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Επιφυλλίδα
του Πανελλήνιου Συλλόγου 

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

Φτωχέ, σου μάραναν

κόποι και πόνοι

τη θέληση άβουλη,

πιωμένη αφιόνι!

Αν είν’ ο λάκκος σου

πολύ βαθής

χρέος με τα χέρια σου

να σηκωθείς.

1η ΟΚΤΩΒΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΩΝ
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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σ υνταξιούχοι και εργαζόμενοι, μετά το καλοκαίρι βρισκόμαστε μπροστά 
σε ακόμα πιο πολλά και πιο σύνθετα προβλήματα. Συνεχίζονται οι αντερ-
γατικές πολιτικές της κυβέρνησης, η οποία ήδη ψήφισε μια σειρά από 

νόμους, όπως για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, τη μεταρρύθμιση για 
την παιδεία κλπ,. Ετοιμάζει τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα, με βάση το πόρισμα 
Πισσαρίδη, που είναι στη λογική του σχεδίου του καθηγητή Σπράου. Όλοι θυ-
μόμαστε τον Σπράου και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που επιχειρήθηκε να 
περάσει  την περίοδο της κυβέρνησης Σημίτη με υπουργό τον Γιαννίτση. Εκεί-
νη την περίοδο μέλος αυτής  της επιτροπής ήταν ο νέος υφυπουργός Παναγιώ-
της Τσακλόγλου που ορίσθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση στο υπουργείο 
εργασίας. Όλα τα μέτρα που πέρασαν και  αυτά που ετοιμάζει η κυβέρνηση 
είναι για να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται από:

• την πανδημία που εξελίσσεται στη χώρα μας και διεθνώς στη δεύ-
τερη φάση της και η διαχείρισή της.

• τα ελληνοτουρκικά. 
• το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Πανδημία
Η αναζωπύρωση της πανδημίας στην Ελλάδα φέρει τη σφραγίδα της κυ-

βερνητικής πολιτικής, που έπαιξε την υγεία του λαού στο τζόγο των μεγάλων 
επιχειρηματικών συμφερόντων. Ειδικά στον τουρισμό και τις μεταφορές, τα 
«υγειονομικά πρωτόκολλα» και τα μέτρα προστασίας έγιναν λάστιχο. Η διε-
θνής μάλιστα δυσκολία του συστήματος στην αντιμετώπιση της πανδημίας, με 
τις εκατόμβες νεκρών, φανερώνει ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο, οφείλεται 
συνολικά στην αντιμετώπιση της υγείας ως εμπόρευμα. Η αύξηση των κρου-
σμάτων, είναι αποτέλεσμα της  κυβερνητικής ανευθυνότητας, των  παλινωδι-
ών και των αντιφάσεών της στα μέτρα προστασίας, κυρίως όμως της υποταγής 
της δημόσιας υγείας στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Ελληνοτουρκικά
Βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, της Κύπρου. Αυτές οι εξελίξεις έχουν 
να κάνουν με την πολιτική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, τους ανταγω-
νισμούς τους με την Κίνα και τη Ρωσία για τον έλεγχο λιμανιών, φυσικού 

πλούτου από τους ενεργειακούς κολοσσούς, την εμπλοκή των αστικών τάξε-
ων της περιοχής που θέλουν η κάθε μια τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση.

Η Κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες κινείται στην ίδια επικίν-
δυνη λογική. Είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του 
ΝΑΤΟ, που έχει στόχο την περικύκλωση της Ρωσίας, την ανάπτυξη δυ-
νάμεων στη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική, την παραπέρα επέκταση 
του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια με «οδηγό» τη Συμφωνία των Πρεσπών.  Όλη 
αυτή η κατάσταση δεν αποκλείει παραπέρα εντάσεις που μπορεί να φθά-
σουν μέχρι θερμό  επεισόδιο, περιορισμένο ή εκτεταμένο. Ταυτόχρονα 
δρομολογούνται διαπραγματεύσεις με στόχο οι διαφορές αυτές να δι-
ευθετηθούν στη λογική της συνεκμετάλλευσης και της  συνδιαχείρισης,  
στο μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών με βάση τις ανάγκες των 
πολυεθνικών και των ιμπεριαλιστών σε βάρος των λαών. 

Οικονομική κρίση
Η υιοθέτηση από την ΕΕ χθες της δημοσιονομικής σταθερότητας, σή-

μερα της επεκτατικής-κεϊνσιανής πολιτικής, δηλαδή μεγαλύτερη κρατι-
κή παρέμβαση, δεν θα φέρει δυναμική ανάπτυξη. Ούτε είναι φιλολαϊκή 
στροφή, όπως ισχυρίζονται δυνάμεις με σοσιαλδημοκρατικό προσανα-
τολισμό, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί τη ΝΔ ότι «δεν μπορεί να εφαρ-
μόσει μια τέτοια πολιτική γιατί δεν την πιστεύει». Πολύ περισσότερο που 
από αυτή την ανάπτυξη όχι μόνο δε θα ωφεληθεί ο λαός, αλλά θα πλη-
ρώσει για άλλη μια φορά τα βάρη της ανάκαμψης, με διαφορετικό τρόπο. 

Η κυβέρνηση για να προλάβει τις αντιδράσεις των συνταξιούχων 
και εργαζόμενων,  ενίσχυσε το νομικό οπλοστάσιο  για την καταστο-
λή των λαϊκών αγώνων, επιβεβαιώνοντας ότι η αντιλαϊκή οικονομική 
πολιτική πάει χέρι-χέρι με την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό. 
Την πρώτη γεύση την πήραν οι «ήρωες» υγειονομικοί και οι μαθητές.

Το συνταξιουχικό μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, με «οργανωμένη 
απειθαρχία» θα ακυρώσει στην πράξη τους αντιδραστικούς νόμους. Η συμ-
μετοχή των συνταξιούχων, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, στις συγκε-
ντρώσεις της ΣΕΑ και του εργατικού κινήματος, δείχνουν ότι: η φωνή μας θα 
ακούγεται και θα δυναμώνει όσο κι αν προσπαθούν να την πνίξουν, τόσο 
η κυβέρνηση όσο και οι διάφοροι δημοσιολόγοι και ντίλερς δικηγορικών 
γραφείων. Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας δεν μπαίνουν στο γύψο.

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΓΩΝΑ

Του Προέδρου του ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, Πολύβιου Τσίρκα

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Κρατάτε στα χέρια σας το 2ο φύλλο της Εφημερίδας μας ¨Επιφυλλίδα¨.
Η έκδοση της Εφημερίδας αυτής, κρίθηκε απαραίτητη για την κα-

λύτερη ενημέρωση των συναδέλφων Συνταξιούχων. Μέσα από αυτήν 
μπορείτε να πληροφορείστε για οποιοδήποτε πρόβλημα σας αφορά και 
γενικότερα για τα προβλήματα της τάξης μας.

Ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, αποτελεί σήμερα μια πρωτοπόρα δύναμη στο συντα-
ξιουχικό κίνημα, τόσο στη ΔΕΗ, αλλά και ευρύτερα στο αγωνιστικό-ταξι-
κό κίνημα των συνταξιούχων της χώρας μας.

Δεν είναι τυχαίο που ο σύλλογός μας (ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ), είναι ο μαζικότερος 
σύλλογος στη ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα στους συνταξιούχους της χώρας.

Αυτό οφείλεται, πιστεύουμε στις σταθερές θέσεις που διαχρονικά 
προβάλλει και αγωνίζεται ο Σύλλογός μας, στο σταθερό πλαίσιο διεκδική-
σεων που είναι κοινό για όλους μας, στη σωστή οργάνωση, στην ενημέ-
ρωση, στην αγωνιστικότητα και στην ταξική κατεύθυνση που ακολουθεί.

Ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, λέει πάντα την αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι, δεν 
σκύβει το κεφάλι, δεν συμβιβάζεται, δεν προσκυνά εργοδότες και κυ-
βερνήσεις, αλλά πορεύεται με γνώμονα το ταξικό συμφέρον των συ-
νταξιούχων, των εργαζόμενων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αντι-

στέκεται και παλεύει για αυτούς που πληρώνουν το ¨μάρμαρο¨, από τις 
αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές των κρατούντων, που υπηρετούν 
τα συμφέροντα των αφεντικών τους, των μονοπωλίων, του κεφαλαίου, 
των πολιτικοστρατιωτικών συνασπισμών που καταδυναστεύουν τους λα-
ούς και τους εργαζόμενους όλου του κόσμου.

Ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ συμμετέχει σε όλους τους αγώνες των συνταξιούχων 
και του αγωνιστικού – ταξικού κινήματος, είτε από μόνος του αυτόνομα 
όταν διεκδικούμε λύσεις στα προβλήματα των συνταξιούχων της ΔΕΗ, είτε 
μέσα από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, την Σ.Ε.Α (Συντονιστική Επι-
τροπή Αγώνα Συνταξιούχων), το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ) 
για τα κοινά προβλήματα όλων των συνταξιούχων και εργαζόμενων.

Αλήθεια συνάδελφοι για ρωτήστε κάποιον από αυτούς που ανήκουν 
σε άλλα σωματεία συνταξιούχων της ΔΕΗ, σε ποιον αγώνα και πότε τους 
κάλεσε η ηγεσία τους να συμμετάσχουν;;;  Σε κανέναν και ποτέ!!!

Έχουν πια λόγο ύπαρξης τέτοια σωματεία-σφραγίδες; Σύλλογοι-αντισύν-
δεσμοι που διασπούν την ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ των συνταξιούχων; Ας 
σκεφτεί ο κάθε συνάδελφος και ας πράξει κατά συνείδηση. Έχουμε ΧΡΕΟΣ 
και ΕΥΘΥΝΗ όλοι μας να παλέψουμε και για τα δικά μας προβλήματα, αλλά 
και για τις επόμενες γενιές, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ επόμενα συσπείρωση και ενότητα.
Ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ απευθύνει σε όλους τους συναδέλφους συνταξιού-

χους ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΓΩΝΑ.
Ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα, όλοι αναγνωρίζουν ότι το πετύχαμε με 

τη σωστή τακτική και διεκδίκηση του ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ. Συσπειρωθείτε στο 
ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ. Η ενότητα φέρνει τη δύναμη και η δύναμη τη ΝΙΚΗ.
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Τ ο ειδικό τιμολόγιο ΓΠ καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 
28/3/1956 έναντι αυξήσεων προς τους τότε εργαζομένους, ενώ 
από τις 31/7/1991 αποτελεί απαράβατο όρο της Επιχειρησια-

κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ, που 
υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΗ και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η οποία (Σύμβαση) 
προστατεύεται από το άρθρο 22 του Συντάγματος. Στην ίδια ΕΣΣΕ προ-
βλεπόταν πλαφόν στην κατανάλωση, ενώ αργότερα το όποιο εισοδη-
ματικό όφελος φορολογείτο με τον υψηλότερο προσωπικό φορολογι-
κό συντελεστή.

Όμως, μετά από  64 χρόνια!!!  η Διοίκηση της ΔΕΗ στις 21/01/2020,  
σε εφαρμογή του  ν.4643/19, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ (όπως ενη-
μερώνει ο ένας εκ των εκπροσώπων των εργαζομένων!!!), κατάργησε 
μονομερώς το ειδικό τιμολόγιο, εν μέσω βέβαια συγχορδίας από φυλ-
λάδες, άρθρων  … σοβαροφανών δημοσιογράφων, απόψεων σε sites, 
που λίγο-πολύ αναδείκνυαν το  ειδικό τιμολόγιο ΓΠ σαν το αίτιο της 
κατρακύλας της ΔΕΗ. Κοινωνικός αυτοματισμός!

Η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ μεταξύ άλλων προβλέπει: 
• Tην από 1.1.2020 εφαρμογή ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλε-

κτρικής ενέργειας προσωπικού και συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. (τιμολόγιο 
ΓΠ) για την τιμολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης όπου εφαρμόζο-
νται χρεώσεις προμήθειας, με έκπτωση στη χρέωση αυτής σε ποσοστό 
30%. Η εν λόγω έκπτωση δεν καταλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

• Το ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προ-
σωπικού και συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. (τιμολόγιο ΓΠ) χορηγείται από 
ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία δύναται να το ανακαλέσει 
οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο!!!

Η κατάργηση του μειωμένου τιμολογίου των εργαζομένων και 
των συνταξιούχων έγινε στο πλαίσιο των μέτρων που πήρε η ση-
μερινή κυβέρνηση, για την… «διάσωση και σωτηρία» της ΔΕΗ. 
Προχώρησαν ουσιαστικά σε άμεση μείωση μισθού, με δεδομένο 
ότι το εκπτωτικό τιμολόγιο είχε δοθεί αντί αύξησης. Η απόφαση 
τους είναι ενταγμένη στους γενικότερους στόχους τους, να ξε-
μπερδέψουν δηλ. με τους παλαιότερους εργαζόμενους με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο (εθελούσιες εξόδους, ουσιαστικά απολύσεις ή 
μετακινήσεις, είτε εσωτερικές, είτε προς δημόσιο τομέα, δηλαδή 
εσωτερική μετανάστευση), να γενικεύσουν τις ήδη ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας, που υπάρχουν σήμερα στον όμιλο ΔΕΗ (εργαζό-
μενοι συμβασιούχοι, νοικιασμένοι, εργολαβικοί κλπ) εργαζόμενοι 
δηλαδή που δουλεύουν χωρίς μόνιμη και σταθερή δουλειά και 
χωρίς δικαιώματα, να περιορίσουν το λειτουργικό κόστος, να με-
γαλώσουν τα κέρδη.

Για αυτήν την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ, η ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ έδωσε τα 
ρέστα της… Κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας. Ζήσε Μάη μου!

ΤΙ ΑΛΛΟ 
ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΨΟΥΝ;

Μ ετά από ένα μαραθώνιο αγώνων, μέσα από τη Συντονιστι-
κή Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων(ΣΕΑ) με συλλαλητήρια, 
παραστάσεις στους αρμόδιους φορείς, συναντήσεις με τους 

πρωθυπουργούς κλπ, για δεύτερη φορά είχαμε απόφαση του ΣτΕ που 
κρίνει παράνομες τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093/2012. Και 
θα περίμενε κανείς ότι τώρα πια και μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης ότι θα υλοποιήσει την απόφαση του ΣτΕ και οι συντάξεις μας θα 
επανέρχονταν στο ύψος που ήταν το 2012. Όμως στην πραγματικότητα 
τι έγινε; Η νέα απόφαση του ΣτΕ κρίνει ότι οι παρακρατήσεις από την 
έναρξη του νόμου 4387/2016 (Κατρούγκαλου) είναι νόμιμες και ανα-
γνωρίζει ότι οι παρακρατήσεις ήταν παράνομες μόνο για το χρονικό 
διάστημα των 11 μηνών και κλείνει το δρόμο διεκδίκησης αναδρομι-
κών για το χρονικό διάστημα μετά την ψήφισή του.

Δηλαδή με την απόφαση του ΣτΕ η κυβέρνηση έλυσε ζητήματα 
αντισυνταγματικότητας «νομιμοποιώντας» ουσιαστικά όλες τις προ-
ηγούμενες περικοπές που επέβαλαν στις συντάξεις οι κυβερνήσεις 
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα. 

Η κοροϊδία όμως δε σταματά εδώ. Και σε αυτά τα περιορισμένα 
αναδρομικά του 11μηνου πέφτει άγριο τσεκούρι, αφού θα επιστρέ-
ψει στους συνταξιούχους (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) μόνο 1.4δις, 
που αντιστοιχούν μόνο στις κύριες συντάξεις. Διαγράφει τα αναδρομι-
κά για τις επικουρικές και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ μαζί με τους συνταξιούχους όλης της χώρας 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
απάντησε αγωνιστικά. Συμμετείχε μαζικά στη συγκέντρωση της 
ΣΕΑ, και μαζί με όλους τους συνταξιούχους δήλωσε ότι θα συνεχί-
σει να διεκδικεί ό,τι μέχρι σήμερα μας έχουν αφαιρέσει. 

Στη βάση αυτή η αντιπροσωπεία των συνταξιουχικών οργανώσε-
ων συναντήθηκε με τον υπουργό κ. Βρούτση και τον υφυπουργό κ. 
Τσακλόγλου και κατέθεσαν το σύνολο των αιτημάτων μας. 

Οι απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, 
όπως γίνεται με όλες τις κυβερνήσεις, ήταν ότι κατανοούν τα αιτήμα-
τά μας, όμως νομοθετούν σύμφωνα με τη «δημοσιονομική κατάστα-
ση» της χώρας, τις συμφωνίες με τους δανειστές, τη στρατηγική για το 
ασφαλιστικό που πρέπει να μειωθεί η δαπάνη από το 15,5% του ΑΕΠ 
που είναι σήμερα στο 11,5%. Ταυτόχρονα όποια ψίχουλα παραχώρησαν 
προσπάθησαν να τα περάσουν ως μεγάλο κατόρθωμα, ως αύξηση!!!         

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την υπεύθυνη 
στάση του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ που καλεί τους συνταξιούχους αγωνι-
στικά να διεκδικούν και να μην επαναπαύονται στις αποφάσεις 
των δικαστηρίων. Ό,τι κερδίσαμε μέχρι σήμερα το κερδίσαμε μέσα 
από αγωνιστική δράση.

Όλες οι κυβερνήσεις με πολιτικές αποφάσεις μείωσαν τις συ-
ντάξεις μας, με πολιτικές αποφάσεις υλοποιούν ή δεν υλοποιούν 
τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Καλούμε τους συνταξιούχους να συσπειρωθούν στα σωματεία 
τους και να μην τρέχουν σε δικηγορικά γραφεία και δικαστήρια.
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Αυτή την πολιτική όλες οι κυβερνήσεις την υπηρέτησαν με ευλά-
βεια υλοποιώντας τους νόμους και τις οδηγίες της ΕΕ και έπαιξαν το 
δικό τους ρόλο. 

Από κοντά και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ-
ΣΑΔ και οι παραλλαγές τους. Η "συνεισφορά" τους ήταν τεράστια. Συ-
νέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, 
σαμποτάρισαν κάθε αγωνιστική διάθεση των εργαζομένων. Ουσια-
στικά λειτούργησαν σαν μηχανισμός ενσωμάτωσης των κυβερνήσε-
ων και της εργοδοσίας. Είναι οι ίδιες παρατάξεις που σήμερα συμμε-
τέχουν στην επιτροπή που έχει συστήσει ο περιφερειάρχης της Δυτ. 
Μακεδονίας για την περιβόητη «Δίκαιη Μετάβαση».

Η αλλαγή μοντέλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επι-
βάλλεται από τα συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και 
όχι για την προστασία του περιβάλλοντος που διακηρύττει η κυβέρ-
νηση. Η δίκαιη μετάβαση την οποία ευαγγελίζονται είναι για τους επι-
χειρηματικούς ομίλους, καθώς για αυτούς προορίζονται οι επιχορη-
γήσεις, οι φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές και όχι για την λαϊκή 
οικογένεια. Γίνεται για την εξασφάλιση των κερδών των επιχειρημα-
τικών ομίλων που βρήκαν νέο τομέα επενδύσεων, διασφαλισμένη 
και γρήγορη κερδοφορία. Είναι οι όροι προκειμένου να κάνουν τις 
επενδύσεις τους. Από την άλλη η τιμή της Kwh για την λαϊκή οικογέ-
νεια θα εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο.

 Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για επενδύσεις και πακτωλό χρη-
μάτων που θα πέσουν στην Δυτ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη δημι-
ουργούν αυταπάτες ότι οι περιοχές  θα ανασάνουν οικονομικά και 
περιβαλλοντικά. Τη μερίδα του λέοντος θα καρπωθούν οι μεγαλοε-
πενδυτές που θα σκυλεύσουν στο πτώμα της απολιγνιτοποιημένης 
περιοχής.

Στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ, δόθηκε 
γη και ύδωρ από τις κυβερνήσεις. Η πράσινη ανάπτυξη που γίνεται 
στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι μεγάλο ψέμα. Η 
υποκρισία τους δεν έχει όρια καθώς την ίδια στιγμή που κλείνουν 
σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα, δημιουργούνται εργοστάσια καύσης σκουπιδιών για ηλεκτρο-

παραγωγή που αποτελούν ωρολογιακές βόμβες έκλυσης τοξικών 
αερίων. 

Το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος μονάδων και ορυχείων προχω-
ράει γρήγορα. Έκλεισε το ορυχείο Αμυνταίου μαζί με τις 2 μονάδες 
του ΑΗΣ Αμυνταίου, όπως και οι 1-2 του ΑΗΣ Καρδιάς και μέχρι το 
2023 θα κλείσουν όλες οι μονάδες στη Δυτική Μακεδονία και Μεγα-
λόπολη, εκτός από την 5η της Πτολεμαΐδας. 

Η ανεργία, η φτώχεια και η μετανάστευση θα αυξηθούν ακόμη πε-
ρισσότερο ειδικά στους νέους και τις γυναίκες.

Ο ξαφνικός θάνατος του λιγνίτη συμπίπτει με την όξυνση των 
ανταγωνισμών στην Ν.Α. Μεσόγειο για τους υδρογονάνθρακες, με 
την Τουρκική επιθετικότητα να φτάνει στο κατακόρυφο με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες το Παράρτημα του 
ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ μαζί με το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομέ-
νων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) πήρε την πρωτοβουλία για να συντονίσει 
τον αγώνα όλων των συνδικάτων, φορέων, μεμονωμένων ανθρώ-
πων που διαφωνούν με την πολιτική, που θέλει το ξεπάτωμα του λι-
γνίτη. 

Έχοντας υπόψη την εξέλιξη των επιστημονικών επιτευγμάτων 
τασσόμαστε υπέρ της αξιοποίησης όλων των μορφών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με συγκεκριμένο σχεδιασμό, που θα σέβεται 
το περιβάλλον και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού και όχι των 
επιχειρηματικών ομίλων.

Αντίπαλός μας είναι η απογοήτευση, η μοιρολατρία που παροπλί-
ζει μεγάλο μέρος του λαού που διαφωνεί με την απολιγνιτοποίηση. 

Αγωνιζόμαστε μαζί ενωμένοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνερ-
γοι και νέοι για να βάλουμε εμπόδια στην πολιτική της απολιγνιτο-
ποίησης που στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις από το 1999 μέχρι και 
σήμερα. 

Να μην κλείσει κανένας σταθμός και ορυχείο.
Όχι στην καρκινογόνο καύση απορριμμάτων.

Οι εξελίξεις στην πορεία της απολιγνιτοποίησης

Ο ι συνταξιούχοι της ΔΕΗ από τη 10ετία του 90 ζήσαμε βήμα-βήμα την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 μπήκαν οι βάσεις. Έπειτα με τον νόμο 2773 για τη μετοχοποίηση και 
τη διάλυση του ασφαλιστικού, την τριχοτόμηση της τότε ΔΕΗ, τους νόμους και τις οδηγίες της ΕΕ για τη μικρή ΔΕΗ, 

τα ΝΟΜΕ, την πώληση των ορυχείων και σταθμών παραγωγής, την επιβολή φόρων δια μέσω του Διεθνούς Οργανισμού 
Εμπορίου κ.ά οδηγήθηκε η ΔΕΗ στη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή καταργήθηκαν δικαιώματα, μειώθηκε το προσωπικό 
με μόνιμη και σταθερή σχέση, αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές απασχόλησης, αυξήθηκαν τα εργατικά 
ατυχήματα, έγιναν απανωτές αυξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο, καταργήθηκε επί της ουσίας το τιμολόγιο προσωπικού και 
φτάσαμε στην απολιγνιτοποίηση. Η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου για την ηλεκτροπαραγωγή, το 2010 ήταν 
πάνω από 60%, για να φτάσει στο 40% το 2015 και να πέσει στο μόλις 20% το 2019.
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Η σχολική χρονιά που ξεκίνησε είναι πολύ διαφορετική για μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς. Η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται 
σε έξαρση και αυτό οφείλεται στην επιλογή της κυβέρνησης να 

ανοίξει ο τουρισμός χωρίς μέτρα και προϋποθέσεις, στην απαράδε-
κτη κατάσταση που επικρατεί στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στη 
μετατροπή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε λάστιχο μέσα στους 
μεγάλους χώρους δουλειάς.

Η κυβέρνηση  και το Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζουν να μην 
παίρνουν ουσιαστικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουρ-
γία  των σχολείων με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την ασφά-
λεια και υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. 

Παραμένουν τα τεράστια κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε 
προσωπικό καθαριότητας και σε σχολικές αίθουσες, παρόλο που 
από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς τα σωματεία των 
εκπαιδευτικών μαζί με τις ενώσεις γονέων και τους μαθητές είχαν 
αναδείξει τα προβλήματα.

Τα σχολεία άνοιξαν με 20.000 τουλάχιστον κενά σε εκπαιδευτι-
κούς, με μια καθαρίστρια να αντιστοιχεί σε 1,5 σχολείο, χωρίς να εξα-
σφαλιστούν από την πρώτη μέρα, όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά κ.α.) σε όλα τα σχολεία, για να μην 
αναφερθούμε στον τραγέλαφο με τις μάσκες ¨αλεξίπτωτα¨.

Χωρίς ντροπή προχώρησε στην αύξηση του αριθμού μαθητών 
ανά τάξη σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, σε αίθουσες με 25 και 27 μα-
θητές εν μέσω πανδημίας και με όλους τους ειδικούς να προτείνουν 
το ακριβώς αντίθετο.

Την  στιγμή που δίνει 70 δις ζεστό χρήμα για την ενίσχυση μεγά-
λων επιχειρηματικών ομίλων, είναι πρόκληση να λένε ότι τα μέτρα 
για τη στήριξη της υγείας και της μόρφωσης αποτελούν «δημοσιοοι-
κονομικό κόστος». Την ίδια στιγμή που η σημερινή και οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις διασφαλίζουν 4 δις κάθε χρόνο για το ταμείο του 

ΝΑΤΟ (για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και όχι για την ασφάλεια 
και την άμυνα της χώρας) αρνούνται την αύξηση των δαπανών για 
παιδεία και υγεία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ήταν αναμενόμενος ο αγώνας που 
ξεκίνησαν οι μαθητές με βασικό αίτημα το μάθημα με ασφάλεια και 
ουσιαστική μόρφωση. Αγωνιζόμενοι με ωριμότητα και ευθύνη, έχο-
ντας συμπαραστάτες την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των γο-
νιών τους για την προστασία τη δική τους και του οικογενειακού και 
κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Η Κυβέρνηση αντί να σκύψει πάνω 
στα προβλήματα επιστρατεύει δοκιμασμένες μεθόδους με τα ¨παπα-
γαλάκια της ¨  για να υποτάξει τον αγώνα, να διαλύσει την ελπίδα.

«Μόδα» οι καταλήψεις, υποκινούμενες κινητοποιήσεις (δεν κοι-
τάει όμως στον καθρέφτη  να δει τους υποκινητές), προβοκάτορες, 
¨αγανακτισμένοι¨ γονείς, ¨δάκρυα¨ για τις χαμένες  ώρες μαθήματος, 
ο εκβιασμός στους μαθητές που συμμετέχουν στις  καταλήψεις με τη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως  εκπαίδευση, ΜΑΤ, χημικά, βία, καταστολή.

Χρέος των συνταξιούχων, των γονιών και όλου του λαού είναι η 
έμπρακτη συμπαράσταση στα παιδιά και στα εγγόνια μας για ουσια-
στική μόρφωση για όλους  με ασφάλεια.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ «ΘΥΜΑ» ΤΟΥ COVID-19
Ή ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Δ εν πέρασε μεγάλο διάστημα από την ψήφιση του νόμου για τις 
διαδηλώσεις και «εγκαινιάστηκε» από την κυβέρνηση ενάντια 
στους «ήρωες» υγειονομικούς.

Ξετυλίχτηκε μια απρόκλητη και βίαιη επίθεση ενάντια στους επι-
κουρικούς και συμβασιούχους γιατρούς, που καθημερινά μάχονται 
ενάντια στην πανδημία και διεκδικούν μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Μόλις 60 μέρες παράτασης πήραν οι συμβάσεις τους, σ’ αυτούς που 
μαζί με το μόνιμο προσωπικό και χιλιάδες ακόμη συμβασιούχους άλλων 
ειδικοτήτων, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στις δημόσιες δομές Υγείας 
για την πανδημία, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις και την αθλιότητα που 
έχει διαμορφώσει η πολιτική της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότη-
σης και της εμπορευματοποίησης στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει» απάντησαν οι εργαζόμενοι και 
πιο αποφασιστικά θα απαντήσουν στις 15 Οκτώβρη, στην 24ωρη 
απεργία των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας-πρόνοιας.

Είμαστε μαζί τους, στηρίζουμε τον αγώνα τους.

Ξύλο και χημικά  ενάντια στους «ήρωες» υγειονομικούς
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Αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ κατέθεσε υπόμνημα με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη Δ/ντρια του e-ΕΦΚΑ/ΤΑΠ/
ΔΕΗ κα Θωμοπούλου.

Κατά τη συνάντηση η κα Θωμοπούλου ανταποκρίθηκε με κατα-
νόηση στα προβλήματά μας που αναφέρονται στο υπόμνημα, ωστόσο 
αυτό που μας είπε είναι ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα η επίλυσή 
τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει και η ίδια πιθανόν τον 
Οκτώβρη να είναι έτοιμες οι εφαρμογές που αφορούν:

• Στην αποκατάσταση του 70% από το 50% για τις χήρες.
• Στο συνυπολογισμό του χρόνου ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου που είχε 

αποποιηθεί ο \η συνάδελφος
• Στο συνυπολογισμό του μήνα από την εκπρόθεσμη υποβολή 

ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης
 Για το συνυπολογισμό του χρόνου αποποίησης και του μήνα από 

την εκπρόθεσμη αίτηση απαιτείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει 
ένσταση στον ΕΦΚΑ\ΤΑΠ\ΔΕΗ. 

Για την απονομή οριστικής σύνταξης χηρείας που ο θανών ήταν 
εν ενεργεία καθώς και για την παράλληλη ασφάλιση, οι εφαρμογές 
πιθανόν να ολοκληρωθούν μέχρι τέλους του χρόνου. 

Για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας των συναδέλφων 
της μαθητείας ο ΕΦΚΑ περιμένει απάντηση από τη ΔΕΗ αν για το χρό-
νο αυτό είχαν αποδοθεί εισφορές. 

Μετά από αυτά ο ΠΑ.Σ.Α.Σ.\ΔΕΗ θα κάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες (συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, υπομνήματα κλπ) 
μέχρι να δοθούν λύσεις σε όλα τα προβλήματά μας.

Αθήνα, 24-09-2020
Το Γραφείο Τύπου

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ σε όλη την πορεία του έχει αποδείξει ότι παλεύει 
με υπευθυνότητα για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αφορούν 
τα μέλη του, αλλά και στα γενικότερα προβλήματα των συνταξιούχων.

Με αυτή τη στάση του κατάκτησε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφί-
ας των συνταξιούχων και είναι ο μαζικότερος Σύλλογος συνταξιού-
χων πανελλαδικά.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε την απαράδεκτη τροπολογία για την 
επιστροφή των αναδρομικών από τους αντισυνταγματικούς νόμους 
4051 και 4093 του 2012. Με την τροπολογία αυτή επιστρέφει στους 
συνταξιούχους το 35% των αναδρομικών που περιμέναμε αφού νο-
μοθέτησε μόνο για τις κύριες συντάξεις και μάλιστα με το εκβιαστικό 
δίλημμα ότι με την καταβολή αυτού του πετσοκομμένου ποσού «απο-
σβέννυνται» (διαγράφονται) οι άλλες αξιώσεις των συνταξιούχων, 

«για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις 
κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χρι-
στουγέννων και Πάσχα»...

Καλούμε τους συναδέλφους, να δείξουν εμπιστοσύνη στο Σύλλογο. 
Να μην παρασυρθούν από τους ντίλερ των μεγαλοδικηγορικών γραφεί-
ων που για άλλη μια φορά τους προτρέπουν να τρέχουν στα δικαστήρια.

Υπεύθυνα ο Σύλλογος αφού κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, 
συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, ΕΦΚΑ κλπ), θα 
εκτιμήσει την κατάσταση και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα ενημερώ-
σει τα μέλη του για τις όποιες ενέργειες κρίνονται απαραίτητες. 

Αθήνα, 28-08-2020 
Το Γραφείο Τύπου

Μ ε τις συντάξεις Οκτωβρίου θα αποκατασταθεί. ύστερα 
από τους αγώνες των συνταξιούχων, η μεγάλη αδικία 
(του νόμου 4387/2016 Κατρούγκαλου) στις συντάξεις 

χηρείας. Επαναφέρεται το ποσοστό σύνταξης χηρείας από το 
50% στο 70%, με αναδρομική ισχύ από 17.5.2019. Επίσης κα-
ταργούνται και τα ηλικιακά όρια απονομής της.

Έτσι για τα τρία πρώτα χρόνια από την ημερομηνία που 
επήλθε ο θάνατος, θα λαμβάνεται από την/τον δικαιούχο το 
70% της σύνταξης που δικαιούτο ο θανών, άσχετα αν εργάζε-
ται ή συνταξιοδοτείται με δική της/του σύνταξης.

Μετά την παρέλευση της τριετίας, αν συνεχίζει να εργάζε-
ται τότε η σύνταξη μειώνεται 30%.

Αν ο/η δικαιούχος λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε μει-
ώνεται 30% υποχρεωτικά η σύνταξη του θανόντος. Με τη 
ρύθμιση αυτή καταργείται το δικαίωμα που προϋπήρχε, 
δηλαδή ο επιζών δικαιούχος να επιλέγει σε ποια σύνταξη 
θέλει να εφαρμοστεί η περικοπή, στη δική του ή στην σύ-
νταξη του θανόντος.

Τέλος, για τους δημόσιους υπάλληλους ισχύει πλέον ότι 
και για τους υπολοίπους εργαζόμενους.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ e-EΦΚΑ - ΤΑΠ/ΔΕΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
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Ό λοι οι συνταξιούχοι που έχουν αγροτικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες μέχρι 10.000 ευρώ δεν θα κατα-
βάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Πρόκειται για μία ρύθμιση που δεν αφορά μόνο αγρότες, αλλά χιλιάδες συνταξιούχους που μπορεί να έχουν ένα 

χωράφι και με το εισόδημα από αυτό να συμπληρώνουν τα προς το ζειν. 

A πό την 29η Φεβρουαρίου αλλάζει αναδρομικά το 
«καθεστώς» για τις συντάξεις όσων συνταξιούχων 
συνεχίζουν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδό-

τηση τους. 
Όσοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να απασχολούνται μετά 

τη συνταξιοδότηση θα υπόκεινται σε μείωση 30% στη σύ-
νταξή τους και όχι 60%. 

Για τους συνταξιούχους που ανέλαβαν εργασία στο δημόσιο, 
είτε προ, είτε μετά της 29ης Φεβρουαρίου 2020, αναστέλλεται 

πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων 
εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους 
έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και το 62ο έτος από την 1η 
Μαρτίου 2022 και εφεξής.

Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργα-
σία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στους Ασφα-
λιστικούς τους Οργανισμούς. Παράλειψη της δήλωσης 
συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου 
ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

EΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με βάση τα παραπάνω, και ανά παράγραφο, 
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αν, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, και την υπο-
χρέωση των ασφαλιστικών  οργάνων να υιοθετούν τη λιγότερο επα-
χθή ερμηνεία για τους ασφαλισμένους, αντιμετωπισθούν οι άδικες 
ανακλητικές αποφάσεις, των αρχικών αποφάσεων του ΕΤΕΑ, για τη 
θεμελίωση του δικαιώματος επικουρικής ασφάλειας σε ασφαλισμέ-
νους της ΔΕΗ, που επιφέρουν δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση 
στους συνταξιούχους.

2. Αν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης 
για την κατηγορία των μηχανικών, που ασφαλίστηκαν στον ΕΛΠΠ/
ΤΣΜΕΔΕ (μέχρι την πρόσληψή τους στην ενιαία ΔΕΗ ΑΕ πριν από 
τρεις δεκαετίες) και στη συνέχεια ασφαλίστηκαν στο επικουρικό 
ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, όπως εφαρμόζονται και σε όλα τα υπόλοιπα 
ασφαλιστικά ταμεία. Αν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της διαδοχι-
κής ασφάλισης για την αντίστοιχη κατηγορία των μηχανικών του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί η σχετική μηχανογραφική 
εφαρμογή ώστε να αποδοθεί στους δικαιούχους συνταξιούχους χή-
ρους-ες εργαζομένων που απεβίωσαν κατά την διάρκεια του εργα-
σιακού τους βίου η δικαιούμενη κύρια σύνταξη, πότε θα αποδοθεί 
στους δικαιούχους συνταξιούχους μηχανικούς η προσαύξηση στην 
κύρια σύνταξη, λόγω του παράλληλου χρόνου ασφάλισής τους στο 

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

Οι Βουλευτές
Κατσώτης Χρήστος
Καραθανασόπουλος Νίκος
Μανωλάκου Διαμάντω
Στολτίδης Λεωνίδας
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 
Στη σημερινή εποχή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε βασικές έννοιες 
της τεχνολογίας, από κοινού με απλές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, κινητών, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε, να 
κάνουμε αγορές, να πληρώνουμε λογαριασμούς κλπ. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 
Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρουμε τη δυνα-
τότητα στα μέλη του Σωματείου να καλλιεργήσουν την αγάπη για την 
μουσική, αξιοποιώντας δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ: Η κεραμική είναι η τέχνη που ξεκίνησε 
από το πιο βαθύ χάραμα του χρόνου και που χαρακτήρισε τον πολιτι-
σμό της κάθε εποχής.

Σκοπός των μαθημάτων μας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα αυ-
τήν την τέχνη και τις τεχνικές της. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα, 
ώστε να μας εφοδιάσουν με όλες τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις 
σχετικά με την κατασκευή διαφόρων χρηστικών και διακοσμητικών 
αντικειμένων από πηλό, με τα χέρια ή με τη χρήση καλουπιών και 
ειδικών εργαλείων. Επίσης να μάθουμε  τους τρόπους διακόσμησης 
και τα χρώματα, τις μεθόδους και τις τεχνικές ψησίματος, τα υαλώμα-
τα με την επιλογή κατάλληλων εργαλείων. 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: 
Στόχος αυτού του προγράμματος άσκησης είναι η βελτίωση της δύνα-
μης του κορμού, των άνω και κάτω άκρων, της ισορροπίας καθώς και 
της ευλυγισίας και του συντονισμού του σώματος. 

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να είναι σε διαφο-
ρετικά επίπεδα λειτουργικότητας. Οι ασκήσεις θα προσαρμόζονται και 
θα δίνονται παραλλαγές, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασκούμενου.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: 
Συνεχίζονται και φέτος τα μαθήματα ζωγραφικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εκτιμάμε ότι όλες οι δραστηριότητες που προγραμματίσαμε θα 
βρουν ανταπόκριση. Είναι όμορφες συλλογικές δραστηριότητες 
που θα γίνονται στο χώρο του Συλλόγου,  θα μας φέρουν πιο κο-
ντά και θα μας δώσουν τη χαρά της δημιουργίας.

Όλες οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους τους συναδέλ-
φους, δεν είναι απαραίτητη η εμπειρία ή η γνώση για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα Τηλέφωνα: 
2105249317 - 2105232602, και στο e-mail: pasasdeh@otenet.gr

Σημείωση: τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με την προϋπό-
θεση ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα περιορισμού, λόγω 
κορονοϊού.

Ο σύλλογός μας σε όλη την πορεία του λειτουργεί με απο-
κλειστικό κριτήριο τα συμφέροντα των συναδέλφων και 
ακολουθεί τη γραμμή της αγωνιστικής διεκδίκησης και 

της στήριξης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ταυτόχρονα 
μέσα από την πολιτιστική και την ψυχαγωγική  δραστηριότητά 
του δίνει δυνατότητα στα μέλη του να γυμναστούν, να μάθουν τις 
νέες τεχνολογίες και γενικότερα να αξιοποιήσουν δημιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο 
τους. Φέτος ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ προγραμματίζει για τα μέλη του:

Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Από την εκδρομή του Συλλόγου στην Καστοριά - Φλώρινα
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Σ τις 22 Ιουλίου 2020 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 χρόνων ο 
κομμουνιστής εικαστικός και λογοτέχνης, Γιώργος Φαρσακίδης.

Προσωπικότητα – σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς, σύμβολο 
ιδεολογίας, ήθους και αγωνιστικότητας.

Γεννήθηκε το 1926 στην Οδησσό της Σοβιετικής Ένωσης.
Το 1934 εγκαθίσταται με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη.
Στη περίοδο της κατοχής δουλεύει στο μύλο «Αλατίνη», όπου ήταν 

τα γερμανικά αρτοποιεία. Εκεί αναπτύχθηκαν οι πρώτοι αντιστασιακοί 
πυρήνες. Όπως λέει ο ίδιος «Στην κατοχή θα φιλοτεχνήσω γελοιογρα-
φίες με στόχο τους εισβολείς και τους «Έλληνες» συνεργάτες τους…». 
Το 1943 γίνεται μέλος του ΚΚΕ και το 1944 εντάσσεται στον ΕΛΑΣ Χαλ-
κιδικής, όπου τραυματίζεται δυο φορές σε μάχη με Γερμανούς και 
Βούλγαρους, μένοντας ανάπηρος και στα δύο του χέρια.

Στα επόμενα χρόνια ακολούθησε την πορεία όλων των αγωνιστών 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόπους εξορίας, Μακρόνησος, Αϊ-
Στράτης, Γυάρος, Λέρος, δεκαεξίμισι χρόνια συνολικά.

Αυτοδίδακτος στους τόπους κράτησής του, ζωγραφίζει θέματα με 
περιεχόμενο από τη ζωή των συγκρατούμενων συναγωνιστών του 
και αργότερα από τους αγώνες του ελληνικού λαού.

Μετά την πτώση της χούντας δημοσιεύει εργασίες του σ’ εφημερί-
δες, εκθέτει, τυπώνει και κυκλοφορεί τα έργα του. Το 1984 το βιβλίο 
του η «Πρώτη Πατρίδα» παίρνει το πρώτο βραβείο της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών. Έχει επίσης τιμηθεί για την αγωνιστική και 
καλλιτεχνική δραστηριότητά του με το Ανώτατο Χρυσό Μετάλλιο της 
Σοβιετικής Επιτροπής Ειρήνης.

Έργα του λογοτεχνικά και λευκώματα: Η Πρώτη Πατρίδα, η Και-
νούρια Πατρίδα, Σε άνιση Μάχη, Ένδεκα ημέρες και τρία χρόνια 
του εμφυλίου, Μια επαίσχυντη Συμφωνία και το ολοκαύτωμα του 
Χορτιάτη, Ιαματικά ψεύδη και «βέβηλες προσεγγίσεις», Μακρόνη-

σος, Του Έρωτα και της Μοναξιάς, Τόποι Εξορίας, Σαν βγεις στον 
πηγαιμό για την Ιθάκη (ένα αυτοβιογραφικό λεύκωμα), Εδώ Πολυ-
τεχνείο-6 σχέδια-αφίσες.   

Σε μια συνέντευξή του είχε σημειώσει χαρακτηριστικά : 
«Είναι μια ζωή την οποία ποτέ δεν θα ‘θελα ν’ αλλάξω. Όπως δεν άλ-

λαξα και την πίστη μου, κι’ ας απομυθοποιήθηκαν κάποια πράγματα. Το 
ιδανικό παρέμεινε το ίδιο. Ο Λένιν έλεγε ότι κομμουνιστής είναι εκείνος 
που συμβάλλει, ώστε να προωθήσουμε, έστω κι’ ένα βηματάκι, προς 
την επανάσταση. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε εξάρσεις. Απλώς πρακτικά, 
να συμβάλλει μ’ ένα μικρό λιθαράκι. Αυτό που μπορεί να προσφέρει ο 
καθένας. Για μένα οι ιδέες του σοσιαλισμού συνοψίζονται στη φράση 
«ν’ ανθρωπέψει ο άνθρωπος». Για μένα θα υπάρχει πάντα η «Ιθάκη» 
μου, η ιδεολογία μου. Ποτέ δεν θα ’θελα να κάνω συμβιβασμό, να κάνω 
πίσω, ν’ αρνηθώ. Αυτό ποτέ δεν θα το κάνω…»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Γιώργος Φαρσακίδης  (1926-2020)

Τ α λόγια του ποιητή έρχονται στο μυαλό καθώς αντικρύζεις στην οθόνη το «θανατονήσι» της Γυάρου.
Στις 12 Οκτώβρη του 2019 στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
του μνημείου των αγωνιστών που μαρτύρησαν αλλά και των επιζώντων, το οποίο φιλοτέχνησε ο Αντώνης 

Μυρωδιάς.  Τα 21 θραύσματα από υλικό ανοξείδωτο, μόνιμα λαμπερό και αναλλοίωτο στο χρόνο, που κοσμούν 
το μνημείο, σηματοδοτούν τα χρόνια που λειτούργησε το κολαστήριο. 

Έκλεισε το 1974. Όσοι βρέθηκαν εκεί μιλούνε για έναν άνισο αγώνα, ανάμεσα στην αξιοπρέπεια και τη φαυ-
λότητα.

Οι αλύγιστοι αγωνιστές σταυρώθηκαν, άνιση μάχη, αλλά δεν αλλοιώθηκαν από τον πόνο και την κακουχία της 
ψυχής και του σώματος. Στάθηκαν όρθιοι και οι βασανιστές τους καταδικάστηκαν από την ιστορία. Όμως όλο αυτό 
άφησε μια τεράστια ρωγμή στο λίθο της δημοκρατίας και στη χώρα που τη γέννησε. Θηρία οι πολέμιοι της εργα-
τικής τάξης και των ανθρώπων που υποστηρίζουν το δικαίωμα της ισότητας και της ελεύθερης διακίνησης των 
ιδεών τους, είτε μέσω της τέχνης, είτε μέσω του λόγου, γραπτού και προφορικού. Θεριά όμως όλοι όσοι βρέθηκαν 
εκεί εξόριστοι κατάφεραν, αν και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τους φιμώσουν, να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα 
του αγώνα τους. Με ατσάλινη θέληση όπως και το υλικό που κοσμεί τα θραύσματα του μνημείου μέχρι και σήμερα 
κράτησαν ζωντανή τη μνήμη. Έδειξαν το δρόμο και τις αξίες που καθοδηγούν το εργατικό κίνημα.

Ας μην επιτρέψουμε και ας θυμίζουμε καθημερινά με την παρουσία μας στους αγώ-
νες, ότι μόνο όπλο που μας απέμεινε είναι η φωνή μας για να μην ξαναυπάρξει άλλη 
ρωγμή και νέα κολαστήρια. Ας θυμόμαστε και ας τιμούμε τη φράση του Ρίτσου: «οι 
περγαμηνές μας: Γυάρος, Μακρόνησος και Λέρος»

    Ολ. Κίσσα

«ΡΩΓΜΗ»
«Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να σηκώσουν...

Χίλιες φορές να γεννηθείς τόσες θα σε σταυρώσουν.»
Οι πόνοι της Παναγιάς

Κώστας Βάρναλης

Χαρακτικό του Γ. Φαρσακίδη για τη Μακρόνησο
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Επίσκεψη Πομπέο -
 Ελληνοτουρκικά

Η επίσκεψη του υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, τέλος Σε-
πτεμβρίου στην Ελλάδα ουσιαστικά επικύρωσε τη μεγαλύτερη 
εμπλοκή της χώρας:

• στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΑμερικανοΝΑΤΟικών με 
την επίσπευση των επικίνδυνων διευθετήσεων στην Ανατολική Με-
σόγειο και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και 

• στα επιχειρηματικά σχέδια των αμερικανικών ομίλων, απέναντι 
στους ανταγωνιστές τους, πρωτίστως την Κίνα και τη Ρωσία.

Νέοι, επομένως «αναβαθμισμένοι» κίνδυνοι, με το λαό στο στό-
χαστρο. 

Η ενίσχυση του ρόλου της βάσης της Σούδας, με την επέκτασή 
της και το μόνιμο ελλιμενισμό του αμερικανικού ελικοπτεροφόρου- 
πλωτής βάσης.

Ο βασικός ρόλος και της Αλεξανδρούπολης είναι η προώθηση 
ΝΑΤΟικών στρατιωτικών δυνάμεων προς τα σύνορα με τη Ρωσία και 
ο έλεγχος των στενών από και προς τη Μαύρη Θάλασσα, όπου έχει τις 
βάσεις του ο ρωσικός στόλος που επιχειρεί στη Μεσόγειο.

Μαζί με όσα δρομολογούνται στο Βόλο και στη Λάρισα, όπως και 
τα σχέδια για τα ναυπηγεία και την αμυντική βιομηχανία ως «επισκευ-
αστήρια» και «περιφερειακές βάσεις» των αμερικανοΝΑΤΟικών δυ-
νάμεων στην περιοχή, η χώρα μετατρέπεται σε ορμητήριο πολέμων 
και αντίστοιχα γίνεται μαγνήτης πολύ μεγάλων κινδύνων για το λαό. 

Την ίδια ανησυχία προκαλούν τα επιχειρηματικά σχέδια των αμε-
ρικανικών μονοπωλίων, που ήρθε να προωθήσει ο Πομπέο.

Ο έλεγχος των ενεργειακών υποδομών και οι αγωγοί διασύνδε-
σης με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων για την προώθηση του 
αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, οι συμφωνίες για το 

«ψηφιακό μέτωπο» για τον αποκλεισμό των κινεζικών ομίλων από τα 
δίκτυα 5G και από άλλες υποδομές, οι συμφωνίες – σφήνα σε αντί-
παλα  επιχειρηματικά σχέδια για δρόμους, λιμάνια, ναυπηγεία, αλλά 
και σε τομείς όπως οι τράπεζες, το Φάρμακο, ο Τουρισμός, το μόνο 
σίγουρο είναι ότι περιπλέκουν παραπέρα το επικίνδυνο κουβάρι των 
ανταγωνισμών που πληρώνει πάντα ο λαός.

Σχετικά μάλιστα με τα ελληνοτουρκικά ήταν τόσο … «ηχηρό το 
μήνυμα» στήριξης της Ελλάδας από τον Πομπέο, που δεν ακούστηκε 
τίποτα για την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα σε βάρος των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί πολύ 
απλά δεν είπε τίποτα. 

Αν μάλιστα προσθέσουμε και την αναφορά στο ψήφισμα που ενέ-
κρινε το Ευρωκοινοβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου ότι η περιοχή, όπου 
πηγαινοερχόταν επί ένα μήνα το «Ορούτς Ρέις» εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας, είναι «ζώνη επί της οποίας διεκδικεί επίσης δικαι-
οδοσία η Τουρκία» και ότι «το εξελισσόμενο Δίκαιο της Θάλασσας 
ερμηνεύεται διαφορετικά από την Ελλάδα και την Τουρκία» αντιλαμ-
βανόμαστε για άλλη μια φορά πως κομματιάζονται τα ευρωατλαντικά 
παραμύθια ότι οι «μεγάλοι σύμμαχοι» αποτελούν τάχα ασπίδα για τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει την κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που 
στις δίκαιες απαιτήσεις του λαού μας απαντάει με "τα στενά δημο-
σιονομικά της χώρας", να εξαγγέλλει ένα νέο γιγαντιαίο εξοπλιστικό 
πρόγραμμα, με την αγορά πολεμικού υλικού από τη Γαλλία και τον 
εκσυγχρονισμό των αμερικανικών «F-16», αποκαλύπτονται τα παι-
χνίδια των «συμμαχικών» ανταγωνισμών που παίζονται στις πλάτες 
του λαού και του κοστίζουν δεκάδες δισ. ευρώ.

6 και 9 Αυγούστου 1945, πριν από 75 χρόνια, οι ΗΠΑ ρίχνουν για πρώτη φορά ατομική βόμβα στη 
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι αντίστοιχα, ενώ ο β΄ Παγκόσμιος Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος είχε τελειώσει 
στις 9 Μαΐου!

Χιλιάδες άνθρωποι κάηκαν στην κυριολεξία και άλλοι τόσοι έζησαν ανάπηροι, ενώ οι υλικές 
καταστροφές ήταν τεράστιες.

Ακόμη και σήμερα, οι μετέπειτα γενιές πληρώνουν τα αποτελέσματα αυτού του εγκλήματος με 
τερατογενέσεις και αναπηρίες.

Πραγματικός στόχος των ΗΠΑ ήταν οι λαοί, η ΕΣΣΔ και το ανερχόμενο επαναστατικό και εργατικό κίνημα.
Αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί παρά τις επίμονες και πολύχρονες προσπάθειες συγκά-

λυψης των πραγματικών στόχων από όλους όσους υπερασπίζονται την πολιτική των ιμπεριαλιστών 
ακόμη και σήμερα με το ψέμα της «στρατιωτικής αναγκαιότητας» των πληγμάτων.

Δεν εκπλησσόμαστε. Αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός, ο καπιταλισμός στο αναπτυγμένο του στάδιο 
που σημαίνει μοίρασμα και ξαναμοίρασμα των αγορών ανάμεσα στα κέντρα του κοινωνικού-οι-
κονομικού συστήματος παγκόσμια. Σημαίνει μονοπώλια που συγκροτούνται σε διεθνείς ενώσεις, 
κυριαρχούν και μοιράζουν την οικονομική ζωή των χωρών και φυσικά αυτά γίνονται με ανταγωνι-
σμούς και εντάσεις, περιφερειακούς πολέμους, αλλά και θερμά επεισόδια.

75 χρόνια από τη ρήξη της ατομικής βόμβας από τις ΗΠΑ και η συμπεριφορά τους ουσιαστικά 
δεν άλλαξε.

Με κύρια ευθύνη τους κλιμακώνονται οι εξοπλισμοί, αυξάνονται οι πολεμικές δαπάνες σε πα-
γκόσμιο επίπεδο σε βάρος των σύγχρονων αναγκών των λαών.

Δεν πρέπει και δεν ξεχνάμε την πολιτική των ΗΠΑ το μακρινό 1945 και δεν υποτιμάμε τη σημε-
ρινή τους τακτική.

Σήμερα απαιτείται απ’ όλους μας ετοιμότητα και συσπείρωση στο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, στις 
επιτροπές Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ και ενεργό συμμετοχή στην οργάνωση των αγώνων.

Το έγκλημα
των ΗΠΑ 

κατά του λαού 
της Ιαπωνίας
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Ξ
εκινάμε από αυτό το τεύχος μια προσπάθεια ενημέρω-
σης των συναδελφισσών με θέματα που τις απασχολούν 
και τις προβληματίζουν.  

Εκτιμάμε ότι οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας (νέες 
γυναίκες, φοιτήτριες, εργαζόμενες, άνεργες, αυτοαπα-
σχολούμενες, συνταξιούχες) χρειαζόμαστε μια ξεχωριστή 
προσέγγιση των προβλημάτων που βιώνουμε χρόνιων και 
καθημερινών. Κι’ αυτό γιατί υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες 
ενημέρωσης, λόγω των πολλαπλών ρόλων και υποχρεώ-
σεων και συνεπώς λιγότερος ελεύθερος χρόνος. Δεν παρα-
βλέπουμε επίσης το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερο ζήτημα 
προκαταλήψεων, νοοτροπιών και αντιλήψεων και στα δύο 
φύλα, που κάνει δύσκολη την κατανόηση των αιτιών της ανι-
σοτιμίας της γυναίκας.

Συνεπώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να συνει-
δητοποιηθεί από τις γυναίκες η αναγκαιότητα του αγώνα.

Για να ισχυροποιηθεί το λαϊκό κίνημα πρέπει να πολεμή-
σουμε το φόβο και την τάση συμβιβασμού με τις δυσκολίες.  

Η τάση αυτή γεννάται ευκολότερα στις γυναίκες, λόγω της 
φυλετικής καταπίεσης και ταξικής εκμετάλλευσης που αντι-
μετωπίζουμε διαχρονικά.

Στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε γίνεται πολύ συ-
γκεκριμένη και συστηματική δουλειά, όσον αφορά στη διατή-
ρηση της ανισοτιμίας της γυναίκας, αν και εμφανίζεται αυτό 
ως προσπάθεια για ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών.

Στα επόμενα φύλλα της εφημερίδας μας θα έχουμε την 
ευκαιρία να εξηγήσουμε τι εννοούμε μ’ αυτό και πως πολ-
λά αιτήματα φαινομενικά προοδευτικά, συντηρούν την ανι-
σότητα των γυναικών με νέες μορφές ανισοτιμίας, αφού το 
κεφάλαιο κερδίζει περισσότερα από τη γυναικεία εργατική 
δύναμη.  

Εκτιμάμε επίσης, ότι όλοι θα βοηθηθούμε όταν ξεκαθαρι-
στούν πλευρές αυτού του ζητήματος, τόσο οι συναδέλφισσες 
όσο και οι συνάδελφοι.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ελπίδα ότι αυτή η σελίδα 
θα βάλει ένα λιθαράκι στη γενικότερη προσπάθεια του αγω-
νιστικού γυναικείου κινήματος στη χώρα μας, της ΟΓΕ, και 
του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, ώστε να 
παρακινηθούν οι γυναίκες να συμμετέχουν πιο μαζικά στους 
αγώνες του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Να γίνουμε 
ζωντανά παραδείγματα αγωνιστικότητας, συνέπειας και αξι-
οπρέπειας στα παιδιά, στα εγγόνια μας και στις επόμενες γε-
νιές.

Η ισοτιμία και όχι η ισότητα της γυναίκας δεν είναι σημε-
ρινό ζήτημα. 

Υποστηρίζουμε τον όρο ισοτιμία, γιατί θέλουμε να διευ-
κρινισθεί ότι διεκδικούμε ίδια αξία με το άλλο φύλο, που θα 
αποκτηθεί με ίσα κοινωνικά δικαιώματα, δηλ. κοινωνική 
ισοτιμία σ’ ένα ισότιμο κοινωνικό σύστημα, χωρίς κανενός 
είδους καταπίεση και εκμετάλλευση. 

Ο όρος ισότητα σημαίνει ίσες ευκαιρίες για να αποκτη-
θούν ίσα δικαιώματα  σ’ ένα ανισότιμο κοινωνικό σύστημα, 
ενώ συγχρόνως παραβλέπονται οι βιολογικές και κοινωνι-
κής φύσης διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα με την κατάρ-
γηση θετικών διακρίσεων που ίσχυαν μέχρι τώρα υπέρ των 
γυναικών.

Από την άλλη μεριά, ακόμη και σήμερα επιβιώνουν προ-
καταλήψεις, έστω και ξεθωριασμένες, για την κατωτερότητα 
της γυναίκας και θα επιβιώνουν όσο η οικονομική βάση της 
κοινωνίας, που είναι και η βασική ρίζα της ανισοτιμίας της 
γυναίκας, παραμένει η ίδια, δηλ. η διατήρηση της ταξικής εκ-
μετάλλευσης μεταξύ των ανθρώπων.

Συνεχίζεται 

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
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Σ τις 12 του Οκτώβρη το 1944 απελευθερώνεται η Αθήνα. Στον 
Πειραιά οι μάχες συνεχίζονται με κορυφαία τη μάχη της ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ στις 13 του ίδιου μήνα. 

Ο ΕΛΑΣ είχε την πληροφορία ότι οι Γερμανοί φεύγοντας θα ανα-
τίναζαν το εργοστάσιο της «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ» στο Κερατσίνι και όλες τις 
εγκαταστάσεις της περιοχής (Αλευρόμυλοι, Ναυπηγεία Βασιλειάδη, 
Λιπάσματα, �hell κλπ). Εν τω μεταξύ ενώ οι εργαζόμενοι στο εργο-�hell κλπ). Εν τω μεταξύ ενώ οι εργαζόμενοι στο εργο- κλπ). Εν τω μεταξύ ενώ οι εργαζόμενοι στο εργο-
στάσιο έβλεπαν την προετοιμασία για την ανατίναξή του που σχεδία-
ζαν οι Γερμανοί, η ανατίναξη δεν πραγματοποιήθηκε. Ο ΕΛΑΣ βρήκε, 
στον Άγιο Διονύσιο, το κεντρικό καλώδιο με το οποίο θα γινόταν η 
πυροδότηση για την ανατίναξη και με μια ολιγομελή ομάδα το έκοψε. 
Όταν είδαν οι Γερμανοί ότι δεν μπορούσαν να κάνουν την ανατίναξη 
από το σημείο αυτό, κατευθύνθηκαν σε πιο κοντινό σημείο στο ερ-
γοστάσιο. Ο ΕΛΑΣ με επεξεργασμένο σχέδιο παράταξε τις δυνάμεις 
του γύρω από το εργοστάσιο. Μέσα στο εργοστάσιο παρατάχθηκε ο 
λόχος των εργαζομένων. Οι Γερμανοί ήταν πολύ καλύτερα εξοπλι-
σμένοι, αλλά τη μάχη την κατέκτησαν αυτοί που πίστεψαν στον αγώνα 
για μια λεύτερη ΕΛΛΑΔΑ. Βαρύ τίμημα του αγώνα τα έντεκα νεκρά 
παλληκάρια.

ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Καπετάνιος του λόχου της ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΗΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΓΓΙ-
ΣΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΣ, ΓΚΙΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΓΑ-
ΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΟΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ.

Αυτά είναι τα ονόματα των ηρωικών νεκρών εργαζομένων ΕΛΑ-
ΣΙΤΩΝ του εργοστασίου της ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ. 

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ήταν το βασικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΑΤΤΙΚΗ. Εάν καταστρεφόταν θα υπήρχε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Αττικής. Τα 
σπίτια θα έμεναν χωρίς ρεύμα, Ηλεκτρικός - Τραμ δε θα κινούνταν 
και λιμάνια,  εργοστάσια δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.

Η διοίκηση της Ηλεκτρικής και οι Άγγλοι αφού “τίμησαν” τους νε-

κρούς για τη διάσωση της ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ πολύ σύντομα προχώρησαν 
σε βαρβαρότητες. 

Τους  ηρωικούς νεκρούς τους ξέθαψαν από το εργοστάσιο και 
τους έθαψαν στο νεκροταφείο της Ανάστασης. 

Τους ζωντανούς τους απόλυσαν και ακολούθησαν φυλακές, εξο-
ρίες, βασανιστήρια. 

Ο ταξικός αντίπαλος ξένος ή ντόπιος θέλει το αίμα των παιδιών 
μας για τα συμφέροντά του, όμως δεν ανέχεται την ταξική πάλη με 
όποια μορφή αυτή και αν έχει. 

Χρειάστηκαν οι αγώνες των εργαζόμενων και τοπικών φορέων 
(ΠΕΑΕΑ, ΔΗΜΟΣ) και πάνω από τρεις 10ετίες, για να αποκατασταθεί η 
αλήθεια, να καθιερωθεί η επέτειος της «Μάχης της Ηλεκτρικής» και 
να τιμηθούν οι ηρωικοί νεκροί.

Αυτό το γεγονός διδάσκει τους νέους εργαζόμενους, αλλά θυμίζει 
και σε εμάς τους παλιότερους το χρέος μας. Μπροστά στον ΑΓΩΝΑ 
μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια μας μέχρι την τελική νίκη. 

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΗΣ-ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

13 ΟΚΤΩΒΡΗ 1944 - Όταν οι εργάτες δίνουν 
τη ζωή τους για να σώσουν εργοστάσια

Το φασισμό  βαθιά κατάλαβέ τον
Δεν θα πεθάνει μόνος,  τσάκισέ τον

Μ ετά από πεντέμισι χρόνια δικαστικών διαδικασιών, η Χ.Α. 
χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση.

Βέβαια πριν την απόφαση έχει αποφανθεί η Ελληνική 
κοινωνία πετώντας έξω από τη Βουλή αυτή τη ναζιστική οργάνω-
ση, αν και η φασιστική ηγετική ομάδα έχει εν τω μεταξύ σκορπίσει 
ή έχει δημιουργήσει άλλα φασιστικά μορφώματα.

Ο φασισμός όμως είναι μια διαρκής απειλή και δεν πρέπει να 
υπάρξει κανένα εφησυχασμός, όσο υπάρχουν οι αιτίες που τον 
γεννούν και τον συντηρούν, που βρίσκονται στο ίδιο το εκμεταλ-
λευτικό σύστημα, τον καπιταλισμό.

Η ναζιστική ιδεολογία είναι η «μήτρα» όλων των δολοφονιών 
και άλλων επιθέσεων της Χ.Α. 

Τα θύματά της είναι αντιφασίστες, μετανάστες, κομμουνιστές.
Όλα τα χρόνια που εξελισσόταν η δίκη αναδείχτηκαν πολλά. 

Από τις διασυνδέσεις της φασιστικής συμμορίας με τον κρατικό 
μηχανισμό και με επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως φάνηκαν 
από την υπεράσπιση των αιτημάτων των εργολάβων και εφοπλι-
στών της Ζώνης του Περάματος (επίθεση ενάντια σε συνδικαλι-
στές του ΠΑΜΕ), όσο και από τις πολύμορφες διευκολύνσεις που 
απολάμβανε η Χ.Α. από την αστυνομία, η οποία παρείχε κάλυψη 
στις επιθέσεις της.

Η ομόφωνη ετυμηγορία του δικαστηρίου για την καταδίκη των 
ναζί πρέπει να ακολουθήσει η παραδειγματική τιμωρία τους με την 
επιβολή των ανώτατων ποινών στους καταδικασμένους εγκληματίες.

Αυτό απαίτησαν οι χιλιάδες λαού που βρέθηκαν στις 7/10 έξω 
από το Εφετείο και πορεύτηκαν αργότερα στη Βουλή.

Για να εκλείψει ο φασισμός δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια 
στο σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει.

*Στίχοι από το ποίημα “Φασισμός” του Φώντα Λάδη

*
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