
Οι συνταξιούχοι στη μεταμνημονιακή εποχή  
και τα μέτρα που θα στηρίξουν την πλειονότητα της 
κοινωνίας, η οποία επλήγη περισσότερο από την κρίση
του Χρήστου Μπουρδούκη*

Οι Έλληνες συντα-
ξιούχοι, οι συνταξι-
ούχοι του Δημοσίου 
και του Ιδιωτικού 
τομέα, του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 
πε ριμέ νουν με 

αγωνία τα αποτελέσματα εφαρμογής της 
πρόσφατης απόφασης του Eurogroup.

Θα ήταν ίσως κουραστικό για τον ανα-
γνώστη να αναφερθούμε αναλυτικά 
στους αριθμούς αυτής της συμφωνίας, 
γιατί η «ευημερία των αριθμών σπάνια 
δείχνει και την ευημερία των ανθρώ-
πων». Με τη συμφωνία αυτή, που κλεί-
νει την τέταρτη αξιολόγηση, αναδιαρ-
θρώνεται το ελληνικό χρέος με δεκαετή 
επιμήκυνση, δεκαετή περίοδο χάρι-
τος κ.λπ. Το ουσιαστικό αποτέλεσμα 
θα φανεί από τις επιπτώσεις που θα 
έχει στη ζωή μας. Είναι, όμως, σημα-
ντικό ότι παίρνει τέλος και η ελληνική 
τραγωδία της ασφυκτικής δημοσιονο-
μικής εποπτείας, έστω και με την ενι-
σχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία 
που θα υπάρχει.

Στις 21 Αυγούστου 2018 σηματοδοτεί-
ται το τέλος της εξόδου από το οκταετές 
σκοτεινό τούνελ. Η πολιτική της λιτό-
τητας μας έχει ταλαιπωρήσει, μας έχει 
εξουθενώσει και δεν αντέχουμε άλλα 
μνημονιακά μέτρα, άλλα δάνεια και 
άλλους δεσμευτικούς όρους και συνεχή 
επιτήρηση, ενώ περιμένουμε τη δικαί-
ωση των αιματηρών πολύχρονων προ-
σπαθειών μας.

Η συμφωνία θα κριθεί στην πράξη, 
αν είναι καλή ή κακή, από τις συνέ-
πειες που θα έχει στη ζωή όλων, αλλά 
και για τους συνταξιούχους ιδιαίτερα, 
που είναι οι χαμένοι της οικονομικής 
κρίσης από το 2010 μέχρι σήμερα. Θα 
κριθεί πάνω σ’ αυτό και η αξιοπιστία 

της κυβέρνησης.
Αυτή είναι και η πραγματική διά-

σταση της συμφωνίας για την πλειο-
ψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που 
έχει πληγεί όσο καμία άλλη από την 
οικονομική κρίση, που, όπως έχει περι-
γραφεί, ήταν χειρότερη από την κρίση 
του 1929 των ΗΠΑ και ολόκληρης της 
Ευρώπης.

Φαίνεται, όμως, πως είναι θετικό 
ότι το ΔΝΤ δεν θα έχει αποφασιστικό, 
αλλά συμβουλευτικό ρόλο για τα ελλη-
νικά πράγματα. Γιατί, με την ένταξη της 
χώρας στο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, 
είχε θέσει ως δημοσιονομικό στόχο, από 
το 2010 κιόλας, τη «σφαγή» των συντα-
ξιούχων, τη μεγάλη μείωση των συντά-
ξεων με την ανοχή της Τρόικας, των 
«Θεσμών» και των ελληνικών κυβερνή-
σεων και άλλων εγχώριων παραγόντων, 
για να υπογραφούν οι συμφωνίες διά-
σωσης της οικονομίας, δηλαδή τα τρία 
μνημόνια, Ά , Β΄ και Γ ,́ χωρίς να ανα-
γνωρίσουν ποτέ και τα λάθη τους σε 
βάρος της ελληνικής κοινωνίας και τη 
μείωση του ΑΕΠ κατά 25%.

Αυτά όλα δίνουν τη δυνατότητα στην 
ελληνική κυβέρνηση, στον Πρωθυ-
πουργό κ. Τσίπρα, να διαπραγματευτεί 
με τους «Θεσμούς», με τους Ευρωπαίους 
Δανειστές, με κριτήρια ανάπτυξης, οικο-
νομίας αλλά και κοινωνικής δικαιοσύ-
νης για τα θέματα της συμφωνίας, που 
είναι η περικοπή των συντάξεων με τον 

επανυπολογισμό τους, βάσει του νόμου 
4387/2016 και 4472/2017, τη λεγόμενη 
«προσωπική διαφορά», καθώς και τη 
μείωση του αφορολόγητου από το 2020, 
μέτρα τα οποία νομοθετήθηκαν υπό την 
πίεση του ΔΝΤ για την υπογραφή της 
δεύτερης αξιολόγησης.

Το ενδιαφέρον, όμως, όλων των πολι-
τών, και των συνταξιούχων ιδιαίτερα, 
είναι η βελτίωση της ζωής μας και η 
θετική προοπτική εξόδου από την οκτα-
ετή πολιτική της πιο σκληρής λιτότη-
τας, στην οποία μας οδήγησε η κρίση.

Στη μεταμνημονιακή περίοδο η 
Κυβέρνηση πρέπει να δείξει δείγματα 
γραφής με τέτοια μέτρα που θα στηρί-
ξουν τη μεγάλη πλειονότητα της κοινω-
νίας που επλήγη περισσότερο από την 
κρίση, χωρίς βέβαια να κινδυνεύσει 
η εμπιστοσύνη, η σταθερότητα και 
η αξιοπιστία της χώρας απέναντι 
στους Δανειστές και τις χρηματο-
πιστωτικές αγορές της παγκοσμι-
οποιημένης οικονομίας.

Πρέπει να επισημάνουμε σχετικά με 
τη συμφωνία, ότι ο Πρωθυπουργός, σε 
συνέντευξή του στο Bloomberg, είπε 
σε ό,τι αφορά τους στόχους «πλέον η 
ευθύνη είναι στους Έλληνες, σε μας ή 
όποια εκλεγμένη κυβέρνηση, να απο-
φασίσει τα μέσα με τα οποία θα τους 
πετύχουμε». Όταν ρωτήθηκε από το 
δημοσιογράφο είπε: «Οι δεσμεύσεις 
είναι αυτές που αναφέρει η απόφαση 

του Eurogroup. Δείτε τις δεσμεύσεις και 
βγάλτε τα συμπεράσματά σας.»

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον δεν υπάρ-
χει ρητή αναφορά του Eurogroup, μπο-
ρούμε να πιστέψουμε ότι δεν θα συντε-
λεστεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων 
για τους συνταξιούχους. Τα διάφορα 
σενάρια, ότι δηλαδή θα δοθεί η 13η 
σύνταξη ή κοινωνικό μέρισμα, για να 
καλύψει τις απώλειες που θα έχουν οι 
συνταξιούχοι, δύο με τρεις συντάξεις 
το χρόνο, δεν πρέπει να εφαρμοστούν, 
γιατί είναι «εμπαιγμός» για τους συντα-
ξιούχους, που θα υποστούν ακόμα μια 
φορά συντριβή στις ήδη ρημαγμένες 
συντάξεις τους.

Επισημάναμε και στην Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή της Βουλής, με αφορμή 
την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου για 
τα προαπαιτούμενα, προκειμένου να 
κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση, μεταξύ 
των άλλων, ότι «οι απόμαχοι της εργα-
σίας δικαιούνται περισσότερο σεβασμό 
και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια…»

Να ελπίσουμε ότι το μήνυμα αυτό 
θα βρει ανταπόκριση στη μεταμνημο-
νιακή εποχή.
Υ.Γ. Το κείμενο αυτό γράφτηκε πρίν από 
την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή 
Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

*Ο Χρήστος Μπουρδούκης είναι ε.τ. Δ/ντης 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.

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

Γαληνος

Βήμα Συνταξιούχων
Επίσημο Μηνιαίο Όργανο της ΠΟΠΣ «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων»
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Δημοσίων Υπαλλήλων



Προς τον Εξοχότατο 
Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλο

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών 
Συνταξιούχων του Δημοσίου σας εύχε-
ται εξ ονόματος των συνταξιούχων, 
τέως δημοσίων υπαλλήλων, για τη 
γιορτή σας χρόνια πολλά, υγεία 
και δύναμη, για την επιτέλεση των 
καθηκόντων σας στις δύσκολες συν-
θήκες που διέρχεται η χώρα μας, για 
το καλό της οποίας καταβάλλετε κάθε 
δυνατή προσπάθεια.

Με κάθε τιμή
Ο Πρόεδρος Χρ. Μπουρδούκης

Ο Γεν. Γραμματέας Ερμ. Λινάρδος
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ΣΥΝΤΑΞΊΟΥΧΏΝ. 
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ΔΊΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΣΧΕΤΊΚΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ, ΟΊ ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΜΕΝΟΊ ΝΑ 
ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΊ ΣΤΑ
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ΤΑ ΕΝΎΠΟΓΡΑΦΑ ΑΡΘΡΑ & ΣΧΟΛΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΟΎΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ 
ΣΎΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΎΣ. ΤΑ ΑΝΎΠΟΓΡΑΦΑ 
ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΎΝ ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ 
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Βήμα Συνταξιούχων
Δημοσίων Υπαλλήλων

Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πολιτικών Συνταξιούχων

Αρ. Πρωτ: 452
Αθήνα, 7/7/2018

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών 
Συνταξιούχων εκφράζει τη βαθύτατη 
θλίψη της για τα αδικοχαμένα θύματα 
της ολέθριας πυρκαγιάς της 23ης Ιου-
λίου στην Ανατολική Αττική, συμπάσχει 
με κάθε τρόπο και συμμερίζεται τον 
πόνο των οικείων τους, όπως και όλοι 
οι Έλληνες.
Η τραγική θυσία αυτών των ανθρώπων 
ας γίνει η αφορμή, ώστε όλοι οι ιθύ-
νοντες (κυβέρνηση, κόμματα, τοπική 
αυτοδιοίκηση και λοιποί αρμόδιοι) να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με 
υπευθυνότητα και σύμπνοια, για να μην 
επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες.
Από την ΠΟΠΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πολιτικών Συνταξιούχων

Δελτίο Τύπου 
Αθήνα, 27/7/2018

Ενημέρωση ΕΤΕΑΕΠ – ΜΤΠΥ
Μετοχικό Ταμείο 
Πολιτικών Υπαλλήλων
Αυτόν τον καιρό έχουν ικανοποιηθεί οι 
αιτήσεις κανονισμού μερίσματος, όσων 
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και έχουν 
εξέλθει από την υπηρεσία μέχρι και τον 
Ιούλιο του 2018, 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 διεκπεραιώνο-
νται οι αιτήσεις μεταβίβασης μερίσματος 
που πρωτοκολλήθηκαν στο ΜΤΠΥ το 
Σεπτέμβριο του 2018.

ΕΤΕΑΕΠ εφάπαξ
Οι αιτήσεις απονομής εφάπαξ εξετάζονται 
από το Ταμείο με κριτήριο την ημερο-
μηνία παραλαβής της συνταξιοδοτικής 
πράξης και την τρέχουσα περίοδο εξετάζο-
νται οι υποθέσεις με ημερομηνία 10/2017

Επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ
Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύντα-
ξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο 
την ημερομηνία αποχώρησης από την 
Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετά-
ζονται οι υποθέσεις:

Υπουργείο Παιδείας, Μεταφορών, 
Εμπορίου: 

Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύντα-
ξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο 
την ημερομηνία αποχώρησης από την 
Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετά-
ζονται οι υποθέσεις:
 ‣ γήρατος με ημερομηνία 7/2016
 ‣ αναπηρίας με ημερομηνία 7/2016
 ‣ θανάτου ασφαλισμένου με ημερομη-
νία 7/2016

 ‣ θανάτου συνταξιούχου με ημερομη-
νία 2/2018 εφόσον έχει επέλθει έως 
και 12/5/2016

Υπουργεία Δικαιοσύνης, 
Οικονομικών:
 ‣ γήρατος με ημερομηνία 12/2016
 ‣ αναπηρίας με ημερομηνία 12/2016
 ‣ θανάτου ασφαλισμένου με ημερομη-
νία 12/2016

 ‣ θανάτου συνταξιούχου με ημερομη-
νία 6/2018 εφόσον έχει επέλθει έως 
και 12/5/2016

Υπουργεία Βιομηχανίας, Γεωρ-
γίας, Υγείας, ΠΕΧΏΔΕ, Πολιτισμού, 
Εξωτερικών, ΥΠΑ:
 ‣ γήρατος με ημερομηνία 1/2016
 ‣ αναπηρίας με ημερομηνία 1/2016
 ‣ θανάτου ασφαλισμένου με ημερομη-
νία 1/2016

 ‣ θανάτου συνταξιούχου με ημερομη-
νία 6/2018 εφόσον έχει επέλθει έως 
και 12/5/2016

Αποστολή εφημερίδας
Επειδή το κόστος της αποστολής της 
εφημερίδας είναι μεγάλο, το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας μας αποφάσισε την εκκα-
θάριση του μητρώου συνδρομητών και 
αποφάσισε τη διακοπή της αποστολής 
της στους συνδρομητές, από το Δεκέμ-
βριο 2018, που δεν έχουν καταβάλει το 
κόστος αποστολής μέχρι και το έτος 2016. 
Οι αναγνώστες θα μπορούν να παραλαμ-
βάνουν την εφημερίδα δωρεάν από τα 
Γραφεία των κατά τόπους Συλλόγων.

Καθυστέρηση 
έκδοσης εφημερίδας
Η καθυστέρηση έκδοσης της εφημε-
ρίδας μας οφείλεται στην οικονομική 
αδυναμία της Ομοσπονδίας μας. Ελπί-
ζουμε να λυθεί σε εύλογο χρονικό 
διάστημα το ζήτημα αυτό και η έκδοση 
της εφημερίδας να γίνεται σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα.

Από την ΠΟΠΣ

Ανακοινώσεις

Νέα διοίκηση στο ΕΤΕΑΕΠ
Μετά την αποχώρηση του Διοικητή κ. 
Καποτά από το Ενιαίο Ταμείο Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, 
τοποθετήθηκε στη θέση αυτή ο κ. Νικό-
λαος Μπρίκης.
Ο νέος Διοικητής κ. Μπρίκης είναι 
Διπλωματούχος Μηχανικός Δικτύων 
Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορι-
κής, με διεθνή εμπειρία στο χώρο των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, ως επιτελικό στέλεχος στον 
ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλες επιχειρή-
σεις στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Στο Δημόσιο Τομέα, ανέλαβε το σχεδι-
ασμό και την ανάπτυξη συστημάτων 
και εφαρμογών Πληροφορικής, ως 
Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου 
Επικρατείας για τις επενδύσεις και τα 
μεγάλα έργα, και μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου στην «Κοινωνία της 
Πληροφορίας».
Στο νέο Διοικητή, η Ομοσπονδία μας 
εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του, για 
την ταχύτερη έκδοση των επικουρικών 
συντάξεων και της εφάπαξ αποζημίω-
σης στους συνταξιούχους μας.

Προς τους Προέδρους 
των Δ.Σ. των Συλλόγων- 
Συνδέσμων 
των πολιτικών 
συνταξιούχων όλης 
της χώρας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με αφορμή την κατάθεση σήμερα στη Βουλή 
των Ελλήνων για συζήτηση και ψήφιση του 
μεσοπρόθεσμου προγράμματος για το κλείσιμο 
της τέταρτης αξιολόγησης , να συγκαλέσετε 
έκτακτο συμβούλιο και να αποστείλετε σχετική 
διαμαρτυρία στον Πρωθυπουργό, στον Πρόε-
δρο της Βουλής, στον Υπουργό Οικονομικών, 
στην Υπουργό Εργασίας και στα Κόμματα  με 
το παρακάτω περιεχόμενο:
«Οι πολιτικοί συνταξιούχοι, οι Έλληνες συντα-
ξιούχοι, έχουν υποστεί αιματηρές μειώσεις στις 
συντάξεις τους, με σειρά δημοσιονομικών νόμων 
στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα δημοσιονο-
μικής προσαρμογής για την έξοδο της χώρας 
από την κρίση.
Η εμμονή σε περαιτέρω μείωση των συνταξι-
ουχικών εισοδημάτων τους αποτελεί υπέρβαση 
των ακραίων ορίων του δημοσίου συμφέροντος.
Ζητούμε από την Κυβέρνηση να μην καταργηθεί 
η προσωπική διαφορά των συνταξιούχων κατά 
τον επανυπολογισμό των συντάξεων και το 
αφορολόγητο.»
Το κείμενο μπορεί να τροποποιηθεί κατά την 
κρίση σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χρ. Μπουρδούκης Ερμ. Λινάρδος
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Συνεχίζονται 
οι αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις 
των συνταξιούχων
Τις κινητοποιήσεις και τις αγωνιστικές 
πρωτοβουλίες συνεχίζουν οι Συνεργα-
ζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, 
προκειμένου να ακυρώσουν τον επαί-
σχυντο και καταστροφικό νόμο 4387, τη 
λαιμητόμο που έστησε ο Κατρούγκαλος 
για τους συνταξιούχους και όχι μόνο.

Έτσι, την 3η Ιουλίου, στις 11 το πρωί, 
στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, 
πραγματοποιήθηκε μεγάλη πανσυντα-
ξιουχική συγκέντρωση των Οργανώ-
σεων της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, στην οποία την κυρίως ομιλία 
έκανε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης.

Ο ίδιος μίλησε και την Τετάρτη 4 
Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, στη μεγάλη 
συγκέντρωση που είχαν πραγματοποι-
ήσει οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
νομού Θεσσαλονίκης.

Τέλος, στις 11 Ιουλίου, στην επίσης 
μεγαλειώδη Παγκρήτια πανσυντα-
ξιουχική συγκέντρωση μίλησε και ο 
Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΙΚΑ, Μανώλης Ραλάκης.

Οι συνταξιούχοι, μαχητικά, αγωνι-
στικά, σύσσωμοι, θα ανατρέψουν το 
έκτρωμα του Κατρούγκαλου και την 
κυβέρνησή του, που στοχεύει στην 
εξόντωση των συνταξιούχων. Π.Β.

Συνεχείς, 
καθημερινοί αγώνες
Κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη των 
νέων σκληρών και βάρβαρων μέτρων 
που έχει υπογράψει και είναι έτοιμη να 
επιβάλει από τον καινούργιο χρόνο η 
Κυβέρνηση, οι συνταξιούχοι αναγκά-
ζονται να αγωνιστούν με κάθε τρόπο 
για την υπεράσπιση και προστασία των 
απειλούμενων δικαιωμάτων τους.

Και ο μόνος τρόπος είναι οι αγώνες, οι 
συνεχείς και καθημερινές κινητοποιήσεις, 
που θα υποχρεώσουν την κυβέρνηση να 
ακυρώσει όλα τα αντισυνταξιουχικά και 
αντιασφαλιστικά μέτρα, που με ελαφρά 
την καρδιά υπέγραψε, αδιαφορώντας 
για τις τρομακτικές επιπτώσεις σε βάρος 
των συνταξιούχων. Π.Β.

«Όλοι στους δρόμους»

Ο συνάδελφος Γ.Κ από την Καλλιθέα 
δικαίως διαμαρτύρεται και δυσφο-
ρεί, ακούγοντας τις νέες μειώσεις των 
συντάξεων, που είναι έτοιμη να επι-
βάλλει η κυβέρνηση από την 1η Ιανου-
αρίου 2019, και με φόβο μεγάλο και 
ανησυχία αναλογίζεται πώς με ακόμα 
πιο μειωμένη σύνταξη θα μπορέσει να 
επιβιώσει, αφού είναι υποχρεωμένος να 
πληρώνει και τη δόση του στεγαστικού 
δανείου, για να μην του πάρουν το σπίτι 
και μείνει στο δρόμο.
Γι’ αυτό λέμε ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. 
 Π.Β.

Πορεία 25/5/2018

Ομιλία Χρήστου Μπουρδούκη, Προέδρου της Π.Ο.Π.Σ.

«Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα συγκεντρωθήκαμε 
σήμερα, ακόμα μια φορά στην ίδια 
πλατεία, για να υπερασπιστούμε το 
υπέρτατο αγαθό, την Υγεία, που η μνη-
μονιακή πολιτική, στα οκτώ τελευταία 
σκληρά, μνημονιακά χρόνια, έχει 
συρρικνώσει. Η Υγεία κινδυνεύει με 
κατάρρευση, τόσο η Πρωτοβάθμια όσο 
και η Δευτεροβάθμια.

Οι συνταξιούχοι βάζουν βαθιά το χέρι 
στην τσέπη τους, για να πληρώσουν 
γιατρούς, φάρμακα, διαγνωστικές εξε-
τάσεις και υπάρχει μεγάλη δυσκολία 
για την εισαγωγή τους στα νοσοκομεία.

Γι’ αυτό αναγκάζονται να κατα-
φεύγουν στην ιδιωτική ιατρική, στις 
ιδιωτικές κλινικές και σε ιδιώτες 
γιατρούς -όσοι, βέβαια, μπορούν- πλη-
ρώνοντας από το υστέρημά τους, από 
τη ρημαγμένη μέχρι τώρα σύνταξή 
τους. Και φανταστείτε να έχουμε νέες 
περικοπές, με την κατάργηση της προ-
σωπικής διαφοράς.

Οι λίστες αναμονής στα νοσοκομεία 
ξεπερνούν κάθε όριο υπομονής, όπως 
και η παραμονή στα εξωτερικά ιατρεία.

Μειώθηκαν απελπιστικά οι κρατι-
κές δαπάνες για την Υγεία. Το κόστος 
συμμετοχής των συνταξιούχων στη 
δαπάνη του φαρμάκου έχει υπεραυξη-
θεί, λόγω της διαφοράς στην τιμή που 

πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ. Αλλά οι ασφαλι-
σμένοι, οι συνταξιούχοι, πληρώνουν τα 
φάρμακα που είναι εκτός λίστας, ενώ 
ο γιατρός, ο μόνος αρμόδιος, τα κρίνει 
αναγκαία για τη θεραπεία του ασθενή.

Να γιατί το κόστος της υγείας 
μεταφέρθηκε στις πλάτες των ασφα-
λισμένων, των συνταξιούχων, στις δικές 
μας πλάτες.

Τη δραματική κατάσταση της Υγείας 
στη χώρα μας επισημαίνει, κατά 
καιρούς, η Επιτροπή Υγείας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Παραβλέπει, όμως, 
τα αίτια που οδήγησαν στη δραμα-
τική υποβάθμισή της, που οφείλονται 
στα βάναυσα και ανάλγητα μέτρα των 
δανειστών, με τους μνημονιακούς 
νόμους και τις μεταρρυθμίσεις που 
εφάρμοσαν και εφαρμόζουν, χωρίς εξαί-
ρεση, όλες οι μνημονιακές ελληνικές 
κυβερνήσεις: Να μειωθούν οι δαπάνες 
για την Υγεία, να μειωθούν οι συντα-
ξιοδοτικές δαπάνες.

Εμείς, παρά την ηλικία και τις 
αδυναμίες μας, δεν πρέπει να τους 
επιτρέψουμε να μας εξοντώσουν. 
Θα αγωνιστούμε με πάθος, με όσες 
δυνάμεις μας απομένουν, για μιαν 
ανθρώπινη και αξιοπρεπή υγειονο-
μική περίθαλψη.

Ζητούμε:
 ‣ Την άμεση πρόσληψη του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού που 

απαιτείται, για την κάλυψη των κενών 
στα νοσοκομεία και την ανθρώπινη 
και αποτελεσματική λειτουργία τους 
(6.500 γιατροί και 20.000 νοσηλευ-
τικό προσωπικό).
 ‣ Να εφοδιαστούν τα νοσοκομεία με 

το αναγκαίο υλικοτεχνικό υλικό που 
απαιτείται, για την επιτέλεση του σοβα-
ρότατου έργου τους.
 ‣ Μείωση της συμμετοχής στις εργα-

στηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις 
και να μην υπάρχει συμμετοχή για τις 
χρόνιες παθήσεις, αφού αυξήθηκε η 
εισφορά για την υγειονομική περί-
θαλψη.
 ‣ Βελτίωση των παροχών του ΕΟΠΥΥ 

σε ιατρική, οδοντιατρική και εργαστη-
ριακή διαγνωστική περίθαλψη.
 ‣ Περίθαλψη στο σπίτι, για άτομα με 

ειδικές ανάγκες και αδύναμους ηλικι-
ωμένους.
 ‣ Να εντάσσονται στη λίστα των 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων τα 
φάρμακα που κρίνει αναγκαία ο για-
τρός.
 ‣ Η δαπάνη για την υγεία να εκπί-

πτει από το φορολογητέο εισόδημα 
των συνταξιούχων.

Ζητούμε δημόσια, δωρεάν και αξιο-
πρεπή υγειονομική περίθαλψη.

Οι αγώνες των συνταξιούχων 
συνεχίζονται.

Ευχαριστώ!»

Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων 3Ιούλιος – Αύγουστος 2018



Καίρια ερωτήματα για τις συντάξεις
Κύριε διευθυντά,

Τα τελευταία χρόνια οι μειώσεις των 
συντάξεων, κατ’ εφαρμογήν μνημο-
νιακών συνταξιοδοτικών διατάξεων, 
γίνονται χωρίς την έκδοση ατομικών 
(διαπιστωτικών) διοικητικών πρά-
ξεων περί υπαγωγής ενός εκάστου 
των συνταξιούχων στις διατάξεις του 
συγκεκριμένου νόμου. Η ενέργεια αυτή 
της συνταξιοδοτικής διοίκησης έχει ως 
αποτέλεσμα να στερεί από τους ενδια-
φερομένους το δικαίωμα της άσκησης 
των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων, 
όπου, κατά την άποψή τους, συντρέχει 
λόγος. Αυτό δε, γιατί δεν έχει εκδοθεί 
αρμοδίως και δεν τους έχει κοινοποι-
ηθεί η αναγκαία προς τούτο εκτελεστή 
ατομική διοικητική πράξη.

Η ενημέρωση των συνταξιούχων 

γίνεται, πλέον, μόνο από το μηνιαίο 
ενημερωτικό σημείωμα της συνταξι-
οδοτικής τους κατάστασης, το οποίο 
ο αρμόδιος φορέας αναρτά στην ιστο-
σελίδα του. Το ενημερωτικό αυτό 
σημείωμα, όμως, πέραν του ότι δεν είναι 
προσιτό σε όλους, δεν μπορεί και να 
προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων, 
γιατί, απλώς ως πληροφοριακό, στερεί-
ται εκτελεστότητας, όπως έχει δεχθεί 
η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(αποφ. 161/2005 κ.λπ.). Περαιτέρω, και 
η επιστήμη του Διοικητικού Δικαίου 
δέχεται ότι «Η Διοίκησις […] υπα-
χθείσα εις τον νόμον, δεν προβαίνει 
ήδη εις εφαρμογήν αυτού εν τη ατο-
μική περιπτώσει δι’ αμέσων υλικών 
ενεργειών, αλλ’ οφείλει προηγουμέ-
νως να βεβαιώση δια δηλώσεως της 

βουλήσεως αυτής, περιβαλλομένης ωρι-
σμένον τύπον, ότι η δεδομένη ατομική 
περίπτωσις εκρίθη υπ’ αυτής ως υπα-
γομένη εις την διάταξιν του νόμου […]» 
(Βλ. Δίκαιον των Διοικητικών Πρά-
ξεων, Αθήνα 1982, σ.97). Ομοίως και ο 
Α. Τάχος «Η διοικητική πράξη μεσολα-
βεί μεταξύ του οικείου νόμου και των 
διοικουμένων, και καθιστά δυνατή την 
εφαρμογή του νόμου σε κάθε συγκεκρι-
μένη περίπτωση» (Ελληνικό Διοικητικό 
Δίκαιο, Αθήνα 1988, σελ. 316).

Ενόψει των ανωτέρω, ευλόγως προ-
κύπτει το ερώτημα, γιατί οι αρμόδιοι 
φορείς δεν εξέδωσαν τις αναγκαίες ατο-
μικές διοικητικές πράξεις μείωσης των 
συντάξεων;

Βασίλειος Γουλάς
Τέως δ/ντής Συντάξεων ΓΛΚ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων Δελτίο Τύπου | Αθήνα, 1/8/2018

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών 
Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) τέως υπαλλή-
λων του Δημοσίου, εκφράζει τις έντονες 
διαμαρτυρίες και την αγανάκτηση της 
στην Κυβέρνηση και στην ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας η οποία αυθαίρετα 
κατάγγειλε τις συμβάσεις των γιατρών 
με τον ΕΟΠΥΥ από 1/8/2018 για την 
υλοποίηση του Θεσμού του οικογενει-
ακού γιατρού, χωρίς να υπολογίσει τις 
δυσμενείς συνέπειες για τους ασφαλι-
σμένους, τους συνταξιούχους μας, τους 
υπερήλικες, στην αναζήτηση γιατρών 
για την φαρμακευτική και υγειονομική 
τους περίθαλψη.

Έτσι οι συνταξιούχοι θα αναγκαστούν 
να καταφεύγουν στους ιδιώτες γιατρούς, 
που δε θα έχουν σύμβαση με το Δημό-
σιο, τους οποίους θα πληρώνουν από 
τις «ρημαγμένες» συντάξεις τους λόγω 
της πολυετούς μνημονιακής πολιτικής 

όλων των Κυβερνήσεων.
Χωρίς βέβαια να ληφθεί υπόψη η 

ηλικία τους και τα σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, εφ’ όσον η συμμε-
τοχή των γιατρών στο νέο πρωτοβάθμιο 
σύστημα υγείας, του οικογενειακού για-
τρού, είναι πολύ μικρή.

Γι’ αυτό εμείς ζητούμε επιτακτικά 
από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
και από την Κυβέρνηση να εξακολου-
θήσουν ισχύουσες οι συμβάσεις των 
γιατρών όλων των ειδικοτήτων και των 
διαγνωστικών εργαστηρίων, με ταυ-
τόχρονη λειτουργία του θεσμού του 
οικογενειακού γιατρού κατά τα πρό-
τυπα των Ευρωπαϊκών χωρών (Μ. 
Βρετανία, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, 
Ολλανδία κλπ.)

Όπως υποστηρίζουν, οι ειδικοί επι-
στήμονες της Υγείας, για να επιτύχει η 
εφαρμογή του «Θεσμού του οικογενεια-

κού γιατρού» θα πρέπει να μεσολαβήσει 
μια μεταβατική περίοδος, η οποία θα 
προετοιμάσει το έδαφος για να μπορέ-
σει ο «νέος Θεσμός» να λειτουργήσει 
αποδοτικά.

 Αυτή η μεταβατική περίοδος είναι 
χρήσιμη, γιατί πρέπει να αυξηθεί ο 
αριθμός των οικογενειακών γιατρών, 
που πράγματι είναι πολύ μικρός, λόγω 
έλλειψης κινήτρων και κυρίως οικονο-
μικών, λαμβάνοντας όμως υπόψη και 
τις απομακρυσμένες περιοχές (παρα-
μεθόριες, νησία κλπ), που θα πρέπει 
να εξυπηρετούνται από το νέο Θεσμό.

Ζητούμε δημόσια και αξιοπρεπή υγει-
ονομική περίθαλψη και ότι η μείωση 
του κόστους των υπηρεσιών υγείας δεν 
πρέπει να είναι σε βάρος των ασφα-
λισμένων και των συνταξιούχων που 
είναι τα θύματα της οικονομικής και 
δημοσιονομικής κρίσης.

«Από 03/09/2018 τίθεται σε παραγωγική 
λειτουργία η αποστολή αιτημάτων Γνω-
ματεύσεων ΕΚΠΥ προς Α.ΥΣ. Στο εξής, 
όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα 
εξυπηρετούνται, βάσει μοναδικού Αριθ-
μού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης, μέσω 
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα 
παραλαμβάνονται πλέον χειρόγραφα.

Τα αιτήματα δύναται να αποστέλλονται 
προς Α.Υ.Σ, είτε από το γνωματεύοντα 
ιατρό είτε από συμβεβλημένο Πάροχο 
Υγείας. Μέσω της νέας εφαρμογής, ο 
ενδιαφερόμενος θα αναζητά, με συν-
δυασμό κριτηρίων, την Ηλεκτρονική 
Γνωμάτευση ΕΚΠΥ και θα αποστέλλει 
ηλεκτρονικό αίτημα προς εξέταση από το 

Α.Υ.Σ, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα («ανέ-
βασμα» αρχείων σε μορφή .pdf), όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξέταση 
και σχετική συνοδευτική αιτιολόγηση.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο site του 
ΕΟΠΥΥ και θα είναι διαθέσιμη σε 
πιστοποιημένους χρήστες, οι οποίοι 
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, όπως 
ιατροί και συμβεβλημένοι Πάροχοι 
Υγείας – Φαρμακεία με τους υπάρχο-
ντες τις Ηλεκτρονικές Γνωματεύσεις 
και eΔΑΠΥ Παροχών.

Κάθε αίτημα αποστέλλεται μοναδικά 
και ενημερώνει την Κατάσταση του αιτή-
ματος με τις αντίστοιχες ημερομηνίες 
των ενεργειών και ταυτόχρονη ενημέ-

ρωση όλων των ενδιαφερομένων.
Κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί, 

θα δύναται να εκτελεστεί σε πραγματικό 
χρόνο από τον Πάροχο.

Επιπλέον, η ίδια δυνατότητα προ-
στέθηκε και στον Φάκελο Υγείας 
Ασθενούς (Φ.Α.Υ). Κάθε πολίτης, 
κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού του 
Φακέλου, δύναται είτε να υποβάλει το 
αίτημά του είτε να ενημερώνεται άμεσα 
για την εξέλιξή του.

Θέτοντας σε ισχύ την ηλεκτρο-
νική παρακολούθηση των αιτημάτων 
προς Α.Υ.Σ, είναι πλέον εφικτό, κάθε 
έκδοση γνωμάτευσης, η οποία δεν έχει 
εκτελεστεί είτε δεν έχει ηλεκτρονικά 

δρομολογηθεί προς Α.Υ.Σ, να καταρ-
γείται σε διάστημα 30 ημερών από 
την έκδοσή της, θεωρώντας την ως μη 
γενόμενη.

Με το παρόν, παρακαλούνται οι 
Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ να 
αποστείλουν όλα τα χειρόγραφα αιτή-
ματα που έχουν παραλάβει από τους 
ασφαλισμένους, προς την Κεντρική 
Υπηρεσία, μέχρι και την Παρασκευή 
31/8/2018.

Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης
& Σχεδιασμού Αγοράς

Υπηρεσιών Υγείας
Αγγούρης Γεώργιος»

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ανακοίνωση | Αθήνα, 30/8/2018

είπαν“
”

«Πρέπει να σταματήσουν οι πολιτικές που 
οδηγούν σε δραματικές ανισότητες. Πολιτι-
κές που οδηγούν σε κατάρρευση το κοινωνι-
κό κράτος, πολιτικές που θέτουν σε κίνδυνο 
την κοινωνική συνοχή». Π. Παυλόπουλος, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

«Πριν από λίγες ημέρες ο Γερμανός πρέ-
σβης στην Ελλάδα, με ειλικρίνεια δήλωσε 
σχετικά με την οικονομική κρίση και με 
αυτά που πέρασαν οι Έλληνες, πως δεν θα 
έβαζε ποτέ το χέρι του στη φωτιά ότι δεν θα 
γινόταν εμφύλιος πόλεμος στη χώρα του, αν 
αντιμετώπιζε τη λιτότητα που έζησαν και 
ζουν οι Έλληνες.» Οι πληγές που άφησαν 
τα οκτώ πέτρινα χρόνια της λιτότητας θα 
αργήσουν να επουλωθούν.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Φέσσας τάσσεται 
κατά της κατάργησης των μέτρων για τη 
μείωση των συντάξεων και το αφορολό-
γητο, γιατί, όπως λέει είναι: διαρθρωτική 
μεταρρύθμιση. Τη σφαγή των συντάξεων 
ο Πρόεδρος τη βαφτίζει διαρθρωτική πα-
ρέμβαση και ας είναι μέτρο εκβιαστικό του 
Δ.Ν.Τ, αντιαναπτυξιακό και όχι διαρθρωτικό.

Ακόμη και αυτός ο αθεόφοβος ο Ντάισελ-
μπλουμ (μήπως είναι αριστερός και δεν το 
ξέρουμε;) παραδέχεται ότι με τις συντάξεις 
των παππούδων και των γιαγιάδων ζουν 
πολλοί Έλληνες.

Για την παροχολογία: Δεν πρόκειται κα-
θόλου για παροχολογία, αλλά για μερική 
αποκατάσταση αδικιών. Να μας δώσουν 
αυτά που μας πήραν, γιατί πληρώσαμε 
ακριβά αυτά τα χρόνια της λιτότητας και 
της εξαθλίωσης.

Πάλι ο Πρόεδρος του ΣΕΒ: «Το δικό μας 
σχέδιο είναι πώς θα κάνουμε πιο παραγω-
γική την οικονομία, πώς θα αυξήσουμε τον 
πλούτο και όχι πώς θα τον ανακατανείμου-
με». Θέλουμε να αυξηθεί ο παραγόμενος 
πλούτος, μα δεν τον παράγει μόνο ένας 
συντελεστής, υπάρχει και ο άλλος, η ερ-
γασία. Αυτά μάθαμε εμείς στα Οικονομικά 
Πανεπιστήμια. Και ακόμα, να κατανέμεται 
ο πλούτος δίκαια.
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Η εξέγερση του ILIDEN (20 Ιουλίου 1903, ημέρα γιορτής του 
Προφήτη Ηλία) και η σημασία της για την Ελλάδα και την πρώην 
γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM)

Του Ερμολάου 
Λινάρδου 
ε.τ. Σχολικού 
Συμβούλου, 
Γενικού Γραμματέα 
της ΠΟΠΣ

Με αφορμή τη συμφωνία μεταξύ της 
ελληνικής Κυβέρνησης και της αντί-
στοιχης των Σκοπίων για την επίσημη 
ονομασία της FYROM, δημοσιεύθηκαν 
πολλά άρθρα στον ημερήσιο τύπο και 
έγιναν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας 
και συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις 
της Ελλάδας και κατεξοχήν στη Μακε-
δονία, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. 
Απόγονοι των Μακεδονομάχων, που 
για τη σωτηρία της ελληνικής Μακε-
δονίας έδωσαν περιουσίες και τη ζωή 
τους ακόμα (με κορυφαίο παράδειγμα 
τον Παύλο Μελά), πανεπιστημιακοί 
καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες και 
απλοί Έλληνες ύψωσαν φωνή διαμαρτυ-
ρίας ενάντια στα όσα διαδραματίζονται 
αυτόν τον καιρό.

Ας ευχηθούμε ότι οι πλέον αρμό-
διοι (ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
η Κυβέρνηση και όλα τα ελλη-
νικά κόμματα) με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης θα πράξουν στο ακέραιο 
το καθήκον τους, για να δοθεί αίσιο 
τέλος και λύση που θα ικανοποιεί τον 
πατριωτισμό των Ελλήνων και θα αντα-
ποκρίνεται στην ιστορική αλήθεια και 
πραγματικότητα από αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι σήμερα.

Με την παρούσα εισήγησή μας θα 
προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον 
όρο «ILIDEN» και να δικαιολογήσουμε 
την άρνηση (από ελληνικής πλευράς) 
να δοθεί στη δημοκρατία των Σκοπίων 
το όνομα Δημοκρατία του ILIDEN.
Θα σταθούμε σε δύο βασικά σημεία:
 ‣ Ποια ήταν η εξέγερση του ILIDEN 
(1903).

 ‣ Ποιες συνέπειες είχε για την 
Ελλάδα, μακροπρόθεσμα με τα 
αλυτρωτικά στοιχεία σε βάρος 
της ελληνικής Μακεδονίας μας.
Α)Το ILIDEN αποτελεί μία ψευ-

δοεξέγερση των Βουλγάρων, η οποία 
αποσκοπούσε να δημιουργήσει (εκείνη 
την ημέρα, 20 Ιουλίου, ημέρα εορτής του 
Προφήτη Ηλία) κάποιες ταραχές ενα-
ντίον των Οθωμανών, οι οποίοι, δήθεν, 
ήταν οι καταπιεστές των Χριστιανών 
των Βαλκανίων και της Μακεδονίας.

Οι Βούλγαροι είχαν ήδη αρκετά προ-
ετοιμαστεί, για να αρχίσουν δυναμικές 
ενέργειες στο μακεδονικό χώρο, που 
θα στρέφονταν και κατά των Τούρ-
κων, με σκοπό την προσάρτηση της 
Μακεδονίας.

Η κατάσταση ήταν ευνοϊκή για τις 
βουλγαρικές θέσεις, δεδομένου ότι ένα 
μεγάλο μέρος των σλαβόφωνων είχε 

προσχωρήσει στην Εξαρχία, ενώ η 
Ελλάδα και η Σερβία δεν είχαν προβεί 
σε καμία αντίδραση. Ακόμα και η κοινή 
γνώμη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και 
ιδιαίτερα στην Αγγλία ήταν φιλοβουλγα-
ρική, γιατί θεωρούσε τις τρομοκρατικές 
ενέργειες των «κομιτατζήδων» ως ηρω-
ικές αντιδράσεις ενός καταπιεσμένου 
λαού κατά του Τούρκου δυνάστη.

Οι Βούλγαροι για να ξεγελάσουν 
τον κόσμο και να ξεσηκώσουν κι 
άλλους χριστιανικούς πληθυσμούς 
είχαν το σύνθημα: Ή Μακεδονία 
στους Μακεδόνες. Γι’ αυτό και μερι-
κοί σήμερα νομίζουν ότι ήταν μία 
εξέγερση με κοινωνικό κριτήριο. 
Άσχετα με το σύνθημα, ήταν μία Βουλ-
γαρική εθνική εξέγερση. Οι πρώτες 
δυναμικές ενέργειες της Βουλγαρίας 
έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο 
του 1903, όταν μέλη της ανατίναξαν το 
γαλλικό ατμόπλοιο «Γκουανταλκιβίρ» 
και τοποθέτησαν βόμβες στην οθωμα-
νική τράπεζα, στο ταχυδρομείο και στο 
μητροπολιτικό ναό. Σε μικρό χρονικό 
διάστημα οι τρομοκρατικές ενέργειες 
εξαπλώθηκαν και στην ύπαιθρο (κυρίως 
στις περιοχές του Μοναστηρίου, με την 
ανατίναξη γεφυρών και το κάψιμο ολό-
κληρων ελληνικών χωριών).

Ή τρομοκρατία συνεχίστηκε 
έως ότου εκδηλώθηκε η εξέγερση 
του ILIDEN που οργανώθηκε από 
τη «Βερχοβιστική» πτέρυγα, τους 
ΤΙΜΟRO. Συγκεκριμένα, ένοπλες 
ομάδες της οργάνωσης μπήκαν 
στην πόλη του Κρούσοβο, κοντά 
στο Mοναστήρι, τη νύχτα της 20ης 
Ιουλίου 1903, ημέρα γιορτής του 
Προφήτη Ήλία, απ’ όπου προήλθε 
η σλαβική ονομασία ILIDEN.

Προέβησαν σε εμπρησμούς και 
φόνους, κυρίως κατά του πολυάριθμου 
ελληνικού στοιχείου της πόλης και εξα-
νάγκασαν πολλούς σλαβόφωνους και 
ελληνόφωνους κατοίκους της περιοχής 
να τους ακολουθήσουν στα βουνά για 
μία γενική, όπως έλεγαν, εξέγερση κατά 
των Τούρκων. Μάλιστα η περιοχή του 
Κρουσόβου ανακηρύχθηκε κράτος, 
η λεγόμενη «Δημοκρατία του Κρου-
σόβου». Μετά από μόλις 12 ημέρες οι 
Βούλγαροι Κομιτατζήδες αποχώρησαν 
τρέχοντας, με αποτέλεσμα όταν έφθα-
σαν οι Τούρκοι να ξεσπάσουν εναντίον 
των Ελλήνων της περιοχής και οι οποίοι 
πλήρωσαν αυτά που έκαναν οι Βούλ-
γαροι και ειδικότερα οι τρεις μεγάλες 
βλαχόφωνες δυνάμεις (με ελληνική 
συνείδηση) της περιοχής: Το Κρού-
σοβο στα Σκόπια, το Νυμφαίο στη 
Φλώρινα και η Κλεισούρα στην 
Καστοριά. Για το Κρούσοβο έγρα-
ψαν οι TIMES της Νέας Υόρκης, 
είχε 18.000 Έλληνες και 100 φτω-
χόσπιτα Βουλγάρων.

Σήμερα η εξέγερση του ILIDEN 

γιορτάζεται στη Βουλγαρία και την 
Π.Γ.Δ.Μ.

Ή στάση της Ελλάδας δεν φαίνε-
ται να ήταν θετική, γιατί μία αυτόνομη 
Μακεδονία θα ήταν ενάντια στις εδα-
φικές βλέψεις της χώρας στην περιοχή.

Ο πρόξενος της Ελλάδας στο οθω-
μανικό Μοναστήρι το 1902 Πεζάς 
αναφέρει ότι ο ίδιος και το ελληνικό 
κράτος επιδιώκουν μία συνεργασία 
με τις οθωμανικές αρχές και δίνουν σ’ 
αυτές όλες τις πληροφορίες σχετικά με 
τις κινήσεις των αυτονομιστών, καθώς 
επιθυμεί τη συντριβή του κινήματος.

Ο τότε Μητροπολίτης Καστοριάς 
Γερμανός Καραβαγγέλης χαρακτη-
ρίζει με ύβρεις τους επαναστάτες, 
ενώ ο συνεργάτης του και συνερ-
γάτης των Οθωμανών Βαγγέλης 
Στρεμπενιώτης με τους άνδρες του 
είχε συμμετοχή σε μία εκστρατεία 
κατά των επαναστατών.

Β)Το ILIDEN συνετέλεσε, ώστε 
η Ελλάδα να αντιληφθεί το μακε-
δονικό ζήτημα σε νέες βάσεις. 
Συστάθηκαν επιτροπές, συλλέχθηκαν 
όπλα, κινητοποιήθηκε η Ομογένεια, 
απεστάλησαν αξιωματικοί (όπως ο 
Παύλος Μελάς). Συντονίστηκε ο 
γηγενής ελληνικός πληθυσμός, ανα-
συγκροτήθηκε η Εκκλησία με τους 
Μητροπολίτες που εστάλησαν.

Το ILIDEN ξύπνησε και τον Ελληνι-
σμό και οδήγησε στην ένοπλη κίνηση 
του 1904-1908.

Ή εξέγερση του ILIDEN είχε ιδι-
αίτερη σημασία περισσότερο, λόγω 
των συνεπειών της και λιγότερο η 
ίδια ως ιστορικό γεγονός.

Οι τουρκικές ωμότητες για την 
κατάπνιξή της προκάλεσαν κύμα 
διαμαρτυρίας στην κοινή γνώμη 
της ΕυρώπηςΉ ελληνική κυβέρ-
νηση αντιλήφθηκε ότι, αν δεν 
ανελάμβανε δυναμική δράση στη 
Μακεδονία, η περιοχή θα πήγαινε 
στη Βουλγαρία.Ή επανάσταση 
του ILIDEN στην ελληνική ιστο-

ριογραφία υποβαθμίζεται, γιατί 
θεωρήθηκε ως ψευδοεξέγερση. 
Αντίθετα, στη γιουγκοσλαβομακε-
δονική ιστοριογραφία η εξέγερση 
του ILIDEN έχει ηρωποιηθεί και 
έχει πάρει διαστάσεις ανάλογες με 
την αμερικανική και τη γαλλική 
επανάσταση. Θεωρείται ότι ήταν μία 
παλλαϊκή επανάσταση ενάντια στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία για μία 
δημοκρατική και ισόνομη κοινωνία.

Ο Τίτο δημιούργησε τη δημο-
κρατία της Μακεδονίας στις 2 
Αυγούστου 1944, θέλοντας να δώσει 
μία έμφαση: ότι από το ILIDEN 
υπάρχει μία συνέχεια μέχρι σήμερα.

Ακόμα κυκλοφόρησε μία εφη-
μερίδα που είναι γραμμένη στα 
ελληνικά που σημαίνει στα σλα-
βικά «παλαιστής». Έχει τίτλο 
ILIDEN: 1903-1949 και γράφει: Ή 
εθνική γιορτή του μακεδονικού 
λαού ILIDEN και στο κείμενο λέει 
ότι ο μακεδονικός λαός θα πρέπει 
να απελευθερωθεί από τον ελλη-
νικό ζυγό.

Δυστυχώς είναι έντονος ο αλυτρωτι-
σμός. Η επανάσταση αυτή προβάλλεται 
έντονα σήμερα από τη Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας στο 
εξωτερικό. Στην Αμερική υπάρχουν 
εφημερίδες και άλλες εκδηλώσεις με 
τον τίτλο ILIDEN.

Αντίθετα με το ILIDEN ο Μακεδο-
νικός αγώνας 1904-1908 που άρχισε 
και στηρίχθηκε στον πατριωτισμό 
των Ελλήνων της Μακεδονίας, 
υπήρξε η πιο μεγάλη στιγμή της 
ιστορίας των Ελλήνων Μακεδόνων. 
Αυτόν τον αγώνα οι Σκοπιανοί τον 
υποβαθμίζουν ή αποσιωπούν για 
ευνόητους δικούς τους λόγους.

Αν κάποτε αρμόδιοι μίλησαν και έγρα-
ψαν για τη Δημοκρατία των Σκοπίων 
και τη γλώσσα τους, σήμερα κρίνε-
ται απαραίτητο να πάρουμε θέση στο 
ζήτημα αυτό και να γνωρίζουμε καλύ-
τερα το τι επικρατεί γύρω μας.

Στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. ολόκληρη σειρά ανάγλυφα Μακεδονικά αγγεία κοσμούνται 
με σκηνές από παραστάσεις του Ευριπίδη. Στην εικόνα λεπτομέρειες από ανάγλυφο 

Μακεδονικό σκύφο με σκηνές από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι.
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Ολισθηρός – ανηφορικός και δύσβατος και ο νέος δρόμος!

Δυστυχώς Νεα Οδύσσεια
του Ηλία Ηλιόπουλου, 
Προέδρου του Συλλόγου 
Πολιτικών Συνταξιούχων 
Δημοσίου Ν/Δ Αττικής 
«Ποσειδών» και μέλους 
του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ

Βγήκαμε από τα μνημόνια, ΙΣΩΣ, όχι 
όμως, από τη σκληρή και απάνθρωπη 
οικονομική επιτήρηση των Δανειστών.

Οι Έλληνες έφτασαν στην Ιθάκη τους 
μετά από οκτώ δραματικά χρόνια δυστυ-
χίας -παραμένουν, όμως, «οι μνηστήρες» 
και συνεχίζουν απτόητοι το φαγοπότι.

Οι εμπνευστές και οι διαχειριστές 
αυτής της πρωτοφανούς περιόδου των 
ερειπίων, της εκμετάλλευσης και της 
καταρράκωσης της δημοκρατικής, της 
κοινωνικής, της πολιτικής και οικο-
νομικής ζωής των Ελλήνων και της 
απόλυτης αιχμαλωσίας της εθνικής 
μας κυριαρχίας, συνεχίζουν να διαφε-
ντεύουν τον τόπο.

Τώρα μας επιβραβεύουν -αλλοίμονο- 
για τις μεγάλες θυσίες που υποστήκαμε, 
τις μεγάλες αντοχές και ανοχές που δεί-
ξαμε, ως χώρα και ως λαός, στις βάρβαρες 
απαιτήσεις της τροϊκανής παρέας των 
ξένων και ντόπιων, δυστυχώς, αρπακτικών.

Μας χαμογελούν, κιόλας, γιατί δου-
λικά υποκύψαμε στις απαιτήσεις τους, 
για να μας βγάλουν, όπως ισχυρίζονταν, 
από την οικονομική κρίση που είχε περι-
έλθει η χώρα.

Υπενθυμίζω ότι το 2010 έκρινε, η τότε 
κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, ότι έπρεπε 
να ζητήσουμε τη βοήθεια του Δ.Ν.Τ και 
των Ευρωπαίων εταίρων μας, γιατί η 
χώρα είχε φθάσει να έχει χρέος 280 δις 
ευρώ, με Α.Ε.Π., όμως, 240 δις ευρώ. 
Μετά τις μεγάλες βοήθειες των «φίλων» μας, 
του Δ.Ν.Τ. και των Ευρωπαίων εταίρων μας, 
η χώρα σήμερα οφείλει 340 δις ευρώ, με  
Α.Ε.Π. 186 δις ευρώ, και κατά την 
άποψή τους και των εδώ συνεργατών και 
φίλων τους, αυτό το χρέος πλέον είναι … 
βιώσιμο!!!

Να θυμίσω, επίσης, ότι την εποχή αυτή 
των μνημονίων, διεγράφη οφειλή από το 
χρέος 110 δις ευρώ, που προέρχονταν 
από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου 
και τα κατείχαν Έλληνες πολίτες, ελλη-
νικά ασφαλιστικά ταμεία, ελληνικά 
νοσοκομεία, ελληνικά πανεπιστήμια, 
αλλά κανένας ξένος ή φίλος εταίρος ή 
τροϊκανός!!!

Επίσης, πάρθηκαν μέτρα δημοσιονο-
μικής προσαρμογής [μείωση μισθών 
και συντάξεων, επιβολή θηριώδους 
φορολογίας, ΕΝΦΙΑ (μόνο από τους 
συνταξιούχους έχουν εξοικονομήσει 
περί τα 50 δις ευρώ - αναμένεται μέχρι 
το 2020 να φθάσουν τα 67 δις ευρώ)], 
από τα οποία το δημόσιο ταμείο συγκέ-
ντρωσε πάνω από 100 δις ευρώ μέχρι 
σήμερα, που και αυτά προέκυψαν από την 
αφαίμαξη της τσέπης και των οικονομιών 

των Ελλήνων πολιτών και μόνο!!!
Αθροιστικά, το ποσό που αφαίρεσαν 

από τον ελληνικό λαό ξεπερνάει τα 220 
δις ευρώ!!!

Τι μας προσέφεραν, λοιπόν, οι «φίλοι» 
μας του Δ.Ν.Τ. και οι Ευρωπαίοι εταίροι 
μας με την καθοδήγησή τους και τα υπο-
χρεωτικά μέτρα που μας επέβαλαν κατά 
ριπάς μέσω των μνημονίων; Το χρέος από 
τα 280 δις ευρώ έγινε 340 δις ευρώ, 
το Α.Ε.Π. της χώρας κατέρρευσε από τα 
240 δις ευρώ στα 186 δις ευρώ, λήστε-
ψαν από τον ελληνικό λαό περί τα 220 
δις ευρώ και γέμισαν τη χώρα με 1,5 εκ. 
ανέργους, πλημμύρισαν τη χώρα με 3 εκ. 
μετανάστες, ανάγκασαν πάνω από 500 
χιλ. νέους Έλληνες, από τα πλέον μορ-
φωμένα και καλύτερα μυαλά του λαού μας, 
να εγκαταλείψουν τη χώρα και σκόρ-
πισαν παντού ερείπια, φτώχεια και 
εξαθλίωση!!!

Και τώρα τι μας λένε;
Ή περίοδος των μνημονίων τελείωσε 

και επομένως τέλος η όποια οικονομική 
υποστήριξη [προσωπικά θεωρώ ευτύχημα 
που απαλλαχθήκαμε από την οικονομική 
τους «βοήθεια», γιατί στην πραγματικό-
τητα μας χρέωσαν 240 δις ευρώ, τάχα για 
βοήθεια (Παπανδρέου, Σαμαράς, Βενιζέ-
λος, Τσίπρας) και σχεδόν τίποτε ή ελάχιστα 
έφθασαν στη χώρα (στην Ελλάδα έρχονταν 
μόνο τα έγγραφα του χρέους)].

Και τώρα μας προστάζουν: Βγείτε στις 
αγορές, για να βρείτε χρήματα για να πλη-
ρώσετε τα χρέη σας. Έτσι,

 Δεν θα μπορούμε πλέον να δανει-
ζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα με 
επιτόκιο 1%, αλλά από τους ιδιωτικούς 
οίκους, τους οποίους ελέγχουν οι καλοί 
μας εταίροι και «φίλοι» με επιτόκιο 4%, 5%, 
6% κ.λπ. Έτσι, οι Γερμανοί παραδείγμα-
τος χάριν έχουν απεριόριστη δυνατότητα 
να παίρνουν χρήματα από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα με επιτόκιο κάτω του 1%, να 
το διοχετεύουν στις Τράπεζές τους, για 
να το δανείζουν στην Ελλάδα με επιτό-
κιο πενταπλάσιο και άνω!!! Αυτός είναι 
και ο πρώτος βασικός λόγος που μας απο-
δεσμεύουν, όπως λένε, από τα μνημόνια.

Ο επόμενος λόγος είναι να αποδε-
χθούμε ότι το χρέος των 340 δις ευρώ είναι 
βιώσιμο και διαχειρίσιμο.

Απαιτούν απόλυτη τήρηση των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα και 
αυτών που εφαρμόζονται και αυτών που η 
εφαρμογή τους αρχίζει από την 1/1/2019, 
όπως η ΝΕΑ μεγάλη μείωση των συντά-
ξεων και η ΝΕΑ μεγάλη μείωση του 
αφορολόγητου.

Να προκύψει οπωσδήποτε πρωτο-
γενές πλεόνασμα 3,5% του Α.Ε.Π. κάθε 
έτους μέχρι και το 2022.

Όπως δημόσια ομολόγησε ο επι-
κεφαλής του ESM , η χώρα, επειδή 
δανείστηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
και όχι από τους ιδιωτικούς χρηματο-
πιστωτικούς οίκους τα 204 δις ευρώ, 
εξοικονομεί από τη διαφορά των επιτο-

κίων περίπου 12 δις ευρώ το χρόνο. 
Αναρωτιέμαι, όμως, όπως και ο κάθε 
Έλληνας πατριώτης, γιατί τότε δεν 
συνεχίζουν να μας δανείζουν, μέχρι, του-
λάχιστον, την εξόφληση του χρέους από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όπως εξάλλου 
κάνουν με τη Γερμανία και τους φίλους 
της βορειοευρωπαίους;

Αυτά τα δις που μας σπρώχνουν να 
τα δίνουμε στις ιδιωτικές τράπεζες για 
παραπάνω τόκους, δεν θα ήταν για την 
Ελλάδα μεγάλη οικονομική στήριξη; Και 
δεν θα χρειαστεί εάν γίνει έτσι, να κοπούν 
οι συντάξεις (νέα ληστεία 1,1 δις περί-
που ευρώ για το δημόσιο και 1,4 δις 
ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα, για να εξοι-
κονομήσει το Ελληνικό Δημόσιο πάνω από 
2,5 δις ευρώ. Ούτε, βεβαίως, να μειωθεί 
το αφορολόγητο.

Επίσης, από την ίδια πηγή εξοικο-
νόμησης (τοκογλυφίες από τις ιδιωτικές 
τράπεζες) χρημάτων, μπορεί άνετα η χώρα 
να ανταποκριθεί στη λίστα των αντίμε-
τρων για θέματα υψηλού κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, για τη στήριξη της ελλη-
νικής κοινωνίας με ένα ποσό που φθάνει 
τα 1,970 δις ευρώ (190 εκ. ευρώ για νέες 
προσχολικές μονάδες, 140 εκ. ευρώ για 
την επιστροφή οικογενειακών επιδομά-
των, 250 εκ. ευρώ για επιδόματα τέκνων, 
600 εκ. ευρώ για επιδότηση ενοικίου, 300 
εκ. ευρώ για επενδύσεις, 250 εκ. ευρώ 
για ενίσχυση της απασχόλησης και 240 
εκ. ευρώ για υποστήριξη της υγειονομι-
κής περίθαλψης.

Δυστυχώς, όμως, στη χώρα μας κυρι-
αρχεί ένας συνεχής σκυλοκαβγάς μεταξύ 
των πολιτικών και των κομμάτων. Ή κυβέρ-
νηση πανηγυρίζει γιατί τελείωσαν τα 
μνημόνια (μα έτσι ή αλλιώς, τα μνημόνια 
τελειώνουν από μόνα τους όταν λήγει και 
η αποστολή τους), όμως η επιτροπεία, 
ο έλεγχος, το αφεντιλίκι τελείωσαν;

Προφανώς όχι και σε κανένα σημείο. 
Εδώ, μας παρακρατούν 600 εκ. ευρώ που 
είναι κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα και 
για να τα πάρουμε (άκουσον-άκουσον, τα 
δικά μας χρήματα) πρέπει να αποφασί-
σουν οι «φίλοι» μας οι Γερμανοί και 
οι άλλοι.

Ο επικεφαλής του ESM Κλάους 
Ρέγκλινγκ ωμά ομολογεί: «Θα ήμουν 
αλαζόνας αν έλεγα ότι τα κάναμε όλα 
σωστά στην Ελλάδα», το κακό όμως είναι 
ότι η ίδια πολιτική, το ίδιο πρόγραμμα, τα 
ίδια μέτρα σε βάρος της χώρας συνεχίζο-
νται, χωρίς καμία διάκριση!

Το πολιτικό σύστημα της χώρας 
σιωπά και δουλικά υπακούει και εκτε-
λεί σε βάρος τη χώρας και του λαού.

Θυμίζω μερικά χαρακτηριστικά στην 
οικονομία που έχουν ενδιαφέρον για το 
τι είχαμε λίγο πριν την ένταξη στα μνημό-
νια και τι προέκυψε από την ένταξη και το 
εισπράττουμε σήμερα.

 Το 2009 το ΑΕΠ της χώρας ήταν στα 
240 δις ευρώ. Το 2018 υποχώρησε στα 
186 δις ευρώ. Συρρικνώθηκε 25%.

Το 2009 τα εισοδήματα που δηλώθη-
καν στην εφορία ήταν 104 δις ευρώ. Το 
2018 κατέπεσαν στα 73 δις ευρώ. Συρ-
ρίκνωση 29%.

Παρά το ότι τα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού μειώθηκαν σε σχέση 
με το 2009 κατά 54 δις ευρώ, το 2018 οι 
φόροι που θα καταβληθούν είναι περισ-
σότεροι κατά 1,4 δις ευρώ από το 2009.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού το 
2009 ήταν 71 δις ευρώ και το 2018 έγιναν 
55 δις ευρώ. Παρά το ότι έγιναν θηριώ-
δεις περικοπές στους μισθούς και τις 
συντάξεις και παρά το ότι ο αριθμός των 
εργαζόμενων στις δημόσιες υπηρεσίες μει-
ώθηκε κατά 150.000 περίπου, το χρέος 
της χώρας αυξήθηκε!!!

Το πρόγραμμα των δημοσίων επεν-
δύσεων από 12,4 δις ευρώ το 2009 
μειώθηκε στα 6 δις ευρώ το 2018.

Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία 
που δείχνουν καθαρά και χωρίς καμία 
αντίρρηση, ότι αυτά που μας έλεγαν όλοι 
αυτοί που υποστήριζαν και υπηρέτησαν 
τα μνημόνια κατά τη μνημονιακή περί-
οδο υποθέσεις κυβερνητικές και όχι μόνο, 
ήταν τερατώδη ψεύδη και η ένταξη της 
χώρας στο Δ.Ν.Τ και τους τροϊκανούς 
είναι ένα έγκλημα που ο ελληνικός 
λαός το πλήρωσε με πρωτοφανείς 
βάρβαρες συνέπειες και δυστυχώς θα 
το πληρώνει για πολλά χρόνια ακόμη. 

Ακόμη για άλλη μια φορά θέλω να επιση-
μάνω στους διάφορους μεγαλόσχημους και 
παρατρεχάμενους σαλίγκαρους που τους 
πλαισιώνουν, οικονομία με φτωχούς και 
εξαθλιωμένους τους εργαζόμενους και 
τους συνταξιούχους δεν έχει καμία, μα 
καμία δυνατότητα, όχι μόνο να βελτι-
ωθεί, αλλά ούτε και να επιβιώσει.

Όσο, λοιπόν, εφαρμόζουν πολιτικές μει-
ώσεων των μισθών και των ημερομισθίων, 
περικοπές και πάλι περικοπές των συντά-
ξεων, η ανεργία, η φτώχεια και η δυστυχία 
θα κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία.

Οι Δανειστές σαφέστατα και χωρίς 
καμία υποχώρηση, εξάλλου δεν αντέ-
δρασε και η ελληνική κυβέρνηση, όρισαν 
ότι η χώρα θα απελευθερωθεί και θα 
αποφασίζει από μόνη της όταν απο-
πληρωθεί τουλάχιστον το 65% του 
δανείου που οφείλει. Έτσι, μέχρι το 2022 
η εποπτεία των Δανειστών θα είναι συνε-
χής και αυστηρή και οι ελεγκτές θα μας 
έρχονται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο.

Το 2032 θα επανεξεταστεί το χρέος 
για να διαπιστωθεί εάν παραμένει βιώ-
σιμο και εάν όχι, θα παρθούν και πάλι 
νέα ανάλογα μέτρα από τους Δανει-
στές. Μέχρι την εξόφληση του 65% του 
χρέους οι δανειστές θα ελέγχουν την εται-
ρεία αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας 
(αναμένουμε, όπως γίνεται κατανοητό, νέο 
ξεπούλημα). Εξάλλου, η δημόσια περι-
ουσία, συνολικά (ακόμα και τα μνημεία 
της χώρας) αποτελεί την εγγύηση για 
την εξόφληση του χρέους.

Έτσι, λοιπόν, όσο συνεχίζεται αυτή η 
πολιτική από τη χώρα και η συμπεριφορά 
από την Ευρώπη και με αυτά που πιστεύει 
και κάνει η παρούσα κυβέρνηση, ο Γολγο-
θάς θα συνεχίσει να είναι μπροστά μας 
για πολύ επώδυνη και για απροσδιόριστη 
χρονική περίοδο, αρκετά μεγάλη, όμως.

Εύχομαι να μην ξανακούσουμε πάλι 
το «Καλό κουράγιο, Έλληνες».
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Οι εξελίξεις σε Αιγαίο, Βαλκάνια, Ανατολική 
Μεσόγειο και η εμπλοκή της Ελλάδας
[Συνέχεια της ομιλίας της κ. Λίνας Κροκίδη  
από το προηγούμενο φύλλο]

Καμιά εμπιστοσύνη σε ΗΠΑ – NATO – EE.
Στον ελληνικό λαό είναι γνωστός ο ρόλος 
των ΗΠΑ του NATO και της EE, ως συμ-
μάχων και εταίρων της χώρας. Υπό τη 
«σκέπη» του NATO και EE, ο ελληνικός 
λαός ζει για δεκαετίες στο χείλος της πολε-
μικής σύρραξης, κυριολεκτικά βιώνει μια 
«ειρήνη» με το πιστόλι στον κρόταφο. Τι 
είναι όλα αυτά; Είναι «εξασφαλισμένα» 
σύνορα μιας χώρας μέλους και του NATO 
και της EE; Αλλά και η ένταξη της Κύπρου 
στην EE μήπως βοήθησε στη δίκαιη επί-
λυση του κυπριακού, όπως προσπαθούσαν 
να μας πείσουν;

Στην Κύπρο, μετά την τουρκική αμφι-
σβήτηση της κυπριακής ΑΟΖ και την 
παρεμπόδιση του ιταλικού γεωτρύπανου 
να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες, με 
παρέμβαση των ΗΠΑ τέθηκε το ζήτημα 
της συνδιαχείρισης των φυσικών πόρων 
μεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυ-
πρίων, δηλαδή οι ΗΠΑ αναβάθμισαν το 
ψευδοκράτος σε ισότιμο συνομιλητή με 
την Κυπριακή Δημοκρατία, νομιμοποί-
ησαν, για μια ακόμη φορά, την εισβολή 
και κατοχή.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι, ενώ η χώρα μας 

ανήκει σε δυο μεγάλες συμμαχίες – το 
NATO και την EE – ακριβοπληρώνοντας, 
μάλιστα, τη συμμετοχή σε αυτές, όχι 
μόνο δεν έχει εξασφαλισμένα σύνορα 
και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά υπάρ-
χει σοβαρός κίνδυνος να εμπλακεί άμεσα 
ο λαός σε πόλεμο (γιατί έμμεση εμπλοκή 
υπάρχει), να χύσει το αίμα του για ξένα 
συμφέροντα.

Έτσι μπαίνει το ερώτημα: τι τις 
θέλουμε τέτοιες συμμαχίες;

Απαντάμε: Ο λαός δεν τις έχει καμία 
απολύτως ανάγκη, το αντίθετο, τις 
θεωρεί εχθρικές για τα συμφέροντά 
του, όπως εχθρός είναι και η αστική 
τάξη που έχει επιβάλει τη συμμετοχή 
της Ελλάδας σε αυτές.

Μας λένε ότι οι ιμπεριαλιστικές αυτές 
συμμαχίες μας προσφέρουν ασφάλεια: 
Τι παραβλέπουν συνειδητά τα επιτελεία 
που σερβίρουν τέτοια επιχειρήματα – αγνά 
ενδεχομένως ο απλός κόσμος που τα 
επαναλαμβάνει;: Παραβλέπουν ότι, 
φιλοξενώντας ξένες βάσεις, στόλους, αερο-
σκάφη, στρατεύματα, μετατρεπόμαστε σε 
χώρα βατήρα αμερικανονατοϊκών επιδρο-
μών. Έτσι, πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
δεχτούμε αντεπιθέσεις – αντίποινα από 
εκείνους που δέχονται αμερικανονατο-
ϊκή επίθεση.

Κάποιοι λένε ότι δεν θα τολμήσουν οι 
Τούρκοι να τα βάλουν με ολόκληρη τη 
διεθνή κοινότητα ή να τα βάλουν με την 
EXXON και την TOTAL. Πρόκειται για 
κάλπικη προπαγάνδα, αφού η ιστορία 

έχει δείξει το ακριβώς αντίθετο: Τα συμ-
φέροντα των ενεργειακών κολοσσών και 
λοιπών «μεγαθηρίων» όχι απλά δεν προ-
στατεύουν από τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους και τις επεμβάσεις, αλλά είναι 
η πηγή τους. Ο δρόμος του πετρελαίου 
(και του φυσικού αερίου και των άλλων 
ενεργειακών υλικών) είναι ποτισμένος με 
αίμα. Στον καπιταλισμό, στην εποχή 
παντοδυναμίας των μονοπωλίων, το 
πλούσια υπεδάφη γίνονται κατάρα 
αντί για ευχή, για τους λαούς.

Το μόνο που «διασφαλίζει» η εμπλοκή 
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι 
τις επιδιώξεις της αστικής τάξης της Ελλά-
δας για τη «γεωστρατηγική αναβάθμισή» 
της στην περιοχή, επιδιώξεις που «περ-
πατάνε» αλλού σε ανταγωνισμό, αλλού σε 
συνεργασία με την τουρκική αστική τάξη. 
Για τα κέρδη, εννοείται, των δύο κυρίαρ-
χων τάξεων και όχι των δύο λαών.

Όμως υπάρχουν και τα χειρότερα. 
Συγκεκριμένα:

Κατά την τελευταία σύνοδο υπουρ-
γών Άμυνας του NATO, αποφασίστηκε 
η συγκρότηση δυο νέων διοικήσεων στη 
δομή του, μια που θα εξασφαλίζει τις γραμ-
μές επικοινωνιών στον Ατλαντικό και μια 
για ταχεία μετακίνηση στρατευμάτων και 
εξοπλισμού στην Ευρώπη.

Όλα αυτά θυμίζουν Β’Π.Π, νηοπομπές 
στον Ατλαντικό και ενίσχυση πολεμικών 
μετώπων στην Ευρώπη. Προφανώς στις 
μέρες μας πρόκειται για μια ακόμη κορυ-
φαία πολεμική προετοιμασία.

Με προηγούμενες αποφάσεις τους, 
έχουν φροντίσει ήδη να εξοπλίσουν 
με τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις τα 
σύνορα με τη Ρωσία. Τη Ρωσία, που είναι 
πλέον μια μεγάλη ιμπεριαλιστική δύναμη 
και πορεύεται με γνώμονα τα συμφέρο-
ντα της δικής της αστικής τάξης.

Σε τέτοια επικίνδυνα σχέδια μας 
μπλέκουν οι κυβερνήσεις και ειδικά η 
σημερινή, που έχει αναδειχθεί σε «σημαι-
οφόρο» στα σχέδια ΉΠΑ – NATO – EE.

Ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μετα-
τρέπει τη χώρα σε προκεχωρημένο 
φυλάκιο, σε ιμπεριαλιστικό ορμητή-
ριο.
Συγκεκριμένα:
 ‣ Επεκτείνει τις αμερικανοΝΑΤΟικές 

βάσεις, πρώτα απ’ όλα της Σούδας, αλλά 
και στον Άραξο, όπου προετοιμάζεται η 
εγκατάσταση πυρηνικών (το διαψεύσανε, 
αλλά επιβεβαιώθηκε με τη διαρροή απόρ-
ρητου εγγράφου). Θα έχουμε νέες βάσεις 
στην Αλεξανδρούπολη και στη Σύρο, 
επανέρχονται οι συζητήσεις για ενδεχό-
μενη μεταφορά στην Ελλάδα μέρους της 
βάσης του Ιντσιρλίκ. Στη Λάρισα ξεκινά 
η διαδικασία μετεγκατάστασης μη επαν-
δρωμένων αμερικανικών αεροσκαφών 
τύπου drone.
 ‣ Το Γ΄ Σώμα Στρατού υπάγεται απευ-

θείας στο NATO, με αποστολή την ταχεία 
επέμβαση, όπου επιτάσσουν τα συμφέρο-

ντα του NATO.
 ‣ Στο Κιλκίς, με ελληνικά μέσα και προ-

σωπικό, εκπαιδεύονται οι επικεφαλής 
των πολυεθνικών στρατευμάτων, για να 
επιβάλουν την ιμπεριαλιστική «ειρήνη», 
μακελεύοντας τους λαούς – στόχους.
 ‣ Δαπανά τεράστια ποσά που τα χρυσο-

πληρώνει ο λαός. 1,232 δισ. ή έστω 1,1 
δισ. ευρώ αποφασίστηκε πρόσφατα να 
δώσουν (να δώσουμε δηλαδή) για την 
αναβάθμιση των F – 16 (και μη μας πουν 
πως δίνονται για την άμυνα της χώρας 
έναντι της Τουρκίας, τους «μαρτύρησε» 
έγγραφο αμερικανικής υπηρεσίας ότι «η 
προτεινόμενη πώληση θα συμβάλει στην επί-
τευξη στόχων της εξωτερικής πολιτικής και 
της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ». Παζάρια 
για την προμήθεια γαλλικών φρεγατών. 
Είμαστε η πρώτη χώρα στην EE σε 
στρατιωτικές δαπάνες και η δεύτερη 
χώρα στο NATO, μετά τις ΉΠΑ, κατ’ 
αναλογία με το ΑΕΠ μας (2,46%). Το 40% 
των ενόπλων μας δυνάμεων είναι στη διά-
θεση του NATO, και μάλιστα σε δυνάμεις 
ταχείας επέμβασης.
 ‣ Φιλοξενεί στρατιωτικές ασκήσεις, όπως 

η πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος 2018», 
που δεν έχει σχέση με την ενίσχυση της 
άμυνας της χώρας αλλά ήταν «πρόβα πολέ-
μου».
 ‣ Αναβαθμίζει τη συνεργασία με 

κράτη – δολοφόνους, όπως το Ισραήλ, που 
ματώνει τον παλαιστινιακό λαό, και τη Σ. 
Αραβία που ματώνει το λαό της Υεμένης.
 ‣ 16 αποστολές ελληνικών στρατιωτι-

κών μονάδων βρίσκονται εκτός συνόρων.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
[Τα Βαλκάνια, που 20 σχεδόν χρόνια 

μετά την επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία, 
συνεχίζουν να μοιάζουν με μπαρουταπο-
θήκη έτοιμη να εκραγεί].

Στα Βαλκάνια έχουμε όξυνση των 
αντιθέσεων και των ανταγωνισμών 
μεταξύ ΉΠΑ NATO ΡΏΣΙΑΣ – ΚΙΝΑΣ. 
Αυτή η όξυνση – ειδικά με τη Ρωσία και το 
Ιράν – υπάρχει και στο μέτωπο της Συρίας. 
Στη νέα Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ, 
η Ρωσία και η Κίνα προσδιορίζονται ως 
«στρατηγικοί ανταγωνιστές», υπ’ αριθμόν 
1, δηλαδή, αντίπαλοι των ΗΠΑ.

Βιάζονται, λοιπόν, να εντάξουν τα 
Δυτικά Βαλκάνια στις ευρωατλαντικές 
δομές, γιατί θέλουν να προλάβουν τα 
σχέδια και την επιρροή της Ρωσίας και 
της Κίνας στα Βαλκάνια.

Στα Βαλκάνια διασταυρώνονται 
σημαντικά ανταγωνιστικά σχέδια στην 
Ενέργεια και τους αγωγούς μεταφοράς 
της, μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ενώ δια-
σταυρώνονται και δρόμοι μεταφοράς 
εμπορευμάτων, όπως είναι ο νέος κινε-
ζικός «δρόμος του μεταξιού», για τον 
οποίο μάλιστα σημαντικό ρόλο παίζει 
και το λιμάνι του Πειραιά με την COSCO. 
Η αυξανόμενη οικονομική σημασία των 

Βαλκανίων αποτυπώνεται και στη σχε-
τική στρατηγική της EE.

Επίσης, στα Βαλκάνια ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
για το ποιος θα πουλήσει τα εξοπλιστικά 
του προγράμματα, ποιος θα εξασφαλίσει 
στρατιωτικά στηρίγματα με αντίστοιχες 
βάσεις, ειδικά αν υπάρξει τυχόν ριζική 
αλλαγή της τουρκικής στάσης απέναντι 
σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, οπότε το NATO θέλει να 
έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό στρα-
τιωτικό αντιστάθμισμα στα Βαλκάνια.

Στο προτεκτοράτο που λέγεται Κόσοβο 
υπάρχει η μεγαλύτερη αμερικανική βάση 
στον κόσμο.

Η Ρωσία έχει ήδη σημαντικά ερείσματα 
στη Σερβία, έχουν συνάψει «κοινή αμυ-
ντική συνθήκη», ενώ συζητιέται ακόμη 
και η ένταξη της Σερβίας στην Ευρασια-
τική Οικονομική Ένωση.

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους 
ο αμερικανός πρέσβης, εν ψυχρώ, διατύ-
πωσε με τόση καθαρότητα, από τη σκοπιά 
των συμφερόντων τους, το «ενδιαφέρον» 
τους για τη Θεσσαλονίκη, γενικότερα τη 
Βόρεια Ελλάδα.

Εμείς απαντάμε: Μόνο κινδύνους 
για τους λαούς σημαίνει το ενδια-
φέρον των ΉΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ για τα 
Βαλκάνια.

Σε αυτούς λοιπόν τους επικίνδυ-
νους στόχους σπεύδει να στρατευθεί 
η ελληνική κυβέρνηση, αναλαμβάνει 
συγκεκριμένους ρόλους προώθησης 
της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης των 
Βαλκανίων, επάξια ανταποκρίνεται στις 
στοχεύσεις των Αμερικανών, να γίνει 
δηλαδή η Ελλάδα γεωπολιτικός «μεντε-
σές» στην περιοχή, όπως χαρακτηριστικά 
είπε ο Αμερικάνος πρέσβης.

Η κυβερνητική προθυμία πρέπει να 
εξηγηθεί και από τη σκοπιά των συμφε-
ρόντων των ελληνικών επιχειρήσεων, που 
δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια, και 
από τα ευρύτερα οφέλη που προσδοκούν.

Να γιατί άνοιξε τώρα το θέμα της ονο-
μασίας της ΠΓΔΜ. Γιατί, χωρίς να λυθεί 
το θέμα της ονομασίας, η ΠΓΔΜ δεν θα 
μπορέσει να μπει στο NATO τον Ιούλιο 
και αργότερα και στην EE.

Επομένως, η ονοματολογία που 
κυριάρχησε είναι αποπροσανατο-
λιστική, κρύβει τους πραγματικούς 
κινδύνους και τις πραγματικές στο-
χεύσεις.

Αυτή την πλευρά, που είναι και η πραγ-
ματική αιτία της πρεμούρας τους για να 
«λυθούν οι διαφορές με την ΠΓΔΜ», κρύ-
βουν τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα 
κόμματα, εκτός του ΚΚΕ, πολύ περισσό-
τερο οι διοργανωτές των εθνικιστικών 
συλλαλητηρίων για το Μακεδονικό.

Και ρωτάμε: Το εργατικό κίνημα, το 
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, ακόμη κι αν 
υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση με γεωγρα-
φικό προσδιορισμό που θα περιλαμβάνει 
τη λέξη Μακε δονία, πρέπει να διευκολύ-
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νει την ένταξη των Σκοπίων στο NATO 
και την EE; Θα είναι αυτό προς το συμφέ-
ρον του Σκοπιανού λαού, των λαών των 
Βαλκανίων;

Πόσο μάλλον που υπάρχουν και άλλα 
ζητήματα, όπως το θέμα της απαλοι-
φής των αλυτρωτικών προβλέψεων στο 
Σύνταγμα, το θέμα της κοινής ονομασίας 
έναντι όλων )όχι, δηλαδή, άλλο όνομα για 
εσωτερική χρήση και άλλο για τις διεθνείς 
σχέσεις), της – έστω λεκτικής – εξασφά-
λισης του απαραβίαστου των συνόρων.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το δηλητήριο του εθνικισμού και του 
μεγαλοϊδεατισμού εκδηλώνεται και 
από την άρχουσα τάξη της Αλβανίας.

Είναι γνωστά τα σενάρια για νέες 
αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια, με 
επίκεντρο τη «Μεγάλη Αλβανία», που 
τροφοδοτούνται συχνά – πυκνά από 
την αλβανική πλευρά, υπενθυμίζοντας 
πόσο ρευστή παραμένει η κατάσταση στα 
Δυτικά Βαλκάνια, όσο εντείνεται ο ενδο-
ϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός μεταξύ 
ΗΠΑ – EE – NATO και Ρωσίας.

Κ α ι  τ ι  κ ά ν ε ι  η  κ υ β έ ρ ν η σ η 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ; Προσπαθεί να κλείσει 
και όχι να λύσει τα ανοιχτά ζητή-
ματα – και μάλιστα με θριαμβευτικούς 
τόνους – γιατί θέλει να διευκολύνει την 
ένταξη της Αλβανίας στην EE, παρόλο 
που έχουμε υπαναχώρηση της αλβανικής 
πλευράς από τη συμφωνία που υπογρά-
φηκε το 2009 και διευθετούσε θετικά, με 
βάση το διεθνές δίκαιο, τις θαλάσσιες 
ζώνες μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή 
την ΑΟΖ στο Ιόνιο. [Επέκταση χωρικών 
υδάτων στα 12 ν.μ. και αναγνώριση ότι 
τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα στις 
θαλάσσιες ζώνες]. Μήπως είναι τυχαίο 
το ότι η αλβανική κυβέρνηση ακύρωσε 
τη συμφωνία του 2009 μετά την είσοδο 
της στο NATO; Δηλαδή είναι και αυτή 
μια «σύμμαχος» χώρα, όπως και η Τουρ-
κία. Να ακόμη ένα παράδειγμα, για όσους 
επιμένουν ότι το NATO εξασφαλίζει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Μην ξεχνάμε ότι στα Βαλκάνια και 
η Τουρκία διεκδικεί επίσης διακριτό 
ρόλο, με επιχειρηματικούς ομίλους της 
να έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους σε 
όλες αδιακρίτως τις χώρες και το θρησκευ-
τικό στοιχείο να χρησιμοποιείται για να 
εμφανίσει την Άγκυρα ως «αρωγό» των 
μουσουλμάνων της περιοχής.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» 

στα Βαλκάνια, της χρησιμοποίησης από 
τους ιμπεριαλιστές υπαρκτών ή και ανύ-
παρκτων μειονοτικών προβλημάτων, του 
διαμελισμού κρατών και της δημιουρ-
γίας προτεκτοράτων δεν σταμάτησε με τη 
διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ανα-
τροφοδοτείται από τους ανταγωνισμούς 
και το κυνήγι του κέρδους των αστικών 
τάξεων των χωρών.

Οι λαοί των Βαλκανίων δεν έχουμε να 
χωρίσουμε τίποτε μεταξύ μας. Αντίθετα, 
έχουμε κοινό συμφέρον να αγωνιστούμε 
ενάντια στην EE, στο NATO, στις ΗΠΑ και 

άλλους ιμπεριαλιστές. Να αγωνιστούμε 
ενάντια στις κυβερνήσεις των χωρών, 
που χαράζουν την πολιτική τους σύμ-
φωνα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, 
σε βάρος των λαών.

Οι ανάγκες των λαών της περιοχής, 
η αμοιβαία επωφελής συνεργασία 
των χωρών, μπορούν να διασφαλι-
στούν μόνο με την αποδέσμευση από 
EE και NATO, όπως και κάθε άλλη 
ιμπεριαλιστική ένωση, με τους λαούς 
νοικοκύρηδες στον τόπο τους.

ΜΕΣΉ ΑΝΑΤΟΛΉ
Πέρασαν κιόλας 7 χρόνια από την 

έναρξη της ιμπεριαλιστικής επέμβασης 
στη Συρία, επέμβασης που μετράει εκατο-
ντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια 
πρόσφυγες. Γιατί επέμβαση ήταν ο δήθεν 
εμφύλιος μεταξύ της κυβέρνησης Άσαντ 
και των λεγόμενων «αντικαθεστωτικών», 
της λεγόμενης «συριακής αντιπολίτευ-
σης» κ.λπ. Και έγινε γιατί ο Άσαντ, το 2011, 
επέλεξε να συμμετάσχει η χώρα σε αγωγό 
αερίου, σε συνεργασία με το Ιράν και το 
Ιράκ, και όχι στον ανταγωνιστή αγωγό 
(που ήθελαν οι ΗΠΑ) με Κατάρ, Σ. Αραβία, 
Ιορδανία και Τουρκία. Επίσης, γιατί η 
κυβέρνηση Άσαντ ανέθεσε σε ρωσική 
εταιρεία την εξόρυξη από την ΑΟΖ της 
Συρίας.

Στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο υπάρ-
χουν κι άλλα ανοιχτά μέτωπα. Εντείνεται 
η επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ 
απέναντι στον παλαιστινιακό λαό. Συνε-
χίζεται η αντιπαράθεση Ισραήλ – Ιράν, 
Σαουδικής Αραβίας – Ιράν, που εκδηλώ-
νεται στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της 
Υεμένης. Τριγμοί στις σχέσεις Σ. Αρα-
βίας – Κατάρ, μετά την απόφαση του Κατάρ 
για συνεκμετάλλευση του μεγαλύτερου 
στον κόσμο κοιτάσματος «SouthPars» με 
το Ιράν.

Παρά την ήττα του ISIS, τον οποίο ΗΠΑ 
και οι συμμαχικές τους δυνάμεις (πετρε-
λαιομοναρχίες του Κόλπου και Τουρκία 
δημιούργησαν, εξόπλισαν και εκπαίδευ-
σαν), ο πόλεμος συνεχίζεται άγρια. Στο 
λαβωμένο κορμί της Συρίας και του λαού 
της παίζονται «παιχνίδια» τεράστιων συμ-
φερόντων.

Η χώρα είναι διάσπαρτη με στρατιω-
τικές βάσεις των ΗΠΑ, της Ρωσίας, με 
στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, της λιβα-
νέζικης «Χεσμπολάχ», ενώ η Τουρκία, με 
δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιτέ-
θηκε στους Κούρδους της Βόρειας Συρίας, 
κατέκτησε την πόλη Αφρίν, εμποδίζει τη 
συνένωση των κουρδικών καντονιών και 
παράλληλα βάζει βάσεις για το διαμελι-
σμό της χώρας.

Πριν λίγες μέρες είχαμε το βομβαρδι-
σμό της Συρίας από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και 
την Αγγλία, με πρόσχημα επίθεση, δήθεν, 
με χημικά από το στρατό του Άσαντ, με το 
ίδιο πρόσχημα που έγιναν και οι περυσι-
νοί βομβαρδισμοί.

Με αφορμή τους βομβαρδισμούς, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ άρχισε να λέει 
ότι η χώρα δεν συμμετέχει στον πόλεμο 
και μάλιστα ειδικά αν δεν υπάρχει εντολή 
του ΟΗΕ.

Πρώτα – πρώτα, και εκεί που υπάρχει 
εντολή από τον ΟΗΕ, δεν σημαίνει ότι ο 

πόλεμος είναι δίκαιος. Γιατί και ο ΟΗΕ 
στα χέρια των ιμπεριαλιστών βρίσκεται, 
δεν είναι ο ΟΗΕ όπως ήταν όταν υπήρχε 
η ΕΣΣΔ και οι άλλες σοσιαλιστικές χώρες.

Είναι ψέμα πως δε συμμετέχει η χώρα 
στον πόλεμο στη Συρία, ότι η κυβέρνηση 
είναι αθώα του αίματος, όταν και στις δύο 
επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές 
υποδομές, ειδικά η βάση της Σούδας.

Το 2017, οι πύραυλοι «τόμαχοκ» που 
εκτοξεύθηκαν κατά της Συρίας, φιλοξε-
νούνταν προηγουμένως στη βάση της 
Σούδας και από εκεί φορτώθηκαν στα 
πολεμικά των ΗΠΑ. Κομβικό ρόλο στο 
πυραυλικό χτύπημα στη Συρία είχε η 
Ελλάδα και στην πρόσφατη επίθεση. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, 12 αεροσκάφη 
(κατασκοπευτικά, εναέριου ανεφοδια-
σμού) απογειώθηκαν από αεροδρόμια 
της Κρήτης.

Όταν ελληνικά πολεμικά πλοία και υπο-
βρύχια, με συμφωνία της κυβέρνησης, 
τίθενται ως πλοία προστασίας αεροπλα-
νοφόρων ή άλλων μεγάλων πλοίων των 
ΗΠΑ, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν 
μονάδες εκστρατείας, δεν συμμετέχουν 
στον πόλεμο;

Λέει ψέματα η κυβέρνηση, λοιπόν, 
ότι δεν συμμετέχει στους πολέμους, 
όπως τα ίδια ψέματα έλεγαν και οι 
προκάτοχοί της διαχρονικά για τις 
επεμβάσεις που προηγήθηκαν.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα συμφέροντα στη Συρία είναι μεγάλα! 

Αλλάζουν σύνορα, χύνεται αίμα!
Στην κυριολεξία: Οι ιμπεριαλιστές 

τη γη ξαναμοιράζουν!
Τα παζάρια δίνουν και παίρνουν. Τα 

παζάρια που γίνονται έχουν άμεση σχέση 
με την Ελλάδα. Τα σύνορα της Τουρκίας 
με τη Συρία και το Ιράκ διέπονται από 
τη Συνθήκη της Λοζάνης. Από τη στιγμή 
που επαναχαράσσονται με το αίμα των 
λαών της περιοχής, ανοίγει ο ασκός του 
Αιόλου για να κουρελιαστεί η Συνθήκη της 
Λοζάνης, που διέπει και τα ελληνο – τουρ-
κικά σύνορα.

Συμμαχίες αναδιατάσσονται. Όπως 
αυτή των Αμερικανών με τους Κούρ-
δους, όπως είδαμε με τη στάση τους που 
επέτρεψαν στην Τουρκία να επέμβει στο 
Αφρίν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή 
η υπόθεση. Αν δηλαδή οι αμερικανονα-
τοϊκοί θα σταματήσουν την Τουρκία και 
θα συνεχίσουν να συντάσσονται με τους 
Κούρδους ή θα την αφήσουν να προχω-
ρήσει ανατολικότερα.

Φίλες και φίλοι,
Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα. Είναι 

ένα ισχυρό καπιταλιστικό κράτος. Δια-
θέτει μεγάλο στρατό! Έχει επέμβει δύο 
φορές στη Συρία, χώρια στο Ιράκ, όπου 
διατηρεί κατοχικές στρατιωτικές δυνάμεις, 
όπως κάνει και στην Κύπρο! Έχει στρα-
τιωτικές βάσεις στη Σομαλία, στο Κατάρ, 
αξιοποιεί τη θρησκευτική συγγένεια στην 
πολιτική της των συμμαχιών! Νομίζετε 
ότι οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές θα την 
εγκαταλείψουν τόσο εύκολα στα χέρια 
των Ρώσων;; Έτσι, όπως λένε διάφοροι 
«αναλυτές», για να κάνουν τον ελληνικό 
λαό να δεχτεί τη μεγαλύτερη εμπλοκή στα 
ιμπεριαλιστικά σχέδια; Ότι δηλαδή μας 
συμφέρει να εκμεταλλευτούμε το κενό 
που αφήνει η ψυχρότητα στις σχέσεις 

Τουρκίας – ΗΠΑ και να πάρουμε εμείς τη 
θέση της Τουρκίας.

Μεταξύ ΗΠΑ – Ρωσίας γίνεται το 
μεγάλο παζάρι για το μοίρασμα των συρια-
κών εδαφών και όχι μόνο. Αν κάτι πάει 
στραβά στα παζαρέματα που γίνονται, 
η Ελλάδα και ο λαός της θα βρεθούμε 
στο μάτι του κυκλώνα, με τις βάσεις, με 
τη νατοϊκή αρμάδα στο Αιγαίο και τη 
γενικότερη εμπλοκή της χώρας στους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Να γιατί η κυβέρνηση έχει τεράστια 
ευθύνη για την επικίνδυνη, όλο και πιο 
βαθιά, εμπλοκή της χώρας.

Φίλες και φίλοι,
Η θέση ότι η ανάληψη πιο ενεργού 

ρόλου στα ευρωατλαντικά σχέδια και η 
γεωστρατηγική αναβάθμιση της θέσης 
της χώρας στην περιοχή ωφελεί παράλ-
ληλα και το λαό, είναι κάλπικη. Αποβλέπει 
στην «αναβάθμιση» των κερδών των 
λίγων, ενώ ο λαός θα συνεχίζει να ζει με 
μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα, χωρίς 
να αποκλείεται ότι θα του ζητήσουν να 
χύσει και το αίμα του για ξένα συμφέρο-
ντα. To NATO και η EE, τα μονοπώλια 
που στην πραγματικότητα κυβερνούν, 
είναι εχθροί των λαών, όχι μόνο στην 
περίοδο του πολέμου, αλλά και στην 
περίοδο της ιμπεριαλιστικής ειρήνης, 
όπως αυτή που ζούμε.

Με μεγαλύτερη ορμή, το κίνημα, 
μαζί με τους αγώνες του για την οικο-
νομική πολιτική της κυβέρνησης, 
πρέπει να παλέψει, για:
 ‣ Αποδέσμευση της χώρας από 

NATO – EE.
 ‣ Σταμάτημα της συμμετοχής στον 

πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις και τα ξένα 
στρατηγεία, όλες οι πολεμικές εγκαταστά-
σεις και διευκολύνσεις.
 ‣ Όχι στην αγορά επιθετικών εξοπλιστι-

κών προγραμμάτων για τις ανάγκες του 
NATO, που δεν προσφέρονται για την 
άμυνα της χώρας.
 ‣ Καμιά συμμετοχή σε ευρωνατοϊκές απο-

στολές εκτός συνόρων.
 ‣ Να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί 

από αυτές τις αποστολές.
 ‣ Μέτωπο ενάντια στον εθνικισμό, το 

σωβινισμό και τον κοσμοπολιτισμό.
 ‣ Αλληλεγγύη στους λαούς που δέχονται 

τον πόλεμο στο έδαφός τους.
Να παλέψει γενικότερα ενάντια 

στο ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευ-
σης που γεννά τη φτώχεια και τους 
πολέμους, όπως ήταν και το σύνθημα 
του ΠΑΜΕ τη φετινή Πρωτομαγιά.

Και σε περίπτωση που δεχθεί η Ελλάδα 
επίθεση στο έδαφός της, προφανώς και ο 
λαός, τα στρατευμένα παιδιά του, θα υπε-
ρασπιστούν τα σύνορα και τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της χώρας, όμως, συγχρόνως, 
θα πρέπει να οργανώνεται αυτοτελώς για 
να βγει ο λαός νικητής από τον πόλεμο και 
όχι η αστική τάξη, που ενεργεί με βάση 
τα δικά της συμφέροντα, τόσο σε καιρό 
ειρήνης όσο και πολέμου. Που θα επιβά-
λει τη δική της ειρήνη, μια ειρήνη «με το 
πιστόλι στον κρόταφο», για να συνεχίσει 
την εκμετάλλευση και να αρχίσει πάλι το 
σπιράλ εμπλοκής σε νέους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους, για να θυσιαστούν και οι 
επόμενες γενιές για ξένα συμφέροντα και 
κάτω από «ξένες σημαίες».

[Συνέχεια από την σελίδα 7]
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Απάντηση ΕΦΚΑ σε δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας με τίτλο «Λανθασμένες όλες 
(;) οι συντάξεις – Απροστάτευτοι οι δικαιούχοι απέναντι στα συνεχή σφάλματα».
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018
Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα, ο 
ΕΦΚΑ αποσαφηνίζει – διευκρινίζει, για 
αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων 
στους συνταξιούχους και για λόγους 
αποκατάστασης της πραγματικότητας 
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό-κα-
νονιστικό πλαίσιο, τα ακόλουθα:

• Επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης 
που υποβάλλονται από 13/5/2016 και 
έπειτα προβλέπεται νέος τρόπος υπο-
λογισμού της σύνταξης λόγω γήρατος, 
αναπηρίας και θανάτου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρ.28 του ν.4387/2016 
και της παρ. 4 της ίδιας διάταξης.

• Αναφορικά με την ανταποδοτική 
σύνταξη, έχουν δοθεί οι οδηγίες με το με 
αριθ. πρωτ. Φ80000/οικ.60271/2195/23-
12-2016 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (Α.Δ.Α. 

ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω) που αποτελεί ερμη-
νευτική εγκύκλιο του άρθρου 28 του 
ν.4387/2016.
 ‣ Στο άρθρο 34 του ν.4387/2016 

απαριθμούνται ρητά οι χρόνοι που λαμ-
βάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 
συντάξιμων αποδοχών. Μεταξύ, λοιπόν, 
των χρόνων αυτών συγκαταλέγονται 
οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης. 
Δηλαδή, οι χρόνοι που αναγνωρίσθη-
καν μέσω εξαγοράς.
 ‣ Επιπροσθέτως, με την παρ. 2 εδ. δ́  

του άρθρ. 28 του ν.4387/2016, ρητά 
στη διάταξη αναφέρεται ότι «Για το 
χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζε-
ται πλασματικά, κατόπιν καταβολής 
του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, 
ως συντάξιμες αποδοχές ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕ 

ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΟ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ, αν εκλαμβανό-
ταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που 
καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε 
μήνα ασφάλισης». Ακριβώς γι’ αυτόν 
το λόγο, οι πλασματικοί χρόνοι που 
αναγνωρίσθηκαν χωρίς εξαγορά δεν 
συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό 
του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
Συμπερασματικά:
 ‣ Η επίκληση του ισχυρισμού περί 

αποκλειστικά πραγματικής ασφάλι-
σης, στο αναφερόμενο δημοσίευμα, για 
το επίμαχο διάστημα 2002 έως 2016, 
ως χρόνου ασφ/σης των υποψήφιων 
συνταξιούχων, στον οποίο δεν μπορεί 
να εισχωρεί χρόνος πλασματικός – αν 
και εξαγοράσιμος – περιορίζεται στα 
αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 28 

και δεν λαμβάνει υπόψη τα όσα ρητά 
προβλέπονται στην παρ. 2 δ του ίδιου 
άρθρου, όπως και στο άρθρ. 34 του ίδιου 
νόμου.
 ‣ Οπότε, μέσω της ανάγνωσης του 

συνόλου της διάταξης, ρητά προβλέπο-
νται στο νόμο 4387/2016 τα εφαρμοστέα 
περί του τρόπου υπολογισμού των 
συντάξεων και ειδικά σε ό,τι αφορά τις 
περιπτώσεις αυτές των ασφ/νων που 
τυγχάνει να έχουν προβεί σε αναγνώ-
ριση πλασματικού χρόνου ασφ/σης με 
εξαγορά, ο οποίος ανάγεται χρονικά στο 
κρίσιμο διάστημα 2002 και μετά έως 
την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης συνταξιοδότησης, διάστημα εντός 
του οποίου αναζητούνται οι συντάξι-
μες αποδοχές.

Ρύθμιση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συνταξιούχων.
Θέμα: Απάντηση σε επιστολή σας σχε-
τικά με τη ρύθμιση των δανείων των 
συνταξιούχων – μελών της Ομοσπον-
δίας σας από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων.
Σχετ.: Η (0) 72061_18/18-6-2018 επι-
στολή σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, 
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρημα-
τοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό 
περιφερειακής ανάπτυξης, αποκλει-
στικής φύλαξης και διαχείρισης των 
κάθε μορφής παρακαταθηκών, στή-
ριξης της στεγαστικής πολιτικής για 
την απόκτηση πρώτης κατοικίας και 
εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοι-
νωνικού συμφέροντος. Λειτουργεί με 
τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από 
τον Υπουργό Οικονομικών.

Αναφορικά με το αίτημά σας για την 
οριζόντια μείωση του επιτοκίου και του 
κεφαλαίου των δανείων των υπαλλήλων 
– μελών του Συλλόγου σας, σας ενημε-
ρώνουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ακολουθεί μία πολιτική 
προσαρμοσμένη στις πραγματικές 
δυνατότητες του κάθε δανειολήπτη, 
δίνοντας έμφαση σε όσους έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη, ώστε το όφελος που θα 
προκύψει να είναι πολλαπλάσιο για 
όσους έχουν πληγεί περισσότερο από 
την οικονομική κρίση.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως προ-
κύπτει από την ανάλυση που ακολουθεί, 
υπάρχει για όλους άμεση ή έμμεση 
μείωση επιτοκίου.

Με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων 
δανείων στεγαστικού τομέα, η μηνι-
αία δόση των δανείων καθορίζεται με 
βάση το καθαρό οικογενειακό εισό-
δημα των δανειοληπτών, με το οποίο 
προσδιορίζεται η μηνιαία δόση, την 
οποία ο δανειολήπτης θα μπορεί να 
εξυπηρετεί, ώστε η ρύθμιση η οποία θα 
προταθεί να είναι βιώσιμη. Προκειμέ-
νου να επιτευχθεί η επιθυμητή δόση, το 
Ταμείο ακολουθεί κάθε δυνατή τεχνο-
οικονομική λύση, όπως επιμήκυνση 
του χρόνου αποπληρωμής, δραστική 
μείωση του επιτοκίου και πάγωμα 
μέρους του κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, σας υπενθυμίζουμε ότι 
όλα τα δάνεια του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων χορηγούνταν με 
σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια 
του δανείου, ώστε η δόση να παραμένει 
σταθερή και ο δανειολήπτης να προ-
στατεύεται σε περιπτώσεις αύξησης 
του επιτοκίου βάσης μακροχρονίως. 
Κατά συνέπεια δεν είναι συγκρίσιμα με 
τα ισχύοντα επιτόκια άλλων πιστωτι-
κών ιδρυμάτων και άλλης μορφής (π.χ. 
κυμαινόμενα).

Ειδικότερα για τους δανειολή-
πτες-συνταξιούχους, που εντάχθηκαν 
στη νέα πολιτική ρυθμίσεων, σύμφωνα 
με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από 
την επεξεργασία των αιτήσεών τους, 
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

1. Για το 36% αυτών, παράλληλα με τη 
δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας 
αποπληρωμής, θα υπάρχει μεσοσταθ-
μική μείωση του επιτοκίου 1%, μέσω 
του θεσμού της επιβράβευσης.

2. Για το 19%, παράλληλα με την επι-
μήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, 
θα υπάρχει και μείωση του επιτοκίου 
από 1% μέχρι 3%, ενώ

3. Για το 45% δίνεται η δυνατό-
τητα ταυτόχρονα για επιμήκυνση 
της διάρκειας αποπληρωμής, μείωση 
κατ’ ελάχιστον 2,5% του επιτοκίου και 
πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
εφαρμόζει μία πολιτική ρυθμίσεων, η 
οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες διαβίωσης των δανειολη-
πτών, αλλά και των οικογενειών αυτών. 
Έτσι, προσφέρει ουσιαστικές και 
μόνιμες λύσεις και όχι λύσεις προσω-
ρινού χαρακτήρα, από τις οποίες σε 
κάθε περίπτωση ωφελημένος είναι ο 
δανειολήπτης.

Αναφορικά με το αίτημά σας για 
απαλλαγή ή διαγραφή του εναπομεί-
ναντος κεφαλαίου, σας υπενθυμίζουμε 
ότι οι πόροι που χρησιμοποιούσε το 
Ταμείο, για να χορηγήσει δάνεια, προ-
έρχονταν από κεφάλαια τρίτων και ως 
εκ τούτου δεν δύναται να ακολουθήσει 
πολιτικές «κουρέματος», καθώς αυτές 
θα έθεταν θέμα αξιοπιστίας του προς 
τους καταθέτες του, αλλά ούτε μπορεί να 
μεταφέρει πόρους από άλλες δραστηρι-
ότητές του για το σκοπό αυτό (κεφάλαιο 

Α, άρθρο δεύτερο, παράγραφος Β του 
Ν. 4254/2014).

Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον 
το επιθυμούν οι δανειολήπτες-μέλη 
του συλλόγου σας, θα πρέπει να μας 
αποστείλουν αίτηση ένταξης στις νέες 
ρυθμίσεις του Ταμείου, επισυνάπτο-
ντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
προκειμένου να υπαχθούν στις προβλε-
πόμενες ρυθμίσεις.

Τέλος, όσοι πληρούν τα κριτήρια 
ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς 
δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι 
σήμερα γνωστοποιήσει τον ΙΒΑΝ 
αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού 
ή κοινού, που τηρούν σε τραπεζικό 
ίδρυμα της χώρας, όπως προβούν άμεσα 
στη γνωστοποίηση αυτού, μέσω του 
συνδέσμου «e-Services / Ηλεκτρονι-
κές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του 
Ταμείου (www.tpd.gr).

Σε κάθε περίπτωση, το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, ως Ν.Π.Δ.Δ. 
που υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον, 
παρακολουθεί τις ανάγκες των δανειο-
ληπτών του και μέσα από στοχευμένες 
παρεμβάσεις, προσαρμόζει την πολιτική 
του, ώστε να εξασφαλίσει τις καλύτερες 
δυνατές λύσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία 
ή διευκρίνιση.
Η προϊσταμένη διεύθυνσης
Μαρία Κόκκαλη
Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
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«Συνάδελφοι, συνταξιούχοι,
Η κατάσταση στην υγεία, στην ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, χειροτερεύει μέρα με τη 
μέρα. Τα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενοι, συντα-
ξιούχοι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους δεν έχουν 
πρόσβαση σε γιατρούς, φάρμακα και εξετάσεις. 
Έχουμε ακόμη και θανάτους, από τις τραγικές 
ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση-ΕΕ και τα Μονοπώλια έχουν 
αναλάβει «εργολαβικά» την κατάργηση του κοι-
νωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, γι’ αυτό 
και η επίθεση στις συντάξεις συνοδεύεται με 
την επίθεση στη δημόσια υγεία και την πρό-
νοια. Συνεχώς περικόπτονται δαπάνες, κλείνουν 
νοσοκομεία, κλείνουν ιατρεία του ΙΚΑ, συρρι-
κνώνεται το προσωπικό.
Το κόστος μεταφέρεται στους ασφαλισμένους 
και στα ταμεία.
Μετατρέπεται η δημόσια υγεία σε εμπόρευμα 
για πλουτισμό.
Το κόστος των εξετάσεων και της φαρμακευ-
τικής αγωγής μεταφέρεται στην τσέπη των 
ασφαλισμένων.
Πληρώνουν συνεχώς.

Πληρώνουν άμεσους και έμμεσους φόρους, 
ασφαλιστικές εισφορές (σε κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις καθιερώθηκε το 6% υπέρ του 
ΕΟΠΠΥ), κάθε μέρα έχουμε μεγαλύτερη συμμε-
τοχή στην αγορά των φαρμάκων (έως και 75% 
της τιμής τους).

Κατάργηση φαρμάκων από τις λίστες, συμμε-
τοχή στις εξετάσεις και πάει λέγοντας...

Η εφευρηματικότητα της κυβέρνησης δεν 
έχει όρια. Μέσω της μεταρρύθμισης και θεσμι-
κών αλλαγών, προχωράει στην ολοκλήρωση της 
διάλυσης της δωρεάν υγείας και στην ολοένα 
μεγαλύτερη αφαίμαξη της λαϊκής οικογένειας.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι προχω-
ράει σε συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς (Γενικούς 
γιατρούς, Παθολόγους και Παιδιάτρους), τους 
οποίους ονομάζει οικογενειακούς γιατρούς, στο 

πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Πρόκειται για μια ακόμα κοροϊδία της κυβέρ-
νησης, και ιδιαίτερα προς τους συνταξιούχους, 
αφού ούτε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι 
ούτε δωρεάν.

Δηλαδή, οι συνταξιούχοι, πέρα από τις άγριες 
περικοπές στις συντάξεις, θα βάζουν βαθιά το 
χέρι στην τσέπη και για μια εντελώς υποτυπώδη 
περίθαλψη, ένα φάρμακο. Ο γιατρός ούτε καν θα 
προλαβαίνει να τους μετρήσει ακόμα και την 
πίεση. Αν προσθέσουμε και την ολοένα αυξα-
νόμενη δαπάνη για φάρμακα (που συνέχεια 
μεγαλώνει) και τις διαγνωστικές εξετάσεις, κατα-
λαβαίνει κανείς πόσο δύσκολη γίνεται η φροντίδα 
της υγείας μας.

Οι νέες ρυθμίσεις για τους συμβεβλημένους 
με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες γιατρούς αποτελούν μνη-
μείο αναλγησίας και νέων επιβαρύνσεων των 
ασθενών, ακόμα και για τις υποτυπώδεις ιατρι-
κές εξετάσεις, στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας.

Με τις ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Υγείας
 ‣ Από 1/8/2018 θα ισχύσουν οι νέες συμβάσεις 

του ΕΟΠΥΥ, με την πλειοψηφία των γιατρών να 
μη δέχονται να υπογράψουν τις επαίσχυντες 
συμβάσεις για τη λίστα των οικογενειακών για-
τρών.
 ‣ Όλοι οι ασθενείς που θα καλούν τους συμβε-

βλημένους οικογενειακούς γιατρούς (Γενικοί 
Γιατροί, Παθολόγοι, Παιδίατροι) σε κατ’ οίκον 
επίσκεψη, θα πληρώνουν οι ίδιοι εξ’ ολοκλήρου 
τη δαπάνη της επίσκεψης.
 ‣ Όλοι οι ασφαλισμένοι, που θα επισκέπτονται 

το ιατρείο εκτός του προβλεπόμενου 4ώρου ημε-
ρησίως, επίσης θα πληρώνουν οι ίδιοι τη δαπάνη. 
Επαναλαμβάνεται δηλαδή με άλλον, ΣΥΡΙΖΑί-
ικο τρόπο, η προηγούμενη ρύθμιση της ΝΔ με 
το πλαφόν των 200 επισκέψεων, που εξαντλείται 
τις πρώτες 5-10 μέρες, και οι ασθενείς εξαναγκά-
ζονται να πληρώνουν.

 ‣ Οι επισκέψεις, στο πλαίσιο της 4ωρης 
απασχόλησης των γιατρών, δεν θα υπερ-
βαίνουν τις 16 ημερησίως, δηλαδή βαφτίζουν 
«εξέταση» το χρόνο για τη συνταγογράφηση, που 
αυτή έχει καθιερωθεί να είναι επί πληρωμή. Ρύθ-
μιση που περισσότερο μοιάζει με χρονοχρέωση 
σε δημοτικό πάρκινγκ παρά με Υπηρεσία Υγείας.

Και όλα αυτά έρχονται με το «τέλος των 
μνημονίων» που θα φέρει τάχα την αύξηση 
μισθών-συντάξεων και ανακούφιση στους 
συνταξιούχους. Τα ψέματα και η στόχευση της 
κυβέρνησης δεν κρύβονται.

ΟΛΑ θυσία στο βωμό του κέρδους και η 
υγεία του λαού θυσία στο βωμό των εμπό-
ρων, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα 
της υγείας με την έξοδο στις αγορές, εκμε-
ταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο και τη 
δυστυχία.
Να η σαπίλα του συστήματος, τον 21ο αιώνα.
Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε το μεσαί-
ωνα να επικρατήσει.
Θα κλιμακώσουμε τη δράση μας.
Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους.
Θα είμαστε στο δρόμο με τα παιδιά και τα εγγό-
νια μας, απαιτώντας:
 ‣ Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα 

υγείας, σύγχρονο, πλήρως στελεχωμένο και εξο-
πλισμένο με όλα τα επιτεύγματα της τεχνολογίας.
 ‣ Χωρίς πλαφόν, κόφτες και περικοπές.
 ‣ Κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας στην υγεία.
 ‣ Άνοιγμα νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, 

Ιατρείων ΙΚΑ που έχουν κλείσει.
Ή περίθαλψη του λαού δεν είναι κόστος.
Ή υγεία είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα 
για πλουτισμό.

Για το ΔΣ
 Η Πρόεδρος Η Γραμματεας
 Σ. Ακζωτη Λ. Κουτσιλεου
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Καταγγελία
Καταγγέλλουμε τη νέα δολοφονική 
επίθεση που εξαπέλυσε ενάντια στον 
παλαιστινιακό λαό το κράτος του Ισραήλ.
Αναστέλλεται η διακίνηση καυσίμων 
και αερίου προς τη Γάζα. Η διακίνηση 
τροφίμων και φαρμάκων θα εξετάζεται 
κατά περίπτωση, ενώ δημιουργείται 
τεράστια έλλειψη σε νερό και ηλεκτρική 
ενέργεια.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ φέρει 
τεράστια ευθύνη γιατί αναβαθμίζει 
και συνάπτει νέες οικονομικές – στρα-
τιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ και 
μετατρέπει τη χώρα μας σε πεδίο βολής 
με κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.
Την ίδια ώρα που η επίθεση ενάντια στο 
λαό, τους εργαζομένους, τους συντα-
ξιούχους γίνεται καθημερινά πιο άγρια, 
η κυβέρνηση εμπλέκεται όλο και βαθύ-
τερα στους σκληρούς ιμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς.
Καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου μας 
στην παράσταση διαμαρτυρίας, στην 
πρεσβεία του Ισραήλ, αύριο Πέμπτη 19 
Ιούλη και ώρα 19:30 μ.μ.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Κάλεσμα
Αθήνα, 3/8/2018
Όλοι στη συγκέντρωση, Πέμπτη 9 Αυγού-
στου 2018, στις 9 το βράδυ, στο βράχο της 
Ακρόπολης, για να καταδικάσουμε:
 ‣ Το έγκλημα που διαπράχθηκε πριν από 

73 χρόνια, από τις ΗΠΑ, στη Χιροσίμα και 
στα Ναγκασάκι.
 ‣ Τους Ιμπεριαλιστικούς πολέμους και 

παρεμβάσεις
 ‣ Την εμπλοκή της χώρας μας στους σχε-

διασμούς των ιμπεριαλιστών, της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που στη χώρα μας, 
εξαθλιώνει με την πολιτική της στηριγμένη 
στην ΕΕ, τους μισθωτούς, τους συνταξι-
ούχους, όλα τα κοινωνικά στρώματα της 
εργατικής τάξης και των αγροτών, και 
για το εξωτερικό αναλαμβάνει επιθετικές 
πρωτοβουλίες παίζοντας τον σημαιοφόρο 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Ζητάμε:
 ‣ Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ – ΕΕ
 ‣ Καμία αλλαγή των συνόρων
 ‣ Να κλείσει η βάση της Σούδας
 ‣ Όλες οι στρατιωτικές αποστολές της 

Ελλάδας να επιστρέψουν στη χώρα μας
 ‣ Να καταργηθούν τα πυρηνικά και να 

απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές
Ο ΛΑΟΣ ΝΟΙΚΟΚΎΡΗΣ  

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΎ

«Θα κοπούν ή δεν θα κοπούν οι συντάξεις, από 1/1/2019»;
Συνάδελφοι
Καμιά εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις της 
κυβέρνησης και όσων την στηρίζουν. Οι 
αντιλαϊκές δεσμεύσεις της πρόσφατης συμ-
φωνίας ξεσκεπάζουν την ψευτιά της, όπως 
και την αυταπάτη από τους διαπληκτισμούς 
των κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα 
της «ανάπτυξης».

Η κυβέρνηση «αγωνίζεται» για να μην 
κοπούν οι συντάξεις από 1/1/2019 αφού 
τα μνημόνια αποτελούν παρελθόν, όπως 
ισχυρίζεται. Οι Ευρωπαίοι πιέζουν να εφαρ-
μοστούν όλα τα προαπαιτούμενα και οι 
μεταρρυθμίσεις για να πιαστούν οι δημο-
σιονομικοί στόχοι που συμφωνήθηκαν με 
την κυβέρνηση για να μην υπάρξει άλλο 
πρόγραμμα «στήριξης» της Ελληνικής (;) 
οικονομίας. Λόγια του «αέρα» και τα μεν και 
τα δε καθ’ όσον η ζωή με αυτή τη πολιτική 
λογική αποδεικνύει χρόνια τώρα πως μόνο 
μισθωτοί και συνταξιούχοι δημιουργούν τα 

«πλεονάσματα» που εξυπηρετούν όμως τους 
μονοπωλιακούς ομίλους, τους εφοπλιστές, 
τους βιομηχάνους, τους τραπεζίτες στη βάση 
των επιλογών κυβέρνησης – Ε.Ε – ΔΝΤ & ΣΕΒ 
και γι αυτό τα χαρακτηρίζουμε «ματωμένα 
πλεονάσματα».

Καμιά αυταπάτη για τους συνταξιούχους 
δεν πρέπει να υπάρξει για την κοινωνική 
τάχα ευαισθησία υπέρ των «αδυνάτων», της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Άλλη μία φορά 
μας εμπαίζει, παίζει με την ζωή των παιδιών 
και των οικογενειών μας. Μόνο ο αγώνας 
μας σε συντονισμό με το εργατικό κίνημα 
μπορεί να φέρει μικρές και μεγάλες νίκες.

Ακόμα και τα «ελάχιστα» που κερδίσαμε 
όπως από τις παράνομες παρακρατήσεις 
στην εισφορά αλληλεγγύης και στην υγει-
ονομική περίθαλψη που μας αποδόθηκαν, 
ήταν προϊόν πίεσης και αγώνα. Μόνο η 
κλιμάκωση του αγώνα μπορεί να κάνει 
πράξη τις «υποσχέσεις» της κυβέρνησης 

και ο νόμος του Κατρούγκαλου όχι μόνο 
να μείνει στα χαρτιά αλλά και να καταργη-
θεί. Δεν πρέπει να περικοπεί η προσωπική 
διαφορά.

Άμεσα να αποδοθεί η 13η & 14η σύνταξη, 
να επανέλθουν οι κατώτερες συντάξεις στο 
80% του μισθού των 751 €, να ανοίξει συνο-
λικότερα «ο δρόμος» για την ικανοποίηση 
των λαϊκών αναγκών μας κόντρα στα συμ-
φέροντα της ολιγαρχίας.
• Σας καλούμε για: Συσπείρωση στα 

σωματεία - Συμμετοχή στις κινητο-
ποιήσεις της ΣΕΑ

• Συντονισμό με το εργατικό ταξικό 
κίνημα

• Συμπορευόμαστε με την ΣΕΑ και το 
ΠΑΜΕ για τα δικαιώματα στη ζωή 
μας

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΉΤΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΉ ΔΡΑΣΉ – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ 

ΑΓΏΝΑ

Ανακοίνωση για την υγεία | 19/7/2018

Ανακοίνωση | 1/7/2018

δραστηριοτητεσ συλλογων
10 Ιούλιος – Αύγουστος 2018 Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων



Σύνδεσμος 
Πολιτικών 
Συνταξιούχων 
Νομού Ευβοίας

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων 
Νομού Ευβοίας πραγματοποίησε πεν-
θήμερη εκδρομή στη Ρουμανία, από 4 
έως 8 Ιουλίου 2018. Τα μέλη, που συμ-
μετείχαν στην εκδρομή, επισκέφθηκαν 
σπουδαία αξιοθέατα στο Βουκουρέστι 
και στην περιοχή των Καρπαθίων.

Γνώρισαν την ιστορία και τον πολι-
τισμό της χώρας και θαύμασαν τις 
φυσικές ομορφιές της.

Η φωτογραφία είναι από την επί-
σκεψη στο παλάτι Mogosoaia.

Νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων του Νομού Ευβοίας
Την Τρίτη 19/6/2018, πραγματοποι-
ήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη 
νέας Διοίκησης του Συνδέσμου Πολι-
τικών Συνταξιούχων Νομού Ευβοίας, 
καθώς και των αντιπροσώπων στην 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών 
Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με πρωτο-
φανή συμμετοχή των μελών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ενότητα 
Πολιτικών Συνταξιούχων έλαβε τρεις (3) 
έδρες και η Ενωτική Κίνηση Συνταξι-
ούχων έλαβε δυο (2) έδρες.
Επίσης, εκλέχθηκαν δυο αντιπρόσωποι 
για την Π.Ο.Π.Σ., ένας από κάθε παράταξη.
Την Πέμπτη 21/6/2018 συγκροτήθηκε 
το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου:
Πρόεδρος: Συρίμης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Ντούρου Ιωάννα 
(Σοφία)
Γραμματέας: Πούλου Μαρία
Ταμίας: Αντωνίου Στυλιανός

Μέλος: Αποστόλου Γεώργιος
Ελεγκτική Επιτροπή:
Φωτοπούλου – Μαγκλάρα Σωτηρία
Θεοδώρου Προκόπης
Γιαννακόπουλος Δημήτριος
Αντιπρόσωποι για την Π.Ο.Π.Σ.
Συρίμης Γεώργιος
Ντούρου Ιωάννα (Σοφία)
Από την εκλογική διαδικασία που 
πραγματοποιήθηκε, ο Σύνδεσμος 
βγήκε ενισχυμένος, δυνατός και πιο 
αγωνιστικός.
Οι στόχοι της νέας Διοίκησης είναι:
1. Βελτίωση της οργάνωσης και λει-

τουργίας του Συνδέσμου.
2. Μαζική συμμετοχή των μελών 

στις συνδικαλιστικές δράσεις σε 
τοπικό, περιφερειακό και πανελλή-
νιο επίπεδο.

3. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινού 
ενδιαφέροντος.

Συμμετοχή  
στην παράσταση 
διαμαρτυρίας
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων 
Δημοσίου Ν. Ευβοίας συμμετέχει μαζί 
με εργαζόμενους ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα, φορείς και σωματεία, στην 
παράσταση διαμαρτυρίας, την Πέμπτη 12 
Ιούλη, στις 7 μ.μ. (παραλία, μπροστά από το 
«Παλίρροια»), με αφορμή την επίσκεψη του 
υπουργού Υγείας κ. Ξανθού στην Χαλκίδα.

Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι 
λαϊκές οικογένειες, είναι αυτοί που σηκώ-
νουν τα βάρη των αντιλαϊκών πολιτικών 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – που 
συνεχίζει στη ρότα των προηγούμενων 
κυβερνήσεων – αυτοί που βάζουν μόνιμα 
το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν για 
τα πάντα, είναι αυτοί που επωμίζονται το 
τεράστιο κόστος, την ταλαιπωρία και τα 
αδιέξοδα της πολιτικής τους. Μια πολιτική 
που «βλάπτει σοβαρά την υγεία», όχι μόνο 
των συνταξιούχων, αλλά και των παιδιών 
και των εγγονιών τους.

Οι συνταξιουχικές οργανώσεις, μέσα 
από τις κινητοποιήσεις και τις παρεμβά-
σεις τους για τα τεράστια προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, αναδεικνύουν το 
ζήτημα της υγείας: Την υποχρηματοδό-
τηση, τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές, 
προσωπικό, ακόμα και αναλώσιμα, την 
περικοπή εξετάσεων και φαρμάκων, την 
υποβάθμιση και κατάργηση του δημόσιου, 
δωρεάν χαρακτήρα της υγείας, την είσοδο 
των επιχειρηματιών στο χώρο της υγείας. 
Γνωστά είναι τα τεράστια προβλήματα 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, των 
νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας του 
Νομού της Εύβοιας.

Διεκδικούμε:
 ‣ Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, 
χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα.
 ‣ Κατάργηση του νομικού πλαισίου και 

των αποφάσεων που εμπορευματοποιούν 
την Υγεία.
 ‣ Να καταργηθούν όλες οι πληρωμές των 

ασφαλισμένων για φάρμακα, εξετάσεις 
και νοσηλεία παντού.
 ‣ Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοση-

λευτικού προσωπικού, για την κάλυψη 
όλων των κενών θέσεων.
 ‣ Άμεση κατάργηση της εισφοράς των 

συνταξιούχων στον κλάδο Υγείας, ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης.
 ‣ Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην 

Υγεία σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, δίχως 
προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα, με 
δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό 
και όχι από τα ασφαλιστικά ταμεία.
 ‣ Άμεση παράδοση του νέου Νοσοκο-

μείου, με πλήρη κάλυψη σε μόνιμο προσω-
πικό, υποδομές, εξοπλισμό και αναλώσιμα.
 ‣ Επάνδρωση με προσωπικό πληρώματος 

και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νομό μας.
 ‣ Περιφερειακά ιατρεία, με βάση τον 

πληθυσμό και τη σύνθεσή του, στελεχω-
μένα με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Οικογενειακοί ιατροί & νέο πλήγμα στους συνταξιούχους
Νέο και μάλιστα πολύ τρομερό και 
επικίνδυνο πλήγμα κατά της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης εφαρμόζει από αύριο 
η κυβέρνηση, θέτοντας σε άμεσο και 
μεγάλο κίνδυνο την Υγεία και τη Ζωή των 
ασφαλισμένων και ιδιαίτερα των αδύνα-
μων και φιλάσθενων συνταξιούχων.

Η κυβέρνηση, όταν διαπίστωσε την 
αδιαφορία των γιατρών να υπογρά-
ψουν συμβάσεις για «Οικογενειακούς 
Ιατρούς», αιφνιδιαστικά, μέσα στο καλο-
καίρι, καταργεί εκβιαστικά από την 1η 

Αυγούστου τις συμβάσεις όλων των συμ-
βεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε 
να μην μπορούν να εξετάζουν και να 
γράφουν συνταγές φαρμάκων και έτσι 
οι δυστυχείς συνταξιούχοι να αναγκάζο-
νται να προσφεύγουν, με πολύπλοκους 
ηλεκτρονικούς χειρισμούς και με πλη-
ρωμή σε τρίτους, στην ανεύρεση ενός 
από τους εξακόσιους οικογενειακούς 
γιατρούς που έχουν συμβληθεί για όλη 
τη χώρα.

Έτσι, αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο 

αποκλειστικός σκοπός της κυβέρνησης 
είναι ο εξαναγκασμός των ασφαλισμέ-
νων να προσφεύγουν στην ιδιωτική 
περίθαλψη, για να μειωθούν τα κονδύ-
λια Υγείας του προϋπολογισμού.
Και βέβαια, όσοι έχουν. Οι άλλοι ας 
πεθάνουν.
Η μείωση των κονδυλίων ενδιαφέρει 
την κυβέρνηση και τους Δανειστές και 
όχι η υγεία των πολιτών.

Από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου

Σύνδεσμος Συνταξιούχων Δημ. Υπαλλήλων Αν. Αττικής Δελτίο Τύπου – Αρ. Πρωτ: 39 | Αθήνα, 31/7/2018

Με το Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 / Α / 
7.8.2017) θεσπίζεται η μεταρρύθμιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και αναδεικνύεται ο θεσμός του οικογε-
νειακού ιατρού. Ο οικογενειακός ιατρός 
λειτουργεί στα ΤΟ.Μ.Υ, στα Κ.Υ, στις 
δημόσιες δομές Π.Φ.Υ ή ως συμβεβλη-
μένος ιατρός με τον ΕΟΠΥΥ.

Ως οικογενειακοί ιατροί νοούνται οι 
γενικοί ιατροί, οι παθολόγοι και οι παι-
δίατροι για το γενικό πληθυσμό.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ συνάπτει συμβάσεις, για 
την κάλυψη των αναγκών σε οικογενει-
ακούς ιατρούς, μετά από αποφάσεις των 
Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, 
με σκοπό την καθολική υγειονομική 

κάλυψη του πληθυσμού.
Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού, 

ο Οργανισμός, με διαφανείς διαδικασίες, 
ολοκλήρωσε και επικύρωσε τα απο-
τελέσματα της αρχικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενει-
ακών ιατρών από ιδιώτες ιατρούς και 
ήδη συνάπτονται συμβάσεις με τους 
επιτυχόντες ιατρούς.

Εν εξελίξει βρίσκεται στον Οργανισμό 
η νέα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών 
(763/472η Συν./13-6-2018 Απόφαση Δ.Σ. 
ΕΟΠΠΥ), προκειμένου να συνάπτει 
συμβάσεις με οικογενειακούς ιατρούς, 
σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π./

οικ.45169/11-6-2018 (ΦΕΚ 2193/τ.Β/12-
6-2018) Υπουργικής Απόφασης και την 
παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.4486/2017.

Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας, την ισότιμη μετα-
χείριση και την ενιαία διαχείριση, οι 
υφιστάμενες συμβάσεις των συμβεβλη-
μένων ιατρών, ειδικοτήτων Γενικών 
ιατρών, Παθολόγων και Παιδιάτρων, θα 
λήξουν στις 15/7/2018, με ταυτόχρονη 
έναρξη ισχύος των νέων συμβάσεων 
των οικογενειακών ιατρών.

ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
α/α

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
ο Αντιπροεδρος του ΕΟΠΥΥ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ανακοίνωση | Μαρούσι, 15/6/2018

δραστηριοτητεσ συλλογων
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Σύνδεσμος Συνταξιούχων 
Δημοσίων Υπαλλήλων 
Αθήνας, 24/7/2018

Συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης για 
τους πυροπαθείς
Το σωματείο μας, σε ένδειξη συμπα-
ράστασης και αλληλεγγύης προς τους 
πληγέντες συνανθρώπους μας από την 
καταστροφική φωτιά στη Δυτική και 
Ανατολική Αττική, συγκεντρώνει είδη 
πρώτης ανάγκης και βοήθειας.
 ‣ Εμφιαλωμένα νερά
 ‣ Τρόφιμα (κονσέρβες, φρυγανιές, 

μπισκότα, γάλα, μακαρόνια κ.λπ.)
 ‣ Φάρμακα (γάζες, «Μπεταντίν», παυ-

σίπονα κ.λπ.)
 ‣ Παιδικά είδη (τροφές, πάνες, μωρο-

μάντηλα κ.λπ.).
 ‣ Τα είδη θα συγκεντρώνονται στα 

γραφεία του σωματείου μας (Πατησίων 
4 Ομόνοια) και ώρες 9:30 έως 13:30.

Για το ΔΣ
Η Προέδρος  
Σ. Ακζώτη

Η Γραμματέας  
Λ. Κουτσιλέου

Οι συνταξιούχοι της Φθιώτιδας γιόρτασαν 
πανηγυρικά τους προστάτες τους Αγίους
Στις Ράχες Φθιώτιδας, σ’ αυτό το ωραίο 
παραθαλάσσιο θέρετρο, πραγματοποι-
ήθηκε στις 21 Ιουνίου, με εξαιρετική 
επιτυχία, η καθιερωμένη ετήσια εορτή 
του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιού-
χων Νομού Φθιώτιδας, προς τιμήν των 
Αγίων Πάντων, προστατών του Συνδέ-
σμου, με τη συμμετοχή περισσότερων 
από εκατό μελών, που είχαν πάει με 
πούλμαν και ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Στην πανηγυρική αυτή εκδήλωση 
είχε προσκληθεί ο Πρόεδρος του 
Μετοχικού Ταμείου κ. Ηλίας Μπάρ-
δας, ο Πρόεδρος της ΠΟΠΣ κ. Χρήστος 
Μπουρδούκης και ο Επίτιμος Πρόεδρος 
της ΠΟΠΣ κ. Παναγιώτης Βαβουγυιός. 
Λόγω κωλύματος, ο κ. Μπουρδούκης 
δεν μπόρεσε να προσέλθει και έστειλε 
χαιρετιστήριο μήνυμα.

Στο παραλιακό, γραφικό, βυζαντινό 
εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου έγινε ο 
εκκλησιασμός και στον καταπράσινο 
αύλειο χώρο τελέσθηκε η αρτοκλασία 
υπέρ υγείας των μελών και των οικο-
γενειών του Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Φθιώτιδας. Στην ώρα του καφέ έγιναν 
οι χαιρετισμοί, οι γνωριμίες, οι συζη-
τήσεις και οι ερωτήσεις. Το μεσημέρι 

έλαβε χώρα συνεστίαση σε παραλιακό, 
δροσερό εστιατόριο.

Πριν το σερβίρισμα, ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου, κ. Ζαχαρίας Πράπας, 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους προ-
σκεκλημένους για την προσέλευση, 
καθώς επίσης και τα μέλη του Συνδέ-
σμου. Κατόπιν, κάλεσε τον Πρόεδρο 
του Μετοχικού Ταμείου να ενημερώ-
σει τα μέλη για την εν γένει κατάσταση 
του Ταμείου.

Ο κ. Μπάρδας, αφού ευχαρίστησε 
για την πρόσκληση, προέβη σε εκτενή 
ενημέρωση περί της κινητής και ακίνη-
της περιουσίας του Ταμείου, τονίζοντας 
ιδιαίτερα την επιτυχή μίσθωση του νεο-
κλασικού Μεγάρου στην οδό Κανάρη 
σε μεγάλο οίκο ζωγραφικών πινάκων 
με έδρα τη Νέα Υόρκη, και με υψηλό-
τατο μίσθωμα. Ακολούθως, απάντησε 
σε ερωτήσεις των μελών για γενικά και 
προσωπικά τους θέματα.

Στη συνέχεια, ο κ. Πράπας κάλεσε τον 
Επίτιμο Πρόεδρο της ΠΟΠΣ να απευ-
θύνει χαιρετισμό και να ενημερώσει τα 
μέλη για συνταξιουχικά θέματα.

Ο κ. Βαβουγυιός ευχαρίστησε για 
την πρόσκληση και ενημέρωσε τους 

συναδέλφους για τις κινητοποιήσεις, 
τις συγκεντρώσεις και τις πορείες, 
που γίνονται από κοινού με τις άλλες 
συνδικαλιστικές Οργανώσεις, προκει-
μένου να ακυρωθούν οι καταστρεπτικές 
διατάξεις του νόμου 4387, του αποκα-
λούμενου «νόμου λαιμητόμου», αφού 
μειώνει για ακόμη μια φορά τις συντά-
ξεις μας και γενικά τα εισοδήματά μας, 
με την κατάργηση του ΕΚΑΣ και τη 
μείωση του αφορολόγητου. Συνέστησε 
δε στους συναδέλφους να συμμετέ-
χουν ενεργά σε κινητοποιήσεις, γιατί, 
δυστυχώς, χωρίς αγώνες δεν κερδίζε-
ται τίποτα.

Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο ο πρώην 
Πρόεδρος του Συνδέσμου και πρώην 
μέλος επί αρκετά χρόνια του Δ.Σ. της 
ΠΟΠΣ, κ. Ηλίας Σπυρόπουλος, ο οποίος, 
αφού χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους, 
αναφέρθηκε κυρίως στην αρμονική 
και εποικοδομητική συνεργασία του 
με τον Επίτιμο Πρόεδρο και εξήρε την 
προσωπικότητα και το σημαντικό έργο 
που επιτέλεσε κατά το διάστημα που 
διετέλεσε Πρόεδρος στη Διοίκηση της 
Ομοσπονδίας.

Εκ του Συνδέσμου

Προς δόξαν της γραφειοκρατίας

Πόσα λεπτά για 
τα 0,02 λεπτά…

Κύριε διευθυντά,
Κατά την εκτύπωση των οφειλών από 
φορολογία εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ 
2017, διαπίστωσα ότι οφείλω για το 
περασμένο έτος 0,01 ευρώ για ΕΝΦΙΑ, 
οπότε εκτύπωσα και τις οφειλές αυτές.

Στο Ταχυδρομείο όπου πήγα να εξο-
φλήσω τις υποχρεώσεις μου, μου είπαν 
ότι πρέπει να καταβάλω 1,20 ευρώ 
επιπλέον για κάθε οφειλή.

Πλήρωσα τη λογική επιβάρυνση για 
το φόρο και τον ΕΝΦΙΑ τους έτους 
2017 και πήγα στην αρμόδια ΔΟΥ 
Βύρωνα, η οποία στεγάζεται στο ίδιο με 
το ταχυδρομικό κατάστημα κτίριο, για 
να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για 
τις γελοίες χρεώσεις και τις υπέρογκες 
επιβαρύνσεις για την εξόφλησή τους.

Πριν προλάβω να διατυπώσω τη 
δυσαρέσκειά μου, η αρμόδια υπάλ-
ληλος παρέλαβε τα σχετικά παραστα-
τικά με τις χρεώσεις του ενός λεπτού, 
τύπωσε στον υπολογιστή δύο γραμ-
μάτια πληρωμής, με παρέπεμψε στο 
ταμείο της ΔΟΥ και ο ταμίας μου είπε 
ότι δεν οφείλω τίποτα, δηλ. ούτε τα 
δύο λεπτά.

Δημήτριος Μπαλτάς
Συνταξιούχος Δικηγόρος

(ΑνΑδημοσιευση Απο την εφημεριδΑ «Η ΚαθΗμερινΗ»)

Δελτίο Τύπου | 10/8/2018

Σύνδεσμος Πολιτικών 
Συνταξιούχων Νομού Ευβοίας
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων 
του Δημοσίου, μαζί με τις συνεργαζό-
μενες συνταξιουχικές οργανώσεις του 
Νομού μας ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, καταγγέλλει 
τις καινούργιες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ. 
Επιβάλλουν νέους περιορισμούς στις 
ιατροφαρμακευτικές παροχές και φέρ-
νουν νέα χαράτσια στους συνταξιούχους 
και τους ασφαλισμένους.

Από 1/8/2018 θα ισχύουν οι και-
νούργιες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με 
τους συμβεβλημένους οικογενειακούς 
γιατρούς, συμπληρώνοντας έτσι τις 
αντιλαϊκές ρυθμίσεις στην Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας. Με τις ρυθμίσεις 
που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας:
 ‣ Όλοι οι ασθενείς που θα καλούν τους 
συμβεβλημένους οικογενειακούς για-
τρούς (Γενικοί Γιατροί, Παθολόγοι, 
Παιδίατροι) σε κατ’ οίκον επίσκεψη, 
θα πληρώνουν οι ίδιοι εξ’ ολοκλήρου 
τη δαπάνη της επίσκεψης.

 ‣ Όλοι οι ασφαλισμένοι που θα επι-
σκέπτονται το ιατρείο εκτός του 
προβλεπόμενου 4ώρου ημερησίως, 
επίσης θα πληρώνουν οι ίδιοι τη 
δαπάνη. Επαναλαμβάνεται, δηλαδή, 

με άλλο τρόπο από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, η προηγούμενη 
ρύθμιση της ΝΔ με το πλαφόν των 
200 επισκέψεων που εξαντλείται τις 
πρώτες 5-10 μέρες και οι ασθενείς εξα-
ναγκάζονται να πληρώνουν.

 ‣ Οι επισκέψεις, στο πλαίσιο της 4ωρης 
απασχόλησης των γιατρών, δεν θα 
υπερβαίνουν τις 16 ημερησίως, δηλαδή 
βαφτίζουν «εξέταση» το χρόνο για τη 
συνταγογράφηση, που αυτή έχει καθι-
ερωθεί να είναι επί πληρωμή. Ρύθμιση, 
που περισσότερο μοιάζει με χρονοχρέ-
ωση σε δημοτικό παρκινγκ, παρά με 
Υπηρεσία Υγείας.
Η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, 

με νέους περιορισμούς στις ιατροφαρ-
μακευτικές παροχές, όπως προβλέπει 
το συμπληρωματικό μνημόνιο, είναι 
δεδομένη. Αυτή είναι, λοιπόν, η μετα-
μνημονιακή εποχή, που ευαγγελίζεται 
η κυβέρνηση, με τους χίλιους μεταρρυθ-
μιστικούς νόμους που την ακολουθούν.

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις καταγγέλλουν και κατα-
δικάζουν αυτές τις μεθοδεύσεις, που 
αναγκάζουν τους συνταξιούχους, το 

φτωχοποιημένο λαό να μην μπορεί να 
προστατεύσει την υγεία του παρά μόνο 
αν έχει χρήματα!! Η κυβέρνηση, όσο κι 
αν προσπαθεί με την προπαγάνδα της να 
ωραιοποιήσει μια κατάσταση, με τα έργα 
της διαψεύδεται. Όπως υποχρεώθηκε, 
κάτω από τον αγώνα των συνταξιούχων, 
να επιστρέψει με τη σύνταξη του Αυγού-
στου τις παρακρατήσεις, χωρίς αιτήσεις 
και δικαστήρια, έτσι και πάλι ο αγώνας 
μας θα ασκήσει την πίεσή του, για να 
αλλάξουν αυτές οι πολιτικές. Δηλώνουμε 
ότι δεν θα επιτρέψουμε να επικρατήσει ο 
μεσαίωνας. Θα κλιμακώσουμε τη δράση 
μας. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά 
τους. Θα είμαστε στο δρόμο με τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας απαιτώντας:
 ‣ Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν 
σύστημα υγείας, σύγχρονο, πλήρως 
στελεχωμένο και εξοπλισμένο με όλα 
τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Χωρίς 
πλαφόν, κόφτες και περικοπές

 ‣ Κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας στην Υγεία
Η περίθαλψη του λαού δεν είναι κόστος.
Η Υγεία είναι δικαίωμα και όχι εμπό-

ρευμα για πλουτισμό.
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Δικτατορία 4ης Αυγούστου 1936
Του Γιάννη Νάκη, 
Ταμία της Π.Ο.Π.Σ.

Το βράδυ της 4ης Αυγού-
στου 1936 δημοσιεύθηκε 
σε έκτακτο φύλλο της 

«Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» διάγ-
γελμα του Ιωάννη Μεταξά, στο οποίο 
ανέφερε πως «Η Κυβέρνησις προέβη 
τη εγκρίσει της Αυτού Μεγαλειότη-
τος του Βασιλέως εις την κήρυξιν του 
Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την 
χώραν και την διάλυσιν της Βουλής». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Βουλή τη 
διέλυσε, αφού προηγούμενα είχε πάρει 
με την ψήφο του συνόλου των αστικών 
κομμάτων την έγκριση να σχηματίσει 
Κυβέρνηση.

Παράλληλα δημοσιεύθηκαν τα πρώτα 
διατάγματα της δικτατορικής Κυβέρνη-
σης, τα οποία προέβλεπαν την αναστολή 
των διατάξεων 8 άρθρων του Συντάγ-
ματος σε όλο το κράτος, τη διάλυση 
της Βουλής και την επιστράτευση των 
εργαζομένων σε υπηρεσίες «δημόσιας 
ωφέλειας» (σιδηροδρομικοί και άλλοι).

Το απόγευμα της 4ης Αυγούστου προ-
ηγήθηκε συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, στην οποία οι αστυνομικές 
και στρατιωτικές αρχές υποστήριξαν 
ότι σύμφωνα με υπεύθυνες πληροφο-
ρίες η κηρυχθείσα γενική απεργία θα 
μεταβληθεί σε στασιακή εκδήλωση με 
αντικειμενικό σκοπό την ανατροπή του 
νόμιμου πολιτικού και κοινωνικού καθε-
στώτος της χώρας.

Οι ενέργειες όμως του Μεταξά, ο 
οποίος προετοιμαζόταν από καιρό για 
την κήρυξη της δικτατορίας, έγιναν με 
τη συνεργασία του Βασιλέως Γεωργίου 
Β’ και τη σύμφωνη γνώμη της Μεγά-
λης Βρετανίας και η επιλογή του στο 
μεγάλο «ΟΧΙ» στο πλευρό αυτής και 
των άλλων συμμαχικών δυνάμεων δεν 
είναι τυχαία.

Ευνοήθηκε επίσης από το γενικότερο 
«κλίμα» του προετοιμαζόμενου δεύτερου 
Παγκοσμίου Πολέμου και σε συνδυα-
σμό με την άνοδο του φασισμού και του 
ναζισμού στην Ιταλία και τη Γερμανία 
και του γενικότερου αντικομμουνισμού 
που οργίαζε.

Οι συνθήκες αυτές απαιτούσαν πιο 
συγκεντρωτική άσκηση της κρατικής 
εξουσίας και ταχύτατη λήψη αποφά-
σεων, οι δε δημοκρατικές διαδικασίες, 
μπλεγμένες μάλιστα με τη διελκυστίνδα 
των ενδοαστικών αντιθέσεων αποτε-
λούσαν για την αστική τάξη επικίνδυνη 
πολυτέλεια για την προώθηση των συμ-
φερόντων της.

Παράλληλα, ο Ιωάννης Μεταξάς με 
το σιγοντάρισμα του τότε αστικού τύπου 
εκμεταλλεύτηκε την αστάθεια του πολι-
τικού συστήματος και την αδυναμία 

σχηματισμού Κυβέρνησης, με συνέπεια 
την εξασφάλιση της συγκεντρωτικής 
άσκησης της κρατικής εξουσίας.

Από την πρώτη στιγμή το Κεφάλαιο 
στήριξε άμεσα τη δικτατορία και με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων του στις 
Κυβερνήσεις. Στην πρώτη Κυβέρνηση 
ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος, ιδιοκτήτης 
της τσιμεντοβιομηχανίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ» και Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Ελλάδος 
ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Οικο-
νομίας. Στήριξη επίσης προσέφεραν 
ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, κ. 
Ιωάννης Δροσόπουλος και άλλα στε-
λέχη, ο Αλέξανδρος Κανελλόπουλος, 
διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας 
Χημικών Προϊόντων και λιπασμάτων, 
ο Πρόδρομος (Μποδοσάκης) Αθανασι-
άδης, οι βιομήχανοι Ν. Κανελλόπουλος, 
ο Λαναράς, ο Γ. Πεζματζόγλου της εται-
ρείας «Πάουερ» και πολλοί άλλοι.

Σημαντική στήριξη προσέφεραν τα 
εκδοτικά συγκροτήματα Δ. Λαμπράκη 
(Ελεύθερον βήμα), Γ.Α. Βλάχου (Καθη-
μερινή), Αχ. Κύρου (Εστία) κ.α.

Ιδεολογικά το καθεστώς της 
4ης Αυγούστου 1936 ήταν αστική 
δημοκρατία με επιρροές από το φασι-
σμό – ναζισμό (ναζιστικός χαιρετισμός, 
ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης νέων 
με στρατικοποιημένη δομή κ.λπ). Η 4η 
Αυγούστου μέσω του αρχηγού και του 
καθεστώτος παρουσιαζόταν ως Εθνική 
και υπέρ των συμφερόντων τόσο των 
πλουσίων, όσο και των φτωχών. Δημα-
γωγία και διαρκής προσπάθεια για να 
συγκαλύψει τις ταξικές αντιθέσεις και γι’ 
αυτό καλλιεργούσε την ταξική συνερ-
γασία και συμφιλίωση. 

Και όλα αυτά στη θεωρία, γιατί στην 
πράξη από την πρώτη στιγμή το καθε-
στώς εφάρμοσε άγρια τρομοκρατία και 
αιματηρή καταστολή των εργατικών και 
αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η 4η Αυγούστου όμως, ξεπέρασε 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όσον 
αφορά τον αντικομμουνισμό και 
τη θηριωδία ενάντια στο ΚΚΕ και 
στο εργατικό κίνημα με χαρακτηρι-
στικότερες εκδηλώσεις το κάψιμο 
κομμουνιστικών βιβλίων και εντύπων 
σε δημόσιους χώρους. Το ΚΚΕ υπήρξε ο 
βασικός ταξικός αντίπαλος και ο Ιωάν-
νης Μεταξάς έγραψε: «Η Ελλάς έγινε 
από της 4ης Αυγούστου κράτος αντι-
κομμουνιστικόν». Με ιδιαίτερη μανία 
από την πρώτη νύχτα της δικτατορίας 
η Κυβέρνηση και τα κρατικά όργανα 
(Γενική Ασφάλεια και Ειδική Ασφά-
λεια) επιτέθηκαν στα στελέχη του ΚΚΕ 
και στην ΚΝΕ, με στόχο τη σύλληψή 
τους και την πολιτική και ηθική τους 
εξόντωση. Πρωταγωνιστής ο περιβό-
ητος Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Κ. 
Μανιαδάκης, ο οποίος στη συνέχεια 
και στο «Μυστικό αρχείο» του παρα-
δέχτηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν 
πενιχρά, αφού λειτούργησε αποτελε-
σματικά ο παράνομος μηχανισμός και 
τα σπουδαιότερα στελέχη του είχαν 
εξαφανιστεί.

Από αυτά συνελήφθησαν, μόνο ο Σιά-
ντος και ο Θέος και οι οποίοι αργότερα 
δραπέτευσαν και ξανασυνελήφθησαν. 
Στη συνέχεια εκατοντάδες κομμου-
νιστές και φίλοι του ΚΚΕ διώχθηκαν, 
κλείστηκαν στις φυλακές και βασανί-
στηκαν, ενώ άλλοι εκτοπίστηκαν. 

Παρά τα σοβαρά όμως χτυπήματα 
που πέτυχε η ασφάλεια στο Κόμμα 
την περίοδο 1938-1939 και την επί-
δρασή τους στην οργάνωση των λαϊκών 
αγώνων, το ΚΚΕ στάθηκε όρθιο. Συνεχι-
ζόταν και κάτω από δύσκολες συνθήκες 
η δράση του και η εκδοτική και προπα-
γανδιστική δραστηριότητά του. Μεγάλη 
ήταν η συμβολή του στις εργατικές 
κινητοποιήσεις (λεβητοποιοί Πειραιά, 
λιμενεργάτες Πειραιά και Καλαμάτας), 

εργατών εργοστασίων (για το 8ωρο, τις 
συνθήκες εργασίας και τα μεροκάματα). 
Επίσης των αγροτών (καπνοπαραγω-
γοί Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Σερρών, 
Θράκης και Αγρινίου για την πώληση 
των καπνών, σταφιδοπαραγωγοί αρνού-
μενοι τις εφαρμογές του νόμου για το 
ξερίζωμα των σταφιδαμπέλων). Την 
ίδια μέρα της κήρυξης της δικτατορίας, 
παρά τον στρατιωτικό νόμο και την επι-
στράτευση, μίας σειράς κλάδων μόνο 
στην Αθήνα πήραν μέρος στην απερ-
γία πάνω από 40.000 εργάτες.

Εν τέλει το στρατιωτικό καθεστώς της 
4ης Αυγούστου πέρα από την στήριξη 
των κεφαλαιοκρατών που απαιτού-
σαν πιο συγκεντρωτική άσκηση της 
κρατικής εξουσίας και ταχύτατη λήψη 
αποφάσεων, αυτό ευνοήθηκε και 
από τις συνθήκες της εποχής και την 
επερχόμενη πολεμική σύρραξη. Με 
πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τη 
δημιουργία του Άξονα Ρώμης – Βερο-
λίνου στις 25 Οκτώβρη 1936 και το 
γεγονός ότι στις 25 Νοέμβρη 1936 
Γερμανία και Ιαπωνία υπέγραψαν το 
σύμφωνο ενάντια στην κομμουνιστική 
διεθνή, γνωστό ως «Αντικομιντέρν» 
στο οποίο, μεταξύ των άλλων, αναφε-
ρόταν η ανάγκη κοινού αγώνα ενάντια 
στην ΕΣΣΔ.

Μετά το θάνατο του Μεταξά 
(29/1/1941) οι διορισμένες κατοχικές 
Κυβερνήσεις και οι δωσίλογοι φασί-
στες – ναζιστές και οι μαυραγορίτες 
συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. 
Όμως ο Ρωσικός λαός με μπροστάρη 
τον Στάλιν, που υπερασπίστηκε τη σοσι-
αλιστική πατρίδα με περισσότερα από 
20 εκατομμύρια θύματα και οι λαοί της 
Ευρώπης και της χώρας μας, με ηρω-
ικούς αγώνες και αμέτρητες θυσίες 
κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το θηρι-
ώδες φασιστικό – ναζιστικό καθεστώς 
του Χίτλερ και των συνεργατών του, 
που σκόρπισε τον τρόμο και αιματο-
κύλησε τους λαούς.

Συμπερασματικά να τονίσουμε ότι, αν 
και πέρασαν 82 χρόνια από το δικτατο-
ρικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936 
και τα ιστορικά γεγονότα που επακολού-
θησαν με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 
μηνύματα είναι πάντα επίκαιρα.

Και τούτο γιατί τόσο στη χώρα μας, 
όσο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης 
οι νοσταλγοί του Χίτλερ και τα φασι-
στικά – ναζιστικά κόμματα σήκωσαν 
κεφάλι. Ο φασισμός και ο αντικομμου-
νισμός θεριεύει με τη στήριξη της Ε.Ε. 
Άλλωστε η προσπάθεια εξίσωσης του 
σοσιαλισμού – κομμουνισμού με τον 
φασισμό – ναζισμό αποτελεί επίσημη 
πολιτική ιδεολογία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στόχος της είναι η στήριξη του 
βάρβαρου και σάπιου καπιταλιστικού 
συστήματος που έχει οδηγήσει στην 
άγρια εκμετάλλευση, στην εξαθλίωση, 
σε πολέμους και στην προσφυγιά τους 
λαούς για τα συμφέροντα των μονο-
πωλίων.

Από τον Ματωμένο Μάη του 36’, όταν η απεργία των καπνεργατών πνίγηκε  
στο αίμα από την κυβέρνηση Μεταξά. Η μάνα θρηνεί πάνω από το νεκρό παιδί της.
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Αντιλαϊκές πολιτικές
Της Λ. Κουτσιλέου 
Μέλος της Ε. Επιτροπής ΠΟΠΣ

Τελευταία, η αστική προπαγάνδα διε-
θνώς συζητά για τα επιτεύγματα της 
γαλλικής οικονομίας και προβάλλει σαν 
επιτυχημένη την πολιτική της κυβέρ-
νησης του «μεταρρυθμιστή» Μακρόν. 
Μάλιστα, η στατιστική υπηρεσία της 
Γαλλίας έδωσε στη δημοσιότητα το 
στοιχείο της μείωσης της ανεργίας το 
4ο τετράμηνο του 2017 κατά 0,7%, όπου 
αξιοποιείται σαν σημάδι ανάκαμψης της 
οικονομίας. Στην πραγματικότητα, στη 
Γαλλία εφαρμόζεται ό,τι και σε όλη την 
ΕΕ, δηλαδή η διεύρυνση της μερικής και 
της εκ περιτροπής εργασίας με τις λεγό-

μενες ελαστικές μορφές απασχόλησης. Η 
κυβέρνηση Μακρόν «ζήλεψε» την κυβέρ-
νηση του Γερμανού σοσιαλδημοκράτη 
πρωθυπουργού Γκ. Σρέντερ το 2003, που 
προώθησε τη λεγόμενη «Ατζέντα 2010». 
Έτσι, πρώτη αλλαγή της κυβέρνησης 
Μακρόν ήταν η αλλαγή των εργασιακών 
σχέσεων, η υπονόμευση των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, η αντικατάσταση 
των ΣΣΕ με ατομικές, η διευκόλυνση 
της εργοδοσίας με τη διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας κατά πώς εξυπηρετεί 
κάθε φορά τα συμφέροντά της.

Παράλληλα, η γαλλική Βουλή ψήφισε 
τη «Γενικευμένη Κοινωνική Εισφορά», 
όπου ρίχνει το βάρος της κοινωνικής 
ασφάλισης στις πλάτες των μισθωτών. 

Ταυτόχρονα, κατάργησε την εισφορά 
των εργοδοτών και των εργαζομένων 
για ασθένεια και ανεργία. Την ίδια ώρα, 
με τον προϋπολογισμό του 2018, μειώνει 
και τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου 
από το 33% στο 25%.

Αυτά τα επιτεύγματα των αντιλαϊ-
κών μεταρρυθμίσεων (Ατζέντα 2010) 
που με τη σειρά της εφαρμόζει σήμερα 
η Γαλλία, που εφάρμοσε παλαιότερα η 
κυβέρνηση Σρέντερ στη Γερμανία, έχουν 
στόχο τη θωράκιση και την ανταγωνι-
στικότητα των γαλλικών, γερμανικών 
μονοπωλίων στην ΕΕ και παγκόσμια. 
Είναι η ίδια συνταγή που χτυπούν ασφα-
λιστικά και εργασιακά δικαιώματα και 
πριμοδοτούν την κερδοφορία των επι-
χειρηματικών μονοπωλίων.

Η μείωση της ανεργίας, που στη-
ρίζεται στην εκμετάλλευση φτηνής 
εργατικής δύναμης, δεν είναι σημάδι 
ανάκαμψης της οικονομίας για το λαό. 
Είναι, όμως, κέρδη για τους καπιταλι-
στές. Άλλωστε, οι μισοί άνεργοι – στην 

ΕΕ το 48,7% – αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat (στατιστικής υπηρεσίας της 
ΕΕ), και πρώτη έρχεται η Γερμανία με 
το 70,8% των ανέργων να φτωχοποιού-
νται, παρά την ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
καπιταλιστική οικονομία.

Σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, ανα-
πτυγμένο ή μη, η επίθεση του κεφαλαίου 
κλιμακώνεται, είτε είναι οι εργασιακές 
σχέσεις είτε η επίθεση στην κοινωνική 
ασφάλιση είτε στην υγεία είτε στην 
πρόνοια.

Ο μόνος δρόμος των λαών του κόσμου 
είναι να δυναμώσουν τη συμμαχία τους 
και να κλιμακώσουν την πάλη τους 
ενάντια στη βαρβαρότητα που καταδυ-
ναστεύει τη ζωή τους, απαιτώντας την 
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών 
τους, απαλλαγμένη από τα δεινά της 
ανεργίας και της εξαθλίωσης.

Ως παραγωγοί του πλούτου, αξίζει να 
ζήσουν μια ζωή χωρίς πολέμους, φτώχια, 
προσφυγιά.

Αμείωτο το ενδιαφέρον των Ιαπώνων 
για τους  Έλληνες συνταξιούχους
Μετά από δύο χρόνια δεχτήκαμε στα 
Γραφεία της Ομοσπονδίας μας, ακόμη 
μια φορά, τον κ. ETSUYOSHI NOMURA, 
Ιάπωνα δημοσιογράφο της εφημερίδας 
«THE TOKYO SHIMBLUN» του Τόκιο, 
η οποία έχει ημερήσια κυκλοφορία 2 
εκατομμύρια φύλλα, όπως τουλάχιστον 
μας είπε.

Είναι ο δεύτερος Ιάπωνας δημοσιογρά-
φος, ο οποίος επισκέπτεται τα τελευταία 
χρόνια την Ομοσπονδία μας, δείγμα ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον για τους Έλληνες 
συνταξιούχους ακόμη και στην Άπω Ανα-
τολή, πέραν των Ευρωπαίων, Γάλλων, 
Άγγλων, Γερμανών, Ολλανδών, Βέλγων, 
Σουηδών, ακόμη και Αμερικανών δημο-
σιογράφων (παράδειγμα το  Bloomberg).

Έτσι, στις 9 Ιουλίου ο κ. Νομούρα 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Επί-
τιμο πλέον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. 
Παναγιώτη Βαβουγυιό και του ζήτησε 
να έχει μία νέα συνάντηση, για να συζη-
τήσουν για τα ίδια εκείνα θέματα, που 
είχαν συζητήσει προ διετίας, ώστε να 
πληροφορηθεί και να γράψει στην εφη-
μερίδα του, εάν υπήρξε στασιμότητα ή 
βελτίωση της θέσεώς τους.

Ο κ. Βαβουγυιός τον ενημέρωσε ότι 
υπήρχε νέος Πρόεδρος  της Ομοσπον-
δίας, αλλά ο Ιάπωνας ανταποκριτής 
ζήτησε να συνομιλήσει με τον κ. Βαβου-
γυιό, επειδή με αυτόν είχε μιλήσει και 
την πρώτη φορά.

Κατά τη συνάντηση που έγινε στα 
Γραφεία της Ομοσπονδίας, με την 
παρουσία διερμηνέα και της δημοσιο-
γράφου της ΠΟΠΣ Γεωργίας Ηλιοπούλου, 
ο κ. Νομούρα, συμβουλευόμενος τις 

παλαιότερες σημειώσεις του για τα 
θέματα που είχαν συζητηθεί προ διε-
τίας, συνταξιοδοτικά, υγείας, πρόνοιας, 
θέλησε να μάθει σε ποια κατάσταση 
βρίσκονταν σήμερα, εάν υπήρξαν βελ-
τιώσεις και αποκατάσταση των αδικιών.

Ο κ. Βαβουγυιός, αφού ευχαρίστησε 
για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδει-
κνύουν οι Ιάπωνες για την Ελλάδα και 
τους Έλληνες συνταξιούχους, στη συνέ-
χεια απάντησε λεπτομερώς σε όλα τα 
θέματα που του υποβλήθηκαν.

Ως προς το θέμα των συντάξεων, είπε 
ότι όχι μόνο βελτίωση των συντάξιμων 
αποδοχών δεν υπήρξε, αλλά αντιθέτως 
η Κυβέρνηση με έναν σφαγιαστικό νόμο, 
ετοιμάζεται να κάνει και νέες μειώσεις 
στις ήδη πετσοκομμένες συντάξεις, μει-
ώσεις που θα φθάσουν και το 48%. Και, 
βέβαια, οι προεκλογικές και μετεκλογι-

κές υποσχέσεις της για επαναχορήγηση 
της 13ης σύνταξης, που τελείως άδικα 
αφαιρέθηκε, συνεχίζουν να παραμέ-
νουν ανεκπλήρωτες.

Οι επικουρικές συντάξεις και τα μερί-
σματα από το Μετοχικό Ταμείο για τα 
οποία οι συνταξιούχοι κατέβαλλαν επί 
σειρά πολλών ετών υψηλές εισφορές, 
έχουν πλέον τόσο πολύ περικοπεί, ώστε 
έχουν καταστεί απλά φιλοδωρήματα και, 
δυστυχώς, κανείς δε γνωρίζει εάν δε 
συνεχιστεί και η περαιτέρω μείωσή τους.

Ιδιαίτερα ο κ. Βαβουγυιός τόνισε και 
επανέλαβε αυτό που του είχε πει και 
την προηγούμενη φορά, ότι δηλαδή, 
οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να προ-
στατεύουν και να συντηρούν από τις 
χιλιοψαλιδισμένες συντάξεις τους τα 
άνεργα, με υπαιτιότητα της Κυβέρνησης, 
παιδιά και εγγόνια, αυτά που για κάποιο 

λόγο δεν μπόρεσαν να ξενιτευτούν.
Αναφερόμενος στο πολύ σοβαρό θέμα 

της υγειονομικής περίθαλψης, τόνισε τη 
θλιβερή εικόνα των νοσοκομείων, την 
τρομακτική έλλειψη όχι μόνο προσω-
πικού, ιδιαίτερα νοσηλευτικού αλλά και 
κλινών ΜΕΘ και μηχανημάτων. Τους 
πειραματισμούς με τις αλλαγές από 
κάθε νέο Υπουργό Υγείας των συστημά-
των Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και τις 
δυσάρεστες συνέπειες, την ταλαιπωρία 
των συνταξιούχων και τον εξαναγκασμό 
τους να προσφεύγουν στον ιδιωτικό 
τομέα, καταβάλλοντες αμοιβές δυσανά-
λογες προς τις πενιχρές τους συντάξεις, 
προκειμένου να προστατεύσουν την 
υγεία και τη ζωή τους.

Η μείωση των κονδυλίων για την κοι-
νωνική πρόνοια και η περικοπή ή και 
κατάργηση επιδομάτων έχει δραματι-
κές επιπτώσεις στις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες.

Δεν παρέλειψε ο κ. Βαβουγυιός να 
αναφερθεί και στη σκληρή υπερφορο-
λόγηση των πολιτών και πιο πολύ των 
συνταξιούχων, την ίδια ώρα που, δυστυ-
χώς, η Κυβέρνηση δεν μπορεί να πατάξει 
τους φοροφυγάδες και φοροκλέφτες που 
οργιάζουν, αφού η φοροδιαφυγή φθάνει 
στα 30 δις ευρώ ετησίως.

Τελειώνοντας ευχαρίστησε θερμά για 
το ζωηρό ενδιαφέρον των Ιαπώνων να 
πληροφορηθούν και να στηρίξουν τα 
αιτήματα των Ελλήνων συνταξιού-
χων. Από την πλευρά του ο κ. Νομούρα 
ευχαρίστησε για τη συνέντευξη και 
υποσχέθηκε ότι θα την στείλει στην 
εφημερίδα του το ταχύτερο. Γ.Η.
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Στην κοίμηση της Παναγίας, κατάθεση ευλάβειας
Για την κοίμηση της Παναγίας δεν ανα-
φέρεται τίποτε στο Ευαγγέλιο. Έχουμε, 
όμως, πληροφορίες από την ιερά παρά-
δοση και τους πατέρες της Εκκλησίας. 
Βιογράφοι της Δυτικής Εκκλησίας (όπως 
π.χ. ο Μολάς), οι οποίοι σε πολλά συμφω-
νούν με την παράδοση της Ανατολικής 
Εκκλησίας, αναφέρουν ότι η Παναγία 
κοιμήθηκε δεκατέσσερα χρόνια μετά την 
Ανάσταση του Χριστού. Άγγελος Κυρίου, 
λίγες μέρες νωρίτερα, έφερε σ’ αυτήν το 
μήνυμα: Ο Κύριος σε καλεί κοντά του για 
να πάρεις στο Βασίλειό του το Στέμμα που 
έχει ετοιμάσει για την Υπεραγία μητέρα 
του. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του 
Κυρίου και Θεού μου, που άκουσε την 
παράκληση της δούλης του, είπε με 
σεμνότητα η Παναγία.

Και εγώ, Παναγία μου, στην αγία κοί-
μησή σου συμμετέχω ως προσκυνητής. 
Για να σου προσφέρω την ευλάβειά μου 
τούτες τις ημέρες του Αυγούστου, που 
είναι αφιερωμένες σ’ εσένα. Δεν πενθώ 
για την ανάληψή σου στον ουρανό. Γιατί 
τώρα βρίσκεσαι κοντά στο Υιό σου και 
Θεό μας και μεσιτεύεις για όλους τους 
ανθρώπους της γης. Ξέρω ότι δεν μας 
εγκατέλειψες, αλλά συνεχίζεις να μας 
προστατεύεις και να μας έχεις στην 
αγκαλιά σου. Αλλά και όλες οι γενιές 
καταθέτουν σ’ εσένα, Παναγία μου, την 
αγάπη τους και την ευλάβειά τους, γιατί:

Είσαι η μητέρα της ζωής, η βρυσο-
μάνα της ευλογίας, αφού μέσα από την 
αγνότητά σου, έγινες το όργανο δια του 
οποίου ο Θεός εργάστηκε το μυστήριο της 
σωτηρίας μας. Συνέλαβες με υπερφυσικό 
τρόπο το Θεό παιδί σου. Αξιώθηκες να 
γεννήσεις τον Άναρχο στο ταπεινό σπή-
λαιο της Βηθλεέμ, για να δώσεις το μέτρο 
της ταπεινότητάς σου και να δείξεις σ’ 
εμάς την πρώτη αρετή, την ταπείνωση. 
Άκουσες τις υμνωδίες των Αγγέλων 
και δέχτηκες τη χαρά και την προσκύ-
νηση των Ποιμένων και των Μάγων. Ως 
μητέρα ένοιωσες άφατη χαρά όταν είδες 
το παιδί σου και Θεό μας να προκόπτει 
σε ηλικία και χάρη και να διδάσκει τους 
ανθρώπους με σοφία, που προκαλούσε 
το θαυμασμό των ανθρώπων και των 
Αγγέλων. Και έμεινες άφωνη, βλέποντας 
και ακούγοντας την διδασκαλία του και 
τα θαύματα που έκανε. Ένοιωσες, όμως, 
και το σπαραγμό να τρυπά, ως ρομφαία, 
τα σπλάχνα σου, όταν είδες το παιδί σου 
καρφωμένο στο σταυρό της αισχύνης να 
δέχεται το μαρτύριο του άδικου θανάτου, 
για την απαλλαγή του ανθρώπου από 
την ενοχή και το βάρος της αμαρτίας. 
Γρήγορα, όμως, η τριήμερη ένδοξη Ανά-
στασή του σκόρπισε το βάρος της οδύνης 
από την ψυχή σου. Από τότε δεν έπαψες 
να προσφέρεις άφθονη την ευλογία σου 
στο ανθρώπινο γένος.

Είσαι η υπέρμαχος Στρατηγός, που 
καθοδηγείς τα βήματα του στρατού μας 

και του λαού μας. Που προστατεύεις το 
έθνος μας, όταν ο κίνδυνος καραδοκεί. 
Όταν οι εχθροί του απεργάζονται τον 
αφανισμό του, γιατί η ιστορία του και 
η ορθοδοξία αποπνέουν το μύρο της 
ευλογίας του Θεού μας και Υιού σου και 
διδάσκουν ανά την οικουμένη την αρετή 
της αγάπης στο Θεό και στον πλησίον, 
της συγγνώμης και της ταπείνωσης. Εσύ 
Παναγία μου, είσαι ο πρόμαχος του αγω-
νιζομένου λαού μας. Πόσες φορές δεν σε 
είδαν να ίπτασαι υπέρ τα τείχη της Πόλης, 
εμψυχώνοντας τους πολεμιστές μας και 
τρέποντας σε φυγή τους ποικιλώνυμους 
απίστους: Αβάρους, Αγαρηνούς, Άραβας, 
Γότθους, Φράγκους και λοιπούς εποφθαλ-
μιούντας τη δόξα του Βυζαντίου! Αλλά και 
σε άλλους άνισους αγώνες του λαού μας 
προπορεύεσαι, ενθαρρύνεις το στρατό 
μας και χαρίζεις υπέρλαμπρες νίκες.

Πατέρες της Εκκλησίας μας Θεοφόροι, 
με τα έργα τους εκφράζουν για σένα το 
θαυμασμό, την ευλάβεια και τις ευχαρι-
στίες. Πολλοί ύμνοι, ωδές και τροπάρια 
είναι αφιερωμένα σ’ εσένα. Με αυτά σε 
υμνούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε 
και σε ικετεύουμε, όταν βρισκόμαστε 
μπροστά σε μεγάλες δοκιμασίες: πόνους, 
θλίψεις αρρώστιες, πειρασμούς ποικί-
λους. Γιατί εσύ είσαι «η απαλλαγή των 
ασθενούντων» και επιβλέπεις και ακούς 
«τους καταφεύγοντας εις σε». Και χαρίζεις 
την υγεία στην οδυνηρή ταλαιπωρία του 
σώματος και της ψυχής, όταν προστρέ-
χουμε με πίστη κοντά σου. Αμέτρητα 
είναι, επίσης, τα επωνύμια που αποδίδο-
νται σ’ εσένα. Οι εκκλησιαστικοί ποιητές 
σε υμνούν ως: Αειμακάριστον, Άχραντον, 
Αμόλυντον, Παναμώμητον, Παρθενικόν 
καύχημα, Ελέους Πηγή, Χρυσή λυχνία, 
Τείχος απροσμάχητον, Υπερευλογημένην, 
Υψηλοτέρα των Ουρανών, των θλιβω-
μένων η Χαρά, Ρόδο το Αμάραντο και 
άλλα. Αλλά και ο λαός μας, με την πλούσια 
φαντασία του, για να σε υμνήσει και δοξο-
λογήσει, σου έδωσε άμετρες ονομασίες: 
Γιάτρισσα, Γρηγορούσα, Γοργοϋπήκοο, 
Ακρωτηριανή, Ανωμερίτισσα, Χρυσοβου-
νιώτισσα, Προυσιώτισσα, Καταπυλιανή, 

Οδηγήτρια, Μεγαλόχαρη, Χαριτωμένη, 
Φανερωμένη, Γλυκοφιλούσα, Πανά-
χραντη, Πονολύτρα, Κυρά των Αγγέλων, 
Παντάνασσα, Παρηγορήτρια, Ελεούσα, 
Περίβλεπτη, Άσπιλη, Ευαγγελίστρια, 
Αρχόντισσα και πάμπολλα άλλα, περί 
τα επτακόσια.

Καταθέτοντας την ευγνωμοσύνη μου 
για τη βοήθεια και προστασία που συνε-
χώς μου προσφέρεις στο επίγειο ταξίδι 
μου, θα τελειώσω αυτήν την πενιχρή 
αναφορά-υμνωδία προς Σε Παναγία 
μας, με τα εξής κατανυκτικά λόγια του 
μεγάλου εκκλησιαστικού ρήτορα Η. 
Μηνιάτη, που δείχνουν ότι εσύ είσαι το 
στήριγμα και η ελπίδα μας στις δυσκο-
λίες, στις αμαρτίες και στις αγωνίες μας.: 
«Όποιος δεν τιμά και δεν ευλαβείται την 
μητέρα του, δεν είναι άξιος να λέγε-
ται άνθρωπος. Όποιος δεν τιμά και δεν 
ευλαβείται την μητέρα του Θεού δεν 
είναι άξιος να λέγεται χριστιανός. Σε 
κάθε μου δυστυχία, σωματική ή ψυχική, 
όπου ευρεθώ, σ’ αυτήν θα προστρέξω, 
βέβαιος πως θα βρω στην αρρώστια 
μου ιατρεία, στην θλίψη μου παρηγο-
ριά, στα σφάλματά μου συγχώρεση. Και 
μέσα στον ίδιο τον Άδη. Εγώ θα ελπίζω 
σωτηρία από την Βασίλισσα του ουρα-
νού, εγώ δεν φοβούμαι να χαθώ όταν 
είμαι φυλαγμένος μέσα στην αγκαλιά 
της. Μόνον όταν χάσω την ευλάβεια 
της Παρθένου, τότε μόνον θα είμαι μια 
χαμένη ψυχή…»

Ιωάννης Χ. Λιάκος Καθηγητής. 
Φιλολογίας, Πτυχιούχος Φιλολογίας, 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας & Παντείου 
Πανεπιστημίου Μετ. Μ.Δ.Δ.Ε.

Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα
Ο ύμνος « Ἁγ ν ὴ Πα ρθέ νε 
Δέσποινα» είναι ένας μη λειτουρ-
γικός ύμνος, που συνέθεσε ο Άγιος 
Νεκτάριος Αιγίνης τον 19ο αιώνα 
μ.Χ., κατά τη διάρκεια της θητείας 
του ως διευθυντής της Θεολογική 
Σχολής στην Ριζάρειο της Αθήνας.

(Ἀπὸ Ὠδὴ β’)  Ἦχος πλ.ά  
Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, Ἄχραντε 
Θεοτόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Παρθένε Μήτηρ Ἄνασσα, Πανένδροσέ τε 
πόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν, ἀκτίνων 
λαμπροτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Χαρὰ Παρθενικῶν Χορῶν, Ἀγγέλων 
ὑπερτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς 
καθαρωτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν 
ἁγιωτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

(Ἀπὸ Ὠδὴ ε’) 
Μαρία Ἀειπάρθενε, Κόσμου παντὸς 
Κυρία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Ἄχραντε Νύμφη πάναγνε, Δέσποινα 
Παναγία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Μαρία Νύμφη Ἄνασσα, χαρᾶς ἡμῶν 
αἰτία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Κόρη σεμνὴ Βασίλισσα, Μήτηρ 
ὑπεραγία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Τιμιωτέρα Χερουβείμ, ὑπερενδοξοτέρα, 
Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Τῶν ἀσωμάτων Σεραφείμ, τῶν Θρόνων 
ὑπερτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

(Ἀπὸ Ὠδὴ δ’) 
Χαῖρε τὸ ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος 
Ἀγγέλων, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Χαῖρε ᾠδὴ τῶν Σεραφείμ, χαρὰ τῶν 
Ἀρχαγγέλων, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά, λιμὴν τῆς 
σωτηρίας, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς 
ἀφθασίας, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Χαῖρε Παράδεισε τρυφῆς, ζωῆς τε 
αἰωνίας, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, Πηγὴ 
ἀθανασίας, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

(Ἀπὸ Ὠδὴ ε’) 
Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα, Σὲ νῦν 
ἐπικαλοῦμαι, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Σὲ δυσωπῶ Παντάνασσα, Σὴν χάριν 
ἑξαιτοῦμαι, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

(Ἀπὸ Ὠδὴ β’) 
Κορὴ σεμνὴ καὶ ἄσπιλε, Δέσποινα 
Παναγία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
ἐπάκουσόν μου ἄχραντε, κόσμου παντὸς 
Κυρία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

(Ἀπὸ Ὠδὴ ε’) 
Ἀντιλαβοῦ μου ρύσαι με, ἀπὸ τοῦ 
πολεμίου, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Καὶ κληρονόμον δεῖξον με, ζωῆς τῆς 
αἰωνίου, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς.
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Ας γνωρίσουμε καλύτερα το Ναύπλιο
Του Σωκράτη Διδασκάλου 
Προέδρου του Συνδέσμου Ναυπλίου

Ανταποκρινόμενος στην προτροπή του Γεν. Γραμματέα της ΠΟΠΣ να υλοποιήσουμε έναν 
από τους σκοπούς της εφημερίδας μας: «Ας γνωρίσουμε καλύτερα την Ελλάδα» 
και έχοντας την τύχη και την ευλογία να ζω στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, 
θέλω και εγώ να συμβάλλω, με την εξιστόρηση και περιγραφή μερικών – των πιο αξιό-
λογων – από τα ιστορικά μνημεία της πόλης μας, του Ναυπλίου, στην πραγματοποίηση 
αυτού του σκοπού.

Το Ναύπλιο
Το Ναύπλιο διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο σε όλες τις φάσεις της Ελληνικής 
Ιστορίας. Μύθοι και θρύλοι το συνοδεύ-
ουν από την πρώτη αυγή της γέννησής 
του. Ιδιαίτερα κατά τους χρόνους του 
Μεγάλου Ξεσηκωμού, και λίγο αργό-
τερα, αναδείχθηκε πανελλήνιο κέντρο 
και διετέλεσε πρωτεύουσα της αναγεν-
νώμενης Ελλάδας. Τούτο επέβαλε τότε η 
ιστορική ανάγκη. Γιατί εδώ συνέκλιναν 
δημιουργικά μνήμες και προσδοκίες, 
βεβαιότητες και οραματισμοί. Η πόλη, 
με τα ισχυρά βενετσιάνικα κάστρα και 
την αρχοντική της παράδοση, αποτε-
λούσε την περίοδο εκείνη την καρδιά 
του Ελληνισμού. Η μεταφορά της 
πρωτεύουσας αργότερα στην Αθήνα 
σήμαινε την ανάγκη ενός ευρύτε-
ρου συμβόλου με καθολική προβολή 
και αίγλη. Ωστόσο, το Ανάπλι διατή-
ρησε την ευγένεια και τις λαμπρές του 
παραδόσεις.

Έτσι, ευτύχησε να ’χει πολλούς 
θαυμαστές και βάρδους από τα παλιά 
χρόνια. Δεν είναι μόνον οι άγνωστοι 
δημοτικοί τραγουδιστές, που μιλούν 
για το απόρθητο Παλαμήδι, τις γλυκιές 
αναπλιωτοπούλες και τους καημούς των 
φυλακισμένων, αλλά και οι αθεράπευ-
τοι νοσταλγοί του Αναπλιού, γέννημα 
και θρέμμα οι περισσότεροι αυτού του 
τόπου, που το ύμνησαν στην πρόζα ή 
στην ποίηση.

Για τη γένεση της πόλεως έχουμε τον 
ωραίο μύθο που παραδίδουν αρχαίοι 
συγγραφείς, όπως ο Απολλόδωρος, ο 
Λουκιανός, ο Στράβων κ.α. Οι αρχαίοι 
ήθελαν ο κτήτωρ μιας πόλεως να ανήκει 

στη χορεία των ημιθέων, όπως ο Ίων, ο 
γενάρχης των Αθηνών. Έτσι κτήτωρ του 
Ναυπλίου είναι ο Ναύπλιος, ο γιός του 
Ποσειδώνα και της Αμυμώνης, πατέ-
ρας του Οίακος, του Παλαμήδη και του 
Ναυσιμέδοντος.

Αλλά ας διαβάσουμε το μύθο, όπως 
τον διηγείται ο Απολλόδωρος.

Ο Ποσειδώνας, για να τιμωρήσει το 
Βασιλέα του Άργους Δαναό, ο οποίος 
συμπαθούσε την Αθηνά, ξέρανε τις 
πηγές της Αργολίδας. Τότε ο Δαναός 
έστειλε τις κόρες του να βρουν νερό 
έξω από την πόλη. Αυτές, ερευνώ-
ντας, έφτασαν ως τους αποβάθμους, 
που είναι στους πρόποδες του σημε-
ρινού Προφήτη Ηλία. Μία απ’ αυτές, η 
Αμυμώνη, ρίχνει το βέλος της για να 
χτυπήσει ελάφι, αλλά αντί αυτού, χτυ-
πάει ένα Σάτυρο που κοιμόταν. Εκείνος, 
αφού ξύπνησε, όρμησε στην ωραία 
Αμυμώνη για να τη βιάσει. Στις φωνές 
της φάνηκε ξαφνικά από τη θάλασσα 
ο Ποσειδώνας, πέταξε την τρίαινά του 
κατά του Σάτυρου, όπως συνεχίζει την 
αφήγηση ο Υγίνος στους μύθους του, 
αλλά αστόχησε. Όταν τράβηξε την τρί-
αινα από τη γη, από τις τρεις τρύπες 
που άνοιξε, ανάβλυσε γάργαρο νερό. 
Έτσι δημιουργήθηκε η πηγή Αμυμώνη, 
που αργότερα ταυτίσθηκε με την πηγή 
Κάναθο, όπου, όπως μας λέει ο περι-
ηγητής Παυσανίας, λουζόταν η Ήρα 
και αποκτούσε εκ νέου την παρθενία 
της. Η πηγή αυτή, κατά την παράδοση, 
είναι η σημερινή Γλυκειά, στην είσοδο 
της πόλης.

Η Αμυμώνη άρεσε στον Ποσειδώνα, 
που την απήγαγε στην Εύβοια και ενώ-

θηκε μαζί της. Απ’ αυτήν την ένωση 
γεννήθηκε ο Ναύπλιος, που έγινε 
ξακουστός για τη ναυτική του τέχνη. 
Όταν κάποτε ο Ναύπλιος περιέπλευσε 
τον Αργολικό κόλπο, βγήκε στη στεριά 
και βρήκε την πηγή που έφερε το όνομα 
της μάνας του. Εκεί κοντά έκτισε την 
πόλη που πήρε τα’ όνομά του.

Το Μπούρτζι
Είναι το κατατεθέν Σύμβολο της πόλης 
του Ναυπλίου.

Αρχικά ονομαζόταν από τους ναυ-
τικούς νησάκι του Αγίου Θεοδώρου. 
Κατά την πρώτη ενετική κυριαρχία 
(1389 – 1540) και συγκεκριμένα το 
1473, οι Ενετοί το οχύρωσαν με πύργο, 
όπου τοποθέτησαν πυροβόλα. Από τότε 
ονομάσθηκε Καστέλλι ή Μπούρτζι και 
αργότερα Πασσάζ – πέρασμα. Κατά τη 
δεύτερη ενετική κυριαρχία έγινα οχυ-
ρωματικά έργα (πύργος με περίβολο 
και προμαχώνα). Ο Μοροζίνης το κυρί-
ευσε και πάλι το 1686 και κατέσφαξε τη 
φρουρά των Τούρκων.

Από το Μπούρτζι έως τον απέναντι 
λιμενοβραχίονα απλωνόταν τη νύχτα 
μια αλυσίδα που έκλεινε το λιμάνι. Εξ 
αιτίας αυτού το Ανάπλι ονομαζόταν στα 
χρόνια της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας 
Πόρτο Κατένα, λιμάνι της αλυσίδας. 
Στα χρόνια της Επαναστάσεως ονο-
μαζόταν Καστέλλι ή Θαλασσόπυργος. 
Η πρώτη απόπειρα για την κατάληψή 
του, με σχέδιο του Γάλλου φιλέλληνα 
Βουτιέ, απέτυχε. Το Μπούρτζι παρα-
δόθηκε στους Έλληνες στις 18 Ιουνίου 
του 1822 κατά τη δεινή πολιορκία της 
πόλεως. Από τότε διαδραμάτισε σπου-
δαίο ρόλο στην πολιορκία του Ναυπλίου, 
επειδή με τα πυροβόλα του οι Έλληνες 
χτυπούσαν τα φρούρια του Ίτς Καλέ και 
του Παλαμηδιού. Στο Μπούρτζι κατέ-
φυγε για λίγο η Κυβέρνηση το 1826, 
κατά την εμφύλια σύγκρουση. Ως φρού-
ριο το Μπούρτζι χρησιμοποιείτο έως 
το 1865.

Έπειτα έγινε τόπος διαμονής των 
δημίων της καρμανιόλας, που είχε 

στηθεί στο Αλωνάκι του Παλαμηδιού. Ο 
πρώτος δήμιος ήρθε από τη Μασσαλία, 
όπου κατασκευάσθηκε η καρμανιόλα, 
λόγω όμως της έντονης αντιπάθειας 
των πολιτών αναγκάσθηκε να φύγει. 
Ό Ανδρέας Καρκαβίτσας, σε ένα ωραίο 
αφήγημα του 1892 μας περιγράφει 
ζωντανά το Μπούρτζι σαν την «χιλιό-
καλλη σπηλιά», που έκρυβε τους τρεις 
δράκους: τους τρεις δήμιους, τον Σοφρά, 
τον Αμυραδάκη και τον Μπεκιάρη. Ο 
συγγραφέας της «Λυγερής», που υπη-
ρέτησε ως στρατιωτικός γιατρός στο 
Ανάπλι, μας περιγράφει τις συνήθειες 
των δημίων. Ο Αργείτης Μπεκιάρης 
έπαιρνε μισθό 300 δραχμές το μήνα και 
100 επιπλέον για κάθε καρατόμηση. Απ’ 
τους τελευταίους δήμιους μνημονεύεται 
ο Μεσσήνιος Αθανάσιος Αλεβιζόπουλος, 
που το κοινό τον ανάγκασε να βγάλει 
τη φουστανέλα του και να ντυθεί φρά-
γκικα. Ήταν φιλόμουσος και λιγότερο 
μισητός στους Ναυπλιώτες.

Από το 1930 ο χώρος στο Μπούρτζι 
διασκευάστηκε σε ξενοδοχείο, που λει-
τουργούσε έως το 1970.

Σήμερα, δυστυχώς, παραμένει έρημο 
και μόνο, σε πλήρη εγκατάλειψη. Και 
όμως, ένα τέτοιο μνημείο, εάν είχε αξι-
οποιηθεί σωστά, θα ήταν πηγή πλούτου 
για την πόλη μας.

Πολλές προτάσεις αξιοποίησής του 
έχουν γίνει από αρκετούς συντοπίτες 
μας. Εγώ προσωπικά, και το υποστη-
ρίζω με θέρμη, θεωρώ ότι επιβάλλεται 
η μετατροπή του σε μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων. Τι ωραιότερο να επισκέ-
πτεσαι το μνημείο και να βλέπεις στις 
αίθουσές του σκηνές από τη δίκη του 
Κολοκοτρώνη ή το δεσμό της Μαντώς 
Μαυρογένους και του Δημήτρη Υψηλά-
ντη ή της Ψωροκώσταινας και τόσων 
άλλων ηρώων που συνέδεσαν το όνομά 
τους με την εδώ παραμονή και δράση 
τους.

Ελπίζω να εισακουστώ και να γίνει 
σε λίγο το Μπούρτζι τόπος προσκυνή-
ματος για χιλιάδες επισκέπτες ντόπιους 
και ξένους.
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