρές διαπραγματεύσεις 
με τους Ταλιμπάν, που είχαν ξεκινήσει επί Τραμπ.

Η χώρα παραδίδεται στον προηγούμενο «εχθρό»!
Τι συμβαίνει λοιπόν; 
Οι ΗΠΑ αναπροσαρμόζουν και αναδιατάσσουν το στρα-

τό τους στον Ειρηνικό Ωκεανό, εκεί που η Κίνα απειλεί την 
πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Τώρα οι ΗΠΑ προσδοκούν ότι τα διαφορετικά συμφέ-
ροντα των Ταλιμπάν και των ξένων δυνάμεων (Κίνα, Ρω-
σία, Πακιστάν, Ινδία, Τουρκία, Κατάρ κ.α.) θα δημιουργή-
σουν γενικότερα κλίμα αποσταθεροποίησης, εμποδίζοντας 
να προωθηθούν συμφέροντα, που είναι ανταγωνιστικά με 
αυτά των ΗΠΑ.

Το συμπέρασμα λοιπόν που πρέπει να βγάλουμε απ’ όσα 
συμβαίνουν στο Αφγανιστάν είναι ένα: οι ιμπεριαλιστές δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ευημερία κα-
νενός λαού. Αυτό είναι υπόθεση κάθε λαού, είναι υπόθεση 
του αγώνα του να ορίζει ο ίδιος την τύχη του και τα συμφέ-
ροντά του.

Η αναμενόμενη αύξηση του προσφυγικού προβλήματος 
αποδεικνύει αυτό που πολλοί θέλουν να κρύψουν, πως οι 
πρόσφυγες είναι τα θύματα των πολέμων και των επεμβά-
σεων.

Να δυναμώσει λοιπόν, αποφασιστικά η λαϊκή 
πάλη για απεμπλοκή από τους νέους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς. 
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να ανήκουν στα μοναστήρια, οι φτωχοί αγροτικοί χριστιανικοί 
πληθυσμοί απομυζούνταν και μπούκωναν καλοταϊσμένους 
μοναχούς και ιερατείο. 

Εξαίρεση στο γενικό κανόνα αποτέλεσε ένα τμήμα μορφω-
μένων κληρικών, που επηρεασμένο από τις ιδέες του Διαφω-
τισμού, πήρε θέσεις προοδευτικές για την εποχή, φιλικές προς 
τα απελευθερωτικά σχέδια της ανερχόμενης αστικής τάξης, 
όπως  επίσης και η πλειοψηφία των  απλών  παπάδων, φτω-
χών βιοπαλαιστών, που  δούλευαν σκληρά, όπως οι υπόλοι-
ποι ραγιάδες και βρέθηκαν κοντά του τόσο στις προεπαναστα-
τικές εξεγέρσεις, όσο και στη διάρκεια της Επανάστασης.  

Η Εκκλησία υπήρξε αναπόσπαστο τμήμα  και υπέρμαχος 
πυλώνας, του οθωμανικού φεουδαρχικού καθεστώτος πρω-
τοστατώντας με κάθε τρόπο στην διασφάλιση της «ευταξίας» 
και υποταγής των υποτελών χριστιανικών πληθυσμών. Χαρα-
κτηριστικές ήταν οι πατριαρχικές νουθετήσεις των ραγιάδων 
με το ξέσπασμα του ρωσοτουρκικού πολέμου το 1807, το 1806 
- 1807 εναντίον των εξεγερθέντων κλεφταρματολών, το 1789 
εναντίον του Λάμπρου Κατσώνη, πρωτύτερα για τα «Ορλοφι-
κά». Η Εκκλησία επιστράτευσε ακόμη τον αφορισμό: εναντί-
ον όσων μετείχαν στα «Ορλοφικά» (1770 - 1774), των λαϊκών 
μαζών της Κέρκυρας (1796), των Σουλιωτών (1801), των κλε-
φτών του Μοριά (1805), των εξεγερθέντων κλεφταρματολών 
(1806 - 1807), κλπ.

Είναι αλήθεια πως η Εκκλησία διαφύλαξε τη γραπτή συ-
νέχεια της ελληνικής γλώσσας ως θεσμική έκφραση της 
ορθόδοξης πίστης παίζοντας ενοποιητικό ρόλο. Όχι όμως σε 
«εθνικές» γραμμές, αφού η θρησκευτική συνείδηση δεν 
ταυτιζόταν με την εθνική, η οποία δεν είχε διαμορφωθεί ακό-
μη. Ούτε βεβαίως στην κατεύθυνση της ανατροπής του υφι-
στάμενου καθεστώτος, αφού με αυτή την ελληνική γλώσσα οι 
εκκλησιαστικές αρχές κήρυτταν την υποταγή στο σουλτάνο και 
αποδοκίμαζαν κάθε σχέδιο ανατροπής του καθεστώτος. Για να 
αποκρυβεί αυτός ο ρόλος της εκκλησίας, πλάστηκε ο μύθος 
του «κρυφού σχολειού». Δεν υπάρχει καμιά ιστορική μαρτυ-
ρία για την ύπαρξη, κατά την τουρκοκρατία, τέτοιων σχολειών. 
Αντίθετα πολυάριθμα ελληνικά σχολεία, συντηρούμενα από 
την εκκλησία ή από τις κοινότητες, λειτουργούσαν ελεύθερα 
στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο, χωρίς ο κατακτητής 
να ασκεί κανέναν έλεγχο σ’ αυτά.

Στην γραμμή υποταγής στον σουλτάνο αθροίζονται η εντολή 
του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ να κατασχεθεί κάθε αντίτυπο της 
«Νέας Πολιτικής Διοίκησης» του Ρήγα, η έκδοση πολεμικών 
κειμένων κατά του Διαφωτισμού, η δημόσια καύση βιβλίων 
(Βολταίρος), το κλείσιμο σχολείων όπου η διδασκαλία κρινό-
ταν ως υπερβολικά προοδευτική, η δίωξη προοδευτικών λό-
γιων ιερέων κλπ.

Την κήρυξη της Επανάστασης συνοδεύουν τρεις μύθοι: 
25η  Μαρτίου, Αγία Λαύρα και Παλαιών Πατρών Γερμανός. 
Ακόμη και σήμερα μας δασκαλεύουν πως η Επανάσταση ήταν 
θέλημα Θεού, ευλογημένη από τον δεσπότη του, σε ένα τόπο 
της Εκκλησίας, την σημαδιακή μέρα του Ευαγγελισμού της 
Παναγίας για να «ξαναζωντανέψει» το φθαρμένο γόητρο της 
εκκλησίας.

Απόδειξη αυτών των μύθων; Η Επανάσταση ξεκίνησε από 
τον Υψηλάντη τον Φλεβάρη του ’21 στην Μολδοβλαχία, στις 21 

Μαρτίου απελευθερώθηκε η Πάτρα, στις 23 Μαρτίου η Καλα-
μάτα γιόρτασε την δική της απελευθέρωση, ο Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός δεν ήταν στις 25 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα, 
ενώ πρωτύτερα είχε «στολίσει» τον Παπαφλέσσα σαν «απα-
τεώνα, εξωλέστατο και μιαρό», όταν ο τελευταίος, ως απε-
σταλμένος της Φιλικής Εταιρείας προσπαθούσε να ξεσηκώσει 
τους προύχοντες!

Έχοντας υπόψη την ως τότε στάση της  Εκκλησίας, η  επί-
σημη θέση της απέναντι στην Επανάσταση του 1821 ήταν η 
αναμενόμενη. Όπως αναφέρει ο Π. Πιπινέλης, (άνθρωπος 
των ανακτόρων και πρωθυπουργός το 1963)  «στην κρίσιμη 
αυτή στιγμή ο κλήρος ετάχθη, κατά το πλείστον, υπέρ της δι-
ατηρήσεως της κρατούσης τάξεως πραγμάτων, και … υπέρ 
της τουρκικής αυτοκρατορίας».

Το γεγονός αυτό εκφράστηκε με τον πλέον κατηγορηματικό 
τρόπο στο ανώτατο επίπεδο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας με 
τον αφορισμό της Επανάστασης (όχι ένα αλλά τρία καταγγελ-
τικά κείμενα) από τον ίδιο τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’.

Οι αφορισμοί, παρότι είχαν αντίκτυπο σε ένα μεγάλο κομ-
μάτι των πιστών, δεν κατάφεραν να πνίξουν την Επανάσταση 
στη γένεσή της. Ο απαγχονισμός του Γρηγορίου Ε’ υπήρξε 
συνέπεια της αποτυχίας του, ως «αξιωματούχου» της Πύλης 
επιφορτισμένου με την «ευταξία του χριστιανικού λαού» να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Οι απολογητές της στάσης 
του πατριάρχη και των φαναριωτών κληρικών  δικαιολογούν 
τον συνοδικό αφορισμό του επαναστατικού κινήματος επι-
καλούμενοι τις απειλές του σουλτάνου για γενική σφαγή των 
χριστιανών ραγιάδων!!! Μέγα ψέμα!  Αυτοί που θέλουν να 
λέγονται πατριώτες και ηγήτορες,  σε τέτοιες κρίσιμες ώρες 
μπαίνουν μπροστά και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν με το κε-
φάλι ψηλά.

Βέβαια υπήρξαν και φωτεινές εξαιρέσεις στην ιεραρχία 
της Εκκλησίας! Για τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην Επα-
νάσταση ενδεικτικά αναφέρουμε τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο 
Δικαίο (Παπαφλέσσα), τον διαφωτιστή λόγιο Άνθιμο Γαζή (ορ-
γανωτή της Επανάστασης στη Θεσσαλία), τον μητροπολίτη και 
οπαδό του Διαφωτισμού Κύριλλο Β’ Αγραφιώτη (που αρνήθη-
κε να κοινοποιήσει τον αφορισμό του Πατριάρχη και τάχθηκε 
με τους «καρμανιόλους» της Σάμου, μετέχοντας ο ίδιος στις 
μάχες), κ.ά.

Η αντεπαναστατική δράση της κεφαλής της Εκκλησίας 
συνεχίστηκε και συνέβαλε στην υπονόμευση και καταστολή 
πολλών εστιών του αγώνα (Θεσσαλία, Μακεδονία, Κρήτη κ.α.). 
Το 1828, αντιπροσωπεία της «Μεγάλης Εκκλησίας», πριν την 
αναγνώριση του πρώτου ελλ. Κράτους, επέδωσε στον Καπο-
δίστρια συνοδική επιστολή νουθετώντας, απειλώντας και προ-
τρέποντας στην υποταγή.

Η Εκκλησία λοιπόν ήταν εκ θέσεως και εκ πεποιθήσεως 
ενάντια στην Επανάσταση, τόσο γιατί αντέβαινε στο ρόλο της 
στο πλαίσιο του οθωμανικού φεουδαρχικού κράτους, όσο και 
γιατί υπονόμευε ταυτόχρονα την ισχύ της ίδιας. Η συγκρότη-
ση ανεξάρτητου αστικού έθνους - κράτους, άλλωστε, θα σή-
μαινε μεταξύ άλλων την κατάργηση των κοσμικών εξουσιών 
και αρμοδιοτήτων της, την απώλεια, της έως τότε, θεσμικής 
ιδιότητας του Πατριαρχείου ως «επικεφαλής του γένους», 
κλπ. Όπως και έγινε.
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