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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
«Όταν η Διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή

τα δίκαια του λαού και δεν εισακούη 
τα παράπονά του, το να κάμη τότε ο λαός, 

ή κάθε μέρος του λαού, επανάστασιν,
ν΄αρπάζη τα άρματα και να τιμωρήση τους
τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν απ΄όλα 

τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον
απ΄όλα τα χρέη του»

Ρήγας (Φεραίος) Βελεστινλής 

Φ έτος, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, γιορτάζουμε τα 
200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.

Κυβέρνηση και Επιτροπή «Ελλάδα 2021», με 
αφορμή τα 200 χρόνια από τη δημιουργία του ελληνικού 
κράτους, εκπόνησαν μεγαλόπνοα σχέδια  για να τιμήσουν 
και να συνδέσουν την επανάσταση του 1821 με τη σημερινή 
πραγματικότητα και να προωθήσουν τα βασικά τους ιδεολο-
γήματα: συμμαχίες και «εθνική ενότητα».

Έτσι από τους τέσσερις άξονες της Επιτροπής ο πρώτος 
αφιερώνεται στο 1821 και οι άλλοι στους Έλληνες που άφη-
σαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια, 
στη μέγιστη προβολή της σύγχρονης Ελλάδας στο εξωτερικό 
και στο πώς φανταζόμαστε και θέλουμε την Ελλάδα των επό-
μενων χρόνων.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων τόσο της ελληνικής κυ-
βέρνησης όσο και των κυβερνήσεων άλλων κρατών ήταν 
χαρακτηριστικές:

Ο πρωθυπουργός  μέσα από την πορεία των 200 χρόνων 
οραματίζεται να γίνει «η Ελλάδα και πάλι πρωταγωνίστρια 
των καιρών», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην  «τε-
λική μάχη με την πανδημία» ισχυριζόμενος ότι «η χώρα μας 
βγαίνει ισχυρότερη από αυτή την περιπέτεια: Με ενωμένη 
την κοινωνία, ανθεκτική την οικονομία και αποτελεσματικό-
τερο το κράτος. Και επιπλέον, με δυνατούς δεσμούς εμπιστο-
σύνης ανάμεσα στην πολιτεία και τους πολίτες».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε υπερήφανη για 
«όσα έχουμε πετύχει», «ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, στον 
πυρήνα της ΕΕ και παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη 
περιοχή».

Το μήνυμα του πρόεδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αναφέ-
ρει… «Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ θα είναι στενότερη 
από ποτέ κατά τη διάρκεια της δικής μου διακυβέρνησης. Εί-
μαι απίστευτα περήφανος, που θα είμαι ο Αμερικανός Πρό-
εδρος ο οποίος θα βοηθήσει να ξεκινήσει τα επόμενα 200 
χρόνια της στενής συνεργασίας και φιλίας μας»!!! για να συ-
μπληρώσει  ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Εξωτερικών… «Η Ελλάδα 
είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος των ΗΠΑ… Μαζί εργαζόμαστε 
για να διατηρήσουμε τη Διατλαντική μας Συμμαχία ισχυρή 
και ζωντανή...»

Τα μηνύματά τους έχουν πολλαπλή στόχευση:
Όπως τότε οι «Σύμμαχες Μεγάλες Δυνάμεις» παρενέβη-

σαν (και στρατιωτικά), για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά 
τους, στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, έτσι και 
σήμερα είναι χρήσιμη άρα και επιβεβλημένη η ισχυροποίη-
ση των δεσμών με τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς (ΔΝΤ, 
ΝΑΤΟ, ΕΕ κλπ), που όμως οδηγούν σε βαθύτερη εμπλοκή της 
χώρας στους ανταγωνισμούς των ισχυρών της γης.

Από την «σιδηρά πολιτική» της Ιερής Συμμαχίας μέχρι την 
ναυμαχία του Ναυαρίνου και την απαρχή διάλυσης της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας γράφτηκαν πολλά επεισόδια στην 
στρατηγική των «Μεγάλων Δυνάμεων», αφού τα ιδιαίτερα 
συμφέροντα κάθε μιας πήγαζαν από το επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης και τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς.

Έτσι και οι σύγχρονες λυκοσυμμαχίες αναδιαμορφώνο-
νται ανάλογα με τα μερίδια στην παγκόσμια αγορά, τα επιμέ-
ρους γεωστρατηγικά συμφέροντα, που οδηγούν ακόμα και 
σε αιματηρές επεμβάσεις (και στη γειτονιά μας).

Αυτό λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε από την Επανά-
σταση του ’21 είναι ότι κανένας δυσμενής συσχετισμός δεν 
μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην ανατροπή ενός συστήματος 
που «έχει φάει τα ψωμιά του», δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο 
στην επαναστατική διαδικασία. 

Από την άλλη τα κηρύγματα περί «εθνικής ενότητας και ομο-
ψυχίας» αποσκοπούν να οικοδομήσουν την απατηλή συνείδη-
ση ότι όλοι έχουμε κοινά συμφέροντα, να «δικαιολογήσουν» την 
προσπάθεια φίμωσης κάθε φωνής που αντιστέκεται (προσπά-
θεια που πάει χέρι-χέρι με τον αυταρχισμό και την καταστολή), 
να κρύψουν την κραυγαλέα αντίθεση μεταξύ αυτού που παράγει 
τον πλούτο και αυτού που τον καρπώνεται. Αλήθεια, πόσο ισότι-
μος μπορεί να νοιώθει ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο εργαζόμε-
νος των 500€ με τους  «πλούσιους, που έχουν γίνει πιο πλούσι-
οι από ποτέ στη διάρκεια της πανδημίας» και «η εισοδηματική 
ανισότητα έχει ήδη φτάσει κοντά στο υψηλότερο σημείο της εδώ 
και τουλάχιστον μισό αιώνα», σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πολιτική των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, σε βά-
ρος της εργατικής τάξης και του λαού, εντείνει την εκμετάλ-
λευση, τη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση, αυξάνει τις 
κοινωνικές ανισότητες, συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύ-
τερο πλούτο στα χέρια των λίγων ισχυρών επιχειρηματιών, 
κλέβοντάς τον από τους άμεσους παραγωγούς του, τους αν-
θρώπους του μόχθου.

Τα παραπάνω πιστοποιούν ότι το εκμεταλλευτικό  σύστη-
μα που ζούμε είναι ιστορικά ξεπερασμένο. Η βαθιά διεθνής 
κρίση, που συνοδεύτηκε από την πλήρη αδυναμία και των 
πιο προηγμένων συστημάτων Υγείας να αντιμετωπίσουν την 
πανδημία, αποκάλυψε για άλλη μια φορά τη σήψη του.

Η μελέτη της ιστορίας, πίσω από τον κουρνιαχτό των κάθε 
λογής ιδεολογημάτων, μας αποκαλύπτει τις κοινωνικοοικο-
νομικές συνθήκες της κάθε εποχής, τις κινητήριες κάθε φορά 
δυνάμεις των τροχών της ιστορίας και κυρίως ότι τίποτα δεν 
καταργείται από μόνο του, όσο σάπιο κι αν είναι, χωρίς την πάλη 
των καταπιεσμένων, δηλαδή σήμερα των εργαζόμενων, των 
ανέργων, των νέων, όλων εκείνων που δεν έχουν να προτάξουν 
τίποτα άλλο παρά μόνο την εργατική τους δύναμη και έχουν να 
διεκδικήσουν μια ζωή αντάξια των σύγχρονων αναγκών και 
δυνατοτήτων τους, σύμφωνα και με τις προτροπές του Ρήγα.
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Π έρασε ένας χρόνος πλέον από την έναρξη της λεγόμενης παν-
δημίας και βρισκόμαστε πάλι στην αρχή, αλλά και με μεγάλη 
έκρηξη των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των θα-

νάτων.
Η κυβέρνηση δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή 

των συνεπειών της πανδημίας.
Δεν ενίσχυσε το Ε.Σ.Υ με τις απαραίτητες κλίνες ΜΕΘ, δεν ενίσχυ-

σε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
των Κέντρων Υγείας, για αποσυμφόρηση του ΕΣΥ στα Νοσοκομεία, 
δεν επίταξε τις κλινικές του ιδιωτικού Τομέα και το προσωπικό τους, 
δεν προσέλαβε το απαραίτητο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό. 
Πολλά ΔΕΝ, τα οποία όφειλε να κάνει για την προστασία της υγείας 
του Λαού και ΔΕΝ τα έκανε.

Αντίθετα, με πρόσχημα την ‘’πανδημία” πήρε σωρεία μέτρων σε 
βάρος των εργαζομένων και του Λαού.

Μας έκλεισε όλους στα σπίτια μας, απαγόρευσε συναθροίσεις, συ-
γκεντρώσεις, πορείες, διαδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να 
αντισταθεί η να εναντιωθεί και να αποκαλύψει την αδιέξοδη πολιτική της.

Οι κυβερνώντες όμως, ενώ αποφασίζουν μέτρα απαγόρευσης για 
τον Λαό, οι ίδιοι δεν τα εφαρμόζουν, τα καταπατούν, με προεξάρχοντα 
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς του. Οι απαγορεύσεις 
είναι για τους «πληβείους», για τον Λαό.

Οι εργαζόμενοι πάντως απέδειξαν πως μπορούν και τα μέτρα 
Προστασίας και Ασφαλείας να τηρούν και τις διεκδικήσεις τους να 
προβάλλουν. Το ΠΑΜΕ με τις Οργανώσεις του, η Σ.Ε.Α, η Ομοσπονδία 
μας, ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ απέδειξαν πως οργανωμένα και συντονισμένα, 

μπορούν να προβάλλουν τα αιτήματά τους και να διασφαλίζουν και 
την υγεία των εργαζομένων.

Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία ως εργαλείο στα χέρια 
της για να επιβάλλει αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα.

Στην διάρκεια αυτή, του χρόνου της πανδημίας, πέρασε πολλά 
αντιλαϊκά νομοσχέδια με στόχο την αφαίρεση δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών, όπως περιορισμό των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών 
ελευθεριών, απαγόρευση απεργιών-διαδηλώσεων, νομοσχέδιο για 
την παιδεία (Άσυλο- αστυνομία στα πανεπιστήμια), κλπ.

Πολλά νομοσχέδια, που δεν μπορούμε τώρα να τα απαριθμήσου-
με, πολλές “τροπολογίες”, πολλές αφαιρέσεις κατακτήσεων και όλα 
στο βωμό του κέρδους, στην υπηρέτηση των συμφερόντων της οικο-
νομικής ολιγαρχίας.

Όλοι γνωρίζουμε πως ό,τι κερδίσαμε μέχρι σήμερα το κατακτήσα-
με με αγώνες και θυσίες, δεν μας το χάρισε κανείς, καμία κυβέρνηση.

Ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ απτόητος θα συνεχίσει τον αγώνα μέσα από την Ομο-
σπονδία, τη  ΣΕΑ και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, για την υπεράσπι-
ση των συμφερόντων των συνταξιούχων και συνακόλουθα, όλων των 
εργαζομένων. Οι συνέπειες από τα μέτρα της Κυβέρνησης, είναι βαριές 
και πολλές και πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά. Με ευχολόγια και πα-
ρακάλια, όπως προσπαθούν οι αντισύνδεσμοι, δεν κερδίζεται τίποτα.

Συσπειρωθείτε στον ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, όλοι οι συνταξιούχοι, για να 
μπορούμε με μεγαλύτερες δυνάμεις, να διεκδικούμε τα αιτήματά μας.

Καλή υγεία σε όλους, καλή δύναμη για αγώνες, Καλή Πρωτομαγιά 
και Καλό Πάσχα.

Πολύβιος Τσίρκας

ΠΑΝΔΗΜΙΑ (COVID-19)
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΑΝΤΙΛΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τ ο λεγόμενο #metoo χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό κίνημα που πρω-
τοεμφανίστηκε το 2017 στις ΗΠΑ και σε συνέχεια σε άλλες χώρες. 
Στην πραγματικότητα ήταν μια τάση καταγγελιών σεξουαλικής πα-

ρενόχλησης σε γυναίκες κυρίως από το χώρο του θεάματος, ιδιαίτερα 
του Χόλυγουντ, οι οποίες δημοσιεύονταν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύ-
ωσης.

Εκείνη την περίοδο στις ΗΠΑ είχε εκλεγεί ο Ντόναλντ Τράμπ και ο 
προσβλητικός και σεξιστικός του λόγος αποτέλεσε την αφορμή να αντι-
δράσουν οι γυναίκες που βίωναν τις κοινωνικές ανισότητες και διακρί-
σεις.

Το #metoo ήρθε και στην Ελλάδα με αφορμή τις καταγγελίες της 
Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση, όπως 
και άλλων γυναικών από τα Πανεπιστήμια, τους χώρους αθλητισμού και 
του πολιτισμού.

Να σημειώσουμε ότι το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών 
εκφράζεται με πολλές μορφές και είναι πολλές οι αιτίες που ευθύνονται 
για το πρόβλημα αυτό.

Οι γυναίκες υφίστανται βία, παρενόχληση και κακοποίηση στους χώ-
ρους που δουλεύουν, σπουδάζουν, αθλούνται και ζουν.

Πίσω από το δισταγμό, την επιφύλαξη και τον φόβο να καταγγείλουν 
συγκεκριμένα περιστατικά, βρίσκονται η εργοδοτική τρομοκρατία και η 
απειλή της ανεργίας, οι εκβιασμοί των μεγαλοπαραγόντων του αθλητι-
σμού, οι πιέσεις του πανεπιστημιακού κατεστημένου.

Είναι καταδικαστέα και απαράδεκτα. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να 
αναδειχτούν οι οικονομικές-κοινωνικές συνθήκες που διευκολύνουν 
τους δράστες τέτοιων εγκληματικών πράξεων.

Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος και πρέπει να κατανοηθεί βαθιά. 
Τα θύματα αυτών των συμπεριφορών πρέπει να «σπάνε τη σιωπή τους» 
σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δεν έχει χώρο η υποκρισία για κάποιους 
που παρακινούν τώρα τις γυναίκες να «σπάσουν τη σιωπή τους», ενώ 
αξιώνουν από τις γυναίκες γενικά να μη μιλούν για τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες που τις φέρνουν αντιμέτωπες με την παρενόχληση 
και την κακοποίηση, για τα εμπόδια δηλ. που τις δυσκολεύουν να μιλή-
σουν και να καταγγείλουν την εγκληματική αυτή συμπεριφορά.

Και στο παρελθόν, κάθε φορά που ερχόταν στην επιφάνεια ένα τέτοιο 
ζήτημα, γινόταν προσπάθεια συγκάλυψης και αποπροσανατολισμού με 
κάποια ημίμετρα που παίρνονταν.

Οι θύτες πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά και να παίρνονται αυστηρά 
μέτρα για να σταματήσει αυτή η παθογένεια.

Οι διάφοροι κώδικες δεοντολογίας σε εργασιακούς χώρους δεν είναι 
μέτρα, είναι ημίμετρα. Ο ποινικός κώδικας για τέτοιας φύσης εγκλήματα, 
ιδιαίτερα όσον αφορά ανήλικα παιδιά  και γυναίκες πρέπει να αυστηρο-
ποιηθεί. Να ξέρουμε όμως ότι οι κοινωνικές παθογένειες θα διατηρού-
νται και θα ενισχύονται, όσο διατηρείται το κοινωνικό-οικονομικό σύστη-
μα που τις γεννάει και στηρίζεται στην εκμετάλλευση του ανθρώπου.

Χρειάζεται λοιπόν να φωτιστεί το υπόβαθρο που διαμορφώνει τέτοιες 
αθλιότητες. Αυτό το υπόβαθρο είναι που εκβιάζει και τη σιωπή των θυμάτων.

Η συνέχεια της ατομικής καταγγελίας απαιτεί την ουσιαστική συμμε-
τοχή στη συλλογική οργάνωση, τη διεκδίκηση και τον αγώνα. Το σύστημα 
της εκμετάλλευσης, της βίας και της ανασφάλειας πρέπει να ανατραπεί, 
δεν επιδέχεται διορθώσεις.

#metoo (κι εγώ επίσης)
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Τ α τελευταία χρόνια, όλο και πιο 
συχνά, βρισκόμαστε μπροστά σε 
καταστροφές  από φυσικά φαινό-

μενα. Καταστρέφονται υποδομές και πε-
ριουσίες, που με θυσίες και κόπο έχτισε 
ο λαός, αλλά ακόμα χειρότερα χάνονται 
ανθρώπινες ζωές. Και το ερώτημα είναι 
αν αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν.

Δηλαδή σε μεγάλη βροχόπτωση να 
πνίγονται άνθρωποι, σε μεγάλη πυρ-
καγιά να καίγονται, σε μεγάλο χιονιά να 
πεθαίνουν αβοήθητοι, σε ένα σεισμό να 
θάβονται στα ερείπια και σε μια πανδη-
μία να χάνονται χιλιάδες.

Εμείς λοιπόν οι χιλιάδες συνταξιούχοι 
της ΔΕΗ στον ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ που επιλέξα-
με το δρόμο του αγώνα για μια αξιοπρε-
πή ζωή με δικαιώματα για μας, τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας, λέμε «ΌΧΙ». Όλα αυτά 
δεν είναι ούτε μοιραία ούτε αποτέλεσμα 
ακραίων φυσικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία του Φλεβάρη που χτύ-
πησε όλη την Ελλάδα, στοίχισε ανθρώ-
πινες ζωές. Η μεγάλη χιονόπτωση και οι 
πτώσεις δένδρων, ειδικά σε αστικές περιοχές, απέκοψαν δρόμους 
από την πρόσβαση εκχιονιστικών, πυροσβεστικών, ασθενοφόρων 
και λοιπών οχημάτων, δυσκόλεψαν τις μετακινήσεις ασθενών και 
εργαζομένων καθώς και τη λειτουργία νοσοκομείων, αναβλή-
θηκαν εμβολιασμοί. Κατέστρεψαν σπίτια και αυτοκίνητα, επίσης 
δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα σε δίκτυα μέσης και χαμηλής 
τάσης. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα 
(250.000 μόνο στην Αττική) μέχρι και 7 ημέρες. Εξαιτίας αυτού του 
γεγονότος χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς νερό και θέρμαν-
ση, χωρίς οξυγόνο και μηχανική υποστήριξη σε χρόνια πάσχοντες 
ασθενείς, χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ για την τηλεκπαίδευση 
μαθητών και τις εξετάσεις των φοιτητών. Κόπηκε η Ελλάδα στα 
δύο με το κλείσιμο της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, παρά τη συμβατική 
υποχρέωση του διαχειριστή της, που εισπράττει δις από τα διόδια, 
να την κρατήσει ανοιχτή.

Η μετάθεση ευθυνών μεταξύ των κυβερνητικών και υπηρεσι-
ακών παραγόντων του κρατικού μηχανισμού (κεντρική διοίκηση, 
τοπική διοίκηση περιφερειών και δήμων, ΔΕΔΔΗΕ, Δασαρχείων) 
καθώς και η άσφαιρη αντιπολίτευση  περί ικανών ή ανίκανων 
διαχειριστών και ανικανότητας ή ασυνεννοησίας  του κρατικού 
μηχανισμού, δεν μπορούν να κρύψουν το κύριο. Συναινούν όλοι 
αυτοί στο ότι: έχουμε ένα κρατικό μηχανισμό που αποδεικνύεται 
ευέλικτος και αποτελεσματικός στην υπηρεσία των επιχειρημα-
τικών ομίλων, δυσκίνητος όμως και αναποτελεσματικός, όταν 
χρειάζεται να προστατέψει το λαό.

Ότι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, η προστασία ακόμα 
και της ζωής των πολιτών συνθλίβονται στη λογική «κόστους- 
οφέλους», στη λογική ότι, αντί να συντηρούν και να ανανεώνουν 
τον εξοπλισμό και τις υποδομές, συμφέρει να αποκαθιστούν τις 
βλάβες από τις καταστροφές και να αποζημιώνουν με ψίχουλα 
τους πληγέντες, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην κοινωνία.

Οι πολυήμερες διακοπές ηλεκτροδότησης σε εκατοντάδες χι-

λιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα 
μέσα στο χιονιά του Φλεβάρη, προστιθέ-
μενες  στις εκατοντάδες χιλιάδες νοικο-
κυριά που αντιμετωπίζουν την ενεργεια-
κή φτώχεια εν έτει 2021 και τις 200.000 
διακοπές ηλεκτροδότησης το χρόνο 
λόγω χρέους, είναι απότοκα της απελευ-
θέρωσης της αγοράς Ενέργειας.

Πολιτικές που υπηρέτησαν όλες οι 
κυβερνήσεις συνεπικουρούμενες από 
τις πλειοψηφίες στη ΓΕΝΟΠ και τα σω-
ματεία της από το 1992 μέχρι σήμερα. 
Έσπασαν τη ΔΕΗ σε Παραγωγή- Εμπο-
ρία (ΔΕΗ ΑΕ), Μεταφορά (ΑΔΜΗΕ), Δι-
ανομή (ΔΕΔΔΗΕ) με πλήρη διαχωρισμό 
μεταξύ τους.

Έστησαν ανταγωνιστές στην Πα-
ραγωγή και στην Εμπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Με “fast-track” διαδικασίες σπέρ-
νουν πανάκριβες ΑΠΕ και στα πιο δυ-
σπρόσιτα βουνά ακόμα και σε περιοχές 
NATURA για τα κέρδη των “πράσινων” 
συμφερόντων.

Στο όνομα της “ανταγωνιστικότητας” στην αγορά Ενέργειας 
προωθείται η απολιγνιτοποίηση, η πώληση μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ, 
το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων-ορυχείων, η παραπέρα ιδιωτικο-
ποίηση των δικτύων.

Ειδικά στον ΔΕΔΔΗΕ που έχει στην ιδιοκτησία του τα δίκτυα 
Μέσης και Χαμηλής Τάσης και την υποχρέωση της “απρόσκοπτης” 
ηλεκτροδότησης των καταναλωτών, στα πλαίσια της “ανταγωνιστι-
κότητας” δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις έκτακτες συνθήκες. 
Στο όνομα της κερδοφορίας έχουμε υποστελέχωση των υπηρε-
σιών, περικοπή των δαπανών για την συντήρηση των δικτύων, 
πλημελή εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και γι-
γάντωση των εργολαβιών με εργαζόμενους χωρίς ωράριο και κα-
κοπληρωμένους. 

Συνθήκες που οδηγούν σε εγκλήματα όπως οι 3 καμμένοι συ-
νάδερφοι και ένα τραυματίας στην Εύβοια. 

Και βέβαια σήμερα βρισκόμαστε στη διαδικασία ξεπουλήματος 
του 49% του ΔΕΔΔΗΕ μέσω διαγωνισμού, που δρομολογεί η κυ-
βέρνηση.

Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει με-
γάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι (19 στον αριθμό, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από την ΔΕΗ) γερμανικών, γαλλικών, ιταλικών και κινε-
ζικών συμφερόντων δεν είναι τυχαίο.

Γιατί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης η ΔΕΗ θα εκ-
χωρήσει στον ΔΕΔΔΗΕ την κυριότητα του δικτύου συνολικού μή-
κους 240.000, χιλιομέτρων που θα πάει “προίκα” στον μελλοντικό 
αγοραστή.

Να λοιπόν πως ένα βασικό κοινωνικό αγαθό, αντί να δίνεται σε 
επάρκεια και προσιτή τιμή για να καλύπτονται σύγχρονες λαϊκές 
ανάγκες, γίνεται εμπόρευμα για χρυσοφόρες επενδύσεις μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η πολιτική λοιπόν που αντιπαλεύ-
εται από το ταξικό κίνημα, πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της κοι-
νωνίας.

ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
 Ή ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ 
Με πρόσχημα την ανάγκη για «εύρυθμη λειτουργία» του 

e-ΕΦΚΑ και με το επιχείρημα ότι δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε τη μεταφορά 
των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Ασφάλισης και Παρο-
χών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέ-
λειας, που αφορούν το Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Πα-
ροχών σε Χρήμα από το ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ.

Τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους και τους εργα-
ζόμενους της ΔΕΗ και συνολικά τους ασφαλισμένους των 
πρώην ΔΕΚΟ; Πολλά έμμεσα ασφαλισμένα μέλη (σύζυγοι) 
φαίνονται στο σύστημα ως ανασφάλιστα, τα παιδιά μας ενώ 
κατέθεσαν βεβαιώσεις σπουδών επίσης φαίνονται ανασφά-
λιστα, τα Επιδόματα Απολύτου Αναπηρίας δεν αποδόθηκαν 
στους δικαιούχους, τα Έξοδα Κηδείας και άλλες παροχές σε 
Χρήμα (γυαλιά, οξυγόνο, αναπηρικά καροτσάκια κλπ.) καθυ-
στερούν να αποδοθούν στους δικαιούχους. 

Πολλά από αυτά τα προβλήματα προέκυψαν από τη μετα-
φορά των αρμοδιοτήτων από το ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ και 
δεν μπορούν να επιλυθούν γιατί οι κατά τόπο κατοικίας υπη-
ρεσίες του e- ΕΦΚΑ, στις οποίες πρέπει να απευθυνόμαστε 
πλέον, δηλώνουν άγνοια για την απόφαση. 

Η απόφαση του Διοικητή πάρθηκε χωρίς τα αντίστοιχα 
μέτρα στελέχωσης, οργάνωσης και ενημέρωσης των υπη-
ρεσιών με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά οι ασφαλισμένοι να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ζωτικής σημασίας.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ μέσα από την Ομοσπονδία Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ έκανε παρέμβαση στο ΔΣ του e- ΕΦΚΑ και με 
Υπόμνημα ζήτησε την παρέμβαση του Διοικητή για να λυθεί 
άμεσα το ζήτημα. 

Ο Σύλλογος παρακολουθεί το ζήτημα και θα παρέμβει 
όπου χρειαστεί για να επιλυθεί άμεσα. 

Αθήνα 11/1/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΟΥ ΕΦΚΑ Κ. Χ. ΧΑΛΑΡΗ

Θέμα : Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Ασφάλισης και παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών 
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

Σχετ. : Αρ. Απόφασης 308639/1-12-2020 (ΦΕΚ 5286 Τεύ-
χος Β’)

κ. Διοικητά
Με την συγκεκριμένη απόφασή σας, για τους ασφαλισμέ-

νους του ΤΑΥΤΕΚΩ και ιδιαίτερα τους έμμεσα ασφαλισμέ-
νους για ζητήματα : 

α). Ασφάλισης β). Παροχές και γ). Μητρώο 
Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα τόσο με την ασφάλι-

σή τους, όσο και με τις άλλες αρμοδιότητες, όπως Παροχές 
και Μητρώο. Αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός έμμεσα ασφαλι-
σμένων (σύζυγοι και τέκνα), φαίνεται ότι δεν έχει ασφαλιστική 
ικανότητα, επίσης καθυστερεί η απόδοση παροχών, καθώς 
για τον Ιανουάριο δεν καταβλήθηκε το εξωιδρυματικό επίδο-
μα και τα Τοπικά ΕΦΚΑ που απευθύνονται οι ασφαλισμένοι να 
δηλώνουν αναρμόδιοι, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προ-
βλήματα ζωτικής σημασίας για τους ασφαλισμένους 

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας. 
Μετά Τιμής

Αθήνα 11/1/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώθηκε το χρονοδι-
άγραμμα επιστροφής των μειώσεων του 11μηνου 6ος/2015 
- 5ος/2016 στους δικαιούχους κληρονόμους θανόντων συ-
νταξιούχων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη σχετική υπεύθυ-
νη δήλωση/αίτηση έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020. 

[...]
· Τέλος, στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα ανα-

δρομικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθή-
κη. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα κληθούν εντός 
του Φεβρουαρίου να υποβάλλουν επιπλέον στοιχεία της δι-
αθήκης, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία του αιτήματος. 

Υπενθυμίζεται ότι το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης 
διαθήκης αντλείται ηλεκτρονικά, εκτός από τα 48 μικρότερα 
Ειρηνοδικεία της χώρας. 

Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, (Πιστοποιητικό περί μη 
Αποποίησης Κληρονομιάς, Πιστοποιητικό Πλησιέστερων 
Συγγενών) οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνα-
τότητα να αντλήσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που ζη-
τούνται με βάση το κληρονομικό δίκαιο από την Ενιαία Ψη-
φιακή Πύλη του Δημοσίου www.gov.gr

Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 19/1/2021

Το πλήρες Δελτίο Τύπου είναι αναρτημένο  
στο site του Συλλόγου www.pasas-deh.gr

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με μια ακόμα προκλητική κίνηση, εν μέσω πανδημίας, 
η Κυβέρνηση επιδιώκει να φιμώσει κάθε φωνή που απο-
καλύπτει την επικίνδυνη πολιτική της στην διαχείριση της 
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κατάστασης: κάλεσε σε απολογία την πρόεδρο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε 
Αφροδίτη Ρέτζιου, ώστε να δώσει εξηγήσεις για παράβαση 
των άρθρων για «απείθεια» και «παρακώλυση συγκοινωνι-
ών» σε συνδυασμό με τον νόμο για τις «Δημόσιες Υπαίθριες 
Συναθροίσεις»!!!!

Δεν πρόκειται βέβαια για μεμονωμένο περιστατικό. Η 
κυβέρνηση κλιμακώνει τις διώξεις ενάντια στους υγειονομι-
κούς, εντείνει την καταστολή και τον αυταρχισμό για να κου-
κουλώσει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες. Η κλήση προς 
την πρόεδρο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε αποτελεί συνέχεια της εισαγγελι-
κής δίωξης προς την πρόεδρο της ΕΝΙΘ, των πειθαρχικών 
διώξεων εκπροσώπων υγειονομικών σε Έδεσσα και Γιαννι-
τσά, της εκδικητικής μετακίνησης και μεθοδευόμενης από-
λυσης του προέδρου του σωματείου του «Άγιος Σάββας», 
της πειθαρχικής δίωξης της διευθύντριας της Παθολογικής 
στο Ρέθυμνο, της κλήσης σε απολογία του προέδρου της ΠΟ-
ΕΔΗΝ κλπ.

[...]
Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 12/2/2021

Το πλήρες Δελτίο Τύπου είναι αναρτημένο  
στο site του Συλλόγου www.pasas-deh.gr

ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Μια χιονόπτωση στην καρδιά του χειμώνα, ήταν αρκετή 

για να κλείσουν ακόμη και οι πιο κεντρικοί οδικοί άξονες, να 
υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στην 
υδροδότηση, στις μετακινήσεις, στην πρόσβαση σε νοσοκο-
μεία και εμβολιαστικά κέντρα και μάλιστα σε περίοδο παν-
δημίας. 

Το κύμα κακοκαιρίας «Μήδεια» ήταν γνωστό από μέρες 
στην κυβέρνηση. Προλάβαινε να πάρει τα απαραίτητα μέτρα. 
Η κυβέρνηση όμως τι έκανε; Παρά την… «κρατική ετοιμό-
τητα», για άλλη μια φορά «βάφτισε» την κακοκαιρία «ακραίο 
καιρικό φαινόμενο» και έκλεισε τους πιο κεντρικούς οδικούς 
άξονες, κόβοντας την Ελλάδα στα δύο, αντί να απαιτήσει από 
τους επιχειρηματικούς ομίλους, που έχουν την ευθύνη της λει-
τουργίας τους, να καθαρίζουν και να εξασφαλίζουν την ασφα-
λή διέλευση σε συνθήκες χιονόπτωσης! Βέβαια τους άξονες 
αυτούς (Εγνατία, Ολυμπία, Αθηνών-Λαμίας) τους έχουμε χρυ-
σοπληρώσει για να κατασκευαστούν και συνεχίζουμε να τους 
πληρώνουμε με υπέρογκα διόδια. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση 
ζήτησε από τους πολίτες, ειδικά από τους συνταξιούχους, να 
μείνουν στο σπίτι και να δείξουν κατανόηση!!! 

[...]
Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα,16-02-2021 

Το πλήρες Δελτίο Τύπου είναι αναρτημένο  
στο site του Συλλόγου www.pasas-deh.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Μετά από συντονισμένες παρεμβάσεις του Συλλόγου 
μας με την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ στο Διοικητή του 
e-ΕΦΚΑ, ενεργοποιήθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα για την 
ασφάλιση των έμμεσων μελών.

Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΤΑΥΤΕΚΩ στον 
e-ΕΦΚΑ, μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα 
με την ασφαλιστική ικανότητα των έμμεσα ασφαλισμένων 
μελών, όπως σας ενημερώσαμε με το ΔΤ στις 13 Ιανουαρίου.

Μετά την παρέμβαση του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, μέσα από την 
Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, ξεκίνησε ο ΕΦΚΑ με την 
ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφα-
λιστικής Ικανότητας έμμεσων μελών», χωρίς να χρειάζεται η 
παρουσία μας στα κατά τόπους καταστήματα του ΕΦΚΑ.

Για να ασφαλίσουμε τα έμμεσα μέλη (σύζυγοι, παιδιά που 
σπουδάζουν) μπαίνουμε στην ηλεκτρονική εφαρμογή με 
τους κωδικούς του taxis είτε από gov.gr, είτε από www.efka.
gov.gr και συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται 
(ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).

1. Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω gov.gr :
Στο διαδίκτυο πληκτρολογούμε gov.gr και ακολουθούμε τη 

διαδρομή : Εργασία και ασφάλιση -> Ασφάλιση -> Απογραφή 
και ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογένειας (e-ΕΦΚΑ) -> 
Είσοδος στην Υπηρεσία -> Συνέχεια στο TAXISNET(χωρίς να 
συμπληρώσουμε τους κωδικούς) -> Σύνδεση(αφού συμπλη-
ρώσουμε τους κωδικούς) -> Επιλέγουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ και πα-
τάμε ΑΠΟΣΤΟΛΗ -> ΕΙΣΟΔΟΣ (αφού συμπληρώσουμε ΑΦΜ 
και ΑΜΚΑ) -> Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου 
μέλους και Απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ -> Απογραφή 
και συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία που μας ζητούνται.

2.  Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω του διαδι-
κτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ: 

Στο διαδίκτυο πληκτρολογούμε www.efka.gov.gr και 
ακολουθούμε τη διαδρομή: -> Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικα-
νότητας έμμεσου μέλους -> Είσοδος στην Υπηρεσία -> Συ-
νέχεια στο TAXISNET(χωρίς να συμπληρώσουμε τους κω-
δικούς) -> Σύνδεση(αφού συμπληρώσουμε τους κωδικούς) 
-> Επιλέγουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ και πατάμε ΑΠΟΣΤΟΛΗ -> ΕΙΣΟ-
ΔΟΣ (αφού συμπληρώσουμε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) -> Χορήγηση 
Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφή 
στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ -> Απογραφή και συμπληρώνουμε 
όλα τα στοιχεία που μας ζητούνται.

Σημειώνουμε ότι αν θέλουμε να απογράψουμε και τα παι-
διά μας, αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία της συζύγου μας 
συνεχίζουμε επιλέγοντας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΝΟΥ. Ακολου-
θούμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα τέκνα.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, όπως έχει αποδείξει, αγωνίζεται με όλα 
τα μέσα για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα όλων των συ-
νταξιούχων.

Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 22/2/2021
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η κυβέρνηση της ΝΔ εν μέσω πανδημίας, αντί να πάρει 
μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και πανε-
πιστημίων, ανοιγοκλείνει τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ψηφίζει νόμους που απα-
ξιώνουν το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας, βάζουν ταξι-
κούς φραγμούς στη μόρφωση, ενισχύουν την καταστολή. 

Στο όνομα της ασφάλειας φέρνει την αστυνομία στα Πανε-
πιστήμια. Δεν πέρασαν λοιπόν παρά 10 μέρες περίπου από 
την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Παιδείας και έβαλε τη 
«δημοκρατία», μέσω ΜΑΤ, στα Πανεπιστήμια κάνοντας πρά-
ξη το «Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος»! 

Στην απαίτηση των φοιτητών να ανοίξουν οι σχολές, για τις 
σπουδές, την έρευνα, για όλα όσα είναι αναγκαία για την αυρι-
ανή γενιά επιστημόνων, η κυβέρνηση απάντησε με αυθαιρεσία 
και καταστολή, συλλήψεις φοιτητών και δικαστήρια στις κινητο-
ποιήσεις των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ. 

Καταδικάζουμε το όργιο της τρομοκρατίας και της κατα-
στολής στις κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
ΑΠΘ στις 22 Φλεβάρη.

Τα ΜΑΤ δεν έχουν κανένα λόγο στις Πανεπιστημιακές 
Σχολές. 

Συμπαραστεκόμαστε στα παιδιά και στα εγγόνια μας, που 
αγωνίζονται.

Να καταργηθεί ο νόμος που ψήφισε η Κυβέρνηση.
Ο κοινός αγώνας μαθητών-φοιτητών εκπαιδευτικών και 

γονιών θα καταργήσει τους νόμους και τον αυταρχισμό.
Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα 26-02-2021

ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Τιμάμε την ιστορική επέτειο της 8ης Μάρτη, Παγκόσμιας 
Μέρας της Γυναίκας διεκδικώντας μια ζωή χωρίς εκμετάλ-
λευση και καταπίεση. 

Σπάμε τις αλυσίδες της σιωπής και της ανισοτιμίας.
Στηρίζουμε τα θύματα περιστατικών βίας σε βάρος γυναι-

κών και ανήλικων παιδιών και αποκαλύπτουμε τις πραγμα-
τικές αιτίες της πολύμορφης βίας σε βάρος τους.

Ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με την ανασφάλεια και τα αδιέξοδα σ’ όλες τις 
πλευρές της ζωής μας.

Δυναμώνουμε τη φωνή μας:
· Για την κατάσταση που επικρατεί στα Νοσοκομεία με 

το δημόσιο σύστημα Υγείας της μιας νόσου, υποστελεχωμέ-
νο, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξοπλισμού, 
για τους υγειονομικούς.

· Για τις χιλιάδες εργαζόμενους, τα παιδιά και εγγόνια 
μας που έχουν απολυθεί, είναι σε αναστολή ή δουλεύουν με 
τηλεργασία με σοβαρές δυσκολίες και χωρίς ωράρια.

· Για την επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματά τους.

· Για την έλλειψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας 
στους χώρους δουλειάς και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Καλούμε τις συναδέλφισσες να ενισχύσουν το ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα, μαζικοποιώντας τους συλλόγους της ΟΓΕ.

Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα για Υγεία και ζωή με 
δικαιώματα.

Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση συνδικαλιστικών και 
μαζικών φορέων τη Δευτέρα 8 Μάρτη στις 5.30μμ στα Προ-
πύλαια στην Αθήνα, στις 6.30μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου στη 
Θεσ-νίκη και σε άλλες πόλεις. 

Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα 08/03/2021

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - 
ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Το Δεκέμβρη του 2020 οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις στο 

ΕΦΚΑ  ήταν περίπου 160.000 (με τις επικουρικές και τα εφά-
παξ υπερβαίνουν τις 300.000), από τις οποίες ούτε στις 50.000 
δεν έχει χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη. 

Η κυβέρνηση, που ευθύνεται η ίδια όσο και οι προκάτο-
χοί της για την κατάσταση, αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλη-
μα στην ρίζα του με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπι-
κού και την αγορά-εγκατάσταση του απαιτούμενο τεχνικού 
εξοπλισμού, τοποθέτησε project manager στον e-ΕΦΚΑ ως 
«δούρειο ίππο» για την είσοδο των ιδιωτικών εταιρειών στην 
Ασφάλιση. Ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, δρομολογεί σειρά άλ-
λων μέτρων όπως: απασχόληση συνταξιούχων, πρόσληψη 
186 μόνιμων υπαλλήλων, όταν οι ανάγκες είναι πολλαπλάσι-
ες, bonus, πρόσληψη 100 περίπου υπαλλήλων πανεπιστημι-
ακής εκπαίδευσης με 18μηνη σύμβαση έργου και τονίζοντας 
μάλιστα (η κυβέρνηση) ότι θα διασφαλίσει ώστε η σύμβαση 
έργου να μην υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία. Προτίθεται 
επίσης να αναθέσει σε δικηγόρους και λογιστές την απονομή 
συντάξεων και μάλιστα ακούγεται ότι οι ίδιοι οι συνταξιούχοι 
θα πληρώνουν για την έκδοση της απόφασης κλπ. Καταργεί 
την προηγούμενη ρύθμιση, που η ίδια είχε ψηφίσει και προ-
έβλεπε «προσωρινή  σύνταξη» σε ποσοστό 80% του μέσου 
όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 
12 μήνες ασφάλισης πριν από την υποβολή της αίτησης συ-
νταξιοδότησης και κοροϊδεύοντας τους συνταξιούχους, που 
αγωνιούν, προπαγανδίζει ως μέτρο «ανακούφισης των συ-
νταξιούχων» την «προκαταβολή» της σύνταξης από 360 έως 
384 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια εργασίας, δηλαδή την εθνι-
κή σύνταξη!!! Στην ουσία νομοθετεί κάτι χειρότερο από αυτό 
που ήδη ισχύει, αντί να επιταχύνει τις διαδικασίες έκδοσης 
απόφασης απονομής σύνταξης. 

Όλα αυτά τα μέτρα οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση της δη-
μόσιας ασφάλισης και όχι στην επίλυση των προβλημάτων 
που χρονίζουν και καθυστερούν, στερώντας από τους συντα-
ξιούχους τη σύνταξη που έχουν πληρώσει με το αίμα τους.  

Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα 22/03/2021
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Η Ν.Δ ως αντιπολίτευση διακήρυττε σε όλους τους τόνους 
ότι όταν γίνει κυβέρνηση θα καταργήσει το ν. 4387/16 (νόμος 
Κατρούγκαλου). Ως κυβέρνηση όχι μόνο δεν τον κατάργησε, 
αλλά στην ουσία τον θωράκισε, αλλάζοντας ωστόσο κάποιες 
διατάξεις, όπως αυτή με τη διεύρυνση των συντελεστών 
αναπλήρωσης. 

Συνεχίζει να διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε παλιούς 
και νέους (πριν και μετά το ν. 4387/16) και διατηρεί  την περί-
φημη «προσωπική διαφορά» η οποία λειτουργεί ως «πηγή» 
για τη σταδιακή μείωση στις συντάξεις. 

Όσον αφορά στον επανυπολογισμό και τα αναδρομικά που 
περιμένουμε:

1. Για τους συνταξιούχους πριν το ν. 4387/16, εφόσον 
έχουν θετική «προσωπική διαφορά» (στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία), οποιαδήποτε αύξηση προκύψει θα συμψηφι-
στεί με την «προσωπική διαφορά». Αν η αύξηση υπερκαλύ-
πτει την «προσωπική διαφορά», τότε θα πάρουν τη διαφορά. 
Επίσης όσοι συνάδελφοι έχουν αρνητική «προσωπική δια-
φορά» θα πάρουν τη διαφορά που θα προκύψει.  Τέλος όσοι 
συνάδελφοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και  περιμέ-
νουν να δουν αυξήσεις, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 
καλοκαίρι (και αν) και πάντως θα δοθούν  σε πέντε ετήσιες 
δόσεις έως το 2024.  

2. Οι συνταξιούχοι μετά το ν. 4387/16 που δεν έχουν 
«προσωπική διαφορά» θα δουν την αύξηση εφάπαξ στη σύ-
νταξη του Μαΐου ή του Ιουνίου. 

Εκείνο πάντως που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι, 
όταν πρόκειται να μας αφαιρέσουν συντάξεις, αυτό γίνεται 
αμέσως, όταν όμως προκύπτει κάποια θετική διαφορά, αυτή 
αποδίδεται, αν αποδοθεί, κουτσουρεμένη και άτοκη, ενώ θα 
φορολογηθεί  με 20-30%, ή θα αποδοθεί με μεγάλη καθυ-
στέρηση και σε βάθος πενταετίας. Ακόμα όσο και αν προ-
σπαθεί η κυβέρνηση να εμφανίζει ως θετικά κάποια μέτρα, 
όπως τους διευρυμένους συντελεστές αναπλήρωσης ή την 
προκαταβολή σύνταξης, δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια, 
ότι συνεχίζει την αντιασφαλιστική πολιτική, διατηρεί όλες τις 
μειώσεις και οδηγεί σε νέες μέσω…. «αυξήσεων».

Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα 24/03/2021

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΠ-ΔΕΗ
Όταν στην μακρινή δεκαετία του ’90 η συμβιβασμένη 

πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ ξεπουλούσε το ασφαλιστικό μας, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, 
και ο πλέον αδαής καταλάβαινε ότι η πορεία του Ταμείου 
Ασφάλισης των εργαζομένων αργά ή γρήγορα θα είχε την 
ίδια τύχη με τα άλλα Ταμεία. 

Σήμερα, ο διακαής πόθος όλων των κυβερνήσεων για 
ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος γίνεται πράξη 

(e-ΕΦΚΑ). Όλα στο ίδιο τσουβάλι, ώστε τα πλεονάσματα του 
ενός Ταμείου να συμψηφίζονται με τα ελλείμματα του άλλου, 
να ξεχαστούν τα κλεμμένα δις,  να ενοποιηθούν οι όποιες 
περιουσίες τους, να γίνει το σύστημα κεντρικά ελεγχόμενο 
για εξομοίωση προς τα κάτω, να γίνει πιο ελκυστικό για την 
είσοδο των ιδιωτών.

Είναι φανερό πλέον ότι ο ΤΑΠ-ΔΕΗ, παρ’ όλες τις ιδιαιτε-
ρότητες (ασφάλιση στον εργοδότη με τα αρχεία ασφαλιστικού 
βίου να τα έχει η ΔΕΗ, ενσωματωμένη περιουσία, αποσπα-
σμένοι υπάλληλοι στο ΤΑΠ από ΔΕΔΔΗΕ κλπ) δεν μπορεί να 
εξαιρείται από αυτό τον κανόνα. 

Στην πορεία αυτής της μετάβασης διεκδικούμε, την δι-
ασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος των εργαζομένων 
στον ΤΑΠ-ΔΕΗ, την διασφάλιση της έγκαιρης και ασφα-
λούς απονομής σύνταξης, την ενίσχυση του ΤΑΠ-ΔΕΗ και 
γενικότερα του  e-ΕΦΚΑ με προσωπικό και τεχνολογικό 
εξοπλισμό. 

Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα 27/03/2021

Η ωμή παραδοχή της καθηγήτριας λοιμωξιολο-
γίας κ. Παπαευαγγέλου ότι «πάντα έτσι ήταν, 

ένα μικρό ποσοστό 20% πέθαινε και πεθαίνει εκτός 
ΜΕΘ» είναι άλλη μία απόδειξη της μη ουδετερότη-
τας στην επιστήμη.

Η θλιβερή παραδοχή της βαρβαρότητας ως 
«φυσικό φαινόμενο», εξυπηρετεί τη συστράτευ-
ση με την απάνθρωπη κυβερνητική πολιτική, που 
βάζει την ανθρώπινη ζωή στη ζυγαριά του οικονο-
μικού κόστους, που «αποφασίζει» για το ποιος θα 
σωθεί ή όχι.

Η εφιαλτική κατάσταση στα νοσοκομεία της Ατ-
τικής που βιώνουν καθημερινά ασθενείς και υγει-
ονομικοί (οι αναμονές για ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ ξε-
περνούν τους εκατό ασθενείς) αντιμετωπίζεται από 
τα κυβερνητικά επιτελεία με απροκάλυπτο κυνισμό.

Είναι πλέον εγκληματικό, το 2021, να χάνονται 
άνθρωποι επειδή ένα χρόνο τώρα, παρά τις προει-
δοποιήσεις, δεν άνοιξε επαρκής αριθμός ΜΕΘ, δεν 
έχουν γίνει οι αναγκαίες προσλήψεις για να στελε-
χωθούν τα νοσοκομεία, δεν άνοιξαν τα νοσοκομεία 
που έκλεισαν, δεν, δεν, δεν.. 

Εδώ και τώρα να επιταχθεί όλος ο ιδιωτικός το-
μέας στην Υγεία για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. 
Εδώ και τώρα να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλή-
ψεις. Εδώ και τώρα να ελεγχθούν οι χώροι δου-
λειάς, να πυκνώσουν τα δρομολόγια των ΜΜΜ.  
Άραγε για αυτά θα πουν ποτέ κουβέντα οι κύρι-
οι(ες) της επιτροπής;
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Γ ια το πρόβλημα που έχει προκύψει στη θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε μια κατηγορία μηχανι-

κών της ΔΕΗ, στο ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, έχουμε αναφερθεί 
αναλυτικά σε προηγούμενες «Επιφυλλίδες» και σε ανακοι-
νώσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Αλληλεγγύης Συνταξιού-
χων ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ). 

Συγκεκριμένα με την εφαρμογή του ν.4387/2016 (νόμος 
Κατρούγκαλου), ο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ), δεν εφαρμό-
ζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, για τους μηχανι-
κούς που αρχικά είχαν ασφαλιστεί στον Ειδικό Λογαριασμό 
Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) του ΤΣΜΕΔΕ (ο οποίος λειτουρ-
γούσε ως φορέας επικουρικής ασφάλισης) και στη συνέχεια, 
με την πρόσληψή τους στη ΔΕΗ ασφαλίστηκαν στο επικουρι-
κό ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ- ΔΕΗ. Ερμηνεύει αυθαίρετα  την παρ.4 του 
άρθρου 94 του υπόψη νόμου, που αφορά αποκλειστικά στην 
Ειδική Προσαύξηση και αγνοεί τη διάταξη της διαδοχικής 
επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με  το άρθρο 7 παρ. 2 του 
ν.3518/2006, που δεν  καταργήθηκε ή αναθεωρήθηκε.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ άμεσα έκανε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα.

Στις αρχές του 2019 αντιπροσωπεία μας ανέλυσε το πρό-
βλημα στον προϊστάμενο του ΤΜΕΔΕ, δεν προέκυψε όμως 
κάποια δέσμευση εκ μέρους του για επανεξέταση της ερμη-
νείας, που είχαν διατυπώσει ως αρμόδια Υπηρεσία. Βάσει 
αυτής της ερμηνείας ο χρόνος στον ΕΛΠΠ μπορεί να αξιοποι-
ηθεί αποκλειστικά για την προσαύξηση της κύριας σύνταξης, 
που ουσιαστικά είναι ψίχουλα συγκρινόμενα με τη μεγάλη 
μείωση της επικουρικής, που φθάνει μέχρι το 40%.

Στις 2/7/2019 καταθέσαμε γραπτό υπόμνημα προς τον 
ΤΜΕΔΕ, με αναλυτική τεκμηρίωση της άποψής μας περί 
εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής επικουρικής 

ασφάλισης. Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ ήταν αρνητική, εμμένο-
ντας σε μια καθαρά γραφειοκρατική προσέγγιση.

Στις 7/10/2019 καταθέσαμε υπόμνημα προς τον Υπουργό και 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στους 
Διοικητές ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ με θέματα που απασχολούν όλους 
τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων και το υπόψη 
πρόβλημα και ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό. Προγραμ-
ματίστηκε συνάντηση με τον υφυπουργό, η οποία  ακυρώθηκε 
λόγω ανάληψης των νέων του καθηκόντων σε άλλο υπουργείο. 
Λόγω της πανδημίας δεν προγραμματίστηκε νέα και μας δόθη-
κε γραπτή απάντηση από το γραφείο του υπουργού αναπαράγο-
ντας την προσέγγιση του ΤΜΕΔΕ.  

Στις 28/8/2020 επανήλθαμε στο θέμα καταθέτοντας επε-
ρώτηση στη Βουλή. Στις 16/11/2020 το υπουργείο μας απά-
ντησε,  αναμασώντας τα αβάσιμα επιχειρήματα του ΤΜΕΔΕ.

Το εξοργιστικό είναι πως, όταν οι θιγόμενοι συνάδελφοι 
ζητούν την εξαγορά του χρόνου που υπολείπεται για τη θε-
μελίωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες προφορικά(!!!) απαντούν ότι 
δεν μπορεί να γίνει εξαγορά του απαιτούμενου χρόνου, χω-
ρίς ωστόσο να δίνουν κάποια πειστική απάντηση. 

Εκτιμούμε ως Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ ότι έχουν εξαντληθεί 
αυτού του είδους οι παρεμβάσεις (επιστολές, παραστάσεις) που 
απαιτούνταν προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Διαβεβαιώ-
νουμε τους συναδέλφους μηχανικούς ότι θα συνεχίσουμε να 
διεκδικούμε το δίκαιο αίτημά τους με όλα τα πρόσφορα μέσα.

Καλούμε τους μηχανικούς που ανήκουν σε αυτήν την κα-
τηγορία και έχουν λάβει Απόφαση για απονομή μειωμένης 
επικουρικής σύνταξης γήρατος, να αποταθούν στο Σύλλογο, 
ώστε να τους δοθεί υπόδειγμα για την υποβολή ένστασης επί 
της Απόφασης, η οποία πρέπει να υποβληθεί αυστηρά εντός 
τριών μηνών από την παραλαβή της. 

ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Γ ια τους συνταξιούχους που έχουν αγροτικό εισόδημα, 
με το νέο νόμο 4670/2020 ρυθμίζονται τα παρακάτω:
Α. Οι συνταξιούχοι που καλλιεργούν την περιουσία 

τους ως  αγρότες με εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ θα 
λαμβάνουν κανονικά στο 100% τη σύνταξή τους.

Με το  άρθρο 27 του ν. 4670/2020, δεν μειώνεται το 
ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων πρώην φορέων 
κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου οι οποίοι ασκούν ή 
αναλαμβάνουν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφά-
λιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους 
από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, με-

λισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς, δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι ετεροσυνταξιούχοι αγρότες 
λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους, εφόσον το ει-
σόδημά που δηλώνουν από την απασχόλησή τους στον 
αγροτικό τομέα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 
ευρώ, ετησίως.

Β. Δεν θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές με ει-
σόδημα έως 10.000 ευρώ. 

Θεσπίζεται ένα όριο απαλλαγής ύψους 10.000 ευρώ 
για τους συνταξιούχους των πρώην φορέων κύριας 
ασφάλισης ή του Δημοσίου που ασκούν δραστηριότητα 
που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, από την 
υποχρέωση καταβολής εισφορών.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
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ΓΕΝΑΡΗΣ

2/1/1910 Καθιερώνεται με νόμο η Κυριακή αργία στην Ελλάδα.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ

1/2/1929 Οι μεταλλωρύχοι της Γαλλικής Εταιρίας του Λαυρίου 
κηρύσσουν απεργία με αίτημα την αύξηση των μισθών που θα 
διαρκέσει 47 μέρες και θα αναδειχθεί σε μια από τις πιο μαχητικές 
απεργίες της περιόδου.

Στις 7 Φλεβάρη η αστυνομία ανοίγει πυρ κατά των απεργών 
μεταλλωρύχων στο Λαύριο σκοτώνοντας τον εργάτη Γ. Συρίγο και 
τραυματίζοντας άλλους 23 απεργούς.

Στα μέσα Φλεβάρη στην τρίτη προσπάθεια να ξεφορτώσει 
κάρβουνο το ατμόπλοιο “ΜΑΡΙΑ” με απεργοσπάστες γίνεται μάχη 
σώμα με σώμα με τους χωροφύλακες και μπροστάρισσες τις γυ-
ναίκες του Λαυρίου.

Ένα κύμα ταξικής αλληλεγγύης ξεσηκώθηκε από συνδικάτα 
και μεμονωμένους ανθρώπους, σηκώνοντας τοίχο στον αυταρ-
χισμό εργοδοσίας και κράτους.   Στις 16 Μαρτίου αναγκάστηκε η 
Κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα των απεργών σε συμ-
φωνία με την Ενωτική ΓΣΕΕ και η απεργία έληξε.

3/2/1929 Αρχίζει τις εργασίες του το Ενωτικό Πανελλαδικό 
Εργατικό Συνέδριο με τη συμμετοχή 289 αντιπροσώπων από όλη 
την Ελλάδα που στις 9/2 κατέληξε με την ίδρυση της Ενωτικής 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

10/2/1910 Αρχίζει η απεργία των καπνεργατών του Βόλου 
που διήρκεσε 20 μέρες και έληξε με τη νίκη των απεργών που 
πέτυχαν σημαντικές αυξήσεις στα μεροκάματα.

11/2/1930 Στη Θεσσαλονίκη οι άνεργοι καπνεργάτες διαδη-
λώνουν για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας.

19/2/1879 Στη Σύρο, ένα  από τα πρώτα βιομηχανικά κέντρα της 
Ελλάδας, έχει ξεσπάσει οικονομική κρίση πυροδοτώντας σειρά απερ-
γιακών-κοινωνικών αγώνων. Σε απεργία κατεβαίνουν αρτοποιοί, οι-
νοπώλες, εργάτες ναυπηγείων κ.α. Ταυτόχρονα ξεκινά η απεργία των 
εργατών βυρσοδεψείων η οποία υπήρξε από τις πιο δυναμικές. Η ερ-
γατική τάξη έκανε τα πρώτα της βήματα στην ταξική πάλη.

24/2/1943 Οι Γερμανοί μετά από τις τεράστιες απώλειες που εί-
χαν στο σοβιετογερμανικό μέτωπο, έχοντας ανάγκη να αποδεσμεύ-
σουν Γερμανούς από εργασίες στα μετόπισθεν, αποφάσισαν να κά-
νουν πολιτική επιστράτευση στις υπό κατοχή χώρες και στην Ελλάδα.

Όταν εκδόθηκε η διαταγή από τις δυνάμεις κατοχής, με την κα-
θοδήγηση του ΕΑΜ Αθήνας κηρύσσεται απεργία των εργατών, 
υπαλλήλων, μαθητών και πραγματοποιείται μεγάλη διαδήλωση 
στην Αθήνα με συμμετοχή 100.000 λαού για την επιβίωση και την 
ματαίωση της πολιτικής επιστράτευσης.

Οι κινητοποιήσεις και οι συγκρούσεις με τις κατοχικές δυνά-
μεις και τους ντόπιους συνεργάτες τους συνεχίζονται αμείωτες.

Στις 5 Μαρτίου 1943 οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται με γενι-
κή απεργία σε Αθήνα-Πειραιά και σε άλλες πόλεις. Η μεγάλη δια-
δήλωση στην Αθήνα, που συμμετέχουν πάνω από 200.000 λαού, 
χτυπιέται από τις δυνάμεις κατοχής με 17 νεκρούς και 135 τραυ-
ματίες. Η πολιτική επιστράτευση ματαιώθηκε.

28/2/1921 Στο Βόλο μετά από την σκανδαλώδη υπερτίμηση 
του ψωμιού, με την καθοδήγηση του ΣΕΚΕ, κηρύσσεται πανερ-
γατική απεργία και παλλαϊκό συλλαλητήριο ενάντια στον κίνδυνο 
θανάτου από την πείνα. Επί δύο μέρες ο λαός κυριαρχεί στη πόλη. 
Η κυβέρνηση στέλνει στρατό και τους χτυπά.

ΜΑΡΤΗΣ

4/3/1943 Κηρύσσεται 24ωρη απεργία των σιδηροδρομικών 
και τροχιοδρομικών υπαλλήλων. Παίρνουν μέρος 18.000 εργα-
τοϋπάλληλοι. Οι συγκοινωνίες παραλύουν. Μεγάλες συγκρούσεις 
έγιναν μεταξύ των απεργών και ταγματασφαλιτών ενώ 300 περί-
που απεργοί συνελήφθησαν.

5/3/1909 Μεγάλη απεργία καπνεργατών στο Βόλο.

5/3/1929 2500 εργάτες της Ελευσίνας απεργούν ζητώντας αυ-
ξήσεις στους μισθούς, καθιέρωση του 8ώρου, αναγνώριση του 
σωματείου τους και επαναπρόσληψη των απολυμένων εργατών.

8/3/1857 Δολοφονική επίθεση κατά των εργατριών υφαντουρ-
γίας της Ν. Υόρκης. Από το 1910 με εισήγηση της  Κλάρας Τσέτκιν 
στο διεθνές συνέδριο σοσιαλιστριών γυναικών καθιερώθηκε ως 
η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

9/3/1907 Οι τσιφλικάδες δολοφονούν τον Μαρίνο Αντύπα, που 
στο πρόσωπό του έβλεπαν να ανάβει η φωτιά της εξέγερσης στις 
αγροτικές μάζες της Θεσσαλίας. Με την δράση του και τη θυσία 
του θεωρείται ο προάγγελος του Κιλελέρ και όλων των αγροτικών 
αγώνων που ακολούθησαν, ώστε να απαλλαγούν οι κολίγοι από 
τα δεσμά του τσιφλικιδισμού.

15/3/1944 Μπλόκο της Καλογρέζας. Τα υφαντουργεία της 
Νέας Ιωνίας και τα ανθρακωρυχεία της Καλογρέζας ήταν η ψυχή 
της αντίστασης της περιοχής. Μετά το διάβημα των εργατών στα 
ανθρακωρυχεία για αυξήσεις των αποδοχών τους, η απάντηση 
των εργοδοτών ήρθε άμεσα.

Δυνάμεις κατοχής και ταγματασφαλίτες κύκλωσαν την Καλο-
γρέζα από παντού, μάζεψαν από τα σπίτια όλους τους ενήλικες 
άντρες, εκτέλεσαν 22 και έστειλαν περίπου 150 πατριώτες στο 
στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

16/3/1931 Οι αρτεργάτες της Αθήνας κατεβαίνουν σε 
απεργία. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου αντιδρά 
επιστρατεύοντας τους απεργούς.

21/3/1910 Ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
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Με δάφνες ροδοπέταλα
στολίσανε τους δρόμους
να υποδεχτούμε με τιμές

τους ‘’φίλους γαλαντόμους’’

Που ήρθανε φόρο τιμής
στη μνήμη να αποτίσουν
έχοντας πάντα στο μυαλό
το τι θα μας πουλήσουν…

Αγήματα εφόρεσαν
στολές σαν του ‘’Κανάρη’’

παρέλασαν πειθαρχικά
και με πολύ καμάρι.

Γυναίκες ντύθηκαν ‘’Μαντώ’’
και άλλες ‘’ Λασκαρίνα’’
παιδιά από την ύπαιθρο

φέρανε στην Αθήνα !

Για να γιορτάσουμε λιτά
για τα διακόσια χρόνια

μαζί με τους δυνάστες μας 
όπου μας έχουν πιόνια,

οι ξένοι ‘’φίλοι’’ κι οι εδώ
πάντα προνομιούχοι

κι άσ’ το λαό να βρίσκεται
ακόμα με τσαρούχι.

Και μία  Ίλη  ιππικού
μ’ ήρωες αναβάτες

παρέλασαν με τις στολές
ως άλλοι επαναστάτες.

Εκπροσωπώντας το λαό
μια ‘’ασεβής’’ φοράδα

μπροστά από τους επίσημους
άφησε μια κουράδα.

Ενέργεια συμβολική
δίκην φιλοξενίας

γιατί τα ζώα ξέρουνε
από τρόπους ευγενείας…

Δεν ξέρω αν ζητήθηκε 
από την εξουσία

γι αυτή της την ασέβεια
να γίνει ευθανασία .

Τους σύμμαχους  τιμήσαμε
και  Βρετανών το στέμμα 

μια και πληρώνουμε ακριβά
με  χρήμα και με αίμα.

Να τους ευχαριστήσουμε
με κάθε ειλικρίνεια

δια τη φύλαξη γλυπτών
Ακρόπολης Ελγίνεια.

Η εμπλοκή των σύμμαχων
ήταν η πεμπτουσία

ώστε να μην επιτραπεί
στην …πλέμπα η εξουσία.

Είτε εις την Αντίσταση
είτε το Εικοσιένα

πάντα μας επιφύλαγαν
‘’δώρα’’  αιματοβαμμένα.

Λεφτόδεντρα δεν έχουμε
για υγεία και παιδεία

μα βλέποντας όλα αυτά
μου φέρνουν θυμηδία.

Υψηλοί προσκεκλημένοι
όταν έρχονται στη χώρα
ανταριάζομαι, τρομάζω

μην μας έβρει νέα ‘’μπόρα’’… 

Δεν έχω λόγο άλλο να πω
παρά μονάχα ένα

το μήνυμα ανεκπλήρωτο
μένει του Εικοσιένα  !!!

D.ARMODOROS

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ

Ο φόβος ειν’ ολέθριος
μας ρίχνει στη σκλαβιά,

αν δεν αντιδράσουμε
έγκαιρα βρε παιδιά

Τη γνώση και τη φρόνηση
σαν έχεις πανοπλία,

μεσ’ στη ζωή θα προχωράς
χωρίς καμιά φοβία

Μην φοβηθείς για τα παιδιά,
την υγεία, τη δουλειά σου,

αλλ’ αγωνίσου συνετά
και όλα θανε δικά σου

Το τί φοβάσαι και γιατί
μόνος αν αναλύσεις

και αν σκεφθείς τα θέλω σου
τότε θα βρεις μια λύση

Ο φόβος ειν’ ολέθριος
τον κόσμο σαν τον πιάνει,
να ξεθαρρέψει πρέπει του

αλλά αυτό δεν φτάνει

Ν’ αγωνιστεί πρέπει σκληρά
μέσ’ απ’ τα συνδικάτα

κι όχι αραχτός στον καναπέ
σαν φοβισμένη γάτα

Τη Λευτεριά τους οι Λαοί
ποτέ δεν θ’ αποκτούσαν,
εάν για τη ζωούλα τους
το φόβο δεν ΝΙΚΟΥΣΑΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Όσοι συνάδελφοι, ες γράφουν ποιήματα και επιθυμούν να δημοσιευτούν στην 
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ, μπορούν να τα στείλουν στην Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας.

Ο ΦΟΒΟΣ
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Γαλάτεια Καζαντζάκη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Γαλάτεια Καζαντζάκη, κορυφαία μορφή της ελληνικής γυ-
ναικείας λογοτεχνίας, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης 
στις 8 Μάρτη 1881. Μαθήτρια ακόμη ξεκίνησε να δημοσιεύει 

κείμενά της σε έντυπα της Κρήτης και της Αθήνας.
Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του γραπτού λόγου, νουβέλα, δι-

ήγημα, μυθιστόρημα, ποίηση, πεζογραφία, παιδική λογοτεχνία, 
μεταφράσεις. Συνεργάστηκε με περιοδικά όπως η Πινακοθήκη, 
η Νέα Ζωή, ο Δουμάς, το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου κ.ά., 
αρχικά με το πατρικό της επώνυμο -Αλεξίου- ή με τα ψευδώνυ-
μα Lalo de Castro, Πετρούλα Ψηλορείτη και μετά τον πρώτο της 
γάμο με το επώνυμο Καζαντζάκη, το οποίο διατηρεί και μετά το 
διαζύγιό της.

Είναι η λιγότερο αναγνωρισμένη φωνή στη γυναικεία λογοτε-
χνία της Ελλάδας στην εποχή του Μεσοπολέμου, της Κατοχής και 
της Μεταπολεμικής περιόδου.

Στα κείμενά της επικεντρώνεται στη ζωή του απλού ανθρώπου 
και στον καθημερινό του μόχθο για επιβίωση. Κατορθώνει να ανα-
δείξει την κοινωνική θέση της γυναίκας εστιάζοντας στην καθημε-
ρινότητά της, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Σπάει τα δεσμά της γυναικείας υποδούλωσης, αμφισβητεί 
δόγματα και προαιώνιες αντιλήψεις. Δεν διστάζει να συγκρουστεί 
ανοικτά με τις υπάρχουσες συνθήκες της εποχής, υπερασπιζόμε-
νη την μειοψηφία των μουσουλμάνων κατοίκων του Ηρακλείου 
από αδικίες των χριστιανών. Υπερασπίζεται τα ιδανικά της και 
προβάλλει τις πεποιθήσεις της, όσο κι αν κάποιες φορές αυτές έρ-
χονταν σε αντιπαράθεση με το κατεστημένο της περιοχής.

Η σκλαβιά των ηρωίδων της συναρτάται άμεσα από την ταξική 
τους θέση. Εκδηλώνεται με την ακραία φτώχεια, με την υποταγή 
στο σύζυγο, με τον συμβατικό γάμο, με την οικονομική εξάρτη-
ση. Στη νουβέλα «Γυναίκες» το 1933 παραθέτει την αλληλογραφία 
ανάμεσα σε 7 αδερφές, κάθε μια από τις οποίες αντιπροσωπεύ-
ει και μια γυναικεία προσωπικότητα με διαφορετικές αντιλήψεις, 
ανάλογα με την ταξική της θέση, για την εργασία, το γάμο, τις αν-
θρώπινες σχέσεις, διαμορφωμένες στο υπάρχον εκμεταλλευτικό 
σύστημα. Ανάμεσα σ’ αυτές είναι και η κομμουνίστρια δασκάλα 
που δείχνει το μέλλον, λογοτεχνική αποτύπωση της αδελφής της, 
Έλλης Αλεξίου.

Στο ποίημα «Αμαρτωλό» με τα λόγια της πόρνης ξεσκεπάζει τη 
σαπίλα της αστικής κοινωνίας «….. πνιγμένου καραβιού σάπιο σα-
νίδι, όλη η ζωή μου του χαμού. Μ’ απ’ την κόλασή μου σου φωνάζω, 
εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω…» καταγγέλλοντας τις 
αποτρόπαιες συνθήκες  ζωής της και τις υλικές προϋποθέσεις που 
την οδήγησαν σ’ αυτό το δρόμο.

Το έργο της, ισάξιο και σε κάποιες παραμέτρους ανώτερο του 
έργου του πρώτου της συζύγου του Ν. Καζαντζάκη, δεν απέκτησε 
όμως στο ελάχιστο τη δική του υστεροφημία.

Το θάρρος της γνώμης της σοκάρει την κλειστή κρητική κοι-
νωνία. «…. Είναι μια κατακόκκινη και αντάρτισσα παραφωνία μέσα 
στην ασάλευτη σκλαβοπλανταγμένη ατμόσφαιρα της σταχτόχρωμης 
ζωής….» γράφει με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιβαρμή, ο μετέπειτα 
σύζυγός της Ν. Καζαντζάκης.

Η Γαλάτεια έγινε γνωστή στα ελληνικά γράμματα με τη δημο-
σίευση του πρώτου μυθιστορήματός της «Ρίντι Παλιάτσο» (Γέλα 
Παλιάτσο) υπό τη μορφή ημερολογίου στο περιοδικό Νουμάς το 
1909. Ο Καζαντζάκης θα της ασκήσει κριτική, επειδή κατά την 
γνώμη του, αρνείται τη γυναικεία φύση της, που οφείλει να είναι 
υποτακτική και διακηρύσσει τον έρωτά της.

Η Γαλάτεια εμπνέεται από την Οκτωβριανή Επανάσταση και 
τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού. Μετά την ίδρυση του 
ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ) το 1918 θα δεθεί με τα κομμουνιστικά ιδα-
νικά, αντίθετα ο Καζαντζάκης θα διασταυρωθεί μ’ αυτά μόνο σε 
κάποια από τις φάσεις της ιδεολογικής και φιλοσοφικής του περι-
πλάνησης. Οι συνεχείς διενέξεις μεταξύ τους, τελικά οδήγησαν το 
ζευγάρι στην οριστική ρήξη.

Το 1928 η Γαλάτεια αναλαμβάνει υπεύθυνη στο Δελτίο της 
Εργατικής Βοήθειας και το 1931 αρχισυντάκτρια του περιοδικού 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ. Ακολουθούν συνεργασίες με το περιοδικό ΝΕΟΙ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ και την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ, όπου δη-
μοσιεύει άρθρα κοινωνικού-πολιτικού προβληματισμού και πα-
ράλληλα πραγματοποιεί διαλέξεις παιδαγωγικού και λογοτεχνικού 
περιεχομένου.

Θεατρικά της έργα «ανεβαίνουν» στο Θέατρο Τέχνης («Πληγω-
μένα πουλιά» το 1925) και στο Εθνικό Θέατρο («Ενώ το πλοίο τα-
ξιδεύει» το 1931). Το 1959 κυκλοφορεί το «Αυλαία» από 9 τρίπρα-
κτα δράματα και 8 μονόπρακτα. Άλλα έργα της είναι οι νουβέλες 
«Εγώ όλοι Εσείς» (1911), «Φωτεινή τ’ Ανεγνώστη» (1913), και το 
μυθιστόρημα «Άρρωστη Πολιτεία» (1916).

Έχει βραβευτεί για τη συγγραφή αναγνωστικών βιβλίων για 
όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Έχει μεταφράσει έμμετρα 
τον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου.

Στη δικτατορία του Μεταξά διώχτηκε, την συνέλαβαν το 1938 
και της απαγόρευσαν να «δημοσιεύει ενυπόγραφα»!!!

Παίρνει ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση ως μέλος του 
ΕΑΜ Λογοτεχνών. Το 1952 εκδίδονται διηγήματά της με τίτλο 
«Κρίσιμες Στιγμές» για τον ηρωικό αγώνα του λαού μας.

Η Γαλάτεια θα κάνει ένα δεύτερο γάμο με τον μαρξιστή και θε-
ωρητικό της λογοτεχνίας Μάρκο Αυγέρη.

Το 1933 θα γράψει το «Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι» που 
πίσω από τους ήρωες αποτυπώνεται η προσωπική της ιστορία με 
το Ν. Καζαντζάκη. Θα της ασκηθεί κριτική.

Η Γαλάτεια όμως στόχευε, μ’ αυτό το βιβλίο (όπως θα γράψει 
σ’ ένα γράμμα της – απάντηση στις εφημερίδες) να αντιπαραθέσει 
δυο στάσεις ζωής, δυο προτάσεις για το δρόμο που ο διανοούμενος 
πρέπει ν’ ακολουθήσει στο έργο του. Το δρόμο του ελιτισμού, της 
περιφρόνησης του πλήθους ή τη συμπόρευση με την εργατική τάξη. 
Η Γαλάτεια στο έργο της και στη ζωή της, τίμησε τη δεύτερη επιλογή.

«Ο κόσμος που πεθαίνει κι ο κόσμος που έρχεται» είναι το 
τελευταίο της βιβλίο όπου απεικονίζονται οι δυο κόσμοι.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της υπήρξε Γραμματέας της 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Πέθανε στις 17 Νοέμβρη 1962 μετά από τραυματισμό σε αυτο-
κινητιστικό δυστύχημα.
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Η ΣΕΛΙΔΑ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

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

Η γυναίκα στον Καπιταλισμό (Μέρος 3ο)

Σ τον καπιταλισμό, ως πιο προοδευτικό κοινωνικό σύστημα 
από τα προηγούμενα, (δουλοκτητικό, φεουδαρχία) δημιουρ-
γούνται οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της γυναί-

κας από τα δεσμά της σκλαβιάς και της ανισότητας, μέσα από την 
απελευθέρωση ολόκληρης της εργατικής τάξης.

Ο άνθρωπος δεν πουλιέται πλέον ως δούλος, αλλά έχει τη δυ-
νατότητα να πουλάει ένα  μοναδικό εμπόρευμα που έχει, την εργα-
τική του δύναμη, για να ζήσει.

Η γυναίκα δεν έχει κανένα φυσικό ή πνευματικό εμπόδιο για να 
εξελιχθεί. Όποια φυσικά ή πνευματικά εμπόδια υπάρχουν είναι τα 
ίδια για οποιονδήποτε άνθρωπο, γυναίκα ή άνδρα. Η γυναίκα μπο-
ρεί να καταφέρει τα πάντα, αν εξαιρέσεις τα κοινωνικά εμπόδια, τις 
κοινωνικές ανισότητες που ευθύνονται πολλές φορές για την δια-
τήρηση της ανισότιμης θέσης της.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η 
καπιταλιστική βιομηχανία, απλο-
ποιώντας τη διαδικασία παραγω-
γής, έδωσε μεγάλες δυνατότητες 
στις γυναίκες να μπουν στην πα-
ραγωγή, γιατί η δουλειά που απαι-
τούσε μέχρι τότε τη σκληρή μυϊκή 
δύναμη, τώρα μπορούσε να γίνει 
με τις μηχανές. Η συμμετοχή των 
γυναικών διευρύνεται σε πολλούς 
τομείς της παραγωγής στην πο-
ρεία.

Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο κα-
πιταλισμός και η αντικειμενική 
εξέλιξη έδωσαν στη γυναίκα την 
ευκαιρία να ζει καλύτερα. Έπρεπε να ανέβει η παραγωγικότητα 
της εργασίας, έπρεπε να μπουν περισσότερα εργατικά χέρια στην 
παραγωγή, έπρεπε να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο, όχι μόνο των 
ανδρών αλλά και των γυναικών. Ο σταθερός στόχος βέβαια του 
συστήματος είναι το κέρδος. Ο καπιταλισμός επενδύει και στα μη-
χανήματα και στον άνθρωπο.

Τίποτα δεν χαρίστηκε στη γυναίκα. Είχαν προηγηθεί κοινωνι-
κές επαναστάσεις και απελευθερωτικά κινήματα που έφεραν αλ-
λαγές και ασκούσαν επίδραση και στο πεδίο των ιδεών. Το αστικό 
δίκαιο όμως παρέμεινε πατριαρχικό και μαζί του παρέμεινε η πο-
λύπλευρη ανισότητα των γυναικών. 

Από τις πιο χαρακτηριστικές ανισότητες ήταν ότι δεν είχαν οι 
γυναίκες δικαίωμα ψήφου, ακόμη και οι αστές μέχρι τα μέσα του 
20ου αιώνα.

Οι όποιες καθυστερήσεις που εμφάνισε ο ελληνικός καπιταλι-
σμός έφερνε καθυστέρηση και στα όποια θετικά μέτρα υπέρ των 
γυναικών στη νομοθεσία.

Οι γυναίκες όλης της ελληνικής επικράτειας απέκτησαν δικαί-
ωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές του 1956. Είχαν προηγηθεί 
προσπάθειες από το 1952 με αντιδράσεις και από τα δύο φύλα. 
Πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι στην Ελεύθερη Ελλάδα το 
1944 οι γυναίκες είχαν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και 
να εκλέγονται, όταν οι γυναίκες σε πιο ανεπτυγμένες οικονομικά 
χώρες όπως η Ελβετία, απέκτησαν το δικαίωμα αυτό στη δεκαετία 
του 1970!!

Σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών αντιμετωπίζουν 
πολλά και σύνθετα προβλήματα. Ο καπιταλισμός αναγκάζεται να 
πάρει πίσω δικαιώματα που είχε υποχρεωθεί να παραχωρήσει 
στη γυναίκα, κάτω από τους αγώνες του ριζοσπαστικού γυναικεί-
ου κινήματος, τις κατακτήσεις που είχαν οι γυναίκες στις πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες, αλλά και από την αντικειμενική εξέλιξη. Θέ-
λει να καλύψει δικές του ανάγκες για να «λύσει» σοβαρά προβλή-
ματα οικονομικών κρίσεων, να συσσωρεύσει περισσότερα κέρδη 

για το μεγάλο κεφάλαιο. Άλλωστε 
είχε παραχωρήσει στη γυναίκα 
τόσα, όσα χρειαζόταν για να μπο-
ρεί να παίρνει από αυτήν μεγαλύ-
τερο κέρδος, ακόμη μεγαλύτερο 
και από αυτό που παίρνει από τον 
άνδρα.

Μ’ αυτή την έννοια, δεν είναι 
σωστό αυτό που συχνά λέγεται ότι 
δηλ. η κατάργηση των κατακτήσε-
ων είναι πισωγύρισμα. Η πορεία 
του καπιταλισμού προς τα μπρος 
είναι καινούργια βήματα εκμετάλ-
λευσης.

Ο καπιταλισμός δεν κάνει βή-
ματα προς τα πίσω, αναπτύσσεται μέσα από την αύξηση της εκ-
μετάλλευσης της εργατικής δύναμης και φτάνει στη βαρβαρότητα. 
Δεν αρκεί λοιπόν σήμερα να ζητάς πίσω όσα σου παίρνουν ή απλά 
να αντιστέκεσαι για να κρατήσεις δικαιώματα. Αυτό δεν βελτιώνει 
τη ζωή σου.

Πρέπει να απαιτήσεις όσα δεν είχες μέχρι τώρα, γιατί η αύξη-
ση της παραγωγικότητας και η εξέλιξη της επιστήμης και της τε-
χνολογίας είναι τεράστια. Οι εργαζόμενοι συνεπώς που παράγουν 
όλο τον κοινωνικό πλούτο πρέπει και να τον απολαμβάνουν για να 
ζουν σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται.

Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, θα προσπαθήσουμε 
να αναπτύξουμε τα ιδεολογήματα της Ε.Ε και των κυβερνήσεων, 
όσον αφορά στην πολιτική τους απέναντι στις γυναίκες με τις «ίσες 
ευκαιρίες-ίσα δικαιώματα» και της «ισότητας» που ξεθεμελιώνει 
δικαιώματα και από τις γυναίκες και από τους άντρες, ενώ χρη-
σιμοποιούνται οι γυναίκες ως «αγωγοί» των πιο αντιδραστικών 
μεταρρυθμίσεων και μέτρων.
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 Τι είναι τα εμβόλια;
Εμβόλια είναι ουσίες, οι οποίες όταν χορηγηθούν στον ανθρώπινο 

οργανισμό προκαλούν το αμυντικό του σύστημα έναντι συγκεκριμέ-
νων παθογόνων μικροοργανισμών, ώστε να αποκτήσει ανοσία.  

Τα εμβόλια συνήθως περιέχουν ένα νεκρό ή αδρανοποιημένο νο-
σογόνο παράγοντα του παθογόνου μικροοργανισμού ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για μια ασθένεια. Ο παράγοντας αυτός αναγνωρίζεται ως 
ξένο σώμα από το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο ξεκινά να παρα-
γάγει αντισώματα για να τον καταστρέψει. Το ανοσοποιητικό σύστημα 
έχει την ικανότητα να θυμάται το ξένο αυτό σώμα και να είναι σε ετοι-
μότητα για να το καταστρέψει εάν αυτό ξαναμολύνει τον οργανισμό.

Κίνα , 1000 μΧ
Τότε γίνεται η πρώτη απόπειρα ανοσίας με τη λογική που χρησιμο-

ποιήθηκε αρκετούς αιώνες αργότερα για την παρασκευή των εμβολί-
ων για την καταπολέμηση της ευλογιάς. Την εποχή εκείνη η ευλογιά 
ξεσπούσε σε φοβερές επιδημίες αποδεκατίζοντας τον πληθυσμό. 

Τι έκαναν τότε στην Κίνα; 
Έβαζαν στους υγιείς ανθρώπους μια μικρή δόση από την παθο-

γόνο ουσία που βρίσκονταν στα σπυριά των ασθενών κι έτσι προ-
καλούσαν τον υγιή οργανισμό να αναπτύξει την άμυνά του έγκαιρα 
και να αντισταθεί στη νόσο.  Η πρακτική αυτή είχε αρκετή επιτυχία, 
είχε όμως και πολλές απώλειες. Ώστόσο συνεχίστηκε και μάλιστα 
εξαπλώθηκε και στη Δύση που χρησιμοποιούνταν μέχρι και την εμ-
φάνιση των πρώτων εμβολίων στα τέλη του 18ου αιώνα στην Αγγλία. 

Αγγλία, 1760 
Ο Edward Jenner, γιατρός, πραγματοποίησε τον πρώτο επιτυχή 

εμβολιασμό κατά της ευλογιάς και η μέθοδός του παρότι αμφισβητή-
θηκε από πολλούς έσωσε χιλιάδες ζωές τα επόμενα χρόνια. 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1980
Ο ΠΟΥ δηλώνει την πλήρη εξάλειψη της ευλογιάς μετά από χρόνια 

συστηματικών εμβολιασμών. 
Ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα, η ευλογιά, η ερυθρά, η διφθε-

ρίτιδα, ο κοκίτης, η ηπατίτιδα Α, η ανεμοβλογιά, ο πνευμονιόκοκκος, 
η ιλαρά, η μηνιγγίτιδα είναι μερικές από αυτές που δεν απασχολούν 
πλέον ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, όχι γιατί δεν υπάρχουν, 
αλλά γιατί δεν αρρωσταίνουμε πια από αυτές χάρη στα εμβόλια. 

Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακα που θεραπεύουν, αλλά δρουν προλη-
πτικά με αποτέλεσμα είτε ο οργανισμός να μη νοσεί, είτε να νοσεί ήπια. 

Και παρότι τα εμβόλια έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές, τον τε-
λευταίο καιρό και με αφορμή την πανδημία, φαίνεται να υιοθετείται 
μια επιφυλακτική στάση σε σχέση με τον εμβολιασμό, έχει ενταθεί το 
φαινόμενο της αμφισβήτησης της ασφάλειας των εμβολίων.  Αυτό το 
φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο. Γεννήθηκε πολλές δεκαετίες πριν 
στις ΗΠΑ κι έγινε γνωστό ως αντιεμβολιαστικό κίνημα μέσα σε συν-
θήκες οικονομικής κρίσης από θρησκευτικές κοινότητες, οικολογι-
κές και φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις, ακόμα και φιλοναζιστικές 
οργανώσεις αλλά και άλλους φορείς που επιδρούν στη διαμόρφωση 
στάσεων και συμπεριφορών στους εργαζόμενους, γενικότερα στο 
λαό και τη νεολαία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η έξαρση 
επιδημίας ιλαράς στη σομαλική κοινότητα στη Μινεσότα, αλλά και στις 
κοινότητες των ορθόδοξων Εβραίων στη Νέα Υόρκη λόγω μη εμβο-
λιασμού των μελών τους.  Αυτό που παρατηρείται ωστόσο είναι ότι 
όταν μειώνεται το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, 
ασθένειες που έχουν εξαφανισθεί επανεμφανίζονται. 

Στη χώρα μας το είδαμε σε μεγαλύτερη ένταση την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερα τότε είχε αμφισβητηθεί από μεγάλο μέ-

ρος των γονέων η χρησιμότητα των εμβολίων στη δημόσια υγεία. Για 
παράδειγμα, το 2012 εμβολιάστηκε το 83% των παιδιών, με το ανα-
γκαίο ποσοστό για την εξάλειψη π.χ. της ιλαράς από τη χώρα να είναι 
στο 95%, με αποτέλεσμα να επανεμφανισθούν κρούσματα σε συγκε-
κριμένες κοινότητες που είχαν χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. 

Τέτοιες επικίνδυνες απόψεις καλλιεργούνται και αναπαράγονται 
στο έδαφος των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας από το 
ίδιο το κοινωνικό σύστημα όπου η ενημέρωση, η πρόληψη ακόμα και 
η αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας θεωρείται «ατομική ευθύνη» όπως 
γίνεται και σήμερα με το ζήτημα της πανδημίας του COVID – 19. Καλλι-
εργούνται μέσα σε συνθήκες που ο άνθρωπος βάλλεται από την απειλή 
του θανάτου, αναβάλει το θρήνο και το πένθος του για τους νεκρούς 
του, αντιμετωπίζει καθημερινά την απώλεια σε ανθρώπινο-κοινωνικό-
εργασιακό-οικονομικό επίπεδο. Βάλλεται από τα αντιφατικά μηνύματα 
της κυβέρνησης και του επιστημονικού της περίγυρου στα δελτία μιντι-
ακής ενημέρωσης, με lockdown ακορντεόν, με πρωτόκολλα λάστιχο, 
με ενίσχυση ιδιωτικών μεγαθηρίων υγείας, όταν χάνονται ανθρώπινες 
ζωές καθημερινά. Αυτές οι συνθήκες είναι που οδηγούν τους ανθρώ-
πους στα δίχτυα αντιεπιστημονικών θεωριών και με την αναγωγή αυ-
τών των ζωτικών ζητημάτων σε «ατομική ευθύνη», δικαιολογείται και 
ως «ατομικό δικαίωμα» η άρνηση στον εμβολιασμό. 

Η επιστημονική γνώση, εμπορευματοποιημένη βέβαια κι αυτή, 
έχει δόσει μια σειρά ασφαλή κι αποτελεσματικά φάρμακα κι εμβόλια 
μέχρι σήμερα εκεί που προσδοκά κέρδος. Αυτά δεν μπορεί παρά να 
βρίσκονται στη φαρέτρα της ιατρικής πρακτικής. Με αυτά έχουν σω-
θεί ανθρώπινες ζωές. 

Ακριβώς επειδή έχουν τη δυνατότητα να σώζουν ανθρώπινες ζωές 
έχουν γίνει αντικείμενο βαθύτατου ανταγωνισμού που αφήνει τους πιο 
φτωχούς εκτός. Για αυτό ακόμα και σήμερα στις πιο φτωχές χώρες 
όπως σε κάποιες χώρες της Αφρικής  χάνονται χιλιάδες ζωές από ασθέ-
νειες που στον υπόλοιπο κόσμο έχουν εξαλειφθεί. Γιατί αυτές οι χώρες 
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αγοράς εμβολίων. Ακόμα και τώρα 
με τον εμβολιασμό για τον COVID-19, 11 μόλις χώρες συγκεντρώνουν το 
90% των εμβολίων. Οι υπόλοιπες που δεν «ενίσχυσαν» τα μονοπώλια του 
φαρμάκου θα χρειασθεί να μοιραστούν μόλις το 10% των εμβολίων. Το 
εμβόλιο, όπως και το φάρμακο αλλά και η ίδια η υγεία αποτελούν εμπο-
ρεύματα και χρησιμοποιούνται για να φέρουν κέρδος.  

Η αναγκαιότητα του εμβολιασμού για την ανθρώπινη ζωή ανα-
δεικνύει την  αναγκαιότητα ενός αποκλειστικά δημόσιου συστήματος 
υγείας- πρόνοιας που θα φροντίζει ολόπλευρα για την υγεία του λαού 
από την ενημέρωση και την πρόληψη, μέχρι το ασφαλές φάρμακο, 
την περίθαλψη και την αποκατάσταση. 

Γεωργία Κουρή 
B.A. Ψυχολογίας – P.D. Κοινωνικής και Γνωστικής Ψυχολογίας

Εμβολιασμός: ιστορία, αμφισβήτηση, αναγκαιότητα
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Π οιός θα το πίστευε ότι το όνειρο που έβλεπε η εργοδοσία στο 
μακρινό παρελθόν  για την τηλεργασία θα γινόταν σχεδόν 
κανόνας σήμερα. Βέβαια η πραγμάτωση του ξεκίνησε με 

την σταδιακή νομοθέτηση από κυβερνήσεις και Ε.Ε. από το 2002. 
Σήμερα η πανδημία τους ήρθε γάντι! Το πολιτικό προσωπικό την 
καθιερώνει γενικευμένα.

Είναι γεγονός ότι τα κέρδη των ομίλων εκτοξεύονται. Όχι μόνο 
από την μείωση κόστους στα λειτουργικά έξοδα και τις υποδο-
μές του εργοδότη (γραφεία, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, ενέργεια 
κ.λπ.), αλλά και εξ αιτίας της ποιοτικής και ποσοτικής έντασης στην 
εκμετάλλευση των εργαζομένων. 

Η τηλεργασία επιτρέπει στην εργοδοσία να εκτοξεύει την παραγω-
γικότητα και την εντατικοποίηση της εργασίας, με κατάργηση διαλειμ-
μάτων, επέκταση ωραρίου και των εργάσιμων ημερών, ουσιαστικά 
δηλ. κατάργηση σταθερού ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου ερ-
γασίας, κατάργηση πληρωμής υπερωριών (αφού αυτές δεν μπορούν 
να αποδειχτούν), μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας του εργα-
ζόμενου κ.λπ.  Σκαρφίζονται μάλιστα να μειώσουν και τους μισθούς, 
αφού οι εργαζόμενοι πλέον …. γλιτώνουν τα έξοδα του καφέ, του κο-
λατσιού, της μεταφοράς στον τόπο εργασίας τους κλπ. 

Η τηλεργασία χρησιμοποιείται για την καταστρατήγηση εργασι-
ακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αφού πλέον 
δεν υφίστανται οι έλεγχοι από τις ήδη αποδεκατισμένες και απαξι-
ωμένες Επιθεωρήσεις Εργασίας. Υπονομεύει ακόμη περισσότερο 
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αφού ουσιαστικά δημιουργεί-
ται εξατομικευμένη σχέση εργαζόμενου - εργοδότη, μακριά από 
την παρέμβαση των εργατικών συνδικάτων.

Η τηλεργασία αποκόπτει τον εργαζόμενο από το χώρο εργασί-
ας, τη ζωντανή επικοινωνία και συνεργασία με τους συναδέλφους 
του. Ακυρώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας, βάζει 
εμπόδια στη συμμετοχή και δράση του εργαζόμενου, στη συνδι-
καλιστική οργάνωση και διεκδίκηση.

Η διαδικασία των εμπιστευτικών διερευνητικών επαφών, με-
ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, συμφωνήθηκε το Μάρτη του 
2002 στο πλαίσιο της, ΝΑΤΟικής έμπνευσης, ελληνοτουρκι-

κής προσέγγισης που εγκαινιάσθηκε το 1999. 
Χαρακτηρίζονται σαν άτυπες συνομιλίες και όχι διαπραγματεύ-

σεις και κατά τις συνομιλίες δεν τηρούνται πρακτικά.
Από το 2002 έως και το 2016 διεξήχθηκαν 60 γύροι διερευνη-

τικών συνομιλιών. 
Φέτος, μετά από 5 χρόνια, πραγματοποιήθηκαν ο 61ος και ο 

62ος γύρος, εν μέσω των γνωστών διεκδικήσεων της τουρκικής 
αστικής τάξης («αποστρατικοποίηση» των νησιών,  «τουρκική μει-
ονότητα» στη Θράκη), των προκλήσεων στο Αιγαίο ( Ορούτς Ρέις, 
Τσεσμέ , παραβιάσεις εναέριου χώρου) και των δηλώσεων (ανα-
θεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης,  περιγραφή «Γαλάζιας Πα-
τρίδας»).

Μπορούμε να πούμε πως οι προθέσεις έχουν διερευνηθεί κατά 
τη διάρκεια των 60 γύρων των σχετικών συνομιλιών και συνεπώς 
είναι βάσιμη η εκδοχή ότι τώρα γίνεται διερεύνηση των δυνατοτή-
των, του χαρακτήρα, των όρων και του μεγέθους ενός «μεγάλου 

Τηλεργασία. Ήρθε για να μείνει;
Παραβιάζει την ιδιωτική του ζωή με την εφαρμογή ποικίλων 

μορφών εργοδοτικής παρακολούθησης: Κάμερες, συσκέψεις εξ 
αποστάσεως κ.ά., ασκούν μεγάλη ψυχική πίεση και παρέμβαση σε 
όλη τη σφαίρα οικογενειακής ζωής των εργαζομένων.

Οι συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων που εργάζονται από 
το σπίτι είναι οδυνηρές. Μελέτες δείχνουν ότι αυτοί οι εργαζόμε-
νοι - πάντα έτοιμοι στην «πρίζα» - υποφέρουν περισσότερο από 
νυχτερινές και γενικότερα  νευρικές και ψυχικές διαταραχές. Σκε-
φτείτε το σκηνικό σ΄ ένα σπιτικό, όπου οι γονείς «τηλεργάζονται» 
και τα παιδιά «τηλεκπαιδεύονται»!

Η τηλεργασία αποτελεί μια ακόμη απόδειξη για το πώς τα τε-
ράστια επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούν 
εύκολα να μετατραπούν από εργαλεία ευημερίας σε δεσμά για τον 
εργαζόμενο, στο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε.

Το λαϊκό κίνημα μπορεί να δυναμώσει την πάλη για να μείνει 
στα χαρτιά η μονιμοποίηση της τηλεργασίας, για να επιστρέψουν  
όλοι οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, με όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Ελληνοτουρκικά – Διερευνητικές συνομιλίες
συμβιβασμού» που εναρμονίζεται με τις επιδιώξεις του ευρω-
ατλαντικού παράγοντα, ο οποίος παρεμβαίνει, δίνει τον τόνο, για 
γενικότερες διευθετήσεις στην περιοχή, με τη δική του σφραγίδα. 

Ο ευρωατλαντισμός θα δώσει μάχη για τη διατήρηση της Τουρ-
κίας στο «δυτικό στρατόπεδο», θα προσφέρει κατά το δυνατόν 
περισσότερα ανταλλάγματα για να εμποδίσει τις ρωσοτουρκικές 
σχέσεις.

Αλλά και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 25/3/2021 για μια 
ακόμη φορά αποδείχτηκε, ότι η ΕΕ καθορίζει τη στάση της στα πα-
ζάρια που εξελίσσονται, με βάση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών 
μονοπωλίων και την προώθηση της στρατηγικής της σχέσης με 
την Τουρκία, ενώ οι δήθεν «κυρώσεις» για τις ενέργειες της Τουρ-
κίας έχουν ουσιαστικά μετατραπεί σε μπαλάκι του πινγκ πονγκ 
που μετατίθενται από τρίμηνο σε τρίμηνο. 

Η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδιά των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ δεν 
αποτελεί «ασπίδα» για το λαό και τη χώρα, αλλά «πηγή» νέων με-
γάλων κινδύνων, γιατί αποδεδειγμένα σιγοντάρουν την τουρκική 
επιθετικότητα και εντός αυτού του πλαισίου προωθούνται και οι 
«λύσεις» συνεκμετάλλευσης για τους υδρογονάνθρακες.
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Σ υμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από την έναρξη της επα-
νάστασης του 1821. Ευκαιρία για πανηγύρια και κορώνες για 
«εθνική ενότητα και συνοχή», για προβολή  του πατριωτισμού 

με το δήθεν «σύγχρονο» περιεχόμενό του, δηλαδή στις συνθήκες 
του κορονοϊού η θυσία ατομικών ελευθεριών προς όφελος του 
κοινού καλού (αναχαίτισης της πανδημίας), τα συνθήματα «κανείς 
μόνος, όλοι μαζί πίσω από την ίδια γραμμή» κλπ.

Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας για να δούμε ποιες 
ήταν οι αιτίες και οι δυνάμεις που προκάλεσαν την επανάσταση, 
μετά από αιώνες φραγκοκρατίας και τουρκοκρατίας, και ποιό το 
μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε.

Η φεουδαρχική οθωμανική εξουσία μετά τις στρατιωτικές απο-
τυχίες της - από τον 17ο αιώνα και μετά - προχώρησε σε μεταρ-
ρυθμίσεις, που μαζί με την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης εμπορί-
ου και μεταφορών με την Δ. Ευρώπη συνέβαλαν στη διαμόρφωση 
και ανάπτυξη της ελληνικής αστικής τάξης (κυρίως πλοιοκτήτες 
και έμποροι).

Η ανάπτυξη του εμπορίου, της ναυτιλίας με καθοριστικό στοι-
χείο τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η ίδρυση εκατοντάδων 
ελληνικών σχολείων και η έκδοση ελληνικών εφημερίδων στις 
παροικίες του εξωτερικού, (εκεί που  υπήρχαν συσσωρευμένα 
κεφάλαια), η δράση κορυφαίων στοχαστών του «Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού» κλπ συνέβαλαν στη διαμόρφωση εθνικής συνείδη-
σης. 

Η βασική αντίθεση ανάμεσα στα πιο δυναμικά τμήματα της ελληνι-
κής αστικής τάξης και στις φεουδαρχικές δομές της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας (Ο.Α) αναπτύχθηκε και οξύνθηκε στα πλαίσια ενός κρά-
τους, στο οποίο η ελληνόφωνη αστική τάξη δεν αποτελούσε κυρίαρχη 
εθνότητα. Έτσι, η ανατροπή των φεουδαρχικών δομών συνδέθηκε με 
την ανατροπή της ξένης κυριαρχίας και τη συγκρότηση ανεξάρτητου 
κράτους και επέτρεψε στην αστική τάξη να προσελκύσει ευρύτερες 
κοινωνικές δυνάμεις, που βίωναν την ταξική εκμετάλλευση και τη 
φυλετική και θρησκευτική καταπίεση, στα επαναστατικά της σχέδια.

Η επανάσταση του 1821 χαρακτηρίζεται λοιπόν σαν αστική εθνι-
κοαπελευθερωτική, που υπηρέτησε την κοινωνική εξέλιξη, συντρί-
βοντας τα φεουδαρχικά δεσμά της Ο.Α. Αποτέλεσε μία από τις κο-
σμογονικές αλλαγές, έναν από τους πολλούς κρίκους των αστικών 
επαναστάσεων, που συντελούνταν εκείνη την περίοδο. Άνοιξε τον 
δρόμο για τη συγκρότηση του ελληνικού αστικού κράτους, αποδει-
κνύοντας ότι κανένας δυσμενής σχηματισμός δεν μπορεί να είναι 
στατικός και ανίκητος. 

Tα διάφορα τμήματα της ελληνόφωνης αστικής τάξης βέβαια 
δεν κράτησαν ενιαία στάση στο ζήτημα της επαναστατικής πάλης, 
αφού είχαν διαχρονικά, διαφορετικών ταχυτήτων πολύμορφα 
συμφέροντα, συνυφασμένα με το οθωμανικό φεουδαρχικό κρά-
τος, ενώ μετείχαν και στην εκμετάλλευση των ομογενών/ομοθρή-
σκων  φτωχών αγροτικών μαζών.

Χαρακτηριστικός ήταν ο αρχικός δισταγμός των Ελλήνων πλοι-
οκτητών, αντιφατική ήταν η στάση των Ελλήνων κοτζαμπάσηδων, 
αντίθετος ήταν ο ανώτερος κλήρος- ιδιαίτερα το Πατριαρχείο – και 
οι Φαναριώτες.

Αυτοί που αποτέλεσαν την υποδομή για τη στρατιωτική οργά-
νωση της επανάστασης, ήταν η φτωχή αγροτιά, η μικρή ακόμα ερ-
γατική τάξη, μικροί έμποροι του χερσαίου εμπορίου, οι τεχνίτες, οι 
κλέφτες και μεγάλο μέρος του κατώτερου κλήρου, που σήκωσαν 
το κύριο βάρος του επαναστατικού αγώνα και στήριξαν αποφασι-
στικά τη Φιλική Εταιρεία, γράφοντας λαμπρές σελίδες δόξας, ηρωι-

σμού και θυσιών, απέναντι σε δυνάμεις που φάνταζαν πανίσχυρες: 
Ο.Α.- Ιερά Συμμαχία κλπ 

Οι αντιθέσεις ανάμεσα στα τμήματα της αστικής τάξης, οδή-
γησαν σε αιματηρούς εμφυλίους πολέμους κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης, σε φυλακίσεις ή και δολοφονίες αγωνιστών αλλά 
και μετά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους στη δολοφονία 
του Καποδίστρια, σε κινήματα, δικομματισμούς, μικρασιατική κα-
ταστροφή, πραξικοπήματα κλπ

Η ανάγνωση της ιστορίας από την κήρυξη της επανάστασης του 
1821 μέχρι σήμερα αποκαλύπτει ότι η περιλάλητη «εθνική ενότη-
τα» ήταν και είναι άπιαστο πουλί, όχι μόνο στο πλαίσιο της αντίθε-
σης ανάμεσα στην αστική τάξη και στις λαϊκές μάζες, αλλά ακόμα 
και μέσα στο ενδοαστικό πλαίσιο. 

Ο λαός μας έχει κάθε λόγο να τιμά τον ηρωικό, λαϊκό αγώνα του 
1821, τις ανείπωτες θυσίες και τα ολοκαυτώματα των απλών αγωνι-
στών να ξεκολλήσουν από την τότε λάσπη τη ρόδα της προόδου. Το 
σπάσιμο του φόβου, ο ξεσηκωμός κόντρα στις παραινέσεις ή και τις 
απειλές των ισχυρών και των «συνετών», η ανιδιοτέλεια στον αγώ-
να, η αντοχή στις δυσκολίες, γενικότερα η ισχύς του επαναστατημέ-
νου λαού αποτελούν διαχρονική πηγή έμπνευσης για τις σύγχρονες 
μάχες που έχει μπροστά του ο λαός μας. Έχει κάθε λόγο να τον  τιμά 
γιατί κατέδειξε ότι η λαϊκή ορμή και εξέγερση μπορεί να σπάσουν 
έναν αρνητικό διεθνή συσχετισμό δυνάμεων (τότε Ο.Α.- Ιερά Συμ-
μαχία, σήμερα ΝΑΤΟ, ΕΕ κλπ) και συνάμα ότι οι επαναστάσεις απο-
τελούν το όχημα της κοινωνικής προόδου, που ανατρέπει τις ιστο-
ρικά ξεπερασμένες τάξεις και την εξουσία τους. Τότε η αστική τάξη 
αποτελούσε στοιχείο προόδου στην ιστορία της ανθρωπότητας, σή-
μερα είναι τροχοπέδη. Σήμερα, στα πλαίσια της ταξικής κοινωνίας, η 
εργατική τάξη είναι αυτή που ασφυκτιά, που καταπιέζεται, είναι αυτή 
που θα σπάσει τα δεσμά της. 

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
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