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Επίσημο Μηνιαίο Όργανο της ΠΟΠΣ «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων»

Βήμα Συνταξιούχων
Δημοσίων Υπαλλήλων

Κωλῦσαι μὲν το
γῆρας ἀδὐνατον,
ἐπισχεῖν δὲ τὸ
τάχος αὐτοῦ
δυνατὸν.
Γαληνος

Εκδότης – Διευθυντής: Χρήστος Μπουρδούκης – Μάιος – Ιούνιος 2018 – Αριθμός φύλλου: 589 – Η εφημερίδα διανέμεται δωρεάν – Έξοδα αποστολής: 10€ ετησίως
Γραφεία: Τροίας 43 & Πατησίων, 1ος όροφος, στάση Αγγελοπούλου, 112 57, Κωδικός: 013168, Τηλ. εφημερίδας: 210 8253544, ΠΟΠΣ: 210 8811187, Fax: 210 8819035, email: omopolit@otenet.gr

Το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας και η Εφημερίδα μας εύχονται σε όλους τους
συνταξιούχους του Δημοσίου να περάσουν με τις οικογένειές τους με υγεία και χαρά το καλοκάιρι!

Να διαπραγματευτεί η Κυβέρνηση με
τους «Θεσμούς» για τις νέες περικοπές
στις συντάξεις και το αφορολόγητο
Του Χρήστου
Μπουρδούκη*

Η

χ ώ ρ α μας
β ρίσ κ ε τ αι
ή δη σ τ ην
τελική ευθεία για
την ολοκλήρωση της
τέταρτης αξιολόγησης και λίγους μήνες
πριν από τη λήξη του τρίτου μνημονίου.
Πιστεύουμε και ζητάμε όλοι να σημάνει το τέλος της ελληνικής τραγωδίας,
της αυστηρής και σκληρής εποπτείας του
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
λόγω της κρίσης χρέους που έπληξε τη
χώρα μας το 2010.
Η έξοδος όμως από τα Μνημόνια
σημαίνει σταθερή και ανοδική πορεία
της οικονομίας ακόμα και σε χαμηλούς ρυθμούς αλλά και ρύθμιση του

χρέους για να γίνει βιώσιμο και για να
μην αποτελεί διαρκή βρόγχο στο λαιμό
της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας και για να αισθάνεται
κανείς ότι μπορεί να έχει ελπίδες και
μέλλον στη μεταμνημονιακή εποχή.
Όμως ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας ESM Κλ.
Ρέγκλινγκ, με δηλώσεις του διευκρίνισε
πως «αν η Ελλάδα επιθυμεί πρόσθετη
ελάφρυνση του χρέους, η μεταμνημονιακή επιτήρηση θα είναι ενισχυμένη
και θα είναι πιο σφιχτή και πιο προσεχτική από αυτή που εφαρμόζουμε σε
άλλες χώρες», ενώ ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ.Κ. Γιούνκερ
είπε ότι «μετά τον Αύγουστο επίκειται
επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα» και ότι «στις 20 Αυγούστου θα
είναι το τέλος του τρίτου και τελευταίου
προγράμματος στήριξης της Ελλάδας».
Η Κυβέρνηση από την άλλη μεριά
επαγγέλλεται ότι η χώρα μας εξέρχεται

από το πρόγραμμα της δημοσιονομικής
πειθαρχίας και του αυστηρού δημοσιονομικού ελέγχου και αυτό αναμένουμε
οκτώ χρόνια που ζούμε την πιο σκληρή
εποχή της πολιτικής της λιτότητας με
ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων,
της πολιτικής τάξης της χώρας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει να
έχεις τη δυνατότητα να καλύπτεις τις
ανάγκες από τις αγορές κι αυτό οφείλει
να εξασφαλίσει πρώτα η Κυβέρνηση αλλά
και το πολιτικό σύστημα, για τις ευθύνες
του που οδήγησαν στην έβδομη χρεοκοπία της χώρας όπως γράφει ο καθηγητής
Δερτιλής, τις τραγικές συνέπειες, τις
οποίες ζούμε εδώ και οκτώ χρόνια. Ας
μη θρηνούν όλοι στα δελτία ειδήσεων
και να οδύρονται όλοι για τις συνεχείς
περικοπές στις συντάξεις με τον επανυπολογισμό τους, με την κατάργηση της
προσωπικής διαφοράς κατά 18% και τη
μείωση του αφορολόγητου.
Σελ. 2

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΕΙΏΔΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΉ ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ

Ο αγώνας των συνταξιούχων συνεχίζεται

Τ

ην Τρίτη 19 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε και νέα μαζική
κινητοποίηση των συνταξιούχων της Αθήνας, μετά από πρόσκληση
των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων. Οι συνταξιούχοι ακόμα
μια φορά κατέκλυσαν την πλατεία
Εθνικής Αντίστασης Κοτζιά, από το
πρωί, με πανό και σημαίες, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στη βάρβαρη
αντισυνταξιουχική πολιτική, που απειλεί τις συντάξεις με νέες περικοπές. Στη
συγκέντρωση συμμετείχαν χιλιάδες
συνταξιούχοι από όλη την Αττική αλλά
και τη Θήβα, ενώ έστειλαν χαιρετιστήρια μηνύματα Ενώσεις και Ομοσπονδίες.
Χαιρετισμούς στους συγκεντρωθέντες συνταξιούχους και στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
που κάλυπταν την πορεία, απηύθυναν
ο Τέλης Κάντας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής
Ασφάλισης, ο Τάσος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, η Γωγώ Παπαδάκου,
Πρόεδρος των Συνταξιούχων Εμπόρων και ο Παντελής Τάτσης, Πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο Μανώλης
Ραλλάκης, Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, που ανέφερε
ότι η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει
λεηλασία σε κυρίες και επικουρικές
συντάξεις, καταργεί το ΕΚΑΣ, πετάει
στον Καιάδα τις συντάξεις χηρείας,
μειώνει το αφορολόγητο, εμπορευματοποιεί την Υγεία. Τόνισε κλείνοντας
την ομιλία του: «Οι αγώνες δεν τελειώνουν» και κάλεσε τους συνταξιούχους

να είναι σε ετοιμότητα και μέσα στο
καλοκαίρι, ώστε η κυβέρνηση να νιώθει
καυτή την ανάσα των αγώνων και των
διεκδικήσεών τους. Στο τέλος μίλησε
ο Δήμος Κουμπούρης, Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο
οποίος επισήμανε ότι το τελευταίο
χρονικό διάστημα έγιναν πάνω από
65 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα,
οι οποίες συνεχίζονται με δυναμικότητα, αφού ο αγώνας των συνταξιούχων δεν σταματά.

Ομιλία στη Βουλή του
Προέδρου της ΠΟΠΣ

Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας μας παραβρέθηκε στην ακρόαση
Φορέων της Βουλής για το Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα με το Πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για να κλείσει η
τέταρτη αξιολόγηση. Η ομίλα του είχε ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες
και Κύριοι Βουλευτές,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ.
Στο σημερινό Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
μαζί με το Πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και
τα προαπαιτούμενα για να κλείσει η τέταρτη
αξιολόγηση πριν από τη λήξη του Γ’ Μνημονίου.
Αυτό θα σημάνει και το τέλος της ελληνικής
τραγωδίας με δημοσιονομική εποπτεία. Στο
πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων,
η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, με
τον επανυπολογισμό των συντάξεων σύμφωνα
με το Ν.4387/16 κατά 18% και η μείωση του
αφορολόγητου.
Οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι οι χαμένοι της
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης και δε
φταίμε εμείς για το δημόσιο χρέος της χώρας.
Εσείς αυτό το γνωρίζετε. Οι συνταξιούχοι του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν υποστεί
συντριπτικές μειώσεις στις συντάξεις τους. Από
το 2010 μέχρι σήμερα, με σειρά δημοσιονομικών
νόμων μειώθηκαν πάνω από 40%, τους οποίους
για την οικονομία του χρόνου δεν αναφέρω. Η
Κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα μειωθούν οι
συντάξεις 25-30% σε σχέση με αυτές που καταβάλλονται σήμερα, άνω των 1000€, και με τη
μείωση του αφορολόγητου, οι συνταξιούχοι θα
χάσουν δύο και παραπάνω συντάξεις το χρόνο.
Τα αντίμετρα που έχουν νομοθετηθεί δεν είναι
ικανά για να αντισταθμίσουν τις συνέπειες των
νέων περικοπών, την ανισότητα και τη μεγάλη
φτώχεια ακόμα κι αν υπάρξει μηδενισμός συμμετοχής στα φάρμακα.
Η Κυβέρνηση πρέπει να διαπραγματευτεί με
τους Θεσμούς – Δανειστές και το ΔΝΤ, χωρίς να
διακινδυνεύσει την αξιοπιστία της χώρας, ότι
υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ώστε να μην
καταργηθεί η προσωπική διαφορά και το αφορολόγητο. Ιδιαίτερα το ΔΝΤ, το οποίο αξίωσε την
επιβολή αυτών των μέτρων και το οποίο κάθε
τόσο αλλάζει την εκτίμησή του για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Οι συνταξιούχοι κατέβαλλαν βαρύ τίμημα
για τη δημοσιονομική κρίση και οι συντάξεις
μας μπορεί να γίνουν προνοιακά επιδόματα.
Η εμμονή σε περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων από τις συντάξεις μας, αποτελεί την
υπέρβαση των ακραίων λογικών ορίων του
δημοσίου συμφέροντος.
Απορρίπτουμε με περιφρόνηση και απογοήτευση τη θεωρία που υποστηρίζεται από
τραπεζικούς κύκλους ότι υπάρχουν περιθώρια μείωσης των συντάξεων.
Η Κυβέρνηση να πείσει τους Δανειστές ότι
δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι και γι’ αυτό
το λόγο δεν απαιτούνται νέες περικοπές για τους
συνταξιούχους και η μείωση του αφορολόγητου.
Οι απόμαχοι της εργασίας δικαιούνται περισσότερο σεβασμό και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια».
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Η καθυστέρηση
κυκλοφορίας
της εφημερίδας μας
Η καθυστέρηση έκδοσης και διάθεσης της εφημερίδας μας των μηνών
Μαρτίου και Απριλίου οφείλεται στην
αντίστοιχη μεγάλη καθυστέρηση καταβολής στις Οργανώσεις των εισφορών
των συνταξιούχων από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Ζητούμε συγγνώμη από τους
αναγνώστες μας. Πιστεύουμε ότι δεν
θα επαναληφθεί.
Για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο,
η εφημερίδα μας θα εκδοθεί σε ένα
τεύχος, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παράκληση
Παρακαλούνται οι συνδρομητές μας,
να καταθέσουν έγκαιρα τη συνδρομή
της εφημερίδας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε στη διακοπή της
αποστολής της, από το μήνα Οκτώβριο.
Οι αναγνώστες θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν την εφημερίδα από
τα γραφεία των κατά τόπους συλλόγων.

Ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε ότι το πρώην Γ.Λ.Κ.
υπάγεται πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α., στην ίδια
διεύθυνση Κάνιγγος 29 ως Γενική Διεύθυνση
Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

Βήμα Συνταξιούχων
Δημοσίων Υπαλλήλων

ΕΠΊΣΗΜΗ ΜΗΝΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΩΝ.
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
ΚΩΔΙΚΌΣ: 0131168
ΑΦΜ: 090300287
ΔΟΥ: ΙΑ’ ΑΘΗΝΏΝ
ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ:
ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΩΝ
ΕΚΔΌΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ:
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΎΚΗΣ
ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ:
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΎΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ:
ΦΏΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΊΟΥ,
ΆΝΝΑ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΎΛΟΥ,
ΕΡΜΌΛΑΟΣ ΛΙΝΆΡΔΟΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ ΝΆΚΗΣ,
ΣΟΎΛΑ ΑΚΖΏΤΗ, ΗΛΊΑΣ ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌ – ΕΚΤΎΠΩΣΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΌΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΠΦΟΎΣ 24, ΚΑΛΛΙΘΈΑ, 17676
ΤΗΛ: 210 9596449 – 6972956857
ΣΥΝΔΡΟΜΈΣ:
ΕΤΉΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΉ: 10€
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ – ΣΩΜΑΤΕΊΑ: 20€
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 & ΚΆΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΣΧΕΤΙΚΉ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ, ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΙ ΝΑ
ΑΠΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΤΗΛ: 210 8253544
FA X: 210 8819035
EMAIL: omopolit@otenet.gr

ΤΑ ΕΝΥΠΌΓΡΑΦΑ ΆΡΘΡΑ & ΣΧΌΛΙΑ
ΕΚΦΡΆΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΏΝ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΝΎΠΟΓΡΑΦΑ
ΆΡΘΡΑ ΔΕΝ ΕΚΦΡΆΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΑΝΆΓΚΗ
ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ

Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων

[Συνεχεια απο Σελ. 1]

Να διαπραγματευτεί η Κυβέρνηση με τους
«Θεσμούς» για τις νέες περικοπές στις συντάξεις
Οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι οι
χαμένοι της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, γιατί δεν φταίνε αυτοί,
δεν έχουν ευθύνη για τη διαφθορά,
τη συναλλαγή, την ανηθικότητα, τη
φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή,
τη μαύρη εργασία, τη διαπλοκή, την
έλλειψη σεβασμού στους Θεσμούς και
την αναποτελεσματική λειτουργία
τους, που οδήγησαν στη χρεοκοπία.
Οι συνταξιούχοι του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα είναι τα θύματα της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης και
οι συντάξεις από το 2010 μέχρι σήμερα
με σειρά νόμων, έχουν μειωθεί πάνω από
40% Ν. 3833/2010, 3845/2010, 3847/2010,
3865/2010, 3863/2010, 3986/2011,
4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012
και η Κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει
ότι με την κατάργηση της προσωπικής
διαφοράς Ν. 4387/2016 και Ν.4472/2017
θα μειωθούν από 25-30% σε σχέση με
αυτές που καταβάλλονται σήμερα καθώς
και με τη μείωση του αφορολόγητου οι
συνταξιούχοι θα χάσουν δύο και παραπάνω συντάξεις το χρόνο.
Τα αντίμετρα όμως που έχουν προνομοθετηθεί δεν φαίνεται να είναι ικανά
για να αντισταθμίσουν τις συνέπειες των
νέων περικοπών, την ανισότητα και τη
μεγάλη φτώχεια, ακόμα κι αν υπάρξει
μηδενισμός συμμετοχής στα φάρμακα
κλπ. Η Κυβέρνηση που προνομοθέτησε
αυτά τα επώδυνα μέτρα, προκειμένου να
κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, πρέπει
να διαπραγματευθεί με τους Θεσμούς
– Δανειστές και το ΔΝΤ, χωρίς να διακινδυνεύσει την αξιοπιστία της χώρας,
ότι έχει τη δυνατότητα να καλύψει το
δημοσιονομικό χώρο και να πείσει τους
Δανειστές να μην καταργηθεί αυτή η
προσωπική διαφορά και το αφορολόγητο. Ιδιαίτερα το ΔΝΤ, το οποίο αξίωσε
την επιβολή αυτών των μέτρων και το
οποίο κάθε τόσο και λιγάκι αλλάζει την
εκτίμησή του για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Απο τη διαμαρτυρια για την Υγεια. Από αριστερά προς δεξιά διακρίνονται μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. Ηλίας
Ηλιόπουλος, Σούλα Ακζώτη, Χαράλαμπος Γκόγκας, Άννα Μπαλτζοπούλου, Χρήστος Μπουρδούκης, Ερμόλαος
Λινάρδος, Γιάννης Νάκης, Στράτος Ξηρουδάκης.

Γιατί οι Έλληνες συνταξιούχοι έχουν
υποστεί συντριπτικές μειώσεις στις
συντάξεις τους με σειρά δημοσιονομικών διατάξεων νόμων στα μεσοπρόθεσμα
προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής για την έξοδο της χώρας από την κρίση
και τη βελτίωση των δημοσιονομικών
μεγεθών και η εμμονή σε περαιτέρω
μείωση των εισοδημάτων τους αποτελεί υπέρβαση των ακραίων λογικών
ορίων του δημοσίου συμφέροντος.
Στη διαπραγμάτευση αυτή, εκτός των
άλλων, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το
πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 ήταν
4,2% του ΑΕΠ, έτος κατά το οποίο ο ρυθμός
ανάπτυξης περιορίστηκε στο 1,4% του
ΑΕΠ και το πλεόνασμα ήταν στην ουσία
5% του ΑΕΠ., αφού το 0,8% διατέθηκε
ως κοινωνικό μέρισμα το Δεκέμβριο του
2017, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο σημείωμα. Εφόσον η ανάπτυξη
για τα έτη 2018 και 2019 μπορεί να είναι
υψηλότερη, όπως φαίνεται, μπορεί επομένως και το δημοσιονομικό όφελος να
είναι το ίδιο ή και μεγαλύτερο.
Τα προνομοθετημένα ως πρόσθετα
δημοσιονομικά μέτρα για νέες περικοπές των συντάξεων και μείωση του

αφορολόγητου θεσπίστηκαν, όπως παραπάνω αναφέρεται, με την αξίωση των
Δανειστών και ιδιαιτέρως του ΔΝΤ, για
την κατάρτιση πλεονασματικών και
όχι ελλειμματικών προϋπολογισμών,
γιατί εκτιμούσαν ότι χωρίς αυτά δεν
θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι για τα
πλεονάσματα. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι στην εκτίμηση αυτή το ΔΝΤ
έχει πέσει έξω, όπως και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν και επομένως
η Κυβέρνηση πρέπει να πείσει τους
Δανειστές και το ΔΝΤ και να αποτρέψει τις νέες μειώσεις μαζί με τη μείωση
του αφορολόγητου.
Σ.Σ: Το κείμενο αυτό γράφτηκε πριν
από τη συμφωνία του Eurogroup στις 21
Ιουνίου 2018. Ο Πρόεδρος Οικονομικών
Υποθέσεων της Ε.Ε. κ. Μοσκοβισί
μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων
είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχουν
άκαμπτες συμφωνίες». Ευχόμαστε
επιτυχία στη διαπραγμάτευση για τους
Έλληνες συνταξιούχους.
*Ο Χρήστος Μπουρδούκης είναι ε.τ. Δ/ντης
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.

Ενημέρωση ΕΤΕΑΕΠ – ΜΤΠΥ
Μετοχικό Ταμείο
Πολιτικών Υπαλλήλων
Αυτόν τον καιρό έχουν ικανοποιηθεί οι
αιτήσεις κανονισμού μερίσματος, όσων
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και έχουν
εξέλθει απτό την υπηρεσία μέχρι και
11/05/2016, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική πράξη
από το ΓΛΚ. Για τις αιτήσεις μετόχων
χωρίς θεμελιωτικό χρόνο συμμετοχής,
θα σταλεί προεγκριτικός λογαριασμός,
σύμφωνα με την ημερομηνία πρωτοκόλλησής τους. Επίσης, αυτήν την περίοδο
διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις μεταβίβασης μερίσματος που πρωτοκολλήθηκαν
στο ΜΤΠΥ το Φεβρουάριο του 2018.
ΕΤΕΑΕΠ ΕΦΑΠΑΞ
Οι αιτήσεις απονομής εφάπαξ εξετάζονται
από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία
παραλαβής της συνταξιοδοτικής πράξης
και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται
οι υποθέσεις με ημερομηνία 10/2016

Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ
ΤΕΑΔΥ Υπουργείων Παιδείας
Μεταφορών, Εμπορίου:
Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο
την ημερομηνία αποχώρησης από την
Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:
‣‣ γήρατος με ημερομηνία 7/2015
‣‣ αναπηρίας με ημερομηνία 7/2015
‣‣ θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 7/2015
‣‣ θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2016 εφόσον έχει επέλθει έως
και 12/5/2016

‣‣ γήρατος με ημερομηνία 7/2015
‣‣ αναπηρίας με ημερομηνία 7/2015
‣‣ θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 7/2015
‣‣ θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2016 εφόσον έχει επέλθει έως
και 12/5/2016

ΤΕΑΔΥ Υπουργείων Βιομηχανίας,
Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υγείας,
Πολιτισμού, Εξωτερικών, ΥΠΑ:
Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο
την ημερομηνία αποχώρησης από την
Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:
ΤΕΑΔΥ Υπουργείων
‣‣ γήρατος με ημερομηνία 7/2015
Δικαιοσύνης, Οικονομικών:
‣‣ αναπηρίας με ημερομηνία 7/2015
Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύντα- ‣‣ θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο
νία 2/2015
την ημερομηνία αποχώρησης από την ‣‣ θανάτου συνταξιούχου με ημερομηΥπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάνία 4/2017 εφόσον έχει επέλθει έως
ζονται οι υποθέσεις:
και 12/5/2016.
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Δελτίο Τύπου – Αρ. Πρωτ: 401 | Αθήνα, 11/4/2018

Αντικατάσταση μέλους
στο Δ.Σ. του ΜΤΠΥ

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ, τους Συνδέσμους – Συλλόγους
των πολιτικών συνταξιούχων όλης της Χώρας και τα ΜΜΕ

Θέμα: Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων
στο Συνήγορο του Πολίτη
Ενημερώνουμε τους πολιτικούς συνταξιούχους, τέως δημοσίους υπαλλήλους, με
αφορμή την υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων στο Συνήγορο του Πολίτη, για τις
λαθεμένες παρακρατήσεις στις συντάξεις των Ν.3986/2011 υπέρ ΑΚΑΓΕ και
4093/2012, τα εξής:
Με σειρά εγγράφων και παραστάσεών μας στο Υπουργείο Εργασίας,
ζητήσαμε την άμεση διακοπή της λαθεμένης κράτησης του Ν.3986/2011 κατά
τον επανυπολογισμό της επικουρικής
σύνταξης με το Ν.4387/2016, για τους
συνταξιούχους που ελάμβαναν επικουρική σύνταξη άνω των 300,01€. Κατά
πληροφορίες μας, δικαιούχοι είναι
220.000 συνταξιούχοι περίπου με πιθανό
ποσό επιστροφής 60.000.000€. αναφερόμαστε μόνο στους υπαλλήλους του
Δημοσίου και όχι των Ν.Π.Δ.Δ. και των
ΔΕΚΟ. Για τις κρατήσεις του Ν.4093/2012,
με υπόδειξή μας, πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου έχουν προσφύγει στο
Ελεγκτικό Συνέδριο για την αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων,

με τις οποίες περικόπηκαν οι συντάξεις
αθροιστικά, κύρια, επικουρική και μετοχικό μέρισμα ΜΤΠΥ.
Αναμένεται η εκδίκαση αυτών των
υποθέσεων.
Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων απόφαση 244/2017 Ελ. Συνεδρίου, κατά την εκτίμησή μας, η διακοπή
της ανέρχεται για τον κρατικό προϋπολογισμό στα 10.000.000 το μήνα και σε
120.000.000 το χρόνο. Ζητήσαμε από
την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να
πληροφορήσει άμεσα τους συνταξιούχους, τέως δημοσίους υπαλλήλους και
λειτουργούς, με ποιο τρόπο μπορεί να
υλοποιηθεί η σχετική απόφαση του Ελ.
Συνεδρίου, για να αποφευχθεί η συνεχής ταλαιπωρία των συνταξιούχων με
την υποβολή αιτήσεων και προσφυγή
στα Δικαστήρια, κυρίως στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, αρμόδιο σε δεύτερο βαθμό για
την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των κύριων συντάξεων.
Συνεχίζεται, όμως, η υποβολή αιτήσεων στο ΕΤΕΑΕΠ και στην Υπηρεσία
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Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους και τελικά στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Από την ηγεσία του Υπουργείου
Εργασίας, Υπουργό κ. Αχτσιόγλου και
Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο, ζητούμε
ακόμα μια φορά να λάβουν τις σχετικές
αποφάσεις για τη διακοπή των εισφορών
και τον τρόπο επιστροφής των παρανόμων κρατήσεων, όπως ορίζουν οι
σχετικοί νόμοι και οι αποφάσεις των
Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων
της Χώρας.
Σ.Σ. Οι κρατήσεις του Ν.3986/2011 με
την αναπροσαρμογή των επικουρικών
συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/2016,
που ήταν πάνω από 300,01€, έχουν
ήδη διακοπεί και τα αναδρομικά ποσά
επιστρέφονται στους δικαιούχους με
τη σύνταξη του μηνός Αυγούστου 2018.
Ο Πρόεδρος, Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας, Ερμ. Λινάρδος

Δελτίο Τύπου –Αρ. Πρωτ: 411 | Αθήνα, 27/4/2018

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ, τους Συνδέσμους –
Συλλόγους των πολιτικών συνταξιούχων όλης της Χώρας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
ζήτημα που δεν μπορεί να εξεταστεί
Μετά τη μεγάλη Παναττική συγκέντρωση
τώρα, λόγω των συνθηκών που υπάρπου πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου
χουν, ίσως γίνει αργότερα. Το ίδιο και
2018, επισκεφτήκαμε την ηγεσία του
για τη μείωση του αφορολόγητου που
Υπουργείου Εργασίας και σας πληρομπορεί να εφαρμοστεί από 1/1/2019.
φορούμε τα εξής:
4. Για την απόδοση της προαιρετι1. Ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος μας
κής εισφοράς στις Ομοσπονδίες, η
είπε ότι για την επικουρική σύνταξη
σχετική υπουργική απόφαση είναι
από το ΕΤΕΑΕΠ τ. ΤΕΑΔΥ, που λαθεγια υπογραφή από την Υπουργό κ.
μένα υπολογίστηκε η κράτηση κατά
Αχτσιόγλου και η αρμόδια Διευθύντριά
τον επανυπολογισμό των επικουριτης μας ενημέρωσε ότι θα έχει υπογρακών συντάξεων με το Ν. 4387/2016,
φεί μέχρι 30 Απριλίου 2018.
διακόπτεται για τους συνταξιούχους 5. Παρακαλούνται τα Δ.Σ. να μας
που έπαιρναν ακαθάριστη επικουγνωρίσουν πώς επιθυμούν να γίνερική σύνταξη άνω των τριακοσίων
ται η ενημέρωση και η επικοινωνία
και ένα λεπτό του Ευρώ 300,01, από τη
σύνταξη που θα καταβληθεί το μήνα
Μάιο. Τα αναδρομικά που οφείλονται,
θα δοθούν στους συνταξιούχους εντός
των επόμενων μηνών. Επομένως δε
χρειάζεται η υποβολή αιτήσεων για
το θέμα αυτό.
2. Για την Εισφορά Α λ ληλεγ γύης
Συνταξιούχων Ν.3865/2010 που
επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις
άνω των 1.400€ 1.400,01, εξετάζεται το ζήτημα, προφανώς λόγω του
υψηλού δημοσιονομικού κόστους.
Αναπτύξαμε αναλυτικά το θέμα αυτό
και του επιδώσαμε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο, άλλωστε,
είχαμε στείλει πριν από λίγο καιρό
για τα γενικότερα θέματα που μας
απασχολούν.
3. Για την περικοπή της προσωπικής
διαφοράς με τον επανυπολογισμό
των συντάξεων από 1/1/2019 είναι

μαζί τους FAX, email ή ταχυδρομικά,
ώστε να αποφεύγονται παράπονα και
διαμαρτυρίες για ελλιπή ενημέρωση.
Είναι, πάντως, χρήσιμο να κατανοήσουμε όλοι ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία
είναι άμεση και χωρίς οικονομικό κόστος.
Παρόλα αυτά θα μπορούσε εύκολα να
χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον η επικοινωνία μέσω FAX, το οποίο θα πρέπει να
λειτουργεί για την επικοινωνία αυτή.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Μετά την υποβληθείσα παραίτηση από
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
του κ. Χαραγκιώνη Κων/νου, εκπροσώπου
του Υπουργείου Εργασίας, με την 57035/
Δ1/17737/28-2-18 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας κ. Τάσου Πετρόπουλου,
ορίζεται ως νέο τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ η κ. Χαρούλα
Ζαζάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Π.Ε. με Α’
βαθμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε αντικατάσταση του κ.
Κων. Χαραγκιώνη.
120 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ, 7/3/18

Αιτήματα – αξιώσεις
μερισματούχων
του Μ.Τ.Π.Υ. για
επιστροφή κρατήσεων
Κατόπιν της μαζικής κατάθεσης αιτήσεων
μερισματούχων τις τελευταίες ημέρες στο
Μ.Τ.Π.Υ, με τις οποίες αιτούνται είτε την
επιστροφή μερισμάτων λόγω της επικαλούμενης παράνομης μείωσής τους είτε την
επαναφορά τους στα προ των μειώσεών
τους επίπεδα, γνωρίζουμε στους μερισματούχους τα εξής:
Το Μ.Τ.Π.Υ δεν προέβη σε καμία παράνομη πράξη μείωσης μερισμάτων. Ως Ειδικό
Ταμείο του Κράτους προέβη σε μειώσεις και
περικοπές μερισμάτων των μερισματούχων του, βάσει της διαδοχικής εφαρμογής
των Νόμων 3986/2011 Α’ 152, 4024/2011
Α’ 226, 4093/2012 Α’ 222, ενώ, δυνάμει
των διατάξεων του Νόμου 4387/2016 Α’ 85
αναπροσαρμόστηκαν αναδρομικά από 01-012016 τα μερίσματα όσων εξήλθαν από την
Υπηρεσία ως την έναρξη ισχύος του, ο οποίος
εξακολουθεί και ισχύει, και δεν υπόκεινται
σε περαιτέρω μειώσεις.
Επισημαίνουμε ότι οι γενόμενες μειώσεις, βάσει των άνω νομοθετημάτων, έγιναν
νομίμως, χωρίς «λανθασμένους» υπολογισμούς ή μειώσεις.
Προς τούτο, το Μ.Τ.Π.Υ, συμμορφούμενο
στο διαμορφωθέν νομοθετικό πλαίσιο, δεν
δύναται να ικανοποιήσει τα προβαλλόμενα
αιτήματα-αξιώσεις των μερισματούχων.
ΑΠΟ ΤΟ Μ.Τ.Π.Υ

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

Απο την εφημεριδα «δημοκρατια»

Το κοινωνικό μέρισμα
Κατ’ επανάληψη έχουμε αναφερθεί στο
θέμα του κοινωνικού μερίσματος, το οποίοι
διανέμει η Κυβέρνηση από το πρωτογενές
πλεόνασμα σαν έκτακτο βοήθημα σε άτομα
που έχουν ανάγκη και μάλιστα στο τέλος του
χρόνου, στις γιορτές των Χριστουγέννων, γι’
αυτό και μερικές εφημερίδες το χαρακτηρίζουν σαν 13η σύνταξη, που όμως δεν είναι
αλήθεια, αφού δεν δίνεται σε όλους τους
συνταξιούχους.
Βεβαίως, το επίδομα αυτό δίνει μια ανάσα,
τη δυνατότητα να καλυφθεί κάποια ανάγκη,
η προμήθεια εορταστικών ειδών, αλλά είναι
κάτι το προσωρινό, ανακουφίζει προσωρινά.
Πολύ γρήγορα όμως επανέρχεται η ζοφερή
κατάσταση που προκαλεί η ανέχεια. Μοναδική, λοιπόν, λύση η εργασία για όλους και η
επαναφορά των συντάξεων στα προ του 2010
επίπεδα, οπότε και δεν θα υπάρχει ανάγκη
χορήγησης κοινωνικών μερισμάτων. Π.Β.
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Πορεία της 19ης Ιουνίου 2018 στη Βουλή
Ομιλία Ερμολάου Λινάρδου, Γενικού Γραμματέα της ΠΟΠΣ

Α

ξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Συνταξιούχοι του Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα, σας μεταφέρω
τον εγκάρδιο χαιρετισμό της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων.
Απευθύνουμε ιδιαίτερο σεβασμό σε όλους
εσάς που με τις θυσίες, την εργατικότητα
και την ευσυνειδησία σας συμβάλατε
στην αναγέννηση και πρόοδο της παρτίδας μας, της Ελλάδας.
Δυστυχώς όμως, πόσα όνειρα και
σχέδια στην τρίτη φάση της ζωής μας,
της συνταξιοδοτικής, γκρεμίστηκαν την
περίοδο αυτή των θλιβερών μνημονίων;
Αλήθεια πόσο φταίξαμε οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι; Μόνο εμείς
γίναμε τα θύματα μιας αλόγιστης και
απρογραμμάτιστης πολιτικής, που, δυστυχώς, ακολούθησαν όλες οι τελευταίες
Κυβερνήσεις μας.
Θα πρέπει η Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα να κατανοήσουν ότι δεν
είναι δίκαιο οι θυσίες και τα επώδυνα
μέτρα να αφορούν μόνο τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και τους
μικρομεσαίους πολίτες.
Δεν είναι δίκαιο οι έχοντες και κατέχοντες να μην συμμετέχουν σ’ αυτή την
εθνική μας δοκιμασία.
Δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζεται
η ποιότητα ζωής των ανθρώπων της
τρίτης ηλικίας, αφού κατά τον τραγικό
μας ποιητή της αρχαιότητας ΣΟΦΟΚΛΗ:
«Κατά το γήρας ου το κερδαίνειν μάλλον
τέρπει αλλά το τιμάσθαι».
Η αρχή της Δικαιοσύνης να εφαρμόζεται για όλους και σε όλες τις περιπτώσεις. «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες
επί της γης» ψάλλει ο ψαλμωδός της
Εκκλησίας.
Πόσο εύστοχα και επίκαιρα είναι και
σήμερα τα λόγια του μεγάλου ήρωα του
‘21 Γιάννη Μακρυγιάννη όταν έλεγε:
«Να μην είναι εις άλλους πτωχή η πατρίς
και εις άλλους πλουσία…»
Ζητάμε από την ελληνική Πολιτεία
Πρωθυπουργό, Υπουργούς, Πολιτικά
Κόμματα, Βουλευτές της Βουλής των
Ελλήνων, με τα μέτρα που θα πάρουν
και θα ψηφίσουν:
‣‣ Να δώσουν και πάλι την ελπίδα και
το χαμόγελο στους συνταξιούχους
και να επιστρέψουν όσα αυθαίρετα
τους στέρησαν.
‣‣ Να δώσουν στους άνεργους νέους μας
η ελπίδα και το μέλλον του έθνους μας
ευκαιρίες για εργασία.
‣‣ Να προστατέψουν τις οικογένειες των
πολυτέκνων και χαμηλών εισοδημάτων για μία ποιοτικά βελτιωμένη ζωή
των παιδιών τους και ίσες ευκαιρίες
στην Εκπαίδευση.
‣‣ Να εξασφαλίσουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω ενός βελτιωμένου κρατικού συστήματος υγείας
για όλους.
‣‣ Ανάπτυξη της οικονομίας μας, όχι όμως
σε βάρος του ανθρώπινου παράγοντα. Γιατί ο σημαντικότερος πυλώνας
ανάπτυξης είναι ο άνθρωπος. Αυτός
θα πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο της
πορείας μας. Δεν είναι σωστό να ευημερούν οι αριθμοί στην οικονομία και
να υποφέρουν οι άνθρωποι.
Πώς θα τα επιτύχουμε όλα αυτά;
‣‣ Με την πάταξη της φοροδιαφυγής και
φοροκλοπής, με την πάταξη της διαφθοράς από όπου κι αν προέρχεται, με

τον αυστηρό έλεγχο όλων των μηχανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα.
‣‣ Με τις πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης των εχόντων προς την πολιτεία
και το συνάνθρωπό τους.
‣‣ Αν όλοι εφαρμόζουν πρώτα οι ίδιοι
αυτά που πιστεύουν και για τα οποία
αγωνίζονται.
Αλλοίμονο όμως, ο κατήφορος της λιτότητας και της φορολογικής αφαίμαξης, η
κατάργηση της προσωπικής διαφοράς
στις συντάξεις, η μείωση του αφορολόγητου ποσού και τόσα άλλα μέτρα που
έχουν ψηφιστεί, υποβαθμίζουν τη ζωή
μας. Ο φόβος και η αβεβαιότητα δηλητηριάζουν την ψυχική ισορροπία και
γαλήνη όλων μας.
Αναγκαία είναι σήμερα, μπροστά σε
αυτή τη λαίλαπα, η ενότητα όλων των
συνταξιούχων και των εργαζομένων.
Όλοι να φωνάξουμε δυναμικά: όχι
πια άλλες θυσίες και άλλη ταπείνωση.
Παράλληλα με το συνεχή διάλογο
απαιτείται και ο συνεχής διεκδικητικός αγώνας, για ένα νέο κοινωνικό πρόσωπο της Πολιτείας.
Όχι άλλος εμπαιγμός των ολίγων
σε βάρος των πολλών, που είναι οι
μόνοι που φυλάνε Θερμοπύλες.

Γεια σας, καλό καλοκαίρι και
καλούς αγώνες γιατί: «Εμείς οι ίδιοι
πρέπει να αναζητάμε το φως και αν
οι άλλοι επιμένουν να μας έχουν
στο σκοτάδι.»
Μετά το τέλος των ομιλιών ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή με συνθήματα όπως: «Μ’ αγώνες έχει γίνει η
Ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για
διάλυση», «Ο συνταξιούχος φωνάζει κι
απαιτεί, ο νόμος του Κατρούγκαλου να
καταργηθεί».
Όταν το πλήθος έφθασε μπροστά στη
Βουλή ο Πρόεδρος της ΣΕΑ κάλεσε τους
αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών να
συγκεντρωθούν για να περάσουν μέσα
στο κτίριο της Βουλής, για να συναντηθούν με τους εκπροσώπους των κομμάτων και να επιδώσουν αντίστοιχο
Υπόμνημα με τα αιτήματά τους.
Εκ μέρους της Κυβέρνησης είχαν
αρχικά συνάντηση με την Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και
τον Πρόεδρο κ. Μανιό, ο οποίος τόνισε
ότι θέλουν να αποφύγουν τη νέα περικοπή στις συντάξεις, κάνουν αγώνα για
να ελαχιστοποιήσουν ή να αποφύγουν
εντελώς τις απώλειες των συνταξιούχων, αφού αναγνωρίζουν τις μέχρι τώρα

θυσίες τους. Παραδέχτηκε επίσης ότι
ο αγώνας των συνταξιούχων όχι μόνο
είναι αποδεκτός αλλά και σεβαστός. Ο κ.
Λινάρδος παρεμβαίνοντας παρουσίασε
την κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι
όμως ως απόμαχοι της εργασίας, δικαιούνται την αξιοπρέπειά τους. τόνισε ότι
θα ήταν καταστροφική μία νέα περικοπή στις συντάξεις και ότι η κυβέρνηση
πρέπει να φροντίσει για επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων και να προσέξει
τον ευαίσθητο κλάδο της υγείας.
Από την κοινοβουλευτική ομάδα του
ΚΚΕ τους συνταξιούχους συνάντησε ο
Σάκης Βαρδαλής, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στα αιτήματά τους
αλλά και στις κινητοποιήσεις τους, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων
τους. Τόνισε ότι η κρίση φορτώνεται στις
πλάτες των αδυνάμων, του λαού και των
συνταξιούχων, για την κερδοφορία των
επιχειρηματικών ομίλων.
Ο εκπρόσωπος της Ν.Δ, υποσχέθηκε
ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα των συνταξιούχων στους αρμόδιους, αφού ο ίδιος δεν
ήταν υπεύθυνος για όσα του ανέφεραν.
Μετά το τέλος των συναντήσεων οι
εκπρόσωποι αποχώρησαν, υποσχόμενοι συνέχιση των αγώνων.
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Νάτος, πάλι ήρθε ο Μεσαίωνας
του Ηλία Ηλιόπουλου,
Προέδρου του Συλλόγου
Πολιτικών Συνταξιούχων
Δημοσίου Ν/Δ Αττικής
«Ποσειδών» και μέλους
του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ

Ο

« ε γ γ υ η τ ής τ ω ν θ ε σ μ ώ ν »,
Π ρ ό εδ ρ ο ς τ ης Ιτα λι κ ής
Δημοκ ρατίας κ. Σέρτζιο
Ματαρέλα, με γερμανική απαίτηση
και χωρίς κανένα δισταγμό, αποφάσισε για το «συμφέρον της χώρας
του», ρίχνοντας στο καλάθι των αχρήστων τη βούληση του ιταλικού λαού,
και δεν έδωσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα δυο κόμματα
που αποφάσισαν να συνεργαστούν
και τα οποία μαζί ψηφίστηκαν από
πάνω από το 50% των ψηφοφόρων των
τελευταίων εκλογών στη χώρα τους.
Θεώρησε ακατάλληλους για κυβερνήτες στελέχη των νικητών της εκλογικής
αναμέτρησης, που δεν αμφισβητήθηκαν
από κανέναν και θεώρησε κατάλληλο
το συνεργάτη του γνωστού Ντομινίκ
Στρος Καν κ. Κάρλο Κοταρέλι, που
συνυπήρξε στο τιμόνι του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, με τις γνωστές
πολιτικές.
Άραγε, ο Ιταλός Πρόεδρος λήγει
η θητεία του το 2019 αποφάσισε για
το καλό της πατρίδας του ή γιατί
έτσι απαίτησαν, ποιοι άλλοι, αυτοί
που αντελήφθησαν ότι κινδυνεύουν
τα συμφέροντά τους και οι οποίοι έχουν
συμφέροντα και μάλιστα μοναδικής και τεράστιας σημασίας;
Μα είναι πλέον σε όλους γνωστό ότι
είναι οι Γερμανοί!!!
Αυτοί οι σπουδαίοι προστάτες της
Ε.Ε., οι οποίοι, όταν αντιληφθούν ότι σε
κάποια χώρα ο λαός της ψηφίζει για το
δικό του καλό και όχι για το δικό τους,
συγκαλύπτουν το … έγκλημα και
εφευρίσκουν μεθόδους και μέσα για
την ανατροπή της λαϊκής βούλησης.
Πάντα βρίσκουν τον τρόπο να έχουν
στη διάθεσή τους όλο και κάποιον
πρόθυμο να κάνει τη δουλειά που,
φυσικά, διευκολύνει τα συμφέροντά τους.
Στην Ελλάδα ζήσαμε σε όλο της το
μεγαλείο αυτή την άδικη και δολοφονική περίσταση, με τους γνωστούς
συνεργάτες και υποστηρικτές αυτών
των πολιτικών, σε όλη τη διαδρομή
των μνημονίων από το 2010 μέχρι και
σήμερα. Τώρα, πλέον, οι Γερμανοί με
τους συνεταίρους και τους συνεργάτες τους, μετά την πολιτική των
σκληρών και απάνθρωπων μέτρων
που επέβαλαν, κυρίως στις χώρες της
νότιας Ευρώπης, με ιδιαίτερη βαναυσότητα σε βάρος της Ελλάδος μας,
και οδήγησαν ολόκληρους λαούς, ιδιαίτερα τον ελληνικό, στον όλεθρο της
φτώχειας και της εξαθλίωσης, δεν
τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα.
Να το αυταπόδεικτο παράδειγμα:
Ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, πλήρως υπακούων στις εντολές
τους, δεν δέχτηκε το διορισμό του
«σταμπαρισμένου» ως ευρωσκεπτικιστή Πάολο Σαβόνα, ως υπουργού
των Οικονομικών της νέας ιταλικής

κυβέρνησης, επειδή τάχα – δικαιολογία καραμπινάτη – θα βλάψει τη χώρα
του και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά,
γνωρίζουν οι «αφέντες» Γερμανοί ότι
θα δυσκολεύονταν να προωθήσουν
τα συμφέροντά τους γι’ αυτό και δεν
δίστασαν να απαιτήσουν ανατροπή της
λαϊκής βούλησης του ιταλικού λαού.
Κρύβουν, βεβαίως, ότι ο Πάολο Σαβόνα
δεν έχει καμία σχέση με αυτό που τον
κατηγορούν, ότι δήθεν είναι αντιευρωπαϊστής. Απεναντίας, ο άνθρωπος
με παρρησία υποστηρίζει την Ε.Ε.
των λαών της Ευρώπης με συνεργασία
ισοτιμίας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας και προφανώς είναι εναντίον
της γερμανικής Ευρώπης που έχουν
επιβάλλει και εκμεταλλεύονται προκλητικά και απάνθρωπα οι Γερμανοί. Αυτό
είναι που ενοχλεί τους «φίλους»
Γερμανούς και τίποτε άλλο!!!
Προκλητικά φαίνεται, πλέον, ότι οι
Γερμανοί μπορούν, μετά τα όσα έχουν
κάνει, να εφαρμόζουν χωρίς πρόβλημα
δημοκρατίας, ηθικής και λαϊκής κυριαρχίας των λαών, τις αποφάσεις τους,
με διάφορους τρόπους απειλών,
κατασυκοφάντησης πολιτικών και
κοινωνιών των ευρωπαϊκών κρατών,
και όχι μόνο λαών, και να παρεμβαίνουν στο εσωτερικό κάθε χώρας.
Δείχνουν να μην τους νοιάζει για το
Brexit, που ήδη είναι γεγονός, δείχνουν
να μην αντιλαμβάνονται πολλές και
έντονες αντιστάσεις από τη Γαλλία,
που σιγά σιγά δυναμώνουν, δείχνουν
περιφρόνηση για το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα που θα αρχίσει να κλυδωνίζεται, εάν η κατάσταση στην Ιταλία
εξελιχθεί διαφορετικά, – αυτό είναι το
πιο πιθανό-, από αυτό που οι ίδιοι επιδιώκουν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν
γίνει πλέον οι περισσότερο σκεπτικιστές απέναντι στη Δημοκρατία
και αυτοί που στρέφονται προκλητικά και βάναυσα απέναντι από τις
ελεύθερες και ως εκ τούτου δικαιωματικές επιλογές των λαών και που έτσι
επαναφέρουν παλιές και απάνθρωπες απολυταρχικές πολιτικές, που
η δημοκρατία και η λαϊκή κυριαρχία έχουν θέσει στην ιστορική μνήμη
χωρίς επιστροφή.
Δεν είναι ο διεθνούς φήμης και
κύρους αναγνωρισμένος οικονομολόγος Πάολο Σαβόνα, αλλά η αποτροπή
της σωστής και δίκαιης οικονομικής
πολιτικής, για όλους τους λαούς της
Ευρώπης, και η ορθή χρήση και κατανομή του ευρωπαϊκού νομίσματος, γιατί
αυτά εάν θα εφαρμοστούν θα μειώσουν τα άδικα υπερκέρδη που έχουν
συσσωρεύσει για τη χώρα τους, από
την εκμετάλλευση των περισσότερων
χωρών της Ευρώπης!!!
Επιτέλους, οι ευρωπαϊκοί λαοί, που
πιστεύουν στη δημοκρατία και τη
δικαιοσύνη, πρέπει τώρα να αντιδράσουν και να θέσουν τέλος στην
προσβλητική αντιμετώπισή τους και την
προκλητική εκμετάλλευση των χωρών
τους, από αυτούς που δυο φορές αιματοκύλησαν τον κόσμο, προκειμένου
να κυριαρχήσουν και να επιβάλουν τα
συμφέροντά τους με τα όπλα και τώρα
πάλι με τις σύγχρονες μεθόδους των

οικονομικών αποκλεισμών και των
κοινωνικών καταστροφών, εκμεταλλευόμενοι απάνθρωπα λαούς και
κράτη-μέλη της Ε.Ε., την οποία έχουν
μετατρέψει σε μηχανισμό εκβιασμών και υποτελή, και που συνεχώς
υποβαθμίζουν την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, δημιουργώντας αφέντες
και δούλους, εξαρτημένους βάρβαρους και υποταγμένους φτωχούς
και επαίτες. Ενώ η Ε.Ε δημιουργήθηκε από σπουδαίους οραματιστές
πολιτικούς, για να ενώσουν όλοι οι
λαοί τις δυνάμεις τους, και, παραμερίζοντας κάθε ανισότητα και αδικία,
να συνυπάρχουν συνεργαζόμενοι και
προσβλέποντες σε μια ειρηνική και
ωφέλιμη για όλους πορεία.
Εκεί πρέπει να επιστρέψει η Ε.Ε. και
να υλοποιήσουν οι λαοί της τα ιδρυτικά προγράμματα και οράματα των
ιδρυτών της. Φυσικά όσοι αρνηθούν,
και γνωρίζουμε πλέον ποιοι θα είναι,
να μπουν στο περιθώριο και την
απομόνωση. Η Ευρώπη πρέπει να βρει
την ιστορία της και τον πολιτισμό της.
Οι λαοί της να πορευθούν με ειρήνη
μαζί στην πρόοδο, την ανάπτυξη, την
ευημερία, τη δημοκρατία και την
ελευθερία.
Η παρέα των οραματιστών, με
π ρ ωταγων ισ τ ή τον Ζ αν Μον έ ,
και συνεχιστές στο όραμα και την
υλοποίηση σπουδαίων αποφάσεων
σπουδαίους πολιτικούς, που τώρα
δυστυχώς όμοιοί τους δεν υπάρχουν,
όπως ο Κολ, ο Μιτεράν, ο Σιράκ,
ο Κ. Καραμανλής και πολλοί άλλοι
κορυφαίοι σ το ευρωπαϊκό σ τερέωμα που συμπορεύτηκαν μαζί τους,
με βάση την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
του άνθρακα και του χάλυβα, δημιούργησαν πρώτα την Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα και στη συνέχεια την Ε.Ε. Οι άνθρωποι αυτοί, με
μεγάλη διάθεση και ενθουσιασμό για
το όραμα, υποστήριξαν κάθε διαδικασία
που τελικά οδήγησε στο αποτέλεσμα
της δημιουργίας της Ε.Ε. Αυτή η Ε.Ε.
είχε την ψυχή και τα «πιστεύω»
της ανοικτής κοινωνίας. Ήταν στα
πλαίσια της εθελούσιας συμμετοχής
στην Ένωση με ίσα, όμως, δικαιώματα των κρατών που ενώνονταν και
προφανώς με αποδεκτή τη συμφωνία
ότι θα θυσίαζαν μέρος της εθνικής
τους κυριαρχίας για το κοινό καλό.
Αυτή, λοιπόν, η ανοιχτή κοινωνία των
ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων της
αμοιβαιότητας, της συνεργασίας και
των κοινών στόχων για την εργασία, την ανάπτυξη, την πρόοδο
και την ευημερία όλων των κρατών
και των λαών τους, που συμμετείχαν στα πλαίσια του σεβασμού, της
ιδιαιτερότητας του καθενός και της
δημοκρατίας, ξεκίνησε με τις πλέον
αισιόδοξες προοπτικές και τη μεγάλη
ελπίδα για σπουδαία αποτελέσματα.
Δυστυχώς, επαληθεύτηκε, ότι αυτοί
που περίμεναν τη μεγάλη ευκαιρία για
δικά τους συμφέροντα, που οδηγούν
στην εκμετάλλευση κρατών και λαών,
που φέρνουν φτώχεια και εξαθλίωση,
ανεργία και ερείπια κοινωνικά και
οικονομικά για τα δικά τους κέρδη,

περίμεναν στη γωνία για να επιτεθούν
και να ρημάξουν.
Δυστυχώς, η οικονομική κρίση που
άρχισε το 2008 έκανε την Ε.Ε. να
χάσει το δρόμο της. Υιοθετήθηκαν,
κατ’ απαίτηση των γνωστών πλέον
συμμοριών και αρπακτικών, προγράμματα δημοσιονομικής λιτότητας,
που οδήγησαν στην κρίση του€, και
η ευρωζώνη υποτάχθηκε στις πολιτικές που επέβαλαν οι δανειστές, σε
βάρος των χρεωμένων. Οι δανειστές
έβαζαν σκοπίμως δυσβάστακτους
και καταστροφικούς όρους, για να
οδηγούν αυτούς που δανείζονταν σε
πλήρη αδυναμία και υποταγή. Το
αποτέλεσμα είναι πολλοί άνθρωποι να
θεωρούν πλέον την Ε.Ε. εχθρική και
καταστροφική, που διαλύει δουλειές
και δημιουργεί μέλλον χωρίς καμία
προοπτική και καμία ασφάλεια ζωής.
Ήδη, οι λαϊκιστές πολιτικοί βρήκαν
τεράστιο χώρο να εκμεταλλευτούν
τις πικρίες, τις καταστροφές και τις
αντιδράσεις και τα αντιευρωπαϊκά
κόμματα και τα κινήματα συνεχώς
πολλαπλασιάζονται και θεριεύουν.
Όλα αυτά οδήγησαν στην τεράστια
ενίσχυση της Γερμανίας, που πάει να
γίνει πλέον ο κύριος ρυθμιστής και
παντοκράτωρ, αλλά και της ακροδεξιάς AFD.
Η Ευρώπη ασφυκτιά πλέον από τρία
βασικά προβλήματα που την καταπιέζουν καταστροφικά, και αυτά είναι: 1 Η
πολιτική της λιτότητας που επιβάλλεται απάνθρωπα από τους Γερμανούς
και τους συνεργάτες τους. 2 Η μετανασ τευτική κρίση, που παίρνει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις και άκρως
επικίνδυνες για την Ευρώπη, η οποία
κινδυνεύει άμεσα σε αλλοίωση πολιτισμού, ιστορίας, ανθρώπινων ιδανικών,
αλλά και πολιτικών και κοινωνικών
δεδομένων, αφού οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί θα κυριαρχήσουν αριθμητικά,
πολιτισμικά, θρησκευτικά, αλλά και
στον τρόπο ζωής και 3 Τη διάσπαση,
όπως χαρακτηριστικά έδειξε το Brexit.
Είναι η τελευταία ώρα πλέον που η
Ευρώπη, εάν θέλει να σωθεί, πρέπει
από Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων να γίνει μία. Με πολλές ευκαιρίες
και πολλούς δρόμους, ισότιμη και
δίκαιη, όμως, για όλους τους Ευρωπαίους.
Η αλήθεια είναι πολλές φορές «δύσπεπτη» και η πραγματικότητα σκληρή, για
να αναγκάσει μερικά από τα κράτημέλη να αφήσουν στην άκρη τα εθνικά
τους συμφέροντα, και όχι μόνο, και να
δώσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και στους
υπόλοιπους, προκειμένου να οδηγηθεί η Ε.Ε. σε διάσωση.
Φαίνεται μια ελπίδα από τον Πρόεδρο της Γαλλίας και μια αναγνώριση
και αποδοχή από τη Γερμανίδα
Καγκελάριο. Ελπίζουμε να είναι ειλικρινείς και να έλθει άμεσα η αλλαγή,
γιατί οι συνέπειες θα είναι το ίδιο
οδυνηρές ακόμα και για αυτούς που
σήμερα δείχνουν ισχυροί. Εάν χαθεί
η Ευρώπη κανένας δεν πρόκειται
να γλιτώσει και αυτό θα το δουν και
θα το αναγνωρίσουν όλοι, χωρίς καμία
εξαίρεση.
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Χαμένες πατρίδες
Η γενοκτονία
των Ποντίων
19 Μαΐου 1919
Του Λινάρδου Ερμολάου,
ε.τ. Σχολικού Συμβούλου,
Γενικού Γραμματέα της ΠΟΠΣ

Σ

ε αυτοτελείς εργασίες ιερωμένων, όπως του Ματθαίου Καμαριώτη, του Ανδρέα Καλίστου κ.α.
διακρίνεται η όλη πικρία τους για την
απώλεια της Κων/πολης.
Στις παραδόσεις, διηγήσεις, θρύλους,
στους Θρήνους και τα δημοτικά τραγούδια του ελληνικού λαού υπάρχει πλήθος
αναφορών στην Άλωση και ιδιαίτερα
στη μορφή του Κων/νου Παλαιολόγου,
του «μαρμαρωμένου» βασιλιά.
Ιδιαίτερα πολλά ποντιακά τραγούδια με τη μορφή θρήνων, αναφέρονται στη μορφή του Κων/νου Παλαιολόγου, που τον ονομάζουν «Ο Έλλεν
Κωνσταντίνος».
Ωστόσο στους θρήνους αυτούς, η
απελπισία δίνει τη θέση της σε μία αόριστη και ασχημάτιστη ακόμα αισιοδοξία, στηριγμένη σε μία έντονη έκφραση
της εθνικής συνείδησης, γύρω από τα
προτερήματα και την αντοχή του ελληνικού γένους.
Δείγμα αυτών των τραγουδιών, τα
οποία συντέθηκαν και διασώθηκαν απ’
τον ποντιακό Ελληνισμό της Τραπεζούντας, όπου το άγγελμα της Άλωσης
προκάλεσε ιδιαίτερη οδύνη, προδικάζοντας οικεία κακά, είναι και τα παρακάτω:
Πάρθεν η Ρωμανία
Έναν πουλίν, καλόν πουλίν
εβγαίν’ από την Πόλιν
ουδέ στ’ αμπέλια κόνεψεν
ουδέ στα περιβόλια,
επήγεν και-ν εκόνεψεν α
σου Ηλί’ τον κάστρον.
Εσείξεν τ’ έναν το φτερόν
σο αίμα βουτεμένον,
εσείξεν τ’ άλλο το φτερόν,
χαρτίν έχει γραμμένον,
Ατό κανείς κι ανέγνωσεν,
ουδ’ ο μητροπολίτης
έναν παιδίν, καλόν παιδίν,
έρχεται κι αναγνώθει.
Σίτ’ αναγνώθ’ σίτε κλαίγει,
σίτε κρούει την καρδίαν.
«Ναϊλί εμάς και βάι εμάς,
πάρθεν η Ρωμανία!»
Επέραν το βασίλοσκαμ’
και έλαεν αφεντιά,
Μοιρολογούν τα εκκλησιάς,
κλαίγνε τα μοναστήρια
κι ο Γιάννες ο Χρυσόστομον
κλαίει, δερνοκοπιέται,
-Μη κλαίς, μη κλαίς Αϊ-Γιάννε
μου, και δερνοκοπισκάσαι
-Η Ρωμανία πέρασε, η
Ρωμανία ‘πάρθεν.
-Η Ρωμανία κι αν πέρασεν,
ανθεί και φέρει κι άλλο.

Ο Πόντος, όπως και η Καππαδοκία,
είναι μία από τις περιοχές που υπήρξε
γενέτειρα των ακριτικών τραγουδιών.
Φθάνουμε στην ιστορική ημερομηνία
του Απριλίου του 1204, όταν οι εγγονοί του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου
του Α’, Αλέξιος και Δαυίδ, γόνοι της
δυναστείας των Κομνηνών, ιδρύουν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η αυτοκρατορία των μεγάλων Κομνηνών είχε διάρκεια δύο
αιώνες ως το 1461, όταν ο Μωάμεθ
Β’ ο Πορθητής κυρίευσε το μόνο ελληνικό κράτος που είχε μείνει ανεξάρτητο. Όλος ο Πόντος λύγισε κάτω από
την τουρκική κυριαρχία.
Ο Ελληνισμός του Πόντου κατά
την Τουρκοκρατία περνά πολλές δοκιμασίες. Ακολουθούν σκληροί διωγμοί,
σφαγές, λεηλασίες, βίαιος εξισλαμισμός,
αποδεκατισμός του ελληνικού πληθυσμού.
Πολλοί για να γλιτώσουν τις απάνθρωπες ταπεινώσεις, τις ατιμώσεις,
το θάνατο, βρίσκουν τον ανήκουστο
συνδυασμό: Τούρκοι στα φανερά και στα
κρυφά Χριστιανοί. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί κατόρθωσαν να διατηρήσουν
τη θρησκεία και την εθνικότητά τους.
Στα ερείπια της Παναγίας Σουμελά
τώρα μόνο οι μνήμες απομένουν, ξεθωριασμένες μορφές Αγίων. Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και στις
αρχές του 20ου παρουσιάζεται στην περιοχή κυρίως των παραλίων σημαντική
αύξηση του ελληνικού πληθυσμού, που
σε συνδυασμό με τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σηματοδοτεί τη
χρυσή εποχή του ποντιακού Ελληνισμού.
Το Παρθεναγωγείο Κερασούντας
και πολλά άλλα κτίρια του Πόντου φανερώνουν όχι μόνο την υλική αλλά και την
πνευματική άνθιση και τη φιλομάθεια
των Ποντίων.
Συνυφασμένη είναι και η πολιτιστική δραστηριότητα. Λειτουργούν
θέατρα, φιλαρμονικές, εκδίδονται εφημερίδες, ιδρύονται Σύλλογοι με μεγάλη
προσφορά στον Ελληνισμό του Πόντου.
Την εποχή αυτή χτίζονται εκκλησίες και
συντηρούνται οι παλαιότερες.
Με την ανακήρυξη του Νεοτουρκικού Συντάγματος 1908 εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα. Με τους
Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 και
ιδιαίτερα με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
οι Νεότουρκοι προσπαθούν να μειώσουν
την επιρροή των χριστιανικών πληθυσμών στο τουρκικό κράτος και ιδιαίτερα
των Ελλήνων και Αρμενίων. Το πρώτο
αρνητικό μέτρο είναι η στράτευση και
η ένταξή τους στα τάγματα εργασίας.
Από το 1915 όσοι προσπαθούν ν’
αποφύγουν την τουρκική καταπίεση,
ανεβαίνουν αντάρτες στα βουνά. Ο

Αμελέ Ταμπουρού, μια βέβαιη πορεία προς το θάνατο

αγώνας τους αναπτύχθηκε με επίκεντρο την Αμισό, την Πάφρα και τη Σάντα.
Στόχος τους ήταν να προστατεύσουν
τον άμαχο πληθυσμό από τις βιαιότητες των Τούρκων. Πατριώτες από όλες
τις τάξεις, κληρικοί και λαϊκοί, έγιναν
θύματα της τουρκικής θηριωδίας.
Το τέλος του Ελληνισμού της Μ.
Ασίας σφραγίστηκε με τη θυσία του
ελληνικού πληθυσμού του Πόντου.
Συνολικά, μέχρι την αναγκαστική
αν ταλ λαγή, περισσότεροι από
350.000 Πόντιοι βρήκαν οικτρό
θάνατο στις πόλεις, στα χωριά, στα
βουνά,στις εξορίες, στις φυλακές.
19 Μαΐου 1919. Γενοκτονία.
Σφάζουν, καίνε, αφανίζουν, κρεμούν,
εκτοπίζουν οι Τούρκοι του Τοπάλ Οσμάν
για τρία ολόκληρα χρόνια.
Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας
Χρύσανθος, η μεγαλύτερη προσωπικότητα του Πόντου, στο μεγαλειώδες
έργο του «Η Εκκλησία Τραπεζούντος»
περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο
τη γενοκτονία που συντελέστηκε, την
ένοχο συνεργασία των χριστιανικών
δυνάμεων της Δύσης.
«Και επήλθε κατά Αύγουστον του
1922 η Μικρασιατική καταστροφή και
επηκολούθησεν εν έτει 1923 η Ανταλλαγή των πληθυσμών και η εντεύθεν
ερήμωσις Πόντου, Μικράς Ασίας και
Θράκης και η καταστροφή ολοκλήρου
Χριστιανικού Πολιτισμού. Και εσβέσθη
η Εκκλησία Τραπεζούντος και κληρονομία ημών μετεστρέφη αλλοτρίοις, οι
οικοι ημών ξένοις. Οδοί Τραπεζούντος
πενθούσι παρά το μη είναι ερχομένους
εν εορτή. Πάσαι αι πύλαι αυτής ηφανισμέναι, οι ιερείς αυτής αναστενάζουσι,
και αυτή πικραινομένη εν εαυτή… Οι
προπορευόμενοι οδόν, επιστρέψατε και
ίδετε ει εστίν άλγος κατά το άλγος μου,

ο εγεννήθη».
Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Και η οδύνη του Μητροπολίτη ενώνεται με την οδύνη του ανώνυμου λαού του:
«Σε ποια πέτρα, σε ποιο χώμα
Να ριζώσεις τώρα πια;
Κι απ’ το θάνατο ακόμα
πιο πικρή ‘σαι προσφυγιά.»
Το 1923 μετά τη συνθήκη της
Λωζάνης, οι Πόντιοι πρόσφυγες
στις νέες πατρίδες αγωνίζονται με
αξιοπρέπεια και υψηλό ηθικό να
στεγνώσουν τα δάκρυά τους, να
απαλύνουν τον πόνο απ’ το χαμό
των αγαπημένων νεκρών τους.
Εμείς σήμερα, έχουμε χρέος να
διατηρήσουμε στην μνήμη μας την
πονεμένη γη των Ποντίων. «Κύριε
βοήθα να θυμόμαστε πώς έγινε τούτο
το φονικό, την αρπαγή, το δόλο, την
ιδιοτέλεια, το στέγνωμα της αγάπης.»

Η Άλωση της
Κωνσταντινούπολης
29 Μαίου 1453
«Η Ρωμανία πέρασε,
η Ρωμανία ‘πάρθεν.
Η Ρωμανία κι αν πέρασεν,
ανθεί και φέρει κι άλλο».
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Η εφημερίδα μας
Του Γιάννη Νάκη,
Ταμία της Π.Ο.Π.Σ.
Μετά την περαίωση των
διαδικασιών του μειοδοτικού διαγωνισμού για
την έκδοση της εφημερίδας μας και
την ανάθεσή της σε νέο ανάδοχο, με
συνέπεια τη σημαντική μείωση του
κόστους έκδοσης και διεκπεραίωσης,
ο στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι η βελτίωσή της τόσο ως προς τη
μορφή και εμφάνισή όσο και κυρίως
ως προς το περιεχόμενό της, ώστε να
αποτελέσει η εφημερίδα μας κυριολεκτικά το βήμα όλων των συνταξιούχων
πολιτικών υπαλλήλων. Και αυτό θα γίνει
πράξη με την αρθρογραφία, όχι μόνο
των μελών του Δ.Σ, αλλά και όλων των
συνταξιούχων.
Βασική μας επιδίωξη είναι στην
εφημερίδα μας να δημοσιεύονται όλες
οι δραστηριότητες των Συνδέσμων
Συνταξιούχων, τα προβλήματα που τους
απασχολούν γενικά, αλλά και ειδικά.
Στις θεματικές ενότητες να δημοσιεύονται κείμενα που να μην αφορούν μόνο
συνταξιουχικά θέματα, αλλά και ποικίλης
ύλης, καλογραμμένα και καλοδιατυπωμένα, που να μην περιέχουν υβριστικές
και συκοφαντικές φράσεις και φασιστικό, ρατσιστικό, φυλετικό και ακραίο
εθνικιστικό περιεχόμενο.
Τα χειρόγραφα και τα δακτυλογραφημένα κείμενα καλό θα είναι να μην
υπερβαίνουν τις δυο σελίδες, ώστε να
μη δημοσιεύονται σε συνέχειες, να
είναι ενυπόγραφα, με ευθύνη δε της
Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Βασική μας, επίσης, επιδίωξη είναι
η εφημερίδα μας να είναι πλουραλιστική και ελεύθερο βήμα διακίνησης
ιδεών και απόψεων, κόντρα στη μονομέρεια και στη λαθεμένη αντίληψη της
πολιτικοποίησης και κομματικοποίησης, απόψεις και φωνές που ακούγονται
από ελάχιστους, ευτυχώς, συναδέλφους
συνταξιούχους.
Άλλωστε, πολιτική είναι το σύνολο των
θεμάτων που έχουν σχέση με τα κοινά,
με τη ζωή ενός κοινωνικού συνόλου.
Το να είναι κανείς πολιτικοποιημένος
είναι υποχρέωση, αλλά και δικαίωμα και
καθήκον του πολίτη. Όλα τα ζητήματα
της καθημερινής ζωής, όπως, παραδείγματος χάριν, η σύνταξη, η εργασία, η
ανεργία, η υγεία, η παιδεία, τα ναρκωτικά
και τόσα άλλα, που για την απαρίθμησή
τους χρειάζονται ολόκληρες σελίδες,
είναι θέματα πολιτικής. Πολιτική είναι,
επίσης, το νερό που πίνουμε, τα πανάκριβα διόδια που πληρώνουμε, τα ακριβά
φάρμακα κ.λπ., που δεν αρκεί μόνο η
απλή καταγραφή τους, αλλά και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και οι αιτίες που
αναπαράγουν τα προβλήματα, όπως και
τα αντιλαϊκά μέτρα που μας φτωχοποιούν και μας εξαθλιώνουν. Και βέβαια, τις
πολιτικές αυτές, που εκπορεύονται από
τις επιταγές του Σ.Ε.Β, του κεφαλαίου
και της Ε.Ε, εκφράζουν στην Ελληνική
Βουλή οι κυβερνήσεις και τα κόμματα.
Μέσα από την εφημερίδα μας προβάλλουμε όλες τις διεκδικήσεις μας και
ζητάμε από τα κόμματα να πάρουν θέση.
Στη βάση αυτή, όλα τα κόμματα κρίνονται
από τις θέσεις τους και δεν πρέπει να
μένουν στο απυρόβλητο. Αναγκαίο είναι
να δημοσιεύονται οι πολιτικές τους για
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να ενημερώνονται οι συνταξιούχοι, και
αυτό βέβαια δεν είναι κομματικοποίηση.
Κατά συνέπεια, η άποψη ότι τα κόμματα
πρέπει να μένουν έξω από τα Σωματεία
είναι λαθεμένη και υποκριτική, όπως
υποκριτική είναι επίσης και η αντίληψη
ότι πρέπει να αφήνουμε την κομματική
μας ταυτότητα έξω από αυτά, και τούτο
γιατί σε μια «δημοκρατική κοινωνία»
ο καθένας είναι ενταγμένος σε κάποιο
κόμμα και οφείλει να εκφράζει ελεύθερα
τις πολιτικές του απόψεις με θάρρος και
παρρησία και να μην κρύβεται πίσω
από το επιχείρημα του ακομμάτιστου.
Κόντρα στις παραπάνω αντιλήψεις,
ευτυχώς, τον τελευταίο χρόνο, η εφημερίδα μας είναι αναβαθμισμένη και με
ποικίλη ύλη, στην οποία γίνεται ελεύθερη
διαπάλη ιδεών, απόψεων και θέσεων,
ακούγονται όλες οι φωνές και κυρίως
καταγράφονται οι πολιτικές των εκάστοτε
κυβερνήσεων, των κομμάτων, οι κατευθύνσεις και οι εντολές της Ε.Ε. και του
Σ.Ε.Β. Στηλιτεύονται, επίσης, τα σκληρά
αντιλαϊκά μέτρα που εξαθλιώνουν τους
συνταξιούχους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με στόχο την ανάκαμψη και την
κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.
Τέλος, μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας μας, καλούμε όλους τους
συνταξιούχους να συμμετέχουν σε όλες
τις κινητοποιήσεις των συνεργαζομένων
συνταξιουχικών οργανώσεων ενάντια
στη μοιρολατρία, την απογοήτευση, τις
μειωμένες απαιτήσεις και του «τίποτα δεν
γίνεται». Καλούμε όλους τους συνταξιούχους σε καθημερινή ταξική πάλη στο
δρόμο του αγώνα και στην οργάνωση
στα σωματεία τους στις περιοχές τους.
Η οργή και η αγανάκτηση να γίνει
χείμαρρος αντίστασης.
Η αναμονή και η απραξία είναι
αδιέξοδες.
Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, όχι,
όμως, της χαμοζωής, που θέλουν να μας
οδηγήσουν μια ώρα αρχύτερα.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα

Έφυγαν 1.000.000 Έλληνες
του Ηλία Σπυρόπουλου,
τέως μέλους της Δ.Σ. ΠΟΠΣ

Η

πατρίδα μας
βρίσ κε ται σε
δύσκολη κατάσταση. Οι κίνδυνοι από την Ανατολή
κυρίως, αλλά και από το Βορρά, βρίσκονται σε έξαρση.
Η φτώχεια τρώει τα σωθικά μιας μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού.
Η Αθήνα κάθε μέρα καίγεται και η εγκληματικότητα μαστίζει απ’ άκρου σε άκρο
την Ελλάδα. Και το πολιτικό μας σύστημα
και οι κυβερνώντες αγρόν ηγόραζαν.
Τίποτα δεν τους ανησυχεί. Ασχολούνται με γελοιότητες και φαιδρότητες και
με το πώς δεν θα χάσουν ή θα καταλάβουν τις πολυθρόνες της εξουσίας.
Και το παράξενο είναι ότι και αυτό το
πλέον σπουδαίο, που έχει καταντήσει
μάστιγα της πατρίδας μας, η καθημερινή φυγή του καλύτερου δυναμικού της
χώρας προς όλες τις χώρες του κόσμου
για εύρεση εργασίας και για μια πιο αξιοπρεπή ζωή, ούτε τους προβληματίζει
ούτε τους καίει, ενώ έπρεπε καθημερινά να τους αγχώνει σε ύψιστο βαθμό.
Κατά χονδρικούς υπολογισμούς,
1.000.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τη
χώρα μας, λόγω φτώχιας και ανεργίας
ανεπίσημα απελάθηκαν, από αυτούς που
κρατούν τα κλειδιά της πολιτικής και της

οικονομίας. Και το πλέον οδυνηρό είναι
ότι μέσα σ’ αυτούς που εγκαταλείπουν
την πατρίδα μας για εύρεση καλύτερης
τύχης, το μεγάλο ποσοστό είναι επιστήμονες, που μορφώθηκαν και σπούδασαν στα ελληνικά πανεπιστήμια και για
τους οποίους πολλά χρήματα ξοδεύτηκαν από το υστέρημα και τη φτώχια του
ελληνικού λαού.
Και όχι μόνο απλοί πτυχιούχοι των
πανεπιστημίων μας, αλλά, όπως οι
στατιστικές μας το λένε, η συντριπτική
πλειοψηφία τους είναι η ελίτ των νέων
επιστημόνων.
Φεύγουν και σίγουρα θα σταδιοδρομήσουν επάξια όπου κι αν βρεθούν και
εδώ θα τους βλέπουμε μόνο αν έρχονται
για διακοπές. Και από μας καμία ανησυχία κανένα μέτρο για σταδιακό σταμάτημα αυτής της αιμορραγίας.
Ούτε καμία συζήτηση γίνεται στη
Βουλή και στα πάνελ. Μπράβο σας, λεβέντες του πολιτικού συστήματος. Θερμά
συγχαρητήρια!
Οι Έλληνες ξενιτεύονται, αλλά πρέπει
να αισθανόμαστε ευτυχείς που η πατρίδα
μας γέμισε από ισλαμιστές εποίκους
που αναπλήρωσαν το κενό! Και όπως
για τους δικούς μας που φεύγουν δεν
λαμβάνονται μέτρα, έτσι και γι’ αυτούς
που έρχονται στη χώρα μας δεν λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα, για να σταματήσει η αθρόα είσοδος μεταναστών.

Δεν είμαστε εναντίον των πολιτικών
προσφύγων που φεύγουν από τις πατρίδες τους για να γλιτώσουν τη ζωή τους.
Είμαστε εναντίον όλων αυτών, και είναι
πολλοί, που μαζί με τους πολιτικούς
πρόσφυγες, μπαίνουν ανεξέλεγκτα και
είναι κάθε καρυδιάς καρύδι. Βλέπουμε
και ακούμε καθημερινά τι γίνεται στα
κέντρα υποδοχής, αλλά και σε όλη τη
χώρα. Ποια μέτρα, και μάλιστα αυστηρά,
έχουν τηρηθεί μέχρι στιγμής;
Και εδώ αδράνεια, και περιμένουμε τι
θα ξημερώσει το αύριο. Και δεν πιστεύω
να τολμήσει κανείς να με χαρακτηρίσει
ρατσιστή ή φασίστα. Και το λέω αυτό,
διότι όποιος αντιδρά σ’ αυτόν τον αλόγιστο και επικίνδυνο εποικισμό, από τους
μοντέρνους κουλτουριάρηδες αριστεροδεξιόστροφους χαρακτηρίζεται φασίστας, ενώ αυτοί είναι προοδευτικοί και
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Όχι, κύριοι προοδευτικοί, όχι, κύριοι,
όπως να σας χαρακτηρίσει κανείς.
Και πονάμε και αγαπάμε κάθε ταλαιπωρημένο άνθρωπο, και από το υστέρημά μας τον βοηθάμε. Όμως, πιο πολύ
αγαπάμε τούτον τον τόπο, που πάει απ’
το κακό στο χειρότερο.
Και ζητάμε από τους ιθύνοντες της
σήμερον να λάβουν τα σωτήρια μέτρια
που χρειάζονται. Αν δεν μπορούν, να
πάνε σπίτι τους, μήπως βρεθούν και
κάποιοι που αγαπάνε και πονούν τούτον
τον τόπο, για να προσφέρουν πραγματικά εθνικές υπηρεσίες.
ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΔΕΝ ΤΡΑΒΑΕΙ ΑΛΛΟ
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Δημογραφικό, εθνικό έγκλημα

Άλλοι επιδοτούν και
άλλοι, οι Έλληνες,
φορολογούν
Επί σειρά ετών, στα Συνέδριά μας, στα Υπομνήματά μας, στην εφημερίδα, μας αλλά και στις
συνεντεύξεις μας στους ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς, γράφαμε, φωνάζαμε,
κρούαμε τον κώδωνα του μεγάλου κινδύνου
που απειλεί τη χώρα μας, το Δημογραφικό.
Για το μεγάλο αυτό εθνικό έγκλημα, υπεύθυνες είναι όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις
και όχι μόνο, επειδή επέδειξαν πλήρη αδιαφορία για την αντιμετώπισή του. Καμία κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε, δεν ενδιαφέρθηκε να
εξετάσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα και να λάβει
όλα εκείνα τα μέτρα που θα συντελέσουν στην
επίλυσή του.
Και πιο πολύ θλίβεσαι και πονάς, όταν ακούς
και βλέπεις το άγχος και την αγωνία της κυβέρνησης να ψηφιστεί ο νόμος για την κάνναβη, ο
νόμος για την αναδοχή των ομοφύλων, δηλαδή
όταν η κυβέρνηση παραμερίζει άλλα θέματα
εθνικά, όπως το Δημογραφικό και αγωνίζεται για να ικανοποιήσει αιτήματα μιας μικρής –
μικρότατης μερίδας πολιτών, λες κι αυτά είναι
η προτεραιότητα στην οικονομική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η χώρα μας.
Όταν γειτονικές χώρες ευνοούν και επιδιώκουν την αύξηση του αριθμού των γεννήσεων και επιδοτούν γενναιόδωρα κάθε παιδί,
οι ελληνικές κυβερνήσεις κάνουν το εντελώς
αντίθετο. Όχι μόνο επιδότηση δεν δίνουν
στους πολύτεκνους, αλλά τους επιβάλλουν
και φόρους δυσβάσταχτους.
Βεβαίως, η μείωση των γεννήσεων οφείλεται κατά μεγάλο μέρος και στην οικονομική
και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας,
στην ανεργία και στην αδυναμία δημιουργίας
οικογένειας.
Ακόμη, όμως, ένας λόγος για επιδότηση των
πολυτέκνων, οι οποίοι παρά την κρίση τολμούν.
Θα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι
πολλές γυναίκες προσφύγων και οικονομικών μεταναστών έρχονται να γεννήσουν στην
Ελλάδα. Αν συνεχιστούν οι ροές, τότε οι γεννήσεις των αλλοδαπών θα είναι περισσότερες
από των Ελληνίδων.
Πρόσφατα, και με την παρουσία του Προέδρου της Βουλής κ. Νίκου Βούτση, συνεδρίασε,
επιτέλους, και η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να
συζητήσει το σοβαρότατο δημογραφικό θέμα
της χώρας. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
Κατά τη συζήτηση, μέλη του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου παρουσίασαν με τα
πιο μελανά χρώματα τη δραματική κατάσταση
του δημογραφικού και ανέφεραν στατιστικά
στοιχεία, που αποδεικνύουν την τρομακτική
μείωση των γεννήσεων και τις τραγικές συνέπειες για το έθνος.
Τόνισαν, χαρακτηριστικά, ότι η Ελλάδα
σβήνει σταδιακά.
Παρουσίασαν, επίσης, στατιστικά στοιχεία
του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία ο ελληνικός
πληθυσμός είναι ο 6ος πιο γερασμένος πληθυσμός σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μετά απ’ όλες αυτές τις πολύ σοβαρές συζητήσεις και προτάσεις, ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα αντιληφθεί το εθνικό έγκλημα, τη
ραγδαία μείωση του ελληνικού πληθυσμού και
θα λάβει το ταχύτερο όλα εκείνα τα προστατευτικά μέτρα που θα ευνοούν τις γεννήσεις,
τους πολύτεκνους, όπως ακριβώς πράττουν
και οι γειτονικές μας χώρες, που, όπως είπαμε,
επιδοτούν οικονομικά τις οικογένειες για κάθε
παιδί και παρέχουν παντός είδους προστασία.
Διαφορετικά η Ελλαδίτσα θα τελειώσει. Θα
καταστεί, όπως το έχουμε ξαναγράψει, χώρα
γερόντων, φτωχών συνταξιούχων.
Π.Β.
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Ενωτική Κίνηση

Άποψή μας…
Με μαζικές απανωτές κινητοποιήσεις, όλο το προηγούμενο
διάστημα, οι συνταξιούχοι ήταν κυριολεκτικά στο δρόμο,
απαιτώντας την ακύρωση του νόμου λαιμητόμου του
Κατρούγκαλου Ν.4387/2016, την κατάργηση όλων των
αντισυνταξιουχικών μνημονιακών νόμων, την αποκατάσταση
όλων των απωλειών, που με νόμους επιβλήθηκαν.
Κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση
ότι όλα τα συνταξιοκτόνα μέτρα που
μας έχουν εξαθλιώσει, εφαρμόστηκαν
με νόμους και ότι αυτοί οι νόμοι, από
την πλειοψηφία συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων κομμάτων, ψηφίστηκαν
από το κοινοβούλιο και όχι και από τους
300, όπως κάποιοι σκόπιμα και ξεδιάντροπα διαδίδουν.
Με νομοσχέδια που κατατέθηκαν διαχρονικά ΟΛΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ,
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, από κόμματα της
εξουσίας αποφασίστηκαν, κατατέθηκαν,
ψηφίστηκαν, έγιναν νόμοι του κράτους
και εφαρμόστηκαν, με τις γνωστές συνέπειες για όλους μας.
Το εργατικό και συνταξιουχικό κίνημα,
το ταξικό κίνημα, όχι βέβαια η ΓΣΕΕ
και η ΑΔΕΔΥ, απέναντι στην ολομέτωπη αντιλαϊκή επέλαση, απάντησε
δυναμικά. Με το πρόγραμμα δράσης
του, εκτός από συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, παραστάσεις διαμαρτυρίας,
συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, συναντήθηκε
και με τους αρμόδιους υπουργούς. Οι
εκπρόσωποι των συνταξιούχων συναντήθηκαν και με πρωθυπουργούς, με
πολιτικά κόμματα, καταθέτοντας και
σχετικά υπομνήματα με το πλαίσιο των
αιτημάτων τους.
Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί
μια τυπική διαδικασία. Δεν περιμένουμε από τέτοιες ενέργειες λύση, εκτός
αν συνοδεύονται από πλατιά μαζική
συμμετοχή των μελών των σωματείων,
που, μαζί με τα οικονομικά αιτήματα,
θα αναδεικνύουν και την πολιτική
ευθύνη. Άποψη εκ διαμέτρου αντίθετη από μειοψηφία της Διοίκησης της
ΠΟΠΣ, που απεργάζεται με κάθε τρόπο
την αποστράτευση των συνταξιούχων
από τους αγώνες. Είναι τουλάχιστον
αντιφατικό, αν δεν είναι σκόπιμο, ενώ
διαμαρτυρόμαστε για τα αντισυνταξιουχικά μέτρα, απόρροια συγκεκριμένης
πολιτικής, που κόμματα την επιβάλλουν
να ακούγονται και να γράφονται απόψεις
του τύπου… «έξω τα κόμματα από τα
συνδικάτα, πρέπει το ΔΣ της ΠΟΠΣ
να διασφαλίσει τη μη δημοσίευση
κομματικών θέσεων και απόψεων
στην εφημερίδα Βήμα Συνταξιούχων,
όπως έγινε τελευταία με τη δημοσίευση άρθρων της εφημερίδας
Ριζοσπάστη που είναι κομματικό
όργανο του ΚΚΕ. Αποτρεπτικό για
τους συνταξιούχους η άκριτη υιοθέτηση κομματικών συνθημάτων και
το διαχωρισμό σε «ταξικούς, αντιδραστικούς. Ας αφήσουμε αυτά στους
πολιτικούς και τους διεκδικητές της
εξουσίας».
Εμείς, δηλαδή, πρέπει να λέμε και

ευχαριστώ που μας «δέρνουν», που
κλέβουν τα ταμεία μας, τα σπίτια μας,
μας στερούν το φάρμακο, αφήνουν
άνεργα τα παιδιά μας. Αυτοί, όμως, που
το αποφασίζουν και όνομα έχουν και
ευθύνη φέρουν. Είναι όλες οι αστικές
δυνάμεις που συμπονούν τάχα τους
συνταξιούχους, αλλά κάτω από το βάρος
της ευθύνης είναι υποχρεωμένοι για το
καλό, δήθεν, των συνταξιούχων και της
χώρας, δηλαδή της πλουτοκρατίας, να
επιβάλλουν συνταξιοκτόνους νόμους.
Η αριστερή κυβέρνηση κόμματα
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη, ψεύδεται ξεδιάντροπα όταν
ισχυρίζεται ότι με τη δίκαιη ανάπτυξη
που θα ακολουθήσει τη μεταμνημονιακή εποχή, θα αποκατασταθούν οι
μισθοί και οι συντάξεις.
Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης του αστικού τόξου, παρ’όλες τις
κοκορομαχίες και τους διαπληκτισμούς,
δεν μπορούν να κρύψουν τη συμφωνία τους στο σύνολο της αντιλαϊκής
πολιτικής. Η ΝΔ δεν κρύβει ότι θα την
εφαρμόσει στο ακέραιο, όταν γίνει κυβέρνηση, με δημοσιονομικούς στόχους, που
είναι μακριά και πέρα από την αύξηση
συντάξεων, μισθών και κοινωνικών
παροχών. Ο στόχος όλων όσοι πίνουν
νερό στο όνομα της ανάπτυξης, που θα
φέρει δήθεν αλλαγή στο σκηνικό, είναι
ο εγκλωβισμός της δυσαρέσκειας και
εμπόδιο στον ξεσηκωμό που αύριο θα
το βρουν μπροστά τους.
Το ενδεχόμενο να παγώσουν οι συντάξεις, όπως και ο καυγάς για το ποιος τις
κόβει περισσότερο, είναι προκλητικό,
αφού η ληστεία σε βάρος των συνταξιούχων και των λαϊκών στρωμάτων είναι
ένα διαχρονικό έγκλημα όλων των μέχρι
τώρα κυβερνήσεων, όλων των κομμάτων
του αστικού φάσματος. Κάθε νέο νομοσχέδιο για εργασιακά, κατώτερο μισθό,
συντάξεις, αφήνει ανέγγιχτη τη ρίζα του
κακού και ικανοποιεί τις απαιτήσεις
των εφοπλιστών και των βιομηχάνων.
Κατά την άποψή μας, η μειοψηφία
που διαμαρτύρεται για την «κομματικοποίηση» της εφημερίδας είναι η ίδια
που διαμαρτύρεται και για τη δράση
της ΠΟΠΣ. Ενοχλείται επειδή συνεργάζεται η ομοσπονδία μας με τη ΣΕΑ,
δηλαδή ενοχλείται από την ενιαία δράση
της ομοσπονδίας του Δημοσίου με τις
υπόλοιπες ομοσπονδίες ΙΚΑ-ΟΑΕΕΠΟΣΕ ΟΑΕΕ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΝΑΤ-ΠΣΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. Υπονοεί, επίσης, ότι παραμερίζεται η ΠΟΠΣ από τη ΣΕΑ, ίσως
και από την ΕΚΣΔΗ. Δεν θα έχριζε η
στάση της σχολιασμού, αν δεν κατέθετε τις απόψεις της στην εφημερίδα
«Βήμα Συνταξιούχων», τις πιο πολλές
φορές ανώνυμα, παρουσιάζοντάς τες

σαν γενικευμένη άποψη.
Σχόλια του τύπου:
«…έξω τα κόμματα από τα συνδικάτα…»
«…να διασφαλισθεί η μη δημοσίευση
κομματικών θέσεων και απόψεων…»
«…η εφημερίδα έχει γίνει παράρτημα
του Ριζοσπάστη...»
«…αποτρεπτικό για τους συνταξιούχους
η άκριτη υιοθέτηση κομματικών συνθημάτων και το διαχωρισμό σε «ταξικούς,
αντιδραστικούς». Ας τα αφήσουμε αυτά
στους πολιτικούς και τους διεκδικητές
της εξουσίας»…
«…παραμερίζεται η ΠΟΠΣ και μπαίνουν
μπροστά άλλα, ανεπίσημα και μη, καταστατικά όργανα»…
Αν δεν έχουν σκοπιμότητα, είναι
προκλητικά εκτός, και αν δεν γνωρίζουν αυτοί που τα γράφουν ότι:
‣‣ Ενότητα σημαίνει κοινή δράση όλων
των συνταξιούχων με όλους τους εργαζόμενους. Σημαίνει συμμαχία όλων όσοι
έχουν κοινά συμφέροντα, όσοι χτυπιούνται από την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, που
κόμματα την επιβάλλουν και οι παρατάξεις τους την υποστηρίζουν. Ενότητα δεν
είναι η απομόνωση της ομοσπονδίας.
‣‣ Η μαζικοποίηση και η δράση των
συνδέσμων, που δυναμώνει μέρα με τη
μέρα, είναι προϊόν της πολυφωνίας, που
προήλθε από τη συμμετοχή της ΕΚΣΔΗ
στα ΔΣ της ΠΟΠΣ και των Συνδέσμων,
από την συνεχή ακάματη δράση της
στο κίνημα. Τα προηγούμενα χρόνια
οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνταξιούχων Δημοσίου ήταν ανύπαρκτες.
‣‣ Η μειοψηφία αυτή δεν ενοχλείται από
την κομματικοποίηση, αλλά επειδή για
πρώτη φορά ακούγονται και απόψεις
συγκεκριμένου κόμματος, αντίθετες
από τις απόψεις των κομμάτων τους,
που τόσα χρόνια μονοπωλούσαν την
εφημερίδα «Βήμα Συνταξιούχων» και τη
Διοίκηση της ΠΟΠΣ. Ενοχλείται, κυρίως,
γιατί φοβάται μήπως τέτοιες απόψεις
βγάλουν τους συνταξιούχους από τον
καναπέ, όπως συνηθίζει να λέει, και σε
κοινό μέτωπο με τους εργαζόμενους και
τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα αμφισβητήσει το σύστημα και την πολιτική που
υπηρετούν.
‣‣ Το ΚΚΕ έμπρακτα, μέσα και έξω από
τη Βουλή, είναι αρωγός των αιτημάτων μας.
Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την
επερχόμενη περικοπή όλων των συντάξεων, αν τελικά παγώσουν οι περικοπές,
αν αναβληθεί η περικοπή τους, αν περικοπεί εν μέρει, για το ποια κυβέρνηση
έκοψε τα περισσότερα κ.ά.
Η κυβέρνηση λέει ότι ίσως να μην
εφαρμόσει τις νέες περικοπές που ψήφισε
και προϋπολόγισε πριν περίπου ένα μήνα
στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο. Είμαστε

δεσμευμένοι για τους στόχους, λέει, όχι
για το πώς θα τους πετύχουμε. Εμείς
απαντάμε ότι δεν υπάρχει φιλολαϊκός δρόμος για την εκπλήρωση
αντιλαϊκών στόχων.
Η αυτοαποκάλυψη της κυβερνητικής απάτης δεν άργησε καθόλου. Την
ίδια στιγμή που σηκώνει κουρνιαχτό για δήθεν προσπάθειά της να μην
εφαρμόσει το νόμο 4387/16 και να μην
περικόψει τις συντάξεις, προσπαθώντας να καλλιεργήσει ψεύτικες ελπίδες
στους συνταξιούχους, έσπευσε πριν
δύο μέρες να ψηφίσει διάταξη σε νόμο
που αποδίδει τις συντάξεις σε όσους θα
συνταξιοδοτούνται από εδώ και στο εξής,
από τον επόμενο μήνα της κατάθεσης
των δικαιολογητικών τους. Μέχρι τώρα
η απόδοση της σύνταξης ξεκινούσε από
την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Η μετάθεση για τον επόμενο
μήνα σημαίνει πως η κυβέρνηση αφαιρεί
από τους εν λόγω συνταξιοδοτούμενους
τη σύνταξη ενός μήνα, ή το μέρος της
που αντιστοιχούσε στις ημέρες από την
κατάθεση των δικαιολογητικών μέχρι το
τέλος του τρέχοντος μήνα. Κι όλα αυτά
για να συνεχίσει να εμφανίζει πλεονάσματα ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση προς
τους ελεγκτές εκπροσώπους των δανειστών, την Ε.Ε. Η ομοσπονδία του ΙΚΑ και
ο Σύνδεσμος Δημοσίου Αθήνας καταγγέλλουν την αλχημεία της κυβέρνησης
και στέλνουν μήνυμα, που πρέπει να το
πάρουν και όλοι οι συνταξιούχοι, ότι δεν
πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα της
απατηλής προπαγάνδας. Απεναντίας θα
κλιμακώσουμε τους αγώνες μας για να
ανατρέψουμε την πολιτική της.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το
ΚΚΕ ανέλαβε σημαντική πρωτοβουλία
συμβολή στην πάλη των συνταξιούχων
με τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή.
Απαιτεί να μη μειωθούν οι συντάξεις,
να καταργηθούν οι ρυθμίσεις του νόμου
Κατρούγκαλου, που προβλέπουν τον
επανυπολογισμό των συντάξεων, την
περικοπή της προσωπικής διαφοράς
και την κατακρεούργηση των συντάξεων χηρείας.
Η άρνηση της κυβέρνησης, με συνοπτικές διαδικασίες, της συζήτησης των
τροπολογιών, ξεσκέπασε την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Τα ΜΜΕ, όπως πάντα, απέκρυψαν
το γεγονός.
Καταθέτουμε τις επίμαχες τροπολογίες
του ΚΚΕ και μπορεί ο κάθε συνταξιούχος να αποφασίσει ποιος είναι ο φίλος,
ποιος είναι ο αρωγός των αιτημάτων
μας και ποιόν έχουμε απέναντί μας.
Καιρός είναι να αποφασίσουμε και
να δυναμώσουμε τη δική μας συμμαχία απέναντι στη συμμαχία όλων των
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αστικών δυνάμεων του κράτους τους συντάξεων – προστασία καταβαλλόμεκαι των φορέων τους, όπως ΤΡΟΙΚΑ- νων συντάξεων», όπως ισχύουν σήμερα,
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ.
καταργούνται, καθώς και άλλη αντίθετη διάταξη».
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου
Οι καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
την 12/5/2016, ημερομηνία έναρξης και Κοινωνικής Α λ ληλεγγύης
ισχύος του ν.4387/2016, κύριες συντά- «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτιξεις, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, κές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της
οι οποίες χορηγήθηκαν με προγε- αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση
νέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, της προστασίας των εργαζόμενων
συνεχίζουν να καταβάλλονται στο – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά κων και άλλες διατάξεις»:
το χρόνο αυτό και εξακολουθούν να 1. Κατα ργείται το ά ρθρο 12 του
διέπονται από το νομικό καθεστώς που
ν.4387/2016 που αφορά τις συντάίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηξεις χηρείας, αλλά και στο σύνολό του.
νία, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο 2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου
απώλεια του σχετικού δικαιώματος. Οι
ή ασφαλισμένου ο οποίος έχει 1500
διατάξεις του άρθρου 14 ν.4387/2016
ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων
«Αναπροσαρμογή συντάξεων – προσταοι 600 ημέρες ασφάλισης μέσα στην
σία καταβαλλόμενων συντάξεων» και
5ετία πριν από το θάνατο, δικαιού33 ν.4387/2016 «Αναπροσαρμογή
νται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της

οικογένειας του:
Α. Ο επιζών σύζυγος
Ο επιζών σύζυγος δικαιούται τη σύνταξη,
χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως
προς τα όρια ηλικίας και ως προς το
χρόνο που διανύθηκε από την τέλεση
του γάμου μέχρι το θάνατο του θανόντα συζύγου.
Ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη, ανεξάρτητα αν εργάζεται
ή αν λαμβάνει και άλλη σύνταξη και
μέχρι τη λήξη του συνταξιοδοτικού του
δικαιώματος όπως ενδεικτικά με θάνατο
ή νέο γάμο.
Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιημένα,
τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και
όσα εξομοιώνονται με αυτά.
Τα τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη
μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος
της ηλικίας τους και, αν σπουδάζουν,
μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους
της ηλικίας τους.

Τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική
εργασία τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη,
ανεξάρτητα αν η ανικανότητα επήλθε
πριν ή μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου παραπάνω ορίου ηλικίας τους,
καθώς επίσης και ανεξάρτητα από το
αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά
το θάνατο του γονέα.
Τα ορφανά και από τους δύο γονείς
τέκνα λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξης του θανόντα γονέα.
Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω
δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσοστού της σύνταξης που ελάμβανε ή που
είχε δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και
προσδιορίζεται σε ποσοστό 70% αυτής,
αν πρόκειται για ένα δικαιούχο πρόσωπο,
προσαυξανόμενο αν δικαιούχα είναι και
άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, το
συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση
σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό της σύνταξης του θανόντα.

Εκδήλωση με θέμα «Οι εξελίξεις σε Αιγαίο, Βαλκάνια,
Ανατολική Μεσόγειο και η εμπλοκή της Ελλάδας»
Η Ε.Κ.Σ.Δ.Η. διοργάνωσε εκδήλωση την Πέμπτη 3 Μαΐου, ώρα
10:30, με θέμα: «Οι εξελίξεις σε Αιγαίο, Βαλκάνια, Ανατολική
Μεσόγειο και η εμπλοκή της Ελλάδας» με ομιλήτρια τη Λίνα
Κροκίδη, μέλος του Συνδέσμου Αθήνας και Διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Ε.Κ.Σ.Δ.Η. πήρε την πρωτοβουλία
αυτή, καθώς οι εξελίξεις και η κλιμάκωση της έντασης στη γύρω περιοχή,
σε συνδιασμό με τα αντιλαϊκά μέτρα,
επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή όλων μας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, με
μεγάλη συμμετοχή, στα γραφεία του
συνδέσμου Αθήνας.

τους λαούς ανταγωνισμό, ανάμεσα στα
ηγετικά κράτη του ιμπεριαλισμού από
κοινού με τους τοπικούς συμμάχους
τους, δηλαδή τις αντίστοιχες αστικές
τάξεις. Είναι αντιπαράθεση από τη μια
πλευρά των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και από
την άλλη της Ρωσίας και των συμμάχων της, ενώ παραδίπλα υπάρχει και η
ταχύτατα ανερχόμενη παρέμβαση της
Οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά,
Κίνας, μέσω του «δρόμου του μεταξιού»
στα Βαλκάνια, στη Συρία
και της ενίσχυσής της ως στρατιωτικής δύναμης.
Τα καθήκοντα του
Εστίες σύγκρουσης υπάρχουν και
λαϊκού κινήματος.
λίγο μακρύτερα από την περιοχή μας,
Αγαπητές Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, στη ΝΑ Ασία, την Αρκτική, ολόκληρη
Νομίζουμε ότι ο καθένας καταλαβαίνει την Αφρική, που εγκυμονούν γενικόότι ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα, μετά τερους κινδύνους.
το Β’ Π.Π, δε βρέθηκε τόσο κοντά στο
Τα θύματα ενός ιμπεριαλιστικού πολέενδεχόμενο ενός γενικευμένου ιμπερια- μου βρίσκονται και από τις δύο πλευρές,
λιστικού πολέμου, όσο στις μέρες μας. και στις επιτιθέμενες και στις αμυνόμεΚαι επιμένουμε στο χαρακτήρα του νες χώρες. Και οι μεν και οι δε χύνουν το
πολέμου ως ιμπεριαλιστικού, ως άδικου αίμα τους για τα συμφέροντα των εκμεκαι από τις δύο πλευρές, δηλαδή τόσο ταλλευτών τους. Υποφέρουν από φτώχεια,
από την επιτιθέμενη όσο και από την πείνα, προσφυγιά και μετανάστευση.
αμυνόμενη, γιατί από το χαρακτήρα
του πολέμου καθορίζεται και η στάση Ελληνοτουρικά
που πρέπει να κρατήσει το εργατικό και Τους τελευταίους μήνες έχουμε σοβαρή
λαϊκό κίνημα.
κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότηΑποδεικνύεται ότι όταν είναι τερά- τας, το σωστό: της επιθετικότητας της
στια τα αδιέξοδα του συστήματος, όταν η τουρκικής άρχουσας τάξης, γιατί ο τουρκαπιταλιστική οικονομία δεν μπορεί να κικός λαός δεν προβάλλει διεκδικήσεις,
ανακάμψει, παρά την ένταση του βαθμού δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε μαζί του.
εκμετάλλευσης, τότε οι ανταγωνισμοί
Η τουρκική επιθετικότητα σήμερα
οδηγούν σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους, είναι απολύτως ενταγμένη στις αντιπου μπορεί να είναι τοπικοί-περιφε- θέσεις της περιοχής – Δεν μπορεί να
ρειακοί, αλλά μπορεί να πάρουν και την βλέπουμε μόνο από τη σκοπιά του
ευρύτερες διαστάσεις.
ιστορικού παρελθόντος.
Στις μέρες μας ζούμε κυρίως τους
Αυτή η επικίνδυνη όξυνση στις ελλητοπικούς πολέμους στην περιοχή μας, νοτουρκικές σχέσεις φαίνεται από τα
οι οποίοι στην πραγματικότητα εκφρά- αλλεπάλληλα σοβαρά περιστατικά
ζουν τον αδυσώπητο και αιματηρό για στο Αιγαίο, την Κυπριακή ΑΟΖ, αλλά

και στον Έβρο, όπως εκδηλώθηκε και
με τη σύλληψη και παρακράτηση των
2 Ελλήνων στρατιωτικών. Επιπλέον,
έχουμε και τις συνεχείς εμπρηστικές
δηλώσεις από τον Ερντογάν και άλλα
μέλη της τουρκικής κυβέρνησης και
συνολικά από την άρχουσα τάξη της
Τουρκίας.
Στην πραγματικότητα έχουμε από
την τουρκική πλευρά αμφισβήτηση της
Συνθήκης της Λωζάνης και των συνόρων, αμφισβήτηση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων στο Αιγαίο, με την αμφισβήτηση της ελληνικότητας μιας σειράς
νησίδων και βραχονησίδων, κάτι που
ο Ερντογάν έκανε, με τον πιο επίσημο
τρόπο, μέσα σε ελληνικό έδαφος, κατά
την επίσκεψη του στην Ελλάδα.
Πρόκειται για μια ακολουθία γεγονότων, που δεν αποκλείεται καθόλου να
φτάσουν και σε θερμό επεισόδιο, δηλαδή
σε πολεμική εμπλοκή μικρού ή μεγαλύτερου βαθμού.
Να πούμε, βέβαια, ότι η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν
ξεκίνησε με τον Ερντογάν. Θυμόμαστε
όλοι την κρίση του 1975 με το «βυθίσατε
το Χόρα» του Παπανδρέου και το 1987
με το Σισμίκ, πάλι για τα πετρέλαια στο
Αιγαίο. Το 1996 είχαμε το σοβαρό επεισόδιο στα Ίμια, με την απώλεια και των
3 Ελλήνων στρατιωτικών. Και τι έγινε
μετά τα Ίμια; Με τις ευλογίες ΗΠΑ NATO
EE, στη Μαδρίτη και το Ελσίνκι, η ελληνική κυβέρνηση Σημίτη αναγνώρισε
«νόμιμα» και «ζωτικά συμφέροντα» της
Τουρκίας στο Αιγαίο και αποδέχθηκε
την ύπαρξη «μεθοριακών διαφορών».
Για να επανέλθουμε στο σήμερα και
την τωρινή κλιμάκωση της κατάστασης:
Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι
επαγρύπνηση και αντιιμπεριαλιστική,
ταξική παρέμβαση και οργάνωση του
ελληνικού λαού, πρώτα απ’ όλα του
λαϊκού κινήματος, ιδιαίτερα του ταξικού εργατικού κινήματος, στο οποίο
ανήκουμε και εμείς οι συνταξιούχοι.
Από αυτή την άποψη καταγγέλλουμε
την ελληνική κυβέρνηση για την επικίνδυνη τακτική της να καλλιεργεί κλίμα

εφησυχασμού και αποπροσανατολισμού
π.χ. ότι η τουρκική άρχουσα τάξη κάνει
εξαγωγή των εσωτερικών προβλημάτων,
ότι το κάνει για εσωτερική κατανάλωση,
ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει στον
Αμερικανό πρέσβη, αλωνίζοντας στην
κυριολεξία τη χώρα, να εμφανίζεται
κατ’ αποκλειστικότητα ότι «προφητεύει»
ατυχήματα και επεισόδια «αθέλητης»
σύγκρουσης.
Το δεύτερο ζήτημα είναι η ακόμη πιο
επικίνδυνη προσπάθεια της κυβέρνησης
να εμφανίσει την EE, το NATO και τις
ΗΠΑ ως εγγυητές της ασφάλειας και του
απαραβίαστου των συνόρων της χώρας.
Αυτό το έκαναν όλες οι κυβερνήσεις,
όμως η σημερινή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει
αποδειχθεί πρωταθλήτρια στο ξέπλυμα
του ιμπεριαλισμού, με προτίμηση στον
αμερικάνικο, με τον «διαβολικά καλό
πρόεδρο Τραμπ», όπως είπε ο Τσίπρας
κατά την επίσκεψη του στο Λευκό Οίκο.
Ποτέ το NATO δεν προστάτεψε τα
κυριαρχικά δικαιώματα καμιάς χώρας.
Ίσα-ίσα τα καταπάτησε. Η αλήθεια είναι
ότι κάθε φορά νίπτουν τας χείρας τους,
σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου, όπως έκανε
πρόσφατα και ο ΓΓ του NATO.
Είναι γνωστό ότι το NATO δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα στο Αιγαίο, αλλά το
θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Αν
πράγματι μας «προστάτευε», τότε γιατί
έχουν πολλαπλασιαστεί οι παραβιάσεις και οι τουρκικές προκλήσεις μετά
την έλευση του ΝΑΤΟικού στόλου στο
Αιγαίο, πριν 2 χρόνια, με πρόσχημα το
μεταναστευτικό ζήτημα;
Και όσοι μιλάνε για θετικότερη
στάση της EE και του ευρωκοινοβουλίου, απαντάμε ότι αυτή δεν έχει καμία
πρακτική αξία, δεν δεσμεύει κανέναν – ούτε φυσικά την Τουρκία – χώρια
που σχετίζεται με τις διαφορές ισχυρών
κρατών – μελών της EE με την Τουρκία
για το μέλλον της ένταξης κλπ., που
μεθαύριο μπορεί ν’ αλλάξουν και να
είναι πάλι μέλι-γάλα με την Τουρκία.
Το άρθρο θα συνεχιστεί
στο επόμενο τεύχος
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13 Μαΐου Παγκόσμια γιορτή Μητέρας
«Μήτηρ» – «Μητέρα» – «Μάννα» – «Μαμά»
Το όνομα της λέξης, μέσα από τα λόγια
του λαού, σοφών και λογοτεχνών.

Μητέρα, η στοργή σου μεγάλη κι
απέραντη όσο κι η πλάση…
Ποιος θα μπορούσε βαθιά την
καρδιά σου ποτέ να διαβάσει;»
ΒΕΡΊΤΗΣ
Μάννα = «το πρόσωπο που παραμερίζει
τα εμπόδια στο δρόμο του παιδιού
της να μείνει η πορεία ανοιχτή»
ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛ. ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
«Χτύπησες, παιδί μου;»
ΜΗΤΡΙΚΉ ΑΓΩΝΊΑ ΣΤΟ ΦΟΝΙΆ ΓΙΟ ΡΙΣΠΈΝ
«Είναι της μάνας το όνομα Αγάπη
και Λατρεία, ο ίδιος δρόμος στη
ζωή, η ζεστασιά στο κρύο»
Κ. ΒΊΡΒΟΣ
«Φιλί κι ορμήνεια ο λόγος σου,
καμπάνα μεσ’ στην ψυχή μου»
Α. ΚΥΡΙΑΖΉΣ
«Κοιμάται το παιδάκι μου, κανείς
μην το ξυπνήσει, ώσπου να έρθει η
μάννα του να το γλυκοφιλήσει»
ΔΗΜΟΤΙΚΌ
«Κοιμήσου, παλικάρι μου… σαν κυπαρίσσι
να γενείς, σα στάχυ να καρπίσεις»
ΔΗΜΟΤΙΚΌ
«Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί να
πάει στη μάννα υπομονή»
Ε. ΘΑΛΑΣΣΙΝΌΣ
«Πώς την καλή μου τη μητέρα να κάνω
εγώ να λυπηθεί που όλη νύχτα κι όλη
μέρα για το καλό μου προσπαθεί»
ΒΙΖΥΗΝΌΣ
«… Η δύστυχη μήτηρ έντρομος πετά
πέριξ του καπνού και των φλογών…»
ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΊΑ ΠΕΛΑΡΓΟΎ, ΚΟΥΡΤΊΔΗΣ
«Η μάνα μου ήταν μια άγια γυναίκα.

Πώς μπόρεσε πενήντα χρόνια χωρίς να
σπάσει η καρδιά της; Είχε την υπομονή,
την αντοχή και τη γλύκα της Γης…»
ΚΑΖΑΝΤΖΆΚΗΣ
Ο κόσμος σαν παράδεισος θα ήταν αν
μπορούσαν να τον κυβερνούν μητέρες»
Ε. ΜΠΟΦΉ
«Ο Θεός δε μπορούσε να κάνει τα πάντα,
γι’ αυτό δημιούργησε τη μητέρα»
ΕΒΡΑΪΚΉ ΠΑΡΟΙΜΊΑ, Α. ΔΟΥΜΆΣ
«Τα εννιά δέκατα των μεγάλων ανθρώπων
που δοξάστηκαν, στις μητέρες τους
οφείλουν τον πυρήνα του μεγαλείου τους»
ΠΑΛΑΜΆΣ
««Η καλύτερη Ακαδημία είναι
το γόνατο της μητέρας»
ΡΑΣΣΈΛ
«Δεν υπάρχει για τα παιδιά καλύτερο
καταφύγιο από τη μητρική αγκαλιά»
ΣΆΝΔΗ
«Πού να σε κρύψω, γιόκα μου, να
μη σε φτάνουν οι κακοί;»
ΒΆΡΝΑΛΗΣ
«Δεν πρέπει να ταπεινώνεται κανείς,
παρά μόνο μπροστά στη μητέρα του»
ΑΖΑΉΛ
«Η μητέρα πρέπει να είναι το
αγιότερο ζωντανό πλάσμα»
ΆΡΛΑΝΤ
«Η καρδιά της μητέρας είναι μια
άβυσσος, στο βάθος της οποίας
υπάρχει πάντα η συγγνώμη»
ΜΠΑΛΖΆΚ
«Δικαίως ονομάζουν τη Γη Μητέρα,
αφού την ποδοπατούμε και αυτή δεν
παύει να αποδίδει καρπούς και άνθη»

ΚΑΜΠΟΎΡΟΓΛΟΥ
«Μητέρα»
Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΛΈΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΌ
«Οι λάμψεις όλων των αστεριών του
Σύμπαντος δεν αντέχουν στη σύγκριση με το
θείο φως που ακτινοβολεί το μάτι της μάννας.
Η μητέρα είναι η δόξα της Δημιουργίας»
ΚΈΠΛΕΡ
«Η Μητέρα είναι ο ήλιος που μια
φορά ανατέλλει στη ζωή κάθε
ανθρώπου και δε σβήνει»
«Το πεπρωμένο κάθε λαού είναι οι μητέρες»
ΞΗΡΟΤΎΡΗΣ
«Κάθε μητέρα έχει να σκέφτεται
διπλά ή τριπλά ή πολλαπλά»
ΣΟΦΊΑ ΛΌΡΕΝ
«Κρυφή ελπίδα της μάνας τα παιδιά βοήθεια
στα γεράματά της, αλλά τα παιδιά βοηθάνε
τη μάνα να φτάσει στα γεράματα νωρίτερα»
ΧΌΦΜΑΝ
Στη γιορτή της, λοιπόν, ας στήσουμε ένα
θρόνο στην ψυχή μας και στη σκέψη μας
όπως πάντοτε και ας την τοποθετήσουμε
γλυκιά και τρυφερή, αυστηρή και καρτερική,
γενναία και υπομονετική, είτε βρίσκεται
δίπλα μας είτε στο κρεβάτι του πόνου είτε
στον ουρανό, κι ας την προσφέρουμε ως
δώρο της ευγνωμοσύνης μας.
«Τι να σου κάνουν δάκρυα δυο και
στεναγμοί σαράντα δυο, μανούλα μου…»
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Οι συνταξιούχοι του
Δημοσίου στην Ρόδο
δραστηριοποιούνται
σε προγράμματα

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος μαθημάτων προληπτικής νοητικής ενδυνάμωσης του Κ.Η. «Αρσινόη»
της «Πανάκεια» με την ομάδα των συνταξιούχων
του Δημοσίου.Τα μαθήματα γίνονταν κάθε Τετάρτη
στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Σόφιας 2
στο Ροδίνι. Η κοινωνική λειτουργός Χριστίνα Καδή,
και η ψυχολόγος Λούλα Ρούμπη με την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους
ευσυνειδησία κατάφεραν να κρατήσουν αμείωτο
το ενδιαφέρον της ομάδας όλη την διάρκεια της
χρονιάς. Οι πολλές νοητικές ασκήσεις που λύνονταν και τα πνευματικά παιχνίδια που οργάνωναν
βοήθησαν τα μέλη της ομάδας να ενισχύσουν την
λειτουργία της μνήμης τους και το σπουδαιότερο
να μάθουν τεχνικές ώστε να ανακαλούν εύκολα
πληροφορίες και γεγονότα του παρελθόντος.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Συνταξιούχων Δημοσίου ευχαριστούν την κ.Βελεγράκη
Θεοδοσία, υπεύθυνη του προγράμματος από την
«Πανάκεια», για την άψογη συνεργασία και καλούν
και άλλα μέλη του Συνδέσμου να ενταχθούν στην
ομάδα. Στον προγραμματισμό δε για την επόμενη
χρονιά προβλέπεται η λειτουργία θεατρικής ομάδας
ή ομάδας στα ΚΕΚ Γεννηματά ή ομάδας φιλαναγνωσίας ανάλογα με τις επιθυμίες των μελών του
Συνδέσμου. Πληροφορίες στα γραφεία του Συνδέσμου στο 22410 68826 από τον Σεπτέμβρη.

Σύλλογος
Συνταξιούχων
Δημοσίων Υπαλλήλων
νομού Ευρυτανίας

Εκδρομή στην Κάτω Ιταλία (Μεγαλη Ελλάδα) και Σικελία από 4 έως 12 Μαΐου 2018
Ξεφεύγοντας από τη συνηθισμένη περιγραφή
της εκδρομής μας σε πεζό λόγο, συντάχθηκε
από συναδέλφισσά μας, σε έμμετρη μορφή η
ανασκόπηση της πολύτιμης εμπειρίας μας:
Συνταξιούχοι του Κιλκίς σε κάθε ηλικία
ταξίδι εννιαήμερο πήγαν στην Ιταλία.
Χάπια, μπαστούνια, αλοιφές,
ματζούνια και σκονάκια
πρώτα μες στις αποσκευές κι
ύστερα τα ρουχάκια.
Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, μα και τα μέλη όλα
μερίμνησαν από νερά μέχρι
και ταραντέλα (χορός).
Υπέροχος ο οδηγός με τάξη κι εμπειρία
κι η ξεναγός μας φοβερή με γνώση και σοφία.
Οργανοπαίκτες ικανοί, μ’ ακορντεόν και λύρα,
Και χορωδοί καλλίφωνοι
τραγούδησαν με πείρα.
Αλλά οι ώριμοι ηλικιακά
στερούμενοι τα νιάτα
ένα γιατρό αποζητούν για τα κακά
μαντάτα, (συνόδευε κι αυτός)
ιατρική περίθαλψη, γνωμάτευση, φροντίδα,
για να γυρίσουν υγιείς πίσω εις την πατρίδα.
Ανέκδοτα ακούστηκαν, πειράγματα και γέλια,
μικροθυμοί και τσακωμοί
αφέθηκαν πιο πέρα.
Αυτά όλα ξεχάστηκαν κι έμεινε η ουσία,
πνευματική αυτάρκεια, ουράνια πανδαισία.
Σαν η ψυχή ζητά να πιει κι ο
νους να μάθει κι άλλα,
εμπόδια δε στέκονται προβλήματα μεγάλα.
Παράξενα θεάματα, γεωμορφολογία,
πολιτισμοί ιδιαίτεροι, με πλούσια ιστορία.
Εναλλαγή κατακτητών άφησε τη σφραγίδα
αυτή που ενίσχυσαν σαφώς
χλωρίδα και πανίδα.

Τα μέλη του Συλλόγου Ευρυτανίας
στην εκδρομή τους

Παλάτσα, duomo (καθεδρικοί ναοί)
και πηγές, πλακόστρωτα σοκάκια,
γόνιμη γη, δρόμοι καλοί,
πάμπολλα τα πυργάκια.
Αγέρωχο το Ρήγιο απέναντι στη Μεσσήνη,
του Οδυσσέα Σκύλλα αυτό
και Χάρυβδη εκείνη.
Υπόσκαφα οικήματα τα sassi της Ματέρας
με θέα πανοραμική κάτω
απ’ το φως της μέρας.
Η Τσεφαλού πριγκίπισσα με τα ψηφιδωτά της,
Παλέρμο και Βασιλικό Βουνό
(Monreale) κλέβουν την ομορφιά της.
Το Θέατρο Συρακουσών γι’ αρχαία τραγωδία,
της Αίτνας το ηφαίστειο για λάβα κι ευφορία.
Της Ορτυγίας οι ομορφιές, μια
πινελιά της φύσης,
Κατάνια, Ταυρομένιο (Taormina),
μαγεύουν τις αισθήσεις.
Το Λέτσε σαγηνευτικό, του
Νότου η Φλωρεντία,
είναι πολύ ρομαντικό στην Κάτω Ιταλία.

Αλλά λυγίζει η ψυχή σ’ Οτράντο, Στερνατία,
τα ελληνόφωνα χωριά μέσα στην Απουλία.
Γκραικάνικη η γλώσσα τους και ο πολιτισμός,
φιλοξενία ελληνική που έγινε θεσμός.
Το Αλμπελομπέλο, τελικά, θυμίζει παραμύθι,
παγκόσμιας κληρονομιάς
μνημείο για τα πλήθη.
Μπάρι μας υποδέχθηκε,
Μπάρι μας χαιρετάει,
Με τ’ Άη-Νικόλα τα οστά, Θεός να μας φυλάει.
Συνταξιούχοι του Κιλκίς, είστε καλή παρέα
και δίνετε μηνύματα πάρα πολύ ωραία.
Να ‘μαστε πάντοτε καλά και σ’ άλλα με υγεία,
κι απ’ τα καλά καλύτερα σ’
όλη μας την πορεία.
Ευχαριστούμε την συναδέλφισσα, καθώς
και τα Δ.Σ. των Συλλόγων Ηγουμενίτσας
και Ιωαννίνων, για την υποδοχή που μας
επιφύλαξαν και τη φιλοξενία τους, κατά την
επίσκεψή μας στις πόλεις τους, επιστρέφοντας από την Ιταλία, με την ευχή επανάληψης
ταξιδιών με νέους προορισμούς.

1. Ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε την πρώτη
του εκδρομή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
(26-28/5/2018).
Επισκεφθήκαμε την Επίδαυρο, το Ναύπλιο (με
πλήρη ξενάγηση), τις Σπέτσες και το Κεφαλάρι
Άργους. Και οι δυο διανυκτερεύσεις μας ήταν στο
Τολό. Στοιχεία ιδιαίτερα ευχάριστα για εμάς ήταν η
θάλασσα και οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες, πράγματα που μας λείπουν στο Καρπενήσι.
Μετά την επιτυχία της εκδρομής, το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας υπόσχεται προσπάθεια για πραγματοποίηση νέας μετά το καλοκαίρι.
2. Ας μην ξεχνάμε ότι το μέλλον προδιαγράφεται
άσχημο, αφού και το 2019 και το 2020 αναμένουμε περικοπές έως 18% στις συντάξεις μας και
δραστική περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου.
Οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε
ούτε το Νόμο “Κατρούγκαλου” ούτε τους προηγούμενους, που μείωσαν τουλάχιστον κατά 50%
τις συντάξεις μας. Ας οργανωθούμε στους Συλλόγους μας και ας διεκδικήσουμε την επαναφορά των
εισοδημάτων μας στα προ κρίσης επίπεδα.
Καλό καλοκαίρι, πάντα με υγεία.
Για το Δ. Σ.
Ο Προέδρος, Σεραφείμ Αλατάρης
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Τα μέλη μας έδωσαν δυναμικά το παρόν σε όλες τις κινητοποιήσεις του εργατικού και του συνταξιουχικού κινήματος

Πλούσια η δραστηριότητα του Συνδέσμου μας το δίμηνο Μαίου – Ιουνίου
‣‣ Για την επιτυχία των κινητοποιήσεων
τα μέλη μας μπήκαν στην μάχη της προετοιμασίας προσπαθώντας να παρέμβουν
στις συνειδήσεις των συνταξιούχων που
κυριολεκτικά βομβαρδίζονται από ιδεολογήματα του τύπου, τίποτα δεν γίνεται,
δεν χρειάζονται συγκεντρώσεις, είναι
άνευρες, μικρές. Λύσεις δίνονται μόνο
με κοινωνικούς διαλόγους, συναντήσεις και επαφές με κυβερνητικούς και
υπηρεσιακούς παράγοντες, με προσφυγές στην δικαιοσύνη, με αιτήσεις μέσω
δικηγορικών γραφείων κλπ.
‣‣ Ξεσκέπασαν την κυβέρνηση και τα
επιτελεία της που με όσα μέσα διαθέτει,
προσπάθησε να δημιουργήσει αυταπάτες, επανάπαυση, αποπροσανατολισμό
για να αποστρατεύσει τους συνταξιούχους από τους αγώνες και να συνεχίσει
ανεμπόδιστα το αντιλαικό, αντισυνταξιουχικό της έργο. Γνωρίζει πολύ καλά
ότι η πολιτική της έχει δημιουργήσει
αγανάκτηση στους συνταξιούχους και
φοβάται μη γίνει η αγανάκτηση οργή.
‣‣ Απαντήσαμε στην ψεύτικη προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι τάχα θα
ικανοποιήσει τους συνταξιούχους με
ισοδύναμα μέτρα, με κοινωνικά επιδόματα ή ότι τώρα με την επερχόμενη
ανάπτυξη και την «καθαρή έξοδο» τα
βάσανα θα τελειώσουν και θα ζήσουμε
«εμείς καλά και αυτοί σίγουρα καλύτερα»!!!
‣‣ Αποκαλύψαμε τη σκόπιμη αποπροσανατολιστική καμπάνια μεγάλης μερίδας
ΜΜΕ, διαφόρων «ειδικών» και μεγάλων
δικηγορικών γραφείων, που προέτρεπαν
τους συνταξιούχους σε μαζική προσφυγή
συμπλήρωσης αιτήσεων, πολλές φορές
όχι με το αζημίωτο για την επιστροφή των
αυθαίρετα παρακρατηθέντων. Στην κυριολεξία στήθηκε μια άνευ προηγουμένου
εκστρατεία προπαγάνδας για επιστροφή
ποσών που καμία σχέση δεν έχει όπως
αποδείχθηκε, με την πραγματικότητα
μπροστά στα ψίχουλα που με τους αγώνες
μας κερδίσαμε.
‣‣ Με την παρέμβασή μας έγινε κατανοητό ότι το ζήτημα δεν είναι νομικό
αλλά πολιτικό και βοήθησε τους συνταξιούχους να μην αποπροσανατολίζονται
προσφεύγοντας στα δικαστήρια και στα
δικηγορικά γραφεία αλλά να πιστέψουν
στη δύναμή τους και να κλιμακώσουν
την πάλη τους.
Με την αγωνιστική παρέμβαση
όλων των συνταξιούχων των Συνεργ.
Συνταξιουχικών Οργανώσεων υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να αποκαταστήσει την
αυθαιρεσία στις επικουρικές συντάξεις
από τον Μάη του 16 και τον Αύγουστο θα
αποδώσει τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι χωρίς δικαστήρια,
αιτήσεις και προαπαιτούμενα.
Έτσι δόθηκε δυνατό χτύπημα και στον
κυβερνητικό – εργοδοτικό συνδικαλισμό αλλά και στην διασπαστική ΑΓΣΣΕ,
στο Εν.Δίκτυο κ.α. Αποκαλύψαμε τον
ρόλο τους. Είναι εχθροί του κινήματος
αφού συντάσσονται με τον ταξικό εχθρό.
Δρούν για λογαρισμό των επιχειρηματικών ομίλων και των διαχειριστών τους.
– Προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε με
τη συμμετοχή μας στην επιτυχία της
δράσης της ΣΕΑ με οργάνωση συσκέψεων, συζητήσεων, απευθυνόμενοι στους

συνταξιούχους όλης της Αττικής ώστε να
τους συσπειρώσουμε για να συμμετέχουν
στη δράση με στόχο την παρεμπόδιση
της εφαρμογής του νόμου – λαιμητόμου
του Κατρούγκουλου, της περικοπής της
προσωπικής διαφοράς, της μείωσης του
αφορολογήτου, της κατάργησης των
κοινωνικών και οικογενειακών επιδομάτων του ΕΚΑΣ, των πλειστηριασμών
των σπιτιών μας, των κατασχέσεων για
οφειλές ακόμα και για 500€.

Οι αγώνες
των συνταξιούχων
φέρνουν αποτελέσματα
επόμενο διάστημα θα εφαρμόσει όλους
τους μέχρι τώρα πρωνομοθετημένους
νόμους προσθέτοντας και νέους, με καταστρεπτικές συνέπειες στη ζωή μας, με
συντάξεις προνοιακά επιδόματα, με
ανύπαρκτες κοινωνικές παροχές, με
καρατόμηση του αφορολόγητου και άλλα.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση εμπλέκει
μέρα με τη μέρα όλο και πιο βαθειά την
χώρα μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
για λογαριασμό των ντόπιων και ξένων
επιχειρηματικών ομίλων. Στο ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου θα κληθούν τα
παιδιά μας να θυσιαστούν για ξένα με
τις σύγχρονες ανάγκες μας συμφέροντα.
Είμαστε αποφασισμένοι να μην
το επιτρέψουμε. Με τη συμμετοχή
μας στους αγώνες ενισχύουμε την πάλη
της εργατικής τάξης, δυναμώνουμε την
συμμαχία όλων όσων χτυπιούνται από
την ίδια μονοπωλιακή, ιμπεριαλιστική
πολιτική.
Δυναμώνουμε το σωματείο μας,
οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια
στην αντιλαική – αντεργατική – αντισυΑνακοίνωση του Συνδέσμου
νταξιουχική πολιτική, ενάντια στους
Συνταξιούχων Δημοσίου Αθήνας
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στους
1/5/2018
πολέμους.
Απαιτούμε: Κανένας επανυπολογιΠρος όλους τους συνταξιούχους
σμός σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Δημοσίου Αττικής
Όχι στην κατάργηση της προσωπικής
1η Μάη 2018
διαφοράς. Αποκατάσταση όλων των
απωλειών. Κατάργηση όλων των αντιΛέμε
λαικών νόμων. Όχι στα μέτρα της 4ης
ΟΧΙ στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιααξιολόγησης.
σμούς και επεμβάσεις
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ
ΟΧΙ στην περικοπή των συντάξεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
και δικαιωμάτων
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΧΙ στην υποβάθμιση της ζωής μας,
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ
την ζωή των οικογενειών μας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
Συμμετέχουμε
ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ
μαζικά δυναμικά στην απεργιακή συγκέΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, στις ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ
10 το πρωί.
ΔΡΑΣΗ
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ
Η προσυγκέντρωση των μελών μας
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
θα είναι στην Ομόνοια στις 9.30 το πρωί.
9 Μάη 2018: Εκδήλωση αφιερωμένη
1η Μάη μέρα της παγκόσμιας
στην αντιφασιστική νίκη των λαών.
εργατικής τάξης
Η 9η Μάη είναι η μέρα της Μεγάλης
Κλιμακώνουμε τους αγώνες μας τιμώ- αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, η μέρα
ντας τις εργάτριες του Σικάγο του 1886, που σηματοδοτεί τη μεγάλη νίκη κατά
τους καπνεργάτες του Μάη του 36, τους του φασιστικού ιμπεριαλιστικού Αξονα
διακόσιους της Καισαριανής, όλους όσοι Γερμανίας – Ιαπωνίας – Ιταλίας και των
θυσιάστηκαν για μια ζωή με δικαιώ- συμμάχων τους, η μέρα που έβαλε τέρμα
ματα στη δουλειά, στο μεροκάματο, στις στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
κοινωνικές παροχές. Για ένα κόσμο χωρίς
Αυτή η μέρα, λοιπόν, εδώ και χρόνια
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, γίνεται προσπάθεια από τους ιμπεριαχωρίς πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά. λιστικούς κύκλους να σβηστεί από τη
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, το συλλογική μνήμη, από την συνείδηση
1η Μάη 2018 Ενάντια στην εκμετάλλευση του ιμπεριαλισμού. Ενάντια στους
πολεμικούς σχεδιασμούς
Μαζική ήταν η συμμετοχή των συνταξιούχων Δημοσίου στην πρωτομαγιάτικη
Απεργιακή Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ
στο Σύνταγμα.
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση
του Συνδέσμου τίμησαν την μέρα της
παγκόσμιας εργατικής τάξης δίνοντας
ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση και
όσους συνηγορούν με την πολιτική των
μονοπωλίων. Δήλωσαν ότι θα κλιμακώσουν την πάλη τους για την τελική
νίκη των λαών για την κατάργηση της
εκμετάλλευσης.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ομόφωνα
αποφασίστηκε από το ΔΣ της ΠΟΠΣ
(πρώτη φορά στα χρονικά) η συμμετοχή
της Ομοσπονδίας στη συγκέντρωση με
το πρωτομαγιάτικο πανό.
Για όλα συνάδελφοι, υπάρχει και η
πρώτη φορά!!!

του λαού και της νεολαίας και τη θέση
της να πάρει η «μέρα της Ευρώπης». Να
σβήσει την προσφορά του κομμουνιστικού
κινήματος, να κρύψει τις κατακτήσεις του
σοσιαλιστικού συστήματος. Επιδιώκει να
καταστήσει τις νεότερες γενιές ευάλωτες
στη μαύρη προπαγάνδα, να τις υποτάξει μαζικά στα σημερινά του εγκλήματα.
Ονοματίζουν σήμερα την Αντίσταση
«τρομοκρατία»!
Εμφανίζουν ως σφαγές αμάχων την
παραδειγματική τιμωρία των «δοσίλογων».
Χρησιμοποιούν τόσο άτιμα ψέματα για
να στηρίξουν τη βάση της επίσημης πλέον
κρατικής ιδεολογίας στην Ευρωπαική
Ενωση, στις ΗΠΑ, ταυτίζοντας το φασισμό – ναζισμό με τον κομμουνισμό.
Προχωρούν στην αναθεώρηση της
Ιστορίας διαστρεβλώνοντάς την, προκειμένου να ενισχύσουν την σάπια αστική
ιδεολογία και το παρασαπισμένο καπιταλιστικό τους σύστημα για λογαριασμό
πάντα των επιχειρηματικών ομίλων.
13 Μάη 2018: Συμμετοχή στην 38η
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
Με ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα λόγω των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων των δολοφόνων των λαών
ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ για το μοίρασμα της
πίτας, συμμετείχαν εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι στη Μαραθώνια Πορεία
ειρήνης που οργάνωσε, όπως κάθε
χρόνο η ΕΕΔΥΕ. Φέτος, 55 χρόνια μετά
την πρώτη πορεία του δολοφονημένου
Γρηγορίου Λαμπράκη από το Αστικό
κράτος, πλήθος διαδηλωτών απαίτησαν την απεμπλοκή της Ελλάδας από
του ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
τους πολέμους. Απαίτησαν να κλείσουν
οι βάσεις του θανάτου, την αποδέσμευση
της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Κυριάρχησαν τα σύνθηματα:
‣‣ Στον Ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η
μόνη λύση υπερδύναμη είναι οι λαοί.
‣‣ Ενωση και ΝΑΤΟ πολέμου Συνδικάτο.
‣‣ Όχι στου πολέμους των ιμπεριαλιστών. ΖΗΤΩ η φιλία των λαών.
‣‣ Οι ιμπεριαλιστές την γη ξαναμοιράζουν με των λαών το αίμα τα σύνορα
χαράζουν.
‣‣ Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, αυτό
επιζητούν οι λαοί της περιοχής, να
ζήσουν με ευημερία, ειρήνη και φιλία,
να απολαμβάνουν τα αγαθά που μόνο
οι εργαζόμενοι με τον κόπο τους παράγουν.
13 Μάη 2018: Συμμετοχή στη μαζική
διαδήλωση που οργάνωσε η ΕΔΥΕΕ και
το ΠΑΜΕ στην πρεσβεία του Ισραήλ
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Πλούσια η δραστηριότητα του Συνδέσμου μας το δίμηνο Μαίου – Ιουνίου
ενάντια στις ΗΠΑ – ΙΣΡΑΗΛ που δολοφονούν τον παλαιστινιακό λαό.
Ενάντια στην κατάπτυστη απόφαση
του Τράμπ για μεταφορά της πρεσβείας
των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.
15 & 25 Μάη 2018: Συμμετοχή
στην Πανσυνταξιουχική Παννατική
Συγκέντρωση της ΣΕΑ στην πλατεία
Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο
Υπουργείο Εργασίας & Υγείας αντίστοιχα.
30 Μάη 2018: Συμμετοχή στην απεργιακή Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην
Ομόνοια. Τα μέλη μας και γενικά οι συνταξιούχοι Αττικής ανταποκρίθηκαν μαζικά
στην παρακάτω πρόσκληση της ΕΚΣΔΗ
28/5/2018
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΡΟΣ Όλους τους συνταξιούχους
Δημοσίου Αττικής
Συνάδελφοι,
Όλοι την Τετάρτη στις 30 Μάη στις
10.30 το πρωί στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια.

Να μη λείψει κανείς
Δυναμώνουμε τον αγώνα μαζί με τα
παιδιά και τα εγγόνια μας, με όλα τα λαικά
στρώματα ενάντια στα βάρβαρα μέτρα.
Δυναμώνουμε τη συμμαχία μας
απέναντι στη συμμαχία όλων όσοι
υπερασπίζονται τα συμφέροντα της
πλουτοκρατίας αδιαφορώντας για την
φτώχεια, τη δυστυχία και την εξαθλίωση εργαζομένων και συνταξιούχων.

Πάμε κόντρα στις συνδικαλιστικές
ηγεσίες (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ) που χρόνια
τώρα πρωτοστάτησαν στην χειραγώγηση των εργαζομένων, απαξιώνοντας
τους αγώνες με κοινωνικούς διαλόγους,
εργασιακή ειρήνη που καλλιέργησαν τον
εφησυχασμό, τη μοιρολατρία, ψεύτικες
ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο που δεν
έρχεται ποτέ.
Σήμερα μας καλούν να αγωνιστούμε
για τους στόχους των επιχειρηματικών
ομίλων για μια δήθεν «δίκαιη ανάπτυξη».
Κανένας εργαζόμενος και συνταξιούχος δεν πρέπει να παρασυρθεί
από τις υποσχέσεις της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ περί «δίκαιης ανάπτυξης» και «μεταμνημονιακής» εποχής.
Η «ανάπτυξή» τους και η επιστροφή
στην ομαλότητα, όπως λένε, δεν
σημαίνει ανάκτηση των απωλειών σε
μισθούς και συντάξεις για κατάργηση
των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών
νόμων. Η ανεργία, οι ελαστικές μορφές
εργασίας, η απληρωσιά, το παρά πέρα
πετσόκομμα των συντάξεων και των
κοινωνικών επιδομάτων, η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, η
φοροληστεία, οι υποσχέσεις και οι πλειστηριασμοί θα συνεχίσουν να χτυπάνε
εργαζόμενους – συνταξιούχους.
Συνάδελφοι συνταξιούχοι
Η ανάπτυξη που μας υπόσχονται
τσακίζει τη ζωή μας, τη ζωή των οικογενειών μας.
Με σύνθημα: Μπροστά οι δικές μας
ανάγκες βγαίνουμε στον δρόμο και
απαιτούμε:
‣‣ Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές
‣‣ Κατάργηση όλων των αντεργατικών
αντιλαικών νόμων και των 3 μνημονίων

‣‣ Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των
ΣΣΕ, κανένας κάτω από τα 751 Ευρώ.
‣‣ Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας
‣‣ Κανένας πλειστηριασμός πρώτης
κατοικίας
‣‣ Κάτω οι φόροι – να πληρώσει το μεγάλο
κεφάλαιο
‣‣ Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου
‣‣ Να γίνουν προσλήψεις στη δημόσια
Νοσοκομεία, στα σχολεία, μόνιμων
πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των
ειδικοτήτων.
Μια επιλογή έχουμε
Αγώνας, ρήξη και ανατροπή της πολιτικής που μας εξαθλιώνει
Το ΔΣ
14 Ιούνη 2018: Πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ
στην Ομόνοια ενάντια στα παλιά και
νέα μέτρα.
Τα μέλη του Συνδέσμου μας συμμετείχαν μαζικά στη συγκέντρωση μαζί
με τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τις
γυναίκες. Απάντησαν αγωνιστικά στην
Κυβερνητική Προπαγάνδα και στις νέες
απάτες της κυβέρνησης.
Με σύνθημα: Μπροστά οι δικές μας
ανάγκες, απαίτησαν:
‣‣ Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές
‣‣ Κατάργηση όλων των αντεργατικών
αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων
‣‣ Επαναφορά, υποχρεωτικά των ΣΣΕ!
Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα
751€
‣‣ Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας
‣‣ Κανένας πλειστηριασμός πρώτης

κατοικίας
‣‣ Κάτω οι φόροι – να πληρώσει το μεγάλο
κεφάλαιο. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των
χαρατσιών, της φοροληστείας
‣‣ Κατάργηση του νόμο Κατρούγκαλου
‣‣ Να γίνουν προσλήψεις στα Δημόσια
Νοσοκομεία, στα Σχολεία, μόνιμων
πλήρους αποσχόλησης εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των
ειδικοτήτων.
19 Ιούνη 2018: Συμμετοχή στην
Παναττική Συγκέντρωση της ΣΕΑ στην
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία
στην Βουλή.
Με την συγκέντρωση στις 19 Ιούνη
έκλεισαν οι κινητοποιήσεις που οργάνωσε η ΣΕΑ για το 1ο Εξάμηνο του 2018
και συμμετείχαν μαζικά και οι συνταξιούχοι δημοσίου με τις πρωτοβουλίες
του ΔΣ του συνδέσμου Αθήνας.
Τα γραφεία του συνδέσμου θα
είναι ανοιχτά καθόλη τη διάρκεια του
Καλοκαιριού, όπως πάντα και καλεί τους
συνταξιούχους να είναι σε ετοιμότητα.
Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι
τα επιτελεία της κυβέρνησης όπως και
οι δανειστές δεν σκέφτονται ούτε «τα
μπάνια του λαού». Πολλές φορές στα
θερινά τμήματα της βουλής ψηφίζονται
οι πιο σκληροί για τα λαϊκά στρώματα
νόμοι. Δεν πρόκειται να μας πιάσουν
στον ύπνο.
Ωστόσο, ευχόμαστε στα μέλη μας Καλό
Καλοκαίρι, να πάρουν ανάσα που χρειάζονται και δύναμη για τα πιο δύσκολα
που έχουμε μπροστά μας.
Στις δραστηριότητές μας πρέπει να
αναφέρουμε και τις καλοκαιρινές μας
διακοπές στο Πόρτο Χέλι, καλύτερα οργανωμένες από προηγούμενες φορές και
με μεγαλύτερη συμμετοχή.
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Πολύπλευρες και δυναμικές οι δραστηριότητες του Συνδέσμου μας
Ανταποκρινόμενο στις υποχρεώσεις του,
όπως αυτές απορρέουν από το καταστατικό, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας
διοργάνωσε ή συμμετείχε σε μια σειρά
αγωνιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών
και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κατά το
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 2018.
‣‣ Στις αρχές του Γενάρη και στον απόηχο
της συμφοράς που χτύπησε το Νοέμβρη
του 2017 τη Μάνδρα Αττικής, προσήλθε
αρωγός στους βαρύτατα δοκιμασθέντας
συνταξιούχους της περιοχής. Σε συνεργασία με την ΠΟΠΣ και με την ενεργό
οικονομική συμμετοχή του Διοικητικού της Συμβουλίου, εντοπίσαμε εννέα
οικογένειες συνταξιούχων και πολυτέκνων, τις οποίες και βοηθήσαμε για
την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης.
‣‣ Ανταποκριθήκαμε με ενθουσιασμό
στο κάλεσμα της ΠΟΠΣ, ενημερώσαμε
τους συναδέλφους και συντονίσαμε την
προσπάθεια για την υποβολή αιτήσεων
προς το Γεν. Λογιστήριο και το ΕΤΕΑΕΠ,
για τη διακοπή της παρακράτησης της
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και για
την άμεση επιστροφή των αδίκως και
παρανόμως παρακρατηθέντων στη
βάση της Απόφασης 244/10-2-2017 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι συνάδελφοι

ενημερώθηκαν και εξυπηρετήθηκαν
με τον καλύτερο τρόπο και υποβλήθηκαν εκατοντάδες αιτήσεων, τόσο προς
το Γεν. Λογιστήριο όσο και προς το
ΕΤΕΑΕΠ. Τα μηνύματα από το Υπουργείο Εργασίας μας λένε ότι η Κυβέρνηση
ανησυχεί από τον όγκο των αιτήσεων
που υποβλήθηκαν και γίνονται σκέψεις
για κάποιες επιστροφές, για τις οποίες
οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν
ότι δεν θα είναι (εφόσον γίνουν) ευγενές και άδολο φιλοδώρημά τους προς
τους απόμαχους της εργασίας, ούτε 13η
σύνταξη, αλλά επιβεβλημένη υποχρέωσή τους και ιερό δικαίωμα ημών των
συνταξιούχων.
‣‣ Συμμετείχε ο Σύνδεσμός μας, με
ευπρόσωπη και δυναμική παρουσία, στην
Παναττική Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση των Αθηνών, στις 8 Μάρτη 2018,
η οποία, στην κυριολεξία, ταρακούνησε
τα λιμνάζοντα νερά της κοινωνικής απραγίας και ανάγκασε τους υπεύθυνους της
τραγικής κατάστασης των συνταξιούχων
να προβληματιστούν και να αρχίσουν
να συζητούν κάποια ζητήματα, για τα
οποία για πολλά χρόνια μας αγνοούσαν
και μας ενέπαιζαν.
‣‣ Περνώντας από το χειμώνα στην

πανέμορφη και μεθυστική ελληνική
άνοιξη, πραγματοποιήσαμε στις 17 του
Μάρτη ημερήσια μορφωτική, ψυχαγωγική και φυσιολατρική εκδρομή στη
Θήβα και τη Λειβαδιά. Επισκεφτήκαμε
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας, το
οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί
ένα ιστορικό στολίδι για την πόλη και
μια πηγή γνώσης και υπερηφάνειας για
όλους εμάς που σεμνυνόμαστε για την
ελληνική μας καταγωγή. Είναι εφάμιλλο
του Μουσείου της Ακρόπολης και δέχεται καθημερινά πλήθος επισκεπτών,
Ελλήνων και ξένων.
Τόσο η ξεναγός μας όσο και οι συνάδελφοι που μας έκαναν την ενημέρωση
με πληρότητα και επιστημοσύνη, μας
ταξίδεψαν από τη μυθολογική περίοδο
ως τη σύγχρονη ιστορία και μας έδειξαν
τα πλούσια εκθέματα, τα οποία μαρτυρούν την αίγλη της περιοχής από τους
προϊστορικούς χρόνους μέχρι τη βυζαντινή και τη σύγχρονη εποχή.
Διευρύνεται εκεί ο γνωστικός σου
πλούτος γύρω από την ελληνική ιστορία και φουσκώνουν τα στήθη σου από
εθνική υπερηφάνεια.
Δραπετεύσαμε για λίγο από την πεζή
καθημερινή μας πραγματικότητα, η

οποία, σε συνδυασμό με την πολιτική
ένδεια της εποχής, σε ισοπεδώνει συναισθηματικά και σε οδηγεί στην κατάθλιψη.
Στο Λιοντάρι της Χαιρώνειας ανακαλέσαμε στη μνήμη μας και τιμήσαμε
τους ήρωες Μακεδόνες του μεγάλου
στρατηλάτη Αλέξανδρου, και αναλογιστήκαμε τη μεγάλη προσφορά του στην
προσπάθειά του να ενώσει όλους τους
Έλληνες κατά των Περσών.
Τέλος, επισκεφτήκαμε τη μαγευτική
Λειβαδιά, περιηγηθήκαμε και θαυμάσαμε
την πεντακάθαρη και πανέμορφη επαρχιακή πόλη και απολαύσαμε το καφεδάκι
μας στο φανταστικό περιβάλλον του
Έρκυνα ποταμού με τα κρυστάλλινα
νερά του, τα πελώρια πλατάνια του και
τους υπέροχους καταρράκτες.
Η εκδρομή μας αυτή ήταν μια ευχάριστη δραπέτευση από την πολύβουη και
πληκτική Αθήνα, η οποία μας πρόσφερε
γνώση, ψυχαγωγία, συντροφικότητα
και αγαλλίαση.
Ο Πρόεδρος, Ευθ. Παπαντώνης
Ο Γ. Γραμματέας, Δημ. Μπουζαλάς
Ο Αντ/δρος, Ερμ. Λινάρδος
Τα Μέλη
Γ. Αποστολάκης, Αθ. Τζιώκα
Φωτ. Ζαχ/λου, Θεοδ. Χάλαρη
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Παγκρήτιο συλλαλητήριο στον Άγιο Νικόλαο

Διαμαρτυρία των συνταξιούχων
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Ρεπορτάζ

Π

αγκρήτιο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν
στον Άγιο Νικόλαο οι συνταξιούχοι των ταμείων ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική των αλλεπάλληλων περικοπών
των συντάξεων, για τις κλοπές χρημάτων και επιδομάτων που δικαιούνται,
για την εξαθλίωση στην οποία έχουν
περιέλθει.
Χθες, στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου
πραγματοποιήθηκε παγκρήτια συνάντηση εκπροσώπων πρωτοβάθμιων
και δευτεροβάθμιων συνταξιουχικών
ενώσεων και σωματείων (ΙΚΑ, ΟΑΕ,
Δημοσίου) και αποφάσισαν το συλλαλητήριο να πραγματοποιηθεί στις 11
Ιουλίου. Περιλαμβάνει πορεία διαμαρτυρίας και συγκέντρωση στις 10:30 στην
κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου.
Μαραθώνιος κινητοποιήσεων
Ο Οργανωτικός Γραμματέας της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας Παναγιώτης Πάλμος δήλωσε στην
ΑΝΑΤΟΛΗ ότι σκοπός του συλλαλητηρίου στον Άγιο Νικόλαο είναι η συνέχιση
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Οι
συνταξιούχοι όλης της χώρας έχουν
ξεκινήσει ένα «Μαραθώνιο» αγωνιστικών κινητοποιήσεων, με στόχο να
αποτρέψουν τις βάρβαρες πολιτικές
που επιβάλλονται τα τελευταία χρόνια,
και ιδιαίτερα μέσα στο 2018, δηλαδή τη
μείωση κατά επιπλέον 18% των συντάξεων, τη μείωση του αφορολογήτου ορίου

κ.λπ., που θα σημάνει να χάσουν οι
συνταξιούχοι 2 – 3 συντάξεις το χρόνο,
μειώνοντας επιπλέον το ήδη ισχνό εισόδημά τους.
«Πιστεύουμε, παρ’ όλα αυτά που έχουν
ψηφιστεί, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η
συμμετοχή και όσο πιο δυναμική η φωνή
και η διαμαρτυρία των συνταξιούχων,
και γενικότερα των εργαζομένων, σε
τέτοιες κινητοποιήσεις, θα έχουμε, έστω
και προσωρινά, θετικές εξελίξεις, χωρίς
να τρέφουμε αυταπάτες ότι μπορούμε
μόνοι μας να ανατρέψουμε, υπό αυτές
τις συνθήκες, την αντιλαϊκή, βάρβαρη
πολιτική που εφαρμόζεται. Στόχος δεν
είναι απλά να μη χειροτερέψουν τα πράγματα για τους συνταξιούχους. Αίτημα
και διεκδίκηση έχουμε την επιστροφή
από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία,
όλων όσων μας έχουν πάρει τα τελευταία
χρόνια. Έτσι δείχνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε ως τετελεσμένα όσα έχουν
συμβεί τα τελευταία δέκα χρόνια», είπε
ο κ. Πάλμος.
Τόνισε δε ότι όσα έχουν κερδίσει
πίσω οι συνταξιούχοι «δεν οφείλονται
σε δικαστικούς αγώνες, όπως διαδίδουν
διάφοροι. Επιστράφηκαν τα παράνομα παρακρατηθέντα από τον τομέα
Υγείας, τα παράνομα παρακρατηθέντα
της «αλληλεγγύης» από τις επικουρικές συντάξεις και όλα αυτά χάρη στους
αγώνες και τις διαπραγματεύσεις που
έγιναν με υπουργούς και την κυβέρνηση,
που παραδέχθηκε ότι «μας κλέβουν»
και προέβη σε διορθωτικές κινήσεις.
Πιστεύουμε, μέχρι τέλος του καλοκαιριού, να μας δοθούν και τα αναδρομικά
22 μηνών, ποσά που οφείλουν από τις

παράνομες παρακρατήσεις αλληλεγγύης
επικουρικών τουλάχιστον σε 210.000
συνταξιούχους».
Εκπροσωπώντας τους συνταξιούχους ΙΚΑ Νομού Λασιθίου, ο Γεώργιος
Πάγκαλος τόνισε ότι οι συνταξιούχοι,
μαζικά και συντεταγμένα, θα πρέπει να
βγουν έξω και να δημοσιοποιήσουν, για
να μάθει ο κόσμος τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Είπε ότι είναι ανάγκη,
όλοι οι συνταξιούχοι να δώσουν το
«παρών» στις κινητοποιήσεις που θα
γίνουν το επόμενο διάστημα και ευχήθηκε καλή επιτυχία.
Ενωμένοι
Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
Λασιθίου Εμμ. Πεπόνης χαιρέτησε τη
συγκέντρωση των εκπροσώπων των
συνταξιούχων Κρήτης, τονίζοντας ότι
«μας δίδετε το παράδειγμα να μην το
βάζουμε κάτω, να παλεύουμε και ότι
η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας».
«Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι πρέπει
να είναι ενωμένοι στους αγώνες, για να
αντιμετωπιστεί η λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων, που έχει γονατίσει συνολικά
την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο
εργαζόμενους και συνταξιούχους», είπε
ο κ. Πεπόνης, υπογραμμίζοντας ότι «οι
εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να έχουν
τους αγωνιζόμενους συνταξιούχους ως
παράδειγμα επιμονής, για τον αγώνα
που πρέπει να διεξάγουμε».
«Δεν αντιστέκεται»
Ο ε κπρόσωπος της Πανελ λήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων
Γιάννης Λουπάκης, απευθυνόμενος
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στη συνάντηση, είπε ότι «οι δανειστές
λατρεύουν την κυβέρνησή μας, γιατί
ούτε διαμαρτύρεται ούτε αντιστέκεται. Λατρεύουν την κυβέρνησή μας
και δεν την αλλάζουν με τίποτα, γιατί
τα κάνει όλα … και συμφέρει! Σε λίγο
θα υποστούμε όλες τις περικοπές του
νόμου Κατρούγκαλου. Ο “κόφτης” και
η προσωπική διαφορά θα μας δώσουν
τη χαριστική βολή. Σήμερα ψηφίζεται
το πολυνομοσχέδιο – σκούπα και αυτή
την ώρα οι πρόεδροι των ομοσπονδιών μας βρίσκονται στη Βουλή, για
να υπερασπιστούν, ίσως για τελευταία
φορά, τις συντάξεις μας και τα δικαιώματά μας».
Ο κ. Λουπάκης τόνισε ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει πλέον, επειδή η μέχρι
σήμερα τακτική που ακολουθούν
διαμαρτυρόμενοι «δεν έχει αντίκρισμα ούτε προοπτική» να μετέλθουν
«νέους τρόπους αγώνα για να «ψήσουμε»
τους συνταξιούχους να σηκωθούν από
τους καναπέδες τους. «Πρέπει», είπε, «να
ξεκινήσουμε καθιστικές διαμαρτυρίες
στις πλατείες, να μπούμε σε γραφεία
υπουργών και κυβερνητικών παραγόντων και όπου αλλού κρίνουμε σκόπιμο,
μήπως περισώσουμε τίποτα από τις
κατακτήσεις μας».
Συντονισμένη αντίδραση
Το λόγο πήραν στη συνέχεια και οι
υπόλοιποι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και εκπρόσωποι σωματείων
συνταξιούχων από τους τέσσερις νομούς
της Κρήτης, όλοι μιλώντας στο ίδιο μήκος
κύματος, για την ανάγκη συντονισμένης και δυναμικής αντίδρασης, ώστε να
ακουστεί η φωνή και να φανεί η υπολογίσιμη δύναμη που διαθέτουν, ώστε να
μπει ένας φραγμός στη διαρκή μείωση
του εισοδήματος και του επιπέδου της
ζωής τους, με τα μέτρα που επιβάλλει
η κυβέρνηση.

Δραστηριότητες του Συλλόγου Πολιτικων Συνταξιούχων
Ν. Μαγνησίας τους μήνες Απρίλιο – Μάιο 2018
21 – 22/4/18
1. Συμμετοχή στην κινητοποίηση
της Σ.Ε.Α. Μαγνησίας
Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε η
Ο σύλλογός μας συμμετείχε στη μαζική εκδρομή των μελών του Συλλόγου στις
κινητοποίηση της ΣΕΑ στην πλατεία Δημαρ- 21 και 22 Απριλίου στο Ναύπλιο. (Κόρινχείου του Βόλου, στις 26/4/18.
θος – Νεμέα – Δε ρβε νά κια – ισ τορι κό
Εκφράσαμε δυναμικά την αντίθεσή μας Παλαμήδι).
στις αντιασφαλιστικές, αντισυνταξιουχικές
πολιτικές, που εφάρμοσαν όλες οι Κυβερνή- 3. Εργατική Πρωτομαγιά 2018
σεις με απαίτηση των δανειστών και των
Με τη μαζική συμμετοχή εργαζομένων
επενδυτών και καθιστούν τους συνταξιούχους και συνταξιούχων της πόλης, πραγματοεπαίτες. Διατρανώσαμε την αποφασιστι- ποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση την
κότητά μας να συνεχίσουμε τους αγώνες.
1η του Μάη, στην πλατεία Πανεπιστημίου
Τη συγκέντρωση χαιρέτησε η Πρόεδρος στον Βόλο. Τη συγκέντρωση χαιρέτισαν η
του συλλόγου μας Παρασκευή Ευθυ- πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πηλίου,
μίου – Αγγελοπούλου, η οποία τόνισε την εκ μέρους όλων των Αγροτικών Συλλόγων
αναγκαιότητα του αγώνα για τη ζωή μας, της Μαγνησίας, και ο πρόεδρος του συλλότην αξιοπρέπειά μας. Αφαιρούν χρήματα γου φοιτητών του τμήματος Γεωπονίας.
από τις συντάξεις, την υγεία και από την
Από τον Σύλλογό μας κατατέθηκε στεφάνι
άλλη αυξάνουν τους εξοπλισμούς, κατ’ απαί- από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ Γιώργο
τηση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με κίνδυνο να Χαρμάνη.
μας εμπλέξουν σε πολεμικές περιπέτειες.
Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Κώστα
Στη συνέχεια έγινε δυναμική πορεία Στεργίου, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου
στους δρόμους του Βόλου και κατέληξε στην Μαγνησίας «Μήτσος Παπαρήγας», ο οποίος,
αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου οι πρόεδροι κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε
των συνταξιουχικών οργανώσεων (ΙΚΑ, «καμία αναμονή, καμία ανοχή στα παζάΔημοσίου, ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, Τσιμέντων) ρια των μονοπωλίων με την κυβέρνηση
επέδωσαν ψήφισμα, απαιτώντας από την ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και των άλλων κομμάτων».
κυβέρνηση να μη γίνει κανένας επανυποΣτο τέλος έγινε πορεία στους δρόμους της
λογισμός, καμία μείωση στις συντάξεις μας, πόλης και κατάθεση στεφανιών στο μνημείο
να μην περικοπούν τα οικογενειακά επιδό- του νεκρού καπνεργάτη, που δολοφονήθηκε
ματα και το ΕΚΑΣ.
στη μεγάλη απεργία του Ιούνη του 1936.
Ο αγώνας συνεχίζεται…
4. Συμμετοχή της χορευτικής ομάδας
2. Διήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο
του συλλόγου μας σε εκδήλωση στην

Συνταξιούχοι Μαγνησίας κατά την επίσκεψη τους στο Ναύπλιο.

μονάδα Αλτσχάιμερ στο Βόλο
Γλέντι, τραγούδι, χορός και επίσκεψη στη
μονάδα Αλτσχάιμερ.
Απαιτούμε από την πολιτεία η κοινωνική
μέριμνα των ατόμων της τρίτης ηλικίας να
αποτελέσει προτεραιότητα για την εκάστοτε
κυβέρνηση, ώστε να μπορούν να ζουν
αξιοπρεπώς, και όχι προτεραιότητα στους
δανειστές και τους επενδυτές.
5. Συμμετοχή του συλλόγου μας στο
συλλαλητήριο ενάντια στην καύση
R.D.F. από την ΑΓΕΤ
Το Σάββατο 5 Μαΐου στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο, ο σύλλογός μας συμμετείχε
στον παμβολιώτικο ξεσηκωμό, που διοργάνωσαν μαζικοί φορείς του Βόλου, με απαίτηση
να σταματήσει η καύση σκουπιδιών (σε
μορφή RDF/SRF με έγκριση της σημερι-

νής κυβέρνησης, αλλά και της προηγούμενης
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ πολυεθνικού ομίλου LAFARGE.
Την καύση αυτή των σκουπιδιών οι κυβερνήσεις βάπτισαν εναλλακτικά καύσιμα, ενώ
ο Βόλος μετατρέπεται σε έναν εφιαλτικό
θάλαμο τοξικών ρύπων, μεταξύ των οποίων
και οι καρκινογόνες διοξίνες, που η απειροελάχιστη ποσότητα θεωρείται επικίνδυνη
για τον άνθρωπο. Η κάλπικη επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για νομιμότητα και
δήθεν ελέγχους αποπροσανατολίζει για τις
συνέπειες και τις επιπτώσεις στην δημόσια
υγεία, ενώ η τσιμεντοβιομηχανία αυξάνει τα
κέρδη της με το μηδαμινό κόστος καυσίμων.
6. Συγκέντρωση ενημέρωση των
συναδέλφων του Δημοσίου
Στις 9 Μαΐου στο ΕΚΒ, ο σύλλογός μας
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[Συνεχεια απο Σελ. 13]

Δραστηριότητες του
Συλλόγου Πολιτικων
Συνταξιούχων Ν.
Μαγνησίας ους μήνες
Απρίλιο – Μάιο 2018
διοργάνωσε συγκέντρωση – συζήτηση,
για να ενημερώσει τα μέλη του για το
νόμο 4387/16, αλλά και όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους από το 2010 μέχρι
σήμερα, που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις,
και για την αναγκαιότητα του αγώνα.
Στη συγκέντρωση μίλησε η Σούλα
Ακζώτη μέλος της ΠΟΠΣ, που τόνισε
μεταξύ άλλων ότι όλες οι μειώσεις είναι
επιταγή της ΕΕ με τη συνθήκη του
Μάαστριχτ, για να δημιουργήσουν ευνοϊκό κλίμα για τους επενδυτές. Η δική μας
απάντηση για να τους σταματήσουμε
είναι ΑΓΩΝΑΣ.
Οι συνταξιούχοι, με τις ερωτήσεις
και τις τοποθετήσεις τους, εξέφρασαν
την αγωνία τους για τις συνεχιζόμενες
μειώσεις, την ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την υποβάθμιση της
ζωής τους και των παιδιών τους, αλλά
και την αναγκαιότητα να αγωνιστούν
όλοι ενωμένοι.
Επειδή η 9η Μαΐου είναι μέρα λήξης του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της νίκης του
αντιφασιστικού αγώνα των λαών, αποτίσαμε ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσοι
αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν ενάντια στο
ναζιστικό και στο φασιστικό ιμπεριαλισμό, εκφράζοντας την πεποίθηση ποτέ
πια να μη ζήσουν οι λαοί αυτές τις θηριωδίες Γερμανίας – Ιαπωνίας.
Πριν από τη συγκέντρωση, η Πρόεδρος του συλλόγου μας Παρασκευή
Ευθυμίου – Αγγελοπούλου και η Σούλα
Ακζώτη, σε τοπικό κανάλι του Βόλου,
συζήτησαν με το δημοσιογράφο τα
προβλήματα των συνταξιούχων, προβλήματα που δεν είναι ανεξάρτητα απ’ όλα
όσα βιώνουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι,
τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Συζήτησαν για την πορεία του συνταξιουχικού
κινήματος, που πάντα δυναμικά δίνει
το παρόν για τα δικά του αιτήματα αλλά
και της κοινωνίας.

Πανελλήνια
Ένωση
Συνταξιούχων
Τελωνειακών
Υπαλλήλων
Τις παγωμένες μέρες του χειμώνα
διαδέχτηκαν οι δροσερές ανάσες
της Άνοιξης, που και αυτή εφέτος
ήταν διαφορετική, αλλοπρόσαλλη.
Να, όμως, μπροστά μας η ανάσα
του καλοκαιριού, με τον καθαρό
ουρανό και τη γαλήνια θάλασσα!!
Καλό κατευόδιο, φίλοι και φίλες,
αγαπητοί Συνάδελφοι!
Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα
ξεκούραστο καλοκαίρι στην αγκαλιά της φύσης. Να ξεχάσουμε όσα
δυσάρεστα μας έτυχαν, να γυρίσουμε
όλοι πίσω γεροί, δυνατοί, ενωμένοι,
έστω και αν έχουμε κάποιες διαφορές, για να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας
περιμένει.
Τα Γραφεία της Ένωσης θα
παραμείνουν κλειστά από 1-082018 έως 16-09-2018.
Από το Δ.Σ της Ένωσης
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50 χρόνια από τον Μάη του ‘68
του Αλέξη Παπαϊωάννου,
συνταξιούχου Δημοσίου

Φ

έτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια
από τα γεγονότα του Μάη του
1968. Τα κανάλια και ο τύπος μάς
παρουσίασαν ένα πλήθος συνεντεύξεων,
άρθρων κ.ο.κ. από πανεπιστημιακούς,
καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, που
συνοψίζονται στο «ο Μάης ήταν μια
μεγαλειώδης φοιτητική εξέγερση». Θα
προσπαθήσω να δώσω μια άλλη ματιά
στο Μάη του 1968.
Από το 1945 έως το 1958 η Γαλλία
έχει σαν καθεστώς τη λεγόμενη Δ’
Δημοκρατία. Οι πολλές κυβερνήσεις που
εναλλάσσονται στην εξουσία το διάστημα
αυτό, όχι μόνο απέτυχαν να επεκτείνουν
το γαλλικό κεφάλαιο σε νέες αγορές και
να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος μετά
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ακολούθησαν και μια καταστροφική αποικιακή
πολιτική, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η
Γαλλία να χάσει σχεδόν όλες τις αποικίες της (περίπου 20), κάποιες από αυτές
μετά από μακροχρόνιους, αιματηρότατους, αποικιακούς πολέμους (Ινδοκίνα,
Σουέζ 1956, Αλγερία).
Το 1958 αναλαμβάνει πρόεδρος
ο στρατηγός Ντε Γκώλ (1958 – 1969),
ο οποίος εγκαθίδρυσε το καθεστώς
της Ε’ Δημοκρατίας, που συνεχίζεται
μέχρι σήμερα. Ο Ντε Γκώλ έχει σημαντικές περγαμηνές σαν ο ηγέτης των
«Ελευθέρων Γάλλων» δηλαδή των Γάλλων
που πολέμησαν μαζί με τους συμμάχους στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως
το καθεστώς που εγκαθιδρύει είναι ένα
ισχυρά προεδρικό, υπερσυντηρητικό
εθνικιστικό καθεστώς.
Το 1968 έχουν συσσωρευθεί πολλά
προβλήματα, τόσο στο λαό όσο και
στους φοιτητές. Αναφέρω επιγραμματικά κάποια προβλήματα των τελευταίων:
‣‣ Η υποχρηματοδότηση της Ανωτάτης
Παιδείας και εν γένει της Παιδείας.
‣‣ Η αξιοποίηση των πτυχίων.
‣‣ Ο αυταρχισμός.
‣‣ Η πρόσβαση στα καλά Πανεπιστήμια (στις λεγόμενες Μεγάλες Σχολές)
σχεδόν αποκλειστικά παιδιών της
άρχουσας τάξης, ενώ τα παιδιά από
λαϊκές οικογένειες στριμώχνονται
σε υπολειτουργούντα Πανεπιστήμια (Βενσέν – Ναντέρ) με αντικείμενα
σπουδών αναντίστοιχα με την αγορά
εργασίας.
‣‣ Η προσπάθεια της εκκλησίας να ελέγξει και τη δημόσια εκπαίδευση.
‣‣ Η έρευνα να κατευθύνεται από το
Κεφάλαιο και το Στρατό και πολλά άλλα.
Αυτά είναι προβλήματα ενυπάρχοντα από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, καθώς και το Γκωλικό καθεστώς
(όπως και το προηγούμενο καθεστώς
της Δ’ Δημοκρατίας) δεν είχε προχωρήσει σε καμιά ουσιαστική ανανέωση.
Από τον Απρίλη του 1968, οι φοιτητές,
βάζοντας σαν στόχο τα δίκαια αιτήματά
τους για εκσυγχρονισμό της παιδείας,
αλλά και της κοινωνίας (χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι οι γυναίκες δεν είχαν
δικαίωμα στην έκτρωση), έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις και καταλήψεις
πανεπιστημιακών σχολών. Υπάρχουν
καθημερινές αψιμαχίες φοιτητών – αστυνομίας στο Καρτιέ Λατέν (τη φοιτητική
συνοικία στο Παρίσι) και νυκτερινές
οδομαχίες, που γίνονται όλο και πιο έντονες. Στις 10/5/1968 έχουμε την πρώτη
νύχτα των οδοφραγμάτων. Μέχρι τότε,
η άρχουσα τάξη δεν δείχνει σημάδια

ανησυχίας, απλώς αγανακτεί για τις
δήθεν «βαρβαρότητες των αναρχικών».
Στις 10 του Μάη, το Κομμουνιστικό
Κόμμα Γαλλίας (ΚΚΓ) και τα εργατικά
συνδικάτα, με σαφώς ισχυρότερη τη
CGT (Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας,
που στηρίζονταν από το ΓΚΚ), καλούν
τους εργαζόμενους να αντισταθούν στην
πολιτική του Ντε Γκώλ, οπότε τα πράγματα αλλάζουν άρδην, αφού οι εργάτες
μπαίνουν μπροστά.
Στις 13/5 έχουμε μία μεγαλειώδη
συγκέντρωση–διαδήλωση – πορεία,
ενάντια στην αστυνομική βαναυσότητα, με πάνω από 2.000.000 άτομα.
Υπάρχουν πολλοί φοιτητές, αλλά ο κορμός
της διαδήλωσης ήταν τα συνδικάτα και
κυρίως η CGT. Μετά τη λήξη της διαδήλωσης, οι φοιτητές καταλαμβάνουν το
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Στις 14/5,
ενώ η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού
Πομπιντού δέχεται σφοδρές κριτικές στη
Βουλή από σύσσωμη την αντιπολίτευση,
αλλά και από μέλη της συμπολίτευσης,
έχουμε τις πρώτες απεργίες. Μεγάλη
απεργία από την αυτοκινητοβιομηχανία Ρενώ, κατάληψη της Sud – Aviation
στη Νάντη. Στις 20/5 οι απεργίες σε όλη
τη Γαλλία υπολογίζονται σε πάνω από
6.000.000. Υπάρχει έλλειψη βενζίνης,
έλλειψη τροφίμων στα σουπερμάρκετ, κλείνουν τα γκισέ των τραπεζών.
Πανικόβλητοι επενδυτές μεταφέρουν τα
χρήματά τους σε Ελβετία και Γερμανία,
με αποτέλεσμα σημαντική πτώση του
γαλλικού φράγκου. Ο ίδιος ο Ντε Γκώλ
υποχρεώνεται να δηλώσει «ναι στις
μεταρρυθμίσεις, όχι στο χάος», αλλά όλοι
οι κρατικοί οργανισμοί έχουν προσχωρήσει στην απεργία, ακόμα και η ORTF
(η Γαλλική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση).
Ο πρωθυπουργός Πομπιντού υποχρεώνεται να αρχίσει διάλογο με τα εργατικά
συνδικάτα και κάνει μεγάλες παραχωρήσεις σε κοινωνικά και οικονομικά
θέματα, αλλά και σε ζητήματα συμμετοχής και εκδημοκρατισμού.
Αποτέλεσμα, στις 27/5 έχουμε τις
συμφωνίες της Γκρενέλ: Αύξηση μισθών
κατά 10%, συνδικαλιστικές ελευθερίες,
μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, σύνταξη στα 62 έτη για τα βαρέα
και ανθυγιεινά, μεγάλη αύξηση του
κατώτατου ημερομισθίου (SMIG). Οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες δέχτηκαν τις
συμφωνίες, αλλά ένα μέρος της βάσης
αποφάσισε τη συνέχιση των απεργιών.
Στις 28 – 29/5 έχουμε ένα κενό εξουσίας στη Γαλλία. Ο Ντε Γκώλ, πιεζόμενος
από ανθρώπους του περιβάλλοντός του
να παραιτηθεί, εξαφανίζεται για κάποιες
ώρες. Η αληθοφανέστερη εκδοχή είναι
ότι ήρθε σε επαφή με τους στρατιωτικούς ηγέτες των γαλλικών στρατευμάτων,
που στάθμευαν στη Δ. Γερμανία, και
εξασφάλισε όχι μόνο την υποστήριξή
τους, αλλά και τη συμβολή των στρατευμάτων τους στη διατήρηση της τάξης
και την αντιμετώπιση των απεργιών
στη Γαλλία. Στις 30/5, σε ραδιοφωνικό
μήνυμα, ο Ντε Γκώλ αναγγέλλει ότι
παραμένει στην εξουσία, ανασχηματίζει
την κυβέρνηση, προκηρύσσει εκλογές
για τις 23/6 και καλεί τους Γάλλους να
σώσουν τη Δημοκρατία. Την ίδια μέρα
έχουμε διαδήλωση 500.000 υποστηρικτών του στο Παρίσι, αλλά και εμφάνιση
Γαλλο – Νατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων σε κεντρικές πλατείες πολλών
επαρχιακών πόλεων. Ένας Έλληνας εργάτης, ο Δ. Κατσιανάκος, μας περιέγραψε
το 1970 στο Παρίσι, πως καθημερινά, στο

εργοστάσιο της Σιτροέν που εργαζόταν,
οι εργάτες έδιναν μάχες για πάνω από
20 ημέρες με στρατιώτες με πολιτικά
και «αγανακτισμένους πολίτες», που
προσπαθούσαν να ανακαταλάβουν το
εργοστάσιο. Οι απεργίες συνεχίστηκαν
στη Ρενώ μέχρι τις 18/6, ενώ η κυβέρνηση απαγόρευσε τις διαδηλώσεις και
η αστυνομία ανακατέλαβε την ORTF, το
θέατρο Odeon (15/6) και τη Σορβόννη
(16/6). Για τη σωτηρία του νομίσματος,
πήρε επιχορήγηση 745 εκ. δολ. από το
Δ.Ν.Τ.
Ο Ντε Γκώλ κέρδισε με μεγάλη άνεση
τις εκλογές του Ιούνη 1968, αλλά ένα
χρόνο μετά (28 /4 /969) εγκατέλειψε την
εξουσία. Πέθανε το 1970. Τον διαδέχθηκε
στην Προεδρεία της Ε’ Δημοκρατίας
ο Πρωθυπουργός του, Πομπιντού
(1969 – 1974), στέλεχος της τράπεζας
Ρότσιλντ (όπως και ο σημερινός πρόεδρος Μακρόν).
Κλείνω, αναφέροντας ότι από τους
φοιτητικούς ηγέτες του Μάη 1968, ο
μεν «κόκκινος» Ντάνι Cohn Benlit κατέληξε Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, ο
δε Αλαίν Ζεσμάρ, αν και φυλακίστηκε
για κάποιους μήνες από το καθεστώς
του Πομπιντού, είναι σήμερα μεγαλοστέλεχος του Γαλλικού Σοσιαλιστικού
Κόμματος. Από τους Έλληνες που πήραν
μέρος στις φοιτητικές εξεγέρσεις του
Μάη του 1968, κάποιος είναι φυλακισμένος ισόβια για καθοδήγηση της 17ης
Νοέμβρη, ενώ κάποιοι άλλοι υπέγραψαν
μνημόνια, περικοπές συντάξεων κ.λπ.
Το συμπέρασμα από την παραπάνω
εξιστόρηση, αλλά και από την εικόνα
που παρουσιάστηκε σήμερα από ένα
μωσαϊκό αρθρογραφίας, αναλύσεων και
αφιερωμάτων από ειδικούς, διδάκτορες,
καλλιτέχνες και κυρίως οπορτουνιστικές δυνάμεις, είναι:
‣‣ Η σκόπιμη απόκρυψη των αιτιών που
οδήγησαν στα γεγονότα του Μάη του
1968.
‣‣ Η προσπάθεια, οι αδυναμίες και τα
προβλήματα της στρατηγικής της
πρωτοπορίας, να μεταφερθούν σε
αδυναμία της ΕΤ, για να θέσουν σε
αμφισβήτηση το αν μπορεί να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή.
‣‣ Αποκρύπτεται ότι όλα άλλαξαν, όταν οι
εργάτες βγήκαν μπροστά. Μέχρι τότε
κανείς δεν ανησυχούσε, όταν όμως
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αντιστάθηκαν
στην πολιτική Ντε Γκώλ, όταν έγιναν
καταλήψεις των εργοστασίων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η δράση
πέρασε στα συνδικάτα και σταμάτησε η
παραγωγή, τότε η αστική τάξη αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και μπήκε μπροστά
ο μηχανισμός της, γιατί φοβήθηκε για
την αμφισβήτηση της εξουσίας της
και το αστικό κράτος πήρε τα μέτρα
του. Γι’ αυτό και σήμερα κρύβουν την
πραγματική διάσταση του Μάη.
Ο Δ. Κατσιανάκος σχολίασε, επίσης, ότι
«…Γνώμη μου είναι πως με την κατάσταση
που υπάρχει σήμερα και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, επιχειρούν να πείσουν την εργατική τάξη ότι με το
γαλλικό Μάη δεν έγινε και τίποτε. Θεωρώ ότι
κάνουν τη δουλειά τους, και από τη σκοπιά
των συμφερόντων τους την κάνουν πολύ
σωστά. Δε δίνουν την αληθινή διάσταση
του Μάη του ’68. Δίνουν μια διάσταση
φοιτητικής κινητοποίησης, που βεβαίως
υπήρξε και ήταν συμβολή στον αγώνα, αλλά
ο καταλύτης των εξελίξεων ήταν η παρέμβαση της εργατικής τάξης, με όσα σας είπα
προηγουμένως. Πρέπει, δε, να σημειώσω
ότι το κύριο αίτημα που είχαν οι εργαζόμενοι τις πρώτες μέρες ήταν ο σοσιαλισμός, η
ανατροπή του κοινωνικού συστήματος…».
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Βιβλιοπαρουσίαση

Μια εμπειρία

Δήμητρας Γ. Βαΐτση

«Περί την Τραπεζική»
Η ενασχόληση της Δήμητρας Βαΐτση
με τα γράμματα έχει αναγνωρισθεί από
πολλούς ως θετική και υπεύθυνη. Και
δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά
για μια ενδελεχή μελετητή και καταξιωμένη ήδη επαγγελματικά και κοινωνικά
επιστήμονα. Έχοντας πλούσια παιδεία,
εμπειρία και ενθουσιασμό, καταπιάνεται με τη διαχρονική ηθικοοικονομική
θεωρία του Αριστοτέλη, σχετικά με την
επίδραση αυτής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Χρησιμοποιεί με γλαφυρότητα, με
σαφήνεια και ακρίβεια τη διατύπωση
των σκέψεων και απόψεων, διευκολύνοντας τον αναγνώστη στην κατανόηση
και ευχάριστη ανάγνωση του έργου.
Δείχνει ακόμη το τάλαντο που η φύση
την έχει προικίσει, που της δίδει τη δυνατότητα, αλλά και την έμπνευση, για μία
τόσο σπουδαία εργασία.
Η Δήμητρα Βαΐτση είναι ανάμεσα σ’
αυτούς που ξεχωρίζουν για την αθόρυβη
σεμνότητα και το ήθος. Ο τόπος μας έχει

ανάγκη από τέτοιους ταπεινούς μελετητές και όχι από εκείνους που προβάλει
η εφήμερη δημοσιότητα. Γι’ αυτό χειροκροτώ ανεπιφύλακτα τη θαρρετή της
παρουσία με αυτό το υπέροχο έργο
«Περί την Τραπεζική» και εύχομαι να
συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες
υπηρεσίες της, που τόσο πολύ έχει
ανάγκη η πατρίδα μας.
Παναγιώτης Βαβουγυιός
Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΠΣ

Να αξιοποιηθούν οι δωρεές του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Είναι γνωστές οι σημαντικές δωρεές
του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» για
έργα πολιτιστικά – πνευματικά – καλλιτεχνικά – ανθρωπιστικά και πολλά άλλα.
Πρόσφατα ο Πρόεδρος του Ιδρύματος,
κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, συναντήθηκε με τον κ. Πρωθυπουργό στο
Μέγαρο Μαξίμου παρουσία και των
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και
Υγείας και συνυπόγραψε μνημόνιο για
τη στήριξη του δημοσίου τομέα υγείας,
που προβλέπει νέα νοσοκομεία, πλήρως
εξοπλισμένα, εκπαιδευτικά προγράμματα για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις,
αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ κ.α.

Είναι σημαντικές, σημαντικότατες αυτές οι δωρεές του Ιδρύματος και
ιδιαίτερα αυτή τη δυσχερή περίοδο
της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Ωστόσο, θα πρέπει
να αξιώσουμε από την Κυβέρνηση να
φροντίσει και για την επάνδρωση, με το
αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία
των νέων Νοσοκομείων (π.χ. Κομοτηνής,
Κεφαλληνίας κ.λπ), προσωπικό. Δεν
αρκεί ο άρτιος μηχανικός εξοπλισμός
των Νοσοκομείων για τη λειτουργία
τους. Απαιτείται και προσωπικό διοικητικό, ιατρικό και κυρίως νοσηλευτικό.
Διαφορετικά, και τα νέα Νοσοκομεία θα

παραμείνουν ανενεργά, όπως συμβαίνει
και σε αρκετά από τα ήδη λειτουργούντα, που διαθέτουν μεν μηχανήματα,
αλλά στερούνται ιατρών – χειριστών.
Όταν, λοιπόν, ανοίξουν οι πύλες των
νέων και κοπούν οι κορδέλες των εγκαινίων, ας έχει διοριστεί και το απαραίτητο
προσωπικό για τη λειτουργία τους. Έτσι
μόνο θα αξιοποιηθούν οι δωρεές του
Ιδρύματος. Να μην επαναληφθούν τα
ίδια προβλήματα του Νοσοκομείου
Σαντορίνης, που όταν τελείωσαν οι
φανταχτερές φιέστες των εγκαινίων,
παρουσιάστηκε η έλλειψη του προσωπικού.Π.Β.

Η επιστροφή των αναδρομικών του ΕΤΕΑΕΠ
Με την επικουρική σύνταξη του
Αυγούστου που θα πιστωθεί στους
λογαριασμούς στις 2 Αυγούστου, περίπου 200.000 συνταξιούχοι θα λάβουν
τα αναδρομικά ποσά που παρακρατήθηκαν λανθασμένα υπέρ του ΑΚΑΓΕ.
Συνολικά, θα επιστραφούν περίπου
51,5 εκατ.€, σε όσους ήδη από τον Μάιο
είδαν την επικουρική τους σύνταξη αυξημένη, εξαιτίας της διόρθωσης που έγινε,
στον τρόπο υπολογισμού της παρακράτησης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
του ΕΤΕΑΕΠ, 6 στους 10 δικαιούχους
αναδρομικών, θα λάβουν με την πληρωμή
της σύνταξης του Αυγούστου, ποσό
150-350€. Περίπου 2 στους 10 δικαιούνται κάτω από 150€, ενώ υπάρχει

και ένα 20% που δικαιούται υψηλότερα ποσά, δηλαδή πάνω από 350€.
Οι επιστροφές των αναδρομικών αντιστοιχούν στο υπερβάλλον ποσό των
κρατήσεων υπέρ του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών
για 21 μήνες, καθώς οι λανθασμένοι
υπολογισμοί έγιναν από τον Αύγουστο
του 2016 έως και τον Απρίλιο του 2018.
Τα αναδρομικά αφορούν συνταξιούχους του Δημοσίου (πρώην ΤΕΑΔΥ), των
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00%, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ),
της Αγροτικής τράπεζας (πρώην ΕΛΕΜ),
ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών
(πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ), Εμπορικού Ναυτικού
(ΤΕΑΠΙΕΝ), χημικούς (ΤΕΑΧ), της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης

(ΤΕΑΠΕΡΤ) όπως και διάφορες άλλες
μεμονωμένες περιπτώσεις. Ο νόμος
3986/2011 προέβλεπε μια κλιμακωτή
ποσοστιαία κράτηση από 3% έως 10%
στις επικουρικές συντάξεις υπέρ του
Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ) ανάλογα με το ύψος της
μηνιαίας μεικτής σύνταξης. Οι συντάξεις
μέχρι 300€ δεν είχαν κράτηση - περικοπή. Με τον νόμο 4387/16, τον γνωστό
νόμο Κατρούγκαλου, όλες οι επικουρικές «επανυπολογίστηκαν» τον Αύγουστο
του 2016 και έγιναν μειώσεις σε όσες το
άθροισμα κύριας και επικουρικής ξεπερνούσε τα 1.300€. Ωστόσο η παρακράτηση
εξακολουθούσε να γίνεται εσφαλμένα επί
του μικτού ποσού πριν από τη μείωση.

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΩΝ ΔΗΜΟΣΊΟΥ Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ

Δωρήματα στη Νάξο
(Τρίστιχα σαν χάι – κου) Σε φίλους & γνωστούς συνταξιδιώτες
1 Η Χώρα
Σήματα κόσμου
Ιερού – ιριδισμοί
Της Χαρμοσύνης
—
Λευκού θεμέλια
σμίγουνε με σμύριδας
πυγολαμπίδες
2 Το Κάστρο
Λάμψης ειδώλια
Στης Απορίας τον κλοιό
Φέγγουν τα τείχη

—
Άσπρο – γαλάζιο
σε ορίζοντες αυλής
ζώνουν με μαύρο
3 Η Πορτάρα
Σε πύλη κορφής
η δύση ξανοίγεται
του μεγαλείου
—
Αφές συντριβής
στοιχειώνουν στα λείψανα
της Ουτοπίας

4 Μοναστήρι
Χάρης σημάδι
ώς του θόλου τη γραμμή
(σε νόστου Ψυχοσάββατο)
κοιτάζεις και για στιγμές
αναπνοής ή πλησμονής
τ’ άσαρκα τάζεις
5 Διόνυσος ή (Κούρος)
Του βράχου κορμί
δωρίζει ατέλειωτο
κλέος ονείρου
—
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Της πλάσης πνοές
υψώνουν ασμίλευτη
άτρωτη πέτρα
6 Η Απείρανθος
Της αύρας στενά
ορίζουν το άπειρο
της μνημοσύνης
—
Σε φως κατοχής
– με πάλης οράματα –
να επιστρέφεις

Νάξος – Ζάκυνθος (Αυτό γράφτηκε από το συνάδελφο μας καθηγητή – ποιητή κατά την επιστροφή μας από τη Νάξο)

Με την ευκαιρία της υπουργικής απόφασης για την καθιέρωση του οικογενειακού
γιατρού και στην Ελλάδα, ας μου επιτρέψουν
οι αναγνώστες να αναφέρω πώς λειτουργεί
ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού στις
Βρυξέλλες, όπου πριν λίγα χρόνια με φιλοξένησε ο ανιψιός μου.
Ένα βράδυ αδιαθέτησε με πόνους η κόρη
του. Αμέσως ο ανιψιός μου τηλεφώνησε
στον οικογενειακό του γιατρό, ο οποίος
ήρθε πολύ γρήγορα. Εξέτασε την κόρη, διαπίστωσε σκωληκοειδίτιδα, ενημέρωσε ευθύς
το νοσοκομείο, επιβίβασε στο δικό του αυτοκίνητο την ασθενή και, ακολουθούμενος από
τους γονείς της, πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί,
μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, έγινε η επέμβαση και μεταφέρθηκε η κόρη στο θάλαμο,
με ενημέρωση του οικογενειακού γιατρού.
Πιστεύεις, εσύ, αγαπητέ αναγνώστη, ότι
αν πονέσεις τη νύχτα και καλέσεις τον οικογενειακό σου γιατρό, θα σηκωθεί να έρθει
σπίτι σου να σε εξετάσει; Βέβαια, αυτό γινόταν πριν από πολλά χρόνια. Οι παλαιότεροι
θα ενθυμούνται.
Προχωρώ, γιατί έχει συνέχεια.
Όταν η ασθενής μεταφέρθηκε στο θάλαμο,
η μητέρα της θέλησε να παραμείνει κοντά
της, όπως το συνηθίζουμε εδώ. Επενέβη,
όμως, η νοσηλεύτρια αδελφή και της είπε:
«Να πάτε σπίτι σας. Εμείς είμαστε εδώ για
τους ασθενείς». Το πρωί που πήγαν οι γονείς
στο νοσοκομείο, είδαν την αδελφή να πλένει
και να χτενίζει την κόρη τους! Το νοσοκομείο
ήταν κρατικό.
Μπορεί, βέβαια, οι νοσηλεύτριες στις
Βρυξέλλες να προσφέρουν περισσότερες
υπηρεσίες στους ασθενείς τους, αλλά και οι
δικές μας στην Ελλάδα δεν υστερούν, όπως,
άλλωστε, κατ’ επανάληψη έχουμε ευμενέστατα σχολιάσει, μολονότι αριθμητικά είναι
πολύ λιγότερες σε κάθε θάλαμο, αλλά και με
πολύ μικρότερους μισθούς.
Π.Β.

Μια ήρεμη
παρέλασις
Κύριε Διευθυντά,
Την Κυριακή 25.3.2018 παρηκολούθησον την παρέλασιν εν Χανίοις. Διεξήχθη
εν πνεύματι ηρεμίας, χωρίς ενστάσεις
και προπηλακισμούς επισήμων. Ούτε
καν είχε δοθεί σύστασις για συνάντηση
προς διαδήλωσιν κάτωθεν του δημοτικού ωρολογίου.
Και εσκέφθην, κ. Διευθυντά, ότι τώρα
που έληξαν η επιτήρησις και τα μνημόνια,
δεν υπάρχει λόγος να διαδηλώνομεν και
να διακόπτομεν τας παρελάσεις.
Διότι, τότε που γινόταν τα όσα γινόταν, και έπεφταν και δακρυγόνα, είχαμε
μνημόνια.
Τώρα δεν έχομε μνημόνια ούτε
βάναυση υπερφορολόγηση ούτε περικοπές συντάξεων και μισθών ούτε
πλειστηριασμούς α΄ κατοικίας. Ούτε
το ένα τρίτο των Ελλήνων ζει στα όρια
της φτώχειας. Τώρα που οι «αριστεροί»
πήραν την εξουσία επαναστατώντας κατά
των παρελάσεων, η χώρα ευημερεί και η
οικονομία ανθεί.
Η δε παιδεία και ο πολιτισμός ευρίσκονται στο ζενίθ τους.
Έχετε διαβάσει το βιβλίο «Η Αλίκη στη
χώρα των θαυμάτων»; Αν όχι, διαβάσετέ
το. Θα βρείτε συριζαϊκές ομοιότητες με το
Ελλάντα του Σήμερα.
Φιλικά,
Κωνσταντίνος Κ. Κνιθάκης
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Ας γνωρίσουμε καλύτερα
την Ελλάδα μας
Του Ερμόλαου
Λινάρδου
Γεν. Γραμματέα
της Π.Ο.Π.Σ.
Εκπροσώπου
της Συντακτικής
Επιτροπής

Α

γαπητοί συνάδελφοι, μέλη των Δ.Σ.
και μέλη των Συλλόγων – Συνδέσμων της ΠΟΠΣ και συνδρομητές
της εφημερίδας «ΒΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ τ. Δημοσίων Υπαλλήλων» στην
ενότητα αυτή με τίτλο: «Ας γνωρίσουμε
καλύτερα την Ελλάδα» επιχειρούμε να
υλοποιήσουμε έναν από τους σκοπούς
της εφημερίδας μας. Να αναδείξουμε και
να προβάλλουμε τη μοναδική διαχρονική
ιστορική – θρησκευτική – πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδας, το σύγχρονο
απαράμιλλο ελληνικό λαό μας και τη
μαγευτική ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος. Η επαφή με αυτά θα τονώσει
το ηθικό μας στις δύσκολες στιγμές που
περνά η πατρίδα μας και θα μας γεμίσει ξεχωριστή υπερηφάνεια.
Καλούμε όλους σας να συμβάλετε με
ανάλογες εργασίες σας, προβάλλοντας
τον τόπο σας.
Ας φυσήξει ένα δημιουργικό πνεύμα
από την Περιφέρειά μας. Έχει τη δύναμη
και το αξίζει.
Οι εργασίες θα δημοσιεύονται με
κριτήριο τη χρονική παραλαβή τους
και τον διαθέσιμο χώρο στην εφημερίδα.
Με ιδιαίτερη χαρά και προσοχή θα
μελετήσει η Συντακτική Επιτροπή και το
Δ.Σ. της ΠΟΠΣ τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας.
Το συνολικό αυτό υλικό μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αποτελέσει και
έναν άριστο τουριστικό οδηγό της ΠΟΠΣ.
Ακρόπολη Αθηνών
Η Ακρόπολη των Αθηνών είναι βραχώδης
λόφος ύψους 156 μ. από την επιφάνεια
της θάλασσας και 70 μ. περίπου από το
επίπεδο της πόλης της Αθήνας. Η κορυφή
του έχει σχήμα τραπεζοειδές μήκους 300
μ. και μέγιστου πλάτους 150 μ. Ο λόφος
είναι απρόσιτος απ’ όλες τις πλευρές
εκτός της δυτικής, όπου και βρίσκεται
η οχυρή είσοδος, η διακοσμημένη με
τα λαμπρά Προπύλαια. Διαπιστώθηκε
ότι ο λόφος ήταν κατοικημένος από την
3η χιλιετία π.Χ.
Από τον 6ο αι. π.Χ. άρχισαν να χτίζονται
πάνω σ’ αυτόν τα ιερά των Αθηναίων,
όπως το Εκατόμπεδον, που καταστράφηκαν κατά τους Περσικούς πολέμους.
Κατά την Τουρκοκρατία η Ακρόπολη
έπαθε τις περισσότερες ζημίες. Οι Τούρκοι είχαν αποθηκεύσει πυρίτιδα πάνω σ'
αυτήν και έγιναν αίτιοι να καταστραφούν
τα μνημεία της. Το 1645 ένας κεραυνός
που έπεσε πάνω στην πυρίτιδα ανατίναξε τα Προπύλαια. Το 1687, όταν την
Ακρόπολη πολιορκούσε ο Ενετός Μοροζίνι, μία από τις βόμβες έπεσε πάνω στην
πυρίτιδα που ήταν αποθηκευμένη στον
Παρθενώνα και κατέστρεψε τον ναό.
Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε ο Άγγλος λόρδος Έλγιν λίγο πριν
από την Επανάσταση του 1821. Έβαλε
να ξηλώσουν τη ζωφόρο του Παρθενώνα, μετόπες, αετώματα, μία Καρυάτιδα

και έναν κίονα του Ερεχθείου, τα οποία
μετέφερε στην Αγγλία. Για όλα αυτά
πλήρωσε 35000 λίρες στους Τούρκους
και στους Αθηναίους δώρισε ένα ρολόι,
που στήθηκε στην αρχαία αγορά. Κατά
την Επανάσταση του 1821 η Ακρόπολη
πολιορκήθηκε διαδοχικά από Έλληνες
και Τούρκους και υπέστη νέες καταστροφές. Το 1834 άρχισαν οι αρχαιολογικές
εργασίες για την αποκατάσταση των
μνημείων της.

νησε το 1975 και βρίσκεται κοντά στην
ολοκλήρωσή του.

Ηρώδειο
Το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού (ή
Ηρώδειο, όπως λανθασμένα έχει επικρατήσει) είναι αρχαίο ωδείο της ρωμαϊκής
περιόδου, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλαγιά της Ακρόπολης των Αθηνών.
Χτίστηκε με ταχύτατο ρυθμό με δαπάνες του Ηρώδη του Αττικού κατά τον 2ο
αιώνα μ.Χ., προς τιμήν της συζύγου του
Παρθενώνας
Ασπασίας Αννίας Ρηγίλλης, η οποία
Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και πέθανε το 160 μ.Χ.. Ο προορισμός του
πιο επίσημο οικοδόμημα της Ακρόπολης οικοδομήματος ήταν κατά κύριο λόγο οι
και συγκεντρώνει τον θαυμασμό όλου μουσικές εκδηλώσεις και για τον λόγο
του κόσμου αιώνες τώρα. Οι εργασίες για αυτό ονομάστηκε Ωδείο. Η ανάγκη της
την ανέγερση του ολομάρμαρου αυτού ανέγερσής του προέκυψε μετά την κατάρναού της Αθηνάς άρχισαν το 447 π.Χ. υπό ρευση του Ωδείου που είχε κτιστεί στο
τη διεύθυνση των αρχιτεκτόνων Ικτίνου κέντρο της αρχαίας αγοράς της Αθήνας
και Καλλικράτη. Ο ναός ολοκληρώθηκε από τον στρατηγό του Αυγούστου, τον
το 438 π.Χ. και κατά τα Παναθήναια του Αγρίππα, περί το 15 π.Χ., και εκείνο σε
επόμενου χρόνου αφιερώθηκε στην αντικατάσταση του ακόμα παλαιότερου
πολιούχο θεά. Παρ' όλα αυτά οι εργασίες Ωδείου του Περικλή, που είχε πυρποσυνεχίστηκαν μέχρι το 432 π.Χ. Κατά λήσει ο Σύλλας το 85 π.Χ..
την ύστερη παράδοση του Δυτικού ΠολιΟ χώρος που προοριζόταν για το κοινό
τισμού και τη κλασική αναγέννηση της είχε 32 σειρές από μαρμάρινες κερκίδες
Ακρόπολης, τουλάχιστον από τα μέσα και η χωρητικότητά του ήταν της τάξης
του 18ου αιώνα και έπειτα, έχει συχνά των 5000 περίπου θεατών. Όπως και στα
επικληθεί ως το βασικό σύμβολο της θέατρα της ρωμαϊκής εποχής, η ορχήελληνικής κληρονομιάς και της δόξας στρα είχε ημικυκλικό σχήμα. Το σκηνικό
από την Κλασική Ελλάδα.
οικοδόμημα βρισκόταν υπερυψωμένο
Το πρόγραμμα αναστήλωσης ξεκί- στο βάθος της σκηνής και είχε τρεις

ορόφους, δύο εκ των οποίων διατηρούνται μέχρι σήμερα σε ύψος 28 μέτρων.
Το ωδείο ήταν στεγασμένο με ξύλινη
οροφή από ξύλο κέδρο.
Η πρώτη δοκιμαστική ανασκαφή
έγινε το 1848 παρουσία του Βασιλέα
Όθωνα από τους Κυριακό Πιττάκη και
Αλέξανδρο Ραγκαβή. Τελικά η σοβαρή
αναστήλωση άρχισε τμηματικά μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. στη δεκαετία του 1950 επί Βασιλέως Παύλου με
σχέδια της Διεύθυνσης του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που κατά κύριο μέρος είχε συντάξει ο
καθηγητής και ακαδημαϊκός Αναστάσιος
Ορλάνδος αμέσως μετά την αποχώρησή
του από την υπηρεσία, με βοηθό του
τον τότε επιθεωρητή αναστηλώσεων
Ευστάθιο Στίκκα.
Με τη σταδιακή και τμηματική
αναστήλωση κατέστη δυνατόν να αποκαλυφθεί όλο το αρχαίο αυτό οικοδόμημα
και να βρει τον άλλοτε προορισμό του.
Οι θέσεις των θεατών επενδύθηκαν με
πεντελικό μάρμαρο και η ορχήστρα με
πλάκες από μάρμαρο Υμηττού. Από τα
τέλη της ίδιας δεκαετίας το Ωδείο χρησιμοποιείται, κυρίως κατά τους θερινούς
μήνες, για πολιτιστικές εκδηλώσεις και
από τότε πλειάδα Ελλήνων και ξένων
καλλιτεχνών έχει εμφανιστεί στον χώρο
αυτό, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα
ντίβα της Όπερας Μαρία Κάλλας το 1957.

