
Επίσημο μηνιαίο όργανο της Π.Ο.Π.Σ. “Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων”

Δημοσίων Υπαλλήλων
Εκδότης: Χρήστος Μπουρδούκης, Διευθυντής: Χρήστος Μπουρδούκης  Αριθ. Φύλλου: 588 Mάρτιος - Απρίλιος 2018
Η Εφημερίδα Δωρεάν, Εξοδα αποστολής: 10 ευρώ ετησίως 

Γραφεία: Τροίας 43 & Πατησίων, 1ος όροφος, στάση Αγγελοπούλου, Αθήνα, 112 57, ΚΩΔΙΚΟΣ: 013168, Τηλ. Εφημερίδας: 210 8253 544, ΠΟΠΣ: 210 8811 187, Fax: 210 8819 035, email: omopolit@otenet.gr

Δημοσίων Υπαλλήλων

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Η ΦΟΡΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο 
ΚΕΜΠΑ

013168

PRESS POST

P R E S S  P O S T

X+7

συνέχεια στη σελ.6

του Παν. Βαβουγυιού
Με μαζικές συγκεντρώσεις και πορείες σε ολόκλη-

ρη τη χώρα, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, τα 
δυόμιση εκατομμύρια συνταξιούχων, αγωνίζονται με κάθε 
τρόπο, ακόμη και με ένδικα μέσα, για την ακύρωση του 
νόμου- λαιμητόμου 4387, του φοβερού και σφαγιαστικού 
αυτού νόμου, ο οποίος σαρώνει, κυριολεκτικά, ό,τι είχε 
απομείνει από τα δικαιώματά τους, αυτά που είχαν «ξε-
χάσει» οι αντιασφαλιστικοί και αντισυνταξιουχικοί νόμοι 
αφρόνων και ανάλγητων πολιτικών, που κυβέρνησαν τη 
χώρα τα τελευταία οκτώ δραματικά μνημονιακά χρόνια.

Νόμοι σκληροί και βάρβαροι, που έπληξαν βάναυσα 
τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, τη μεσαία 
τάξη και ιδιαίτερα τους πένοντες συνταξιούχους.

Μείωσαν τις συντάξεις μας μέχρι και 63%, κατάργη-
σαν τη 13η και 14η σύνταξη, μείωσαν επιδόματα και το 
αφορολόγητο όριο, επέβαλαν ειδικές εισφορές, αύξησαν 
τη συμμετοχή μας στα φάρμακα, στις εργαστηριακές εξε-
τάσεις, αύξησαν την εισφορά για την περίθαλψη, εμπορευ-
ματοποιήσαν την υγεία και γονάτισαν τους ενσυνείδητους 
και έντιμους πολίτες από τη φοβερή και μοναδική στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπερφορολόγηση των πάντων, αφήνο-
ντας όμως ανενόχλητους τους φοροφυγάδες και τους φο-
ροκλέφτες και οδηγώντας επιπλέον τις περιβόητες λίστες 
στην παραγραφή, για να μην θιγούν και στενοχωρηθούν οι 
επώνυμοι και ιδιαιτέρως οι ημέτεροι!

Αλλά και η σημερινή, αριστερή και δήθεν φιλολαϊκή Κυ-
βέρνηση, για να μην υστερήσει κι αυτή στο «θεάρεστο» έρ-
γο των προηγούμενων και σαν «νεοτέρα, βελτιωμένη και 

επαυξημένη έκδοση», όπως έγραφαν και τα παλαιά βιβλία, 
προχώρησε στην τελείωση του έργου των προκατόχων, με 
τον εκτρωματικό νόμο 4387, ο οποίος με τις συνταξιοκτό-
νες διατάξεις του επιβάλλει τον επανυπολογισμό των συ-
ντάξεων και τη μείωση του φορολογικού ορίου, καταργεί 
τρεις έως τέσσερις συντάξεις το χρόνο και τα οικογενεια-
κά επιδόματα, το ΕΚΑΣ και, το χειρότερο, «αφήνει τις χή-
ρες στους πέντε δρόμους», αφού τους στερεί τη σύνταξη 
του αποβιώσαντος συζύγου.

Οι συνταξιούχοι είναι κουρασμένοι, απογοητευμέ-
νοι αλλά και αγανακτισμένοι και οργισμένοι από τη συνε-
χιζόμενη κακομεταχείριση, από την προσπάθεια να τους 
θέσουν στο περιθώριο σαν στυμμένες λεμονόκουπες, με 
τα συνταξιοκτόνα μέτρα τους. Όμως δεν το βάζουν κάτω.

Δεν σκύβουν το κεφάλι.
Με μαραθώνιες κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, πο-

ρείες, συνεντεύξεις τοπικά, περιφερειακά και στην Αθήνα, 
θα συνεχίσουν τον τίμιο αγώνα τους μέχρι να καταργηθεί 
ο σαρωτικός των αφαιρεθέντων δικαιωμάτων τους βάρ-
βαρος νόμος. Και θα είναι όλοι μαζί. Και τα 2,5 εκατομμύ-
ρια, γιατί τα πλήγματα και οι αδικίες που έχουν υποστεί οι 
συνταξιούχοι, όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια, είναι τόσα 
πολλά και τόσο σοβαρά, που τους έχουν εξουθενώσει σω-
ματικά και ψυχικά.

Ας το γνωρίζει η Κυβέρνηση και  
προπαντός ας προχωρήσει στην αποκατά-

σταση όλων αυτών των αδικιών.

ΜΕ ΜΑΡΑΘΩΝΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387

Όπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο 
της εφημερίδας μας, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 
2018, στις 10 το πρωί, πραγματοποιήθηκε και 
νέα Παναττική, Πανσυνταξιουχική Συγκέντρω-
ση στην Πλατεία Δημαρχείου της Αθήνας.

Σύσσωμοι οι συνταξιούχοι για μία ακόμη 
φορά άφησαν το καναπέ, το καφενείο και με το 
γνωστό ενθουσιασμό και τη μαχητικότητα που 
τους διακρίνει, παρά την ηλικία και τα σωματι-
κά τους προβλήματα, πλημμύρισαν την πλατεία 
και την οδό Αθηνάς.

Δεκάδες τα πανό, με τα συνθήματα και τα 

αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής και των 
Σωματείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Διαμαρτυρίες για τις παράνομες και αυθαίρε-
τες παρακρατήσεις των συντάξεων, για τις απει-
λούμενες μειώσεις με την εφαρμογή του επα-
νυπολογισμού, την περικοπή των επιδομάτων, 
τη μείωση του αφορολόγητου, την κατάργηση 
του ΕΚΑΣ και την υποβάθμιση της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας και αξίωναν την ακύρωση 
του νόμου 4387/2016, του νόμου- λαιμητόμου 
του Κατρούγκαλου, που επισώρευσε μύρια όσα 
κακά στην τάξη των συνταξιούχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας  

εύχεται σε όλους τους Συνταξιούχους 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

με μεγάλη επιτυχιά κάι η νεά πάνάττικη 

Συντάξιουχικη ΣυγκεντρωΣη 
Διαμαρτυριες για τις παρανομες παρακρατήςεις και τις απειλουμενες μειώςεις τών ςυνταξεών

 - Η συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο Πετρόπουλο -  

Λαοθάλασσα!
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: 0131168
ΑΦΜ: 090300287, ΔΟΥ: ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ

Ιδιοκτήτης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων
Εκδότης και Διευθυντής: Χρήστος Μπουρδούκης

Ετήσια Συνδρομή 10 ευρώ, Οργανισμοί, Σωματεία 20 ευρώ

Αποστολή συνδρομών:
1. Με ταχυδρομική επιταγή στον Ταμία της ΠΟΠΣ  

οδός Τροίας 43, Τ.Κ. 11257, Αθήνα
2. Με κατάθεση συνδρομής στον αριθμό λογαριασμού  

110-480062-14 της Εθνικής Τράπεζας.  
IBAN: GR 30 0110 1100 0000 1104 8006214

3. Μέσω του τοπικού Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων

Για εγγραφή συνδρομητών, αλλαγή διεύθυνσης και κάθε 
πληροφορία σχετική με την εφημερίδα, οι ενδιαφερόμενοι 

να απευθύνονται στο τηλ.: 210 8253544, fax: 210-8819035, 
email: omopolit@otenet.gr

Υπεύθυνος σύνταξης: Χρήστος Μπουρδούκης 
Συντακτική Επιτροπή: Φώτιος Αντωνίου,  
Άννα Μπαλτζοπούλου, Ερμόλαος Λινάρδος,  

Ιωάννης Νάκης, Σούλα Ακζώτη, Ηλίας Ηλιόπουλος. 
Σελιδοποίηση - Δημιουργικό - Εκτύπωση:  

Σολδάτος Χαράλαμπος 
Αρμένη Βραΐλα 1, Τ.Κ 114 73 Αθήνα

Τηλ. 210 6443321
E-mail: soldhar@otenet.gr - www.soldatos.eu

ΒΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Δημοσίων Υπαλλήλων

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις 
απόψεις των συντακτών τους. Τα ανυπόγραφα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη τις θέσεις της Ομο-
σπονδίας.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ τΗΝ ΚΑτΑΡγΗΣΗ 
τΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τΟΥ γ.Λ.Κ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αριθ. πρωτ: 399  Αθήνα, 21-2-2018

Προς: Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης 
Υπουργό κ. Έφη Αχτσιόγλου 
Υφυπουργό κ. Αν. Πετρόπουλο

Κοινοποίηση: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενικό Δ/ντη Χορήγησης Συντάξεων Δημ. Τομέα: Κ. Σπ. Ντάνο

ΕΝΗΜΕΡΩτΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κύριε Υπουργέ, 

1. Με συνεχή αλληλογραφία μας σας παρακαλέσαμε να 
ρυθμίσετε, με απόφασή σας, τη διακοπή της Ειδικής Εισφο-
ράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (Ν.3986/2011) 
που επιβλήθηκε στις επικουρικές συντάξεις άνω των 
300,01 ευρώ, που δεν έγινε μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να 
υποβάλλονται χιλιάδες αιτήσεις στο ΕΤΕΑΕΠ για μια εξό-
φθαλμη παράνομη κράτηση. Σας είχαμε ζητήσει ακόμα να 
ρυθμίσετε και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξι-
ούχων (Ν.3865/2011) μετά την έκδοση της αριθ.244/2017 
απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 
έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του άρθρου 11 αυ-
τού του νόμου και εξακολουθεί να κρατείται από τους συ-
νταξιούχους, από εκείνους μόνο που έπαιρναν ακαθάριστη 
κύρια σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ. Γι’ αυτό το λόγο εί-
ναι χιλιάδες οι αιτήσεις που έχουν κατακλύσει την Υπηρε-
σία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
συνεχώς υποβάλλονται και στα Γραφεία της Ομοσπονδί-
ας μας. Είχαμε επισημάνει το υψηλό δημοσιονομικό κόστος 
επιστροφής των αναδρομικών που θα επιβαρύνει τον κρα-
τικό προϋπολογισμό και εκτιμάται για κάθε μήνα στα εννέα 
εκατομμύρια και πλέον ευρώ, εφόσον υλοποιηθεί η παρα-
πάνω απόφαση. Νομίζουμε ότι πρέπει να πληροφορηθούν 
οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι με ποιο τρόπο μπορεί να 
εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, ώστε να αποφευχθεί «η βά-
σανος» των συνταξιούχων, που υφίσταται, ανεξάρτητα από 
την ηλεκτρονική ή μη διαδικασία υποβολής των σχετικών 
αιτήσεων. 

2. Μετά την έκδοση του ν.4512/2018, προβλέπεται με το 
άρθρο 395, η κατάργηση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία θα ολοκληρωθεί 
στις 30 Απριλίου 2018 με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
στον ΕΦΚΑ, χωρίς να ληφθεί καμία μέριμνα για τις τεράστι-
ες εκκρεμότητες των συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, στη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής 
Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων εκκρεμούν πάνω από 
70.000, στη Δ/νση Κανονισμού ή Εντολής Πληρωμής Στρα-
τιωτικών Συντάξεων πάνω από 24.000 και στη Δ/νση Δι-

ενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων για 
το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 μέχρι 26-2-2018, ει-
σερχόμενα δικαιολογητικά πάνω από 183.000, ενώ υπήρ-
χαν σε εκκρεμότητα προηγούμενων ετών 42.000 περίπου 
υποθέσεις και παραμένουν σε εκκρεμότητα 123.000, με τη 
σημείωση ότι καθημερινά εισέρχονται οκτακόσια περίπου 
αιτήματα ενδιαφερομένων.

Η μετακίνηση έμπειρων υπαλλήλων από την Υπηρεσία Συ-
ντάξεων σε άλλες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ, χωρίς να ληφθεί μέρι-
μνα από το νέο Φορέα (ΕΦΚΑ) να αποστείλει το απαραίτητο 
προσωπικό, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη διεκπεραίωση 
των συνταξιοδοτικών υποθέσεων και θα καταστήσει προβλη-
ματική τη λειτουργία τόσο των Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ, όσο και 
του νέου Φορέα.

Επιπλέον με το θόρυβο που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο 
καιρό από τα ΜΜΕ, υποβάλλονται κατά χιλιάδες οι αιτήσεις 
στο Γ.Λ.Κ και οι εναπομείναντες υπάλληλοι στενάζουν υπό 
την πίεση αυτής της κατάστασης, γιατί το προσωπικό που 
μετακινείται, δεν αντικαθίσταται από το νέο Φορέα.

3. Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικής κατάστα-
σης, για την οποία έχω πλήρη συνείδηση ως στέλεχος αυτής 
της υπηρεσίας, προτείνουμε να παραταθεί η λειτουργία της 
Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ τουλάχιστον μέχρι 31 Δε-
κεμβρίου 2018, για να μπορέσει να εξελιχθεί ομαλά η δια-
δικασία μετάβασης των αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/νσης 
Συντάξεων στον ΕΦΚΑ.
Κύριε Υπουργέ,

Αυτή είναι η αντικειμενική κατάσταση και πιστεύουμε ότι 
η Κυβέρνηση εκτιμά τις θυσίες των συνταξιούχων στη δη-
μοσιονομική προσαρμογή της χώρας για την έξοδο από την 
κρίση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων που 
αριθμεί πάνω από 350.000 και πλέον πολιτικούς συντα-
ξιούχους, υποβάλλει θερμή παράκληση, για το συμφέρον 
όλων των συνταξιούχων και του κοινωνικού συνόλου, για 
την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς συνταξιοδότησης 
των αποχωρούντων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών 
από την υπηρεσία τους, να παραταθεί η μεταφορά της Υπη-
ρεσίας Συντάξεων με υπουργική απόφαση που θα κυρω-
θεί με νόμο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 ή και περισσότερο, 
ώστε να εξειδικευθούν οι νέοι υπάλληλοι και να διεκπεραι-
ωθούν στο βαθμό που είναι δυνατό, οι υπάρχουσες εκκρε-
μότητες των συνταξιούχων.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάρετε κάθε πρόσφορο μέ-
τρο και θα επιδείξετε την ανάλογη ευαισθησία, εκτιμώντας 
και την προσφορά των συνταξιούχων, για την ομαλή και 
ταχύτερη συνταξιοδότησή τους.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Χρ. Μπουρδούκης Ερμ. Λινάρδος

Υπερπλεόνασμα αλλά  
με απλήρωτες συντάξεις

Όπως ανακοινώθηκε από τα οικονομικά επι-
τελεία της Κυβέρνησης, μέσα στο πρώτο δίμη-
νο, ο Προϋπολογισμός του 2018 παρουσίασε 
πρωτογενές πλεόνασμα 2,75 δις ευρώ, έναντι 
1,3 δις ευρώ του στόχου, τον οποίο είχε θέσει 
η Κυβέρνηση.

Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορού-
με να συζητάμε για πλεόνασμα, όταν η ίδια η 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης δήλωνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
για καθυστέρηση πληρωμής χιλιάδων συντά-
ξεων, κύριων και επικουρικών και εφάπαξ και 
το χειρότερο, προσδιόριζε και την καταβολή 
τους τον Αύγουστο!

Προς τι λοιπόν οι καυχήσεις για το μεγάλο 
πλεόνασμα;

Πληρώστε στους συνταξιούχους αυτά που 
τους χρωστάτε, τις συντάξεις που δικαιούνται, 
και ύστερα να μιλάτε για πλεονάσματα.   Π.Β. 

Στον ΕΦΚΑ οι συντάξεις μας
Με το άρθρο 395 του νόμου 4512/2018 καταργείται από 1η Μαΐου 2018 η 

Γενική Δ/νση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συνιστάται 
Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα υπαγόμενη στη Γενική Δ/
νση Συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Η Διεύθυνση αυτή έχει τέσσερα τμήματα:
α) τμήμα Α': Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντά-

ξεων,
β) τμήμα Β': Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλή-

λων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών 
Κατηγοριών,

γ) τμήμα γ': Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών Συ-
ντάξεων

δ) τμήμα Δ': Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών και δειγματοληπτικών ελέγχων.
Για τις ανάγκες της αρχικής στελέχωσης της νέας Δ/νσης συνιστώνται στον 

ΕΦΚΑ πενήντα δύο οργανικές θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού, που θα 
καλυφθούν υποχρεωτικά από υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στη Γενική 
Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι απο-
σπώνται ή μεταφέρονται.

ΔΕΛτΙΟ τΥΠΟΥ
Ξεκινά από την Πέμπτη 3 Μαΐου ο νέος τρόπος παρα-

κράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 
υπέρ του ΑΚΑΓΕ, στα καταβαλλόμενα ποσά των επικουρι-
κών συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ.

Ο νέος τρόπος παρακράτησης αφορά συνταξιούχους 
του Δημοσίου (πρώην ΤΕΑΔΥ), των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ), 
της Αγροτικής τράπεζας (πρώην ΕΛΕΜ), ασφαλιστικών 
Ταμείων και Οργανισμών (πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ), Εμπορικού 
Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), χημικούς (ΤΕΑΧ) και της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης (ΤΕΑΠΕΡΤ).

Αναπροσαρμογές στο ποσό της σύνταξης μηνός Μαΐου 
και εφεξής, θα έχουν 198.349 δικαιούχοι. Πιο συγκεκριμέ-
να το όφελος φτάνει έως και 20 ευρώ το μήνα για 144.727 
συνταξιούχους, κυμαίνεται από 20 έως 40 ευρώ το μήνα 
για 40.683 συνταξιούχους, από 40 έως 60 ευρώ το μήνα 
για 12.862 συνταξιούχους, από 60 έως 83 ευρώ το μήνα 
για 77 δικαιούχους επικουρικής σύνταξης.

Τα αναδρομικά που προκύπτουν για τη χρονική περί-
οδο Ιούνιος 2016 - Απρίλιος 2018 θα πιστωθούν το επό-
μενο διάστημα απευθείας στους λογαριασμούς των συ-
νταξιούχων. Συνεπώς δεν χρειάζεται η υποβολή αιτήσεων 
ούτε κάποια άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.

ΑΠΟ τΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

30/4/2018

Τι θα γίνουν;
Συνάδελφοι συνταξιούχοι οι οποίοι συντηρούν 

άνεργα παιδιά κι εγγόνια από την πετσοκομμένη τους 
σύνταξη, απογοητευμένοι από το άγνωστο μέλλον, 
από τη συνεχιζόμενη λιτότητα, την αυξανόμενη ανερ-
γία και την αδυναμία μετανάστευσης, σκέπτονται τι θα 
γίνουν τα παιδιά τους όταν αυτοί «φύγουν».

4000 υποψήφιοι για 21 θέσεις! Π.Β.
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Πριν από 197 
χρόνια το σκλα-
βωμένο έθνος των 
Ελλήνων ακολου-
θώντας τις εθνε-
γερτικές ιδέες του 
Ρήγα, που έχουν 
την αρχή τους στη 
Γαλλική Επανάστα-
ση, οργανωμένος 
στην Επαναστατική 

στρατιά της Φιλικής Εταιρίας όρθωσε το 
ανάστημά του, για να αποτινάξει το βάρβα-
ρο σουλτανικό ζυγό και να καταλύσει την 
400 χρόνων σκλαβιά και ταπείνωση.

Η σκλαβιά είχε φρικτά βασανίσει τους 
Έλληνες τόσα χρόνια. Οι αποτυχημένες 
προσπάθειες για ξεσηκωμό έκαναν πιο 
βαριά τη θλίψη και μόνη τους παρηγοριά 
ήταν να ακούνε τις νύχτες τις προσδοκίες 
τους να κλαίνε. Αλλά η ελπίδα ξαναρχόταν 
να ζεστάνει τις καρδιές. Δυναμωμένη απ’ 
την ιστορική μνήμη, κραταίωνε το φρόνη-
μα και όπλιζε με υπομονή αλλά και με του-
φέκι κι έκανε το χτεσινό φοβισμένο παιδί, 
αντρειωμένο κλέφτη. Τα χρόνια κυλούσαν. 
Οι αρματωλοί και οι κλέφτες πλήθαιναν 
και τα όνειρα γίνονταν πιο τρανά και οι 
πράξεις θαυμαστές. Στις 25 Μαρτίου 1821 
οι Έλληνες βροντοφωνάζουν «Λευτεριά 
ή Θάνατος». Η βεβαιότητα ότι ο Θεός θα 
στεφανώσει τον αγώνα τους είναι μεγάλη.

Η αντρειοσύνη τους πυργώνει λαμπρά 
κατορθώματα. Αποδεικνύεται περίτρανα, 
ακόμα μια φορά, πως στον κίνδυνο η δυ-
νατή ψυχή εξευτελίζει την υπεροχή του 
αριθμού. Ακατάβλητος ο Έλληνας, γιατί 
αγωνίζεται για την πατρίδα, για το δίκαιο. 
Και θαυματουργεί. Οι λαοί της Ευρώπης 
που με αγωνία και θαυμασμό βλέπουν την 
ελληνική προσπάθεια, κυριεύονται από λα-
τρεία, την κάνουν δοξολόγημα και πράξη. 
Γιατί και οι λαοί της Ευρώπης εμποτισμένοι 
από τα κηρύγματα της Γαλλικής Επανάστα-
σης ζητούσαν ανεξαρτησία, αποδέσμευση 
από τις ξένες κυριαρχίες, ισότητα και σεβα-

σμό στην εθνική κυριαρχία. Πύρινα άρθρα 
γράφονται, έρανοι διοργανώνονται, ευ-
γενικές ψυχές κατεβαίνουν στην Ελλάδα, 
πολεμούν με ενθουσιασμό τον τύραννο, 
μερικοί πεθαίνουν στην εκτέλεση του κα-
θήκοντος. Και η λατρεία τούτη των λαών 
της Ευρώπης, πιέζει όσες κυβερνήσεις 
τους δείχνονται ψυχρές ή εχθρικές στην 
ελληνική υπόθεση και τις αναγκάζει να αλ-
λάξουν στάση, όταν ίσως εξυπηρετούνται 
και τα δικά τους συμφέροντα.

Η Επανάσταση του ’21 αποτελεί ιστορι-
κό σταθμό στην πορεία διαμόρφωσης του 
νεοελληνικού Έθνους , που στη συνέχεια 
οδήγησε στη δημιουργία του Ελληνικού 
Κράτους. Ο ελληνικός λαός κατά τον επτά-
χρονο σκληρό και βασανιστικό αγώνα 
έδωσε την ψυχή του και έγραψε σελίδες 
δόξας, θυσίας και ηρωισμού. Επικεφαλής 
του αγώνα τέθηκε η νεαρή αστική τάξη. Οι 
«γεωργοί και οι ποιμένες»- κατά τον ιστο-
ρικό Φιλήμονα- οι βιοτέχνες, οι ναύτες και 
ο κλήρος. Ένας ολόκληρος λαός, σχεδόν 
άοπλος, αλλά με λιονταρίσια ψυχή, βγήκε 
στα βουνά και στα διάσελα αποφασισμέ-
νος να παλέψει για λευτεριά ή το θάνατο.»

Στο μεγάλο αυτό αγώνα ξεπετάχτηκαν 
και δημιουργήθηκαν επαναστατικοί στρα-
τοί που έστησαν τρόπαια, από το Βαλτέτσι 
στα 1821 ως την Αράχωβα το 1827.

Στη θάλασσα θριάμβευσε ο ηρωισμός 
και η τόλμη των μπουρλοτιέρηδων. Ανα-
δείχθηκαν από το μεγάλο αγώνα του 
Γένους έξοχοι στρατηγοί, σαν τον Κολο-
κοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Μακρυ-
γιάννη, τον Μιαούλη, τον Κανάρη και 
άλλους. Δημιούργησε ο μεγάλος αγώνας 
ήρωες σαν τον Παπαφλέσσα, τον Διάκο, 
τον Μάρκο Μπότσαρη και τόσους άλλους 
που έπεσαν στο πεδίο της τιμής. Παρουσί-
ασε ηρωισμούς και αυτοθυσίες, όπως στο 
Μεσολόγγι, ολοκαυτώματα, όπως στο Μα-
νιάκι και τα Ψαρά. 

Η Επανάσταση του ’21 πέρασε από πολ-
λές δυσκολίες και κρίσεις, για να οδηγήσει 
τελικά στη δημιουργία του Ελληνικού Κρά-

τους. Γιατί η πατρίδα μας, λόγω της γεω-
γραφικής θέσης της, ήταν αντικείμενο της 
διεθνούς προσοχής και πλήρωσε, δυστυ-
χώς, βαρύ τίμημα για το διεθνές ενδιαφέ-
ρον που προκαλούσε. Και οι δυσκολίες της 
Επανάστασης δεν προέρχονταν μόνο από 
τον ξένο παράγοντα, αλλά κυρίως από τις 
εσωτερικές της αδυναμίες. Η διχόνοια κυ-
ριεύει πολλούς αγωνιστές. Ακολουθούν 
πράξεις φρικτές. Άφθονο αδελφικό αίμα 
ποτίζει τη βασανισμένη γη.

Η εμφύλια διαμάχη των ετών 1823- 1824, 
της οποίας δεν επιθυμούμε να τονίσουμε 
τις λεπτομέρειες, έφερε την επανάσταση 
στο χείλος του αφανισμού και παραλίγο να 
ματαιωθεί για μια ακόμη φορά το όνειρο 
τόσων γενεών.

Όμως αγέρωχο ορθώνεται το ηρωι-
κό Μεσολόγγι που έχει πια περάσει στη 
σφαίρα του θρύλου. Ο πολεμιστής λαός 
ξαναβρίσκει την επαναστατική του δρα-
στηριότητα. Οι Εθνικές Δυνάμεις είναι ανε-
ξάντλητες. Η συναίσθηση του κινδύνου 
διώχνει απ’ τις ελληνικές ψυχές τη διχόνοια 
και οι Έλληνες αρχίζουν πάλι να μεγαλουρ-
γούν. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο Ελληνικό 
Κράτος. Ο πατριωτισμός και τα απαράμιλ-
λα ηρωικά κατορθώματα των αγωνιστών 
του ’21 εμπνέουν όλους του κατοπινούς 
αγώνες του Ελληνικού λαού.

Σήμερα η χώρα μας συμμετέχει με την 

Τουρκία στον ίδιο αμυντικό συνασπισμό 
με άλλες χώρες της Ευρώπης και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής. Επιβουλεύε-
ται όμως η χώρα αυτή την εθνική μας ακε-
ραιότητα, χωρίς να σέβεται τις συμμαχίες 
της, το Διεθνές Δίκαιο, τις διεθνείς συμ-
βάσεις και ούτε τις φιλικές διαθέσεις της 
Ελλάδας και μπορεί, εφόσον οι σύμμαχες 
χώρες παραμένουν απλοί θεατές στα επε-
κτατικά της σχέδια, να αναδειχτεί θανάσι-
μη απειλή για την Ελλάδα, για την Ευρώπη 
και για την ειρήνη. 

Γι’ αυτό, το ’21 σήμερα εξακολουθεί να 
είναι ένα δυνατό, ζωογόνο φως. Κάθε 
φορά που το Έθνος διατηρήθηκε ενωμέ-
νο, επιτέλεσε θαύματα. Δυστυχώς αυτό 
παρατηρείται συνήθως σε κρίσιμες μόνο 
στιγμές. Στο χέρι μας όμως είναι να το 
καταστήσουμε μόνιμη κατάσταση, απο-
βάλλοντας τις διασπαστικές μας διαθέσεις 
και τις ατομοκεντρικές μας φιλοδοξίες. Να 
βγούμε από την οικονομική κρίση και με 
πνεύμα εθνικής ενότητας να αντιμετωπί-
σουμε τους κινδύνους που απειλούν τη 
χώρα μας. Για να μπορούμε να πούμε ότι 
η προοπτική, ύστερα από τόσα παθήματα, 
διαγράφεται αισιόδοξη.

* Ο Χρήστος Μπουρδούκης είναι 
ε.τ. Δ/ντης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

και Πρόεδρος της ΠΟΠΣ.

Του Χρήστου Μπουρδούκη *

197 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ‘21

Ο Αλέξανδρος Διομήδης υπήρξε ένας σπουδαίος Έλληνας 
βουλευτής, Υπουργός Οικονομικών επί Κυβερνήσεων Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπε-
ζας της Ελλάδος.

Είναι εκείνος που από το 1947 υποστήριζε με σθένος την 
άποψη ότι το Γερμανικό κατοχικό δάνειο αποτελούσε ξεχωρι-
στή οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα και διαμαρτυρόταν 
έντονα, γιατί οι μετά την Κατοχή ελληνικές Κυβερνήσεις δεν το 
διεκδικούσαν.

Και, προφανώς, ο αείμνηστος Διομήδης διεχώριζε το δά-
νειο από τις πολεμικές αποζημιώσεις, τις καταστροφές και τις 
εκτελέσεις εκατοντάδων Ελλήνων και αξίωνε από τους κυβερ-
νώντας να διεκδικήσουν το δάνειο, το οποίο οι Γερμανοί είχαν 

βίαια αρπάξει από τη σπαρασσόμενη εξαιτίας τους χώρα μας. 
Και τώρα ακόμη, αντί να μας επιστρέψουν το δάνειο και έντοκα 
μάλιστα, εξακολουθούν να μας απομυζούν, αφού πλουτίζουν 
από τους τόκους των δανείων που μας έχουν δώσει και μας εκ-
βιάζουν με τα μνημόνια.

Η Ομοσπονδία μας με ψηφίσματα στα Συνέδρια αλλά και με 
μόνιμο τίτλο στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας μας, αξιώνει 
την επιστροφή του δανείου και την αποκατάσταση των κατα-
στροφών που επέφεραν οι Γερμανοί στη χώρα μας.

Γιατί λοιπόν όλες οι μετά την γερμανική κατοχή ελληνι-
κές κυβερνήσεις αποφεύγουν να ζητήσουν το αιματοβαμ-
μένο κατοχικό δάνειο;

Να επιστρεψουΝ οι ΓερμαΝοι το κατοχικο δαΝειο

Π.Β.

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

Η καθυστέρηση έκδοσης και διάθεσης της 
εφημερίδας μας των μηνών Μαρτίου και Απρι-

λίου οφείλεται στην αντίστοιχη μεγάλη κα-
θυστέρηση καταβολής στις Οργανώσεις των 
εισφορών των συνταξιούχων από τον ΟΑΕΔ.

Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες 
και ιδιαίτερα από τους συνδρομητές, τους 

οποίους και ευχαριστούμε για την κατανόηση. 
Πιστεύουμε ότι δεν θα επαναληφθεί. 
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Την προηγούμενη ημέρα της Παναττικής Συγκέντρωσης, η Συ-
ντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Ορ-
γανώσεων έδωσε συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ, σχετική με τις 
θέσεις και τα αιτήματα για τα οποία πραγματοποιείται η συγκέ-
ντρωση.

Η συνέντευξη δόθηκε στο πεζοδρόμιο μπροστά στην είσοδο 
του Υπουργείου Εργασίας. 

Οι Πρόεδροι των Οργανώσεων ανέπτυξαν τα αιτήματα και πα-
ρακάλεσαν τους δημοσιογράφους να τα προβάλουν, προκειμέ-
νου να ενημερωθούν οι πολίτες για το δίκαιο και ηθικό των κι-
νητοποιήσεων αλλά και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες που στοχεύουν στην αποκατά-
σταση των αδικιών και τη βελτίωση της θέσης τους. 

Εκτός από τους εκπροσώπους των εφημερίδων και των κανα-
λιών παρευρίσκονταν και πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι απάντη-
σαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Χρή-
στος Μπουρδούκης μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:

Ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών 
Συνταξιούχων του Δημοσίου θέλω να σας ευχαριστήσω που 
βρίσκεστε ακόμα μια φορά δίπλα μας για τα θέματα που 
μας απασχολούν. Θα εξειδικεύσω τα ζητήματά μας. Πράγ-
ματι τα θέματα που μας απασχολούν μπορούν να λυθούν με 
πολιτική απόφαση. Αναφέρομαι στην απόφαση 244/2017, η 
οποία κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις που έχουν επι-
βάλει την Εισφορά Αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους 
που παίρνουν 1400,01 ευρώ μηνιαία σύνταξη. Εκκρεμούν 
ενστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο το μόνο αρμόδιο δικα-
στήριο να κρίνει για τις υποθέσεις μας. Το δημοσιονομικό 
κόστος επιστροφής των κρατήσεων κατά την εκτίμησή μας 
ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ περίπου το μήνα. Είναι εκα-
τοντάδες και σε λίγο χιλιάδες, όπως και οι ενστάσεις που θα 
υποβληθούν και για το νόμο 4387/2016. Πρέπει να σας πω 
ακόμα ότι και στο Ενιαίο Ταμείο (ΕΤΕΑΕΠ) έχουν υποβληθεί 
χιλιάδες αιτήσεις από τους συνταξιούχους του Δημοσίου, 
από έναν λανθασμένο υπολογισμό της επικουρικής σύντα-
ξης, που η κράτηση υπολογίζεται στο ονομαστικό ποσό της 
επικουρικής σύνταξης και όχι σε αυτό που απέμεινε μετά 
την αφαίρεση των μνημονιακών κρατήσεων. Αυτό μπορεί 
με πολιτική απόφαση εκ μέρους του Υπουργού να αποκα-
τασταθεί και να αποδοθούν τα αναδρομικά. Νομίζω ότι ο 
αριθμός των συνταξιούχων της επικουρικής είναι μικρός 
και ο Υπουργός, το οποίον και θα δούμε αύριο, θα επιλύσει 
το ζήτημα αυτό.

Δεν έχω να πω κάτι άλλο παρά να προβάλετε τα θέματά 
μας και θα κλείσω λέγοντας ότι η συμβολή των συνταξιού-
χων για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας έχει περά-
σει τα ακραία όρια της λογικής. Δεν αντέχουμε άλλο. οι συ-
ντάξεις των 1000 και 900 ευρώ θα εξωθήσουν πραγματικά 
τους συνταξιούχους σε αναξιοπρεπή διαβίωση. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Την ίδια ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή κυκλοφόρησε το πιο 
κάτω δημοσιευόμενο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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Αθήνα 07.03.2018
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνταξιουχικών 

Οργανώσεων που διοργανώνει συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 
07.03.18 και ώρα 12 πμ, έξω από το Υπουργείο Εργασίας  με τα 
αιτήματα και τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων που υπο-
φέρουν και η ζωή τους έχει τσακιστεί από τις αντισυνταξι-
ουχικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και την συνέχισή 
τους από την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  

Η συνέντευξή μας πραγματοποιείται ενόψει της διοργάνω-
σης Παναττικής-Πανσυνταξιουχικής Συγκέντρωσης την Πέμπτη 
08.03.2018 και ώρα 10πμ στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
(πρώην Δημαρχείου) και πορεία στο Υπουργείο εργασίας. 

Συνεχίζουμε και θα κλιμακώσουμε την δράση μας  έχοντας 
παρακαταθήκη τους αγώνες μας που αποτελούν μονόδρομο 

για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας, την ζωή μας και 
την ζωή των οικογενειών μας. 

Οι κυβερνήσεις  σφάγιασαν τις συντάξεις μας κύριες, επι-
κουρικές, τα δώρα, την υγεία, τα μερίσματα, τα κοινωνικά 
μας δικαιώματα, αφαίρεσαν το ΕΚΑΣ, και τώρα έρχονται να 
εφαρμόσουν και τις μειώσεις της προσωπικής διαφοράς, 
την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, με τον νόμο 
4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) που μας αφαιρούν ακόμα 3 
έως 4  συντάξεις τον χρόνο. Σε κίνδυνο μπαίνουν από τους πλει-
στηριασμούς και τα ίδια μας τα σπίτια. 

Είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα συνεχίσουμε να διεκδι-
κούμε ό,τι μας έχουν αφαιρέσει.  

Δεν μας χάρισαν τίποτε. Οι συντάξεις μας, η υγεία, τα σπίτια 
μας, τα πάντα, είναι πληρωμένα με το αίμα και την δουλειά μας. 
Δεν τα χρωστάμε σε καμιά κυβέρνηση σε κανένα τραπεζίτη σε 
κανένα δανειστή. Διεκδικούμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ 
στην συνείδησή μας ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. 

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην παραπληροφόρηση, 
τον αποπροσανατολισμό και τις μισές αλήθειες που το τε-
λευταίο διάστημα πλειοδοτούνται από μερίδα ΜΜΕ,  τύπου, 
«ειδικών», νομικών, που μέσα από μια πρωτοφανή προπαγάνδα 
προσπαθούν να πείσουν τους συνταξιούχους ότι θα λύσουν όλες 
τους τις διαφορές και θα πάρουν πίσω χρήματα από αυθαίρετες 
περικοπές της κυβέρνησης, αν πάνε και κάνουν μια αίτηση στα 
ασφαλιστικά τους ταμεία. Ορισμένοι από αυτούς ακολούθησαν 
την ίδια τακτική για τις επιστροφές στην υγεία, στέλλοντας χιλιά-
δες συνταξιούχους σε δικηγορικά γραφεία, πληρώνοντας αδρά, 
παρά του ότι γνώριζαν ότι δεν δικαιούνται, γιατί δεν είχαν τέ-
τοιες παρακρατήσεις.

Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Οι αιτήσεις  προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν αξία μόνο για 

την μη παραγραφή του δικαιώματος για διεκδίκηση που ισχύει 
για πέντε χρόνια και όχι άμεσα. Ο χρόνος έναρξης για την παρα-
γραφή ισχύει από την πρώτη του επόμενου έτος που ψηφίσθηκε 
ό νόμος.

Για να πάρει κάποιος πίσω χρήματα δεν φθάνει η αίτηση, αλλά 
θα πρέπει να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια, με αίτησή 
του χωρίς χρήματα. Στη συνέχεια για να πάρει δικάσιμο, για το 
νομό Αττικής χρειάζονται 7χρόνια και για την επαρχία 10χρόνια. 
Αν υποθέσουμε ότι η απόφαση βγει θετική, δεν είναι σίγουρο ότι 
από την κυβέρνηση θα εφαρμοσθεί όπως και άλλες δικαστικές 
αποφάσεις. Πρόκειται για διαδικασία χρονοβόρα και με αμφίβο-
λο αποτέλεσμα.

Η θέση και η απαίτησή μας είναι: Η κυβέρνηση με πολιτική 
απόφαση να αναγνωρίσει το λάθος της τώρα και να αποδώσει 
στους δικαιούχους τα ποσά  των αυθαίρετων παρακρατήσεων 
που προκύπτουν από τις διαφορές παρακράτησης στις κύριες 
συντάξεις, της εισφοράς αλληλεγγύης και τον υπολογισμό της 
επικουρικής σύνταξης, χωρίς Δικαστήρια, αιτήσεις και προαπαι-
τούμενα, όπως έγινε με τις επιστροφές για την υγεία στις κύριες 
συντάξεις και όχι στην μεταθανάτια ζωή. 

Το επόμενο διάστημα οι Οργανώσεις μας πραγματοποιούν σε 
όλη την χώρα συσκέψεις των σωματείων της δύναμής τους μαζί, 
με τους συνταξιούχους σε δεκάδες πόλεις. Σε κάθε νομό σε κάθε 
πόλη παντού θα πραγματοποιηθούν μεγάλες συγκεντρώσεις 
τόσο τοπικές όσο και περιφερειακές με κύριο και βασικό στόχο 
να μην εφαρμοσθεί ο νόμος 4387/16 που με την εφαρμογή της 
προσωπικής διαφοράς σε κύριες και επικουρικές συντάξεις  την 
αφαίρεση των οικογενειακών επιδομάτων σε συνδυασμό με 
την μείωση του αφορολόγητου,  θα καταστήσει τις συντάξεις 
μας προνοιακά βοηθήματα. 

Εντείνουμε και συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Εκφράζουμε 
την αντίθεσή μας  στον επανυπολογισμό των συντάξεών μας και 
τις περικοπές της προσωπικής διαφοράς, οικογενειακών επιδο-
μάτων, φορολογίας. Την αποκατάσταση οικονομικά και ηλικια-
κά των ατόμων με χηρεία. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, 
τα δώρα μας. Απαιτούμε την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων 
μας.

Δεν παλεύουμε μόνο για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας που 
προορίζονται για σύγχρονοι δούλοι δίχως Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας, με ανεξέλεγκτα ωράρια και μερική απασχόληση. 

Ο αγώνας των Συνταξιούχων είναι κοινός με τους εργαζόμε-
νους. 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

Στις 5 Μαρτίου 2018 οι Συνεργαζόμενες Συνταξιου-
χικές Οργανώσεις έστειλαν στην Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Έφη Αχτσιόγλου και τον 
Υφυπουργό κ. Τάσο Πετρόπουλο το πιο κάτω δημο-
σιευόμενο Υπόμνημα, με το οποίο τους ενημέρωναν 
για τη συγκέντρωση της 8ης Μαρτίου, την πορεία και 
την παράκληση να δεχθούν την Αντιπροσωπεία των 
συνταξιούχων για να συζητήσουν τα αιτήματα που 
περιλαμβάνονταν στο Υπόμνημα.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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Αθήνα 5.3.2018

Υπόμνημα προς τους Υπουργούς Εργασίας
Προς τους: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κ. Έφη Αχτσιόγλου
 Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 κ. Αναστ. Πετρόπουλο
Κυρία Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,   
Οι συνταξιούχοι της χώρας μας έχουν υποφέρει τα 

πάνδεινα από τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές όλων 
των κυβερνήσεων. Τα αιτήματά μας έχουν κοινοποι-
ηθεί προς εσάς καθώς και στον κ. Πρωθυπουργό με 
αναλυτικά υπομνήματα. 

Όσα μας αφαίρεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 
οι συντάξεις μας, η υγεία, τα δώρα μας, τα πάντα, είναι 
πληρωμένα με το αίμα μας και την δουλειά μας. Δεν 
μας χαρίστηκαν δεν τα χρωστάμε σε καμιά κυβέρνη-
ση, σε κανένα τραπεζίτη, σε κανένα δανειστή. Όλα 
μας τα αιτήματα είναι προς διεκδίκηση.

Στα χρόνια της κυβέρνησή σας δεχτήκαμε νέα 
πλήγματα, σε ό,τι οι προηγούμενες κυβερνήσεις σφα-
γίασαν. Με τον νόμο  4387/16 μας αφαιρέθηκε ακόμα 
το ΕΚΑΣ, μειώθηκαν δραστικά οι επικουρικές μέχρι 
εξαφάνισης και τώρα είμαστε μπροστά σε νέο σφαγι-
ασμό με τις μειώσεις της προσωπικής διαφοράς, την 
περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, την μείω-
ση του αφορολόγητου που μας αφαιρούν 3ες έως 4ες 
ακόμα συντάξεις τον χρόνο.  Διεκδικούμε και δεν θα 
νομιμοποιήσουμε ποτέ στην συνείδησή μας ό,τι μας 
έχει αφαιρεθεί.

κ. Υπουργέ, 
Στο θέμα που έχει προκύψει με τις αυθαίρετες και 

πέραν του νόμου 4387/16, περικοπές, η θέση και η 
απαίτησή μας είναι: Η κυβέρνηση με πολιτική απόφα-
ση να αναγνωρίσει το λάθος της τώρα, και να αποδώ-
σει στους δικαιούχους τα ποσά που προκύπτουν από 
τις διαφορές παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγ-
γύης και τον υπολογισμό της κύριας και επικουρικής 
σύνταξης χωρίς δικαστήρια, αιτήσεις και προαπαι-
τούμενα, όπως έγινε με τις επιστροφές για την υγεία 
στις κύριες συντάξεις και όχι στην μεταθανάτια ζωή. 
Αυτή μας την θέση, σας την έχουμε κοινοποιήσει με 
υπόμνημά μας στις 1.2.18.

Για μια ακόμη φορά εκφράζουμε την αντίθεσή 
μας και ζητάμε την κατάργηση του νόμου 4387/16, 
επειδή η εφαρμογή των διατάξεων του θα κάνουν τις 
συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. 

Την Πέμπτη 8.3.18 πραγματοποιούμε συγκέντρωση 
και πορεία στο Υπουργείο σας. Παρακαλούμε να δε-
χθείτε την αντιπροσωπεία μας που θα βρίσκεται εκεί 
στις 11.30 π.μ. 

Μετά Τιμής
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

Το υπόμνημα των Οργανώσεων 
προς τους Υπουργούς

ΣΥΝΕΝτΕΥΞΗ τΥΠΟΥ τΩΝ ΣΥΝτΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡγΑΝΩΣΕΩΝ γΙΑ τΑ ΑΙτΗΜΑτΑ ΜΑΣ

Είναι γεγονός ότι και οι εφημερίδες και τα κανάλια παρου-
σίασαν με φωτογραφίες και εκτενή ευμενή σχόλια τα αιτήμα-
τα, δικαιώνοντας τη συγκέντρωση.

Π.Β.
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Απέραντο χάος! 
Η παρά τη ρητή αντίθετη επιταγή του Συντάγματος εξαιρετι-

κή επιμονή της Κυβέρνησης να εντάξει, από 1η Μαΐου 2018, με 
το νόμο 4512/2018, τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους στον υδροκέφαλο ΕΦΚΑ, χωρίς 
τη στοιχειώδη υποδομή, για ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα και 
ιδιαίτερα στην οργάνωση και επάνδρωση με έμπειρο προσω-
πικό που να γνωρίζει τις πολλές ιδιαιτερότητες των συντάξεων 
και ιδιαίτερα της έκδοσης, έχει τρομακτικές επιπτώσεις στους 
συνταξιούχους Δημοσίου, παλαιούς και νέους.

Η βεβιασμένη αυτή ενέργεια της Κυβέρνησης, χωρίς να 
ληφθούν υπόψη οι τεράστιες εκκρεμότητες της Γενικής Δι-
εύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ, που οφείλονται στην τρομα-
κτική έλλειψη προσωπικού, αφού οι αποχωρούντες δεν ανα-
πληρώνονται, με τη μεταφορά στον ΕΦΚΑ, θα δημιουργήσει 
ένα απέραντο χάος στους συνταξιούχους, για τους οποίους, 
προφανώς, η Κυβέρνηση αδιαφορεί. Π.Β.

Φοροδιαφυγή
Η φοροδιαφυγή διαιωνίζεται χωρίς φραγμό.
Σε ένα απόκομμα εφημερίδας διαβάζουμε ότι στην 21 Μα-

ΐου 2014 μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 
ο τότε Υπουργός Οικονομικών και σημερινός κεντρικός τρα-
πεζίτης κ. Γιάννης Στουρνάρας μεταξύ άλλων είχε αναφερθεί 
και στη φοροδιαφυγή και είχε πει ότι δεν ήταν ευχαριστημέ-
νος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής 
και τόνιζε ιδιαίτερα ότι «το βάρος της φορολόγησης πέφτει 
στους μισθωτούς, τους συνταξιούχους τους μικροεπαγγελματί-
ες και όχι στα μεσαία και μεγάλα ψάρια, που φοροδιαφεύγουν 
και ζουν εις βάρος των υπολοίπων». 

Ατυχώς κι εκείνος κατά την θητεία του ως Υπουργός Οικο-
νομικών δεν μπόρεσε να τιθασεύει τη μεγάλη φοροδιαφυγή 
αλλά ούτε και οι διάδοχοι του με αποτέλεσμα να συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα και μάλιστα πιο εκτεταμένη αφού καταργήθηκε 
και η συλλογή αποδείξεων. Π.Β.

Και νέες κωλυσιεργίες 
«Γεφύρι της Άρτας» κατάντησε η επένδυση του Ελληνι-

κού. Μετά την πολύμηνη κωλυσιεργία του Κεντρικού Αρ-
χαιολογικού Συμβουλίου, του Δασάρχη Πειραιώς και άλλων 
Οργανισμών και ιδιωτών, επιτέλους το Συμβούλιο Επικρα-
τείας έδωσε την άδεια για την επένδυση. Και ενώ πολλοί 
πίστευαν ότι τελείωσαν τα προβλήματα, ξαφνικά προέκυ-
ψαν νέα. Για να μπουν οι μπουλντόζες θα πρέπει να απο-
μακρυνθούν τριάντα Υπηρεσίες, που έχουν εγκατασταθεί 
εκεί και λειτουργούν, με πρώτη τον Σταθμό των Αστικών 
Λεωφορείων. Νέες καθυστερήσεις που όμως μπορούσαν 
και έπρεπε να είχαν αποτραπεί. Ποιος όμως από τους παχυ-
λότατα αμειβόμενους κυβερνητικούς παράγοντες σκέπτεται 
τους χιλιάδες ανέργους, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, που 
μαραζώνουν τόσα χρόνια στην ανεργία; Πάντως, ο Υπουρ-
γός Επικρατείας, ο κ. Αλέκος Φλαμπουράρης, διαψεύσθηκε 
πανηγυρικά, αφού διαβεβαίωνε ότι οι πρώτες μπουλντόζες 
στο Ελληνικό θα έμπαιναν το Νοέμβριο του 2017. Νοέμβρι-
ος βεβαίως μπορεί να είναι, το έτος όμως αγνοείται… Π.Β.

Άνιση μεταχείριση
«Ο ελληνικός λαός έχει διαθέσει και χρεωθεί σχεδόν 50 δις 

ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών» (Από δηλώ-
σεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη).

Οι τράπεζες, όπως είναι γνωστό, κατ’ επανάληψη έχουν 
ανακεφαλαιοποιηθεί, ενώ αντιθέτως, τα Ασφαλιστικά μας Τα-
μεία, τα οποία υπέστησαν απώλειες δισεκατομμυρίων από τα 
«κουρέματα», καμία από τις μνημονιακές κυβερνήσεις δεν 
σκέφτηκε να ανακεφαλαιοποιήσει, με αποτέλεσμα να μειω-
θούν δραματικά τα αποθεματικά τους και αντίστοιχα οι πα-
ροχές προς τους ασφαλισμένους τους. Και δεν θα πρέπει να 
λησμονείται η μεγάλη οικονομική ζημιά των πολιτών από το 
μηδενισμό των τραπεζικών μετοχών. Π.Β. 

Ακυρώθηκε η απόφαση
Στο προηγούμενο φύλλο μας δημοσιεύθηκε σχόλιο για την 

αθώωση των υπαίτιων της φούσκας του Χρηματιστηρίου.
Όμως, πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι της αθωωτικής 

απόφασης, ασκήθηκε αναίρεση από την Εισαγγελία του Αρεί-
ου Πάγου και έτσι η υπόθεση που αφορά αδικήματα απάτης 
και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
θα εκδικαστεί και πάλι από την αρχή.

Πότε άραγε θα τελειώσει; Και πόσοι απ’ αυτούς που τα έχα-
σαν όλα, θα ζουν μέχρι τότε, για να δικαιωθούν; Π.Β.

Μη αναστρέψιμη
Σύμφωνα με στοιχεία του Εργαστηρίου Δημογραφικών Ανα-

λύσεων, του Τμήματος Χωροταξίας- Πολεοδομίας και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο πληθυ-
σμός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,5 εκατομμύρια την τελευ-
ταία πεντηκονταετία, η δε μέση ηλικία κατά 11 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο σήμερα η χώρα μας τείνει να γίνει δημογραφικά κα-
τά τι πιο γηρασμένη απ’ ό,τι, όταν βγήκε από τη δίνη του εμ-
φυλίου πολέμου. Βεβαίως, η μαζική εισροή νέων αλλοδαπών 
επιβραδύνει τη γήρανση. Σύμφωνα λοιπόν, με τα στοιχεία του 
Εργαστηρίου οι άνω των 65 ετών υπερέβαιναν το 2014 το 20% 
του συνολικού πληθυσμού, από 8% το 1961. Οι άνω των 85 
ετών υπερέβησαν το 2,5% έναντι του 0,4% το 1961.

Η ταχύτατη μείωση των γεννήσεων και η αύξηση του μέσου 
προσδόκιμου ζωής οδήγησαν στη ριζική αλλαγή των ηλικια-
κών δομών του πληθυσμού μας και, δυστυχώς, η γήρανση της 
πληθυσμιακής μας πυραμίδας είναι πλέον μη αναστρέψιμη.

Π.Β.

Ξέχασαν την κυρά- Ρηνιώ!
Θυμάστε ένα μικρό ακριτικό νησάκι, την ακριτική Κίναρο, 

στην οποία είχε πέσει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και είχε 
σπεύσει η ηρωίδα κυρά Ρηνιώ Κατσοτούρχη, αυτή που σήκω-
νε και σηκώνει ακόμα τη σημαία μας;

Ε, αυτή τη γυναίκα, τη συνοριοφύλακα, τον ακρίτα που φυ-
λάει Θερμοπύλες, η ελληνική κυβέρνηση την είχε ξεχάσει και 
της έκοψε το επίδομα που της έδινε 2 χρόνια. 

Ευτυχώς την εγκατάλειψή της την ανακάλυψε η Ελληνική 
Ένωση Επιχειρηματιών, η οποία έσπευσε να την υιοθετήσει 
και ανέλαβε την κάλυψη των αναγκών της σε θέματα υγείας, 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τροφίμων και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης.

Ευτυχώς υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία κα αναπλη-
ρώνει τις υποχρεώσεις του κράτους και την αδιαφορία των 
αρμοδίων οργάνων του, κι έτσι η κυρά Ρηνιώ θα συνεχίσει να 
σηκώνει τη σημαία μας. Π.Β.

Κατάθεση πινακίδων
Μεγάλος ήταν και τον περασμένο Δεκέμβριο ο αριθ-

μός των συνταξιούχων που κατέθεσαν τις πινακίδες των 
αυτοκινήτων τους. Δεν ήταν μόνο τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα φτωχά και αδειανά πορτοφόλια τους, δεν ήταν μό-
νο τα καύσιμα, τα ακριβά συνεργεία και τα ασφάλιστρα 
αλλά και τα τεκμήρια που θα πιάσουν όλους τον επόμενο 
χρόνο, λόγω της μείωσης ή της κατάργησης του αφορο-
λόγητου ορίου. 

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος δεν υπάρχει η έκπτωση του 
φόρου στις συντάξεις, το 1,5%, μεταξύ του καταβαλλομέ-
νου και του αναλογούντος φόρου. Π.Β. 

Όνειρο η αύξηση μισθών
Η Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί αύξηση των μισθών. Οι υπάλ-

ληλοι την πίστεψαν και περίμεναν εναγωνίως τα νέα ποσά. 
Την ίδια αναμονή και ανησυχία είχαν όμως και οι συνταξιού-
χοι. Βεβαίως αυτοί δεν περίμεναν την αύξηση των συντάξεών 
τους, αυτήν ούτε στα όνειρά τους δεν πρόκειται να δουν. Την 
αύξηση των εσόδων των Ασφαλιστικών τους Ταμείων περι-
μένουν, από τις αυξημένες αντίστοιχες εισφορές των υπαλ-
λήλων.

Δυστυχώς, οι Τροικανοί απέρριψαν την πρόταση της Κυ-
βέρνησης για αύξηση μισθών κι έτσι υπάλληλοι και συντα-
ξιούχοι διαπίστωσαν ακόμη μια φορά, όχι μόνο την αθέτηση 
της Κυβέρνησης αλλά και την αναλγησία των θεσμών.

Ο χορτάτος δεν σκέπτεται το νηστικό. Π.Β. 

Άνθρακες ο θησαυρός
Όπως έγραψαν και οι εφημερίδες, τα έσοδα από τις δύο λί-

στες, Λαγκάρντ και Μπόργιανς, ανήλθαν μόνο σε 107 εκατ. 
Ευρώ, αν και έχουν καταλογισθεί 919 εκατ. Ευρώ. 

Βέβαια, η Κυβέρνηση προσδοκούσε, όπως και οι πολίτες, 
τουλάχιστον 3 δις από τους χιλιάδες φοροφυγάδες που περι-
λαμβάνονταν στις λίστες.

Ασφαλώς θα ενθυμούνται οι αναγνώστες μας τα πολλά δη-
μοσιεύματα, τις εκκλήσεις μέσω των διαφόρων τηλεοπτικών 
και ραδιοφωνικών σταθμών, που κάναμε για την αξιοποίηση 
των λιστών, όπως έκαναν άλλες χώρες και εισέπραξαν δις, οι 
εκκλήσεις μας όμως, όπως και άλλων, δεν εισακούστηκαν.

Αντίθετα, άρχισαν να παίζουν ένα κρυφτούλι, σαν μικρά παι-
δάκια. Ποιος πήρε τις λίστες, ποιος τις έκρυβε, ποιος έσβησε 
ονόματα.

Ακολούθησαν πολύχρονες καθυστερήσεις με Εξεταστικές 
Επιτροπές, Δικαστήρια και τελικά όλοι αθώοι! 

Έτσι, οι αρμόδιες αρχές αντί να ασχοληθούν ευθύς αμέσως 
με τους ελέγχους και την επιβολή προστίμων, όπως έπραξαν 
άλλες χώρες και εισέπραξαν δις ευρώ από τους φοροφυγά-
δες, άφησαν άπρακτοι να κυλήσει πολύτιμος χρόνος, με απο-
τέλεσμα να δοθεί ευκαιρία σε ορισμένους να ξεφύγουν και, το 
χειρότερο, να παραγραφούν οι λίστες και να χοροπηδάνε όλοι 
όσοι κατόρθωσαν να αποφύγουν τον έλεγχο και το πρόστιμο.

Μήπως έχουν δίκιο οι ξένοι που μας σχολιάζουν;
Ελπίζουμε ότι ο κ. Αναπληρωτής δεν θα τολμήσει να πραγ-

ματοποιήσει την απειλή του, που αποτελεί εκβιασμό για για-
τρούς και κυρίως για τους ασφαλισμένους. Π.Β.

Διαπιστώσεις και συστάστεις
Στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Εβδομάδας που διοργάνω-

σαν οι φοιτητές του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας, προσκά-
λεσαν και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο κου-
αρτέτο- θεσμούς) κ. Ντακλαν Κοστέλο, ο οποίος κατά την ομιλία 
του παραδέχθηκε τα λάθη των Ευρωπαίων, διευκρινίζοντας ότι 
άργησαν να προχωρήσουν στην ελάφρυνση του χρέους, γεγο-
νός που ανέβασε το κόστος της κρίσης στη χώρα. Τόνισε όμως 
ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις για να επιτευ-
χθεί η βιώσιμη ανάκαμψη και η μείωση της ανεργίας, για την 
οποία είπε ότι θα ήταν ακόμη υψηλότερη, αν δεν είχαν γίνει οι 
ήδη μεταρρυθμίσεις.

Για τη μετανάστευση των νέων είπε ότι θα συνεχισθεί και συ-
νέστησε να διατηρηθούν οι δεσμοί, ώστε αυτοί που φεύγουν, να 
επιστρέψουν στην Ελλάδα, ίσως και ως επενδυτές. Είθε.  Π.Β.

Διακρίσεις
Στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αναδημοσιεύεται από 

τη γαλλική εφημερίδα «LE FIGARO” σχόλιο σχετικό με τη μεγά-
λη αύξηση του Ισλάμ στη Γαλλία (29% του πληθυσμού), τη δη-
μιουργία ζώνης ανομίας στην κοινωνία με ικανοποίηση όλων 
των απαιτήσεων των μουσουλμάνων, ενώ κανείς δεν κάνει λό-
γο για τη ζωή και την τύχη των μειονοτήτων που διαμένουν σε 
μουσουλμανικές χώρες, υποφέρουν και κινδυνεύουν. Π.Β.

Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και 
δεσμεύσεις

Είναι γεγονός ότι οι μνημονιακές Κυβερνήσεις στην προ-
σπάθειά τους να επιτύχουν τη δημοσιονομική εξυγίανση της 
χώρας, ξεκίνησαν από τη μείωση των συντάξεων, την κατάρ-
γηση της 13ης και 14ης σύνταξης και συνέχισαν με την υπέρ-
μετρη αύξηση των φόρων και τη μείωση του αφορολόγητου 
ορίου, επεμβάσεις που, δυστυχώς, συνεχίζονται μέχρι και σή-
μερα και που, πάλι δυστυχώς, θα συνεχιστούν και μέχρι το 
2020 τουλάχιστον, όπως πρόσφατα με δημόσιες δηλώσεις 
του ανακοίνωσε ο παρά τω Πρωθυπουργώ Υφυπουργός κ. 
Δημ. Λιάκος.

Κατά συνέπεια οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις της παρού-
σας Κυβέρνησης για ελάφρυνση φόρων, πολύ δε περισσότε-
ρο κατάργηση (π.χ. ΕΝΦΙΑ) αποτελούν όνειρο θερινής νυκτός 
ή κατά τη γνωστή ρήση της Κυβέρνησης αυταπάτη.  Π.Β.
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Και όσο μεγάλωνε το πλήθος, άλλο τόσο μεγά-
λωναν και οι φωνές, οι διαμαρτυρίες, η οργή και 
η αγανάκτηση.

Πριν από τις καθιερωμένες ομιλίες των Προέδρων των 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων και επειδή την ίδια ημέρα 
ήταν και η εορτή της γυναίκας, δόθηκε το βήμα στην 
Πρόεδρο του Συνδέσμου Αθήνας και μέλος του Δ.Σ. της 
ΠΟΠΣ κ. Σούλα Ακζώτη, για να κάνει τη σχετική ομιλία 
(δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα).

Στη συνέχεια με συνοπτικές ομιλίες οι Πρόεδροι των 
Οργανώσεων αναφέρθηκαν στα γενικά και κλαδικά τους 
αιτήματα.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΠΣ 
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗ

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κατά την ομιλία του, 
μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Να ευχηθώ χρόνια πολλά για τις γυναίκες, γιατί είναι 

πρώτες στους αγώνες και αγωνίζονται για όλους εμάς.
Συνάδελφοι, σε λίγο θα αρχίσει ο επανυπολογισμός των 

συντάξεών μας με το νόμο 4387/2016. Ένας νόμος, ο οποί-
ος πραγματικά συντρίβει τις συντάξεις μας. Σε «κουτάκι» 
θα μπει η προσωπική διαφορά, η οποία όμως θα διαρκέ-
σει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και μετά θα διακοπεί. Δεν 
πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Με τους αγώνες μας και 
με κάθε πρόσφορο μέσο να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς 
συντάξεις και αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη. Ζητού-
με από την κυβέρνηση να μην μας οδηγήσει σε συντάξεις 
πείνας και εξαθλίωσης. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε 
για τις συντάξεις μας. Εμείς οι συνταξιούχοι συμμετέχουμε 
στη δημοσιονομική προσαρμογή με βαρύ τίμημα  περικο-
πής των συντάξεών μας σε ποσοστό πάνω από 60%. Δεν 
αντέχουμε άλλο. Πρέπει με τους συνεχείς αγώνες και τις 
κινητοποιήσεις μας να σταματήσουμε την αιμορραγία των 
συνταξιούχων. 

Να είστε όλοι καλά και όλοι στους αγώνες μπροστά.
Σας ευχαριστώ. 

Μετά τις ομιλίες ξεκίνησε η πορεία προς το Υπουργείο 
Εργασίας, προκειμένου να γίνει η συνάντηση των Προέ-
δρων με την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας, στους 
οποίους είχε ήδη σταλεί σχετικό υπόμνημα που δημοσιεύ-
εται σε διπλανή στήλη.

Όταν η κεφαλή της πορείας έφθασε στην είσοδο του 
Υπουργείου Εργασίας, αντιπροσωπεία των συνταξιούχων, 
απαρτιζόμενη από τους Προέδρους των Οργανώσεων, 
συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο Πετρό-
πουλο, επειδή η Υπουργός κ. Αχτσιόγλου απουσίαζε.

Στον κ. Υφυπουργό αναπτύχθηκαν όλα τα αιτήματα που 
περιλαμβάνονταν στο Υπόμνημα, τονίζοντας ιδιαίτερα τον 
επανυπολογισμό των συντάξεων με την περικοπή της προ-
σωπικής διαφοράς, τη μείωση του αφορολόγητου ορίου, 
την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, του ΕΚΑΣ, 
την υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και την πα-
ράνομη παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων, για την οποία χιλιάδες συνταξιούχοι κατα-
θέτουν στην Υπηρεσία τους σχετικές αιτήσεις.

Ο κ. Υφυπουργός εξαρχής επικαλέστηκε τη δημοσιονο-
μική κατάσταση της Χώρας, που έχει γενικά επιπτώσεις, και 
ιδιαίτερα στους συνταξιούχους, τόνισε ότι «επιδιώκουμε 
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους, αλλά μέσα στα καθο-
ρισμένα όρια της δημοσιονομικής κατάστασης». Παραδέ-
χτηκε ότι δεν έκαναν όσα έπρεπε. -Θα λέγαμε καλύτερα, 
εκείνα τουλάχιστον που είχαν υποσχεθεί προεκλογικά και 
μετεκλογικά και δεν έκαναν τρία ολόκληρα χρόνια.

Ειδικότερα ο κ. Πετρόπουλος είπε τα εξής:
«Επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των συντα-

ξιούχων στα καθορισμένα όρια της δημοσιονομικής κατά-
στασης, από τις συνέπειες των περικοπών στις συντάξεις 
τους. Δεν κάναμε όσα έπρεπε, για να μην τρέχει ο κόσμος στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε δύο εβδομάδες οι αιτήσεις θα μπο-
ρούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα έσοδα του ΕΦΚΑ είναι 
σε αυξητική πορεία και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε 
τις κακές συνέπειες στις συντάξεις».

Για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρ-
θρο 10, Ν.3865/2010) και για τη διακοπή της Ειδικής Εισφο-
ράς (άρθρο 44, Ν.3986/2011) λόγω εσφαλμένης κράτησης 
και την πρότασή μου για την άμεση διακοπή της, είπε ότι 
θα μας απαντήσει τελικά στο προσεχές 15θήμερο. Ιδιαίτε-
ρα για την εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, που είναι κρίσιμο δημοσιονομικό θέμα, 
όπως και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κατά 
τον επανυπολογισμό των συντάξεων (Ν.4387/2016).

Η απόδοση της προαιρετικής εισφοράς θα πραγματο-
ποιηθεί μέσα στο μήνα Μάρτιο, σε ποσοστό 80% για το 
έτος 2017.

Ορίστηκε νέα συνάντηση πριν από τις 25 Μαρτίου και 
πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και θα δοθεί λύση στα 
θέματα που συζητήθηκαν, μετά μάλιστα και από τις σχετι-
κές δηλώσεις του κ. Υφυπουργού που δημοσίευσαν και οι 
εφημερίδες.

με μεγάλη επιτυχιά κάι η νεά πάνάττικη 

Συντάξιουχικη ΣυγκεντρωΣη 
Διαμαρτυριες για τις παρανομες παρακρατήςεις και τις απειλουμενες μειώςεις τών ςυνταξεών

 - Η συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο Πετρόπουλο -  

Η συζήτηση των αιτημάτων μας με τον Υφυπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσο Πετρόπουλο.

Μπροστά στην πορεία, η Διοίκηση της ΠΟΠΣ, η Σούλα Ακζώτη, ο Ηλίας Ηλιό-
πουλος, ο Πρόεδρος Χρ. Μπουρδούκης, οι Πρόεδροι συνταξιούχων ΟΑΕΔ 

Παντελής Τάτσης και ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης.

Το πανό του Συνδέσμου της Αθήνας με την Πρόεδρο Σούλα Ακζώτη και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ταμίας της ΠΟΠΣ Γιάννης Νάκης.

Πρωτοφανής αλαζονεία ΥΠοΥργων οίκονομίκων
Με Δελτία Τύπου, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕ-

ΔΥ καταγγέλλει τον Αν. Υπουργό Γεώργιο Χουλιαράκη, 
επειδή εδώ και τρία χρόνια που είναι στο Υπουργείο, 
αρνείται να συναντηθεί με το Τριτοβάθμιο όργανο 
των Δημοσίων Υπαλλήλων για θέματα αρμοδιότητάς 
του.

Καταγγέλλει επίσης και τον Υπουργό Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτο, επειδή μετά από μια μεγάλη συ-
γκέντρωση και πορεία των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
όταν έφθασαν στο Υπουργείο και ζήτησαν να συνα-
ντηθούν μαζί του, εκείνος αρνήθηκε!

Πρόκειται για πρωτοφανή αλαζονεία, για απίστευτο 
εμπαιγμό και κοροϊδία, χιλιάδων υπαλλήλων, τονίζει η 
ΑΔΕΔΥ, από αλαζόνες.  Π.Β.

συνέχεια από τη 1η σελ
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ
Τη βδομάδα που πέρασε, ακούσαμε 

ξανά για το «πρωτογενές πλεόνασμα» 

που είναι υπερδιπλάσιο του στόχου, για 

τα ομόλογα του Δημοσίου που γίνονται 

«ανάρπαστα» και άλλα παρόμοια. Η κυ-

βέρνηση καλλιεργεί την αίσθηση ότι στην 

οικονομία «έχει γυρίσει ο τροχός» και ότι 

τα «καλά» της ανάκαμψης θα τα γευτεί 

οσονούπω και ο λαός. Ωστόσο, αν απα-

ριθμήσει κανείς όσα προβλέπονται να 

γίνουν τις επόμενες 100 μόνο μέρες, κα-

ταλήγει στο εντελώς αντίθετο συμπέρα-

σμα από αυτό που διακινεί η κυβέρνηση. 

Εχουμε και λέμε: Μέχρι το Γιούρογκρουπ 

της 21ης του Ιούνη, θα πρέπει να έχουν 

νομοθετηθεί τα 88 αντιλαϊκά προαπαι-

τούμενα της 4ης «αξιολόγησης». Θα πρέ-

πει, επίσης, η κυβέρνηση να διαμορφώσει 

την «εθνική αναπτυξιακή στρατηγική», 

που κατοχυρώνει τις μέχρι τώρα αντι-

λαϊκές ανατροπές και τις επεκτείνει πιο 

πέρα, ενώ περιλαμβάνει και ένα σωρό 

νέα προνόμια και μέτρα στήριξης για το 

κεφάλαιο στη «μεταμνημονιακή» εποχή. 

Την ίδια περίοδο, αναμένεται να ξεκινή-

σει η συζήτηση για το κρατικό χρέος, που 

είναι αντικείμενο κόντρας ανάμεσα σε ΕΕ 

και ΔΝΤ, ενώ είναι βέβαιο ότι οποιαδήπο-

τε «διευθέτηση» θα αφορά στο κεφάλαιο 

και όχι στο λαό. Τέλος, μέχρι τον Ιούνη, 

ενδέχεται να αποφασιστεί η επίσπευση 

των περικοπών στο αφορολόγητο, για να 

πιαστούν τα πρωτογενή πλεονάσματα για 

το 2019. Την ίδια ώρα, όπως δείχνουν τα 

τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η υψηλή 

ανεργία (πάνω από 1 εκατ. είναι οι επίση-

μα καταγεγραμμένοι άνεργοι) συνυπάρχει 

με την επέκταση των ελαστικών μορφών 

απασχόλησης, παγιώνοντας μια ανυπό-

φορη «κανονικότητα» για εργαζομένους 

και ανέργους. Επομένως, όπως και να το 

κάνεις, μόνο για πανηγυρισμούς δεν προ-

σφέρεται η «ανάκαμψη» που υπόσχεται η 

κυβέρνηση στο λαό...

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Σ.ΑΚΖΩΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  
ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΠΣ,  
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
8 Μάρτη σήμερα. Μέρα αφιερωμένη στις γυναίκες. Για το τα-

ξικό ζήτημα μέρα μνήμης στον ξεσηκωμό των εργατριών της Ν. 
Υόρκης.

Πολύ μελάνι έχει χυθεί για την γυναικεία χειραφέτηση, για την 
ισότητα των δύο φύλων. Έχει αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο. 
Έχουμε Υπουργείο Νέας Γενιάς και Ισότητας. Ευρωπαϊκά και πα-
γκόσμια φόρουμ και στην Ελλάδα που κηρύσσουν την ισότητα, 
την ώρα που η ανεργία και η δουλειά χωρίς δικαιώματα στις γυ-
ναίκες καλπάζει, που στέλνουν τη μητρότητα στο απόσπασμα 
γιατί θεωρείται κόστος για την εργοδοσία. Ευρωπαικό δικαστή-
ριο δικαίωσε Ισπανική εταιρεία για την απόλυση εγκύου. Αυτή την 
ισότητα επιβάλλουν τα μονοπώλια και η εξουσία τους.

Αλήθεια, γυναίκες συναδέλφισσες, εργαζόμενες, άνεργες, συ-
νταξιούχες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, γυναίκες των λα-
ϊκών στρωμάτων, πόσο δικαιωμένες νιώθετε σήμερα που με ισό-
τητα βιώνετε την φτώχεια και την ανεργία όπως και ο σύντροφός 
σας, όπως και τα παιδιά σας; 

Όταν η σύνταξη του συντρόφου σας ισοπεδώθηκε όπως και η 
δική σας, όταν κι’ αυτός όπως και σεις δεν έχετε πρόσβαση στο 
φάρμακο και στο νοσοκομείο, όταν μαζί μετράτε τα ευρώ για να 
εξασφαλίσετε ένα μικρό δωράκι στο εγγόνι, ένα χαρτζιλίκι στο 
άνεργο παιδί σας, όταν γίνεστε νταντάδες, νοσοκόμες, αποκλει-
στικές τα βράδια;

Όταν πρέπει να δουλεύετε μέχρι τα βαθειά γεράματα με κακο-
πληρωμένο μεροκάματο. Όταν με πρόσχημα την εξισορρόπηση 
εργασίας και οικογένειας αναλαμβάνετε πολλαπλούς ρόλους και 
όλα τα οικογενειακά βάρη;

Όταν ξεσηκώθηκαν οι εργάτριες στη Ν. Υόρκη, σαν σήμερα, 
8 Μάρτη του 1857 απαιτώντας ίσα δικαιώματα με το άλλο φύ-
λο, όταν διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς με 10ωρη 
εργασία, ασφάλιση και άλλα δικαιώματα, άντλησαν την δύναμή 
τους από τη συνειδητοποίηση ότι για να βρουν λύση τα προβλή-
ματά τους πρέπει να παλέψουν, πρέπει να αγωνιστούν για να κα-
ταργηθεί η γενεσιουργός αιτία, δηλαδή η εκμετάλλευση ανθρώ-
που από άνθρωπο. Τότε βρήκαν απέναντι τους την εργοδοσία, τις 
δικαστικές αρχές και την αστυνομία. Ο αγώνας τους τότε βάφτηκε 
με αίμα από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν μια από τις κορυφαί-
ες στιγμές του συνδικαλιστικού κινήματος, της ταξικής πάλης.

Σήμερα, 161 χρόνια μετά, μας γυρίζουν στο Μεσαίωνα. Οι γυ-
ναίκες των λαϊκών στρωμάτων στον 21ο αιώνα εξακολουθούν να 
παλεύουν για ισότητα στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, 
για δικαιώματα στη ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Αντι-
μετωπίζουν καθημερινά την εργασιακή ζούγκλα και αυτή δεν θα 
τελειώσει όσο επιτρέπουμε το κουμάντο στην οικονομία να το 
έχουν μία χούφτα παράσιτα της κοινωνίας, εφοπλιστές και βιο-
μήχανοι, οι κεφαλαιοκράτες. Δεν διστάζουν για τα κέρδη τους να 
ξεζουμίζουν την Εργατική Τάξη, ιδιαίτερα τις γυναίκες και την νε-
ολαία. Δεν διστάζουν για τους ανταγωνισμούς και το μοίρασμα 

της πίτας να σκοτώνουν τους λαούς με πολέμους, φτώχεια, προ-
σφυγιά.

Ο αγώνας των εργατριών που σήκωσαν ανάστημα απέναντι 
στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης μένει επίκαιρος και αποτε-
λεί μονόδρομο. 

Συναδέλφισσες, 
συνεχίζουμε τον αγώνα, είμαστε στο δρόμο, κάνουμε δική μας 

υπόθεση την πάλη για τις ιδιαίτερες ανάγκες μας και συλλογικά 
τις διεκδικούμε μέσα από τα σωματεία μας, με το ταξικό κίνημα. 
Παλεύουμε για το σήμερα, για μικρές και για μεγάλες νίκες, για 
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας που η πρόοδος της 
επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούν να εξασφαλίσουν. Πα-
λεύουμε για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος, για 
να αλλάξουμε τον κόσμο, για να βρούμε την δικαίωσή μας ως ερ-
γατική τάξη, ως συνταξιούχοι, ως γυναίκες.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Οι συνταξιούχοι δεν διάλεξαν τυχαία την 8 Μάρτη για να δώ-

σουν τούτη τη μαζική-μαχητική απάντηση ενάντια στην αντιλαϊ-
κή επέλαση, στα νέα μέτρα που έρχονται, για να συμπληρώσουν 
όσα ως σήμερα έχουν επιβληθεί.

Την διάλεξαν για να σηματοδοτήσουν ότι η εκμετάλλευση των 
γυναικών είναι κοινή υπόθεση ανδρών και γυναικών, είναι υπόθε-
ση της Εργατικής Τάξης, εργαζόμενων και συνταξιούχων, υπόθε-
ση του κινήματος.

Την διάλεξαν επίσης για να τιμήσουν τον ξεσηκωμό των εργα-
τριών στη Ν. Υόρκη και να δηλώσουν ότι θα συνεχίσουν με όλες 
τους τις δυνάμεις τον αγώνα, ώστε να φτάσουν στο τέλος του 
δρόμου που εκείνες άνοιξαν, μέχρι την δικαίωση μέχρι την τελι-
κή νίκη.

Η απελευθέρωση της γυναίκας από κάθε κοινωνική καταπίεση, 
η ικανοποίηση των αιτημάτων της για ισοτιμία και χειραφέτηση, 
θα πραγματοποιηθεί με την απελευθέρωση όλης της Εργατικής 
Τάξης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, θα πραγματοποιηθεί 
όταν θα στείλουμε στα αγύριστα της ιστορίας τα αφεντικά, το 
κράτος τους και τους διαχειριστές τους.

Όταν θα γίνουμε εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας αφεντικά 
του πλούτου που παράγουμε.

Και αυτό, συνάδελφοι, απαιτεί ένα γερό εργατικό κίνημα, όπου 
θα συμμετέχουν και οι γυναίκες και οι συνταξιούχοι.

Απαιτεί το δυνάμωμα της συμμαχίας όλων, όσοι χτυπιούνται 
από την μονοπωλιακή πολιτική και τις αντιλαϊκές επιλογές.

Συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα, κλιμακώνουμε την δρά-
ση μας, κλιμακώνουμε την πάλη μας. Το αύριο που ονειρεύομα-
στε δεν θα έρθει από μόνο του. Δηλώνουμε ότι θα φροντίσουμε 
εμείς γι' αυτό. 

Σας ευχαριστώ

Με την Παναττική Συγκέντρωση των συνταξιούχων στις 8 Μάρτη και την πο-
ρεία στο Υπουργείο Εργασίας άνοιξε ο νέος κύκλος των κινητοποιήσεων των 
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ενάντια στην αντιλαϊκή- αντισυ-
νταξιουχική πολιτική. 

Οι συνταξιούχοι με τις κινητοποιήσεις τους δήλωσαν ότι θα κλιμακώσουν την 
πάλη τους, ώστε το κίνημα να αντιστοιχηθεί με την ένταση της επίθεσης, ότι θα 
βρίσκονται στο δρόμο για την ανατροπή της πολιτικής που τους εξαθλιώνει. Αυτή 
η πολιτική εφαρμόζεται για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων και δεν για-
τρεύεται, ΜΟΝΟ ανατρέπεται.

Η Σούλα Ακζώτη, μέλος της Διοίκησης της ΠΟΠΣ και Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αθήνας, μίλησε εκ μέρους της ΣΕΑ, για τις 8 Μαρτίου, ημέρα που είναι αφιερωμέ-
νη στις αγωνίστριες  γυναίκες, αναδεικνύοντας την ανάγκη απελευθέρωσής τους 
από κάθε κοινωνική ανισότητα, ενταγμένη μέσα στην απελευθέρωση όλης της 
εργατικής τάξης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης.
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Με βαθειά συγκίνηση και εθνικό 
ρίγος γιορτάζουμε την Εθνική επέ-
τειο του Γένους και αναπέμπουμε 
αίνου.  Χρέος ατίμητο και βαρύ αυ-
τή διαδρομή. Με θαυμασμό και πε-
ρηφάνια θωρούμε το Άγιο Εικοσιέ-
να. Πανηγυρίζουμε τη λύτρωση και 
την απελευθέρωση της Πατρίδας.

Στη μακραίωνη Ιστορία του 
Έθνους μας η επανάσταση του 
1821 αποτελεί ένα μεγάλο σταθμό 

και ένα γεγονός παγκόσμιας ακτινοβολίας.
Εγγίζουμε τα 200 χρόνια από τότε που η Ελληνική Ψυ-

χή του Γένους ζώστηκε τ' άρματα του πεπρωμένου της 
και μεγαλούργησε σώζοντας την ιστορική της πορεία, 
σώζοντας τη θρησκεία της, σώζοντας το μεγαλείο της 
Φυλής μας.

Κι έτσι ύστερα από ένα διάλλειμα 400 περίπου χρόνων, 
μετά την άλωση της

Πόλης ξαναδημιουργήθηκε το νέο ανεξάρτητο κράτος. 
Ποτέ οι Έλληνες δε δεχτή καν την κατάσταση της δουλεί-
ας ως οριστική. Σ' αυτούς τους τραγικούς κλυδωνισμούς, 
η Ψυχή του Γένους έμεινε αδάμαστος και η Εθνική συνεί-
δηση ατάραχη.

Γι αυτό σ’ όλο το διάστημα της τουρκικής σκλαβιάς έγι-
ναν 30 εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και δεκάδες εξε-
γέρσεις μαζί με τους συνεχείς αγώνες της κλεφτουριάς, 
των Σουλιωτών, των Μανιατών, των Ρουμελιωτών, συ-
μπορευόμενες με το κρυφό ΣΧΟΛΕΙΟ, το αθάνατο Δημο-
τικό τραγούδι, τους δασκάλους του Γένους Ρήγα, Κοραή 
κλπ.

Και το αποκορύφωμα όλων. Το ΑΓΙΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ άφη-
σε έκπληκτους τους λαούς, συγκίνησε την ανθρωπότη-
τα.

Μέσα από τη στάχτη και τα αίματα, το έθνος βρήκε και 
πάλι το χώρο του και την παλιά ύπαρξή του. Σπάνια άλ-
λου έθνους ιστορία, έχει να μας παρουσιάσει τέτοιο Εθνι-
κό θαύμα.

Η επανάσταση του 21 υπήρξε Εθνική και ήταν γέννημα 
του έρωτα των Ελλήνων για τη λευτεριά και του σεβα-
σμού τους, στη μεγάλη κληρονομία της Δόξας και του με-
γαλείου του Γένους. Οι ήρωες του Εικοσιένα αγωνίστη-
καν σαν Έλληνες και σαν απόγονοι ηρωικών και ένδοξων 
προγόνων.

Πριν από 197 χρόνια οι ράχες, τα βουνά, οι κάμποι τα 
Φαράγγια και τα πελαγα δονίστη καν από τα καριοφίλια 

και το τραγούδι της αυτοθυσίας των ηρώων του 21. Κά-
θε ράχη και αρματολίκι, κάθε ψυχή κι ένα εθνικό πιστεύω. 
Έδωσαν τον όρκο Ελευθερία ή Θάνατος, πήραν τ' άρμα-
τα και απόκτησαν την ανεξαρτησία τους. Και παρά τις εν 
συνεχεία πολλαπλές αντιξοότητες και δυσχέρειες έκαναν 
την Ελλάδα ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος, για αυτό και 
επιτακτικό αλλά και ιερό χρέος μας είναι να τους τιμού-
με σήμερα.

Στους ιστορικούς κλυδωνισμούς των λαών πάντα η 
Ψυχή μεγαλουργεί και όταν προστάζει η ψυχή, η ύλη και 
η αδικία δαμάζονται ,τα σίδερα σπάζουν και οι εκάστοτε 
ραγιάδες γίνονται ελεύθεροι. Ο αχός του εικοσιένα σή-
μερα και πάλι ηχεί και τραντάζει την Ελληνική Ψυχή μας 
και όλοι μεθυσμένοι με το αθάνατο κρασί της λευτεριάς 
τραβάμε το μυθικό δρόμο της αιώνιας Ελλάδας. Στο γα-
λανό και έναστρο Ελληνικό χώρο γεννήθηκε η ελευθερία 
και το φιλότιμο, που φωτίζουν και καταυγάζουν τον πα-
γκόσμιο ορίζοντα. Αύτη είναι η μοίρα του μικρού τόπου 
μας, του μεγάλου χώρου που λέγεται Ελλάδα, διότι, «η 
μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα, με 
της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με αίμα». Υποθήκη 
μας να πολεμάμε και γελαστοί να πέφτουμε στο γιουρού-
σι της τιμής. Φωτεινό και ανάγλυφο θα μείνει μπροστά 
μας ανά τους αιώνες το εικοσιένα. Μα και αν οι καιροί 
το θελήσουν ν' αλλάξουν την ένδοξη ιστορική μας πο-
ρεία, ξανά η πατρίδα μας και ο αδούλωτος λαός μας θα 
ξαναπεί:

«Χαίρε ω χαίρε Ελευθερία».
Το μήνυμα του Εικοσιένα είναι ένα μήνυμα του ακατά-

λυτου Ελληνισμού προς όλους τους λαούς της γης.
Τα αθάνατα Ελληνικά ιδεώδη Ελευθερία -Πατρίδα 

-θρησκεία –Οικογένεια - Δημοκρατία, πήγασαν και ταυ-
τίστηκαν με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και είναι δη-
μιουργήματά τους. Χαιρόμαστε σήμερα Μοριάς -Ρούμε-
λη απ' όπου ξεπήδησε κυρίως η Επανάσταση ,αλλά και 
απ' άκρου σ' άκρον όλη η Ελλάδα το μεγάλο εικοσιένα, 
το λαμπρότερο ροδοχάραμα του Ελληνικού όρθρου που 
μας έφερε σ' ένα ατελείωτο λυκαυγές. ' 1821. Ο Ευαγ-
γελισμός και ο Ελληνισμός στο πιο μεγαλειώδες συνα-
πάντημά τους Η ψυχή του γένους πάντα θα μεγαλουργεί 
Ο αχός των καριοφιλιών του εικοσιένα, ατίμητη βαριά 
κληρονομία μας ας αντιλαλεί και πάλι στους Ελληνικούς 
αιθέρες, ας δονεί τα εθνικά μας Φυλλοκάρδια και ας μας 
έχει σε πλήρη εγρήγορση, ιδιαίτερα σήμερα που η πατρί-
δα διέρχεται δύσκολες στιγμές και μας ζητά:

«Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝτΑΣ τΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟτΗτΑ

TO ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Γράφει ο Ηλίας Σπυρόπουλος τέως μέλος της Δ.Σ. ΠΟΠΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ - ΜΥΚΟΝΟ
Η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Συντα-

ξιούχων Δημοσίου Δράμας κ. Γκατζούλη -Δημουτζίκη 
Φωτεινή , οργάνωσε και πραγματοποίησε τετραήμε-
ρη προσκυνηματική εκδρομή στο Αγιώνυμο νησί της 
Τήνου, όπου στο πανελλήνιο ιερό ίδρυμα Ευαγγελι-
στρίας Τήνου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της 
Μεγαλόχαρης, της Παναγιάς μας της μητέρας όλων 
των ανθρώπων. Είμαι πολύ χαρούμενη που με αξίωσε 
ο Θεός να συνοδεύσω το γκρουπ των σαρανταέξι με-
λών κ Φιλών του συνδέσμου μας και εύχομαι η ευλο-
γία της Μεγαλόχαρης της Παναγιάς μας, να επισκιάζει 
τα βήματά μας και να μας παρέχει την Ψυχική μας και 
σωματική μας υγεία.

Επειδή πλησιάζει η μεγάλη Εθνική Επέτειος, το 
έπος του 1940 δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην 
ιταμή πρόκληση των Ιταλών που ανήμερα. της γιορ-
τής της των δεκαπενταύγουστο του 1940 στο λιμάνι 
της Τήνου τορπίλισαν το καταδρομικό μας (ΕΛΛΗ) . 
Μετά δυο μήνες κήρυξαν τον πόλεμο οι Ιταλοί. Η μι-
κρή Ελλάδα νίκησε τον Φασισμό, γιατί η Παναγιά μας 
ευλογούσε τον αγώνα μας και αίσκεπε τους φαντά-
ρους μας. Αιχμάλωτοι Ιταλοί ρωτούσαν τους  Έλληνες 
Φαντάρους «ποια είναι αυτή η μαυροφόρα που πάει 
μπροστά από τον στρατό σας;» - Είναι η Παναγιάς μας 
τους απαντούσαν που σας τιμωρεί για την προσβολή 
που της κάνατε ανήμερα της γιορτής της.

Να έχουμε την ευχή της δια του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος
Γκατζούλη-Δημουτζίκη Φωτεινή

Αριθμ. Πρωτ. 16 Λαμία 23 Απριλίου  2018

Προς: Τον κ. ΠΡΟΕΔΡΟ  του Δ/κού Συμβουλ/ου του ΜΤΠΥ
κ. Ηλία Μπάρδα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε όπως με την παρουσία σας τιμή-

σετε την Εορταστική Εκδήλωση για την Εορτή των 
Συνταξιούχων του Δημοσίου, που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 2 Ιουνίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 
9.30π.μ. στο Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στην Πα-
ραλία Ραχών Φθιώτιδος με Θεία Λειτουργία και αρ-
τοκλασία. Θα επακολουθήσει γεύμα.

το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος  Ο γραμματέας
 Ζαχαρίας Πράπας  Αμαλία Σανίδα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΓΡΑΦ. ΡΟΖΑΚΗ – ΑΓΓΕΛΗ 34, Τ.Κ 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ & FAX:  22310 26704, ΚΙΝ: 6974031037

Αρ. Πρωτ: 6  Γρεβενά 20-3-2018

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας που 
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 21ης Φεβρουαρίου 
2018, συγκροτήθηκε σε σώμα, για την επόμενη τριετία 
ως εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βήλιος Δημήτριος
ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παπανικολάου Στέργιος
γΡΑΜΜΑτΕΑΣ: Γιαννούση Γεωργία 
τΑΜΙΑΣ: π. Γάκης Θωμάς
ΜΕΛΟΣ:  Σαμανάκου Μαριάνθη

Στην Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι:
Μαυρίδης Ευστάθιος, Παπαδημητρίου Ηλίας,  

Τσιόπλης Δημήτριος.
Αντιπρόσωποι για την ΠΟΠΣ εκλέχτηκαν οι:  
Βήλιος Δημήτριος, Παπανικολάου Στέργιος

για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Η γραμματέας
 Βήλιος Δημήτριος Γιαννούση Γεωργία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 – 51100 – ΓΡΕΒΕΝΑ, ΤΗΛ & FAX 24620 85384

Άρτα 12/03/2018
Προς: ΠΟΠΣ Τροίας 43 και Πατησίων, Τ.Κ. 11257 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Μια ευχάριστη ημέρα»
Η Ένωση Πολιτικών Συνταξιούχων νομού Άρτας, στις 

03/03/2018 ήμερα Σάββατο πραγματοποίησε, μονοή-
μερη εκδρομή στον παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό 
του Παλιού Αγίου Αθανάσιου ή Τσεγάνη, όπως ονομα-
ζόταν παλιά. Μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα στις 
7:30 ξεκινήσαμε για τον Άγιο Αθανάσιο, που αποτελεί 
τον χειμερινό προορισμό της Βόρειας Ελλάδας. 

Ύστερα από μια διαδρομή τριών (3) ωρών φτάσα-
με στο χιονισμένο χωριό. Το θέαμα καταπληκτικό. Το 
χωρίο χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα από κτη-
νοτρόφους και χτίστες από την Ήπειρο, ενώ το 1992 
χαρακτηρίστηκε Παραδοσιακό. Οι επισκέπτες που 
επιλεγούν τον Παλιό Άγιο Αθανάσιο, μαγεύονται από α 
παραδοσιακά πέτρινα σπίτια. 

Με την δημιουργία του χιονοδρομικού Κέντρου Κα-
ϊμακτσαλάν, το οποίο επισκεφτήκαμε το απόγευμα, το 
χωριό μεταμορφώθηκε σε έναν κοσμικό οικισμό και 
δίκαια θεωρείται ένας από τους ομορφότερους ορει-
νούς οικισμούς της Ελλάδας. 

Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Παλιού Αγίου 
Αθανασίου είναι η εκκλησία της Αναλήψεως. Το από-
γευμα περνώντας από την Πτολεμαΐδα επιστρέψαμε 
στην Άρτα με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος  Ο γραμματέας
 Μαργώνης Ναπολέων Μακρής Ναπολέων

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΟΥ 7, 47100 ΑΡΤΑ
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕψΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
ΤΗΣ ΠΟΠΣ  
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κύπρος
Καλώς μας ήρθατε, παιδιά! Στην Κύπρο την 

αέρινη, στη Μακαρία γη,
Στάζει το μέλι διαλεχτό σαν πρώτα; Ακόμα 

γίνεται τ' ολόγλυκο κρασί;
[…]
Του κάκου στεριές πέλαγα, λαοί τρυγύρω σου 

ήμεροι και βάρβαροι λαοί
Σε είδανε, σε ωρέχτηκαν, και κατά σένα χύθη-

καν Ασία και Αφρική. 

Ρωμαίους και Σαρακηνούς, Τούρκους και Φρά-
γκους γνώρισες!

Ω, Ροδαφνούσα εσύ,
Από τη Δύσι ο βασιληάς κι' ο Ρήγας σ' ερωτεύ-

τηκαν απ' την Ανατολή.
[…] Κ. Παλαμάς (1904) 

Στα πλαίσια αμοιβαίων επισκέψεων των Μελών του Δ.Σ. της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) 
από την Ελλάδα και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλ-
λήλων (ΠΑΣΥΔΥ) από την Κύπρο πραγματοποιήσαμε 5ήμερη 
επίσκεψη μετά της συζύγου μου στην Κύπρο το μήνα Νοέμβριο 
του 2017. 

Έστω και καθυστερημένα (για σοβαρούς προσωπικούς λό-
γους) αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθειά μου ευα-
ρέσκεια και ευχαριστίες στο Δ.Σ. της ΠΑΣΥΔΥ και συγκεκριμένα 
στους κ. Δήμο Πογιατζή (Πρόεδρο), Ανδρέα Χατζημάρκου (Αντι-
πρόεδρο), Μίκη Νησιώτη (Ταμία), Στέλιο Χριστοφή, --- Ορφα-
νίδη και Παρασκευή Ζένιου για την ευγενική και πολύ φιλική 
υποδοχή μου ως εκπροσώπου της ΠΟΠΣ, την εμπεριστατωμένη 
ενημέρωση γύρω από τη λειτουργία της ΠΑΣΥΔΥ και την υπέρο-
χη ξενάγηση στο νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο μας.

Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αδελφών Σωματείων είναι 
πολύτιμη για όλους μας. 

Μεγάλη εντύπωση μας προξένησε η επίτευξη μεγάλων και 
υψηλών επιτευγμάτων στον τομέα των υποδομών και της εν γέ-
νει οργανωτικότητας της ΠΑΣΥΔΥ προς όφελος των εν ενεργεία 
και συνταξιούχων Δ.Υ. της Κύπρου. 

Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να εκθέσω μερικά ιστο-
ρικά στοιχεία και βιώματα από την επίσκεψή μας που για πρώτη 
φορά πραγματοποιήσαμε στην Κύπρο μας, την οποία είχαμε στη 
ψυχή μας από τα παιδικά μας χρόνια…

Άφατη είναι η συγκίνησή μας, όταν διαπιστώσαμε ότι ένα ολό-
λαμπρο ελληνικό νησί, μακριά σχετικά από τη μητέρα Ελλάδα 
συνεχίζει να γράφει την υπέροχη ιστορική και πολιτιστική του 
πορεία εδώ και τριανταπέντε αιώνες, ενάντια σ΄ όσους θέλουν 
να την υποτάξουν στις ορέξεις τους. 

Η ίδρυση πολλών Ελληνικών πόλεων αποδίδεται στους νικη-
τές του τρωικού πολέμου (Σαλαμίνα, Κερύνεια, Λάπηθος, Κυ-
θρέα, Νέα Πάφος κλπ). Διάσπαρτα τα αρχαιολογικά ευρήματα σε 
όλο το νησί μαρτυρούν την ένδοξη ελληνική πορεία του. 

Πριν τα τέλη του 4ου αιώνα π. Χ. ο γενναίος Βασιλιάς της Σαλα-
μίνας Ευαγόρας Α’ (μαθητής του ρήτορα Ισοκράτη) θέτει τέρμα 
στις προσπάθειες των Περσών και των Φοινίκων να υποτάξουν 
το νησί.

Στη συνέχεια οι Κύπριοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις 
επιχειρήσεις του Μ. Αλεξάνδρου. 

Στην περίοδο των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου η Κύπρος 
αποτελεί τμήμα του ελληνιστικού βασιλείου των Πτολεμαίων. 

Σ’ αυτό το τμήμα του Ελληνισμού επρόκειτο να συναντηθεί 
το Ελληνικό πνεύμα με το Χριστιανισμό. Τον 1ο μ. Χ. αιώνα οι 
Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας ιδρύουν και οργανώνουν την 
Εκκλησία της Κύπρου. Η περίφημη αρχαία εκκλησία του Αγίου 
Λαζάρου (του αγαπημένου φίλου του Χριστού και πρώτου επι-
σκόπου της Λάρνακας), κτισμένη πάνω στον τάφο του, είναι ό,τι 
πολυτιμότερο έχει να επιδείξει η πόλη. 

Το 395 μ.Χ. η Κύπρος υπάγεται στη δοξασμένη Βυζαντινή Αυ-
τοκρατορία (395μ.Χ. – 1191μ.Χ.)

Ο μεγαλύτερός φρουρός της Κύπρου παραμένει η εικόνα της 
Παναγιάς, του Ευαγγελιστή Λουκά, ή οποία από τα ανάκτορα της 
Κων/λης μεταφέρθηκε στα βουνά του Κύκκου, στο ομώνυμο μο-
ναστήρι. 

Το 1204 μ.Χ. είναι η αρχή μιας πολύχρονης δοκιμασίας για τον 
Ελληνισμό της Κύπρου: Φραγκοκρατία 1192-1459μ.Χ., Ενετο-
κρατία 1489-1571μ.Χ., Τουρκοκρατία 1571-1878μ.Χ., Αγγλοκρα-
τία 18778-1959μ.Χ.

Μα η Κύπρος στα 800 αυτά χρόνια παραμένει «σκλάβα ασκλά-
βωτη» 

Η Κύπρος πάντα συμμετείχε στους αγώνες της Ελλάδος. Το 
1821 έδειξε σφοδρή τη συμπαράσταση της στον απελευθερω-
τικό αγώνα. Ανάμεσα σ΄ αυτούς που απαγχονίζονται είναι και ο 
αρχιεπίσκοπος Κυπριανός.

Πρόθυμα έδωσε το παρόν στους πολέμους του 1897, στους 
Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13, στους αγώνες του 1917-
1919 και 1921-22 και στους αγώνες κατά των Ιταλών και Γερμα-
νών. 

Η 1η Απριλίου 1955 αποτελεί σταθμό για την Κυπριακή ιστο-
ρία. Κατά την ημέρα αυτή η ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπριακού 
Αγώνα) με τους: Γ. Γρίβα-Διγενή (αξιωματικό) και τον αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο, αποφασίζει να ξεκινήσει δράση κατά των Άγ-
γλων κατακτητών. Τα ολοκαυτώματα του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο 
απαγχονισμός του Ευαγόρα Παλλικαρίδη, η θησεία των: Κάλαρη, 
Μάτσα, Λένα, Δημητρίου κλπ παλληκαριών αποτελούν γεγονό-
τα που λάμπρυναν την ιστορία μας με σελίδες άφθαστης ελληνι-
κής-κυπριακής λεβεντιάς. 

Δάκρυα πλημμύρησαν τα πρόσωπά μας, όταν στα «φυλακι-
σμένα μνήματα» των Κυπρίων αγωνιστών καταθέσαμε ένα απέ-
ριττο δάφνινο στεφάνι. 

Στις 16 Αυγούστου 1960 η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτη-
το κράτος. 

Οι αναμενόμενες παραβιάσεις των Τούρκων (1963-64-67) που 
δεν αντιμετωπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη, οδήγησαν στην 
εισβολή των Τούρκων στις 20 Ιουλίου 1974. Έξι χιλιάδες Ελληνο-
κύπριοι και Ελλαδίτες σκοτώθηκαν και άλλοι υπέστησαν φοβερά 
βασανιστήρια. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η μεταχείριση των αιχμα-
λώτων που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. 

Όμως άγνωστη μέχρι σήμερα παραμένει η τύχη των 1619 
αγνοουμένων. Εθνικό ρίγος και υπερηφάνεια μας προξένησε το 

αντίκρισμα τόσων σταυρών στο κοινοταφίο της «Μακεδονίτισ-
σας» λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λευκωσία. Πολλά παλικάρια 
από την Κύπρο και τη μητέρα Ελλάδα αναπαύονται στην Κυπρι-
ακή γη που σαν νέοι ιερολοχίτες αντιστάθηκαν στις ορδές των 
επιδρομέων. 

Ο αγώνας όμως συνεχίζεται. Νέοι ήρωες όπως ο Τάσος Ισαάκ 
(26 ετών) και ο ξάδελφος του Σολωμός Σολωμού (26 ετών) πέ-
φτουν από φονικές σφαίρες 
των Τούρκων. Είχα την τύχη 
πριν λίγα χρόνια να βρεθώ 
δίπλα στον πατέρα του Σο-
λωμού, όταν η ομοσπον-
δία πολυτέκνων Ελλάδος 
βράβευσε στην Αθήνα τις 
Κύπριες δασκάλες Ελένη 
Φωκά, Δέσποινα Μαζούρη, 
Γιαννούλα Βασιλείου και 
τους ήρωες Τάσο Ισαάκ και 
Σολωμό Σολωμού. Παρά 
τα ατελείωτα βάσανα και 
τις περιπέτειες που πέρασε 
η Κύπρος είχε το κουράγιο 
να βρει πάλι το δρόμο της 
προόδου και ως μέλος της 
Ε.Ε. αναπτύσσεται παρα-
δειγματικά στην οικονομία, 
στα γράμματα και στο σύγ-
χρονο πολιτισμό κατά τρό-
πο υποδειγματικό. 

Ας βοηθήσουν οι μεγάλες δυνάμεις και η ίδια η Τουρκία, ανα-
γνωρίζοντας τις θηριωδίες του παρελθόντος, ώστε να φύγει το 
τείχος που χωρίζει την Κύπρο στα δύο και να ανθίσει και πάλι 
το χαμόγελο όπως παλιότερα. Να ζωντανεύσει και πάλι η Αμμό-
χωστος, αυτή η πανέμορφη πόλη που μένει αλυσοδεμένη, άδεια 
και βουβή κάτω από μια άδικη δεσποτεία.

Σήμερα έχουμε χρέος και εμείς από την Ελλάδα να επισκεπτό-
μαστε την Κύπρο μας, δείχνοντας την αγάπη μας και την συμπα-
ράστασή μας στον πολύπαθο αδελφό λαό, αλλά παίρνοντας και 
πολλά από τις αρετές και τα προτερήματά του.

Ας μιμηθούμε τους κορυφαίους λογοτέχνες μας (Γ. Σεφέρη, 
Οδ. Ελύτη, Κ. Παλαμά, Ν. Βρεττάκο κ.α.) που ύμνησαν τις ομορ-
φιές της. 

Κύπρος 
Τριγυρνῶ ἑξήντα χρόνια μές στήν Κύπρο τοῦ κόσμοῦ,
ἡ Κύπρος παντοῦ, ἀλλά Κύπρος ἐσύ,
παραφόρτωσες τήν καρδιά μου μέ ἐρείπια καί μέ  

ἄταχτα
ριγμένους νεκρούς, πεσμένους ἀνάσκελα ἤ  

μπρούμητα κάτω ἀπ’ τό φῶς
μες στό πράσινο, μέσα στά χρώματα τοῦ ἔρωτα, 

ἐμπρός 
στίς ἀνταύγιες τῆς Κύπριδας πού ἀναδύεται, μές 

στά αἰωρούμενα 
ζαφείρια τῆς θάλασσας. Τόση ὀμορφιά,
πῶς γίνεται, Θεέ μου, νά μήν 
ἀκούγεται ὁ λόγος της. Θέε μου, δέν εἶναι 
δέν εἶναι γιά ὅπλα ὁ τόπος αὐτός, δέν εἶναι γιά 

βόμβους,
δέν εἶναι γιά οὐρλιάγματα τσακαλιῶν, γιά κραυγές 
μαρτύρων· δέν εἶναι, ἐδῶ ὅπου νίκας κατά 
βαρβάρων δωρούμενος χάραξες ἔντονα 
σημεῖα εἰρήνης καί σημεῖα φωτός καί τῆς κέντησες 
τό χῶμα μέ λεμονιές, τήν ἔκαμες ὄμορφη 
ὅπως εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ποιητῆ, ὅταν ἐμπνέεται.
Φωτιά! Δικαιοσύνη φωτιά κατά τόπους, φωτιά!
μές στήν Κύπρο τοῦ κόσμου, ἡ Κύπρος ἀμύνεται!

Νικηφόρος Βρεττάκος (1975)

20 χρονία 
ΑΓΑΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ 35 ΑΙΩΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑ! 
Ερμολάος Λινάρδος
Επιτίμος Σχολικός 
Σύμβουλος, Γενικός 
Γραμματέας της ΠΟΠΣ

Στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. 
Μ. Νησιώτης, Ερμ. Λινάρδος,  

Αν. Χατζημάρκου

Τα "Φυλακισμένα Μνήματα" των Κυπρίων αγωνιστών κατά την Αντίσταση 
εναντίον των Άγγλων (1955-1959). 
Στη φωτογραφία από αριστερά ο Γεν. Γραμματέας της ΠΟΠΣ κ. Ερμόλαος Λινάρδος και ο 
Αντιπρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ κ. Ανδρέας Χατζημάρκου μετά των συζύγων των. 
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ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Με άξονα την ενιαία στρατηγική για την ανάκαμψη της ανταγωνι-
στικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και βέβαια για την προσέλ-
κυση μιας κρίσιμης μάζας κερδοφόρων επενδύσεων, εξελίσσονται 
οι διεργασίες αναφορικά με τα επιπλέον 88 προαπαιτούμενα της 4ης 
«αξιολόγησης», σε συνδυασμό βέβαια και με το στήσιμο του αντιλα-
ϊκού σκηνικού για την «επόμενη μέρα».

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση και οι «θεσμοί» της Ευρωζώνης 
προαναγγέλλουν το κλείσιμο της νέας συμφωνίας - «πακέτο» στο 
συμβούλιο Γιούρογκρουπ στις 21 Ιούνη. Σε αυτήν θα περιλαμβάνε-
ται η μορφή του εποπτικού πλαισίου της αντιλαϊκής πολιτικής για την 
περίοδο μετά τον Αύγουστο του 2018, οι ρυθμίσεις αναφορικά με την 
ελάφρυνση του κρατικού χρέους, ενώ βέβαια στην ίδια στρατηγική 
εντάσσεται και το λεγόμενο «αναπτυξιακό σχέδιο» που αναμένεται 
να παρουσιάσει η κυβέρνηση στο Γιούρογκρουπ στις 27 Απρίλη.

οι «ιδιοκτήτες» του «αναπτυξιακού πακέτου»
Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από υψηλόβαθμο κυβερ-

νητικό παράγοντα, το «αναπτυξιακό σχέδιο» θα είναι «δικής μας 
ιδιοκτησίας και ένα είδος συμφώνου κατανόησης» με τρεις απο-
δέκτες και συγκεκριμένα τους «θεσμούς», τις αγορές και το εσωτε-
ρικό της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρέπει να ικανοποιηθούν 
«λεπτές ισορροπίες», αλλά σε κάθε περίπτωση το κεντρικό μήνυμα 
που θα αποσταλεί στις αγορές, είναι: «Επενδύστε σε εμάς γιατί δεν 
πρόκειται να υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις μόλις τελειώσει το 
μνημόνιο, αλλά και να δώσουμε το μήνυμα πως τα πολύ δύσκολα 
έχουν τελειώσει». Επιπλέον, όπως διευκρινίζουν, το «αναπτυξιακό 
σχέδιο» θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στό-
χους αναφορικά με την κλιμάκωση των αναδιαρθρώσεων, των 
ιδιωτικοποιήσεων και βέβαια των εξελίξεων στα μεγέθη των κρατι-
κών προϋπολογισμών.

Σε αυτό το φόντο, το «αναπτυξιακό σχέδιο» έρχεται να προστεθεί 
στο σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων της μνημονιακής περιόδου, που 
με τη σειρά του «πρέπει να κριθεί επαρκές από τις αγορές, από τις 
οποίες η Ελλάδα αναζητεί νέα κεφάλαια».

Μάλιστα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, αντίστοιχο θα εί-
ναι το μήνυμα του «αναπτυξιακού σχεδίου» και προς το «εσωτερι-
κό της χώρας», ότι δηλαδή στη «μεταμνημονιακή περίοδο» δεν θα 
υπάρχουν υπαναχωρήσεις από τις δεσμεύσεις που έχουν ανα-
ληφθεί, «αμπαλαρισμένο» με τη σταδιακή ανάκτηση «βαθμών ελευ-
θερίας» με στοχευμένα μέτρα «αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρα-
κτήρα». Δηλαδή, όλα εκείνα που έχει ανάγκη το κεφάλαιο: Φτηνή 
εργατική δύναμη και κίνητρα για να επενδύσει.

Σινιάλα από την ευρωπαϊκή επιτροπή
Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Π. Μοσκο-

βισί, μετά την ολοκλήρωση συνεδρίασης των υπουργών Οικονομι-
κών της Ευρωζώνης, αυτής της βδομάδας, υπογράμμισε ότι «απέ-
χουμε 100 μέρες από το Γιούρογκρουπ της 21ης Ιουνίου, που θα 
πρέπει να συγκλίνουν οι συζητήσεις για την Ελλάδα και να έχουμε 
μια απόφαση - πακέτο, που θα επιτρέψει τη θετική ολοκλήρωση του 
προγράμματος αυτό το καλοκαίρι». Οπως είπε, «δεν υπάρχει χρόνος για 
χάσιμο: Η δουλειά για την τελευταία αξιολόγηση έχει ξεκινήσει καλά και 
πρέπει να επιταχυνθεί».

Παράλληλα, ο Π. Μοσκοβισί, πέρα από τους ανταγωνισμούς ανα-
φορικά με τη διαχείριση του ελληνικού κρατικού χρέους, βλέπει στην 
πλευρά του ΔΝΤ έναν αξιόπιστο σύμμαχο της Ευρωζώνης στην πο-
ρεία κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής. Οπως είπε, πιστεύει πως 
το ΔΝΤ θα παραμείνει στο τρέχον πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας μά-
λιστα ότι «είναι καλύτερο να παραμείνει».

Μάλιστα, αποτυπώνοντας τη συνέχεια στις θυσίες διαρκείας που 
υποβάλλονται οι εργαζόμενοι, υπογράμμισε αναφορικά με το ενδε-
χόμενο απόσυρσης αντιλαϊκών μέτρων της μνημονιακής περιόδου, 
ότι «οι δεσμεύσεις έχουν αναληφθεί από το κράτος και όχι από 
τις κυβερνήσεις». Συνοψίζοντας το αντιλαϊκό χρονοδιάγραμμα, 
ανέφερε ότι τις επόμενες 100 μέρες θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
τα 88 προαπαιτούμενα, ενώ παράλληλα θα «τρέχουν» και οι άλλες 
διαδικασίες.

Σκυτάλη στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Σταθερότητας
Η ενδοαστική συζήτηση και τα παζάρια αναφορικά με το εποπτικό 

πλαίσιο της αντιλαϊκής πολιτικής για την περίοδο μετά τον Αύγουστο 
του 2018 συνεκτιμούν και κινδύνους που σχετίζονται με την ένταση 
των ανταγωνισμών σε διεθνές επίπεδο, αλλά και από άλλους παρά-
γοντες όπως το ενδεχόμενο αναταράξεων στις χρηματαγορές κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποτυπώνονται και ανησυχίες που ξεφεύγουν 
από την ελληνική οικονομία. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μη-
χανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλ. Ρέγκλινγκ, αναφορικά με την 
επιλογή «προληπτικής γραμμής» για τη χρηματοπιστωτική στήριξη 
προς το ελληνικό κράτος, υπογραμμίζει: «Οι αγορές μπορούν να 
αλλάξουν πολύ γρήγορα, είτε γιατί κάτι πάει στραβά στη χώρα, 
είτε επειδή κάτι πάει στραβά κάπου αλλού στον κόσμο. Μπο-
ρεί να υπάρξουν γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι δεν θα έχουν 
προκληθεί από εξελίξεις στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, καλό είναι να 
έχεις προληπτική πιστωτική γραμμή. Νομίζω ότι από μόνη της είναι 
κάτι θετικό στα μάτια των αγορών».

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», αναφορικά με τυχόν 
«αλλαγές» για τους κατώτατους μισθούς, υπογράμμισε ότι «η κυ-
βέρνηση δεν πρέπει να κάνει τίποτα που θα έθετε σε κίνδυνο 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας», δείχνοντας βέβαια ως κύριο 
ζήτημα την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης και σε 
κάθε περίπτωση το κράτημα των μισθών στον πάτο ως όρο για επεν-
δύσεις. Επιπλέον, όπως είπε, το ζήτημα του κατώτατου μισθού «θα 
εξαρτηθεί από τις συνολικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιονομικών, και απ' όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπάρ-
χουν σταθερές αποφάσεις».

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ESM, αναφορικά με την «προνομο-
θετημένη» νέα καρατόμηση των συντάξεων από το 2019, επισήμανε 
ότι «θα ήταν αντίθετο με τη συμφωνία να ακυρωθεί ένα από αυτά 
τα μέτρα. Αν η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ακυρωθεί, τότε 
και τα υπόλοιπα θα καταρρεύσουν. Πρόκειται για ένα πακέτο 
που συμφωνήθηκε και υποθέτω ότι θα εφαρμοστεί».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τυχόν ρυθμίσεις «ελάφρυνσης» στην εξυ-
πηρέτηση του κρατικού χρέους, επανέλαβε ότι θα συνοδεύονται 
από «κάποιου είδους στενότερη επιτήρηση».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ση-
μαντικό ζήτημα αποτελεί και ο προσδιορισμός της επόμενης φουρ-
νιάς με τα «προαπαιτούμενα» - μετά την ολοκλήρωση της 4ης «αξιο-
λόγησης» - τα οποία θα συνδυάζονται με τις ρυθμίσεις ελάφρυνσης 
του κρατικού χρέους από την πλευρά της Ευρωζώνης.

το Δντ σε ρόλο «μπαλαντέρ»
Για την ώρα, αστάθμητος παράγοντας θεωρείται η στάση που θα 

κρατήσει η πλευρά του ΔΝΤ, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με την 
Ευρωζώνη. Ως κυρίαρχο ζήτημα προβάλλει η διαχείριση του κρατι-
κού χρέους, με «επίδικο» την «ανάλυση βιωσιμότητάς» του από το 
ΔΝΤ, το οποίο στην προηγούμενη ανάλυση χαρακτήριζε «εξαιρετι-
κά μη βιώσιμο».

Επιπλέον, το ΔΝΤ, από την πλευρά του, αναμένει τα στοιχεία ανα-
φορικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία (για το Α' 
τρίμηνο του 2018), αλλά και τη διαμόρφωση των μεγεθών του φετι-
νού κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να «εκτιμήσει» το εύ-
ρος των πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για εφαρ-
μογή της περαιτέρω διάλυσης του αφορολόγητου ορίου από το 
2019, αντί για το 2020, όπως ήδη προβλέπεται στον εφαρμοστικό 
νόμο που πέρασε η κυβέρνηση.

άντιλαϊκά ορόσημα
Οι αντιλαϊκοί σχεδιασμοί αναμένεται να τεθούν και στο πλαίσιο 

της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ (20 - 22 Απρίλη), στην Ουάσιγκτον, 
με άξονες το «νέο» εποπτικό πλαίσιο, το «προληπτικό πρόγραμμα» 
χρηματοπιστωτικής στήριξης προς το ελληνικό κράτος και βέβαια τη 
διαχείριση του κρατικού χρέους.

Ταυτόχρονα, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της «κεφαλαιακής 
επάρκειας» των εγχώριων τραπεζικών ομίλων, εν αναμονή βέβαια 
των αποτελεσμάτων για τα «στρες τεστ» που θα ανακοινωθούν από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στις 5 Μάη. Σε αυτό το φόντο, η 
τυχόν διαπίστωση και νέων «κεφαλαιακών κενών», σε συνδυασμό 
βέβαια και με τους τρόπους που αυτά θα καλυφθούν - από τη σκοπιά 
βέβαια του κεφαλαίου - ανοίγει και νέο κύκλο αβεβαιότητας και εκ-
βιασμών για τα εργατικά - λαϊκά στρώματα.

Καθοριστική χαρακτηρίζεται από τους «θεσμούς» και η ανακοίνω-
ση από τη στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) στις 4 Ιούνη αναφορικά με 
τα προσωρινά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ στο Α' τρί-
μηνο του 2018, που βέβαια θα προσμετρηθεί στις εκτιμήσεις ανα-
φορικά με τυχόν δημοσιονομικά κενά στον κρατικό προϋπολογισμό 
της επόμενης χρονιάς.

ΠΟΛΙτΙΚΗ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΔΝτ

προς νέο «πακέτο» αντιλαϊκής συμφωνίας
Τον αντιλαϊκό «τόνο» στη φάση αυτή δίνει το ζή-

τημα της απρόσκοπτης διενέργειας των ηλεκτρο-
νικών πλειστηριασμών για τα «κόκκινα» δάνεια, με 
επόμενο βήμα την επέκτασή τους σε όλες τις περιο-
χές της χώρας, που αποτελεί το τελευταίο αντιλαϊ-
κό προαπαιτούμενο του 3ου κύκλου της «αξιολόγη-
σης», σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης 
του γιούρογκρουπ την περασμένη Δευτέρα.

Σε αυτό το φόντο, από την Τετάρτη 21 Φλεβάρη 
οι πλειστηριασμοί διενεργούνται αποκλειστικά και 
μόνο με ηλεκτρονικά μέσα και μάλιστα ανεξάρτη-
τα από το χρόνο επίδοσης της κατάσχεσης, δηλαδή 
και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις αίθουσες 
των δικαστηρίων. Να σημειωθεί ότι από την 1η Μάη 
2018, ενεργοποιείται η νομοθετική ρύθμιση για την 
έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και 
για «οφειλές» λαϊκών νοικοκυριών προς τον φορο-
εισπρακτικό μηχανισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία 
για τους αυτοαπασχολούμενους.

Επιπλέον «ξηλώνεται» περαιτέρω ό,τι είχε απο-
μείνει από το νομοθετικό πλαίσιο για την προστα-
σία των λαϊκών νοικοκυριών. Πρώτο βήμα είναι αυτό 
για την «αποσυμφόρηση» των δικαστηρίων από τις 
εκκρεμείς υποθέσεις, αφού μέχρι την έκδοση δικα-
στικής απόφασης οι τράπεζες δεν μπορούν να προ-
χωρήσουν τη διαδικασία πλειστηριασμού. Ετσι δρο-
μολογείται ένα πρώτο «ξεσκαρτάρισμα» σε εξωδι-
καστικό πλαίσιο, ενώ και ο ίδιος ο νόμος περί της 
υποτιθέμενης «προστασίας» έχει ημερομηνία λήξης 
την 31η Δεκέμβρη 2018.

Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται αλλαγές που προ-
βλέπουν πρόσθετες προϋποθέσεις για την αίτη-
ση δικαστικής προστασίας στην πρώτη κατοικία, 
κάνοντας ακόμα πιο ψιλή την «κρησάρα» για τα λα-
ϊκά νοικοκυριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτές 
θα περιλαμβάνονται:

-- Η άρση του τραπεζικού απορρήτου του 
οφειλέτη.

-- Η απόρριψη της αίτησης, πριν από τη δικα-
στική προσφυγή, σε περιπτώσεις όπως είναι η με-
ταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε συγγενικά 
πρόσωπα ή η πώληση ακίνητης περιουσίας σε τρίτα 
πρόσωπα.

-- Η αυτόματη έξοδος από τις διαδικασίες δι-
καστικής προστασίας, σε περιπτώσεις οφειλετών 
που αιτούνται και πετυχαίνουν την αναβολή των δι-
καστικών αποφάσεων.

-- Η ενεργοποίηση της ρύθμισης για αυτό-
ματη αποβολή από το καθεστώς «προστασίας» σε 
όσους ήδη έχουν ενταχθεί σε αυτό, αλλά αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δό-
σεων που προσδιορίζουν τα δικαστήρια με βάση και 
τις λεγόμενες «εύλογες δαπάνες διαβίωσης».

Αποκαλυπτική για το «νευραλγικό ρόλο» που δίνε-
ται στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων και 
στη στήριξη του τραπεζικού συστήματος, όπως και 
στα αντίστοιχα μέτρα, είναι η «έκθεση συμμόρφω-
σης» (Compliance Report) της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, σχετικά με την 3η «αξιολόγηση» του ελληνικού 
προγράμματος. Οπως αναφέρεται, για το 2018 οι 
τράπεζες σχεδιάζουν 10.000 πλειστηριασμούς, με 
περαιτέρω διόγκωση στους 40.000 ετησίως για 
την προσεχή τριετία, συνολικά δηλαδή βγαίνουν 
«στο σφυρί» 130.000 ακίνητα.

Την ίδια ώρα, οι τραπεζικοί όμιλοι επαναφέρουν 
στο τραπέζι την πρόταση για απαλλαγές και εκπτώ-
σεις επί των φόρων στα ακίνητα που θα περάσουν 
στα χαρτοφυλάκιά τους, είτε μέσω των πλειστηρι-
ασμών είτε μέσω της λεγόμενης «εθελοντικής πα-
ράδοσης» του ακινήτου από τους σημερινούς ιδιο-
κτήτες τους στις τράπεζες. Σύμφωνα με τον «κώδικα 
δεοντολογίας» των τραπεζών, ο δανειολήπτης που 
αδυνατεί να εξυπηρετήσει το χρέος, μεταβιβάζει 
«εθελοντικά» την κυριότητα του ακινήτου στην τρά-
πεζα και στη συνέχεια, σε συμφωνία με την τράπεζα, 
«διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης» για 
τυχόν υπολειπόμενα ποσά. 

ΘΗΛΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
στο «κεραμίδι» λαϊκών νοικοκυριών
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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τον στόχο του κεφαλαίου για μετατροπή της Κοινωνικής Ασφάλισης σε 
ατομική υπόθεση έρχεται να υπηρετήσει και το «Πανευρωπαϊκό Ατομικό 
Συνταξιοδοτικό Προϊόν» (PEPP) που προωθεί η ΕΕ.

Οπως η ίδια η Κομισιόν ομολογεί, «το PEPP υποστηρίζει το στόχο της Ενωσης 
Κεφαλαιαγορών, που είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την 
απελευθέρωση χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να μπορεί να υπάρξει ροή από 
τους αποταμιευτές της Ευρώπης προς τις επιχειρήσεις της Ευρώπης...».

Σε μία σχετική μελέτη για τα πιθανά αποτελέσματα του εν λόγω προγράμμα-
τος, εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσουν οι πά-
ροχοι - διαχειριστές (καπιταλιστικοί όμιλοι) μπορεί να φτάσουν τα 2,1 τρισ. 
ευρώ, έναντι 700 δισ. που διαχειρίζονται σήμερα οι ίδιοι φορείς για ατομικές 
συντάξεις και 1,4 τρισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα έφταναν το 2030 χωρίς τη 
λειτουργία του PEPP.

Οπως σημειώνει... με λύπη η Κομισιόν, «σήμερα, μόνο το 27% των Ευρωπαίων 
ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε ατομικό συνταξιοδοτικό προϊ-
όν» και αυτό «σε λίγες χώρες της ΕΕ».

Προϋπόθεση βέβαια για την παραπέρα ανάπτυξη των ιδιωτικών συστημάτων 
ασφάλισης είναι η διαρκής υποβάθμιση των δημόσιων, η παραπέρα περικοπή 
των συντάξεων, αφού μόνο έτσι δημιουργείται ο απαραίτητος «χώρος», η ανάγκη 
των εργαζομένων να καταφύγουν στον τζόγο της ιδιωτικής ασφάλισης. Γι' αυτό 
και στην Ελλάδα διάφοροι «ειδικοί» χαρακτηρίζουν απαράδεκτο το γεγονός ότι 
90% και πλέον των συντάξεων δίνεται από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.

Πέρα από το άμεσο οικονομικό όφελος για τα μονοπώλια, μια πλευρά που δεν 
πρέπει να υποτιμηθεί είναι το γεγονός ότι η παραπέρα ανάπτυξη της ατομικής 
ασφάλισης θα επιφέρει χτύπημα και στην ενότητα συμφερόντων των εργαζομέ-
νων. Η μετατροπή της σύνταξης σε ατομική υπόθεση υπονομεύει την εργατική - 
λαϊκή πάλη για την Κοινωνική Ασφάλιση, ενώ η γιγάντωση τέτοιων συστημάτων 
θα επιδράσει περαιτέρω και στην πορεία των δημόσιων συστημάτων, τα οποία 
εκ των πραγμάτων θα υπονομευτούν παραπέρα και θα καταδικαστούν να «φυ-
τοζωούν», χάνοντας πόρους.

Ταυτόχρονα υπηρετούνται και άλλοι στόχοι, όπως είναι η παραπέρα διευκό-
λυνση της «κινητικότητας» του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας 
της ΕΕ, δηλαδή η εξασφάλιση για τα μονοπώλια φθηνού και ευέλικτου εργατικού 
δυναμικού, που θα μετακινείται ανάλογα με το πού το έχουν ανάγκη κάθε φορά 
οι καπιταλιστές για να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους. Οπως σημειώνε-
ται, «τα PEPP θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά τόσο στους μετακινού-
μενους πολίτες όσο και για τους αυτοαπασχολούμενους που δεν συμμετέχουν 
σε κρατικές παροχές ή επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές».

Οσο για το ποιες είναι οι εγγυήσεις για τις αποδόσεις που θα έχουν τέτοια «προ-
ϊόντα» για αυτούς που θα καταβάλλουν για 30 και 40 χρόνια εισφορές από το 
εισόδημά τους, την απάντηση δίνουν ορισμένα σημεία από τη «γνωμοδότηση» 
που έκανε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), ένα όργανο 
της Κομισιόν... υπεράνω κάθε «φιλεργατικής» υποψίας. Παρέχοντας την πλήρη 
συμφωνία της στο συγκεκριμένο σχέδιο, η ΕΟΚΕ στη «γνωμοδότησή» της «ανα-
γνωρίζει ότι τα συνταξιοδοτικά προϊόντα ενέχουν κάποιο κίνδυνο λόγω του 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα τους... Η μείωση του κινδύνου στην περίπτωση 
των φυσικών προσώπων που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε συνταξιοδο-
τικά προϊόντα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και η ΕΟΚΕ συμφωνεί με το φάσμα 
των επιλογών που θα διατεθούν στους αποταμιευτές, με μία υποχρεωτική βα-
σική επενδυτική επιλογή, σύμφωνα με την οποία ο αποταμιευτής μπορεί 
να ανακτήσει τουλάχιστον το ονομαστικό κεφάλαιο που έχει επενδύσει...». 
Δηλαδή, η έννοια της εγγύησης περιορίζεται για τον αποταμιευτή μόνο στο να 
μη χάσει αυτά που έχει δώσει και μάλιστα στην ονομαστική τους τιμή...

Χαρακτηριστικά, η ΕΟΚΕ επικαλείται σχετικό δελτίο της «Better Finance» (Ευ-
ρωπαϊκή Ομοσπονδία Επενδυτών και Χρηστών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών) 
στις 9/10/2017, όπου αναφερόταν πως «τα μακροπρόθεσμα ατομικά συντα-
ξιοδοτικά προϊόντα δεν είναι ικανά να προσφέρουν επαρκές αντισταθμι-
στικό εισόδημα, διότι οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις τους μπορεί να είναι 
ανεπαρκείς, ενίοτε, μάλιστα, και αρνητικές (μετά την αφαίρεση του πληθω-
ρισμού)»... 

Το «Πανευρωπαϊκό Ατομικό 
Συνταξιοδοτικό Προϊόν»

«ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ» συνέχεια...
Γεγονός είναι ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ καλλιεργεί κάλπικες προσδοκίες για 

τη «μεταμνημονιακή εποχή», μοιράζοντας εφάπαξ «μερίσματα» απ’ τα ματωμένα πλε-
ονάσματα απ’ τη μία και απ’ την άλλη στέλνει δυνάμεις καταστολής για να χτυπήσουν 
εργάτες, που διεκδικούν, κάνουν συλλήψεις ακόμη και για τις κινητοποιήσεις για την 
προστασία της λαϊκής κατοικίας ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. 
Ενώ στις 21/12 ψήφισε την αντιδρ……. τροπολογία που προβλέπει την ποινικοποί-
ηση με αυτεπάγγελτες διώξεις της δράσης και των κινητοποιήσεων ενάντια στους 
πλειστηριασμούς που αφορούν τις λαϊκές κατοικίες. Εντείνει και τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, που μ’ ένα κλικ θα αφήνουν εργατικές οικογένειες κυριολεκτικά 
στο δρόμο.

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός όσων κοιμούνται σταθερά στους δρόμους ή σε 
προσωρινά καταλύματα, στην Ελλάδα και όχι μόνο. 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα ετήσια στατιστικά στοιχεία της ομοσπονδιακής κοινό-
τητας «Βοήθεια για τους αστέγους» στη Γερμανία, το 2016 οι άστεγοι ανήλθαν στις 
860.000 από 335.000 το 2014. Προβλέπεται πως το 2018 θα φτάσουν στα 1,2 εκατομ-
μύρια, αν δεν παρθούν «δραστικά μέτρα». Ο διευθύνων σύμβουλος της «Βοήθειας για 
τους αστέγους» αναφέρει ότι οι βασικές αιτίες για την αύξηση των αστέγων βρίσκο-
νται εδώ και δεκαετίες στη στεγαστική πολιτική της Γερμανίας, σε συνδυασμό με την 
ανεπαρκή καταπολέμηση της φτώχειας.

Ενώ χύνονται κροκοδείλια δάκρυα για περισσότερη φροντίδα και αλληλεγγύη για 
τους αστέγους, το κρατίδιο της Φρανκφούρτης, του «πλούσιου» χρηματοπιστωτικού 
κέντρου της Γερμανίας, όπου εδρεύει το υποκατάστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, όχι μόνο δεν συζητά να δαπανήσει χρήματα για δωρεάν στέγη και προστα-
σία των απόρων, ούτε καν για συνολικά προγράμματα λαϊκής στέγης, αλλά επιβάλ-
λουν και πρόστιμα, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Οι άστεγοι, «αν αρνηθούν πολλαπλές αιτήσεις για μετακίνηση» από τους δημόσιους 
χώρους, όπου καταφεύγουν, χωρίς να τους προσφερθεί κάποια εναλλακτική λύση, θα 
επιβάλλονται πρόστιμα που κυμαίνονται στα 40 ευρώ.

Στο 1,5 εκατ. υπολογίζονται οι άνθρωποι στη Γερμανία που επισκέπτονται τα 900 
περίπου κοινωνικά παντοπωλεία, που λειτουργούν σ’ ολόκληρη τη χώρα. Απ’ αυτούς 
1 στους 4 είναι συνταξιούχος και ο αριθμός των συνταξιούχων διπλασιάστηκε μέσα 
στη δεκαετία και προβλέπεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτός είναι ο καπιταλισμός στην Ελλάδα, στη Γερμανία, παντού, είναι δύο χώρες, η 
χώρα των εκμεταλλευτών και η χώρα των εκμεταλλευομένων.

Και απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου, τόσο στην αντεργατική πολιτική, όσο 
και στην καταστολή που τη συνοδεύει, μπορούν να δώσουν μόνο η άνοδος της οργά-
νωσης των εργατικών – λαϊκών αγώνων, η ενίσχυση της αλληλεγγύης, το δυνάμωμα 
της Κοινωνικής Συμμαχίας, η πάλη με κατεύθυνση την ανατροπή της ίδιας της εξου-
σίας των μονοπωλίων, ώστε να επιβάλλουν οι εργαζόμενοι και ο λαός το νόμο των 
δικών τους αναγκών, στην Ελλάδα και παντού.

Τελικά, αυτό το «βγαίνουμε από τα μνημόνια» τείνει να εξελιχθεί για την κυ-
βέρνηση σε χειρότερη προπαγανδιστική φούσκα από το «σκίζουμε τα μνημό-
νια». Κι αυτό επειδή ολοένα και περισσότερο αποκαλύπτεται ότι η τυπική λήξη 
του προγράμματος, τον ερχόμενο Αύγουστο, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει 
και το τέλος των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, ούτε βέβαια της «εποπτείας», όπως 
ονομάζει η κυβέρνηση τις «αξιολογήσεις» της τρόικας για την αποδέσμευση των 
δόσεων. Ο μεν υπουργός Οικονομικών προαναγγέλλει «ένα πρόγραμμα μεταμνη-
μονιακής παρακολούθησης», πρόσθετο στους μόνιμους μηχανισμούς εποπτείας 
που έχει η ΕΕ για όλα τα κράτη - μέλη της, ο δε ΣΕΒ ανακοινώνει στο τελευταίο 
δελτίο του ότι «σε αντίθεση με όσους θεωρούν ότι βρισκόμαστε στο τέλος της 
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η αλήθεια είναι πως είμαστε ακόμη στην αρχή», 
καθώς «απαιτείται ένα μεταρρυθμιστικό "big bang" που θα μεταφέρει μηνύματα 
αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στη διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα» και 
να «διαφυλαχθεί πάση θυσία η δημοσιονομική πειθαρχία μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος προσαρμογής». Πες ο ένας, πες ο άλλος, σιγά σιγά «θαμπώνει» 
το γυαλί από το οποίο η κυβέρνηση καλεί το λαό να ατενίσει με ...αισιοδοξία την 
«επόμενη μέρα» των μνημονίων.



12 Mάρτιος - Απρίλιος 2018

Όταν στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην Αθήνα και 
τον Πειραιά, το καλοκαίρι του 1941, ξεκινούσε ο 
μεγάλος λιμός ως απόρροια της πολίτικης των 
κατοχικών δυνάμεων και των πολιτικών εκπρο-
σώπων της, της αστικής τάξης της χώρας, οι 
οποίοι συνεργάστηκαν μαζί τους μόνο το ΚΚΕ και 
το ΕΑΜ κάλεσαν το λαό σε οργανωμένη πάλη, 
για την επιβίωσή του. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ είναι οι 
δυνάμεις που κατάφεραν να οργανώσουν και να 
κινητοποιήσουν τους έφεδρους πολεμιστές, τους 
ανάπηρους πολέμου και τους δημόσιους υπαλ-
λήλους στον αγώνα για την επίλυση των οξύτα-
των οικονομικών προβλημάτων.

Η Πανυπαλληλική Επιτροπή, η συνδικαλιστική 
απελευθερωτική οργάνωση των δημόσιων υπαλ-
λήλων επανιδρύθηκε τον lούλη του 1941, την 
ίδια περίοδο με το ΕΕΑΜ (Εθνικό Εργατικό Απε-
λευθερωτικό Μέτωπο) σχεδόν ταυτόχρονα με 
την πρώτη μαζική εκδήλωση αντίθεσης στο κα-
θεστώς κατοχής στην Αθήνα, στη συγκέντρωση 
Κρητών εφέδρων πολεμιστών στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο.

Με επίπονη προσπάθεια στις δύσκολες συν-
θήκες της κατοχής η Πανυπαλληλική Επιτροπή 
κατάφερε να οργανώσει την αποφασιστική μάχη 
των δημοσίων υπαλλήλων για την επιβίωσή 
τους: τη μεγάλη απεργία, που ξεκίνησε στις 12 
Απρίλη του 1942 από το Κεντρικό Ταχυδρομείο 
της Αθήνας και επεκτάθηκε, σε πολύ σύντομο 
διάστημα, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της 
Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας, της Θεσσαλο-
νίκης και αλλού.

Στο κορύφωμά της, αυτή η απεργία αγκάλια-
σε πάνω από 50.000 δημόσιους υπαλλήλους και 
υποχρέωσε την κατοχική κυβέρνηση να δεχτεί τα 
αιτήματα των απεργών, στις 21 του ίδιου μήνα.

Είναι ο πρώτος μεγάλος απεργιακός αγώνας 
της κατοχής και η πρώτη Δημοσιοϋπαλληλική 
απεργία σε όλη την Ευρώπη.

Τα έκτακτα μέτρα της επιστράτευσης, οι συλ-
λήψεις και οι απειλές δεν πτόησαν την αποφασι-
στικότητα των απεργών, οι οποίοι πέτυχαν τελικά 
μικρή αύξηση στους μισθούς τους.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν καθ' όλο 
το έτος τον αγώνα τους για την επιβίωση, μέσα 
από κοινό το μέτωπο όλων των λαϊκών στρω-
μάτων της πόλης, που προωθούσε η δράση του 
ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Σ' αυτό το πλαίσιο είναι ενταγ-
μένες και οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις 
του Δεκέμβρη του 1942, που συγκλόνισαν την 
Αθήνα και τον Πειραιά. Το ότι σταμάτησε ο φο-
βερός λιμός του 41-42, που είχε 270.000 θύματα 
από την πείνα οφείλεται κυρίως στον αγώνα των 
εργαζομένων.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν περιορίστηκαν σε 
αγώνες μόνο για τα δικαίωματά τους. Βοήθησαν 
σημαντικά στον απελευθερωτικό αγώνα με την 
παρεμπόδιση της διαδικασίας συγκέντρωσης 
της αγροτικής παραγωγής για τα κατοχικά στρα-
τεύματα, με παροχή πολύτιμων πληροφοριών 
στις ΕΑΜικές οργανώσεις για τα σχέδια των κα-
τακτητών και των ντόπιων οργάνων τους και 
συμμετέχοντας στην ένοπλη πάλη μέσα από τις 
γραμμές του ΕΛΑΣ. Βοήθησαν με την στελέχωση 
του ΕΛΑΣ κυρίως δάσκαλοι, γιατροί, γεωπόνοι 
κ.ά. φθάνοντας στα ανώτατα κλιμάκια Π.χ. ο Φω-
τισμένος δάσκαλος Δημήτρης Γληνός, Ο Γιάννης 
Ζεύγος, ο Νίκος Πλουμπίδης, ο Κώστας Γαβριη-
λίδης κ.ά. Θα χρειαστεί να επανέλθουμε με άλλο 
κεφάλαιο για τη συμμετοχή των δημόσιων υπαλ-
λήλων στον αγώνα.

- Ματαίωση της επιστράτευσης -
Ήδη, από τις αρχές του 1943 οι κατακτητές, για 

να εξοικονομήσουν δυνάμεις για το Ανατολικό 
Μέτωπο, προσπάθησαν, σε συνεργασία με τη 
δοσίλογη κυβέρνηση, να επιστρατεύσουν Έλ-
ληνες και να τους στείλουν στα εργοστάσια της 
Γερμανίας. Το σχετικό Διάταγμα της επιστράτευ-
σης, στηριγμένο σε διαταγή του αντιστράτηγου 
Αλεξάντερ Λερ, προέβλεπε την επιστράτευση 
των Ελλήνων πολιτών για εργασία στην υπηρεσία 
των κατακτητών, συνέχεια της οποίας θα ήταν η 
αποστολή επιστρατευμένων Ελλήνων εκτός συ-
νόρων της Ελλάδας.

Όταν το διάταγμα στάλθηκε το βράδυ της 22ας 
του Φλεβάρη, για να δημοσιευθεί στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης, οι οργανώσεις των εργα-
τοϋπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου ήταν 
αυτές που ειδοποίησαν την ηγεσία του ΕΑΜ και 
του ΚΚΕ.

Έτσι το εαμικό κίνημα βρέθηκε σε ετοιμότητα, 
ώστε να αποτρέψει τον τεράστιο κίνδυνο που 
απειλούσε το λαό. Χάρη στη μαζική συμμετοχή 
των δημόσιων υπαλλήλων, στα μεγάλα ιστορικά 
γεγονότα του 1943 (αλλά και συνολικά του αντι-
στασιακού μαζικού κινήματος) ανήκουν:

Α. Η διαδήλωση στην Αθήνα εκατοντάδων 
χιλιάδων λαού, στις 5-3-1943, ενάντια στην πο-
λιτική επιστράτευση, που στέφτηκε με πλήρη 
επιτυχία. Ανάγκασε τον Χίτλερ να πάρει πίσω τη 
διαταγή και γκρέμισε την κυβέρνηση Λογοθετό-
πουλου.

Β. Η ματαίωση της επέκτασης της βουλγαρι-
κής κατοχής στη Μακεδονία. Στις 8 Ιούνη του 
1943 η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ καλούσε σε 
«Πανεθνικό Παλλαϊκό Μέτωπο για τη σωτηρία 
της Μακεδονίας, για μια Ελλάδα λεύτερη, ανε-
ξάρτητη και λαοκρατούμενη».

Ήταν μια άμεση αντίδραση στην απόφαση των 
χιτλερικών να επεκτείνουν τη βουλγαρική Φα-
σιστική κατοχή σε όλη τη Μακεδονία μέχρι τον 
Αξιό ποταμό. 

Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις έγιναν μεγάλες 
απεργίες και συλλαλητήρια. Στην Αθήνα μάλιστα 
σκοτώθηκε η Παναγιώτα Σταθοπούλου και η 
Κούλα Λίλη. Υπολογίζεται ότι πήραν μέρος στο 
συλλαλητήριο της Αθήνας 50.000 λαού. 

Τα συλλαλητήρια πέτυχαν να μείνει η βουλγα-
ρική κατοχή μέχρι τον Στρυμόνα ποταμό.

Γ. Αγώνας για τη διάσωση των αρχαιοτήτων.
Μια σχετικά άγνωστη πτυχή της συνεισφοράς 

ενός τμήματος του ΕΑΜικού δημοσιοϋπαλληλι-
κού κινήματος είναι και ο αγώνας για τον πολι-
τισμό και τη διάσωση των αρχαιοτήτων. Μέχρι 
σήμερα, καμιά κυβέρνηση δεν απαίτησε την επι-
στροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυ-
ρών, παρ' όλο που από το 1946 οι υπάλληλοι της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (ΕΑΜ Αρχαιολόγων) 
κατέθεσαν επίσημα, μια λεπτομερέστατη έκθεση 
-κατάλογο των κλεμμένων αντικειμένων. 

Σήμερα χρειάζεται να γίνει πανστρατιά με 
πρωτοπόρα την ΠΟΠΣ, να κινήσει τις συνδικαλι-
στικές δυνάμεις, τα κόμματα, την κυβέρνηση, για 
τη λύση αυτού του προβλήματος, μαζί με τις πο-
λεμικές αποζημιώσεις και τα κατοχικά δάνεια.

Όπως προκύπτει από αδιάψευ-
στες ιστορικές πηγές, η κατάσταση 
της χώρας μετά την τουρκοαπελευ-
θέρωση είναι φρικτή. Καταστροφές 
παντού, γεωργία και κτηνοτροφία 
είναι ανύπαρκτες. το εμπόριο νε-
κρωμένο, ο λαός γυμνός, πεινα-
σμένος, άστεγος.

Η γη βρίσκεται στα χέρια των τσι-
φλικάδων δηλαδή των «τζακιών» και 
των μοναστηριών. Τα τουρκικά κτήμα-
τα έχουν εθνικοποιηθεί. Το κράτος έχει 
αντικαταστήσει τον τούρκο φεουδάρχη 
στην ιδιοκτησία της γης που παραμένει 
χέρσα και αναξιοποίητη γεωργικά. Τα 
χαρούμενα δημοκρατικά προμηνύματα 
μέσα στα χρόνια της φωτιάς του Εθνι-
κοαπελευθερωτικού αγώνα για μία τί-
μια λύση του προβλήματος της γης και 
για εθνικοποίηση των τουρκικών κτη-
μάτων υπέρ της αγροτιάς, πράγμα που 
θα αποτελούσε πολύτιμη προϋπόθεση 
για μια ραγδαία ανάπτυξη του καπιτα-
λισμού στην Ελλάδα, έχουν θαφτεί από 
τους σφετεριστές της πολιτικής εξουσί-
ας. Έτσι το πλατύτερο ταξικό στρώμα «η 
αγροτιά» βρίσκεται ξεκομμένη και αδυ-
νατεί να συμμετάσχει στον καθορισμό 
της τύχης του νεαρού κράτους. Ανάμεσα 
στους αγρότες και τους τσιφλικάδες πα-
ραδέρνουν οι καπεταναίοι του αγώνα.

Η μοναρχία που επιβλήθηκε στη χώρα 
από τις προστάτιδες λεγόμενες δυνά-
μεις στεριώνει πιο πολύ τις φεουδαρχι-
κές δυνάμεις στην εξουσία και ολοκλή-
ρωσε τη δουλεία του αγροτικού πληθυ-
σμού. Κατάργησε λαϊκούς θεσμούς δοκι-
μασμένους μέσα στη φωτιά του αγώνα, 
όπως η αυτοδιοίκηση, παιδεία, δικαιο-
σύνη, αντικαθιστώντας τις με ανεδαφι-
κά ξενόφερτα σχέδια, επιβάλλοντας στη 
βαριά τραυματισμένη Ελλάδα ταξικές 
αντιθέσεις που ξέσκιζαν τα σπλάχνα του 
βαυαρέζικου φεουδαρχισμού. Έτσι, ξε-
κίνησαν έναν εξοντωτικό πόλεμο προς 
τη λαϊκή ελληνική παράδοση που απο-
τελούσε δημιουργικό στοιχείο για την· 
οικοδόμηση ενός καθαρά νεοελληνικού 
πολιτισμού. Το κράτος περιχαρακωμένο 
μέσα στο βαυαρέζικο διοικητικό μηχα-
νισμό εξοντώνει κάθε τι που εκπορεύ-
εται από τη γνήσια λαϊκή παράδοση και 
πρώτα-πρώτα πολεμά τους ίδιους τους 
δημιουργούς του έπους του 1821, τους 
αγωνιστές, και ο διωγμός αυτός είναι 
από τις πιο μελανές σελίδες της μεταπε-
λευθερωτικής ιστορίας της χώρας μας. 
Μεγάλα τμήματα του εθνικού εδάφους 
που ο πληθυσμός τους αγωνίστηκε με 
το όπλο στο χέρι για την αποτίναξη του 
τουρκικού ζυγού, έμειναν έξω από τα 
όρια του νεαρού κράτους. Η τραγική κα-
τάσταση των ανθρώπων που με το αίμα 
τους απελευθέρωσαν τον τόπο, έκανε 
ακόμη πιο περίπλοκα τα μεταπελευθε-
ρωτικά προβλήματα. Χιλιάδες αγωνι-
στές από τα υπόδουλα μέρη έμειναν ξε-
κρέμαστοι στο έλεος της πείνας, της γύ-
μνιας και της συμφοράς. Υπολογίζονται 
το 1833 που ήρθαν οι βαυαροί (Όθων 
και αντιβασιλείς) υπήρχαν μέσα στη χώ-
ρα δύο χιλιάδες Ρουμελιώτες, πεντα-
κόσιοι Σουλιώτες, εξακόσιοι Ηπειρώτες 
και Θεσσαλοί, τετρακόσιοι Μακεδόνες, 
οκτακόσιοι Κρητικοί και εξακόσιοι Αρβα-
νίτες. Οι αγέρωχοι αυτοί αγωνιστές υπα-
κούοντας στους δικούς τους αρχηγούς, 
ανυπότακτοι και απείθαρχοι το πλείστον, 

προκαλούσαν την αντιπάθεια και απο-
στροφή των βαυαρών που απέρριψαν 
και την πρόταση να χρησιμοποιηθούν 
ως μισθοφόροι στρατιώτες, οι «ατίθα-
σοι και άτακτοι» βετεράνοι του '21. Οι 
δε βαυαροί  στρατιωτικοί εμπειρογνώ-
μονες πίστευαν ότι με ένα λόχο βαυα-
ρικού στρατού μπορούσαν να εξουδετε-
ρώσουν και να διαλύσουν τους αγωνι-
στές, τους οποίους θεωρούσαν ως απει-
λή για τα προνόμιά τους και δεν έχαναν 
την ευκαιρία να τους χαρακτηρίζουν 
ως ληστές! Οι βαυαροί, οι φαναριώτες, 
οι γαιοκτήμονες και οι αντιβασιλείς πί-
στευαν ότι κινδύνευαν «εν όσω οι άγριοι 
εκείνοι πολεμιστές διατηρούσαν κάποια 
εξουσία». Αντί να προχωρήσουν στην 
παραχώρηση γης στους αγωνιστές που 
είχαν χύσει το αίμα τους και να τους κά-
μουν «νοικοκυραίους» όπως υποστήριζε 
και ο μεγάλος πατριδοφύλακας στρα-
τηγός Μακρυγιάννης, οι βαβαροί κάτω 
από την πίεση της αγγλΙΚ11ς πολιτικής, 
που θεωρούσε τη μάζα των πολεμιστών 
σαν πολιτικούς εχθρούς, αποφασίζουν 
τη διάλυση των ατάκτων σωμάτων του 
αγώνα με το υπ' αριθμ. 2/14-3-1833 
Διάταγμα. Όμως αν τα σώματα του '21 
διαλύθηκαν τοπικά, το πρόβλημα της 
ύπαρξης των εξαθλιωμένων αγωνιστών 
παρέμεινε ακέραιο και χρωμάτιζε με τα 
ζοφερά χρώματά του τον κοινωνικό βίο 
της χώρας. Οι αγωνιστές ξεκληρισμένοι 
και κυνηγημένοι από το κράτος -το ίδιο 
κράτος που δημιούργησαν με το αίμα και 
τα κόκκαλά τους -μένουν προσκολλημέ-
νοι στους διάφορους κοτζαμπάσηδες και 
μεγαλο-καπεταναίους για να βρίσκουν 
μια μπουκιά ψωμί. ΠλΙ1θος όμως κυνη-
γημένοι ξαναπαίρνουν τα βουνά για να 
χαρακτηριστούν «ληστές» από το κρά-
τος. Οι αντιβασιλείς φέρνουν για πρώ-
τη φορά στην Ελλάδα την καρμανιόλα. 
Τη στήνουν στ' Ανάπλι και το Μεσολόγγι 
και η απαίσια μηχανή αρχίζει το μακά-
βριο έργο της. «Και είναι τόσοι οι κομμέ-
νοι και όλα τα μουντρούμια και οι χάψες 
γιομάτες». Μπροστά σ' αυτή τη ζοφερή 
κατάσταση οι αγωνιστές σπάσανε τα κα-
ρυοφύλλια τους και πέρασαν τα σύνο-
ρα για να πορίζονται τα προς το ζην και 
να αναλάβουν και πάλι τον παλιό κλέ-
φτικο βίο, όπως γράφει και ο Έντμουντ 
Αμπού το 1854 στο βιβλίο με τίτλο «Η 
σύγχρονη Ελλάδα». Το άνθος των ορει-
νών αγωνιστών -η κλεφτουριά -που είχε 
αρχίσει την εξέγερση ξεριζώθηκαν από 
τη γενέθλια γη τους που η διπλωματία 
είχε αφήσει στα χέρια των Τούρκων. Τα 
δύο αυτά βασικά προβλ11ματα του λα-
ού, η διανομή της γης και ο διωγμός των 
αγωνιστών, είχαν σημαντικές εξελίξεις 
που οδΥ1Υησαν στην/, αποσύνθεση της 
νέας ελληνικής κοινωνίας και του εσω-
τερικού κρατικού μηχανισμού και δημι-
ούργησαν παράλληλα με ένα σωρό άλ-
λα και το πρόβλημα της ληστοκρατίας. 
Πρώτοι στη Ρούμελη ξεσηκώθηκαν το 
1836 κατά των βαυαρών οι καπεταναίοι 
Δήμος Τσέλιος, Ζέρβας, Μαλάμος, Και-
νούργιος Κ.α. Οι βαυαροί μη μπορώντας 
να τους αντιμετωπίσουν ξεσπάνε πάνω 
στους ειρηνικούς αγρότες. Τα νησιά γε-
μίζουν εξορίστους. Εκατοντάδες Βλάχοι 
και Σαρακατσαναίοι τσοπάνηδες πιάνο-
νται και αποκεφαλίζονται σαν ληστές ή 
ληστοτρόφοι. 

Χρήστος Γκούμας
Λογοτέχνης-Ιστορικός

ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Το δημοσιοϋπαλληλικο κινημα

το κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα από 
τα πρώτα μαζικά αντιστασιακά κινήματα στις πόλεις. 

Το Εθνικοκοινωνικό πρόβλημα 
μεταπελευθερωτικά

Πηγές: 1) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945,   
 2) Περιοδικό ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Νο 40 σελ. 16-21 

Ηλίας Σαπρανίδης
Αντιστασιακός, συνταξιούχος δάσκαλος 

τ. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του 
Ν. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Παραρτήματος Π.Ε.Α.Ε.Α-Δ.Σ.Ε. Συκεών
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Επειδή η Κυβέρνηση, παρά τις δίκαιες δια-
μαρτυρίες των συνταξιούχων για την επιμο-
νή της να εφαρμόσει τις φρικτές αντισυντα-
ξιουχικές και αντιασφαλιστικές διατάξεις του 
σφαγιαστικού νόμου Κατρούγκαλου και επει-
δή ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης αθέτησε τις υποσχέσεις που 
δόθηκαν κατά τη συνάντηση με τους εκπρο-
σώπους των Οργανώσεων στις 8 Μαρτίου 
2018, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνερ-
γαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων σε 
συνεδρίασή της τον Απρίλιο, αποφάσισε την 
πραγματοποίηση συνεχόμενων συγκεντρώ-
σεων τοπικά σε ολόκληρη τη χώρα, για να 
αποτρέψουμε την εφαρμογή των καταστρε-
πτικών μέτρων που ετοιμάζει η Κυβέρνηση 
με την 4η αξιολόγηση.

Μερική άποψη της ανθρωποθάλασσας που κατέκλυσε 
την Πλατεία Δημαρχείου. Σε πρώτο πλάνο το πανό του 
Συνδέσμου Αθήνας με την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.

Με πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής καλούνται όλα τα Σωματεία του ιδιωτικού 
και δημοσίου τομέα να πραγματοποιήσουν 
τοπικές, περιφερειακές και πανελλαδικές 
πανσυνταξιουχικές συγκεντρώσεις, για να 
εκφραστεί η αντίθεση των συνταξιούχων 
απέναντι στις αντισυνταξιουχικές και αντι-
ασφαλιστικές πολιτικές της Κυβέρνησης, η 
οποία, πολύ πρόθυμα, ετοιμάζεται να εφαρ-
μόσει τις σκληρές και απάνθρωπες εντολές 
της Τρόικας, εντολές που θα γονατίσουν και 
θα εξαθλιώσουν τους συνταξιούχους και τις 
οικογένειές τους.

Ο φοβερός πέλεκυς στις συντάξεις μας, 
κύριες και επικουρικές με τον επανυπολο-
γισμό τους, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, χωρίς 
αντίμετρα όπως είχαν υποσχεθεί, η μείωση 
του αφορολόγητου ποσού, η υποβάθμιση 
της υγείας μας και τέλος η άγρια υπερφο-
ρολόγηση της ακίνητης περιουσίας με τον 
ΕΝΦΙΑ και οι πλειστηριασμοί ακόμη και πρώ-
της κατοικίας θα είναι τα αποτελέσματα των 
νέων μέτρων, της 4ης αξιολόγησης. Βεβαίως 
αυτά αξιώνουν οι δανειστές και η Κυβέρνηση 
επείγεται να τα εφαρμόσει για να βγει από το 
Πρόγραμμα τον Αύγουστο.

Το πανό του Συνδέσμου Αν. Αττικής με τον Πρόεδρο και 
τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και την Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Αθήνας.

Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής, την Τετάρτη 25 Απριλίου 
στις 10 το πρωί, πραγματοποιήθηκε και νέα 
παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση 
στην πλατεία Δημαρχείου της Αθήνας, με συμ-
μετοχή χιλιάδων συνταξιούχων του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, συγκέντρωση μαχητική 
και δυνατή, που εδονείτο από ζωηρό παλμό 
και πάθος. Την κύρια ομιλία έκανε ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ Πα-
ντελής Τάτσης. Ακολούθησε χαιρετισμός από 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας Χρήστο 
Μπουρδούκη, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε 
και τα εξής:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΠΟΠΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗ

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας απευθύνει θερμό, 
αγωνιστικό χαιρετισμό. 

«Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Εδώ και οκτώ χρόνια η χώρα μας έχει κυβερ-

νήσεις που υποκύπτουν στις διαπραγματεύ-
σεις τους με τους δανειστές και εφαρμόζουν 
εξαντλητικά μέτρα για τους μισθωτούς και τους 
συνταξιούχους. Εμείς οι συνταξιούχοι ζητάμε 
από την κυβέρνηση, με τον επανυπολογισμό 
των συντάξεων με το Ν.4387/19 να μην καταρ-
γηθεί η προσωπική διαφορά και να μη μειωθεί 
το αφορολόγητο, όπως αξιώνουν οι «Θεσμοί» 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχουμε 
καταβάλει βαρύ τίμημα για την οικονομική και 
δημοσιονομική κρίση. Με ενότητα και ανυπο-
χώρητους αγώνες πρέπει να ανατρέψουμε την 
πολιτική της πιο σκληρής λιτότητας που επι-
βλήθηκε σε μας.

Σας ευχαριστώ»
Στη συνέχεια χαιρέτισαν και οι άλλοι εκ-

πρόσωποι των Συνταξιουχικών Οργανώ-
σεων και κατόπιν ξεκίνησε η πορεία για το 
Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να γί-
νει η συνάντηση με τον Υπουργό κ. Ευκλείδη 
Τσακαλώτο, η οποία εγκαίρως είχε ζητηθεί 
με σχετική επιστολή και υπόμνημα.

Στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου συνταξιούχων ΕΛΤΑ Τάσος Γεωργι-
άδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας Χρ. Μπουρδούκης, η 
Πρόεδρος των Συνταξιούχων Εμπόρων Γ.Παπαδάκου, ο Επί-
τιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας Παν. Βαβουγυιός και ο 
εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αν. Αττικής Κων. Πετρουλάκης.

Με τα πανό, λοιπόν, και τους Προέδρους 
των Οργανώσεων μπροστά και με συνθή-
ματα για τα αιτήματά μας, η πορεία έφθασε 
στο Σύνταγμα, μπροστά στο Υπουργείο Οι-
κονομικών. Λόγω απουσίας του Υπουργού 
στο εξωτερικό, όπως είπαν, η Επιτροπή δεν 
δέχτηκε να συναντηθεί με άλλον. Έτσι οι συ-
νταξιούχοι συνέχισαν την πορεία τους προς 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, ώστε να συναντηθούν με τον 
Υφυπουργό κ. Τάσο Πετρόπουλο, τον οποίο 
επίσης είχαν ενημερώσει για την επίσκεψη, 
με σχετική επιστολή και Υπόμνημα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χω-
ρίς προβλήματα και οι εκπρόσωποι των 
Οργανώσεων ανέπτυξαν τα αιτήματα των 
συνταξιούχων που περιλαμβάνονταν στο 
Υπόμνημα.

Ιδιαίτερα έθεσαν στον κ. Υφυπουργό τη 
δίκαιη απαίτηση των συνταξιούχων για μη 
περικοπή του ποσού της προσωπικής διαφο-
ράς που επιβάλλεται με τον επανυπολογισμό 
των συντάξεων από το νόμο 4387/2016, το 
νόμο που έχει χαρακτηριστεί «λαιμητόμος» 
επειδή καθιστά τις συντάξεις μας φιλοδωρή-
ματα. Τονίστηκε ότι για την κατάργησή του 
πραγματοποιήθηκαν και θα συνεχίσουν να 
πραγματοποιούνται πανσυνταξιουχικές συ-
γκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας και 
θα αγωνιστούμε μέχρις ότου καταργηθεί ο 
νόμος αυτός, επειδή όλες σχεδόν οι διατά-
ξεις του είναι αντισυνταξιουχικές και αντια-
σφαλιστικές.

Ο Υφυπουργός κ. Τάσος Πετρόπουλος και οι Πρόεδροι 
των Συνταξιουχικών Οργανώσεων κατά τη συζήτηση 
των αιτημάτων μας.

Στη συνέχεια τέθηκαν στον κ. Υφυπουργό 
και τα υπόλοιπα θέματα, όπως η παράνομη 
και αυθαίρετη παρακράτηση από την ειδι-
κή εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές 
συντάξεις και επεσήμαναν τις εκατοντάδες 
χιλιάδες των σχετικών ενστάσεων που έχουν 
κατατεθεί από τους συνταξιούχους στο ΕΤΕ-
ΑΕΠ και το Γενικό Λογιστήριο του Kράτους 
και η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
στις κύριες συντάξεις, κατόπιν της σχετικής 
απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, ζητήθηκε δε και η επιστροφή 
των αναδρομικά παρανόμως παρακρατη-
θέντων ποσών. Επίσης του ανέφεραν το 
σοβαρό θέμα των χιλιάδων εκκρεμών αιτή-
σεων για χορήγηση κύριας και επικουρικής 
σύνταξης και εφάπαξ και τις μεγάλες οικο-
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
νέοι συνταξιούχοι και ζήτησαν την άμεση 
καταβολή τους.

Ανέφεραν ακόμη και την υπερβολική φο-
ρολογία και ζήτησαν να μην μειωθεί το αφο-
ρολόγητο ποσό. 

Ο Υφυπουργός απαντώντας είπε:

Από τον Μάιο του 2018 θα διακοπεί η Ει-•	
σφορά Αλληλεγγύης για τις επικουρικές 
συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Τα οφει-
λόμενα αναδρομικά θα εξεταστούν μετά 
την 21/6/2018, που θα έχει ολοκληρωθεί 
η συζήτηση για την 4η αξιολόγηση.
Οι εκκρεμείς συντάξεις θα καταβληθούν •	
μέχρι το τέλος του χρόνου στο ακέραιο
Όσοι συνταξιούχοι παίρνουν προσωρινή •	
σύνταξη, όταν αυτή εκκαθαριστεί, στα 
ποσά που καταβάλλονται συνολικά από 
τη διαφορά, η φορολογική τους επιβά-
ρυνση θα γίνεται για κάθε μήνα και όχι για 
το συνολικό όπως γίνεται σήμερα.
Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξι-•	
ούχων που επιβάλλεται στις κύριες συ-
ντάξεις άνω των 1400 ευρώ, το θέμα θα 
εξεταστεί αργότερα, προφανώς μετά το 
Πρόγραμμα, λόγω του υψηλού δημοσιο-
νομικού κόστους.
Επίσης για την κατάργηση της προσω-•	
πικής διαφοράς με τον επανυπολογισμό 
των συντάξεων από 1-1-2019 και για τη 
μείωση του αφορολόγητου επιφυλάχτη-
κε να συζητήσει λέγοντας ότι και τα 2 θα 
εξεταστούν αργότερα.

Οι απαντήσεις του 
κ. Υφυπουργού, ιδίως για τα 

τελευταία αιτήματα, υπήρξαν 
αποκαρδιωτικές  

και απογοητευτικές.

Γι’ αυτό και οι εκπρόσωποι των Οργανώ-
σεων ανακοίνωσαν στην Κυβέρνηση ότι ο 
μαραθώνιος αγώνας για την ανατροπή των 
αντισυνταξιουχικών και αντιασφαλιστικών 
πολιτικών της θα συνεχιστεί στο επόμενο δι-
άστημα, με μεγαλύτερη ένταση, μέχρις ότου 
καταργηθεί και αυτό το έκτρωμα, ο νόμος 
4387 που οδηγεί τους συνταξιούχους στην 
εξαθλίωση. Π.Β.

ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΑΖΙΚΗ, ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ 
ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Άκαρπη η συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Και η αναμνηστική φωτογραφία. Από αριστερά ο Πρό-
εδρος των Συνταξιούχων ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης, ο 
Πρόεδρος των Συνταξιούχων Δημοσίου Χρήστος Μπουρ-
δούκης, ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων ΕΛΤΑ Τάσος Γεωρ-
γιάδης, ο Υφυπουργός κ. Τάσος Πετρόπουλος και η Πρόε-
δρος των Συνταξιούχων Εμπόρων Γωγώ Παπαδάκου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε το πρώτο θέμα της Ημε-
ρήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: Διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις και οι επιπτώσεις 
τους στη χώρα μας και στους πολίτες.

Μετά από διαλογική συζήτηση, έντονο προβληματισμό και 
καταθέσεις προτάσεων, καταλήξαμε ΟΜΟΦΩΝΑ στο παρα-
κάτω: 

 - Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α - 
Οι πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου Δ. Αττικής πα-

ρακολουθώντας με έντονο προβληματισμό και δικαιολογημέ-
νη αγανάκτηση τα γεγονότα που λαβαίνουν χώρα στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στα Βαλκάνια,στο Αιγαίο 
και στη χώρα μας και εκτιμώντας τη συμπεριφορά του ΝΑΤΟ 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνουμε ότι: 
‣ Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών της γης 

και οι στενότεροι ταπεινοί πολιτικοί και κομματικοί υπολογι-
σμοί των κατά τόπους εξουσιών, είναι οι κύριοι παράγοντες 
οι οποίοι προσδιορίζουν τις συμπεριφορές τους, ασελγούν 
αδιάντροπα στα σώματα των λαών, αφανίζουν πολιτισμούς 
και εξευτελίζουν κάθε έννοια Δικαίου και Αξιοπρέπειας.

‣ Στη Συρία οδηγούν το λαό στον αδελφοκτόνο διχασμό και 
ποτίζουν τα μικρά παιδιά με φονικά δηλητηριώδη αέρια.

‣ Αδίστακτος και ανέντιμος ο Πλανητάρχης ξερνά πύρινο 
ατσάλι επί δικαίων και αδίκων και σκορπίζει την καταστρο-
φή.

‣ Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός, κατά το δοκούν, (με "από-
λυτα δημοκρατικές διαδικασίες") ο έτερος των ισχυρών, 
βρίσκει την ευκαιρία να συμμαχήσει και με το διάβολο προ-
κειμένου να ξεπουλήσει τους πυραύλους του και να ελέγξει 
τις πηγές και τις τιμές του πετρελαίου.

‣ Πολεμοχαρής και αιμοδιψής ο Σουλτάνος της γείτονος ξε-
διπλώνει τις ορέξεις του σε ανατολή και δύση και ονειρεύ-
εται παλιές ανατολίτικες δόξες, καταπατώντας κάθε έννοια 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Διεθνούς Δικαίου και αξιώνο-
ντας αναθεώρηση διεθνών Συμφωνιών, τις οποίες φαρδιά 
πλατιά είχαν υπογράψει οι πρόγονοί του.

‣ Την ίδια ώρα έχουμε το Γ. Γραμματέα του Ν.Α.Τ.Ο να "νίπτει 
τας χείρας του" ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, ενώ οι γείτονές 
μας παρανομούν και μας προκαλούν επικίνδυνα.

‣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
υπερασπισθεί τα Ευρωπαϊκά της σύνορα και συμμετέχει 
ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

και οι δικοί μας τι κάνουνε;
•	Διαγκωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα δώσει στο 

λαό ψεύτικες υποσχέσεις για να του κλέψει την ψήφο του.
•	Προσπαθούν να μας πείσουν ότι βγαίνουμε τον Αύγουστο 

από την Επιτήρηση και μετά θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
•	Διώχνουν τα παιδιά μας στα ξένα, φτωχοποιούν ακόμα 

περισσότερο το λαό για να τον παραμυθιάσουν ότι εκεί-

νοι είναι οι προστάτες του, ρίχνοντάς του ψίχουλα από 
τα κλεμμένα εισοδήματά του, με τα οποία διογκώνουν το 
Πρωτογενές Πλεόνασμα.

•	Βλέπουν το Σουλτάνο να έρχεται κατά πάνω μας και αντί 
να ομονοήσουν στα Εθνικά μας θέματα, στήνουν δικαστή-
ρια για τους αντιπάλους και προβάλλουν τη Χώρα μας στο 
εξωτερικό ως την έσχατη της Ε.Ε. και την πρώτη στον Τρί-
το Κόσμο.

 Σ'αυτήν τη χώρα θέλουν να είναι αφέντες 
γιατί αυτή η χώρα τους ταιριάζει!!

Εμείς οι πολίτες τι κάνουμε;
Παρακολουθούμε από την πολυθρόνα μας και απολαμβά-

νουμε ό,τι αποκρουστικό και ευτελές μας σερβίρουν καθημε-
ρινά στην τηλεόραση και βυθιζόμαστε βαθιά στη θλίψη και 
στην απογοήτευση.

Στη ραστώνη μας και μέσα στο λήθαργό μας ίσως ακού-
σομε μακριά και απόκοσμα τη φωνή του ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
ως Εθνική Συνείδηση να προσπαθεί να μας ξυπνήσει:

«τι κάνετε βρε Έλληνες; 
Λεύτερη σας παραδώσαμε  την Ελλάδα, 

πως την καταντήσατε έτσι μωρέ...!»
Στον ξύπνιο μας οι συνταξιούχοι του Δημοσίου της Δυτικής 

Αττικής ας σηκωθούμε από τον καναπέ μας, ας αρπάξουμε τη 
μαγκούρα μας και ας μπούμε μπροστά στον ΑΓΩΝΑ. Ποιος ξέ-
ρει, ίσως μας ακολουθήσουν και οι νέοι που έχουν απομείνει 
στην Ελλάδα. 

Μπροστάρηδες θέλουν οι Έλληνες  
για να ξεσηκωθούν! 

Και στους μπροστάρηδες ας μπούμε πρώτοι! 
Το μαχαίρι έχει φτάσει στο κόκκαλο.

Δεν αντέχουμε άλλο πια!
Σαν πρώτη αγωνιστική έκφραση θα στιχηθούμε πίσω από 

το κάλεσμα της ΠΟΠΣ και της ΣΕΑ σύμφωνα με το πρόγραμμα 
που έχει εκπονηθεί και έχει κοινοποιηθεί ευρύτατα.
Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις και θα φτάσουμε 
και μέχρι το ΜΑΞΙΜΟΥ όπου θα κατασκηνώσουμε για πολλές 

ημέρες αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι τη ΝΙΚΗ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΠΟΛΛΑ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 ο Πρόεδρος  ο Αντ/δρος 
 Ε. Παπαντώνης  Ερμ. Λινάρδος  

 ο Γεν. Γραμματέας Τα μέλη
 Δημ Μπουζαλάς Γ. Αποστολάκης, Αθ. Τζιώκα
  Φ. Ζαχαροπούλου, Θ. Χάλαρη

Οι αρχαίοι Μακεδόνες θεωρούσαν 
και ονόμαζαν τον εαυτό τους Έλληνες

του π. Δημητρίου Μπόκου
Σε επιστολή του προς τον ηττημένο βασιλιά της Περσίας Δα-

ρείο, ο Μέγας Αλέξανδρος, τη στιγμή που έχει συντρίψει για δεύ-
τερη φορά τον πολυάριθμο περσικό στρατό στη μάχη της Ισσού, 
διατρανώνει ότι

Η Μακεδονία είναι κομμάτι της Ελλάδας 
και ότι ο ίδιος είναι ηγεμόνας των Ελλήνων.

«Οι πρόγονοί σου» λέγει στον Δαρείο, «εισέβαλαν στη Μα-
κεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα (εις την Μακεδονίαν και 
εις την άλλην Ελλάδα), [άρα χωρίς τη Μακεδονία είναι μισή 
και όχι ολόκληρη η Ελλάδα] «και μας προξένησαν καταστροφές, 
χωρίς εμείς προηγουμένως να τους έχουμε κάνει κανένα κακό. 
Εγώ δε των Ελλήνων ηγεμών κατασταθείς (= αφού εμένα οι 
Έλληνες με όρισαν για αρχηγό τους) εισέβαλα στην Ασία, επειδή 
ήθελα να τιμωρήσω τους Πέρσες, εφόσον εσείς πρώτοι αρχίσατε 
τις εχθροπραξίες» (Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις, 2, 14, 4)

Αλλά και κατά τη μάχη του Γρανικού ποταμού που είχε προη-
γηθεί, είχε συλλάβει αιχμαλώτους Έλληνες μισθοφόρους που πο-
λεμούσαν με το μέρος των Περσών. Αυτούς ο Αλέξανδρος απέ-
στειλε δεμένους με χειροπέδες στη Μακεδονία για να δουλεύουν 
ως σκλάβοι, επειδή, παρά τις κοινές αποφάσεις των Ελλήνων 
(και όχι Μακεδόνων και Ελλήνων) και μολονότι ήταν Έλληνες, 
πολέμησαν για χάρη των βαρβάρων κατά της Ελλάδας  (και όχι 
ειδικά κατά της Μακεδονίας). Πουθενά δηλαδή δεν διαστέλλο-
νται οι Μακεδόνες από τους άλλους Έλληνες. Και από τα λάφυρα 
της μάχης έστειλε ο Αλέξανδρος τριακόσιες ασπίδες- αφιέρωμα 
στον Παρθενώνα με το επίγραμμα: «Αλέξανδρος και οι Έλλη-
νες (πλην Λακεδαιμονίων) από τα λάφυρα των βαρβάρων που 
κατοικούν την Ασία.  (Αρριανός 1,16, 6-7)

Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες είχαν πλήρη συ-
νείδηση ότι ήταν Έλληνες. Ελλάδα είναι και η Μακεδονία, 
βοούν οι πρόγονοί μας Έλληνες  (Στράβων) 

Ακούμε οι Νεοέλληνες;
4 Φεβρουαρίου 2018 / «Αντιύλη» Ι.Ν. Αγ. Βασιλέιου, Πρέβεζα

Καμιά φορά ένα καλό ιστορικό ντοκουμέντο είναι περισσότερο 
αποτελεσματικό από ένα ογκώδες συλλαλητήριο. Να πώς ενημε-
ρώνει τους ενορίτες του και κατ’ επέκταση την ευρύτερη κοινωνία 
ένας απλός ιερέας της Πρέβεζας, σχετικά με το εθνικό θέμα της ελ-
ληνικότητας της Μακεδονίας μας.

«Έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία» (αρχαίος γεωγράφος Στράβων)

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 

Τι πρέπει τώρα να κάνουμε 

«Πιστέυω ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας θα καταλάβουν  
πως δεν υπάρχει παρά μία Μακεδονία.  
Και η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική» 

Κωνσταντίνος Καραμανλής 

«Για μένα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να δεχθώ τον όρο 
«Μακεδονία» υπό οιανδήποτε μορφή αυτός περιέχεται» 

Ανδρέας Παπανδρέου 

«Αντιμετωπίσαμε το θέμα των Σκοπίων με δειλία και ωσάν 
να είμεθα εμείς οι ένοχοι και οι πλαστογράφοι της ιστορίας

Μανώλης Ανδρόνικος 

«Η αναγνώριση της Δημοκρατίας των Σκοπίων  
ως Μακεδονίας συνιστά βιασμό της ιστορικής αλήθειας» 

Nicolas Hammond 
Κορυφαίος ΜακεδονολόγοςΙστορικός

Στέλιος Παπαθεμελής 

ΟΧΙ ΣτΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ τΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ τΟΥΣ  
ΣτΟΝ ΝΙΜΙτΣ  
ΣτΗ ΣΥΝΘΕτΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ  
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στην οικονομική εφημερίδα των ΗΠΑ 
«Financial Times» ο διάσημος Αμερι-
κανός δημοσιογράφος Στέφεν Σβαρτς 
δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικό με την 
πλαστογράφηση της ιστορίας από τους 
Σκοπιανούς. Συγκεκριμένα στο άρθρο 
αναφέρει: «Ο Μακεδόνας βασιλιάς Μέγας 
Αλέξανδρος ήταν Έλληνας διότι μιλούσε 
Ελληνικά και είχε ελληνική κουλτούρα. 
Μάλιστα δε όταν έφθασε στην Αθήνα, 
συνομίλησε με τον φιλόσοφο Διογένη στα 
ελληνικά και όχι στα σλαβομακεδονικά». 
Οι Σλαβομακεδόνες κατοίκησαν στα 
Βαλκάνια τον 7ο μ. Χ αιώνα ενώ ο Μέγας 
Αλέξανδρος έζησε και βασίλευσε τον 4ο 

αιώνα π.Χ.» Τεράστια διαστρέβλωση της 
ιστορικής αλήθειας. Και όμως, τα Σκόπια 
επιμένουν, στήνοντας πελώρια αγάλμα-
τα στις πλατείες και τους δρόμους τους, 
παραμυθιάζοντας ντόπιους και ξένους.

ΠΕΝΘΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Στις 30 Μαρτίου 2018 εκοιμήθηκε η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής 
«Παναγιάς Καρδιώτισσας» Κέρας Πεδιάδας.  

Μαριάμ Βαβουγυιού
Υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στην Ιερά Μονή της Παναγίας Καρ-

διώτισσας Κέρας. Ήταν η αδελφή του Επίτιμου Προέδρου του Συνδέ-
σμου Πολιτικών Συνταξιούχων του Νομού Λασιθίου.

Στην Εξόδιο Ακολουθία που έγινε στην Μονή της Παναγίας, πα-
ρευρέθη πλήθος κόσμου από το Ηράκλειο και τα γύρω χωριά. Συ-
γκινητικοί ήταν οι Λόγοι των Μητροπολιτών Πέτρας και Χεροννήσου 
κ. κ. Γερασίμου, μα πιο συγκινητικός ο λόγος του Ιεράρχη Ρεθύμνου 
και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιου. Ο πολύς κόσμος από τα γύρω χωριά 
και τα συγκινητικά του λόγια μας λένε ότι η Ηγουμένη Μαριάμ ήταν 
πνευματικιά και είχε βοηθήσει πολύ κόσμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας απευθύνει τα συλλυ-
πητήριά του στον κ. Βαβουγυιό.

Πρόεδρε να ζήσετε και να την θυμάστε.
Επίτιμε Πρόεδρε Θερμά Συλλυπητήρια.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών  Συνταξιούχων Ν. Λασιθίου
Π.Β.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αθήνα 27/03/2018
Μετά τις εκλογές στις 12/12/16 του Συνδέσμου μας 

για ανάδειξη ΔΣ και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία 
ξεκίνησε η δράση μας ως συνέχεια των προηγούμενων 
δραστηριοτήτων μας.

Πολλαπλές και ποικίλες οι δραστηριότητές μας, όλες 
προσανατολισμένες στην ανασύνταξη του συνταξιουχι-
κού κινήματος με ποιοτικούς και αριθμητικούς δείκτες, 
για ένα κίνημα που μπορεί να αντιστοιχηθεί στην αντι-
συνταξιουχική επέλαση, να ανατρέψει τις πολιτικές που 
εξαθλιώνουν τις ζωές μας και των οικογενειών μας. 
Ένα κίνημα που να προβάλει αιτήματα για αποκατάστα-
ση όλων των απωλειών, όλων των κεκτημένων μας, την 
κατάργηση όλων των αντιλαϊκών – αντισυνταξιουχικών 
νόμων, αλλά και αιτήματα για κάλυψη των πραγματι-
κών αναγκών μας, που η επιστήμη και η τεχνολογία σή-
μερα μπορεί να μας εξασφαλίσει. Εξάλλου, ενώ είμα-
στε εμείς και τα εργαζόμενα παιδιά μας οι μοναδικοί 
παραγωγοί του πλούτου που παράγεται, τον νέμονται 
οι κεφαλαιοκράτες. Είναι δικός μας πλούτος, δεν τον 
χαρίζουμε, τον διεκδικούμε.

Οι δραστηριότητες που αναπτύξαμε ήταν πρωτοβου-
λίες που πήραμε αυτοτελώς ως Σύνδεσμος, για την ορ-
γάνωση και ενημέρωση  συνταξιούχων Δημοσίου, με 
συσκέψεις, συγκεντρώσεις,παραστάσεις διαμαρτυρίας, 
εξορμήσεις σε χώρους που συγκεντρώνονται οι συντα-
ξιούχοι (ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ, Τράπεζες, ΚΑΠΗ), ενημέ-
ρωση  (με ανακοινώσεις, μηνύματα, προσωπική επαφή, 
με άρθρα στην εφημερίδα «Βήμα των Συνταξιούχων», 
κλπ), με πολιτιστικά δρώμενα (επισκέψεις σε Μουσεία, 
εκδρομές, καλοκαιρινές διακοπές, θέατρο, σινεμά, συ-
νεστιάσεις, γλέντια).

Οργανώσαμε Ημερίδες για επίκαιρα ζητήματα (πο-
λιτικές εξελίξεις, μέτρα, ΕΦΚΑ, για θέματα Υγείας, του 
πολέμου, για το προσφυγικό και άλλα).

Ιδιαίτερη ευαισθησία δείξαμε για το ζήτημα της ερ-
γατικής αλληλεγγύης σε εργαζόμενους, άνεργους, αλ-
λοδαπούς, συνδικαλιστές που διώκονται και άλλα.

Συντονίσαμε την δράση μας με τις δραστηριότητες 
των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, 
εκπροσωπώντας επάξια τους συνταξιούχους Δημοσίου, 
αφού η παρουσία της Ομοσπονδίας μας στη ΣΕΑ ήταν 
τυπική, συμμετέχοντας σε όλες τις κινητοποιήσεις.

Το ίδιο κάναμε και με το ΠΑΜΕ, ιδιαίτερα με τις ταξι-
κές δυνάμεις Δημοσίου και ΟΤΑ.

γενικά αναπτύξαμε δραστηριότητες και πρωτο-
βουλίες με θετικά αποτελέσματα, καλύπτοντας το 
κενό που η Ομοσπονδία και οι άλλοι σύνδεσμοι του 
Δημοσίου άφηναν με την αδράνειά τους. Έτσι, προσπα-
θήσαμε να συνεργαστούμε με άλλους Συνδέσμους της 
Αττικής και Πανελλαδικά, να μπολιάσουμε τους συντα-
ξιούχους με την δική μας αντίληψη και προσανατολι-
σμό. Αυτό έφερε αποτελέσματα θετικά, στην οργάνω-
ση και την συμμετοχή όλο και περισσότερων συνταξι-
ούχων στην δράση. Έφερε αλλαγή συσχετισμού δυνά-
μεων, όχι μόνο στην Ομοσπονδία, αλλά και στην Αττική 
και Πανελλαδικά.

Συνεχίζουμε πιο δυναμικά. Με πίστη στην δύνα-
μή  μας προχωράμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει 
για να έχουμε μικρές και μεγάλες νίκες, αμετακίνητα 
προσανατολισμένοι στο στόχο μας, να αλλάξουμε τον 
κόσμο.

Ο αγώνας δεν τελείωσε.
Συνεχίζουμε…

Είναι μονόδρομος και λύση.
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Το ΔΣ του Συνδέσμου Συν/χων Δημοσίου Αθήνας καταγγέλει την 
απαράδεκτη ενέργεια επιβολής ποινής-τιμωρίας σε στρατιώτη από τη 
μονάδα του, επειδή συμμετείχε σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο και έκ-
φρασε ένστολος με ομιλία του την αντίθεσή του για την εμπλοκή της 
Ελλάδας στα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ.

 Με την ομιλία του εξέφρασε τα πραγματικά πατριωτικά αισθήματα 
του λαού μας και των στρατευμένων, να υπερασπίζονται τα κυριαρχικά 
δικαιώματα και τα σύνορά της πατρίδας μας. Οι στρατευμένοι καμμιά 
«δουλειά» δεν έχουν έξω από τα σύνορά μας και ιδιαίτερα σε επεμβά-
σεις και πολεμικές εμπλοκές για λογαριασμό των συμφερόντων των 
ιμπεριαλιστών.

Καλούμε τα μέλη μας να πάρουν ενεργό μέρος στα συλλαλητήρια 
και στις αντιϊμπεριαλιστικές αντιπολεμικές εκδηλώσεις, κόντρα στους 
σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ, Αγγλίας Γαλλίας, που τελευταία επέ-
δραμαν στη Συρία με πρόσχημα τα «χημικά».

Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους σχεδιασμούς • 
τους.
Κανένας φαντάρος μας έξω από τα σύνορα της χώρας.• 
Καταδίκη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όλων όσοι συμ-• 
φωνούν με τις επεμβάσεις με το πρόσχημα των χημικών 
όπλων.
Καταδίκη της πολιτικής που γεννά φτώχεια, ανεργία, προ-• 
σφυγιά και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Το Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στις 27 Μάρτη πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γ.Σ. του Συνδέ-

σμου.
Μαζική ήταν η συμμετοχή των μελών. Αναπτύχθηκε ουσι-

αστική συζήτηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη ζωή 
των συνταξιούχων και των οικογενειών τους. Υπερψηφίστηκε ο 
Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.

Ομόφωνη ήταν  η καταγγελία της αντιλαϊκής,  αντισυνταξιου-
χικής  πολιτικής, που εφαρμόζεται διαχρονικά απ’ όλες τις μέχρι 
τώρα Κυβερνήσεις για λογαριασμό των επιχειρηματικών  ομί-
λων και εξαθλιώνει εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Αναδείχθηκαν οι δύο γραμμές  και  στο συνταξιουχικό  όπως 
και στο εργατικό κίνημα. Καταδικάστηκε η γραμμή του συμβι-
βασμού, της μοιρολατρίας του λιγότερου κακού, της αποχής 
από τους αγώνες που στην ουσία ρίχνει νερό στο μύλο της αντί-
δρασης και στο χτύπημα όλων των δικαιωμάτων μας.

Ως κύριο καθήκον για άλλη μια φορά τέθηκε η ανασύνταξη 
του συνταξιοδοτικού κινήματος με τη γραμμή της ρήξης και 
ανατροπής. Η συνέχιση και ενδυνάμωση της πάλης με αιτήματα 
που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες  μας.

 ΤΟ   Δ. Σ.

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  Αθήνα 17/04/1018

για την Επίθεση στη νεολαία  
στο αντιπολεμικό Συλλαλητήριο

Το ΔΣ του Συνδέσμου καταγγέλει τις δυνάμεις καταστολής που κατ’ 
εντολή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εξαπέλυσε άγρια επίθεση 
στη νεολαία την ώρα που πραγματοποιούσε αντιιμπεριαλιστικό συλλα-
λητήριο και διαμαρτύρονταν για την εγκληματική επέμβαση στη Συρία 
και το Συριακό λαό.

Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης που με την προσήλωσή της σε 
ΗΠΑ – ΝΑΤΟ εμπλέκει την χώρα μας όλο και πιο βαθιά στους πολεμι-
κούς σχεδιασμούς τους, για λογαριασμό του ντόπιου και ξένου κεφα-
λαίου.

Το δυνάμωμα του εργατικού – λαϊκού κινήματος και της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης είναι η απάντηση στις ιμπεριαλιστικές επιλογές.

ΟΛΟΙ ΣτΗ ΔΡΑΣΗ ΟΛΟΙ ΣτΟΝ ΑγΩΝΑ
Για το Δ.Σ.

 Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζο-

μένων των ΟΤΑ, που σήμερα βρίσκονται στον δρόμο 
της πάλης για την εξασφάλιση του δικαιώματος στη 
μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη μισθολογικά-
συνταξιοδοτικά-συνδικαλιστικά δημοκρατικά δικαιώ-
ματα, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που έχει 
θέσει στο «απόσπασμα» όλα τα δικαιώματά μας.

Είναι πλέον γνωστό, πως η πολιτική της κυβέρνη-
σης στο όνομα της «ανάπτυξης και ανταγωνιστικότη-
τας» και με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ που υιοθε-
τεί, ευνοεί την κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων 
σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων μας.

Προωθεί την πολιτική για την ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων και στον Δημόσιο και στον Ιδι-
ωτικό τομέα.

Το κοινό μέτωπο, η συμμαχία των εργαζομένων, 
των συνταξιούχων και όλων των λαϊκών στρωμάτων, 
ενάντια στην αντιλαϊκή μονοπωλιακή πολιτική, απο-
τελεί τη λύση για την πλήρη κάλυψη των συγχρόνων 
αναγκών μας, κόντρα στα συμφέροντα της άρχουσας 
τάξης και του κεφαλαίου.

Σημείωση: 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  
ΕΓΚΡΙθΗΚΑΝ ΠΑΜΨΗΦΕΙ.

ΠΡΟΤΑΣeiΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/03/2018

ΨΗΦΙΣΜΑ
«Βρωμάει Μπαρούτι στη Γειτονιά μας»

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλή-
λων Δημοσίου Αθηνών, καλεί τους συνταξιούχους, 
να είναι σε επαγρύπνηση με αφορμή τα τεκταινόμε-
να τον τελευταίο καιρό: Πόλεμος στη Συρία, κατά-
ληψη του Αφρίν από τους Τούρκους, κλιμάκωση της 
Τουρκικής επιθετικότητας με την αμφισβήτηση κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο Αιγαίο επέ-
κταση και αναβάθμιση ΝΑΤΟικών βάσεων (Σούδα, 
Σύρος, Κάρπαθος, Άραξος και Αλεξανδρούπολη), 
αμυντική συμφωνία της Κύπρου με την Γαλλία για 
υπεράσπισή της σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, 
άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ του ΝΑΤΟ.

Όλα δείχνουν προετοιμασία για ενδεχόμενο πολε-
μικό επεισόδιο στην περιοχή μας με την κυβέρνηση 
να έχει αναλάβει ρόλο πλασιέ των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για 
λογαριασμό του ντόπιου κεφαλαίου. Το ΝΑΤΟ και 
η Ε,Ε νίπτουν τας χείρας τους για τις προκλητικές 
δηλώσεις της Τουρκίας ενώ η κυβέρνηση καλλιεργεί 
τον εφησυχασμό στην περίπτωση της σύλληψης των 
Ελλήνων αξιωματικών στην Θράκη.

Ο ρόλος τους δεν είναι για την ασφάλεια των συ-
νόρων και δεν τα προστατεύουν. Το έχουν δείξει πε-
ρίτρανα στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, στο Κυπρι-
ακό, στον πόλεμο στο ΙΡΑΚ-ΙΡΑΝ στη χρησιμοποίηση 
μάλιστα της βάσης της Σούδας με ευθύνη των κυ-
βερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και σήμερα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Ο κίνδυνος θερμού πολεμικού επεισοδίου είναι 
ορατός. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που εί-
ναι στο παιχνίδι για λογαριασμό του εγχώριου κε-
φαλαίου.

 Δεν υπερασπιζόμαστε την πατρίδα ως ορμητήριο 
των Ιμπεριαλιστών για τα συμφέροντά τους

Υπερασπιζόμαστε και επαγρυπνούμε για την πα-
τρίδα για λογαριασμό της Ε.Τ. για τα παιδιά και τα 
εγγόνια της λαϊκής οικογένειας.

Πρωτοστατούμε στον αγώνα για την υπεράσπιση 
της εδαφικής μας ακεραιότητας. Με την πάλη μας 
βοηθάμε και επιδιώκουμε να καταργηθεί το σύστημα 
της εκμετάλλευσης ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Καμιά εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση 
και στα γεράκια του ΝΑτΟ.
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Συνάδελφοι, συναγωνιστές
Η ΓΣ μας πραγματοποιείται σε μία περίοδο 

που σημαδεύεται από έντονες πολιτικές εξε-
λίξεις διεθνώς και στην χώρα μας.

Έχουμε όξυνση των ενδοιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών για το μοίρασμα της πίτας σε 
αγορές πρώτων υλών και ενέργειας, για αλ-
λαγή συνόρων.

Αυτοί οι ανταγωνισμοί βρίσκουν έκφρα-
ση στη διαμάχη για το μείγμα διαχείρισης, 
το κούρεμα του Ελληνικού χρέους, για τις 
εμπορικές σχέσεις των ανταγωνιστών μεταξύ 
τους. Έχουμε αντιφατικές σχέσεις μεταξύ των 
κρατών, νέες διακρατικές εμπορικές συμφω-
νιές, αναμόρφωση ιμπεριαλιστικών συμμαχι-
ών. π.χ. την ώρα που η Τουρκία είναι μέλος 
του ΝΑΤΟ, αγοράζει οπλικά συστήματα και 
ενισχύει τη σχέση της με τη Ρωσία, ανταγωνί-
στρια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Ακραία έκφραση ιμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών αποτελεί ο πόλεμος. Ενώ ακόμα οι 
εστίες του πολέμου δεν έχουν σβήσει στην 
Ουκρανία και Συρία, έχουμε επικίνδυνες εξε-
λίξεις στη Μέση Ανατολή – ανατολική Μεσό-
γειο – Αιγαίο. Κατάληψη του Αφρίν από τους 
Τούρκους και αμφισβήτηση των νησιών μας 
στο Αιγαίο.

Χαρακτηριστικό είναι η συγκέντρωση Να-
τοϊκών δυνάμεων στα σύνορα με τη Ρωσία 
και Τουρκικών δυνάμεων στη μεθόριο με 
τη Συρία, για το ζήτημα ίδρυσης αυτόνομου 
Κουρδικού κράτους. Νέες Νατοϊκές βάσεις 
στα Βαλκάνια.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα η κυβέρνηση, με τη 
γραμμή της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, 
εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους ιμπερια-
λιστικούς σχεδιασμούς. Δίνει γη και ύδωρ σε 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ «ενισχύοντας» τη θέση της χώ-
ρας στη περιοχή, για λογαριασμό του εγχώ-
ριου κεφαλαίου, εκθέτοντας σε ολοένα πιο 
μεγάλο κίνδυνο το λαό. Πρόκειται για αυτα-
πάτη και αποπροσανατολισμό η δήθεν προ-
στασία του λαού από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 
Το τρίπτυχο για σταθερότητα-ανάπτυξη-
ανταγωνιστικότητα κάθε άλλο παρά σταθε-
ρότητα εξασφαλίζει στον Ελληνικό λαό και 
τους άλλους λαούς της περιοχής. Ο κίνδυνος 
γενικευμένου πολέμου είναι υπαρκτός. Θα 
κληθούν τα παιδιά μας να δώσουν τη ζωής 
τους για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστι-
κότητα των μονοπωλίων.

Το κρίσιμο είναι από ποιους και για τα συμ-
φέροντα ποιας τάξης διεξάγεται ο πόλεμος. Η 
Εργατική τάξη δεν πρέπει να θυσιαστεί για τα 
συμφέροντα της Αστικής τάξης, είναι έξω από 
τα συμφέροντά της. Γι’ αυτό απαιτείται η ορ-
γάνωση της πάλης ενάντια σε όποια συμμε-
τοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς, ενάντια στην αλλαγή συνόρων, 
ενάντια στα μονοπώλια και τον καπιταλισμό. 
Να απαιτήσει ο λαός την αποδέσμευση της 
χώρας από ΕΕ και ΝΑΤΟ οργανώνοντας τη 
δική του αυτοτελή πάλη, σε περίπτωση πο-
λέμου, για εξουσία που θα υπερασπίζεται τα 
συμφέροντά του.

Με το θέμα των Σκοπίων ενισχύεται ο εθνι-

κισμός, ο αλυτρωτισμός, τόσο από την πλευ-
ρά της κυβέρνησης, όσο και των άλλων Αστι-
κών Κομμάτων. Γίνεται προσπάθεια να απο-
κρυφτεί ότι αυτό είναι μέρος της Ευρωατλα-
ντικής ολοκλήρωσης.

Κοινός παρανομαστής, παρ’ όλες τις αντιθέ-
σεις των ιμπεριαλιστών, είναι το τσάκισμα της 
Εργατικής τάξης και όλων των λαϊκών στρω-
μάτων με αφορμή την κρίση, για να ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Από την 
ανάπτυξη αυτή δεν έχουν να κερδίσουν τίπο-
τα οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.

Κοινός είναι ο στόχος και ίδια η στρατηγική 
των Κ-Μ, της ΕΕ και γι’ αυτό παίρνονται σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και παγκόσμια τα 
ίδια μέτρα, με ή χωρίς μνημόνια και ανεξάρ-
τητα από το βαθμό ανάπτυξης.

Συνάδελφοι, η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο 
του Συνδέσμου μας. Σήμερα μας δίνεται η δυ-
νατότητα, πέρα από την εκτίμηση για τη δρά-
ση μας το προηγούμενο διάστημα, να ανταλ-
λάξουμε γνώμες και να αποφασίσουμε για το 
πώς θα οργανώσουμε τη συνέχιση της, την 
επόμενη περίοδο.

Το ΔΣ του Συνδέσμου στην τελευταία συνε-
δρίαση του, εκτίμησε τη δράση του, τα αποτε-
λέσματα αλλά και τις αδυναμίες του.

Η δουλειά μας για το διάστημα που πέρασε 
προχώρησε σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό που αποφασίσαμε στην προηγούμενη ΓΣ, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της ΣΕΑ 
και του ΠΑΜΕ.

Αναπτύξαμε τη δραστηριότητά μας μέσα 
σε πολύ δύσκολες συνθήκες που διαμορφώ-
νουν οι αντιλαϊκές, αντισυνταξιουχικές πολιτι-
κές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνέχεια 
των προηγούμενων κυβερνήσεων, που όλες 
βέβαια είναι ταγμένες στην εξυπηρέτηση των 
αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων.

Η δουλειά μας ήταν και είναι δύσκολη, κα-
θώς οι συνθήκες αυτές και η αστική προπα-
γάνδα επιδρούν στη συνείδηση του κάθε συ-
νταξιούχου με ιδεολογήματα του τύπου δί-
καιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρό-
τηση, λύσεις με ισοδύναμα, με κοινωνικά 
μερίσματα, συμφωνίες με κοινωνικούς 
εταίρους, κοινωνικούς διαλόγους, με την 
λογική του μικρότερου κακού και άλλα.

Δώσαμε και δίνουμε μάχες, μέσα σε αυτές 
τις πολιτικές συνθήκες, σε συντονισμό με τις 
Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, 
δίπλα στο ταξικό εργατικό κίνημα, για την ανα-
τροπή των αντιλαϊκών- αντισυνταξιουχικών 
πολιτικών για να έχουμε μικρές και μεγάλες νί-
κες σήμερα αλλά και για ένα καλύτερο αύριο.

Με βάση αυτό τον προσανατολισμό, χαρα-
κτηρίστηκε η δράση μας το προηγούμενο δι-
άστημα.

Κάθε ενέργεια και παρέμβασή μας απέβλε-
πε στην οργάνωση των συνταξιούχων δημο-
σίου, στη συσπείρωσή τους και στη συμμετο-
χή τους στη ζωή του Συνδέσμου και στους τα-
ξικούς αγώνες (12% των συνταξιούχων όλων 
των κλάδων είναι μόνο οργανωμένοι, με το 
ποσοστό να είναι μικρότερο στους συνταξιού-
χους Δημοσίου).

Ορόσημο αποτελεί το 70ο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας. Η συμμετοχή τριών μελών 
του ΔΣ του Συνδέσμου μας στη διοίκηση της 
ΠΟΠΣ μας έφερε μπροστά σε νέα καθήκοντα 
και ευθύνες.

Όλοι μας γνωρίζουμε την προσπάθεια που 
έγινε τα προηγούμενα χρόνια από τον Σύνδε-
σμο μας για την οργάνωση, τον συντονισμό, 
τη συμμετοχή των συνταξιούχων δημοσίου 

στη δράση, την αλλαγή συσχετισμών δύνα-
μης στους Συνδέσμους Αττικής, Πανελλαδικά 
και στην Ομοσπονδία χωρίς ποτέ να παρεκ-
κλίνουμε από τον ταξικό προσανατολισμό μας 
και από τον στόχο για την ανασύνταξη του 
συνταξιουχικού κινήματος στο Δημόσιο.

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΑΜΕ θΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εκτός από την αλλαγή συσχετισμών στο συ-
ντηρητικό 11μελές ΔΣ της ΠΟΠΣ, άλλαξε και 
πανελλαδικά ο χάρτης, με τη συμμετοχή τα-
ξικών δυνάμεων στις διοικήσεις των Συνδέ-
σμων. Όλοι γνωρίζουμε τις μάχες που δώσα-
με τα προηγούμενα χρόνια για την τροποποί-
ηση του αντιδημοκρατικού καταστατικού της 
Ομοσπονδίας, για τον εκδημοκρατισμό της 
εφημερίδας «Βήμα Συνταξιούχων» το περιε-
χόμενο της οποίας δεν είχε καμιά αγωνιστική 
αναφορά αλλά έβριθε συντηρητικών απόψε-
ων και αντιλήψεων. Σήμερα κατατίθεται και 
η άλλη άποψη, ότι δηλαδή υπάρχει διέξοδος, 
ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι υποχρεωμένοι 
να αποδεχθούν την λογική του μικρότερου 
κακού ως αναγκαία. Υπάρχει το Σωματείο - 
η ΣΕΑ – το ΠΑΜΕ- Υπάρχει η διεκδίκηση με 
ρήξη και ανατροπή. Υπάρχει διέξοδος και δεί-
χνουμε το δρόμο για τη λύση.

Από τα τρία μέλη του Συνδέσμου μας και 
μέλη της ΠΟΠΣ καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για όσο πιο δημοκρατικό κατα-
στατικό γίνεται, ώστε το υπό τροποποίηση κα-
ταστατικό να είναι όσο πιο δημοκρατικό γί-
νεται. 

Τα τρία μέλη του Συνδέσμου μας, με απο-
φασιστικότητα δίνουν μάχη ως μέλη της Διοί-
κησης της ΠΟΠΣ, για την οργάνωση των συ-
νταξιούχων δημοσίου πανελλαδικά. Πάνε κό-
ντρα στην προσπάθεια που καταβάλλεται από 
τις συντηρητικές δυνάμεις της Διοίκησης της 
Ομοσπονδίας και πολλών συνδέσμων της, να 
παραμείνουν οι συνταξιούχοι στην αδράνεια. 
Οι δυνάμεις αυτές κάνουν σταθερά υπονο-
μευτική δουλειά, προσπαθούν να μειώσουν 
τη σημασία της οργανωμένης πάλης με σχό-
λια του τύπου «οι αγώνες δεν έχουν μαζικό-
τητα και αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να πραγ-
ματοποιούνται με τέτοια συχνότητα και ένταση. 
Είναι καλύτερα να προσανατολιστούμε στα δι-
καστήρια, σε συναντήσεις με τους αρμόδιους 
και τους υπουργούς. Πρέπει και μείς να συμ-
βάλουμε στην ανάπτυξη που έχει ανάγκη 
η χώρα. Ίσως χρειάζεται να αναπροσαρμόσου-
με τα αιτήματά μας και να μην είμαστε μαξιμα-
λιστές». Με αυτό τον τρόπο υπερασπίζο-
νται τα συμφέροντά μας.

Παρ’ όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες, το 
ΔΣ του Συνδέσμου με τα μέλη του, έχει συμ-
βάλει πρακτικά και ουσιαστικά στον καλύτερο 
συντονισμό των Συνδέσμων της Ομοσπονδί-
ας και τη δραστηριοποίησή τους. 

Έχει συντονιστικό ρόλο με θετικά αποτελέ-
σματα.

 Χαρακτηριστικό είναι ότι απ’ όλη την Ελλά-
δα οι συνταξιούχοι εμπιστεύονται το ΔΣ του 
Συνδέσμου μας ακόμα περισσότερο από τότε 
που μέλη του είναι και μέλη της Διοίκησης της 
ΠΟΠΣ. Σε μας απευθύνονται για έγκυρη και 
υπεύθυνη ενημέρωση.

 Μέσα από τη δράση μας, συνάδελφοι, απο-
καλύψαμε την ψεύτικη προπαγάνδα της Κυ-
βέρνησης περί των ισοδύναμων κοινωνικών 
μερισμάτων, που δήθεν θα αποκαταστήσουν 
τις απώλειες που έχουμε υποστεί χάρη της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, προπαγάνδα που 
στην ουσία επιδιώκει να κρύψει την απόφασή 
της για τα νέα αντισυνταξιουχικά μέτρα που 

θα προσθέσει πάνω στα παλιά το επόμενο δι-
άστημα.

 Γλιτώσαμε έναν κόσμο από το να τρέχει 
στα δικαστήρια και να πληρώνει δικηγόρους. 
Να πιστεύει σε αυταπάτες, ότι τάχα θα του 
επιστραφούν όσα χρήματα του παρακρατήθη-
καν επειδή οι νόμοι είναι αντισυνταγματικοί.

 Σταθήκαμε απέναντι στον εργοδοτικό και 
κυβερνητικό συνδικαλισμό. Όπως την ΑΓΣΣΕ, 
Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, στην πλειοψη-
φία του ΔΣ της ΠΟΠΣ καθώς και αρκετών 
ΔΣ Συνδέσμων, ότι δηλαδή οι συνταξιούχοι 
θα πάρουν πίσω χρήματα με δικηγόρους και 
δικαστικές αποφάσεις για να θησαυρίζουν 
τα δικηγορικά γραφεία. Απόψεις που δίνουν 
άλλοθι στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές 
και σπρώχνουν στην αποστράτευση απ’ τους 
αγώνες τους συνταξιούχους. Η θέση μας εί-
ναι όχι μόνο να μας αποδοθούν, άμεσα, όλα 
τα παρακρατηθέντα αλλά και να σταματήσει 
κάθε παρακράτηση για υγεία, εισφορές αλλη-
λεγγύης κ.λ.π. 

 Κάναμε ανοίγματα και συνεργασίες με συ-
νταξιουχικές οργανώσεις Δημοσίου που δεν 
είναι ενταγμένες στη δύναμη της ΠΟΠΣ όπως 
ΟΤΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΙΜΙΤΣ για ενίσχυση του συ-
ντονισμένου ταξικού αγώνα. Σήμερα πολλά 
μέλη αυτών των οργανώσεων είναι μέλη του 
Συνδέσμου μας, είναι ανάμεσά μας και συμμε-
τέχουν σε όλες τις δραστηριότητές μας.

 Δώσαμε μάχες, ακολουθώντας όλες τις 
μορφές αγώνα αυτοτελώς, με την ΣΕΑ και το 
ΠΑΜΕ, με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο 
και στους ΟΤΑ.

 Για την καλύτερη οργάνωση και συμμετο-
χή των συνταξιούχων, οργανώσαμε συσκέ-
ψεις στις περιοχές της Αττικής και σε άλλους 
νομούς της χώρας, ενημερώνοντας τους συ-
νταξιούχους για τα μέτρα, για τα προβλήματα 
που μας απασχολούν και για το τι πρέπει να 
κάνουμε για την επίλυσή τους.

 Εκτιμούμε ότι η ομάδα δράσης του Συνδέ-
σμου αποτελούμενη από δραστήρια μέλη μας 
που δουλεύουν στο πλάι του ΔΣ, βοήθησε 
πολύ στο άνοιγμα της δουλειάς μας και είναι 
ανάγκη η ομάδα αυτή να διευρυνθεί.

 Οι καθημερινές εξορμήσεις σε χώρους 
που συγκεντρώνονται συνταξιούχοι (ΓΛΚ-
ΕΤΕΑΕΠ-ΕΦΚΑ-ΜΤΠΥ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΚΑΠΗ) με 
ενημερωτικά φυλλάδια και συζήτηση, απέ-
δωσε. Έχουμε νέες εγγραφές. Όλο και περισ-
σότεροι συνταξιούχοι συμμετέχουν στη ζωή 
του Συνδέσμου, παίρνουν μέρος στις δραστη-
ριότητες του, αγωνιστικές, ενημερωτικές, πα-
ραστάσεις διαμαρτυρίας στα ασφαλιστικά τα-
μεία, νοσοκομεία κλπ.

 Σήμερα ο Σύνδεσμός μας ο οποίος αριθ-
μούσε μετά την τελευταία εκκαθάριση του 
μητρώου 1500 περίπου μέλη, υπερδιπλασιά-
στηκε. Αριθμεί περίπου 3500 μέλη.

 Το στοίχημα είναι η πλειοψηφία των εγγε-
γραμμένων μελών συνειδητοποιημένα να μπει 
στη δράση, να σταθεί απέναντι στον ταξικό 
αντίπαλο που καταδυναστεύει τη ζωή του, τη 
ζωή και το μέλλον των παιδιών του και κυρί-
ως να πιστέψει ότι μπορεί να τον νικήσει.

 Συμμετείχαμε επίσης, αντιπροσωπεύοντας 
τους συνταξιούχους Δημοσίου, σε όλες τις κι-
νητοποιήσεις της ΣΕΑ. Πήραμε μέρος, ως μέ-
λη της διοίκησης της Ομοσπονδίας, στις περι-
φερειακές συσκέψεις, για την καλύτερη προ-
ετοιμασία των περιφερειακών και πανελλα-
δικών συγκεντρώσεων των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

 Ήμασταν πάντα στην πρώτη γραμμή του 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 27/3/2018
Σούλα Ακζώτη
Πρόεδρος του  
Συνδέσμου Αθήνας 
και μέλος της  
Διοίκησης 
της ΠΟΠΣ 
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αγώνα στις μαχητικές πανελλαδικές συγκε-
ντρώσεις που αρκετές φορές δεν ήταν αναί-
μακτες . Δεχθήκαμε καταστολή, βία , χημικά.

 Σε συγκέντρωση της Αθήνας φτάσαμε στην 
πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, όπου ο Πρωθυ-
πουργός υποχρεώθηκε να δεχθεί την αντιπρο-
σωπεία των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών 
οργανώσεων, χωρίς βέβαια να δοθεί λύση.

Ωστόσο, αδύνατη παραμένει η συμμετο-
χή συνταξιούχων δημοσίου σε σχέση με τους 
άλλους κλάδους των συνταξιούχων και αυτό 
δεν είναι άσχετο από την αντίληψη της πλει-
οψηφίας του ΔΣ της Ομοσπονδίας, που είναι 
προσανατολισμένη κυρίως σε κοινωνικούς 
διαλόγους, επισκέψεις σε υπουργούς και δι-
οικητικούς παράγοντες μακριά και πέρα από 
την αγωνιστική διεκδίκηση και φέρνει εμπό-
δια στη δουλειά μας. Εμείς συνεχίζουμε τις 
παρεμβάσεις μας σταθερά.

Το συνταξιουχικό κίνημα είναι στο προσκή-
νιο. Στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιή-
θηκαν σε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο ως 
την Κρήτη, πήραν μέρος χιλιάδες συνταξιού-
χοι, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να νομι-
μοποιήσουν ποτέ στη συνείδησή τους και να 
αποδεχθούν ως τετελεσμένο, την απώλεια 
των κεκτημένων τους. Απεναντίας δήλωσαν 
ότι θα αγωνιστούν και θα διεκδικήσουν όσα 
οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν. Δεν πρόκει-
ται να χαρίσουν σε κανένα δανειστή και κα-
πιταλιστή όσα με αίμα και θυσίες έχουν κερ-
δίσει. [...]

Στην συνείδηση των μελών μας, όλων των 
συνταξιούχων αλλά και γενικά στη συνείδηση 
του λαού το συνταξιουχικό κίνημα έχει κατα-
χωρηθεί ως ένα μαχητικό κίνημα που δεν έχει 
καταθέσει τα όπλα.

Εξάλλου με την πίεση που έχουμε ασκήσει, 
εμποδίσαμε κάποια αντισυνταξιουχικά μέτρα 
να επιβληθούν νωρίτερα, κάποια άλλα να μην 
επιβληθούν, όπως τα 25Ευρώ στα νοσοκο-
μεία. Πήραμε πίσω, ψίχουλα βέβαια, από τις 
εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη. [...]

Η αγωνιστική πορεία που έχουμε διανύσει 
αποτελεί παρακαταθήκη για τους αγώνες που 
έχουμε μπροστά μας.

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

Με την Πανελλαδική Συγκέντρωση του Δε-
κέμβρη του 2017 έκλεισε ο προηγούμενος 
κύκλος κινητοποιήσεων.

Μπροστά μας έχουμε την εφαρμογή των 
νέων μέτρων που απορρέουν από το 3ο μνη-
μόνιο. Έρχονται και νέοι νόμοι.

Με τον 4ο κύκλο αξιολόγησης που έχουμε 
σε εξέλιξη και τα 88 προαπαιτούμενα που θα 
φορτωθούν στις πλάτες του λαού, εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων, για να εκταμιευθεί η 
δόση του χρέους, ενσωματώνονται τα προη-
γούμενα μέτρα όλων των μνημονίων. Έχουμε 
εφαρμογή προνομοθετημένων μέτρων για το 
2019-2020 και νέο πλαίσιο δημοσιονομικής 
στρατηγικής έως και το 2022.

Η έξοδος στις αγορές, η παραγωγική ανασυ-
γκρότηση, η δίκαιη ανάπτυξη που πατάει πάνω 
στα αποκαΐδια των λαϊκών δικαιωμάτων, κτίζε-
ται πάνω στην ένταση της εκμετάλλευσης που 
δεν μπορεί να είναι δίκαιη ανάπτυξη όσο υπάρ-
χουν εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πολύ σοβαρό ζήτη-
μα του επανυπολογισμού των συντάξεων. Η 
περικοπή της προσωπικής διαφοράς που προ-
κύπτει από τον επανυπολογισμό, θα εφαρμο-
στεί από 1-1-2019. Αυτό το ζήτημα θα απο-
τελέσει έναν από τους κύριους στόχους πά-
λης το επόμενο διάστημα. 

Η μείωση που θα προκύψει από την περι-

κοπή 18-20% της προσωπικής διαφοράς μαζί 
με τη μείωση του αφορολόγητου υπολογίζε-
ται ότι θα επιφέρει μείωση 3 συντάξεων το 
χρόνο, αν πάνε όλα καλά με τη δημοσιονο-
μική πολιτική. Σε διαφορετική περίπτωση το 
ποσοστό θα μεγαλώσει.

Να μην ξεχνάμε και τον αυτόματο κό-
φτη που καραδοκεί. Πάνω στις μειώσεις που 
έχουμε υποστεί από τις απανωτές εισφορές 
αλληλεγγύης στις επικουρικές θα έχουμε και 
συνέχεια, ίσως και την κατάργησή τους όπως 
έγινε με τις επικουρικές συντάξεις των τραπε-
ζικών υπαλλήλων. Όλα στα πλαίσια της κοι-
νής Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διεύρυνση 
των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων.

Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που εξελίσσο-
νται αρνητικά είναι το θέμα της υγείας. Ενώ 
αυξάνονται οι εισφορές εργαζομένων και συ-
νταξιούχων, μειώνονται όλο και περισσότερο 
οι παροχές, μειώνεται η χρηματοδότηση από 
το κρατικό προϋπολογισμό, ενώ μεγαλώνει η 
επιχειρηματική δραστηριότητα με την είσοδο 
ιδιωτών στον τομέα της υγείας. Η υγεία από 
κοινωνικό αγαθό όπως θα έπρεπε να είναι, γί-
νεται εμπόρευμα για πλουτισμό.

Δεν είναι τυχαίο που στη πολιτική επικαιρό-
τητα έχουμε τα σκάνδαλα με τη NOVARTIS, 
χορός εκατομμυρίων για τα μονοπώλια στο 
φάρμακο, ενώ πεθαίνουν άνθρωποι στη κυρι-
ολεξία έξω ή μέσα στα νοσοκομεία.

Το θέμα της διαφθοράς είναι αποπροσανα-
τολιστικό και άλλοθι για τις αντιλαϊκές επιλο-
γές όλων των κυβερνήσεων.

Αιτία της κρίσης δεν είναι η διαφθορά και οι 
διεφθαρμένοι πολιτικοί, είναι το σάπιο σύστη-
μα της εκμετάλλευσης, που όσο θα διαιωνίζε-
ται, θα τρέφει και τη διαφθορά.

Από τα βασικά μέτωπα πάλης του συντα-
ξιουχικού κινήματος το επόμενο διάστημα εί-
ναι να μην περάσουν τα καταστρεπτικά μέτρα 
που έχουν ψηφιστεί για τα επόμενα χρόνια 
και μέχρι το 2023.

Με τον νόμο 4387/2016 που ψηφίστηκε 
από την πλειοψηφία των βουλευτών των πο-
λιτικών Αστικών Δυνάμεων, ολοκληρώθηκε 
σε πολύ μεγάλο βαθμό η αλλαγή στη κοινω-
νική ασφάλιση, όπως αυτή διατυπώθηκε στη 
Λευκή Βίβλο και στη Συνθήκη του Μάαστριχ 
το 1992. Είναι στρατηγική του κεφαλαίου 
που χτυπά ευθέως τον πυρήνα της κοινωνικής 
Ασφάλισης και τα συστήματα ασφάλισης που 
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη μετά τον 2ο Πα-
γκόσμιο πόλεμο με μεγάλους αγώνες και με 
την επιρροή των συστημάτων Ασφάλισης των 
Σοσιαλιστικών χωρών.

Η ΣΕΑ εκτιμώντας ότι τα εις βάρος μας μέ-
τρα που εφαρμόζονται ήδη με προηγούμενες 
αποφάσεις των κυβερνήσεων και αυτά που 
έρχονται θα έχουν ακόμη πιο οδυνηρές συνέ-
πειες σε όλους μας, αποφάσισε ομόφωνα την 
κλιμάκωση της πάλης με νέο κύκλο κινητοποι-
ήσεων αρχής γενομένης την Παναττική Παν-
συνταξιουχική συγκέντρωση στην Αθήνα που 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 8/3/2018. 
Ο σύνδεσμος με τα μέλη του ήταν παρών.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν κινη-
τοποιήσεις σε όλη τη Χώρα που θα προσδιο-
ριστούν χρονικά το επόμενο διάστημα. Αυτές 
θα περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακού, 
τοπικού και γενικότερου χαρακτήρα. Για την 
καλή προετοιμασία τους πραγματοποιήθη-
καν συσκέψεις στους νομούς της χώρας με 
συμμετοχή των ΔΣ των Σωματείων όλων των 
κλάδων, των μελών τους και εκπροσώπους 
των Ομοσπονδιών μελών της ΣΕΑ. (προφορι-
κά για το Δημόσιο πρόβλημα με ΠΟΠΣ).

 Ήδη παίρνονται πρωτοβουλίες από τα ΔΣ 
των οργανώσεων για την πλατιά ενημέρωση 
των συνταξιούχων για τα νέα μέτρα, ώστε οι 
συγκεντρώσεις που θα ακολουθήσουν να φέ-
ρουν αποτέλεσμα. Μετά το καλοκαίρι θα ακο-
λουθήσουν οι πανελλαδικές πανσυνταξιουχι-
κές συγκεντρώσεις. Ως τότε στην Αθήνα θα 
γίνονται επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις 
(συλλαλητήρια, παραστάσεις διαμαρτυρίας, 
συγκεντρώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, στα 
αρμόδια υπουργεία, στα νοσοκομεία κλπ).

Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. 
Σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις οι συνταξι-
ούχοι δημοσίου πρέπει να είναι παρόντες. Πα-
ρόντα επιβάλλεται να είναι και τα μέλη μας.

Το ΔΣ του συνδέσμου μας αποφάσισε τις 
επόμενες μέρες, μετά την ΓΣ να οργανώσει 
συσκέψεις σε όλη την Αττική για την ενημέ-
ρωση όλων των συνταξιούχων. 

Συνάδελφοι, προβάλλουμε δυναμικά το 
διεκδικητικό μας πλαίσιο με αιτήματα που να 
καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες μας, να 
ανταποκρίνονται στον πλούτο που έχουμε ως 
εργαζόμενοι παράξει και που τον νέμονται οι 
κεφαλαιοκράτες για τις δικές τους ταξικές ανά-
γκες και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
τελειώνουμε με τις αυταπάτες, τον • 
εφησυχασμό, την αδιαφορία και την 
απογοήτευση.
τις εύκολες λύσεις των προσφυγών • 
στα δικαστήρια, τα δικηγορικά γρα-
φεία που καλλιεργούν οι δυνάμεις της 
αντίδρασης και του συστήματος.
Παλεύουμε για να γίνει βαθιά συνείδηση 

στους συνταξιούχους ότι δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος από το δρόμο του αγώνα, για να ανα-
χαιτισθούν και να ανατραπούν οι αντισυντα-
ξιουχικές αντιλαϊκές πολιτικές της ΕΕ, των 
αστικών κυβερνήσεων, του κεφαλαίου.

Δεν θα σταματήσουν να παίρνουν μέτρα σε 
βάρος μας, όσο σκύβουμε το κεφάλι και έχου-
με τη λογική του «τίποτα δεν γίνεται».

Βασικό κριτήριο στην επιτυχία του στόχου 
μας, για γερό -μαζικό- μαχητικό αγωνιστικό 
συνταξιουχικό κίνημα, δίπλα στο εργατικό, εί-
ναι η καλή λειτουργία, σε ό,τι μας αφορά, του 
Συνδέσμου μας και η συνεργασία του με όλες 
τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Αυτό εξα-
σφαλίζεται με τη σταθερή και μόνιμη, καθη-
μερινή δράση μας.

Εκτιμούμε ότι διαφορετικά θα ήταν τα 
πράγματα αν ήταν πιο μαζική η συμμετοχή 
των συνταξιούχων στους ταξικούς αγώνες. 
Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι αυτή είναι η 
απάντηση, αυτή είναι η διέξοδος και λύση.

Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, με 
αποφασιστικότητα πρέπει να δώσουμε όλες 
μας τις δυνάμεις να ξεπεράσουμε τις προσω-
πικές αλλά και τις συλλογικές αδυναμίες.

Μπορεί, συνάδελφοι, η συμμετοχή των συ-
νταξιούχων να είναι ανοδική ως προς τις εγ-
γραφές και την οργάνωση αλλά έχουμε πολύ 
δρόμο μπροστά μας για τη συμμετοχή στην 
πάλη και τις κινητοποιήσεις. Αυτό πρέπει να 
το κερδίσουμε.

Δεν συμβιβαζόμαστε με τη σημερινή κατά-
σταση, απαιτείται η προσωπική υπέρβασή μας, 
η συλλογική ενεργοποίηση. Η ομάδα δράσης 
του Συνδέσμου μας είναι ανάγκη να διευρυν-
θεί και να δραστηριοποιηθεί σε όλη την Αττι-
κή. Να εξασφαλίσουμε καταλόγους με τους 
συνταξιούχων του δημοσίου όλων των κλά-
δων, ώστε να έχουμε πιο σαφή εικόνα της κα-
τάστασης και να την βελτιώσουμε.

Εκτιμώντας τη δουλειά του ΔΣ του Συν-
δέσμου γενικά και ιδιαίτερα του στόχου μας 
για την ανασύνταξη του συνταξιουχικού κινή-
ματος στο Δημόσιο, αριθμητικά και ποιοτικά 
θα λέγαμε ότι είναι θετική. Είμαστε σε καλό 
δρόμο του αγώνα της ρήξης και της ανατρο-
πής. Οι δυνατότητες είναι μεγαλύτερες. Ευ-
θύνη μας είναι να συνεχίσουμε πιο αποφασι-
στικά. Να βελτιώσουμε τη δουλειά μας, ώστε 
να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Ως τις επόμενες αρχαιρεσίες του Συνδέ-
σμου μας πρέπει να δημιουργήσουμε τις προ-
ϋποθέσεις, ώστε να στείλουμε περισσότερους 
αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΠΟΠΣ. Με 
την πείρα που διαθέτουμε να βοηθήσουμε και 
τους υπόλοιπους συνδέσμους.

Η συντηρητική πλειοψηφία του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας και των Συνδέσμων της πρέπει 
να ανατραπεί. Οι ταξικές δυνάμεις για το κα-
λό των συνταξιούχων πρέπει να πάρουν το 
πάνω χέρι. Πρέπει και το συνταξιουχικό κίνη-
μα να αντιστοιχηθεί με την επίθεση.

ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.
Συνάδελφοι το μέλλον που ονειρευό-

μαστε για μας και τα παιδιά μας δεν θα 
έρθει από μόνο του, όπως λέει και ο ποι-
ητής, πρέπει να φροντίσουμε εμείς γι’ 
αυτό.

ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ 
ΕΡΓΑζΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

☒ Τη μείωση μισθών και συντάξεων κύ-
ριων και επικουρικών, μερισμάτων και 
εφάπαξ

☒ Τη μείωση του αφορολόγητου στα 
5.600 Ευρώ από 9.000 Ευρώ.

☒ Περικοπές σε κοινωνικές παροχές, στην 
υγειονομική περίθαλψη, σε προνοια-
κά επιδόματα, οικογενειακά επιδόματα 
ακόμα και ΑΜΕΑ, σε συντάξεις χηρείας

☒ Κατάργηση του ΕΚΑΣ
☒ Κατάργηση έκπτωσης ΦΠΑ στα νησιά
☒ Αυξήσεις και στην έμμεση φορολογία
☒ Περιορισμός των ΣΣΕ
☒ Αύξηση συντελεστών ΕΝΦΙΑ
☒ Πλειστηριασμούς και Κατασχέσεις για 

χρέη ακόμη και 500 Ευρώ προς Τράπε-
ζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

☒ Αλλαγή νομοθεσίας για αποτελεσματι-
κότητα στην είσπραξη φόρων.

☒ Αφοπλισμό της Εργατικής Τάξης με την 
αλλαγή του συνδικαλιστικού ν. Στην ου-
σία κατάργηση της απεργίας, απόφαση 
που καμιά κυβέρνηση τα τελευταία χρό-
νια δεν τόλμησε να επιβάλει δια νόμου

☒ Έχουμε σωρεία απλήρωτων συντάξεων 
και εφάπαξ. Παρανόμως παρακρατηθέ-
ντα ποσά από «λάθος» υπολογισμούς 
στις επικουρικές συντάξεις, εισφορές 
του ΕΦΚΑ κλπ. 15.000 υπολογίζονται 
τα εφάπαξ δημοσίου που πρέπει να 
αποδοθούν.

ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΕΧΟΥΜΕ:
☑ Νέα προνόμια, φοροαπαλλαγές και μεί-

ωση φορολογίας, επιδότηση της ανερ-
γίας.

☑ Μείωση έως κατάργηση εισφορών.
☑ Στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας 

με επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων, συγ-
χωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών

☑ Αλλαγή στον κρατικό μηχανισμό για κα-
λύτερη εξυπηρέτηση της πολιτικής του 
κεφαλαίου, αξιολόγηση υπαλλήλων και 
υπηρεσιών για την δημοσιονομική πο-
λιτική.

☑ Η όποια “χασούρα” των κερδών τους 
θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΛΟγΟΑΠΟΛΟγΙΣτΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2018
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι
Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου μας, κά-

θε τρία(3) χρόνια διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για 
το Συνέδριο της ομοσπονδίας μας (ΠΟΠΣ).

Για φέτος οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 22 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 11.00π.μ. στο ξενοδοχείο 
ΩΚΕΑΝΙΣ στην Καβάλα με θέματα Η.Δ.:

Α. ΜΕΡΟΣ:
1. Εκλογή προεδρείου που θα διεξάγει τις διεργασίες της Γ.Σ.
2. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. ετών 2015-2017.
3. Οικονομικός απολογισμός της Εξελ. Επιτροπής ετών 

2015-2017.
4. Τοποθετήσεις 5’ των μελών για τα παραπάνω θέματα.
5. Έγκριση πεπραγμένων διοικητικού και οικονομικού 

απολογισμού.

Β.ΜΕΡΟΣ:
1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
2. Διεξαγωγή εκλογών για Δ.Σ., Ε.Ε., και αντιπροσώπων 

για Το Συνέδριο της ΠΟΠΣ.

Συν/φοι. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ψ/δ 
πρέπει να το δηλώσουν στα γραφεία του Συνδέσμου μας 
μέχρι τη ΔΕΥτΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και να είναι ταμειακά 
τακτοποιημένοι. Επίσης και για να ψηφίσει κάποιος πρέπει 
να είναι ταμειακά τακτοποιημένος.

Συναδ/σσες, Συν/φοι, σήμερα που η βάρβαρη 
επίθεση Ε.Ε. κυβερνήσεων ενάντια στους συντα-
ξιούχους γενικεύεται είναι καθήκον και υποχρέω-
ση όλων να συμμετέχουν στην Εκλογοαπολογιστι-
κή Συνέλευση του Συνδέσμου μας την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 11.00 π.μ. ΣτΟ ΩΚΕΑΝΙΣ.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ τΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΕΛΛΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΑΠΟτΕΛΕΣΜΑτΑ ΕΚΛΟγΩΝ
Στις εκλογές του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας 

που έγιναν στις 4 Μαρτίου 2018, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Συμμετείχαν για πρώτη φορά δύο (2) παραταξιακά ψηφοδέλτια:
1. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
2. ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

 Ψήφισαν:  ......343
 Άκυρα: .....................5
 Λευκά:  ....................1
 Έγκυρα:  .............337

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:  286 (85%)
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 51 (15%) 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Από τους ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 
6 κατά προτίμηση:

1. Γκόγκας Χαράλαμπος ψήφους 260
2. Καραμπεΐδου-Κόγια Μαγδαληνή » 215
3. Καβαργύρη Ευθυμία  » 195
4. Τσιλογιάννη Μαγδαληνή » 192
5. Τοπαλτζίκης Αργύριος » 105
6. Μάλλιος Κωνσταντίνος » 94

Από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εκλέγεται 
για το Δ.Σ.: 1

1. Σοφρόνωφ Ιωάννα ψήφους 43

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Από τους ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εκλέγονται 3

1. Ίτσκος Πέτρος ψήφους 155
2. Ραφτόπουλος Αντώνιος » 131
3. Κακαβέλας Δημήτριος » 123

Από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 0 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Π.Σ.
Οι ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εξέλεξαν: 3

1.  Γκόγκας Χαράλαμπος  ψήφους 236
2.  Καραμπεΐδου –Κόγια Μαγδαληνή » 184
3.  Καβαργύρη Ευθυμία  » 160

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εξέλεξε: 1
1. Σοφρόνωφ Ιωάννα  » 27

Η συντριπτική πλειοψηφία, το 85%, σε καμιά περίπτωση δεν υιο-
θέτησε να υπάρχουν παραταξιακά ψηφοδέλτια. Πολύ δε περισσό-
τερο δεν επιθυμούν την κομματικοποίηση του Συνδέσμου.

Ύστερα από τα αποτελέσματα των εκλογών ευελπιστούμε, ότι 
στις επόμενες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου, που θα γίνουν μετά τρι-
ετία (Μάρτιο 2021), θα υπάρχει κοινό ψηφοδέλτιο, ώστε όλοι μαζί 
ενωμένοι και δυναμικά να αντιμετωπίζουμε τα κοινά προβλήματά 
μας, τα οποία πιστεύουμε απόλυτα, ότι δεν έχουν και δεν πρέπει να 
έχουν χρώμα.

Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

vvv vvv vvv vvv 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία εκλέχτηκαν, για μία τριετία, 

από τις αρχαιρεσίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαρτίου 
2018, συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως εξής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκόγκας Χαράλαμπος
 ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τσιλογιάννη Μαγδαληνή (Λίνα)
 γΕΝ.γΡΑΜΜΑτΕΑΣ: Τοπολτζίκης Αργύριος
 τΑΜΙΑΣ:  Καβαργύρη Ευθυμία (Έφη)
 ΕΦΟΡΟΣ: Καραμπεΐδου Μαγδαληνή (Μάγδα)
 ΜΕΛΟΣ: Μάλλιος Κωνσταντίνος
 ΜΕΛΟΣ: Σοφρόνωφ Ιωάννα

 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ίτσκος Πέτρος
 ΜΕΛΟΣ: Ραφτόπουλος Αντώνιος
 ΜΕΛΟΣ: Κακαβέλας Δημήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Π.Σ.
1. Γκόγκας Χαράλαμπος
2. Καραμπεΐδου Μαγδαληνή (Μάγδα)
3. Καβαργύρη Ευθυμία (Έφη)
4. Σοφρόνωφ Ιωάννα

Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Γκόγκας Χαράλαμπος  Τοπαλτζίκης Αργύριος

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προέ-

κυψε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Μαρτίου 2018, συγκροτή-
θηκε σε σώμα, για την επόμενη διετία ως εξής:

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοδόσης Σαράντης 
 ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κλαμπάνης Ελευθέριος
 γΡΑΜΜΑτΕΑΣ:  Θεοδόση Φωτεινή
 τΑΜΙΑΣ: Ρέππα Φωτεινή
 ΜΕΛΟΣ: Ακτύπη Παναγιώτα
 ΑΝΑΠΛ/τΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  Καπνίσης Ιωάννης

Για την Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι:  Χαρτά Διονυσία, Νέγκας Γε-
ώργιος και Ξενόφου Ελένη.

Αντιπρόσωπος για την Π.Ο.Π.Σ. εκλέχτηκε ο 
 Μυλωνάς Νικόλαος.

 για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Θεοδόσης Σαράντης Θεοδόση Φωτεινή

Αρ. Πρωτ: 2  Τρίπολη 15/02/2018

Σχετικά με το αντικείμενο, που αναφέρεται στο 
θέμα, και λόγω αποβιώσεως του Α' Αντιπροέδρου 
Δημητρίου Δημητρακάκη, σας γνωρίζουμε ση με την 
αριθ. 12/28-11-2017 πράξη του Συλλόγου, ορίστη-
κε κατά πλειοψηφία ως Α' Αντιπρόεδρος το μέλος 
του Συλλόγου ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ και η σύσταση 
του Δ.Σ., έχει ως εξης:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝOΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.
Α' ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
Β' ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ 
γΡΑΜΜΑτΕΑΣ: MΠΟΜΠΑ ΝΙΚΗ 
τΑΜΙΑΣ: ΚΑΣΤΑΝΗ ΠAPAΣΚΕΥΗ
ΜΕΛΟΣ:  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΜΕΛΟΣ:  ΤΖΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ

Στην Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι:
Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος, Πανόπουλος Μιχάλης 

και Κωτσιομύτης Δημοσθένης.
Αντιπρόσωποι για την ΠΟΠΣ εκλέχτηκαν οι:  

Αποστολόπουλος Σταύρος και Μπαλάσης Νικόλαος

για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Η γραμματέας
 ΑΝΤΩΝOΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ MΠΟΜΠΑ ΝΙΚΗ

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕωΡΓΙΟΥ 14 (1ος όροφος), ΠAΤPA 26221, ΤΗΛ 2610 272 527

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Πάροδος Βερμίου 3, Βέροια, Τηλ./Fax: 23310 60278 // syndesmos.veria@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 4 Άργος, 18-03-2018

ΠΡΟΣ: Τα μέλη μας
Με την ευκαιρία της εορτής της Ανάστασης του Κυ-

ρίου, εκφράζουμε σε όλα τα μέλη μας και τις οικογέ-
νειές τους θερμές ευχές για ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ, 
ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΠΙΔΩΝ και ΕΥΟΔΩΣΗ ΠΡΟΣ-
ΔΟΚΙΩΝ.

ΧΡΙΣτΟΣ ΑΝΕΣτΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Σας ενημερώνουμε και για τα παρακάτω θέματα:

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων για επιστροφή Ειδικής 
Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Στα γραφεία μας διατίθενται δύο είδη εντύπων αιτή-

σεων που μας έστειλε η ΠΟΠΣ και αφορούν τη διακοπή 
παρακράτησης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και επι-
στροφή των εσφαλμένα παρακρατηθέντων ποσών, τόσο 
από την κύρια σύνταξη (ΓΛΚ) όσο και από την επικουρική 
(ΕΤΕΑΕΠ τέως ΤΕΑΔΥ).
2ο ΘΕΜΑ: Λειτουργία γραφείων 

Τα γραφεία μας λειτουργούν κάθε τετάρτη 10:00 – 
12:00 και όποτε απαιτηθεί κατόπιν τηλεφωνικής προσυ-
νεννόησης, για επείγουσα εξυπηρέτηση μελών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος  
τηλ. 2751067980 και 6945746454
3ο ΘΕΜΑ Σημεία διάθεσης εφημερίδας «ΒΗΜΑ ΣΥ-

ΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους συνταξιούχους ότι 

μπορούν να παίρνουν δωρεάν την εφημερίδα μας, "ΒΗΜΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ" στις αρχές 
κάθε μήνα. Επικοινωνήστε μαζί μας για ενημερωση.
4ο ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) μελών
Για ταχύτερη, συχνότερη και οικονομικότερη επικοινωνία 

και ενημέρωση, παρακαλούμε τα μέλη μας που διαθέ-
τουν ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) να μας την απο-
στείλουν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση synpsarg@
gmail.com. Συνιστούμε όπως όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι αποκτήσουν (e-mail).

6ο ΘΕΜΑ: Καταβολή ετήσιας συνδρομής 
Παρακαλούμε τα μέλη μας όπως καταβάλουν την ετή-

σια συμβολική συνδρομή τους των 5 ευρώ για το 2018. 
Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν κατέβαλαν της συνδρομή 
του 2017.
7ο ΘΕΜΑ: Ημερήσια εκδρομή στον Πόρο 

Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιήσουμε 
ημερήσια εκδρομή στον Πόρο. Δηλώσεις συμμετοχής στο 
σύλλογο ως την Παρασκευή 11-05-2018.
8ο ΘΕΜΑ: Καλοκαιρινή συνεστίαση 

Τo Σάββατο 23-06-2018 και 20:30 θα πραγματοποιή-
σουμε καλοκαιρινή συνεστίαση στην ταβέρνα ΓΡΑΜΜΕΣ 
στην παραλία των Μύλων της Λέρνης.
9ο ΘΕΜΑ: Ημερήσια κρουαζιέρα σε Ύδρα – Σπέτσες 

Το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 θα πραγματοποιήσου-
με ημερήσια θαλάσσια κρουαζιέρα σε Ύδρα και Σπέτσες. 
*Σε όλες τις εκδηλώσεις μας είναι δεκτοί και οι φίλοι μας. 
**ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, να δηλώνετε έγκαιρα τη συμμε-
τοχή σας. 
 Ο Πρόεδρος Η γενική γραμματέας
 Κωνσταντίνος Αικατερίνη
 Σωτηρόπουλος  Γεώργα Κουμαδωράκη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΡΓΟΥΣ

Βασ. Γεωργίου 8, 21232 ΑΡΓΟΣ, Τηλ. & Fax 2751023449
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: synpsarg@gmail.com 
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Το κουβάρι της κατάργη-
σης της δημόσιας κοινωνικής 
ασφάλισης και υγείας απ’ όλες 
τις μέχρι τώρα Κυβερνήσεις άρ-
χισε να ξετυλίγεται με το νόμο 
Σιούφα 2084/92, στη συνέχεια 
με του νόμους Πετραλιά, Ρέπ-
πα, Λοβέρδου, Κουτρουμάνη, 
Βρούτση και ολοκληρώθηκε 

με το νόμο- λαιμητόμο 4387/2016 Κατρούγκαλου, 
που ενσωματώνει όλες τις αντιασφαλιστικές ανα-
τροπές και αποτελεί άλλη μία στρατηγική επιλογή 
για λογαριασμό του κεφαλαίου.

Με την εφαρμογή του παραπάνω νόμου και τη 
δραματική μείωση των συντάξεων και οι παλαιοί 
συνταξιούχοι από 1-1-2019 θα χάσουν παραπάνω 
από 200 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις σημερι-
νές συντάξεις. Στην ουσία η προσωπική διαφο-
ρά είναι μεγαλύτερη από 18% και επομένως με 
την κατάργηση του ΕΚΑΣ και των οικογενειακών 
επιδομάτων όλες οι συντάξεις θα γίνουν επιδό-
ματα-φιλοδωρήματα. Επίσης με τη μείωση του 
αφορολόγητου οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι 
θα χάσουν ακόμα μια σύνταξη, δηλαδή τρεις (3) 
συντάξεις το χρόνο. Οι επικείμενες νέες αντικει-
μενικές αξίες στα ακίνητα θα έχουν ως συνέπεια 
την αύξηση του ΕΝΦΙΑ και των άλλων φόρων στα 
ακίνητα (γονικές παροχές, αγορά ακινήτων κλπ) 
καθώς και στα πρόστιμα τακτοποίησης αυθαιρέ-
των κλπ. 

Μπροστά σ’ αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα οι 
εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι,οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, οι άνεργοι και γενικότερα τα φτωχά λαϊ-
κά στρώματα θα είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις 
και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακόμη και 
της πρώτης κατοικίας για χρέη στις Τράπεζες και 
από 1-5-2018 και για οφειλές στο Δημόσιο και στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία.

Μιλώντας στο πρόσφατο «Οικονομικό φόρουμ 
των Δελφών» η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης Έφη Αχτσιόγλου δεν έκρυψε τον 
ενθουσιασμό της για την ψήφιση του λαιμητόμου 
νόμου Κατρούγκαλου, που ανερυθρίαστα ισχυ-
ρίστηκε ότι ο νόμος αυτός υπηρετεί την ισότητα 
και την κοινωνική δικαιοσύνη, αντιμετωπίζει τις 
συνέπειες των δημογραφικών δεδομένων και δι-
ασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος. Αποκρύπτει σκόπιμα 
τις τραγικές για τους συνταξιούχους συνέπειες, 
που αναφέρθηκαν παραπάνω περιληπτικά και ότι 
ο εν λόγω νόμος ανοίγει το δρόμο για την παραπέ-
ρα ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος 
με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασφαλισμένων 
και την απόσυρση του Κράτους από την ευθύνη 
για την ασφάλιση και τη χρηματοδότησή της, 
όπως και την παραπέρα απαλλαγή της εργοδοσί-
ας από τις υποχρεώσεις της.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Σύνδεσμος Ελ-
ληνικών Βιομηχανιών προτείνει στην Κυβέρνηση 
την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης 
(που θα εξασφαλίσει σε αυτούς ζεστό χρήμα) και 
την άμεση μείωση των εργοδοτικών εισφορών, 
την άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς 
στους παλαιούς συνταξιούχους και την πλήρη 
περικοπή των συντάξεων για όσους συνταξιού-
χους είναι κάτω των 65 ετών (500.000 άτομα) για 
την εξοικονόμηση πόρων ύψους 6 δις (ετησίως). 
Προτείνει επίσης την αύξηση των ορίων συνταξι-
οδότησης. 

Να σημειωθεί επίσης ότι το «νέο σύστημα» που 
είναι και πολιτική της Ε.Ε. που προβάλλει ο Σ.Ε.Β 
με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης, της Ν.Δ. 
και των άλλων αστικών κομμάτων και την ανοχή 

των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών 
της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ είναι στην πραγματικότη-
τα το γνωστό και αντεργατικό μοντέλο των «τριών 
πυλώνων». Ασφαλιστικό σύστημα τύπου Πινοσέτ, 
από το όνομα του αλήστου μνήμης αιμοσταγούς 
δικτάτορα της Αργεντινής. Ο πρώτος «δημόσιος 
πυλώνας» της κύριας σύνταξης με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις για 35-40 χρόνια δουλειάς, δε θα 
αποδίδει σύνταξη πάνω από 27-30% του μέσου 
εισοδήματος του εργαζομένου δηλ. με ένα μισθό 
900 ευρώ το μήνα κατά τη διάρκεια του εργάσι-
μου βίου, η κύρια σύνταξη δεν θα πρέπει να ξε-
περνά τα 240-270 ευρώ το μήνα.

Ο «δεύτερος πυλώνας» (επαγγελματικά ταμεία), 
ο οποίος θα περιλαμβάνει τις σημερινές επικου-
ρικές συντάξεις, που εξαϋλώνονται, θα είναι υπο-
χρεωτικός, θα λειτουργεί με το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα και δεν θα εγγυάται το ύψος της σύντα-
ξης, καθώς θα καθορίζεται από τις αποδόσεις και 
τις επενδύσεις των διαχειριστών, που μπορεί να 
είναι ιδιωτικός φορέας.

Ο «τρίτος πυλώνας» θα είναι καθαρά ιδιωτική 
ασφάλιση που οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν επί-
σης πρόσθετη εισφορά, χωρίς βέβαια και εδώ να 
υπάρχει η παραμικρή εγγύηση για το ύψος των 
παροχών που θα πάρουν. Με αυτόν το νέο γύρο 
το κεφάλαιο, η Κυβέρνηση και η Ν.Δ. συντονίζο-
νται και συγκλίνουν σε μία νέα επέλαση ενάντια 
στα ασφαλιστικά δικαιώματα, που θα κορυφωθεί 
στην μεταμνημονιακή εποχή επαληθεύοντας ότι 
οι θυσίες για την καπιταλιστική ανάπτυξη είναι χω-
ρίς τέλος. Πυρήνας αυτού του νέου γύρου της επί-
θεσης είναι η παραπέρα συρρίκνωση του δημο-
σίου συστήματος υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης 
με άμεση εμπλοκή των επιχειρηματικών ομίλων 
για κερδοφορία τόσο στον τομέα των συντάξεων, 
όσο και στον τομέα της Υγείας. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο ΣΕΒ, εκφράζοντας τον «καημό» του μεγάλου 
κεφαλαίου και για να απελευθερωθούν περισσό-
τερα κονδύλια, προτείνει την άμεση μείωση των 
εργοδοτικών εισφορών από 13,33% στο 12-10%, 
με πρόσθετο όφελος στις επιχειρήσεις 400 εκ. 
ευρώ ετησίως. Προτείνει μάλιστα ως «δέλεαρ» οι 
εργαζόμενοι να μην καταβάλλουν τις σημερινές 
εισφορές τους (6,67%) για να καλύψουν την αύξη-
ση του φόρου εισοδήματος, που θα προκύψει από 
την περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου.

Και βέβαια, για να περάσουν σε επόμενη φάση 
όλα αυτές τις αντιασφαλιστικές μεθοδεύσεις Ε.Ε, 
Κυβέρνηση, Ν.Δ και ΣΕΒ επικαλούνται την κατάρ-
ρευση του ασφαλιστικού συστήματος, τη γήρανση 
του πληθυσμού, παραλείποντας σκόπιμα τις δικές 
τους ευθύνες για τη λεηλασία των Ταμείων από 
το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο, τα δομημένα 
ομόλογα, το κούρεμα των ομολόγων, την τερά-
στια εισφοροδιαφυγή, τη μαύρη εργασία και την 
εισφοροκλοπή, αφού οι μεγάλοι εργοδότες δεν 
απέδιδαν στα Ταμεία ακόμη και τις εισφορές των 
εργαζομένων που παρακρατούσαν. Το Κράτος και 
οι εργοδότες χρωστάνε στο ΙΚΑ δεκάδες δις. 

Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι 
συνταξιούχοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δε 
θα πρέπει να εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις 
φρούδες υποσχέσεις των εκάστοτε Κυβερνήσεων 
και των αστικών κομμάτων. Με κοινό μέτωπο και 
κοινωνική συμμαχία να παλεύουν καθημερινά για 
την κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντια-
σφαλιστικών νόμων και πολιτικών που τους φτω-
χοποιούν και τους εξαθλιώνουν,

Άλλος δρόμος από την ταξική πάλη είναι αδιέ-
ξοδος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΗΣ
Ταμίας της ΠΟΠΣ και Ταμίας του Συνδέσμου Αθήνας

πάγκρητιά ΣυγκεντρωΣη 

ΔιάμάρτυριάΣ 
των Συντάξιουχων κρητηΣ

Ρέθυμνο 20 Απριλίου 2018
Κατά την Παγκρήτια Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση στο Ρέθυμνο, η αντι-

προσώπηση της Ομοσπονδίας μας έγινε από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Χα-
νίων και μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ κ. Γιάννη Λουπάκη του οποίου η ωραιότατη 
ομιλία δημοσιεύεται πιο κάτω. 

Αγαπητοί συνάδελφοι  
και συναδέλφισσες,

Εκ μέρους της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πολιτικών Συντα-
ξιούχων και του Προέδρου μας 
Χρήστου Μπουρδούκη, χαιρετίζω 
τη σημερινή συγκέντρωση και σας 
απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαι-
ρετισμό.

Φίλες και φίλοι, ύστερα από 10 
μήνες, μαζευτήκαμε ξανά στην 
ιστορική αυτή πλατεία του Άγνω-
στου Στρατιώτη στο Ρέθυμνο, όλοι 
οι Συνταξιούχοι της Κρήτης, μετά 
την απόφαση των Συνεργαζόμε-
νων Συνταξιουχικών Οργανώσε-

ων της πατρίδας μας, για συνέχιση των κινητοποιήσεών μας, σε όλη την Ελλάδα, 
για να βροντοφωνάξουμε ότι είμαστε αγανακτισμένοι από τη βάναυση επίθεση που 
δέχονται για μια ακόμη φορά οι συντάξεις μας, για να διαμαρτυρηθούμε για τα 
οδυνηρά μέτρα που μας επιβάλλουν και να διαδηλώσουμε ότι η οικονομική κατά-
σταση των συνταξιούχων κάνει την επιβίωσή μας προβληματική. Οι κυβερνώντες 
της πρώτης φοράς αριστεράς, μας υποσχέθηκαν μείωση των φόρων και μείωσαν 
το αφορολόγητο.

Μας είπαν ότι θα προστατεύσουν την πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασμούς 
και έφεραν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Προστατεύουν τους αδύναμους 
με χιλιάδες κατασχέσεις καθημερινά και αδειάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
των ανήμπορων συμπολιτών μας μέχρι τελευταίας δεκάρας. Με την πολιτική τους 
πολλαπλασιάζονται οι φτωχοί και διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες.

Η ελάφρυνση του χρέους παραμένει ζητούμενο, οι μεταρρυθμίσεις και η ανά-
πτυξη κατάντησαν ανέκδοτο. Οι άνεργοι έχασαν την ελπίδα τους, η οικονομία επι-
δεινώθηκε, η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας κινδυνεύει και σύννεφα πολέμου 
πηγαινοέρχονται στη γειτονιά μας.

Τα 8 χρόνια της άγριας λιτότητας, οι συνταξιούχοι είναι τα μόνιμα θύματα. Οι 
συντάξεις μας συρρικνώθηκαν και μειώθηκαν κατά 46%. Το μέρισμά μας έγινε φι-
λοδώρημα, το επικουρικό μας μειώνεται συνεχώς και το εφάπαξ που παίρνουμε 
είναι το μισό από το δικαιούμενο. Οι συντάξεις μας χορηγούνται με πολλά χρόνια 
καθυστέρηση και κάποιες φορές είναι αχρείαστες.

Τα ταμεία μας είναι προβληματικά, η υγεία μας επισφαλής, το δημόσιο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης καταρρέει ενώ ο οικογενειακός γιατρός που έρχεται θα φέ-
ρει καθυστερήσεις μηνών ακόμη και για μια απλή επίσκεψη σε γιατρό ειδικότητας 
ή το Νοσοκομείο.

Τα δανεικά και τα βερεσέδια ξαναέρχονται, οι θυσίες μας δεν έχουν αντίκρισμα 
και η κοροϊδία δεν έχει τέλος.

Και εμείς παραμένουμε αδιάφοροι και απαθείς και περιμένουμε το πεπρωμένο 
μας και τώρα με την εφαρμογή του πιο σκληρού ασφαλιστικού νόμου, του περιβό-
ητου νόμου Κατρούγκαλου, ετοιμάζονται να μας δώσουν τη χαριστική βολή, γιατί 
θα μειώσουν για μια ακόμη φορά τις συντάξεις μας μέχρι και 300 Ε στον καθένα 
μας από την αναπροσαρμογή τους και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. 
Ακόμη και κυβερνητικοί βουλευτές αναγνωρίζουν ότι οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν 
άλλες περικοπές και δηλώνουν ότι η λιτότητα δεν καταπολεμάται με λιτότητα. Αλλά 
και η Λαγκάρντ μόλις χθες είπε ότι τις περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις 
δεν τις επέβαλε το ΔΝΤ αλλά ήταν πρόταση της κυβέρνησής μας.

Έτσι αυτοί που μας έταζαν λαγούς με πετραχήλια, ταπείνωσαν τα άλλοτε περή-
φανα γηρατειά και τα οδήγησαν στην απόγνωση και την απελπισία.

Γι’ αυτό ο αγώνας μας πρέπει να γίνει αγώνας διαρκείας, να εγκαταλείψουμε 
τους καναπέδες και να βγούμε στους δρόμους και τις πλατείες.

Να γίνουμε ανάχωμα στα σχέδιά τους.
Φτάνουν πια οι περικοπές στην υγεία, την παιδεία και στις συντάξεις μας.
Δεν αντέχουμε άλλους φόρους και άλλα χαράτσια.
Απαιτούμε μια δίκαιη κοινωνία και αξιοπρεπή ζωή για εμάς τα παιδιά και τα εγ-

γόνια μας.
Είναι καιρός οι κυβερνώντες να κοιτάξουν τον άνθρωπο και τα προβλήματά του.
Είναι καιρός να δούμε κι εμείς άσπρη μέρα.
Καλούς αγώνες συνάδελφοι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Λουπάκης

Πρόεδρος του Συνδέσμου πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Χανίων
Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
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Αριθμ. Πρωτ. 9 Πρέβεζα 10-4-2018
Αποδέκτες:  1) Γραφείο πρωθυπουργού,  2) Υπουργείο εργασίας και κοιν.ασφάλισης,   

3) Υπουργείο οικονομίας, 4) Τοπικοί βουλευτές, 5) ΠΟΠΣ, 6) Μ.Μ.Ε

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Πρέβεζας πού 

πραγματοποιήθηκε στις 28/3/2018 στην Πρέβεζα ΟΜΟΦΩΝΑ εξέδωσε το παρακάτω 
ψήφισμα.
α. Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη, απαγοήτευση, και ανησυχία και διαμαρτυρόμαστε για 

τις εξοντωτικές περικοπές στις συντάξεις που επιφέρει ο Νόμος 4837 (ν.Κατρούγκα-
λου). Οι περικοπές αυτές σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολόγητου θα μας 
αφαιρέσουν μέχρι και τρείς (3) μηνιαίες συντάξεις το χρόνο. Τις συνέπειες του νόμου 
αυτού τις βλέπουμε ήδη στις χορηγούμενες με το νόμο αυτό συντάξεις και ιδιαίτερα 
στις συντάξεις χηρείας (όσες δεν καταργήθηκαν τελείως) που υφίστανται μειώσεις 
μέχρι και 60%.

β. Διαμαρτυρόμαστε για την ελλιπέστατη υγειονομική περίθαλψη. Οι συνταξιούχοι σή-
μερα δαπανούν σημαντικό μέρος της πετσοκομμένης ήδη σύνταξής τους σε ιατρικές 
επισκέψεις και υψηλές συμμετοχές σε φάρμακα και εξετάσεις.

γ. Δεν κατανοούμε τους λόγους καθυστέρησης της απόδοσης της προαιρετικής εισφο-
ράς μας των 0,20 ευρώ το μήνα και βρισκόμαστε (ομοσπονδία και Σύλλογοι) σε αδυ-
ναμία λειτουργίας.

Καλούμε την κυβέρνηση
α. Να πάρει πίσω το Ν.Κατρούγκαλου και να μη μας καταδικάσει σε πλήρη εξαθλίωση.
β. Να επαναφέρει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. 
γ. Να εξασφαλίσει στο συνταξιούχο ελεύθερη πρόσβαση στο γιατρό ,δωρεάν φάρμακα 

για χρόνια βαριά νοσήματα και μειωμένη συμμετοχή στα λοιπά φάρμακα και τις εργα-
στηριακές εξετάσεις.

δ. Καλούμε τον υπουργό εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης κ.Πετρόπουλο να αποδόσει 
στην Ομοσπονδία μας (ΠΟΠΣ) το ποσό των προαιρετικών συνδρομών μας έτους 2017, 
γιατί βρισκόμαστε ήδη σε αδυναμία λειτουργίας

Για τη Γενική Συνέλευση και με εξουσιοδότησή της 
το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας
 Μπόκιας Σταύρος  Τζούρος Θωμάς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Μ. Μπότσαρη 47, Τ.Κ.48100 ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΗΛ.2682061276, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: synpsarg@gmail.com 

Αριθμ. Πρωτ. 15 Λαμία 21 Απριλίου  2018

Προς:  Όλους τους Συνταξιούχους του Δημοσίου Νομού Φθιώτιδας
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Κάτω από τις χειρότερες οικονομικές και ψυχολογικές συνθήκες μέσα σ’ ένα θολό, 
αβέβαιο και ζοφερό μέλλον γιορτάσαμε το ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ και η μόνη ελπίδα και ευχή μας 
είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας με το λαμπρό ΑΓΙΟ ΦΩΣ να φωτίσει τη ζωή μας και να 
αναθερμαίνει τις «παγωμένες καρδιές μας» με ΥΠΟΜΟΝΗ, ΑΓΑΠΗ και ΕΛΠΙΔΑ. Συνάδελ-
φοι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ.

Θέλοντας να σας χαρίσουμε λίγες στιγμές ανανέωσης και φυγής από τη σύγχρονη πεζή 
πραγματικότητα σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις – δραστηριότητες του Συνδέσμου 
μας που προγραμματίζονται για τη θερινή περίοδο 2018.
1. Η τακτική γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μα-

ΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «ΣΑΜΑΡΑΣ» με προσφορά καφέ 
του Συνδέσμου μας με τα παρακάτω θέματα: 

Ομιλία Προέδρου – Πεπραγμένα1. 
Έγκριση Απολογισμού 2017 – Προϋπολογισμού 2018 2. 
Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής3. 
Κριτική Πεπραγμένων – προτάσεις.4. 

Στη συνέχεια θα επακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων Ιατρών του Γενικού Νο-
σοκομείου Λαμίας. 

Α'. κα Λεμονιά Παλιαλέξη Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια του Αναισθησιολογικού Τμή-
ματος, Υπεύθυνη Ιατρείου πόνου του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. ΘΕΜΑ: «Ιατρείο 
πόνου». 

Β'. κος Παπαπέτρου Κων/νος, Νευροχειρουργός, Επιμελητής Α΄ του Νευρολογικού 
Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. ΘΕΜΑ: «Παθήσεις σπονδυλικής στήλης 
στους ενήλικες. Θα επακολουθήσει συζήτηση.

2.  Στις 2 Ιουνίου ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η ετήσια καθιερωμένη εορτή 
των Συνταξιούχων, παραμονή των Αγίων Πάντων, στο εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη Πα-
ραλίας Ραχών με Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία. Τιμή εισιτηρίου 5€ κατ’ άτομο. Το 
μεσημέρι θα δοθεί γεύμα (πλήρες μενού και άφθονο κρασί και ποτά) στον χώρο ΝΙΣΙ – 
πρώην κατασκηνώσεις Μπούκαλη – με 12€ κατ’ άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής στο Γρα-
φείο του Συνδέσμου. Αναχώρηση 7.30 πμ. από Πλατεία Πάρκου.

Προσκλήθηκαν να παραστούν:
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χρήστος Μπουρδούκης, 2) ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΠΣ 

κ. Παναγιώτης Βαβουγνιός και 3) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ 
κ. Ηλίας Μπάρδας για να μας ενημερώσει για το ΜΤΠΥ και την οικονομική πορεία.

3.  Στις 10-11-12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη προγραμματίζεται 3ήμερη 
εκδρομή στην Καβάλα – Θάσο με επίσκεψη στην Αμφίπολη, Θέατρο Φιλίππου, Δράμα, 
Σέρρες κλπ. Πλήρες πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής στο Τουριστικό Γραφείο ΡΑ-
ΦΤΟΠΟΥΛΟΣ. Τιμή συμμετοχής με ημιδιατροφή 145€ κατ’ άτομο.

4.  Στις 2 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, 1ήμερη εκδρομή στην Αθήνα. Επίσκεψη στο Ίδρυμα 
ΝΙΑΡΧΟΥ. Επιστροφή από Λαύριο – Σπάτα – Αεροδρόμιο. Δηλώσεις συμμετοχής και 
πρόγραμμα στο Γραφείο του Συνδέσμου. Αναχώρηση 7.30΄ πμ. από πλατεία Πάρκου.
Τιμή εισιτηρίου 15€ κατ’ άτομο.

Συνάδελφοι, 
Σχετικά με την επιστροφή των επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών από τις κύριες και 

επικουρικές μας συντάξεις, ο υφυπουργός κ. Πετρόπουλους προέτρεψε του συνταξιού-
χους: «Μην κάνετε αιτήσεις για επιστροφή των παρακρατηθέντων… θα σας τα επιστρέ-
ψουμε εμείς» ΟΨΟΜΕΘΑ.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποί-
ας θα γίνονται αιτήσεις. Θα γίνεται αυτόματα επανυπολογισμός για τους συνταξιούχους, 
ώστε να αποδίδονται τα ποσά που οφείλονται σε όσους δικαιούνται να πάρουν πίσω τα 
χρήματα που είχαν παρακρατηθεί παρανόμως τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο των 
μνημονιακών δεσμεύσεων. 

Συνάδελφοι, 
Αβέβαιο και ζοφερό το μέλλον αφού από το 2019 και 2020 μας περιμένουν νέες περι-

κοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και μείωση του αφορολόγητου.
Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε στη συνείδησή μας, ούτε τον τελευταίο νόμο, ούτε 

τους προηγούμενους που πετσοκόβουν τις συντάξεις μας και μας στέλνουν στον Καιάδα.
Σας καλούμε όλους να οργανωθείτε στο Σύνδεσμό μας να δώσουμε όλες τις δυνάμεις 

μας για να ανατρέψουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές της Κυβέρνησης, για να προασπίσουμε 
τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας.

Διεκδικούμε την απόδοση στο ακέραιο στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις μας και 
τα μερίσματα.

Την επαναφορά των δώρων, 13ης και 14ης σύνταξης και ό,τι άλλο μας έχει αφαιρεθεί.
 
Συνάδελφοι 
Ας μην ξεχνάμε να εξοφλούμε την ετήσια συνδρομή μας προς το Σύνδεσμο, που είναι 

10 ευρώ το χρόνο, γιατί ύστερα από την καθυστέρηση της απόδοσης της κράτησης 0,20 
λεπτών από το Γ.Λ.Κ. στην ΠΟΠΣ θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα για τα λειτουργικά μας 
έξοδα του Γραφείου. 

Το Γραφείο μας θα είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή από 9.30 - 
11.30 π.μ. για κάθε ενημέρωση και εξυπηρέτηση.

Με εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 Πράπας Ζαχαρίας Σανίδα Αμαλία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΓΡΑΦ. ΡΟΖΑΚΗ – ΑΓΓΕΛΗ 34, Τ.Κ 35100 ΛΑΜΙΑ, ΤΗΛ & FAX:  22310 26704, ΚΙΝ: 6974031037

Προς τον κ. Χρήστο Μπουρδούκη 
Εκδότη της εφημερίδας «Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων» με την παράκληση να δημοσιευ-

θεί σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας και στη στήλη της ΕΚΣΔΗ ή όπου κρίνει ο αρχισυντάκτης. 
Θέμα: Για το προηγούμενο Δ.Σ. του Συνδέσμου Πειραιά 
Στη σελίδα 12 του τεύχους 586 του Ιανουαρίου 2018 της εφημερίδας «Βήμα Συνταξιούχων 

Δημοσίων Υπαλλήλων» και υπό τον τίτλο – Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Συνταξιούχων Πει-
ραιά, στις ανακοινώσεις της ΕΚΣΔΗ τα μέλη του απελθόντος Δ.Σ. έχουμε να παρατηρήσουμε 
τα εξής: 

Ο Σύνδεσμος δεν είχε ποτέ κλειστές διαδικασίες αλλά πάντοτε ανοικτές και σύμφωνες με 
το υπάρχον καταστατικό. Το Γραφείο του Συνδέσμου ήταν ανοικτό τρεις φορές την εβδομάδα 
κυρίως με την παρουσία του Προέδρου κ. Δημήτρη Παντιλιέρη, στον οποίο ανήκει και μια ιδι-
αίτερη τιμή για τις άοκνες προσπάθειές του. Αν άλλωστε ήταν κλειστό το Γραφείο και κλειστές 
οι διαδικασίες πώς πληροφορήθηκαν τα νέα μέλη και έλαβαν μέρος στις τελευταίες εκλογές;

Αρχικά υπήρχε μια δυσκολία στην προσέλευση νέων συνταξιούχων. Τον τελευταίο καιρό 
όμως με συνεχή τηλεφωνήματα προς πρόσωπα που μαθαίναμε ότι συνταξιοδοτήθηκαν πρό-
σφατα και φιλότιμες προσπάθειες είχαμε σαν αποτέλεσμα την εγγραφή 40 περίπου νέων με-
λών πριν την κινητοποίηση της ΕΚΣΔΗ. 

Το απελθόν Δ.Σ. εξέφρασε δημόσια τη χαρά του με την αθρόα συμμετοχή στις τελευταίες 
εκλογές και για τον πρόσθετο λόγο ότι στο Σύνδεσμο θα υπάρχει και διάδοχη κατάσταση. Ο Σύν-
δεσμος έχει μακροχρόνια παράδοση στο συνταξιουχικό κίνημα και στις διαδικασίες της ΠΟΠΣ. 

Αφού ευχηθούμε ευόδωση των προσπαθειών στο Δ.Σ. έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
Θεωρούμε βλαπτικό για το κίνημα το ότι παραμερίζεται η ΠΟΠΣ κατά κάποιον τρόπο και 

μπαίνουν μπροστά άλλα ανεπίσημα και μη καταστατικά όργανα. Αντίθετα η ΠΟΠΣ βαπτίζε-
ται με μη τιμητικά προσωνύμια «αντιδημοκρατική», «αντιδραστική» κλπ. Αγαπητοί μας όλοι 
ανήκουμε στην «τάξη» των συνταξιούχων του Δημοσίου και βιώνουμε τις περικοπές των συ-
ντάξεών μας, την υποβάθμιση της υγείας, την καταλήστευση των ταμείων μας, την ανεργία 
των παιδιών και των εγγονών μας και την αιμορραγία του επιστημονικού και δημιουργικού 
δυναμικού της χώρας μας στο εξωτερικό. 

Θεωρούμε επίσης αποτρεπτικό για την προσέλευση νέων συνταξιούχων την άκριτη υιοθέ-
τηση κομματικών συνθημάτων και το διαχωρισμό μας σε «ταξικούς, «αντιδραστικούς» κλπ. 
Αυτά ας τα αφήσουμε στους πολιτικούς και στους διεκδικητές της εξουσίας. 

Οι συνταξιούχοι ενωμένοι ας αγωνιστούμε ώστε η υπόλοιπη ζωή μας να περάσει με αξιοπρέ-
πεια και η ζωή των νέων γενεών με πρόοδο. Και αυτή την ενότητα επιθυμούμε και ευχόμαστε 
να επιδιώξει και να επιτύχει το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας. 

 Δημήτριος Παντιλιέρης, Ιωάννης  Κουτσιλέος, Παναγιώτης Μπαρακίτης

ΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Του ΗΛΙΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  

Προέδρου του  
Συλλόγου Πολιτικών 

Συνταξιούχων 
Δημοσίου Ν/Δ Αττικής 

«ΠΟΣΕΙΔωΝ» και 
μέλους Δ.Σ. της ΠΟΠΣ Αλήθεια, πορευόμαστε προς το τέλος της κοινωνί-

ας, όπως τη γνωρίσαμε και την ξέραμε μέχρι σήμερα; Ο 
πληθυσμός της χώρας πορεύεται με ταχύτητα προς το 
γήρας;

Το Έθνος μας σε φθίνουσα πορεία μπαίνει στον κίν-
δυνο να σβήσει σταδιακά;

Τα τελευταία 6 χρόνια «χάθηκαν» 110.000 γεννήσεις;
Κι όμως, αυτά είπαν ειδικοί επιστήμονες και μελετητές 

των κοινωνικών εξελίξεων στην αρμόδια επιτροπή της ελ-
ληνικής βουλής. 

Πράγματι, «χάνουμε» αρκετές χιλιάδες Έλληνες κάθε 
χρόνο. Οι δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές στην 
Ελλάδα συνηγορούν στη μείωση της παραγωγικότη-
τας της οικονομίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη του 
μεγάλου πληθυσμού ατόμων, νεαρής κυρίως ηλικίας, που 
βρίσκονται στην κορύφωση της παραγωγικότητάς τους, 
την πολύχρονη ανεργία αλλά και την υποαπασχόλησή 
τους σε εργασίες άσχετες με τις σπουδές τους, βομβαρδί-
ζουν ανηλεώς την κοινωνία και τη χώρα.

Συγκεκριμένα, για τα τελευταία 5 χρόνια: Από το 
2013 οι γεννήσεις δεν φθάνουν τις 95.000, ενώ οι θάνα-
τοι ξεπερνούν τις 110.000. Εάν προσθέσουμε και τη μετα-
νάστευση της ελληνικής νεολαίας, τότε διαπιστώνονται οι 
δυσμενείς πληθυσμιακές εξελίξεις για την Ελλάδα μας.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat στην οποία προβάλ-
λονται οι πληθυσμιακές εξελίξεις στα κράτη-μέλη της Ε.Ε, 
καταγράφεται ότι ο ελληνικός πληθυσμός της χώρας 
από τα 10.800.000 που ήταν το 2015, θα μειωθεί σε 
8.300.000 το 2060 και σε 7.200.000 το 2080.

Ειδικά κατά την ηλικία των 15 έως 64 ετών, εκτιμά-
ται σε 4.450.000 το 2060 και σε 3.926.000 το 2080, από 
6.900.000 άτομα που είναι σήμερα (2018). Ο πληθυσμός 
άνω των 65 ετών το 2060 θα είναι 2.920.000 και το 2080 
θα είναι 2.430.000 από τα 2.300.000 που είναι σήμερα.

Ο παιδικός πληθυσμός (1-14 ετών) εκτιμάται ότι το 
2060 θα είναι 923.800 και το 2080 στο 907.000 από το 
1.600.000 που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ ο πληθυσμός της 
Ελλάδας είναι ο έκτος πιο γερασμένος πληθυσμός στον 
κόσμο. Παρά το ότι τη δεκαετία του ’50 το φυσικό ισοζύ-
γιο ήταν περίπου 100.000 περισσότερες γεννήσεις, για να 
μηδενιστεί μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Το 2017 οι γεννήσεις κατέληξαν να είναι λιγότερες 
απ’ τους θανάτους κατά 38.000.

Εάν παραμείνει αυτή η διαμορφωμένη εξέλιξη, η 
γνήσια ελληνική κοινωνία θα έχει τεθεί εκτός ζώσης πραγ-
ματικότητας και θα διαπιστώσουμε την οδυνηρή κατάλη-
ξη, που συμβαίνει στις κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν 
ως πρωταρχικό δικαίωμα την αναπαραγωγικότητα, κατα-
κλύζονται από την υπογεννητικότητα και τη ραγδαία 
και μεγάλη γήρανση του πληθυσμού.

Δυστυχώς, οι νέοι Έλληνες εξαναγκάζονται σε οικονο-
μικό κατήφορο και στην απαξίωση και ακόμα περισσότε-
ρο σε φοροληστεία και μοιραία αδυνατούν να δημιουρ-
γήσουν οικογένεια με την απαραίτητη τεκνοποίηση. Έτσι 
δεκάδες χιλιάδες νέοι της πατρίδας μας, οι περισσότε-
ροι με υψηλές σπουδές, μη έχοντας άλλη λύση, εξετάζουν 
τη μετανάστευση σαν μοναδική ελπίδα για να ζήσουν 
μια κανονική ζωή.

Η φυγή όμως των νέων μας και η οικονομία της χώ-
ρας αποδυναμένη συμβάλλουν τα μέγιστα στη μείωση 
του Ελληνικού πληθυσμού.

ΜΗΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ «ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ»
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ;
ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ;

Θα συνεχίσουμε να υπακούμε στις ίδιες πολιτικές, 
που μας επιβάλλουν οι «Σωτήρες» δανειστές- τοκο-
γλύφοι και εκμεταλλευτές των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών της χώρας και συνολικά σχεδόν του λαού μας; 
Ή θα απαιτήσουμε επιτέλους να απαλλαγούμε από την 
εκμετάλλευση ξένων και ντόπιων, δυστυχώς, καταπατη-
τών κάθε δικαίου και δημοκρατικού δικαιώματος που 
αναμφισβήτητα πλέον αποδεικνύεται ότι βίασαν, κατα-
πάτησαν και λεηλάτησαν με τις απάνθρωπες πολιτικές 
και τα πρωτόγνωρα μέτρα φτωχοποίησης και εξαθλί-
ωσης του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού της ελλη-
νικής κοινωνίας;

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι (τρομάρα τους, 
κρίμα στα αξιώματα) μετέφεραν την πληροφορία ότι οι 
Γερμανοί διαφωνούν (τι άλλο θα περίμενε κανείς) με τους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς για την όποια τακτοποίηση του 
υπέρογκου και άδικου παράνομου χρέους, που έφθασαν 
τη χώρα να οφείλει αδικαιολόγητα και απίστευτα χρέη. 

Η Κομισιόν με νέα Έκθεσή της ζητά χωρίς καμία τροπο-
ποίηση να εφαρμοστούν από 1-1-2019 οι προβλεπόμενες 
περικοπές του 18% στις συντάξεις. Μάλιστα ρίχνουν και 
την τρομοκρατική πρόβλεψή τους ότι, εάν αναβληθούν 
οι μειώσεις των συντάξεων, τότε θα καταρρεύσει το 
οικοδόμημα της συμφωνίας του 2017 και η χώρα θα 
μπει σε νέες μνημονιακές περιπέτειες. Έτσι και με την 
απίστευτη πολιτική ανυπαρξία που έχουμε, οι συντάξεις 
οδηγούνται σε νέες σφαγιαστικές περικοπές από το 
2019, για να εξαφανίσουν κάθε δυνατότητα, ακόμη και 
ανεκτής διαβίωσης των συνταξιούχων και των οικογενει-
ών τους.

Ακόμη, επίσης, μία οδυνηρή πρόταση μας κάνει ο 
ΟΟΣΑ και εισηγείται την περαιτέρω αύξηση των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τρία με τέσσερα έτη, για 
να προκύψουν οικονομικά οφέλη στο ΑΕΠ 3% έως 4% 
μέχρι το 2030 και 7,5% έως 10.4% μέχρι το 2060.

Η δε Κομισιόν στην Έκθεσή της, πέραν της ανυποχώ-
ρητης μείωσης των συντάξεων από το 2019, τονίζει ότι 
η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2016 θεωρείται η 
πιο σημαντική για το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλά-
δας και ως εκ τούτου πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή 
και η ολοκλήρωσή της. Αυτό αποδεικνύει, για άλλη μια 
φορά, την ανικανότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό 
προσωπικό της χώρας, που είναι άριστο στο να δέχεται 
εντολές ξένων πολιτικών και συμφερόντων σε βάρος της 
χώρας και του λαού μας.

Όλα αυτά δείχνουν χωρίς ενδοιασμούς ότι, εάν ο λαός 
μας συνολικά, νέοι, άνεργοι, εργαζόμενοι, συνταξι-
ούχοι, επιχειρηματίες κλπ δεν ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας και δεν αντιδράσουμε δυνατά και ανυποχώρητα, 
οι εκπλήξεις θα είναι δυσμενέστατες. 

Επειδή πιστεύω στις μεγάλες αρετές του λαού μας, 
είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρου-
με!!!

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ  
ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ εΘΝικο εΓκΛΗμα

SOS! γερνάμε και δεν γεννάμε. Σήμα κινδύνου 
για το δημογραφικό. 6.500.000 πληθυσμό θα 
έχει η Χώρα μας το 2050 λένε οι επιστήμονες.

ουδεισ ασχοΛειται με τοΝ 
ΘαΝατο του εΘΝουσ

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιο δημογραφικό 
πρόβλημα και τα Κόμματα αδιαφορούν  

διαπράττοντας εθνικό έγκλημα.

κιΝδυΝοσ- ΘαΝατοσ Για το εΘΝοσ μασ
ΓερασμεΝοσ ο πΛΗΘυσμοσ
Βασική αιτία του προβλήματος που έχει επιδει-

νωθεί με την οικονομική κρίση,  
η απουσία δημογραφικής πολιτικής.

δΗμοΓραΦικΗ ΒαρυχειμΩΝια  
στΗΝ εΛΛαδα τΩΝ …υπερΓΗρΩΝ

Πληθαίνουν οι πολίτες άνω των 80 ετών,  
ενώ μειώνεται ο πληθυσμός των νέων 20-34.

Ιδού μερικοί από τους τίτλους εφημερίδων που παρουσι-
άζουν το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα της Χώρας, με 
εκτενή και καυστικά σχόλια.

Η σημαντική συνεισφορά  
των πολυτέκνων στην κοινωνία
Κατά τη συνάντηση της Συνομοσπονδίας Πολυτέ-

κνων Ελλάδας με τον προηγούμενο Υπουργό Οικονο-
μικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο τελευταίος κατανοώ-
ντας το δίκαιο αίτημα για την υπερφορολόγηση των 
πολυτέκνων είχε δηλώσει:

«Νιώθω πραγματική αμηχανία να απαντήσω σε αυ-
τή την ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα αδικίας του ελληνικού φορολογικού 
συστήματος απέναντι στους πολίτες για δύο κυρίως 
λόγους. Αντί να δίνουμε κίνητρα στους πολυτέκνους 
και να τους ενισχύουμε μέσω του φορολογικού συ-
στήματος για τα σημαντικά προβλήματα που έχουν και 
για τη σημαντική συνεισφορά τους στην ελληνική κοι-
νωνία, δυστυχώς τους επιβαρύνουμε».       Π.Β.

ΤΟ 2017 εΙΧΑΜε 
ΜεΙΩΣΗ ΠΑρΟΧΩΝ κΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞεΩΝ 

Στο τεύχος Μαρτίου 2018 του Τριμηνιαίου Δελτί-
ου που εκδίδει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβού-
λιο παρουσιάζεται ο Προϋπολογισμός της Γενικής 
Κυβέρνησης από τον οποίο προκύπτει ότι την περί-
οδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, σε ταμειακή βά-
ση, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 3,3% του 
ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 
2,8% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η βελτίωση του ταμειακού αποτελέσματος οφεί-
λεται αποκλειστικά στη μείωση των κρατικών δα-
πανών από 80582 δις το 2016, στα 79405 δις το 
2017 καθώς και στις δαπάνες για κοινωνικές παρο-
χές και ειδικά για συντάξεις.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρατηρεί ότι η μη-
δενική σχεδόν ιδιωτική κατανάλωση στην αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 1,4% το 2017 , συνδέεται με την πίε-
ση που ασκούν στα νοικοκυριά οι ασφαλιστικές και 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Π.Β.
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Στις 20/04/2018 ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συ-
νταξιούχων «Ο Άγιος Αναστάσιος» πραγμα-
τοποίησε προσκύνημα στο τόπο θυσίας του 
φλογερού Αρχιμανδρίτη, Γρηγορίου Δικαίου η 
Παπαφλέσσα, στο Μανιάκι.

Καθ’ οδόν ο πρόεδρος κ. Διδασκάλου Σωκρά-
της, μας εδιάβασε το διήγημα του Μ. Μητσάκη 
«το Φίλημα», λίαν συγκινητικό.

Μια φλόγα ζωντανή υπήρξε ο Παπαφλέσσας, 
όπου περνούσε πυρπολούσε ψυχές κινούσε τον 
δυναμισμό των Ελλήνων να επαναστατήσουν, 
να ελευθερωθούν από τον τούρκο δυνάστη. Όχι 
τυχαία τον ονόμασαν Μπουρλοτιέρη Ψυχών.

Θυελλώδης Προσωπικότης υπήρξε ο Παπα-
φλέσσας, με τις αρετές και τις κακίες στον υπερ-
θετικό βαθμό αποτελεί ενσάρκωση της Αριστο-
τελικής «υπερβολής». Το μέτρο και η μεσότης 
δεν έχουν θέση στη Ζωή του. Για τους ξένους 
ήταν ένα έκτακτο φαινόμενο.

Αν και αναθρεμμένος στην αυστηρότητα της μοναστικής ζωής, ούτε ο ζήλος της 
θρησκείας, ούτε οι τοίχοι των μοναστηριών, μπόρεσαν να καταπνίξουν την ορμή για 
Ελευθερία. Βλέποντας την Ελλάδα κατεστραμμένη από τους Τούρκους, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι μόνο η Επανάσταση μπορούσε να φέρει Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Ανά-
σταση του Γένους. Μπήκε στη Φιλική Εταιρία, έγινε δραστήριος σε βαθμό υπερβολής, 
φλογερός κήρυκας,θρασύς και παράτολμος, ζώστηκε το σπαθί και παρέσυρε τα νιάτα 
στη φλόγα του πολέμου.

Στον εμφύλιο του 1824, Υπουργός Εσωτερικών, αποφασίζει με τους άλλους συγκυ-
βερνήτες να φυλακίσουν στην Ύδρα στον προφήτη Ηλία, τους «Αντάρτες» όπως τους 
ονόμασε ο Μαυροκορδάτος, δηλαδή τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους Καπετανέους, 
παρά το ότι μέχρι χθές ήταν φίλοι και συμπολεμιστές.

Όταν όμως ο Μπραϊμης έφθασε στο Ναυαρίνο, πρώτος αυτός ζήτησε την αμνηστία 
των φυλακισμένων, χωρίς να γίνει δεκτή η πρότασή του από την κυβέρνηση. Τότε πήρε 
όσα Παλικάρια μπορούσε και έφθασε στο Μανιάκι σε λίγες ημέρες.

Έγραψε γράμματα 
προς όλους τους Αρ-
χηγούς να έλθουν εις 
βοήθειαν, μάταιος κό-
πος

Έμεινε μόνος με λίγα 
Παλικάρια στο Μανιά-
κι θυσιάστηκαν όλοι 
και ο Παπαφλέσσας.

Το Μανιάκι έκτοτε 
έγινε Βωμός Ελευθε-
ρίας, Ηρώον της Ελ-
λάδος, Άγιον Βήμα της 
Πατρίδας μας. Κατά 
τον αρχαίο ρήτορα 
Δημοσθένη « Προς το 
τελευταίον εκβάν, έκ-
στον των πριν υπαρ-
ξάντων κρίνεται». Έτσι 
στο Ζυγό της Ιστορίας, 

το τελευταίον εκβάν του Παπαφλέσσα, η θυσία στο Μανιάκι τον εξαγνίζει στα μάτια 
μας, τον καθιστά ίνδαλμα, Ήρωα Ιδανικό, Άμεμπτο, Θείο.

Αυτό το Βωμό προσκυνήσαμε στις 20/ 04/ 2018 με πολλή συγκίνηση, περίσκεψη και 
θαυμασμό.

Η Προτομή του, η Επιτύμβια στήλη  
και ο 20μετρος Οβελίσκος, θα κηρύττουν Ες Αεί το: 

«ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΝΟΕΙτE»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Π, Κουvτουριώτου 17α - 653 02 Καβάλα, Τηλ.: 251 0221, 293

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Καβάλας, σας στέλνουμε τους 
χαιρετισμούς μας με την ευχή να είστε όλοι καλά και χαρούμενοι. Πέρασε ο χειμώνας και τώρα 
ο Μάιος, ο πιο λουλουδιασμένος μήνας της άνοιξης μας ανταμείβει με τον καλό καιρό του.

Όπως όλοι γνωρίζετε στις 22 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή, στο ξενοδοχείο «Ωκεανίς» 
διεξήχθηκαν η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την επόμενη τριετία 2018 - 2021

το νέο λοιπόν συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος:  Τσολακίδου Έλλη
Αντιπρόεδρος:  Πεντέρη - Ησαΐα Ελένη
γεν. γραμματέας: Ζαχαριάδης Δήμος
ταμίας:  Μιχαηλίδης Κίμων
Μέλη:  Αναγνώστου Πόπη, Κομνηνού Έλσα,  
 Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Ευχόμαστε όλοι να είμαστε γεροί και δυνατοί ώστε να δουλέψουμε για τα συμφέροντα 
των μελών μας. Όλοι οι Σύνδεσμοι των συνταξιούχων διαμαρτυρόμαστε συνεχώς με συλλα-
λητήρια, με υπομνήματα, με ανακοινώσεις και πιο πολύ απ' όλους η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
μας με τα άξια μέλη της.

Αγωνιούμε και οι 58 Σύνδεσμοι - Σύλλογοι όλης της Ελλάδας για τις συνεχείς περικοπές 
στις συντάξεις μας και στα επικουρικά μας ταμεία. Αγωνιούμε για την ιατροφαρμακευτική 
μας περίθαλψη που βαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Οι διοικούντες δεν ενδιαφέρονται να λύσουν κάποια από τα πολλά προβλήματα που αφο-
ρούν την υγεία μας. Όπως πάνε τα πράγματα, η υγεία μας θα χειροτερεύει και η ιδιωτική 
πρωτοβουλία θα δυναμώνει. Γι αυτό πρέπει όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε, να απαιτούμε και να 
διεκδικούμε, αλλά πάντα με περηφάνια, αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια. Σας παρακαλούμε, 
λοιπόν, να λέτε στους δικούς σας και στου φίλους σας να γίνουν μέλη του Συνδέσμου μας, 
αν είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η συμμετοχή είναι 10 ευρώ το χρόνο.

Ένας Σύνδεσμος, όταν είναι ισχυρός, μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια να αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα και να συμβάλει στην επίλυση τους. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι συνθήκες 
είναι πολύ δύσκολες.

Η Ελλάδα μας είναι μια πανέμορφη χώρα με πανάρχαια ιστορία. Ας προσπαθήσουν οι ιθύ-
νοντες να την κρατήσουν στο υψηλότερο βάθρο που της αξίζει. Ας απαιτήσουμε και εμείς 
από τη πλευρά μας να μείνει ξεχωριστή. Πολλοί από εμάς δεν προλάβαμε να γνωρίσουμε τις 
ομορφιές της χώρας μας γιατί εκτός από την εργασία μας μεγαλώναμε παιδιά και εγγόνια.

Γι αυτό τώρα σαν συνταξιούχοι είμαστε πιο ελεύθεροι και δημιουργούμε εξορμήσεις ανά 
την Ελλάδα. Μ' αυτόν τον τρόπο βγαίνουμε από το σπίτι μας γιατί αλλιώς θα πάθουμε με-
λαγχολία και κατάθλιψη. Η ψυχαγωγία βοηθάει να ξεφεύγουμε από πολλά προβλήματα.

Πριν λοιπόν βγουν τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, μας ρωτούσατε που θα σας πάμε 
και τι πρόγραμμα θα κάνουμε. Αντλούμε από σας δύναμη και συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμι-
κά να δημιουργούμε εξορμήσεις σε μέρη που ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει.

Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι κάθε κράτος έχει υποχρέωση να ενισχύει τους συντα-
ξιούχους και όχι να τους απαξιώνει Πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δεν είμαστε απόμαχοι 
της ζωής αλλά έχουμε κοινωνική δραστηριότητα και διεκδικούμε το δικαίωμα να ζούμε με 
αξιοπρέπεια.

Να σταματήσουν λοιπόν τις περικοπές από τις συντάξεις μας και να φροντίσουν να έχου-
με δωρεάν δημόσια υγεία και να ενδιαφερθούν για την ψυχαγωγία μας που μας βοηθάει να 
ξεφύγουμε από πολλά προβλήματα.

Πάντα έχουμε και στο πρόγραμμά μας και ομιλίες ιατρικού περιεχομένου. Επειδή ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Καβάλας με τον άξιο πρόεδρό του κ. Ξενοφών Κροκίδη πραγματοποιεί πολύ 
συχνά ενδιαφέρουσες για όλους διαλέξεις με ιατρικά θέματα, δίνουμε το παρόν και ενημε-
ρωνόμαστε. Στο τέλος δε κάθε ομιλίας προβάλλονται ερωτήσεις από το κοινό και οι ειδικοί 
γιατροί δίνουν ανάλογες απαντήσεις.

Σας θυμίζουμε ότι το γραφείο μας βρίσκεται στην οδό Π. Κουντουριώτου 17Α. Είμαστε 
ανοιχτά κάθε Δευτέρα - Τετάρτη και Παρασκευή, 10 - 12 π.μ. Σας περιμένουμε όλους να 
περνάτε από το γραφείο μας έστω και για μια καλημέρα. Η επικοινωνία μεταξύ μας, θέλουμε 
να πιστεύουμε, ότι είναι δημιουργική.

Και τώρα τι προγραμματίζουμε:
2 Μαΐου 2018,•  Κυριακή: Ημερήσια εκδρομή στην Παναγία Σουμελά.
16 - 20 Ιουνίου 2018, • Σάββατο - Τετάρτη: Θα επισκεφτούμε τη Σάμο και την Πάτμο. 
Αναχώρηση από Καβάλα.
5 Σεπτεμβρίου 2018, • Τετάρτη: Στις 7 το απόγευμα σας καλούμε για καφέ στο ξενοδο-
χείο «Ωκεανίς» για να συζητήσουμε θέματα που μας αφορούν.
22 - 23 Σεπτεμβρίου 2018, • Σάββατο, Κυριακή: Θα επισκεφθούμε το καταπράσινο νησί 
μας, τη Θάσο.
13 - 15 Οκτωβρίου 2018, • Σάββατο - Τρίτη: Εκδρομή στην Αθήνα.
21 Οκτωβρίου, • Κυριακή: Ημερήσια εκδρομή για να επισκεφθούμε το σπήλαιο της Αλι-
στράτης.
11 Νοεμβρίου 2018,•  Κυριακή: Θα επισκεφθούμε στην Αλεξανδρούπολη το εκκλησάκι 
του Αγίου Παϊσίου που το έχει κτίσει ο κ. Μαυροκέφαλλος Ανέστης, πνευματικό παιδί του 
Παϊσίου.
18 Νοεμβρίου,•  Κυριακή: Θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου Καβά-
λας μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής όλων των πολιτικών συνταξιούχων.

Κλείνοντας ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι γεροί και ν' ανταμώνουμε

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο γΡΑΜΜΑτΕΑΣ
 ΕΛΛΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Μην ξεχνάτε την οικονομική υποχρέωση στον Σύνδεσμο.
Μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα λειτουργικά μας έξοδα.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
 «Ο ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» 
Χαρμαντά 11, Ναύπλιο 21100, Τηλ. 27520 27687
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Κατηγορίες τροφοδηλητηρίαςεων

Ανάλογα με τη φύση του παθογόνου αι-
τίου, χωρίζουμε τις τροφοδηλητηριάσεις σε 
δύο κατηγορίες.

Α. τις τροφολοιμώξεις, όταν το αίτιο εί-
ναι τα ίδια ζωντανά μικρόβια και

Β. τις τροφοτοξινώσεις, όταν το αίτιο εί-
ναι οι τοξίνες των μικροβίων, που έχουν 
δημιουργηθεί στα τρόφιμα, πριν ακόμα 
αυτά καταναλωθούν.

Οι δύο αυτές μορφές, στην κλινική διάγνω-
ση,· διαχωρίζονται από το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από τη λήψη της ύποπτης τρο-
φής, μέχρι την εκδήλωση των συμπτωμάτων.

Οι τροφολοιμώξεις απαιτούν μεγαλύτερο 
χρόνο, που ανάλογα με το είδος των μικρο-
βίων κυμαίνεται μεταξύ 12 ωρών και μερικών 
ημερών, ενώ οι τροφοτοξινώσεις, εκδηλώνο-
νται μέσα σε λίγες ώρες, γιατί οι έτοιμες το-
ξίνες των μικροβίων ενεργούν σαν χημικό δη-
λητήριο.

α' τροφολοίμωξείς

Κυριότερες είναι η σαλμονέλωση και η κλω-
στηριδίαση.
1. ςαλμονελωςη: Το παθογόνο αίτιο εί-
ναι τα μικρόβια σαλμονέλες.

Πηγές μικρόβιων 
Οι σαλμονέλες βρίσκονται αρκετά συχνά 

στο έδαφος, στο έντερο του ανθρώπου και 
των ζώων, στα κόπρανα των ποντικιών και σε 
νερά που μολύνθηκαν από τέτοια κόπρανα. 
Επίσης, από σαλμονέλες μπορεί να είναι μο-
λυσμένα τα αυγά που προέρχονται από κότες 
με χρόνια σαλμονέλωση. Οι μύγες παίζουν το 
ρόλο του μηχανικού φορέα.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μι-
κροβίων: Οι σαλμονέλες είναι μικρόβια ευαί-
σθητα στο Βρασμό. Για να πολλαπλασιασθούν, 
χρειάζεται θερμοκρασία στα τρόφιμα από 
6-16οC και κατάλληλη υγρασία. Η κατάψυξη 
δεν καταστρέφει τα μικρόβια αυτά.

Συμπτώματα
Αυτά παρουσιάζονται συνήθως 12-24 ώρες 

μετά τη λήψη της υπεύθυνης τροφής και είναι: 
Γαστρεντερίτιδα (κοιλόπονος, εμετός, επίμονη 
διάρροια και πυρετός). Σε βαρύτερη περίπτω-
ση, έχουμε νευρικά συμπτώματα, όπως κεφα-
λόπονο, ζάλη, ανώμαλες κινήσεις, σπασμούς 
και εξασθένηση των δυνάμεων. Τα συμπτώμα-
τα αργoύν να υποχωρήσουν. 

Προληπτικά Μέσα
▶ Όλα τα τρόφιμα να παρασκευάζονται καθα-

ρά. 
▶ Να εξετάζονται οι ανθρωποι που ασχολού-

νται με τα τρόφιμα (κρεοπώλες, εστιάτορες, 
ζαχαροπλάστες κ.α.) μη τυχόν είναι φορείς 

σαλμονέλων.
▶ Τα τρόφιμα να μη πιάνονται με τα χέρια.
▶ Το νερό να μη μολύνεται από ακαθαρσί-

ες ζώων και ανθρώπων. -Το πλυσιμσ των 
σκευών να γίνεται με ζεστό νερό. 

▶ Να συντηρούνται τα τρόφιμα στο Ψυγείο, 
σε θερμοκρασία τουλάχιστον κάτω από 
+5οC.

▶ Να γίνετε θανάτωση ποντικιών και εντό-
μων.

▶ Να βελτιωθεί η τεχνολογία παρασκευ-
ής τροφίμων ώστε κατά το δυνατό να μην 
υπάρχουν χειρισμοί από τον άνθρωπο και 
να μην έρχονται σε επαφή με μύγες, αλλά 
έντομα, σκόνη, ποντίκια κλπ.

2. Κλωςτηρίδίαςη: Το παθογόνο αίτιο εί-
ναι οι διάφοροι Τύποι του κλωστηριδίου του 
διαθλαστικού (CΙOSTRIDIUM PERFRIGENS)

Πηγές μικρόβιων. 
Είναι αρκετά διαδομένα στη φύση, κύρια 

όμως πηγή τους είναι το εντερικό σύστημα 
ανθρώπου. Και εδώ η μύγα είναι σημαντικός 
φορέας του μικροβίου. Τα τρόφιμα που μολύ-
νονται περισσότερο είναι το κρέας των πτη-
νών και το βοδινό κρέας, ιδιαίτερα το μαγει-
ρεμένο. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι τα κρού-
σματα είναι συνήθως ομαδικά, από μαγειρεμέ-
νο κρέας, φυλαγμένο αρκετές; ώρες έξω από 
το ψυγείο και μάλιστα μέσα στο ζουμί του. Γι' 
αυτό, περισσότερα κρούσματα έχουμε σε σχο-
λεία που σιτίζονται ομαδικά, σε φοιτητικές λέ-
σχες, στρατώνες, νοσοκομεία, κλπ.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα  
των μικροβίων

Τα κλωστηρίδια αντέχουν αρκετά στο βρα-
σμό. Καλύτερη θερμοκρασία για v’ αναπτυ-
χθούν είναι γύρω στους 45οC. Κάτω από 6οC 
σταματάει η ανάπτυξή τους.

Συμπτώματα
Αυτά παρουσιάζονται 8-24 ώρες ύστερα 

από την κατανάλωση της ύποπτης τροφής.
παρατηρείται έντονη διάρροια και κοιλόπο-

νος. Δεν έχουμε συνήθως στην κλωστηριδί-
αση εμετό και εδώ την ξεχωρίζουμε από τις 
σαλμονελώσεις. Επίσης σπάνια παρατηρείται 
πυρετός. Τα συμπτώματα διαρκούν λίγο χρό-
νο.

Προληπτικά Μέσα
▶ Το βασικό μέτρο είναι ν' αποφεύγεται το 

σερβίρισμα μαγειρεμένου κρέατος πολλές 
ώρες μετά και μάλιστα όταν το κρέας διατη-
ρείται σε θερμοκρασίες, γιατί έτσι ευνοείται 
η ανάπτυξη των μικροβίων, τα οποία πολύ 
περισσότερο από τα άλλα μικρόβια πολλα-
πλασιάζονται γρήγορα. 

▶ Διατήρηση λοιπόν των μαγειρεμένων φα-
γητών σε θερμοκρασία κάτω των +5ο C ή 
πάνω από 60ο C. 

Β' τροφοτοξίνωςείς

Οι τροφοτοξινώσεις οφείλονται στην κα-
τανάλωση τροφίμων, στα οποία τα μικρόβιο 
είχαν παράγει μια τοξίνη που δρα απευθεί-
ας, μόλις απορροφηθεί από το βλεννογόνο 
του εντέρου, γι' αυτό η δράση της είναι πολύ 
γρήγορη και συνήθως μέσα σε 2-5 ώρες. 

1. ςταφυλοτοξίνωςη
Παθογόνο αίτιο: Η τοξίνη του μικροβίου στα-
φυλόκοκκος ο χρυσίζων (STAPHYΙOCOCCUS 
AUREUS).
Πηγές μικροβίων

Οι σταφυλόκοκκοι βρίσκονται παντού στη 
φύση, στο έδαφος, τις ρινοφαρυγγικές εκκρί-
σεις ανθρώπων και ζώων, στο μαστό των ζώ-
ων όταν πάσχουν από μαστίτιδα, στα τραύμα-
τα με πύο, ακόμα και στο δέρμα. Η μύγα και 
πάλι είναι φορέας του σταφυλόκοκκου.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα  
των μικροβίων και των τοξινών

ο σταφυλόκοκκος αντέχει σε θερμοκρασία 
μέχρι 60οC αλλά σε 85οC καταστρέφεται σε 
τρία λεπτά. Άρα ο βρασμός σίγουρα τον κα-
ταστρέφει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την 
τοξίνη του που αντέχει πολύ στο βρασμό.

Για να παραχθούν στα τρόφιμα τοξίνες από 
τα μικρόβια, χρειάζεται θερμοκρασία 20-40οC 
και κατάλληλη υγρασία και θρεπτική ικανότη-
τα των τροφίμων. Σε τρόφιμα που διατηρού-
νται κάτω από +6οC ο σταφυλόκοκκος δεν 
πολλαπλασιάζεται και επομένως δεν μπορεί 
να παράγει τοξίνη. Η κατάψυξη δεν καταστρέ-
φει το μικρόβιο.

Συμπτώματα 
Εμφανίζονται απότομα σε 1-8 ώρες μετά το 

ύποπτο γεύμα οε ποσοστό 60-80%.
στα άτομα που έφαγαν το ίδιο φαγητό. Αυ-

τό εξηγείται από το ενδεχόμενο να μην έφα-
γαν όλοι την ίδια ποσότητα τοξίνης και η ευ-
αισθησία από άτομο σε άτομο να είναι δια-
φορετική.

Τα συμπτώματα είναι: Σιελόρροια, ναυτία, 
κόπωση, ιδρώτας, κοιλιακές συσπάσεις, εμε-
τός, κοιλόπονος, κεφαλόπονος, υπόταση, δι-
άρροια με κόπρανα σκεπασμένα με βλέννες 
και άλλοτε με αίμα. Συνήθως πυρετός δεν 
υπάρχει. Τα συμπτώματα αυτά κατά κανόνα 
π:ερνούν μέσα σε 1-2 ημέρες.

Προληπτικά μέτρα
Γενικά η πρόληψη της σταφυλοκοκκικής 

τοξίνωσης στηρίζεται στην παρεμπόδιση μό-
λυνσης των τροφίμων με σχολαστική καθαρι-
ότητα, με αποστείρωση, καλή συντήρηση και 
προστασία των τροφίμων από σκόνη, μύγες. 
απορρίμματα και ακάθαρτο άνθρωπο.

Γι' αυτούς που χειρίζονται τρόφιμα ισχύουν 

τα εξής:
▶ Σώμα και χέρια πεντακάθαρα, νύχια κομμένα.
▶ Σαπούνισμα καλό, μετά από κάθε επίσκεψη 

σε τουαλέτα.
▶ Να φέρουν επενδυτές καθαρούς και σκού-

φο.
▶ Να μην ξύνουν τη μύτη και τα δόντια, ούτε 

να πιάνουν τα μαλλιά τους.
▶ Να μην πιάνουν τα τρόφιμα με τα χέρια.
▶ Να μην χειρίζονται χρήματα πιάνοντας σε 

συνέχεια τρόφιμα που σερβίρουν.

2. αλλαντίαςη
Είναι η τοξίνη του κλωστηριδίου της αλλα-

ντίασης. 
Πηγές μικροβίου 

Βρίσκεται στο γαστρεντερικό σύστημα αν-
θρώπου και ζώων, στο έδαφος, στη λάσπη 
των λιμνών και ποταμών και στο βυθό της θά-
λασσας.

Στα τρόφιμα στα οποία περισσότερο ανα-
πτύσσεται το μικρόβιο και σχηματίζει τοξίνη, 
είναι τα συντηρημένα (κονσέρβες χορταρικών 
που γίνονται στα χωριά, όπου η αποστείρωση 
είναι ατελής).

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα  
του μικροβίου και της τοξίνης του

Το μικρόβιο για αναπτυχτεί και να παράγει 
τοξίνη, πρέπει να βρεθεί σε τρόφιμα χωρίς αέ-
ρα, γι' αυτό βρίσκει κατάλληλο περιβάλλον στα 
εγκυτιωμένα τρόφιμα, στα χοιρομέρια κλπ. Η 
κατάλληλη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του 
είναι 10-50ο C.

Το αλάτι σε πυκνότητα 8 -10% εμποδίζει την 
ανάπτυξή του. Η τοξίνη του είναι το πιο ισχυρό 
βιολογικό δηλητήριο. Ένα γραμμάριο μπορεί να 
σκοτώσει 100 χιλιάδες ανθρώπους. Στη θερ-
μοκρασία των 80οC η τοξίνη αδρανοποιείται. 

Συμπτώματα 
Σε λίγες ώρες αρχίζουν ατ συμπτώματα που 

στην αρχή μοιάζουν μ' εκείνα της σταφυλο-
κοκκικής τοξίνωσης. Μετά 2·ημέρες, αρχίζουν 
νευρικά συμπτώματα, πόνοι στους μυς, ξηρό-
τητα του στόματος και του φάρυγγα, ελάττωση 
της όρασης, στραβισμός, βλεφαρόπτωση, δύ-
σκολη κατάποση, βραχνάδα στη φωνή μέχρι 
αφωνία, δύσπνοια, ταχυκαρδία, παράλυση των 
άκρων και τέλος θάνατος από παράλυση των 
αναπνευστικών μυών. Ο θάνατος έρχεται μέσα 
σε 2-3 ημέρες, σε ποσοστό 60% και εξαρτάται 
από την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

Προληπτικά μέτρα 
Η πρόληψη στηρίζεται: 

▶  Στην καθαριότητα και καλή συντήρηση των 
τροφίμων 

▶  Στην καλή αποστείρωση, των κονσερβών 
(125ο C επί 20ο) 

▶  Στην απόρριψη κάθε τροφίμου ή διογκωμέ-
νων κονσερβών 

▶  Στην θερμοκρασία των συντηρημένων τρο-
φίμων μέχρι βρασμού, για την καταστροφή 
της τοξίνης. 

▶ Στον παρατεταμένο βρασμό των κονσερ-
βών που γίνονται από τις νοικοκυρές. 
Στην Ελλάδα η αλλαντίαση ήταν άγνωστη 

μέχρι το 1967, οπότε σημειώθηκαν τα πρώτα 
2 κρούσματα σε μητέρα και παιδί στο Ν. Καύ-
κασο Φλωρίνης.

τροφίΚες δηλητηρίαςείς

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΓΛΟΥ
πρώην Δ/vτής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Έβρου

Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτ. Συνταξιούχων Ν. Έβρου

Έτσι ονομάζουμε όλες τις διαταραχές της υγείας του ανθρώ-
που, που προκαλούνται από την κατανάλωση τροφίμων τα οποία 
δεν παρασκευάσθηκαν ή συντηρήθηκαν ή επεξεργάστηκαν σε 
υγιεινές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μολυνθούν από μικρόβια, 
τα οποία βρήκαν σ' αυτά κατάλληλο περιβάλλον v' αναπτυχθούν, 
να πολλαπλασιασθούν, ή και να ετοιμάσουν τις δηλητηριώδεις 
ουσίες τους, τις τοξίνες. 

την είσοδο αυτή των μικροβίων στα τρόφιμα, 
τη λέμε μόλυνση.

Οι κυριότερες πηγές μόλυνσης των τροφίμων είναι ο εντερικός 
σωλήνας ανθρώπων και ζώων, η ρινοφαρυγγική κοιλότητα, το δέρ-
μα και τέλος το περιβάλλον (έδαφος, νερό, έντομο, σκόνη κλπ).

Το τρόφιμο ζωικής παραγωγής (κρέας, γάλα, αυγά κλπ) είναι 
το πιο κατάλληλο για την ανάπτυξη των μικροβίων. Από τα μι-
κρόβια, άλλα προκαλούν οργανοληπτικές αλλοιώσεις στα τρόφι-
μα, δηλαδή αλλάζουν το χρώμα, τη γεύση, την οσμή και τη σύ-
στασή τους, οπότε είναι εύκολο να το αντιληφθούμε, ενώ άλλα 

δεν προκαλούν καμιά αλλαγή και αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα.
Έτσι λοιπόν, ένα τρόφιμο από μέσο διατήρησης της ζωής του 

ανθρώπου, μπορεί με ορισμένες συνθήκες να γίνει μέσο απειλής 
της ζωής του, αν δεν έχουμε υπόψη μας μερικές βασικές γνώσεις 
γύρω από το σοβαρό θέμα των τροφοδηλητηριάσεων. 

Μια μόλυνση δεν είναι αρκετή να καταστήσει ένα τρό-
φιμο επικίνδυνο για δηλητηρίαση. για να γίνει αυτό πρέ-
πει να βοηθήσουν και άλλοι παράγοντες όπως:
Α) Ο αριθμός μικροβίων να είναι αρκετά μεγάλος.
Β) το ίδιο το τρόφιμο να ευνοεί τον πολλαπλασιασμό τους.
γ) Η θερμοκρασία συντήρησης του τροφίμου να είναι με-

ταξύ 20° -35° C.
Δ) Ο ατελής βρασμός, που είναι χειρότερος από το καθό-

λου βράσιμο.
Ε) Ο χρόνος συντήρησης του τροφίμου να είναι αρκετός.
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Τον Μάιο του 1453 ο Μωάμεθ ο Β΄ κα-
τόρθωσε να κατακτήσει την Κων/λη και άρ-
χισε σταδιακά να υλοποιείται το όνειρο των 
Οθωμανών Τούρκων να κυριαρχήσουν στα 
εδάφη της παλιάς Βυζαντινής αυτοκρατορί-
ας. Λίγο πάνω από ένα αιώνα κράτησε αυτή 
η πορεία και με την ολοκλήρωσή της σχη-
ματίστηκε μια νέα αυτοκρατορία, η Οθωμα-
νική. Το κοινωνικό σύστημα που επιβλήθηκε 
σ’ αυτήν ήταν η στρατιωτική φεουδαρχία. 
Οι Τούρκοι για την ευκολότερη διοίκηση 
των υπόδουλων προσέγγισαν κάποιους απ’ 
αυτούς και τους έδωσαν εξουσία και δικαί-
ωμα για κατοχή περιουσίας και τους έκα-
ναν συνεργάτες τους στην καταδυνάστευ-
ση των υπόλοιπων. Τέτοιοι άρχοντες, διοι-
κητική αριστοκρατία ονομάστηκαν, έγιναν 
οι πρόκριτοι, που ασκούσαν διοίκηση, και 
οι κοτζαμπάσηδες, που κυρίως είχαν φορο-
λογικές αρμοδιότητες, το Πατριαρχείο και 
ο ανώτερος κλήρος. Ο ζυγός ήταν διπλός: 
Τούρκοι αγάδες απ΄ τη μια, Έλληνες αξι-
ωματούχοι και κληρικοί απ’ την άλλη. Κά-
ποιοι απ’ αυτούς, αφού δεν μπόρεσαν να 
την ματαιώσουν, προσχώρησαν στην επα-
νάσταση μετά το ξέσπασμά της, με στόχο 
να την αναπροσανατολίσουν διασώζοντας 
τον ρόλο τους και τα συμφέροντά τους.

Ο λαός στέναζε κάτω από το διπλό ζυ-
γό. Ο κάθε χρόνος που πέρναγε μέσα στη 
σκλαβιά – με την ελπίδα «ακόμα τούτη η 
άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι, ραγιάδες, ρα-
γιάδες...» - κάθε χρόνος ήταν μια μαχαι-
ριά στην καρδιά του. Πάνω του είχαν πέ-
σει μπέηδες και προύχοντες ρουφώντας το 
αίμα του. Αγγαρείες, χαράτσια, ξυλοδαρμοί 
και κάθε είδους εξευτελισμοί ήταν συχνό-
τατα φαινόμενα. 

Ο ανώνυμος συγγραφέας της «Ελληνικής 
Νομαρχίας» ιστορεί με μελανά χρώματα το 
τι τραβούσαν οι ραγιάδες από τους Τούρ-
κους, τους κοτζαμπάσηδες και το ιερατείο. 
Οι κοτζαμπάσηδες, σκληροί και βάναυσοι, 
εισέπρατταν μεγάλους φόρους και για να 
τους εξασφαλίσουν τυραννούσαν ανελέη-
τα τον απλό λαό. Γι’ αυτό και δίκαια οι υπό-
δουλοι και στη συνέχεια οι αγωνιστές της 
Επανάστασης τους έλεγαν τουρκοκοτζα-
μπάσηδες. Φέρονταν και ζούσαν όπως οι 
αφεντάδες τους και τιμή τους λογάριαζαν 
τη φιλία του αγά και αξιοσύνη τους το ξε-
ζούμισμα του ραγιά. 

Μπροστά στη διπλή τυραννία, δεν έμενε 
άλλο στο ραγιά, παρά ν’ αρπάξει το ντου-
φέκι και να βγει στα βουνά. Και το έκανε 
πολλές φορές πριν το '21, χωρίς επιτυχία 
βέβαια. Εκεί στα βουνά φύσαγε ο αέρας 
της λεβεντιάς και της ελευθερίας που περι-
γράφουν τα δημοτικά μας τραγούδια. 

Μια επανάσταση όμως δεν είναι ποτέ κε-
ραυνός εν αιθρία, ακόμη κι αν μοιάζει τέ-
τοια. Δεν είναι από τα παράξενα και ανεξή-
γητα της ιστορίας. Για την πραγματοποίησή 
της δεν αρκεί η ανθρώπινη θέληση, πολύ 
περισσότερο δεν αρκεί ν’ αποφασίσουν κά-
ποιοι ότι πρέπει να γίνει, αν και απαραίτη-
τες προϋποθέσεις της είναι η θέληση και η 
αποφασιστικότητα των επαναστατών.

Ο Διαφωτισμός του 18ου αιώνα διέδωσε 
πολιτικές και κοινωνικές απόψεις για ελευ-
θερία και δικαιώματα και ανέπτυξε και δι-
έδωσε επιστημονικές γνώσεις, που από τη 
μια απάντησαν με τρόπο που απέκλειε από-

ψεις ανορθολογικές και σκοταδιστικές σε 
ερωτήματα που απασχολούσαν την ανθρω-
πότητα και από την άλλη έβαλαν τις βάσεις 
για την ανάπτυξη της βιομηχανικής παρα-
γωγής και την μεγαλύτερη και καλύτερη 
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.

 Η ανάπτυξη της νέας μορφής παραγω-
γής προϊόντων, της βιομηχανικής, και ταυ-
τόχρονα της εμπορικής και μεταφορικής 
δραστηριότητας, οδήγησαν στην εμφάνιση 
της νέας και προοδευτικής, με τα τότε δε-
δομένα, αστικής τάξης, καθώς και της ερ-
γατικής, στην εμφάνιση, δηλαδή, του καπι-
ταλισμού και των τάξεων που συγκρούο-
νται στα πλαίσια του συστήματος αυτού. 

Ευρωπαϊκές χώρες, οικονομικά ισχυρές 
εκείνη την εποχή, με ανεπτυγμένη βιομηχα-
νία και εμπόριο, περίμεναν να πάρουν με-
ρίδιο από τη διαφαινόμενη κατάρρευση και 
διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Είχαν παρέμβαση στη σύγκρουση Οθωμα-
νών και Ελλήνων και συνέβαλαν στην επι-
τυχία της επανάστασης. Πάντως κίνητρο 
ήταν το δικό τους συμφέρον κι έτσι μετά 
την απελευθέρωση το νεοσύστατο κράτος 
βρέθηκε κάτω από τον έλεγχο των Ρωσίας, 
Αγγλίας, Γαλλίας που ονόμασαν τους εαυ-
τούς τους προστάτιδες δυνάμεις. Οι Έλλη-
νες, για τα παιχνίδια του μεταξύ τους αντα-
γωνισμού που έπαιζαν σε ελληνικές πλάτες 
τούς ονόμασαν «τρεις αγχόνες». 

Η εμφάνιση όμως των αστικών - κεφα-
λαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής στο 
έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ήταν απειλή για τα θεμέλια του φεουδαρ-
χικού καθεστώτος. Ιδιαίτερη σημασία είχε η 
εμφάνιση τέτοιων σχέσεων και εντός των 
ελληνικών παροικιών σε βαλκανικές, υπό-
δουλες στους Οθωμανούς περιοχές, καθώς 
και σε άλλες, μη υπόδουλες, ευρωπαϊκές 
χώρες. Δημιουργήθηκε και στον ελλαδικό 
χώρο αστική τάξη από Έλληνες, εμπόρους 
και καραβοκύρηδες, με πλούτο και ισχύ 
στη διεκδίκηση δικαιωμάτων από το φε-
ουδαρχικό τουρκικό κράτος. Ιδιαίτερα ενι-
σχύθηκαν οι Έλληνες καραβοκύρηδες μετά 
τη ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή (1774) που επέτρεπε τη χρήση 
της ρωσικής σημαίας σε ελληνικά πλοία και 
επομένως την αποφυγή ελέγχων και φορο-
λόγησης.

Θα μπορούσε η επανάσταση να είναι μια 
κοινωνική επανάσταση με τη συμμετοχή 
όλων των αντιφεουδαρχικών στοιχείων, 
είτε επρόκειτο για Τούρκους μουσουλμά-
νους, είτε επρόκειτο για Έλληνες, Σέρβους, 
Βούλγαρους και άλλους Βαλκάνιους. Αυ-
τό ήταν το όραμα του Ρήγα Φεραίου που 
όμως δεν πραγματοποιήθηκε. 

Η Ελληνική Επανάσταση είχε ως κύρια, 
όχι όμως αποκλειστικά, τα εθνικά χαρακτη-
ριστικά. Όπως γράφει ο ιστορικός Γεώργιος 
Φίνλεϊ: Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια 
κοινωνική και πολιτική ανάγκη. Η εθνική κυ-
ριαρχία είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα του 
λαού, όπως και η πολιτική ελευθερία είναι 
ένα αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου.

Έτσι δυνάμεις που ούτε αριθμητικά, ού-
τε σε εξοπλισμό και εφόδια μπορούσαν να 
συγκριθούν με τις δυνάμεις των Τούρκων, 
οι δοξασμένοι και πολυτραγουδισμένοι 
κλέφτες, λαϊκοί αγωνιστές, κάτω από την 
καθοδήγηση της Φιλικής Εταιρείας σήκω-

σαν τα λάβαρα και τα όπλα του αγώνα. Στη 
θάλασσα πολεμικό ναυτικό αποτέλεσαν 
τα εμπορικά πλοία, εφοδιασμένα με κανό-
νια εναντίον των πειρατών, με πλοίαρχους 
τους καραβοκύρηδες εμπόρους.

Είπε ο Θ. Κολοκοτρώνης απευθυνόμενος 
στους νέους της Αθήνας στην Πνύκα:

«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την 
επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε, ού-
τε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρ-
ματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν 
τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας 
φρόνιμος μας είπε "πού πάτε εδώ να πο-
λεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα", 
αλλά, ως μία βροχή, έπεσε εις όλους 
μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και 
όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, 
και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμέ-
νοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, 
όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό 
και εκάμαμε την Επανάσταση». 

Καμιά βεβαιότητα επιτυχίας δεν παρα-
κίνησε τους εξεγερμένους. Μόνο κίνητρο 
ήταν ο πόθος της λευτεριάς. Για τον πόθο 
αυτό παρέβλεψαν δυσκολίες και κινδύνους. 
Το πιο πολύτιμο που είχαν, την ίδια τους τη 
ζωή, την πρόσφεραν πρόθυμα και ανιδιοτε-
λώς για τη Λευτεριά. Μέσα από τον αγώνα 
αυτό, με τις θυσίες αυτές το όνειρο έγινε 
πραγματικότητα. 

Τότε οι εξεγερμένοι απλοί άνθρωποι 
έδωσαν τα πάντα στον αγώνα κατά της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας και των συ-
νεργατών της, κοτζαμπάσηδων, Φαναριω-
τών και εκκλησιαστικών παραγόντων. Τότε 
οι «ραγιάδες» αγνόησαν τις δυσκολίες, τις 
φοβέρες, τους αφορισμούς της εκκλησίας 
(του Ρήγα και του Αλ. Υψηλάντη) και πήραν 
τα όπλα. 

Τότε, ο σκλαβωμένος λαός ξεσηκώθηκε 
κατά της τότε "νέας τάξης πραγμάτων" και 
της πολιτικής της, όπως αυτή εκφραζόταν 
από την "Ιερά Συμμαχία" που ήθελε να κα-
ταπνίξει κάθε διεκδίκηση λαϊκού δικαιώμα-
τος. Σήμερα ο λαός μας έχει απέναντί του 
τη σύγχρονη "Ιερά Συμμαχία", την ιμπερι-
αλιστική "νέα τάξη" της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 
που πάλι έχουν στο στόχαστρό τους τα δί-
καια και τις ελευθερίες των λαών. 

Η Επανάσταση του 1821 και πολλές άλ-
λες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι λαοί αξί-
ζει να αγωνίζονται, για να προστατέψουν 
την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την αξι-
οπρέπειά τους. Χαμένοι είναι οι λαοί που 
σκύβουν το κεφάλι. Ένας λαός, όταν θέλει, 
μπορεί να σπάσει τα δεσμά του. 

Αυτό έγινε στη Μεγάλη Ελληνική Επανά-
σταση του 1821. Αυτό έγινε στη Μεγάλη 
Γαλλική Επανάσταση. Το ίδιο και στη Με-
γάλη Αμερικανική Επανάσταση. Αυτό ξα-
νάγινε στον εικοστό αιώνα με τις λαϊκές 
επαναστάσεις που σε πολλές χώρες απο-
τίναξαν την αποικιοκρατία, με τη Ρωσική 
Επανάσταση του 1917 που κατάργησε την 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 
Αυτό έγινε και στη σύγχρονη Ελλάδα στη 
Μεγάλη Εθνική Αντίσταση κατά του γερμα-
νοϊταλικού φασισμού και της κατοχής. Το 
ίδιο ξετυλίγεται στις μέρες μας με την κα-
ταδίκη των εγκληματικών επιθέσεων του 
ιμπεριαλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του ΝΑΤΟ κατά πολλών αθώων λαών που 
τους ξεσπιτώνουν, λεηλατούν τον πλούτο 

τους, τους σκοτώνουν, ενώ το μόνο που δι-
εκδικούν οι λαοί αυτοί είναι μια αξιοπρεπής 
ελεύθερη ζωή. 

Η επέτειος της 25η Μάρτη 1821 απο-
τελεί για κάθε πατριώτη, για τη νέα γενιά, 
μέρα άντλησης πολύτιμων διδαγμάτων και 
εκτίμησης των πολύχρονων αγώνων του 
λαού μας για εθνική ανεξαρτησία, κοινω-
νική πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη. Το 
περιεχόμενο αυτών των αγώνων αποτε-
λούσε και αποτελεί την ψυχή της Ρωμιο-
σύνης και της ελληνικής λεβεντιάς, που πο-
τίζει ανεξάντλητα ως και σήμερα το λαϊκό 
μας κίνημα. 

Τα μηνύματα του μεγάλου εθνικοαπε-
λευθερωτικού ξεσηκωμού, το Μάρτη του 
1821, αποτελούν πολύτιμες παρακατα-
θήκες για τους σημερινούς και αυριανούς 
αγώνες του λαού μας. 

Αποδεικνύουν στην πράξη, ότι και ένας 
μικρός λαός, ακόμα κι αν διαθέτει λιγο-
στά μέσα, όταν είναι αποφασισμένος, ανυ-
ποχώρητος και έτοιμος για όλα, μπορεί να 
ανατρέψει τους κατακτητές του, όσο ισχυ-
ροί κι αν παρουσιάζονται. Το μήνυμα αυτό, 
το δίδαγμα αυτό, έχει διαχρονική αξία και 
συνεχή επικαιρότητα.

Η έκφραση τιμής στους αγωνιστές και 
τη θυσία τους είναι ένας λόγος γιορτα-
σμού των εθνικών εορτών, άλλος λόγος εί-
ναι η άντληση διδαγμάτων από τον αγώνα 
τους και η διαβεβαίωση ότι το ίδιο θα κά-
νουμε και εμείς όποτε χρειαστεί. Ιδιαίτερα 
στις μέρες μας, που επιχειρείται εξάλειψη 
της ιστορικής μνήμης των λαών, ξαναγρά-
ψιμο της ιστορίας και καλλιέργεια πνεύμα-
τος υποταγής και συμβιβασμού. Τώρα που 
επιχειρείται να εξαλειφθεί το πνεύμα αντί-
στασης και διεκδίκησης δικαιωμάτων. Τώρα 
που αυτή η άποψη εισβάλλει και στα σχο-
λεία με τον επίσημο χαρακτήρα του μαθή-
ματος και της διδακτέας ύλης και βλέπου-
με τις επαναστάσεις να ονομάζονται απλά 
αναστατώσεις, σαν να μην έχουν άλλο πε-
ριεχόμενο, που βλέπουμε την ήττα και εκδί-
ωξη του εχθρού και δυνάστη να ονομάζε-
ται ουδέτερα απομάκρυνση, που βλέπουμε 
στον αγώνα να αντιπροτείνεται η συνδιαλ-
λαγή, που βλέπουμε να εξορίζεται ο Ύμνος 
στην Ελευθερία του Σολωμού από τα σχο-
λικά βιβλία, γιατί η ελευθερία των λαών δε 
δένει με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις 
του ιμπεριαλισμού, πολύ περισσότερο δε 
δένει η ένοπλη εξέγερση που θα απαιτήσει 
την ελευθερία και θα την κατακτήσει με την 
κόψη του σπαθιού την τρομερή, τώρα που 
ο απολυταρχισμός και ο φασισμός σηκώ-
νουν το απαίσιο κεφάλι τους και προσπα-
θούν να καταδυναστεύσουν τους λαούς. 
Τώρα ακριβώς μεθυσμένοι με τ΄ αθάνατο 
κρασί του ’21, όπως συμβουλεύει ο Παλα-
μάς, να επιβεβαιώσουμε ότι κάθε φορά που 
χρειάζεται και με τα όπλα θα διεκδικούμε 
ελευθερία και δικαιοσύνη για τον τόπο μας, 
κραυγάζοντας το χαρακτηριστικό σύνθημα 
του ’21: Ελευθερία ή Θάνατος, και θα αντι-
σταθούμε και σε όσους μας προτρέπουν σε 
υποταγή και ραγιαδισμό με το σύνθημα του 
Κολοκοτρώνη: 

Φωτιά και Τσεκούρι 
στους προσκυνημένους. 

Αντώνης Καλόβουλος
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