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Επίσημο Μηνιαίο Όργανο της ΠΟΠΣ «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων»

Βήμα Συνταξιούχων
Δημοσίων Υπαλλήλων

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

Εκδότης – Διευθυντής: Χρήστος Μπουρδούκης – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018 – Αριθμός φύλλου: 591 – Η εφημερίδα διανέμεται δωρεάν – Έξοδα αποστολής: 10€ ετησίως
Γραφεία: Τροίας 43 & Πατησίων, 1ος όροφος, στάση Αγγελοπούλου, 112 57, Κωδικός: 013168, Τηλ. εφημερίδας: 210 8253544, ΠΟΠΣ: 210 8811187, Fax: 210 8819035, email: omopolit@otenet.gr

Οι συνταξιούχοι πλήρωσαν ακριβά την οικονομική κρίση
και τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας.

Οι παρεμβάσεις και οι αγώνες των
συνταξιούχων «ακύρωσαν» την κατάργηση
της προσωπικής διαφοράς, που προκύπτει
με τον επανυπολογισμό των συντάξεων
του Χρήστου
Μπουρδούκη*
Με τις παρεμβάσεις και τους αγώνες, οι συνταξιούχοι
«κέρδισαν» τη μάχη
για τη νέα περικοπή των συντάξεων, της προσωπικής
διαφοράς, η οποία προκύπτει με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων των
παλαιών συνταξιούχων, σύμφωνα με
το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς του
Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).
Οι Έλληνες συνταξιούχοι είχαν ήδη
καταβάλλει βαρύ τίμημα στη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή από την
πολιτική της λιτότητας, η οποία τους
έχει ταλαιπωρήσει, τους έχει εξουθενώσει και δεν αντέχουν άλλα μνημονιακά μέτρα, γιατί είναι οι χαμένοι
της οικονομικής κρίσης από το 2010,
χωρίς οι ίδιοι να ευθύνονται. Αυτή η
πολιτική ξεπέρασε τα ακραία λογικά
όρια της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος, με τη συντριπτική μείωση
του εισοδήματος των συνταξιούχων,
και η απόφαση για περαιτέρω μείωση των συντάξεων, όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, θα ήταν
«εγκληματικά» αδικαιολόγητη.
Άλλωστε, σωστά υποστηρίχθηκε
ότι η ακύρωση της μείωσης των συντάξεων δεν συνιστά ανάκληση των
μεταρρυθμίσεων, αφού δεν είναι μέτρο που εντάσσεται στις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, αλλά μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, που καλύπτεται
από το δημοσιονομικό πλεόνασμα του
προϋπολογισμού του 2019.
Αξίζει, όμως, να επισημανθεί ότι το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επίμονα είχε αξιώσει τη μείωση των
συντάξεων (υπογραφή δεύτερης αξιολόγησης), αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τηρούσαν «σιγήν ιχθύος» κατά τη συζήτηση στο Eurogroup
για την κατάργηση ή μη της προσωπικής διαφοράς. Ειδικότερα, το ΔΝΤ
παρέπεμψε στους ευρωπαϊκούς «Θεσμούς» για τη λύση των συντάξεων,
μέχρι που ο Πρόεδρος Μ. Σεντένο υποστήριξε ότι οι περικοπές των συ-

ντάξεων δεν είναι διαρθρωτικό μέτρο
και στη συνεδρίαση του Eurogroup αποφασίστηκε η ακύρωση του μέτρου
περικοπής της προσωπικής διαφοράς.
Με σχετικά άρθρα στην εφημερίδα
μας, και με διάφορες άλλες παρεμβάσεις,
ζητούσαμε από την Κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με τους Θεσμούς – Δανειστές, χωρίς να «διαταραχθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία της χώρας»,
να μην καταργηθεί η προσωπική διαφορά και το αφορολόγητο, παρά τη
σκληρή αξίωση του ΔΝΤ που είχε επιβάλει αυτά τα μέτρα, για την υπογραφή της δεύτερης αξιολόγησης.
Η 21η Αυγούστου 2018 σήμανε και
την έξοδο της χώρας από το οκταετές
σκοτεινό τούνελ της πολιτικής της λιτότητας, που μας είχε ταλαιπωρήσει και
εξουθενώσει, χωρίς πλέον να αντέχουμε άλλα δάνεια, άλλους δεσμευτικούς
όρους και συνεχή ανηλεή επιτήρηση.
Οι συνταξιούχοι ανέμεναν πλέον τη
δικαίωση των πολύχρονων θυσιών τους,
το τέλος «της σφαγής των συντάξεων».
Η επίτευξη των δημοσιονομικών
στόχων και η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος έδειξαν ότι η νέα
περικοπή των συντάξεων, ως μέτρο δημοσιονομικό και διαρθρωτικό, ήταν αχρείαστο, και γι’ αυτό το λόγο το αποδέχτηκαν και οι Θεσμοί – Δανειστές.
Πείστηκαν, τελικά, οι Εταίροι – Δανειστές ότι το μέτρο αυτό καλύπτεται από το δημοσιονομικό πλεόνασμα
που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του 2019.
Έτσι, εκδόθηκε ο Ν. 4583/2018
(ΦΕΚ212/2018 Τ. Α’) και με τις διατάξεις του άρθρου 1 καταργήθηκαν οι
διατάξεις για τη μείωση των συντάξεων (προσωπική διαφορά) του άρθρου
1 του Ν.4472/2017.
Οι συνταξιούχοι στις 21 Δεκεμβρίου έλαβαν τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2019, χωρίς καμία περικοπή, δεν
έλαβαν όμως τα εκκαθαριστικά τους
σημειώματα, τα οποία περιμένουν με
τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι στα μνημονιακά χρόνια οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις γίνονταν στις πλάτες του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,

συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος του Δημοσίου, που είχε δαιμονοποιηθεί – και εξακολουθεί και
σήμερα – από δυνάμεις και θιασώτες της ασύδοτης αγοράς, πολιτικούς και τεχνοκράτες, ως μητέρα
όλων των κακών για τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Δεν κατανοούν, δυστυχώς, ότι οι
συνταξιούχοι έχασαν τεράστια ποσά
από τις συντάξεις τους, και μάλιστα
με ρυθμίσεις των νόμων 3833/2010,
3845/2010, 3847/2010, 3863/2010,
3865/2010, 3986/2011, 4024/2011,
4051/2012 και 4093/2012, μερικές
απ’ τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Είναι χρήσιμο πάντως να ξέρουμε,
και το έχουμε τονίσει πολλές φορές,
ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα μνημονιακά χρόνια οι απώλειες που είχαν οι συνταξιούχοι ξεπερνούν τα 60 δις Ευρώ, με αποτέλεσμα
να μειωθεί το εισόδημά τους από 40%
μέχρι και 50%.
Θεωρούμε χρήσιμη αυτή τη συνοπτική περιγραφή του «οδοιπορικού»
για τη μείωση των συντάξεων των
παλαιών ασφαλισμένων και συνταξιούχων και τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, για να φανεί η
δραματική αγωνία και η ανασφάλεια από τις κατά καιρούς αναδρομικές
περικοπές των συντάξεών τους από
το 2010, αλλά και το χρέος των Θεσμών και των ελληνικών κυβερνήσεων να σταματήσουν την αιμορραγία των Ελλήνων συνταξιούχων.
Αποδοκιμάζουμε κάθε επιχείρημα
που αποσκοπούσε ή αποσκοπεί σε
περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων
και γι’ αυτό δεχτήκαμε με ικανοποίηση τη νομοθετική κατάργηση αυτών
των εγκληματικών μέτρων για τη
δικαίωση και τη μερική αποκατάσταση του βιοτικού μας επιπέδου
και της ατομικής μας αξιοπρέπειας.
ε.τ. Δ/ντης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους
& πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.

1η Οκτωβρίου
Παγκόσμια Ημέρα
των Ηλικιωμένων
Η τρίτη ηλικία αντιμετωπίζει με ψυχική
γαλήνη τον τελευταίο βιολογικό της κύκλο.
Οι άνθρωποι αυτοί πάντα χωρίς υστεροβουλίες και υπολογισμούς δίνουν αυτό
που μπορούν από το υστέρημά τους για
χάρη των νεότερων. Αυτοί αποτέλεσαν
τους στυλοβάτες της οικονομικής και
πνευματικής προόδου του κοινωνικού
συνόλου και η Πολιτεία στη χώρα μας
τους ξεχνά και τους αφήνει στην τύχη
τους, με ρημαγμένες συντάξεις και υποτυπώδη υγειονομική περίθαλψη, λόγω
της μνημονιακής πολιτικής της λιτότητας,
με κοινωνική απομόνωση, με απαράδεκτη
και απάνθρωπη αναλγησία για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων τους
και αυτοί με γογγυσμούς, καρτερικότητα
και αξιοπρέπεια ανεβαίνουν, αν όχι όλοι,
με το δικό τους σταυρό, στο Γολγοθά του
μαρτυρίου τους.
Ζητούμε σήμερα με την ευκαιρία και της
σημερινής μέρας που είναι αφιερωμένη
στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, «τα
περήφανα γηρατειά», που περνούν την
πιο δύσκολη εποχή τους, ιδιαίτερα στη
χώρα μας:
1. Τη σύνταξή μας για την οποία δώσαμε
ό,τι καλύτερο είχαμε, τη νιότη μας στην
εργασία, την οποία οι κυβερνήσεις της
χώρας, ρήμαξαν με τις περικοπές, λες και
το χρέος της χώρας, την υποδούλωσή
της στους Δανειστές, τα δημιουργήσαμε
εμείς και όχι η ανικανότητά τους ή η
εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων και
η οποία σύνταξη σε λίγο θα μεταβληθεί
σε φιλοδώρημα.
2. Να δημιουργηθούν για κάποιους μοναχικούς ηλικιωμένους περισσότερες δομές
φιλοξενίας, γιατί δεν υπάρχουν και αν
υπάρχουν, δεν επαρκούν.
3. Να ενισχυθούν τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, γιατί είναι σημαντικά.
4. Να υπάρξουν αποτελεσματικές και
σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες με
άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική
και νοσοκομειακή περίθαλψη.
5. Να αποδίδεται στους ηλικιωμένους
και στους συνταξιούχους η φροντίδα,
ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια που
δικαιούνται.
6. Ζητούμε τα αυτονόητα που πρέπει να
παρέχονται από ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, τουλάχιστον για την
τρίτη ηλικία.
Για να μπορούν οι ηλικιωμένοι και
συνταξιούχοι, χωρίς άγχος, χωρίς εμπαιγμό,
να γιορτάζουν αυτή τη μέρα που είναι
αφιερωμένη σ’ αυτούς, για να μπορούν να
ελπίζουν πως ίσως υπάρχει και για τους
ίδιους επόμενη μέρα, για να μπορούν να
ζουν με ψυχική γαλήνη μέχρι την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου και
αυτός ας είναι μακρύς!

Από την ΠΟΠΣ
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Πορεία 4ης Οκτωβρίου 2018

Μαζικά και μαχητικά οι συνταξιούχοι
στη διεκδίκηση των αιτημάτων τους
Μία ακόμα μαχητική και μαζική παναττική κινητοποίηση των συνταξιούχων
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, με συμμετοχή συνταξιούχων από όλους τους
κλάδους του ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα. Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς στην πλατεία Εθνικής
Αντίστασης, όπου οι Πρόεδροι των
Συνεργαζόμενων Ομοσπονδιών και
Οργανώσεων απηύθυναν χαιρετισμούς. Πιο συγκεκριμένα μίλησαν ο
Χρήστος Μπουρδούκης, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας μας, ο Τάσος Γεωργιάδης,
πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, η Παναγιώτα
Ντελή από το Σύλλογο Συζύγων Θανόντων «ΑΞΙΑ», ο Σωτήρης Ραφτόπουλος,
πρόεδρος της ΠΟΣ – ΟΣΕ, ο Κώστας
Τζατζάνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ομοτίμων Μηχανικών
του ΤΕΕ, ο Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της ΠΟΣ – ΟΑΕΕ και ο Δήμος
Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Όλοι οι
ομιλητές τόνισαν ότι οι συνταξιού-

Βήμα Συνταξιούχων
Δημοσίων Υπαλλήλων

Επίσημη Μηνιαία Εφημερίδα της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών
Συνταξιούχων.
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Κωδικός: 0131168
ΑΦΜ: 090300287
ΔΟΥ: ΙΑ’ Αθηνών
Ιδιοκτήτης:
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτικών Συνταξιούχων
Εκδότης & Διευθυντής:
Χρήστος Μπουρδούκης
Υπεύθυνος σύνταξης:
Χρήστος Μπουρδούκης
Συντακτική επιτροπή:
Φώτιος Αντωνίου,
Άννα Μπαλτζοπούλου,
Ερμόλαος Λινάρδος, Ιωάννης Νάκης, Σούλα
Ακζώτη, Ηλίας Ηλιόπουλος
Σελιδοποίηση – Δημιουργικό – Εκτύπωση:
Διάστιχο Ι.Κ.Ε.
Σαπφούς 24, Καλλιθέα, 17676
Τηλ: 6908383830
Συνδρομές:
Ετήσια Συνδρομή: 10€
Οργανισμοί – Σωματεία: 20€
Αποστολή Συνδρομών:
1. Με ταχυδρομική επιταγή
στον Ταμία της ΠΟΠΣ
οδός Τροίας 43, Τ.Κ. 11257, Αθήνα
2. Με κατάθεση συνδρομής στον αριθμό
λογαριασμού 110 – 480062 – 14
της Εθνικής Τράπεζας
IBAN: GR 30 0110 1100 0000 1104 8006214
3. Μέσω του τοπικού Συνδέσμου
Πολιτικών Συνταξιούχων
Για εγγραφή συνδρομητών, αλλαγή
διεύθυνσης & κάθε πληροφορία σχετική
με την εφημερίδα, οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στα:
Τηλ: 210 8253544 Fax: 210 8819035
email: omopolit@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα & σχόλια
εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών
τους. Τα ανύπογραφα άρθρα δεν
εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της
Ομοσπονδίας

Η ΜΕΓΑΛΕΙΏΔΗΣ ΠΟΡΕΊΑ ΑΝΕΒΑΊΝΕΙ ΤΗ ΣΤΑΔΊΟΥ

χοι δεν σκύβουν το κεφάλι και θα
διεκδικήσουν στο ακέραιο ό,τι τους
έχει αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια των
μνημονιακών χρόνων.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ.
Χρ. Μπουρδούκης εξήρε, μεταξύ των
άλλων, τη σημασία της 1ης Οκτωβρίου
ως παγκόσμιας ημέρας της Τρίτης
Ηλικίας και τόνισε ότι οι άνθρωποι
αυτής της ηλικιακής ομάδας ήταν
πάντοτε, χωρίς υστεροβουλία, οι στυλοβάτες της οικονομικής και πολιτιστικής
προόδου της χώρας, αλλά η πολιτεία
τους ξεχνά, τους αφήνει στην τύχη
τους, με ρημαγμένες συντάξεις και
υποτυπώδη υγειονομική περίθαλψη,
λόγω της μνημονιακής πολιτικής.
Ζήτησε από τους ιθύνοντες αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις,
αφού οι συνταξιούχοι δεν έφταιξαν
για το χρέος της χώρας, αλλά αυτοί
υπέστησαν τρομερές περικοπές, με
αποτέλεσμα η σύνταξη να κινδυνεύει
να καταστεί φιλοδώρημα.
Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε
πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας,
όπου η αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
επέδωσε στο γραφείο του Υφυπουργού
Τάσου Πετρόπουλου σχετικό υπόμνημα
με τα αιτήματά τους.
Οι συνταξιούχοι υποσχέθηκαν ότι θα
συνεχίσουν τις αγωνιστικές δράσεις
και την πάλη, ενάντια στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές που έχουν
πετσοκόψει τις συντάξεις και έχουν
υποβαθμίσει το βιοτικό τους επίπεδο.
Μάλιστα, ανακοινώθηκαν και τρεις
νέες κινητοποιήσεις των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
στη Θεσσαλονίκη στις 13 Νοεμβρίου,
στην Αθήνα στις 15 Νοεμβρίου και
το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 15 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα
και πάλι.

ΤΟ ΠΑΝΌ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΘΉΝΑΣ

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΠΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΔΟΎΚΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΜΙΛΊΑ ΤΟΥ

Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων
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Οι ακριβείς μειώσεις των συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερίσματος πολιτικών
συνταξιούχων, κατηγορίας ΠΕ4, με βαθμό διευθυντή, άνω των 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Σημείωση α) Με την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/2016 αφαιρούνται οι μνημονιακές κρατήσεις εκτός της ειδικής εισφοράς του
Ν.3986/2011, η οποία αποδόθηκε μεταγενέστερα στους δικαιούχους τον Αύγουστο του 2018. β) Από 1η Ιανουαρίου 2016 επιβλήθηκε και στις επικουρικές συντάξεις για
την περίθαλψη εισφορά 6% στο καταβαλλόμενο ποσό. γ) Το ποσό αυτής της σύνταξης ανέρχεται σήμερα σε 187,55 ευρώ.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων

Δελτίο Τύπου, Αθήνα 10/10/2018

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους – Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων της χώρας
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση
της αριθμ. 3037/2018 Απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία στηρίχθηκε στις
αριθμ. 2287 και 2288/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, με
τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των Ν.4051/2012 και
4093/2012 και επομένως παράνομες οι
περικοπές που έγιναν στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με
τις διατάξεις αυτών των νόμων, δικαιώθηκε συνταξιούχος του ιδιωτικού
τομέα με την επιστροφή αναδρομικών

όλων των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από την κύρια και επικουρική
σύνταξη.
Στην εφημερίδα μας (φύλλο 562/
Ιούνιος 2015) είχαμε αναφερθεί συνοπτικά στις παραπάνω αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, μετά
την έκδοση της αριθμ. 4327/2014
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχαν προσφύγει στο
Ελεγκτικό Συνέδριο για την αντισυνταγματικότητα των νόμων 4051/2012
και 4093/2012.

Η σχετική πρωτόδικη απόφαση
αφορά ιδιωτικό υπάλληλο, προς το
μέρος της κύριας σύνταξης, αλλά και
της επικουρικής, ενώ για το δημόσιο
υπάλληλο αρμόδιο δικαστήριο για
την κύρια σύνταξη είναι το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Μπορούμε, όμως, να επικαλεστούμε
την πρωτόδικη απόφαση, σε συνδυασμό
με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με την υποβολή σχετικής
αίτησης στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(ΕΤΕΑΕΠ), ζητώντας την επιστροφή

όλων των ποσών αναδρομικά, απ’ τις
περικοπές που έγιναν παράνομα στις
επικουρικές μας συντάξεις, σύμφωνα
με τους παραπάνω νόμους.
Εξετάζεται η περίπτωση υποβολής
αίτησης στον ΕΦΚΑ για τις παράνομες
παρακρατήσεις στις κύριες συντάξεις
και την κατάργηση των δώρων.
Σας στέλνουμε άμεσα υπόδειγμα
αίτησης εντός των προσεχών ημερών.
Οι πολιτ ι κοί σ υ ν ταξιούχοι να
έρχονται στα Γραφεία των Συλ λόγων – Συνδέσμων για την εξυπηρέτησή
τους.
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Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Αμαλιάδας
Στην Αμαλιάδα και στο Γραφείο του
Αγγούρη Αθανασία να παραστεί στην
Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων
κηδεία και να εκφράσει στην οικογέΑμαλιάδας, σήμερα 08/09/2018 ημέρα
νεια θερμά συλλυπητήρια.
Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν 2. Να προσφέρει αντί στεφάνου, στη
σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του
μνήμη του θανόντος, το ποσό των
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου,
30€ στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.
ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου 3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα
του, για συζήτηση και λήψη απόφαστις εφημερίδες: «Συνταξιουχικό
σης με θέμα:
Βήμα» και «Ενημέρωση».
«Ενέργειες Δ.Σ. με αφορμή το
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η
θάνατο του μέλους του Συνδέπράξη και υπογράφεται:
σμου κ.Αντωνίου Λουρόπουλου».
Το Δ.Σ., αφού βρέθηκε σε απαρτία,
Η Πρόεδρος
παρόντων των κ.κ. (1) Αγγούρη –
Αγγούρη Αθ.
Μαυροπούλου Αθανασίας (Προέδρου),
(2) Κολόσακα Άγγελου (Αντιπροέδρου),
Ο Γεν. Γραμματέας
(3) Σκαρδανά Ηλία (Γραμματέα), (4)
Σκαρδανάς Ηλ.
Θωμοπούλου Ειρήνης (Ταμία) και (5)
Φραγκογιαννοπούλου Παναγιώτας
Τα Μέλη
(μέλους) και ύστερα από σχετική συζήΚολόσακας Αγγ.
τηση αποφασίζει ομόφωνα:
Θωμοπούλου Ειρ.
1. Εκ μέρους του Δ.Σ., η Πρόεδρος κ.
Φραγκογιαννοπούλου Π.

Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων
Δημοσίου Νομού Αχαΐας
Σχετικά με το αντικείμενο που αναφέρεται στο θέμα και λόγω αποβιώσεως του
Α΄ Αντιπροέδρου Δημητρίου Δημητρακάκη, σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.
12/28 – 11 – 2017 πράξη του Συλλόγου, ορίστηκε κατά πλειοψηφία ως Α΄
Αντιπρόεδρος το μέλος του Συλλόγου
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ και η σύσταση
του Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος:
Αντωνόπουλος Σπύρος
Α’ Αντιπρόεδρος:
Καρακώστας Παύλος
Β’ Αντιπρόεδρος:
Κόνιδας Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Μπόμπα Νίκη
Ταμίας: Καστάνη Παρασκευή

Μέλος: Νικολάου Αγάθη
Μέλος: Τζούδας Κωνσταντίνος
Στην Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι: Δημαρά
Ανθούλα, Καστάνη Δήμητρα και Σεφέρη
Ακριβή.
Αντιπρόσωποι για την ΠΟΠΣ εκλέχτηκαν οι: Αντωνόπουλος Σπυρίδων,
Σισμάνη Γεωργία και Βακάλογλου
Παντελής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αντωνόπουλος Σπυρίδων
Η Γραμματέας
Μπόμπα Νικολέτα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων
Δελτίο Τύπου, Αθήνα 3/9/2018 | Αρ. Πρωτ. 499

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), τέως
υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, με την ευκαιρία της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
(ΔΕΘ), ζητά από την Κυβέρνηση να
αποκαταστήσει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας, οι οποίες
έχουν λεηλατηθεί κατά την οκταετή
μνημονιακή περίοδο, να ελαφρύνει το συνταξιουχικό εισόδημά μας,
από τη σκληρή φορολογία, να μην

εφαρμοστούν οι δυσμενείς συνταξιοδοτικές διατάξεις του Ν. 4387/2016
(κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κ.λπ.), να έχουν οι συνταξιούχοι
δημόσια και αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη και να λειτουργήσει
γενικά το κοινωνικό κράτος δικαίου για όφελος του ελληνικού λαού.
Προς την κατεύθυνση αυτή ζητούμε την αμέριστη συμπαράσταση
όλων των πολιτικών κομμάτων της
Βουλής.

Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων
Νομού Θεσσαλονίκης
Εγνατίας 150 – 54621 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 270433 – 2310 265280, Fax: 2310 270432

Θεσσαλονίκη,
26 Σεπτεμβρίου 2018
Αγαπητοί συνάδελφοι της Ομοσπονδίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
τα εξής:
Με απόφασή του, το δικαστήριο
διόρισε 9μελή προσωρινή διοίκηση,
ήτοι τρεις (3) από την παράταξη της
αγωνιστίκης συσπείρωσης, δύο
(2) από την ανασυγκρότηση – διαφάνεια και έναν (1) από τη ΔΑΚΑΣ,
καθώς και τρεις (3) δικηγόρους.
Κατά την 1η συνεδρίαση το νέο
Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως
ακολούθως:
Πρόεδρος:
Ταπανίδης Θεόδουλος
Αντιπρόεδρος:
Φιλοσίδου Καλλιόπη
Γεν. Γραμματέας:
Τσίγκα – Ιωαννίδου Μαρία

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων

Ταμίας: Φωτιάδου Δέσποινα
Μέλος: Αγαθαγγέλου Νίκος
Μέλος: Παπαγεωργίου
Μιράντα
Δικηγόρος: Κόλλια Γεωργία
Δικηγόρος: Μπαρίνη – Βασίλογλου Μαρία
Σκοπός του νέου Δ.Σ. είναι να
οδηγήσει τον σύνδεσμο εντός τριών
(3) μηνών, το αργότερο δηλαδή έως
24 Νοεμβρίου, με συνθήκες ομαλότητας και διαφάνειας, σε εκλογές,
για την ανάδειξη των νέων οργάνων του συνδέσμου (Δ.Σ., Ε.Ε. κ.λπ.).
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ταπανίδης Θεόδουλος
Η Γ. Γραμματέας
Τσίγκα – Ιωαννίδου Μαρία

Αθήνα 21/9/2018 | Αρ. Πρωτ. 506

Διάθεση προαιρετικής εισφοράς των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου πρώην δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.
Προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
Κοιν: Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων, Διευθύντρια κ. Σ. Αργύρη, Σταδίου 29, Αθήνα
Κύριε Υπουργέ,
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) ιδρύθηκε
το 1947, έπαιρνε από τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου
εισφορά από το 1970 (Ν.Δ.645/1970)
και με το ν.4042/1992 η εισφορά αυτή
μετατράπηκε σε προαιρετική. Με τη
μετατροπή του νομίσματος σε ευρώ
έγινε 0,30 λεπτά, διακόπηκε στις 15
Αυγούστου 2015 με το ν. 4336/15 γιατί
θεωρήθηκε, εσφαλμένα βέβαια, φόρος
υπέρ τρίτων και επαναχορηγήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 102 του
ν.4387/2016 από 1η Ιουλίου 2017, περιοριζόμενη σε 0,20 λεπτά του ευρώ.
2. Η προαιρετική εισφορά, πριν από
την κατάργησή της, αποδιδόταν
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Υπηρεσία Συντάξεων (που ήταν
και συνταξιοδοτικός φορέας των
δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών) απευθείας στον τραπεζικό
λογαριασμό της ΠΟΠΣ.
Κύριε Υπουργέ,
3. Σας προτείνουμε η προαιρετική

εισφορά να αποδίδεται κάθε μήνα
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία από
τη Γενική Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ
και το ποσό της εισφοράς να είναι
ανάλογο με τον αριθμό των πολιτικών
συνταξιούχων που εκπροσωπεί η
Ομοσπονδία μας.
4. Τα Σωματεία των πολιτικών συνταξιούχων που επιχορηγούνταν, και ήδη
επιχορηγούνται από την Ομοσπονδία μας, πρέπει να είναι ενταγμένα
στη δύναμη της ΠΟΠΣ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει ως μέλη της
Σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, στα οποία εγγράφονται ως
μέλη τους οι πολιτικοί συνταξιούχοι,
δηλαδή φυσικά πρόσωπα.
5. Για σωματεία πολιτικών συνταξιούχων που ανήκουν σε άλλη Ομοσπονδία, όπως οι συνταξιούχοι ΟΤΑ, να
αποδοθεί η ανάλογη εισφορά που
συνδέεται με το συγκεκριμένο αριθμό
συνταξιούχων των ΟΤΑ. Πρωτοβάθμια σωματεία πολιτικών συνταξιούχων, που προβάλλουν αίτημα

απόδοσης της προαιρετικής εισφοράς, μπορούν να απευθύνονται στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών
Συνταξιούχων, προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα της ΗΔΙΚΑ, από
το οποίο να προκύπτει η καταβολή
των 20 λεπτών. Με απόφαση του Δ.Σ.
θα επιχορηγείται το Σωματείο αυτό,
ανάλογα με τον αριθμό των μελών του,
που και αυτός θα προκύπτει από το
επίσημο μητρώο που τηρεί.
6. Τα μέλη των Σωματείων πολιτικών
συνταξιούχων μπορούν να ενταχθούν στους Συλλόγους – Σωματεία
που εδρεύουν σε κάθε νομό της
χώρας. Με αυτόν τον τρόπο δεν κατακερματίζεται η προαιρετική εισφορά
και δεν ξοδεύεται άσκοπα. Απαιτείται πάντως, κατά την εκτίμησή μας,
τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, προκειμένου η προαιρετική
εισφορά να αποδίδεται απευθείας
μόνο σε Ομοσπονδίες συνταξιούχων,
γιατί η εισφορά αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και
δεν εντάσσεται στις διατάξεις του

άρθρου 34 του ν.4144/2013. Να γνωρίζουν οι Ομοσπονδίες τον αριθμό
των συνταξιούχων που καταβάλλουν
τα 20 λεπτά, για να προσαρμόζουν το
σύστημα επιχορήγησης των Συλλόγων – Σωματείων των συνταξιούχων
και τα έξοδα λειτουργίας, για την
κάλυψη του συνόλου των αναγκών
τους.
Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε να μας αποδώσετε
ολόκληρο το ποσό της προαιρετικής
εισφοράς που αναλογεί στο έτος 2017,
αλλά και στο έτος 2018. Η χαρακτηριστική καθυστέρηση απόδοσής της
δημιουργεί, εύλογα, αρνητικές εντυπώσεις και διαμαρτυρίες από τους 58
Συλλόγους των πολιτικών συνταξιούχων σε όλη τη χώρα ότι «η εισφορά
αυτή παρακρατείται στον ΟΑΕΔ για να
εξυπηρετηθούν άλλοι σκοποί». Πέραν
αυτών, έχει και δυσμενείς συνέπειες
για τη λειτουργία γενικά της Ομοσπονδίας, η οποία αδυνατεί να υλοποιήσει
τις αποφάσεις των Συνεδρίων της λόγω
οικονομικής αδυναμίας.

Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων
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Ντοκουμέντα από το έπος του 1940

Οι φανεροί και αφανείς ήρωες της εποποιίας του ’40
Του Ερμολάου
Λινάρδου
ε.τ. Σχολικού
Συμβούλου,
Γενικού Γραμματέα
της ΠΟΠΣ

Όταν στις 28 Οκτωβρίου 1940 ήχησαν
οι σειρήνες του πολέμου, oλόκληρη
η Ελλάδα σηκώθηκε υπερήφανη και
βροντοφώναξε ένα νέο ΌΧΙ. Ήταν
ο αν τίλα λος του ΟΧΙ που φώναξε
ο Λεωνίδας σ τις Θερμοπύλες και
του ΟΧΙ που κραύγασε ο Κων/νος
Παλαιολόγος, όταν ο βάρβαρος κατακτητής του ζ ήτησε τα κλειδιά της
Κωνσταντινούπολης.
Κάτω από το βάρος της μεγάλης
ιστορίας του 1940 κρύβονται πολλές
γ νωσ τ ές και άγ νωσ τ ες ισ τορίες,
προσωπικές και ομαδικές, τόσο στο
ίδιο το μέτωπο των μαχών, όσο και
κοντά σ’ αυτό και στα μετόπισθεν,
που συγκλονίζουν, παραδειγματίζουν και διδάσκουν όλους εμάς τους
μεταγενέστερους, ώστε να μένουμε
πιστοί και ακλόνητοι στο χρέος προς
την πατρίδα.
Γι’ αυτό το θαύμα του 1940 στη
συνέχεια θα αφήσουμε να μας μιλήσουν άνθρωποι του πνεύματος με τα
κείμενά τους, απλοί και σεμνοί άνθρωποι του λαού μας με τα ίδια τα έργα
τους, γυναίκες που έταξαν τον εαυτό
τους στην υπηρεσία του καθήκοντος
προς τον συνάνθρωπό τους και τόσοι
άλλοι και ολόκληρο το ελληνικό Έθνος,
που γνωρίζει να τιμά και στεφανώνει
τα παιδιά του για τα ηρωικά κατορθώματά τους.
1. Η ελ ληνική λογοτεχνία μας
ταξιδεύει στο 1940.
Για την πρώτη ημέρα του πολέμου 28 η Οκτωβρίου 1940 έχουμε
το Βιβλίο : «Γ. Σεφέρης Μέρος Γ’ 16
Απριλίου 1934 – 14 Δεκεμβρίου 1940»
(εκδόσεις Ίκαρος)
Εκεί ο Γ. Σεφέρης, ο οποίος υπήρξε
στέλεχος του Υπουργείο Εξωτερικών
θα γράψει: «Δευτέρα 28. Κοιμήθηκα
δύο το πρωί, διαβάζοντας Μακρυγιάννη.
Στις τρεις και μισή μία φωνή μέσα απ’ το
τηλέφωνο με ξύπνησε. «Έχουμε πόλεμο».
Τίποτε άλλο. Ο κόσμος είχε αλλάξει. Η
αυγή που λίγο αργότερα είδα να χαράζει πίσω απ’ τον Υμηττό, ήταν άλλη
αυγή άγνωστη. Περιμένει ακόμα εκεί
που την άφησα. Δεν ξέρω πόσο θα
περιμένει, αλλά ξέρω πως θα φέρει
το μεγάλο μεσημέρι».
Στις 10 Νοεμβρίου 1940 δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Νέα Ελλάς» η
διαμαρτυρία των Ελλήνων Λογοτεχνών: «Είναι δύο εβδομάδες τώρα,
που ένα τελεσίγραφο μοναδικό στα
διπλωματικά χρονικά των Αθηνών για
το περιεχόμενο, την ώρα και τον τρόπο
που το παρουσίασε η Ιταλία, κάλεσε
την Ελλάδα να της παραδώσει τα εδάφη
της, να αρνηθεί την ελευθερία της και
να κατασπιλώσει την τιμή της. Οι Έλληνες δώσαμε στην ιταμή αυτή αξίωση
της φασιστικής βίας την απάντηση που
επέβαλλαν τριών χιλιάδων ετών παραδόσεις, χαραγμένες βαθιά στην ψυχή μας,
αλλά και γραμμένες στην τελευταία γωνιά
της ιερής γης, με το αίμα των μεγαλύτερων ηρώων της ανθρώπινης ιστορίας.

Και αυτή τη στιγμή, κοντά στο ρεύμα του
Θιάμιδος και τις χιονισμένες πλαγιές της
Πίνδου και των Μακεδονικών βουνών,
πολεμούμε τις περισσότερες φορές με τη
λόγχη, αποφασισμένοι να νικήσουμε ή
να αποθάνουμε μέχρις ενός… Έχουμε το
αίσθημα ότι δεν υπερασπιζόμαστε δική
μας μόνο υπόθεση, αλλά ότι αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία όλων εκείνων των
Υψηλών Αξιών που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό. Ακριβώς
αυτό το αίσθημα εμπνέει το θάρρος σε
μας τους Έλληνες διανοούμενους, τους
ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης,
να απευθυνθούμε στους αδελφούς μας
όλου του κόσμου και να ζητήσουμε όχι
την υλική αλλά την ηθική βοήθειά τους…»
Κωστής Παλαμάς, Σπύρος Μελάς,
Άγ γελος Σικελιανός, Γεώργιος
Δροσίνης, Σωτήριος Σκίπης, Δημήτριος Μητρόπουλος, Κ. Δημητριάδης, Νικόλαος Βέης, Κ. Παρθένης, Ιωάννης Γρυπάρης, Γιάννης
Βλαχογιάννης, Στρατής Μυριβήλης, Κώστας Ουράνης, Μιλτιάδης
Μαλακάσης, Γρηγόριος Σινόπουλος, Α λέξανδρος Φιλαδελφεύς,
Αρίστος Καμπάνης.
Ο Νι κ ηφόρος Βρε τ τά κος θα
γράψει το ποίημα «Μάνα και γιος»:
Στης ιστορίας το διάσελο
όρθιος ο γιος πολέμαγε
κι η μάνα κράταε τα βουνά,
όρθιος να στέκει ο γιος της
μπρούτζος, χιόνι και σύννεφο.
Κι αχολόγαγε η Πίνδος
σαν να ’χε ο Διόνυσος γιορτή.
Τα φαράγγια κατέβαζαν
τραγούδια κι αναπήδαγαν τα
έλατα και χόρευαν
οι πέτρες. Κι όλα φώναζαν:
«Ίτε παίδες Ελλήνων…»
Φωτεινές σπάθες οι ψυχές
σταύρωναν στον ορίζοντα,
ποτάμια πισωδρόμιζαν, τάφοι
μετακινιόνταν.
Ο Οδυσσέας Ελύτης πολέμησε ως
έφεδρος ανθυπολοχαγός στα βουνά
της Αλβανίας κι ήρθε αντιμέτωπος
με τον θάνατο. Είναι ο ποιητής που
έκανε πραγματικό έπος το 1940.
Στη συλλογή του «Άσμα ηρωικό και
πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» (εκδ. Ίκαρος)
γράφει:
«Τώρα κείτεται απάνω στην τσουρουφλισμένη χλαίνη
M’ ένα σταματημένο αγέρα στα
ήσυχα μαλλιά
M’ ένα κλαδάκι λησμονιάς στ’
αριστερό του αυτί
Μοιάζει μπαξές που τού ’φυγαν
άξαφνα τα πουλιά
Μοιάζει τραγούδι που το φίμωσαν μέσα στη σκοτεινιά
Μοιάζει ρολόι αγ γέλου που
εσταμάτησε
Μόλις είπανε «γεια παιδιά» τα
ματοτσίνορα
Kι η απορία μαρμάρωσε...»
2.Το έπος των Γυναικών της Πίνδου
Δίπλα και μαζί με τους στρατευμένους
πολέμησαν τους φασίστες επιδρομείς γυναίκες, παιδιά και γέροντες.
Όλος ο πληθυσμός της περιοχής που
δέχτηκε πρώτη την ιταλική επίθεση,
οι πτωχοί, οι πεινασμένοι Ηπειρώτες
θα μεταβληθούν από λαό σε στρατό.

Πρώτες – πρώτες οι μοναδικές και
απαράμιλλες γυναίκες της Πίνδου.
Γύριζαν μέσα στα χιόνια και υποκαταστήσανε τα μεταγωγικά που δεν
υ π ή ρχαν, κ ρ ατ ήσανε ανοι χ τούς
δρόμους και μονοπάτια.
Οι γυναίκες κουβάλησαν τα πυρομαχικά ως την κορυφή της Γκαμήλας
(2500 μέτρα ψηλά). Ανέβαιναν με
το ήσυχο, ακούραστο βήμα 18 ώρες
συνέχεια. Στο γυρισμό κατέβαζαν
τραυματίες για τα νοσοκομεία. Ό,τι
έγινε στην Πίνδο, περνά στη σφαίρα
του θαύματος. Οι ηρωίδες της Πίνδου
δεν κουβάλησαν μόνο πυρομαχικά. Τα
χρησιμοποιήσαν και κράτησαν πολλές
φορές το τουφέκι. Βρέθηκαν αντιμέτωπες μέσα στις χαράδρες και στα
μονοπάτια με τους Ιταλούς. Αρκετές
μάλιστα από αυτές πότισαν με το ίδιο
τους το αίμα το δέντρο της ελευθερίας
της πατρίδας. Όλες αυτές οι ανώνυμες,
αλλά ηρωικές γυναίκες της Ηπείρου
έγραψαν τη δική τους ιστορία, χωρίς
κραυγές και τυμπανοκρουσίες.
3.Οι αδ ε λ φ ές νο σο κόμ ες που
έδωσαν την ψυχή τους για την
περίθαλψη των τραυματισμένων
στρατιωτών θυμούνται.
Τ ην ώρα που οι φαν τά ροι μας
πολεμούσαν σκληρά στο μέτωπο, οι
αδελφές νοσοκόμες, με το χαμόγελο
στα χείλη αγωνίστηκαν και πάλεψαν για τη σωτηρία των πληγωμένων
παλικαριών. Αψήφησαν τους κινδύνους και πρόσφεραν τη βοήθειά τους
σε όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν
χρειαζόταν.
Οι αδελφές του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού ενώνουν τον ιδρώτα τους
με το αίμα των στρατιωτών μας και
σηκώνουν το μεγάλο βάρος του πολέμου, περνώντας στην ένδοξη ελληνική
ιστορία.
Θυμούνται περιστατικά και δακρύζουν, όπως κάθε επέτειο της 28 ης
Οκτωβρίου του ’40.
Η κ. Μανιώ Τσιζίκογλου, εκπαιδεύτρια του πρώτου εθελοντικού
σώματος διηγείται:
«Θυμάμαι και συγ κινούμαι, όταν
ήμουν στην Κορυτσά, την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς και στο θάλαμο 111,
20χρονα παιδιά, που ήταν ακρωτηριασμένα, τραγουδούσαν με πάθος: «Απ’ τα
κόκαλα βγαλμένη…»
“…Όλες οι αδελφές με αυταπάρνηση και
ενθουσιασμό δε δίστασαν ούτε στιγμή
να προσφέρουν βοήθεια. Οι τραυματίες

ήταν αμέτρητοι, το ίδιο και οι νεκροί.
Θυμάμαι δεν υπήρχαν φέρετρα για τα
παιδιά και τα δέναμε σε σανίδια για να
τα θάψουμε, ενώ περνούσαμε μέσα από
τις σφαίρες των εχθρών…»
Η κ. Αγλαΐα Καντόρου, τότε 29
ετών (εθελόντρια στον Ερυθρό
Σταυρό) διηγείται ένα περιστατικό
που τη συγκλόνισε: «Ήταν όταν ήμουν
προϊσταμένη ενός θαλάμου με ετοιμοθάνατους. Τότε ήρθε μια μητέρα για να
δει τον γιό της και ενώ απαγορευόταν η
είσοδος, τη λυπήθηκα και της επέτρεψα
να μπει, αλλά να μη μιλήσει μέσα στο
γεμάτο θάλαμο από τους βαριά πληγωμένους νέους. Να βλέπω μία μάνα να
κοιτάει το μονάκριβο παλικάρι της που
αργοπέθαινε, χωρίς να μπορεί να του πει
λέξη!...» συμπληρώνει βουρκωμένη η
κ. Αγλαΐα Καντόρου.
4.Το έπος των μετόπισθεν
Εκτός από την εποποιία του μετώπου είχαμε και τα μετόπισθεν. Στα
θέατρα της Αθήνας ενθουσιώδεις
πολεμικές επιθεωρήσεις μαστίγωναν
άγρια τον Ιταλό επιδρομέα.
Τα τραγούδια της επικαιρότητας
τραγουδιόνταν με μεγάλο ενθουσιασμό σ’ όλη την Ελλάδα. Μελωδική
πολεμίστρια ποιότητας ήταν η
Σοφία Βέμπο, που εμψύχωνε όλο τον
Ελληνισμό απ’ άκρη σ΄ άκρη με τη
χαρακτηριστική φωνή της στο πολύ
γνωστό τραγούδι «Κορόιδο Μουσολίνι» – παρωδία του ιταλικού «Μικρή
χωριατοπούλα» που είχε γράψει ο
αξέχαστος Γιώργος Οικονομίδης.
Η αρθρογραφία των αθηναϊκών
εφημερίδων τόνιζε το γενικό αίσθημα
και προκαλούσε άφατο ενθουσιασμό.
Η ομοψυχία των Ελλήνων που
εκδηλώθηκε με ανεπανάληπτο
τρόπο, εκείνες τις φοβερές ημέρες
του ’40 – ’41, αποτελεί τη φυσική
εκδήλωση αυτού του πατριωτισμού
που έδειξαν οι Έλληνες, όπως και
άλλοι λαοί, σε πολλές καίριες και
κρίσιμες ώρες της ιστορίας της.
Γιορτάζοντας τον θρίαμβο της
ελληνικής ευψυχίας στο έπος του
1940, ας κρατήσουμε βαθιά στην
ψυχή μας το μεγάλο και υψηλό
ορόσημο της φυλής μας.
Στο σημερινό κόσμο της σύγχυσης και της παγκοσμιοποίησης
ας έχουμε μία σταθερή και φωτοβόλο ιδέα – αξία μέσα μας, που
δεν θα μπορούσε να είναι άλλη
από αυτή του Ελληνισμού και του
Χριστιανισμού!
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«Είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι ελεεινοί δεν
αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα» Γιώργος Σεφέρης
Προφανώς ούτε και την Ευρώπη
του Ηλία Ηλιόπουλου,
Προέδρου του Συλλόγου
Πολιτικών Συνταξιούχων
Δημοσίου Ν/Δ Αττικής
«Ποσειδών» και μέλους
του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
Αφού οι πεφωτισμένοι ηγέτες των
προηγούμενων δεκαετιών δεν συμπίπτουν πουθενά με τις καρικατούρες που,
δυστυχώς, σήμερα κυβερνούν Κομισιόν και
τις χώρες της Ευρώπης. Η μόνη πολιτική των
Βρυξελλών που γνωρίζουν είναι να επιβάλλουν βάρβαρα μέτρα στις κοινωνίες και
στους λαούς της Νότιας Ευρώπης, ενώ
έκαναν τους τυφλούς και τους ανήξερους πριν για τα ελλείμματα της Γερμανίας
και τώρα επίσης κάνουν πως δε βλέπουν
τα θηριώδη πλεονάσματα του Βερολίνου στα χρόνια της κρίσης.
Μετά από ένα (1) χρόνο και κάτι από
το πανηγυρικό διάγγελμα από την Ιθάκη,
του Πρωθυπουργού, η δραματική κατάσταση στην οικονομία παίρνει διαστάσεις
ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες. Η Ελλάδα
πλέον δεν διαπραγματεύεται με τους
κοινοτικούς αξιωματούχους για εκταμίευση δανείων αλλά με χρηματιστές και
«επενδυτές» κερδοσκόπους, που αποφασίζουν ψυχρά και απάνθρωπα μόνο για τα
συμφέροντά τους.
Η χώρα είναι έξω από τις αγορές,
χωρίς καθόλου πιστωτική γραμμή στήριξης
και ήδη η κυβέρνηση άρχισε να επεξεργάζεται το πώς θα διοχετευθούν χρήματα
από το «μαξιλάρι» των 24 δις, για τη
στήριξη και πάλι των Τραπεζών, οι
οποίες αδικαιολόγητα βρίσκονται σε ασταμάτητο οικονομικό κατήφορο!
Η κυβέρν ησ η, με σ ύμμα χο την
Ευρώπη των κοράκων, κλείνει τα μάτια
στα καταφανέστατα οικονομικά προβλήματα και σκοπίμως έστησαν παραστάσεις
καθαρής εξόδου, για να κουκουλώσουν
κάθε πρόβλημα.
Όμως, η πραγματικότητα αμείλικτη λέει ότι η οικονομία πάλι χάνει και
φέτος το στόχο της ανάπτυξης, οι επενδύσεις αντί για αυξήσεις, όπως διαλαλούσαν,
στο 11% μειώθηκαν στο 5%, ενώ το τραπεζικό σύστημα καταρρέει, με τις μετοχές
των τραπεζών να έχουν υποτιμηθεί κατά
96% σε σχέση με το 2014.
Ενώ η κυβέρνηση, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δανειστών,
στέγνωσε την οικονομία με τα θηριώδη
πλεονάσματα του 3,5 % ή και περισσότερο,
σε περίοδο στασιμότητας και ύφεσης.
Έτσι, ο παραγωγικός ιστός της χώρας
πορεύεται προς την εξάντληση, το πιστωτικό σύστημα στη διάλυση, οι δημόσιες
επενδύσεις σε ακύρωση και η χώρα γυμνή
και ανήμπορη οδηγείται στη βαρβαρότητα των αγορών.
Τα γοητευτικά χαμόγελα και τα
αγκαλιάσματα της κ. Μέρκελ προς τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, που εκστασιασμένος αφέθηκε σε δουλική υποταγή
στα όργανα της προκλητικής αδίστακτης Τρόικας, που, μάλιστα, για να γίνει
απόλυτα συμπαθής και πειστικός, φρόντισε
να απαλλαγεί από αρκετά «βαρίδια», παλιούς
συντρόφους του.
Πλέον η Τρόικα έγινε «θεσμοί» και το
Βερολίνο χωρίς καμία αντίδραση προγραμμάτισε και δρομολόγησε τη βίαιη και

προσβλητική υποβάθμιση του βιοτι- να μας τυλίξουν το λαιμό με τη θηλιά
κού επιπέδου των Ελλήνων, ιδιαίτερα των μνημονίων και μας αλυσόδεσαν
αυτών από την τάξη των εργαζομένων, χέρια και πόδια με ένα τεράστιο χρέος
και ακόμα περισσότερο του συνόλου των που οι ίδιοι, δυστυχώς, με συνεργάτες
συνταξιούχων, της πλέον οικονομικά από μέσα, δημιούργησαν.
αδύναμης κοινωνικής ομάδας.
Η Συμφωνία των Πρεσπών με βάση
Με το προσφυγικό πρόβλημα και την τις διεθνείς Συνθήκες, επιτρέπει στους
πολιτική δήλωση «Δεν υπάρχουν σύνορα, Σκοπιανούς να έχουν ελεύθερη πρόσβαση
όλοι είμαστε αδέλφια» μουσουλμανο- στον αλιευτικό και υποθαλάσσιο πλούτο
ποίησε τη χώρα, φέρνοντας πάνω από του Αιγαίου, ενώ οι επιχειρηματίες Έλληνες
2 εκατομμύρια λαθρομετανάστες – όχι δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν
πρόσφυγες – .
στα Ελληνικά προϊόντα που παράγουν το
Με το συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό όνομα «μακεδονικό».
Μπράβο…
στραγγάλισε τις συντάξεις και είναι
πολύ πιθανό να τις αποτελειώσει το 2019,
Η δύσμοιρη Ελλάδα μας εξαιτίας των
αν και, όπως ισχυρίστηκε, η μη περικοπή πολλών λαθών και των κακών πολιτικών
είναι άνευ ιδιαίτερης σημασίας, αφού θα έχει περάσει πολλά δεινά που προκάλεπρολάβει ο χάροντας.
σαν εγκλήματα.
Ρατσιστές όσοι ισχυρίζονται ότι η
Τα παρωχημένα και αρρωστημένα
χώρα γέμισε λαθρομετανάστες.
πολιτικά ιδεολογήματα έχουν προκαλέΔεν υπάρχει λαθρομετανάστης στην σει, δυστυχώς, αθεράπευτη πνευματική
Ελλάδα! Άρα στην Ελλάδα μπορεί ελεύ- μόλυνση στην ελληνική κοινωνία.
θερα να προσέλθει κάθε Ασιάτης ή κάθε
Η Ελλάδα θα είχε κάνει πολλά βήματα
Αφρικανός. Όλους τους δέχεται, άρα προόδου και θα μπορούσε να βρίσκεται
και τους χωράει αυτός ο τόπος, και μη στο κλαμπ των ισχυρών χωρών, εάν δεν
διανοηθεί κανείς να χαρακτηρίσει λαθρε- υπήρχε αυτό το εμπόδιο στο διάβα της και
μπόρους αυτούς που με σαπιοκάραβα να μην ασθμαίνει οικονομικά και ούτε
διακινούν ανθρώπινες ψυχές (δυστυχώς βεβαίως να αιμορραγεί πληθυσμιακά.
χιλιάδες παιδάκια, ανήμπορους και ηλικιΕίναι χαρακτηριστική η περίπτωση,
ωμένος) παράνομα, και οι μισοί αφήνουν όταν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ
την τελευταία τους πνοή στα κύματα ήμασταν με το μέρος των νικητών και
της Μεσογείου. Κανείς να μην χαρα- ετοιμαζόμασταν να εισπράξουμε εθνικά
κτηρίσει λαθρεπιβάτες αυτούς που κρυφά κέρδη, εξαιτίας των θυσιών και των
μεταφέρονται από την ανατολή στη δύση, αιματηρών αγώνων του έθνους μας,
μέσω της Ελλάδας δυστυχώς. Κανείς να καταλήξαμε σε εμφύλιο αιματοκύλισμα.
Εάν η πολιτική της χώρα μας και οι
μην χρησιμοποιήσει τη λέξη «λαθρο…»
γιατί δεν υπάρχουν λαθραίοι στην Ελλάδα. πολιτικοί που την εφαρμόζουν δεν αντιΟ πρωθυπουργός της Ελλάδας γράφει ληφθούν ότι πρέπει να απαλλαγούν
στο Twitter: «Η επίσκεψη του Γερμανού από τις διενέξεις και τους διχασμούς,
Προέδρου γίνεται σε ένα ιδιαίτερο μομέ- αφενός του παρελθόντος, που συσσώντουμ και μπορεί να αποτελέσει αφορμή ρευσαν αμέτρητα δεινά στον τόπο μας
για μία νέα αρχή στις ελληνογερμανικές αλλά και τις σκοπιμότητες που εξυπησχέσεις. Να αφήσουμε πίσω μας στερεότυπα ρετούν μόνο μωροφιλόδοξους για την
που μας δηλητηριάζουν και να σχεδιά- κατάληψη της εξουσίας πάση θυσία,
σουμε ένα μέλλον ισότιμης συνεργασίας, παραβλέποντας ιδιαίτερα στις δύσκολες
όπως αξίζει στους λαούς μας».
περιόδους την αναγκαιότητα για τη δημιΑυτό και μόνο, πέραν των πολλών ουργία δυνατών σχημάτων εθνικής
άλλων, δείχνει ποιο είδος πολιτικής ασκεί ενότητας, για την επίτευξη εθνικών
η χώρα μας απέναντι σε αυτούς, που με στόχων, με τη συνεργασία του ελληνιτο «έτσι θέλω» αποφασίζουν για μας, κού λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας μας.
χωρίς εμάς, μέτρα δυσβάσταχτα και
Η χώρα θα πορεύεται από βράχο
καταστροφικά.
σε βράχο.
Ποιο μομέντουμ, ρε λεβέντη πρωθυΟι σ κοποί και οι σ τόχοι πρέπει
πουργέ; Ποια στερεότυπα; Τεραστίου αληθινά να εξυπηρετούν τα συμφέροντα
μεγέθους εθνικά συμφέροντα μας χωρί- του έθνους μας και που βεβαίως δεν σχετίζουν από τους Γερμανούς. Οι καλές και ζονται με τις παραπλανητικές υποσχέσεις
εποικοδομητικές σχέσεις δεν γίνονται και επιδιώξεις διαφόρων πολιτικών σχημαμόνο με φιλοφρονήσεις και μονο- τισμών και κομπογιαννίτικων πολιτικών.
Όταν δεν θεωρούνται όλοι οι Έλλημερείς υποχωρήσεις, με τεράστιες
παραχωρήσεις!
νες ίσοι απέναντι στους νόμους και
Ξέχασαν την τερατώδη αχαριστία για με ίσα δικαιώματα στις βιοτικές ευκαιτο ότι η Ελλάδα μαζί με τους άλλους ρίες και τις δυνατότητες που παρέχονται
συμμάχους συμφώνησαν το 1953 να στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική
μειωθεί σχεδόν ολόκληρο το τεράστιο ζωή του τόπου.
χρέος της Γερμανίας.
Αλήθεια, πόσο ίσοι είναι οι ΈλληΔεν θυμάται κανένας τις μεγάλες νες, όταν το ύψιστο όργανο του δικαίου
διευκολύνσεις που έγιναν στους Γερμα- και του νόμιμου, η δικαιοσύνη, δικαιώνει
νούς μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που δικαστές, ένστολους, καθηγητές πανεπροκάλεσαν οι ίδιοι, για να ξαναστή- πιστημίων και γιατρούς του Ε.Σ.Υ, πολύ
σουν τη χώρα τους και να την κάνουν σωστά και δίκαια και επιβάλλει στη
παγκόσμια οικονομική δύναμη;
χώρα να επιστρέψει στους δικαιούΚαι τώρα αυτοί που αιματοκύλισαν χους τα παρανόμως αφαιρεθέντα από
την ανθρωπότητα και γέμισαν ερείπια τους μισθούς και τις συντάξεις τους,
αμέτρητες χώρες, κυρίως τη δική μας, ενώ για τους υπόλοιπους εργαζόμενους
τώρα που μας βρήκαν αδύναμους, συνέ- του δημοσίου τομέα και όχι μόνο, η περιβαλαν πολύ και αυτοί γι’ αυτό, φρόντισαν κοπή των μισθών και των συντάξεών

τους (που τους οδηγούν στη φτώχεια και
την εξαθλίωση) είναι στα πλαίσια του
Συντάγματος και των νόμων!
Κάθε πολίτης αυτής της χώρας δικαιούται να γίνει εργάτης αλλά συγχρόνως
και νομεύς της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, να αισθάνεται ασφαλής
για τη ζωή και τα ην περιουσία του και να
είναι ήσυχος και ήρεμος για το μέλλον το
δικό του και των παιδιών του.
Η πολιτική που επιδιώκει την εργαλειοποιήση των θεσμών και ιδιαίτερα της
Δικαιοσύνης, την κατασκευή εχθρών και
ληστών, τη χρήση λόγου διχαστικού και
πολωτικού, που υπονομεύει την πολιτική
δράση και την αφαίρεση κοινωνικών και
ατομικών δικαιωμάτων, οδηγεί στη δηλητηρίαση και χειραγώγηση της κοινής
γνώμης, σε κλίμα γενικής ισοπέδωσης, χωρίς καμία διάκριση.
Είναι εξόχως ενδιαφέρον να αναφέρω
ότι η αριστερά σε άλλες εποχές πρωταγωνιστούσε για την προστασία και
διασφάλιση του κράτους δικαίου και
έδινε σκληρές μάχες για τα κοινωνικά
και ατομικά δικαιώματα.
Τώρα που διαχειρίζεται την εξουσία με
απίστευτο και κυνικό τρόπο πρωτοστατεί στην υπονόμευσή τους.
Δικαιοσύνη και δικαιώματα ισοπεδώνονται με πρόσχημα τον πόλεμο κατά
της διαφθοράς, ενώ συγχρόνως καταχωνιάζουν στην αφάνεια το δικά τους
ανομήματα.
Μη χειρότερα!

“είπαν
”

«Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον
πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί
εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν είναι δυνατόν να γίνη
άλλως, διότι είσθε ΕΛΛΗΝΕΣ. Εκερδίσαμεν χρόνον δια να αμυνθώμεν.
Ως Ρώσσοι και ως άνθρωποι σας
ευγνωμονούμεν».

Ραδιοφ. Σταθμός Μόσχας
«Η Ιταλία εύρε τας απειλάς του εκφοβισμού ανωφελείς έναντι του ηρέμου
θάρρους σας. Κατέφυγεν επομένως
εις απρόκλητον επίθεσιν εναντίον
της Πατρίδος σας, αναζητούσα εις
αστηρίκτους κατηγορίας δικαιολογίαν της αισχράς της επιθέσεως.
Ο τρόπος με τον οποίον ο Ελληνικός λαός υπό την αξίαν εμπιστοσύνης
ηγεσίαν σας αντιμετώπισε τους
κινδύνους και τας προκλήσεις των
τελευταίων μηνών, κατέκτησε τον
θαυμασμόν του Βρεταννικού λαού
δια την Ελλάδα. Αι αρεταί αύται θα
ενισχύσουν τον Ελληνικόν λαόν και
κατά την παρούσαν στιγμήν της
δοκιμασίας. Θα σας παράσχωμεν
την δυνατήν βοήθειαν μαχόμενοι
εναντίον κοινού εχθρού και θα μοιρασθώμεν την κοινήν νίκην».

Ουίνστων Τσώρτσιλ
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Η πραγματικότητα για τις περικοπές συντάξεων
που επέβαλε με νόμους η «Αριστερή»
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ από το 2015
‣‣ Νομιμοποίησε όλες τις προηγούμενες περικοπές του 1ου και 2 ου Μνημονίου (Κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ),
μεταξύ των οποίων αυξήσεις των
ορίων ηλικίας και συνταξιοδότησης,
όπως και διάταξη του 2ου Μνημονίου
που μείωσε τις κατώτερες συντάξεις
κατά 20%, όσων συνταξιούχων δεν
είχαν συμπληρώσει το 67ο έτος.
‣‣ Περικοπές στις καταβαλλόμενες
συντάξεις.
‣‣ Αύξηση παρακράτησης εισφορών
για την Υγεία, στις κύριες συντάξεις
από 4% σε 6% και στις επικουρικές
από 0% έως 6%.
‣‣ Άλλαξαν τα όρια ηλικίας, κυρίως
των γυναικών.
‣‣ Άλλαξαν οι όροι θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Απαιτούνται και τα όρια ηλικίας και ο χρόνος
ασφάλισης.
‣‣ Προαναγγέλθηκαν οι ενοποιήσεις
των Ταμείων (Νόμος 4387/2016
[12 – 5 – 2016 Νόμος – Λαιμητόμος
του Κατρούγκαλου]), που ολοκληρώνει σε μεγάλο βαθμό τις μεταρρυθμίσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση
για λογαριασμό του Κεφαλαίου.
‣‣ Δημιουργεί τον Ενιαίο Φορέα Κοι-

νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και τον
Ενιαίο Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ). Και
οι δυο φορείς είναι νέα εργαλεία
αντιασφαλιστικής πολιτικής.
‣‣ Περικόπτονται δραστικά κύριες και
επικουρικές συντάξεις για νέους
συνταξιούχους από 13/5/2016.
‣‣ Κ α θ ι ε ρ ών ε τ αι η Ε θ ν ι κ ή κ α ι
Ανταποδοτική σύνταξη για τους
νέους συνταξιούχους. α) Εθνική
σύνταξη: 384 ευρώ με 40 χρόνια
δουλειάς και 62 ετών ή 20 χρόνια
δουλειάς και 67 ετών και β) Ανταποδοτική σύνταξη 338 ευρώ (ανακεφαλαιωτικό σύστημα με συντελεστή
αναπλήρωσης αντί 80% ή 70% το
33,81%). Σύνολο = 722 ευρώ.
‣‣ Για τους παλαιούς συνταξιούχους
πριν το 2016, αποφασίζεται ο επανυπολογισμός, που επιφέρει τη
λεγόμενη προσωπική διαφορά σε
κύριες και επικουρικές συντάξεις
και σε μερίσματα.
‣‣ Πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ σταδιακά μέχρι το 2019.
‣‣ Περικοπή επικουρικών συντάξεων
για τους παλιούς συνταξιούχους με
τον επανυπολογισμό τους.

‣‣ Περικοπή, έως εξαφάνιση, των
επικουρικών, όσων συνταξιούχων
εξήλθαν μετά το Μάιο του 2016, με
αναδρομική ισχύ από 1/1/2015 και
με διπλό επανυπολογισμό.
‣‣ Περικοπή των μερισμάτων μας από
ΜΤΠΥ.
‣‣ Επιβολή πρόσθετης εισφοράς για
την επικουρική σύν ταξη σ τους
εργαζόμενους.
‣‣ Περι κοπή, έως εξαφάνιση, του
εφάπαξ. Αλλάζει ο τρόπος του υπολογισμού. Ο νόμος προβλέπει για
το χρόνο εργασίας από 1/1/2014 και
μετά, επιστροφή μόνο των εισφορών – ούτε καν τους τόκους που οι
τράπεζες αποδίδουν.
‣‣ Για τις συντάξεις αναπηρίας: Φιλοδωρήματα έχουν γίνει οι συντάξεις
αναπηρίας. Πολύ δύσκολα αποκτά
κανείς πιστοποιητικό αναπηρίας
ποσοστού 80%, προϋπόθεση για να
πάρει σύνταξη αναπηρίας (Εθνική
Σύνταξη 384 ευρώ). Κάτω από ποσοστό 80%, η σύνταξη κυμαίνεται ανάλογα στα 190 ευρώ ή και λιγότερο.
‣‣ Συντάξεις χηρείας: Ορίζεται ποσοστό σύνταξης στον επιζώντα 50%
της σύνταξης του θανόντα και όχι

70% ή 80% που ίσχυε με την παλιά
νομοθεσία. Μετά το 2016 έχουμε
μείωση έως 30% των συντάξεων
χηρείας και ανάλογα με την ηλικία
του επιζώντα, έως και περικοπή. Δυο
φορές επιβάλλεται επανυπολογισμός
της σύνταξης, για συντάξεις όσων
απεβίωσαν μετά το 2016.
‣‣ Μείωση του αφορολόγητου από
1/1/2019.
Νόμος 4472/2017, συμπληρωματικός του νόμου 4387/2016.
Νομοθετείται κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1/1/2019, σε
ποσοστό 18%, σε πρώτη φάση. Τίθεται
ως προαπαιτούμενο στη συμφωνία με
τους μονοπωλιακούς θεσμούς και τους
δανειστές. Η συζήτηση που έχει ανοίξει απ’ αυτού αφορά στην αναστολή
του μέτρου, εφόσον το επιτρέψουν τα
δημοσιονομικά πλεονάσματα και όχι
στην κατάργησή του.
Με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε
στις 10/7/2018 επιβλήθηκε ακόμα ένα
αντισυνταξιουχικό μέτρο. Η απόδοση
της σύνταξης στους νέους συνταξιούχους από τον επόμενο μήνα από την
ημερομηνία κατάθεσης για την απόδοση της σύνταξης.

Κάλεσμα προς όλους τους Συνταξιούχους Δημοσίου Αττικής
Όλοι την Πέμπτη 13 Σεπτέμβρη,
στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις
7:00μμ στην Ομόνοια. Δίνουμε μαζικά το παρόν μαζί με τα παιδιά και
τα εγγόνια μας, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται για την
ανάκαμψη της κερδοφορίας των μονοπωλίων.
Η «ανάπτυξη», για την οποία μιλούν
κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, έχει στόχο τις επενδύσεις και
τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων,
με προϋπόθεση ζωή με τα ελάχιστα για
τη λαϊκή οικογένεια, εργαζόμενους και
συνταξιούχους. Σημαίνει ματωμένα
πλεονάσματα μέχρι το 2060. Συνεχείς
απώλειες σε μισθούς και συντάξεις. Οι
πάνω από 700 μνημονιακοί νόμοι είναι
εδώ, εφαρμόζονται καθημερινά, χωρίς
καμιά πρόθεση κατάργησής τους από
την κυβέρνηση.
Το παραμύθι ότι δεν θα προχωρήσει,
δήθεν, η νέα μείωση των συντάξεων,
ακυρώνει η εφαρμογή του «νόμου Κατρούγκαλου», για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ψήφισή του (5/12/2016).
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
προσπαθεί να μας πείσει ότι τελείωσε η εποπτεία, να μας πείσει για «επιστροφή στην κανονικότητα», για το
«τέλος των μνημονίων», πως «τα δύσκολα πέρασαν», πως «φάνηκε επιτέλους φως στο τούνελ». Συνεχίζει το
έργο του εμπαιγμού και της εξαπάτησης, για το οποίο επιλέχθηκε άλλωστε
από τα μεγάλα συμφέροντα.

Μαζί με τη ΝΔ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα προσπαθούν να στήσουν
νέα «δόκανα», νέες παγίδες εγκλωβισμού και εξαπάτησης του λαού, με δήθεν «δεξιά και αντι – δεξιά μέτωπα»,
με το μεταμνημονιακό δίπολο πρόοδος – συντήρηση.
Λένε ψέματα. Η νέα ρύθμιση του
χρέους, η μετονομασία της εποπτείας
σε «Σχέδιο Συνεργασίας και Υποστήριξης», τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, η συμφωνία με τους δανειστές,
τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους,
δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες.
Οι δεσμεύσεις θα εφαρμοστούν και όλοι
οι αντιλαϊκοί νόμοι θα διατηρηθούν. Η
κοινωνική ασφάλιση σε συντάξεις, πρόνοια, υγεία είναι κόστος και στρεβλή
αντίληψη του παρελθόντος, όπως λένε,
και πρέπει να καταργηθεί οποιοσδήποτε κοινωνικός χαρακτήρας. Η κοινωνική ασφάλιση θα αποτελεί προσωπική
υπόθεση και ατομική ευθύνη. Αν δεν
εφαρμοστεί άμεσα ή εφαρμοστεί τμηματικά η περικοπή της προσωπικής διαφοράς, δεν αναιρεί την προσήλωσή
τους στην εφαρμογή των αντιλαϊκών
νόμων για λογαριασμό του ντόπιου και
ξένου κεφαλαίου. Ο λαός θα ματώνει
στο διηνεκές.
Ο τρόπος της σφαγής θα διαφέρει,
πάντα όμως με γνώμονα τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας.
Συνάδελφε συνταξιούχε,
Μην περιμένεις άλλο, μην πιστεύεις την κυβέρνηση, όταν ισχυρίζεται

ότι «παλεύει» σιγά – σιγά για αποκαγια τις δικές τους ανάγκες, τη
τάσταση των απολεσθέντων! Θέλει να
δική τους κερδοφορία.
κερδίσει χρόνο, θέλει να πάψεις να διΣ’ αυτή τη βάση απαιτούμε:
εκδικείς, να συμβιβαστείς με ψίχουλα ‣‣ Αποκατάσταση των απωλειών,
και με «τα αντίμετρα της κοινωνικατάργηση όλων των αντιλαϊκής αριστερής ευαισθησίας»!
κών – αντεργατικών – αντιασφαΚαμία ανοχή στα μέτρα της κυβέρλιστικών νόμων, απόδοση στο
νησης, να τελειώνουμε με τις αυταπάακέραιο των κύριων και επικουτες, τον εφησυχασμό, την αδιαφορία,
ρικών συντάξεων. Ανακεφαλαιτην απογοήτευση. Να ξεφύγουμε απ’
οποίηση των Ταμείων.
τις εύκολες λύσεις που καλλιεργούν οι ‣‣ Κανένας επανυπολογισμός, καμία
δυνάμεις του συστήματος, τις προσφυμείωση με την προσωπική διαγές στα δικαστήρια και άλλα.
φορά στις κύριες και επικουρικές
μας συντάξεις. Κατάργηση του
Με σύνθημα
Νόμου – Λαιμητόμου Κατρούγκαλου (4387/2016).
‣‣ Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, ό,τι η κυβέρνηση
αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες – επικουρικές συντάξεις.
Δυναμώνουμε τους αγώνες μας. Συντο- ‣‣ Δωρεάν ιατροφαρμακευτική πενισμένα δίνουμε τη μάχη, εργαζόμενοι
ρίθαλψη για όλους και απαγόρευκαι συνταξιούχοι, ενάντια στην πολιτιση κάθε επιχειρηματικής δράσης
κή της κυβέρνησης, ενάντια στο κράστον κλάδο της υγείας.
τος τους, την εργοδοσία, το κεφάλαιο. ‣‣ Μόνιμη σταθερή δουλειά για
Με ταξικό πείσμα υπερασπιζόμαόλους, με Συλλογικές Συμβάσεις
στε τα δικαιώματά μας, το παρόν και
Εργασίας, και κανένας μισθός
το μέλλον των παιδιών μας.
κάτω από 751 ευρώ.
‣‣ Αγωνιζόμαστε και διεκδικού- ‣‣ Όχι στη μείωση του αφορολόγημε τα αιτήματά μας με βάση τις
του και την περικοπή των οικοπραγματικές μας ανάγκες και τον
γενειακών μας επιδομάτων και
πλούτο που εμείς οι συνταξιούχοι
του ΕΚΑΣ.
έχουμε παράξει, και που με τη βία, ‣‣ Όχι στους πλειστηριασμούς, καόλες οι κυβερνήσεις που υπηρενένα παιδί λαϊκής οικογένειας
τούν το κεφάλαιο, μας άρπαξαν
εκτός παιδικών σταθμών.

«Μπροστά
οι δικές μας
ανάγκες»
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Διευκρινίσεις για τον οικογενειακό γιατρό
Συνάδελφοι, όπως ίσως γνωρίζετε, έως Υπάρχουν τρία είδη
την 1/1/2019 υποχρεωτικά πρέπει να παραπομπών:
έχουμε ολοκληρώσει την εγγραφή μας 1. Η άμεση παραπομπή με ισχύ 10
στο μητρώο του οικογενειακού γιατρού.
ημερών για μία επίσκεψη σε ειδικό
γιατρό.
Όμως, τι είναι
2. Η προληπτική παραπομπή με
ο οικογενειακός γιατρός;
ισχύ 60 ημερών για μία επίσκεψη και
Είναι ένας γιατρός (παθολόγος, γενικός 3. Η παραπομπή χρόνιου νοσήγιατρός και παιδίατρος), που θα πρέπει
ματος με ισχύ 12 μηνών, για όσες
να προστρέχουμε σ’ αυτόν για οποιοεπισκέψεις απαιτούνται στον ειδικό
δήποτε πρόβλημα υγείας έχουμε, ο
γιατρό.
οποίος θα μας παραπέμπει στον ειδικό
γιατρό που θα μας βοηθήσει, αλλά και Πώς θα βρούμε έναν
που σ’ αυτόν θα μπορούμε για να γρά- οικογενειακό γιατρό;
ψουμε τα φάρμακά μας.
Το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει λίστα
με τους συμβεβλημένους γιατρούς,
Θα σας δώσουμε ένα παανάλογα με τον τόπο κατοικίας μας.
ράδειγμα:
Εάν μας πονάει το πόδι μας, θα πάμε Τι δικαιολογητικά χρειάστον οικογενειακό γιατρό και θα του ζεται να προσκομίσω;
περιγράψουμε το πρόβλημα μας, εκεί- 1. Αίτηση
νος, εάν το θεωρεί απαραίτητο, θα μας 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυδώσει παραπεμπτικό χαρτί για τον ορτότητας
θοπεδικό γιατρό και εμείς μετά θα επι- 3. Φωτοτυπία κάποιου λογαριασμού,
λέξουμε σε ποιον θα πάμε, δηλαδή σε
που να φαίνεται ο τόπος κατοικίας
κάποιον συμβεβλημένο με το ΠΕΔΥ ή
μας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ
ιδιωτικό γιατρό.
ή τηλεφώνου)
Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περί- 4. Σε περίπτωση που δεν είμαστε οι
πτωση επείγοντος περιστατικού, όπου
κύριοι ασφαλισμένοι, αλλά η/ο σύζυπηγαίνουμε απ’ ευθείας στο νοσοκομείο.
γος, θα πρέπει να προσκομίσουμε Βε-

βαίωση Οικογενειακής Κατάστασης,
κού Γιατρού» και μας βγάζει σε έναν
που να φαίνεται ο βαθμός συγγένειας
πίνακα που έχει όλα τα προσωπικά
με τον κύριο ασφαλισμένο.
μας στοιχεία και συμπληρώνουμε
Τα καταθέτουμε στο γιατρό της επιτυχόν ελλείψεις στοιχείων.
λογής μας και εκείνος αναλαμβάνει να 5. Πατάμε «Αίτηση Ανάθεσης Οικογεολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής
νειακού Γιατρού» και εκεί μας βγάζει
μας εντός τριών μηνών.
σε μια λίστα διαθέσιμων γιατρών που
υπάρχουν στην περιοχή μας.
Πού θα κάνουμε την αίτηση
6. Πατάμε «Επιλογή Οικογενειακού
για τον οικογενειακό γιατρό;
Γιατρού».
‣‣ Μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
7. Εκτυπώνουμε την αίτηση.
‣‣ Σε κάθε δημόσια δομή ΠρωτοβάθΔικαίωμα αλλαγής οικογενειακού
μιας Υγείας
γιατρού έχουμε μετά από έξι (6) μήνες
‣‣ Απ’ ευθείας στον οικογενειακό
από την ημερομηνία εγγραφής μας.
γιατρό.
Μπορούμε να προγραμματίζουμε
Σας παραθέτουμε τα βήματα που θα επισκέψεις μόνο στον οικογενειακό
ακολουθήσετε, εάν επιλέξετε να κάνετε γιατρό που έχουμε εγγραφεί.
την αίτησή σας μέσω Η/Υ.
Για τον προγραμματισμό επίσκεψης
Χρειάζεται να έχουμε τον κωδικό σε συμβεβλημένο γιατρό άλλης ειδικόTAXIS (κωδικός πρόσβασης για τη φο- τητας, πρέπει να ακολουθήσουμε τη
ρολογική μας δήλωση) και το ΑΜΚΑ διαδικασία της παραπομπής από τον
μας.
οικογενειακό γιατρό.
Ακολουθούμε τα εξής βήματα:
1. Πληκτρολογούμε p – rv
Για το Δ.Σ
2. Μας ζητά τους κωδικούς του ΤΑXIS
και κατόπιν του ΑΜΚΑ μας και τους
Η πρόεδρος
συμπληρώνουμε.
Σούλα Ακζώτη
3. Μας βγάζει έναν κατάλογο με τα
στοιχεία μας. Πατάμε επιβεβαίωση.
Η Γραμματέας
4. Επιλέγουμε «Εφαρμογή ΟικογενειαΛουκία Κουτσιλέου

Ανακοίνωση Συνδέσμου Αθήνας
Αθήνα, 12/10/2018
Το ΔΣ του Συνδέσμου καλεί τα μέλη
του να μην περιμένουν λύσεις στα
προβλήματά τους με προσφυγές στη
δικαιοσύνη. Μην περιμένουν να καταργηθούν με τον τρόπο αυτό οι νόμοι
και τα μέτρα που μας οδήγησαν στη
φτώχεια και την εξαθλίωση.
Αποτελούν πολιτική επιλογή όλων
των κυβερνήσεων που ρίχνουν
νερό στο μύλο της ανάπτυξης και
με πολιτική απόφαση πρέπει να
καταργηθούν οι νόμοι.
Συνάδελφοι,
Πρέπει να επισημάνουμε ότι η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα,
που γίνεται για λογαριασμό του κεφαλαίου, καθορίζει και την πολιτική. Οι
μειώσεις των συντάξεων είναι δεξαμενή
άντλησης πόρων για τα πρωτογενή
πλεονάσματα και την έγκριση του
προϋπολογισμού από τους Θεσμούς
και τη Βουλή.
Αποπροσανατολιστική είναι η καμπάνια μερίδας ΜΜΕ και «ειδικών», που
προτρέπουν τους συνταξιούχους σε
προσφυγές, για την αποκατάσταση,
δήθεν, των συντάξεών τους και μάλιστα αναδρομικά, επειδή το ΣτΕ έκρινε
τους νόμους αντισυνταγματικούς.
Η αφορμή δόθηκε από την πρόσφατη
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης για επιστροφή
όλων των ποσών που παρακρατήθη-

καν από την κύρια και επικουρική
σύνταξη σε συνταξιούχο, πρώην ιδιωτικό υπάλληλο.
Συνάδελφοι συνταξιούχοι,
Μακριά από μεγαλοδικηγορικά
εισπρακτικά γραφεία. Γυρίστε την
πλάτη σε Δίκτυα και επιτήδειους,
έτοιμους να «αρπάξουν» ό,τι μας
έχει απομείνει από την καταλήστευση μισθών, συντάξεων, δώρων
και κοινωνικών επιδομάτων.
Καταδικάστε όσους συμφωνούν
με λύσεις μέσω δικαστικής οδού,
ενστάσεις και αγωγές, με την πολιτική του μικρότερου κακού, που
επιδιώκουν την αποστράτευση των
συνταξιούχων από τους αγώνες.
Σας ενημερώνουμε ότι,
‣‣ Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε σε
αποφάσεις του ΣτΕ (2287 & 2288
του 2015), με τις οποίες κρίθηκαν
αντισυνταγματικές οι διατάξεις 4051
& 4093 του 2012 (αφορά κύριες και
επικουρικές συντάξεις πάνω από
1000 ευρώ, δώρα και επίδομα αδείας).
‣‣ Η απόφαση δεν αφορά σε όλους
τους συνταξιούχους και τα ποσά που
αναφέρονται δεν έχουν σχέση με την
πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να
αποκατασταθεί καμία περικοπή, όσες
προσφυγές και αν γίνουν. Αντίθετα,
με το νόμο – λαιμητόμο του Κατρούγκαλου προστίθενται νέες μειώσεις
σε παλιούς και νέους συνταξιού-

χους πάνω στις προηγούμενες, που
καθιστούν τις συντάξεις προνοιακά
επιδόματα.
‣‣ Στην πρωτόδικη απόφαση ο ΕΦΚΑ
έκανε έφεση. Αυτό αποδεικνύει την
αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να μην εφαρμοστούν διατάξεις
ανωτάτων δικαστηρίων για την αντισυνταγματικότητα στην περικοπή
των συντάξεων, σε συμφωνία με
τους Θεσμούς.
Τέτοιες πρωτόδικες αποφάσεις
έχουμε και άλλες, που ακολούθησαν
και ακολουθούν τη χρονοβόρα δικαστική διαδικασία (7 – 10 χρόνια για
να ορισθεί δικάσιμος). Αν τελικά τελεσιδικίσουν, μπαίνουν στις καλένδες
ή οι όποιες προνομιακές αποφάσεις
καταργούνται με νόμο από τις κυβερνήσεις, κατά πώς συμφέρει πάντα την
πλουτοκρατία.
Αυτό έγινε και με το ΣτΕ το 2015, που
έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο. Οι
διατάξεις αυτές επέβαλαν τη διακοπή
της κατάργησης των δώρων και της
αδείας. Μέχρι σήμερα η διακοπή
συνεχίζεται και παραμένει.
Κανένας συνταξιούχος δεν έχει
πάρει το ελάχιστο από δικαστικές
αποφάσεις.
Ό,τι δόθηκε πίσω, συνάδελφοι, (τα
ψίχουλα υπέρ του ΕΟΠΥΥ και εισφορά
αλληλεγγύης), δόθηκε με πολιτική
απόφαση, που αναγκάστηκε να πάρει

η κυβέρνηση κάτω από την πίεση των
συνταξιουχικών απανωτών αγώνων,
χωρίς αιτήσεις και προσφυγές στη
δικαιοσύνη. Χαμένοι είναι όσοι έκαναν
προσφυγές μέσω δικηγορικών γραφείων.
Ο μόνος δρόμος για να ανατραπεί η αντισυνταξιουχική πολιτική
και η αποκατάσταση των απωλειών
είναι η συσπείρωση στα σωματεία,
η οργάνωση της πάλης, οι ανειρήνευτοι ταξικοί αγώνες.
Συνάδελφοι,
Όλοι στις 15 Νοέμβρη στη μεγάλη
πανσυνταξιουχική συγκέντρωση.
Επιμένουμε στο πλαίσιο των αιτημάτων μας,
Για κατάργηση ΟΛΩΝ των αντιλαϊκών, αντισυνταξιουχικών, αντιασφαλιστικών νόμων και του νόμου – λαιμητόμου του Κατρούγκαλου.
Αποκατάσταση ΟΛΩΝ των απωλειών.
Απαιτούμε, η κυβέρνηση να δώσει
λύση χωρίς αιτήσεις, αγωγές και
προαπαιτούμενα.
Να μη μετατρέψει για άλλη μια φορά
σε συνταγματικούς τους νόμους που το
ΣτΕ έχει κρίνει αντισυνταγματικούς.
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας
πιο δυναμικά, απαιτώντας όσα οι
σύγχρονες ανάγκες μας απαιτούν.
Για το Δ.Σ
Η πρόεδρος
Σούλα Ακζώτη
Η Γραμματέας
Λουκία Κουτσιλέου
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Σύνδεσμος Πολιτικών
Συνταξιούχων Νομού
Ηρακλείου Κρήτης

Εκδρομή των πολιτικών συνταξιούχων
ν. Έβρου στην Πορτογαλία

Δραστηριότητες
του Συνδέσμου
Πολιτικών
Συνταξιούχων
Νομού
Ηρακλείου
Κρήτης
Της Στέλλας Κουσκουμπεκάκη,
φιλολόγου, Προέδρου της Επιτροπής
Ελέγχου του Συνδέσμου Ηρακλείου
Κρήτης.

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.
Έβρου, υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση
του Δ.Σ., οργάνωσε και πραγματοποίησε από
3 έως 9 Οκτωβρίου 2018, με τη συμμετοχή
40 μελών, εκδρομή στην Πορτογαλία. Μια
εκδρομή πλούσια σε εμπειρίες και πλούσια
σε διασκέδαση. Η οργάνωση πραγματικά
ήταν τέλεια. Όλα όσα προγραμματίστηκαν από τα πρακτορεία, υλοποιήθηκαν
στην ώρα τους.
Η Πορτογαλία, επίσημα γνωστή ως
Πορτογαλική Δημοκρατία, βρίσκεται στο
δυτικό άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου στη
νοτιοδυτική Ευρώπη. Έχει έκταση 92.090
τ.χλμ και πληθυσμό 10.309.575 κατοίκους.
Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λισαβόνα
με 552.700 κατοίκους.
Πρώτη επίσκεψή μας ήταν η Λισαβόνα,
μια γραφική και φιλόξενη πόλη, αραιοκατοικημένη, με ωραίους δρόμους, πολλά
καταπράσινα πάρκα, καθαριότητα παντού,
άψογη συμπεριφορά εκ μέρους των Πορτογάλων και διατήρηση όλων των μνημείων
τους, και γεμάτη από ξένο τουρισμό.
Επισκεφθήκαμε το πιο φημισμένο αξιοθέατο της πόλης το Μουσείο με τις Βασιλικές
Άμαξες, όπου και θαυμάσαμε μια μοναδική
σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή, που
χρονολογείται ανάμεσα στο 17ο και 19ο αιώνα.
Επίσης, επισκεφθήκαμε το Μοναστήρι
των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης
και πλούτου, που χτίστηκε το 1509, κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I. Ακόμη,

επισκεφθήκαμε το μνημείο των αποκαλύψεων, καθώς και το χαρακτηριστικό πύργο
του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της Γης.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τη Σίντρα,
τη θερινή κατοικία των βασιλιάδων.
Αξέχαστη θα μας μείνει η πόλη Φατίμα,
το μεγάλο κέντρο του καθολικισμού, όπου
εμφανίστηκε η Παρθένος Μαρία το 1917
σε τρία παιδιά αγροτών στην Κοιλάδα Gova
Da Iria και ανακηρύχτηκε ως η τοποθεσία
με τη μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως.
Δεύτερη επίσκεψή μας ήταν το Πόρτο,
που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Πορτογαλίας μετά την πρωτεύουσα
Λισαβόνα, τοποθετημένη κατά μήκος των
εκβολών του ποταμού Ντούρα, στα βόρεια
της χώρας. Είναι ένα από τα παλαιότερα
ευρωπαϊκά κέντρα και έχει ενταχθεί στον
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO από το 1996. Το
κρασί Βίνιο ντο Πόρτο οφείλει το όνομά του
στην πόλη. Ξεναγηθήκαμε στα μεσαιωνικά
σοκάκια μιας άλλης εποχής. Από τη μικρή
πλατεία στην καρδιά της Ribeira, της πιο
παλιάς γειτονιάς του Πόρτο ξεκινά ο πεζόδρομος Gais – da Riberia, πλάι στο ποτάμι.
Επισκεφθήκαμε το εθνικό θέατρο του S.
Joao ή αλλιώς το σπίτι του Πρίγκιπα. Εντυπωσιακή είναι η γέφυρα που συνδέει την
πόλη του Πόρτο με τη Vila Nova De Gaia,
που ολοκληρώθηκε το 1886. Το Πόρτο είναι
μια παλαιά πόλη, πανέμορφη, με άνετους

Ένωση Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Άρτας

ωραίους δρόμους, πεντακάθαρη και με
καταπράσινα πάρκα.
Τις τελευταίες μέρες επισκεφθήκαμε την
Μπατάλια, στον επίσης προστατευόμενο
ναό της Ουνέσκο, καθώς και το παραδοσιακό χωριό – ψαροχώρι Ναζαρέ και το
χωριό Ομπίτους.
Εδώ είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε ανάμεσα στα στενά σοκάκια με τα
λευκά σπίτια, στολισμένα με πολύχρωμα
λουλούδια, και απολαύσαμε την πανοραμική θέα από τα τείχη ύψους 13 μέτρων.
Το βράδυ αναχωρήσαμε για το αεροδρόμιο της Λισαβόνας, όπου αργά το βράδυ
αναχωρήσαμε για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί
μας περίμενε λεωφορείο του τουριστικού γραφείου για τη μεταφορά μας στην
Αλεξανδρούπολη.
Η εκδρομή, παρά το ότι ήταν αρκετά
κοπιαστική, ήταν επιτυχημένη και οι εκδρομείς ευχαριστήθηκαν από το όλο πρόγραμμα.
Οι εντυπώσεις μας από την Πορτογαλία
υπήρξαν άριστες. Θαυμάσιοι, άνετοι δρόμοι,
καταπράσινες πόλεις, καθαριότητα παντού,
άψογη συμπεριφορά εκ μέρους των Πορτογάλων, άρτια οργάνωση του κράτους και
διατήρηση όλων των μνημείων τους.
Τέλος, ευχαριστούμε το τουριστικό
γραφείο Democritus Αλεξανδρούπολης
για την άρτια οργάνωση και πιστή εφαρμογή του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Άγγελος Μπόγλου

3/10/2018

«3ήμερη εκδρομή στη Χαλκιδική – Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος»
Η Ένωση Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.
Άρτας στις 21 – 22 – 23 Σεπτεμβρίου
πραγματοποίησε 3ήμερη εκδρομή στη
Χαλκιδική – κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος.
Μέσα σε μια ευχάριστη παρέα αποτελούμενη από πενήντα (50) άτομα, στις
7:00 π.μ. ξεκινήσαμε για την πραγματοποίηση της εκδρομής και ύστερα από
μια διαδρομή τριών (3) ωρών φθάσαμε
στα Νέα Μουδανιά. Εκεί είχαμε ελεύθερο χρόνο για γνωριμία της πόλης
και φαγητό. Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για τα Ψακούδια, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και το βράδυ επίσκεψη

στο Νέο Μαρμαρά.
Τη δεύτερη ημέρα, αναχώρηση για
την κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος, με ξενάγηση από επαγγελματία ξεναγό των οκτώ
(8) μοναστηριών της Δυτικής Όχθης και
αφορούσε τις Μονές, τις Σκήτες και τους
Αρσανάδες. Ύστερα από μια καταπληκτική ξενάγηση τριών ωρών φθάσαμε
στην Ουρανούπολη. Ελεύθερος χρόνος
για φαγητό και περίπατο στην όμορφη
κωμόπολη. Αργά το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση
και διασκέδαση με ζωντανή μουσική.
Την τρίτη ημέρα επισκεφτήκαμε τη

χερσόνησο της Κασσάνδρας, τη σπηλιά
του Αποστόλου Παύλου και το παραδοσιακό χωριό Άφυτος.
Το απόγευμα, δια μέσου Θεσσαλονίκης, επιστρέψαμε στην Άρτα με τις
καλύτερες εντυπώσεις.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ναπολέων Μαργώνης
Ο Γεν. Γραμματέας
Ναπολέων Μακρής

Κίνητρο για να γραφεί το κείμενο
αυτό υπήρξε, ιδιαίτερα, η πρόσκληση
του Ταμία της Π.Ο.Π.Σ κ. Γ. Νάκη στο
τεύχος 589 της εφημερίδας, για δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων των
Συνδέσμων, αλλά και γενικά θεμάτων
ποικίλης ύλης, που αφορούν όλους.
Ο Σύνδεσμός μας, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει ήδη στο ενεργητικό του 22 χρόνια δημιουργικών
δραστηριοτήτων, που εκτείνονται από
τις κυρίως συνταξιουχικές κινητοποιήσεις ως τα κοινωνικά μορφωτικά
δρώμενα.
Είναι πάντα στις επάλξεις, με μπροστάρη τον ακμαιότατο Πρόεδρό μας
κ. Γεώργιο Κουκλινό και τους άξιους
συνεργάτες του στο Δ.Σ., οι οποίοι
δε φείδονται κόπων και χρόνου για
να διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τα καθήκοντά
τους ως μέλη του Δ.Σ.
Η συμμετοχή σ’ όλες τις τοπικές
και παγκρήτιας εμβέλειας κινητοποιήσεις, η έκδοση και διακίνηση της
εφημερίδας «Συνταξιουχική Φωνή»,
η τέλεση ετήσιου μνημοσύνου για τα
αποβιώσαντα μέλη του Συνδέσμου, η
οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκμάθηση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η επίλυση
συνταξιοδοτικών θεμάτων των μελών,
η οργάνωση εκδρομών, που είναι κι
αυτές απαραίτητες για τη σύσφιξη
των σχέσεων των μελών αλλά και
για τη γνωριμία πολλών τόπων της
πατρίδας μας και του εξωτερικού,
απαρτίζουν τις δραστηριότητες του
Συνδέσμου μας.
Ιδιαίτερη αναφορά οφεί λουμε
να κάνουμε στις οκτώ εθελοντικές
ξεναγήσεις, που πραγματοποίησε το
τελευταίο διάστημα για το Σύνδεσμό
μας η εθελόντρια ξεναγός κ. Αθηνά
Κυριακάκη – Σφακάκη, απ’ άκρου σ’
άκρο της Κρήτης, γι’ αυτό και από
τη σ τήλη αυτή την ευχαρισ τούμε
θερμότατα.
Το Γραφείο του Συνδέσμου μας
είναι σημείο συνάντησης των μελών
δύο φορές την εβδομάδα, όπου τα
φιλόξενα μέλη του Δ.Σ. υποδέχονται
με εγκαρδιότητα τους επισκέπτες,
προσφέρουν καφέ και συζητούν μαζί
τους κι αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
για την τρίτη ηλικία και μάλιστα στους
χαλεπούς καιρούς που ζούμε.
Ευχόμαστε να είναι πάντα υγιείς
και να επιτελούν το κοινωνικό τους
έργο.
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Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Άργους

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή αιτήσεων για
αναδρομικά και δώρα
Σας ανακοινώνουμε ότι μέχρι τέλους
του έτους πρέπει να έχουν αποσταλεί
αρμοδίως οι αιτήσεις που αφορούν
στην επιστροφή των παρακρατηθέντων
με βάση τους μνημονιακούς νόμους,
καθώς και των δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόματος αδείας.
Σχετικά έντυπα αιτήσεων μπορείτε
να παραλαμβάνετε από τα γραφεία
του Συνδέσμου μας κάθε Τετάρτη
και Πέμπτη 10:00 – 12:00, μέχρι
Χριστούγεννα.
ΘΕΜΑ 2ο: Παρακολούθηση χριστουγεννιάτικης παράστασης
Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου,
προπαραμονή των Χριστουγέννων,
παρακολουθήσαμε την πιο χαρακτηριστική χριστουγεννιάτικη παράσταση,
“ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ”.
ΘΕΜΑ 4 ο: Συμμετοχή σε δράσεις
της 1ης ΤΟ.Μ.Υ. Άργους
Εγκαινιάζουμε συνεργασία με την
1η ΤΟ.Μ.Υ. Άργους και σας καλούμε
να τη γνωρίσουμε όλοι από κοντά και
να συμμετέχουμε στις ενδιαφέρουσες
δράσεις που αναπτύσσει.
Η ΤΟΜΥ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες
ανθρωποκεντρικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με έμφαση στις κοινοτικές
δράσεις. Επικεντρώνεται στην προαγωγή

υγείας του πληθυσμού, στοχεύοντας στην
πρόληψη των νόσων και την αγωγή υγείας.
Αναπτύσσει δράσεις και παρεμβάσεις για
την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια,
στους χώρους εργασίας, στα σχολεία και
γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας.
Οι δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων την
υγιεινή διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, την πρόληψη των ατυχημάτων, τη
διαχείριση του καπνίσματος, του αλκοόλ
και των άλλων εξαρτήσεων. Επιπλέον,
αναπτύσσονται δράσεις όσον αφορά στη
διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης,
της παχυσαρκίας, της υπερλιπιδαιμίας,
του σακχαρώδη διαβήτη και άλλων
νοσημάτων.
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η
μείωση της επέλευσης των νοσημάτων και
ο περιορισμός της εμφάνισης των επιπλοκών τους λόγω αλλαγής των ατομικών
συνηθειών, ως αποτέλεσμα της απόκτησης σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων
από τους πολίτες.
Η 1η ΤΟΜΥ Άργους στελεχώνεται από
τις ακόλουθες ειδικότητες: 1 ιατρό Γενικής Ιατρικής, 1 (ΠΕ) Νοσηλεύτρια, 1 (ΠΕ)
Κοινωνική Λειτουργό και 1 (ΠΕ) Διοικητικό Υπάλληλο.
ΘΕΜΑ 5ο: Τηλέφωνα μελών Δ.Σ.
Τα γραφεία μας λειτουργούν κάθε
Τε τάρτη 19:00 – 21:00 και όποτε
απαιτηθεί, κατόπιν τηλεφωνικής
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προσυνεννόησης, για επείγουσα εξυπηρέτηση μελών. Τα τηλέφωνα των μελών
του ΔΣ είναι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτηρόπουλος
Κωνσταντίνος τηλ.: 2751067980 και
6945746454
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρδαράκος
Νικόλαος τηλ.: 2751021335 και
6977514544
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Γεώργα – Κουμαδωράκη Αικατερίνη
τηλ.: 2751020296 ή 6947691850
ΤΑΜΙΑΣ: Μπόνη Νίκη τηλ.:
2751076465 ή 6955640565
ΜΕΛΟΣ: Σαράκη Κωνσταντίνα τηλ.:
2751025293 και 6946113801
ΘΕΜΑ 6ο: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e – mail) μελών
Για ταχύτερη, συχνότερη και οικονομικότερη επικοινωνία και ενημέρωση,
παρακαλούμε τα μέλη μας που διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση (e – mail),
να μας την αποστείλουν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση synpsarg@gmail.
com. Συνιστούμε, όπως, όσο το δυνατόν περισσότεροι αποκτήσουν (e – mail).
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος
Η Γενική Γραμματέας
Αικατερίνη Γεώργα Κουμαδωράκη

Οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα.
Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα με αγώνες κατακτιούνται.
της Σ. Ακζώτη
Μέλος της Διοίκησης
της ΠΟΠΣ
Συνάδελφοι,
Σε πείσμα όσων ισχυρίζονται ότι τίποτα δεν γίνεται, οι αγώνες
των συνταξιούχων έφεραν κάποια
αποτελέσματα.
Το διαπίστωσαν οι συνταξιούχοι, με
τη σύνταξη που καταβλήθηκε τον περασμένο Μάη, με τη διακοπή της παράνομα
λαθεμένης παρακράτησης, όπως και
με την καταβολή των χρωστούμενων
αναδρομικών στις 2 Αυγούστου 2018.
Το ίδιο συνέβη και με τις επιστροφές από τις παρακρατήσεις υπέρ του
ΕΟΠΥΥ, με τα εφάπαξ κοινωνικά επιδόματα ως αντίμετρα, που τα ονομάζουν
ξεδιάντροπα 13η σύνταξη.
Θα μπορούσαμε και άλλες τέτοιες
μικρές νίκες να αναφέρουμε, για να
διαψεύσουμε όλους όσοι, με το ιδεολόγημα του «τίποτα δεν γίνεται», κρύβουν
την αντίληψή τους σε οποιαδήποτε αγωνιστική διεκδίκηση.
Συνάδελφοι, δεν είναι μόνο αυτά που
έχουμε καταγράψει ως χρωστούμενα
στα τεφτέρια μας, σε όλη τη διάρκεια της
καπιταλιστικής κρίσης και από όλες τις
κυβερνήσεις. Είναι πολλά ακόμα. Είναι η
καταλήστεψη των συντάξεών μας, των
ασφαλιστικών ταμείων, η άγρια φορολογία, τα χαράτσια, οι απανωτές εισφορές
αλληλεγγύης, οι αυξήσεις των εισφορών
για την υγεία, η κατάργηση φαρμάκων
και εξετάσεων από τις λίστες, η κατάργηση των κοινωνικών παροχών. Μέρα
με τη μέρα διαπιστώνεται ότι όλο και
πιο πολλά βάρη για την υγεία φορτώνονται στα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους

και συνταξιούχους. Κάθε νέος νόμος
είναι πιο απεχθής από τον προηγούμενο,
κάθε διάταξη δίνει νέα προνόμια στους
επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας,
μέχρι που να γίνουν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι οι μοναδικοί πάροχοι και
ιδιοκτήτες, μετά την έξοδο της χώρας
στις αγορές, στη διαφημιζόμενη μεταμνημονιακή εποχή, εκμεταλλευόμενοι
τον ανθρώπινο πόνο, την ίδια τη ζωή.
Συνάδελφοι,
Είναι αδίστακτοι!
Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι
επειδή δεν εφαρμόζονται τα πρότυπα
των «Ευρωπαϊκών Χωρών», έχουμε τις
επικίνδυνες για το λαό μεταρρυθμίσεις.
Ο μηχανισμός της ΕΕ κρίνει με όρους
«οικονομικής αποδοτικότητας» την
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα
κράτη – μέλη, τα οποία είναι αναγκαία
όσο ποτέ σήμερα στη χώρα μας. Όλες
οι αντιλαϊκές και συνταξιοκτόνες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί προ πολλού
στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ την εφαρμογή τους στη χώρα μας καθυστέρησε
η παρέμβαση του εργατικού και συνταξιουχικού κινήματος.
Οι συνταξιούχοι καταδικάζουν τις
μεταρρυθμίσεις και τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, που εμπορευματοποιούν τα
πάντα (κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις,
πρόνοια – υγεία, παιδεία), ακόμα και τον
αέρα που αναπνέουμε.
Καταδικάζουν την κυρίαρχη αντίληψη ότι οι συνταξιούχοι είναι βάρος
και οι εργαζόμενοι κόστος.
Είδαμε πού οδήγησε και οδηγεί η
αντίληψη «κόστος, όφελος», τα υψηλά
πλεονάσματα, η δημοσιονομική πειθαρχία, που δεσμεύει και εφαρμόζεται από

όλα ΤΑ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, η «ευελιξία» στην εργασία.
Οδήγησε στη συρρίκνωση των κρατικών
δαπανών για κοινωνικές παροχές, για
πρόληψη από σεισμούς, πλημμύρες και
φωτιές, για στήριξη υποδομών αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας,
στην αύξηση των ποσοστών από τον
κρατικό προϋπολογισμό για εξοπλισμούς.
Οδήγησε, τελικά, στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, με αποτέλεσμα να θρηνούμε
θύματα από την πρόσφατη δολοφονική
φωτιά στην Ανατολική Αττική.
Συνάδελφοι, όλο και πιο πολλοί συνταξιούχοι συνειδητοποιούμε μέρα με τη
μέρα ότι η κυβέρνηση και όσοι στηρίζουν την ίδια, υπέρ των επιχειρηματικών
ομίλων, πολιτική, γίνονται ολοένα και πιο
επικίνδυνοι, είναι εχθροί μας, είναι εχθροί
της τάξης μας, εχθροί των συμφερόντων
μας. Είναι οι ίδιοι που, για λογαριασμό του
κεφαλαίου, με την πολιτική τους «καίνε»
τις συντάξεις μας, την υγεία, τα δάση,
καταστρέφουν το περιβάλλον, σκοτώνουν με τις επεμβάσεις τους τούς λαούς.
Έχουμε πολλούς λόγους για να μην
τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεν
ξεχνάμε, συνάδελφοι, όσα έχουμε υποστεί
και όσα έχουν γίνει. Μακριά από εμάς
η αντίληψη του ό,τι έγινε έγινε. Είμαστε σε ετοιμότητα, και μετά την ανάσα
την καλοκαιρινή, με νέες δυνάμεις το
Σεπτέμβρη, δυναμώνουμε τον ανειρήνευτο αγώνα για μικρές και για μεγάλες
νίκες για το σήμερα, μέχρι την τελική
νίκη του αύριο, για να ζήσουμε εμείς
και τα παιδιά μας σε έναν κόσμο χωρίς
πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Για
μια ζωή που μας αξίζει.
Το σάπιο σύστημα δεν γιατρεύεται. Μόνο ανατρέπεται.

Το σίτεμα
του κρέατος
Το σίτεμα του κρέατος ενδιαφέρει
προπαντός τα ψητά, δηλαδή την κουζίνα «της ώρας». Γίνεται στην απλή
ψύξη ως εξής: Όσο περνούν οι ημέρες,
οι μυϊκές ίνες κομματιάζονται από μόνες
τους και το κρέας γίνεται τρυφερό.
Αντίθετα, ο συνδετικός ιστός δεν επηρεάζεται. Γι’ αυτό, έχετε υπόψη σας ότι
αν το κομμάτι έχει άφθονο συνδετικό
ιστό, θα παραμείνει σκληρό, έστω κι
αν σιτευτεί.
Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι για ένα σωστό
σίτεμα, το κρέας αφενός να είναι
φτωχό σε συνδετικό ιστό και αφετέρου να αφήνεται να σιτευτεί τόσο
περισσότερο όσο μεγαλύτερο είναι
το ζώο.
Προσέξτε, όμως:
Το παρατεταμένο σίτεμα ανασταίνει
το κρέας. Έτσι, για το μοσχάρι είναι
αρκετή μια εβδομάδα. Για το βόδι ή
την αγελάδα 10 – 15 ημέρες. Το δαμάλι
απαιτεί έναν ενδιάμεσο χρόνο.

Συντήρηση
του κρέατος
Στην απλή ψύξη. Το κρέας είναι μια
άριστη τροφή για τα μικρόβια, τα οποία
αναπτύσσονται πολύ γρήγορα στην
εξωτερική του επιφάνεια, ώστε
αυτή να «γλιτσιάσει» ή να σαπίσει. Αν
το κομμάτι είναι σχετικά μεγάλο, μπορεί
να καθαριστεί εξωτερικά και να καταναλωθεί, γιατί το κρέας εσωτερικά δεν
έχει προσβληθεί. Για να μη συμβούν οι
παραπάνω αλλοιώσεις, το κρέας στην
απλή ψύξη θα πρέπει να αερίζεται
από παντού, να είναι ξεσκέπαστο και
τοποθετημένο σε μια σχάρα. Επομένως,
όχι φύλαξη σε πλαστικά δοχεία και
άλλες αεροστεγείς συσκευασίες γιατί
θα «γλιτσιάσει» ή θα σαπίσει. Στην απλή
ψύξη το κρέας διατηρείται τουλάχιστον
μια εβδομάδα. Στο διάστημα αυτό, η
επιφάνεια του κρέατος στεγνώνει,
μαυρίζει και μετατρέπεται σε μια λεπτή
κρούστα, η οποία και το προφυλάσσει από τα μικρόβια. Για το μαγείρεμα
δεν έχουμε παρά να αφαιρέσουμε
την κρούστα από το τμήμα εκείνο του
κρέατος που κόψαμε για το φαγητό,
και το κρέας είναι εντάξει.
Στην κατάψυξη. Η κατάψυξη υποβαθμίζει ποιοτικά το κρέας, ιδιαίτερα αν
θα το κάνετε «της ώρας». Αν θέλετε να
καταψύξετε το κρέας για να το συντηρήσετε, θα το κόψετε σε ισόπαχες
φέτες, τις οποίες θα τοποθετήσετε στο
δάπεδο του καταψύκτη. Θα περιμένετε
να καταψυχθούν, θα τις στοιβάξετε
στο βάθος του καταψύκτη και μετά θα
τοποθετήσετε τις άλλες φέτες. Έτσι, η
κατάψυξη του κρέατος γίνεται πολύ
γρήγορα κι αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί το κρέας δεν θα πάθει μεγάλη
ζημιά. Αντίθετα, αν βάλετε όλες τις
φέτες και ο καταψύκτης γεμίσει, τότε η
κατάψυξή τους θα γίνει πολύ αργά και
το κρέας θα πάθει μεγάλη ζημιά. Οι
φέτες μπορούν να μπουν σε πλαστικό
πριν ή μετά την κατάψυξη. Επίσης,
όση ποσότητα κιμά δεν πρόκειται να
μαγειρέψετε το πολύ μια ώρα μετά το
κόψιμό του, βάλτε την στην κατάψυξη.
Άγγελος Μπόγλου
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτικών
Συνταξιούχων Ν. Έβρου, Τέως Δ/ντής
Κτην/κής Υπηρεσίας Ν. Έβρου
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Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς

Οι Ελληνίδες του '40
Ομιλία του μέλους του Συλλόγου
μας Ανθούλας Ναούμη
Η μεγάλη Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, που γιορτάζει ο ελληνικός λαός
με δοξολογίες, ομιλίες και παρελάσεις, αποτελεί την πιο δοξασμένη σελίδα της ιστορίας
της νεώτερης Ελλάδας.
Ο Σύλλογός μας διοργανώνει την αποψινή
εκδήλωση, για να τιμήσει τους γενναίους, που
έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι «υπέρ πίστεως
και πατρίδος» και έγραψαν εκείνο το έπος,
θέλοντας συγχρόνως και να επισημάνει το
σημαντικό ρόλο που έπαιξαν και οι Ελληνίδες στον πόλεμο αυτό.
Θα μου επιτρέψετε, όμως, να κάνω μια
σύντομη αναφορά για το μεγάλο αυτό ιστορικό
γεγονός, το «θαύμα του ’40», γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα θαύμα. Το είπαν αυτοί
που το έζησαν ως τέτοιο, το είπαν και αυτοί
που δεν βρήκαν άλλους λόγους να το εξηγήσουν, παρά ως ένα θαύμα. Ακόμη και ξένοι
ανταποκριτές, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όπως ο Τσώρτσιλ, ο ΄Ηντεν, ακόμη και
ο Γκράτσι, μα και ο ίδιος ο Χίτλερ, μίλησαν
με τα πιο κολακευτικά λόγια και εξύμνησαν
τον ηρωισμό, το θάρρος των στρατιωτών
μας, έδωσαν υποσχέσεις, που φυσικά ποτέ
τους δεν τήρησαν, και ομολόγησαν ότι μέχρι
τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν
ήρωες, τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν
σαν Έλληνες.
Ένα θαύμα! Πώς μπόρεσε αλήθεια; Πώς τα
’βαλε αυτή η φτωχή χώρα με τα 45 εκατομμύρια των Ιταλών και τα 8 εκατομμύρια των
λογχοφόρων στρατιωτών τους;
Η απάντηση είναι μία. Η πίστη στο Θεό και
στο δίκαιο αγώνα, η λεβεντιά των στρατιωτών
μας, η βοήθεια της Υπερμάχου Στρατηγού,
που ευλογούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του
πολέμου τον αγώνα και ακόμη η ομοψυχία
και η ενότητα του λαού.
Η άνανδρη προσβολή της Μεγαλόχαρης
την ημέρα της γιορτής της στις 15 Αυγούστου στην Τήνο, όταν οι Ιταλοί βύθισαν την
«ΕΛΛΗ», το «ΟΧΙ» του Ι. Μεταξά στον Ιταλό
επιδρομέα, έδωσαν το εγερτήριο σάλπισμα.
Ανέκαθεν οι Έλληνες πήγαιναν στον πόλεμο
σαν σε πανηγύρι. Έτσι και την αυγή της 28ης
Οκτωβρίου άρχιζε ένα γλέντι, ένα ξεφάντωμα που όμοιό του είχε χρόνια να το ζήσει
η πατρίδα. Οι στρατιώτες πιασμένοι μέσα
κι έξω από τα τραμ, ανεβασμένοι πάνω στα
τρένα, μόνο στον πόλεμο δεν έλεγες ότι
πηγαίνουν. Με τα χέρια σηκωμένα ψηλά, τα
δίκοχα ν’ ανεμίζουν καθώς χαιρετούσαν, με
τα πρόσωπά τους φωτισμένα απ’ τα χαμόγελα που σκόρπιζαν, νόμιζες ότι πήγαιναν σε
πανηγύρι. Τραγούδια, ζητωκραυγές, χειροκροτήματα και αλαλαγμοί από τα πλήθη, καθώς
τους χαιρετούσαν για το μέτωπο.
Έτσι άρχισε ο πόλεμος κατά των Ιταλών.
Με μια θαυμαστή ομοψυχία, μ’ έναν ιερό
ενθουσιασμό για προσφορά στον «Υπέρ
πάντων αγώνα», Έλληνες και Ελληνίδες,
νέοι και ώριμοι, άνδρες και παιδιά, άνθρωποι κάθε κοινωνικής τάξης, έδιναν το παρών
στο γενικό ξεσηκωμό και βροντοφώναζαν
με το δικό τους τρόπο ο καθένας το «ΟΧΙ».
Η μικρή Ελλάδα, με φτωχά πολεμικά μέσα,
με λιγοστά εφόδια, με παμπάλαιο οπλισμό,
με λιγοστά κανόνια και λιγότερα αεροπλάνα,
νίκησε τα εκατομμύρια των πάνοπλων Ιταλών,
που διέθεταν όλα τα σύγχρονα πολεμικά
μέσα της εποχής εκείνης.
Τα ιταλικά στρατεύματα εκδιώχθηκαν
απ’ το ελληνικό έδαφος και σε λίγες μέρες ο
ένδοξος ελληνικός στρατός ελευθέρωνε την

Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο, τους Αγίους Σαράντα, τη Χιμάρα, το Τεπελένι, την Πρεμετή.
Παντού κυμάτιζε η ελληνική σημαία και
υποδέχονταν όλοι τους νικητές μ’ ένα ακράτητο ενθουσιασμό.
Στην εφημερίδα του Μετώπου «ΟΧΡΙΣ»
διαβάζουμε τούτους τους στίχους:
Η μάνα βγήκε στο στρατί και
φώναζε τον γιό της.
Ευχή σου δίνω διάβαινε ψηλά
στην Αλβανία.
Να πολεμήσεις τον εχθρό με
πείσμα, με μανία.
Μη φοβηθείς γιατί είναι πολλοί
Στα πάλλευκα ντυμένη θα
πολεμά η Παναγιά, που ’ναι
τραυματισμένη.
Την είδα ολοζώντανη με τη
γλυκιά μορφή της.
Ο ελληνικός στρατός έγραψε την πιο ένδοξη
ιστορία του.
Κάτω απ’ τη σκέπη της Παναγιάς,
που συνεχώς ευλογούσε τον στρατό μας, η
Ελλάδα νίκησε. Σταμάτησε τις ορδές ολόκληρων αυτοκρατοριών, που σκορπούσαν τον
πανικό στην Ευρώπη και αυτό όχι με την
υπεροπλία της, αλλά με τα ηρωικά στήθη
και τις ατρόμητες καρδιές των παιδιών της.
Αναπτέρωσε το φρόνημα των υπόδουλων
λαών της Ευρώπης και έδωσε καιρό προετοιμασίας στους συμμάχους, με αποτέλεσμα
τη συντριβή του ΑΞΟΝΑ Γερμανίας – Ιταλίας.
Τι κι αν πλήρωσε με χιλιάδες θύματα το
τόλμημά της; Έσωσε την εθνική τιμή και
δίδαξε στους κατατρομαγμένους λαούς της
Ευρώπης, ότι η θυσία είναι το μεγαλύτερο
αγαθό παρά η νίκη.
Όμως, όσα κι αν γράφονται, όσα κι αν
λέγονται κάθε χρόνο για την 28η Οκτωβρίου
του ’40, δεν είναι ποτέ πολλά για να υμνήσουν την ημέρα που ήταν το ξεκίνημα της
πιο δύσκολης και της πιο τιμημένης εποχής
του νεώτερου Ελληνισμού.
Δεν ήταν μόνο οι ήρωες που ξεπήδησαν στην Πίνδο, στα κακοτράχαλα βουνά
της Αλβανίας, στα οχυρά της Μακεδονίας
και της Θράκης, στην Κρήτη, στη θάλασσα,
στον αέρα, στις πόλεις που βομβάρδιζαν. Το
ηρωικό στοιχείο πότισε όλους τους Έλληνες,
άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Σαν κινηματογραφική ταινία ας περάσουν από μπροστά
μας τοπία – σκηνές, γεγονότα που συνέβησαν πάνω στα Ηπειρώτικα βουνά και ας
ζήσουμε για λίγο τις συνθήκες κάτω απ’ τις
οποίες έζησαν, πολέμησαν, μεγαλούργησαν
οι ήρωές μας. Είναι αφηγήσεις, ζωντανές
μαρτυρίες αξιωματικών και στρατιωτών, που
εκτός των άλλων αναφέρονται με ευλάβεια
και ευγνωμοσύνη στις γυναίκες της Πίνδου.
Ο Άγγελος Τερζάκης συγγραφέας – ιστορικός, αναφέρει μερικές από τις σκηνές
των μαχών. Όταν άρχισε η μάχη της Πίνδου,
οι ιτα λικές πυροβολαρχίες ε κτόξευσαν
σφοδρότατους βομβαρδισμούς εναντίον
των ελληνικών θέσεων. Η Πίνδος σειόταν
από ισχυρές δονήσεις εκρήξεων, οι βράχοι
ανατινάζονταν σε συντρίμμια. Οι Ιταλοί
επιτίθονταν με λύσσα και σκληρές μάχες
διεξάγονταν σώμα με σώμα. Οι δυσκολίες
αφάνταστες. Ο καιρός άσχημος. Η βροχή
έπεφτε βαριά μέσα στη νύχτα και χιόνια
σκέπαζαν τις κορφές. Οι Έλληνες φαντάροι,
πολεμώντας όλη τη μέρα, πολλές φορές ήταν
νηστικοί και μουσκεμένοι ως το κόκαλο. Τα
μουλάρια, βαρυφορτωμένα με πυροβόλα και
πυρομαχικά, γλιστρούσαν στους κακότοπους και γκρεμίζονταν στις βαθιές χαράδρες.
Τα μέσα διαβιβάσεων δεν λειτουργούσαν
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κανονικά. Τα πυρομαχικά είχαν τελειώσει.
Μερόνυχτα σκυμμένη
Στο υψόμετρο των 2.400 μ. οι μισοί άνδρες
στέκει
της διμοιρίας Δαβάκη που το υπερασπίζοΚαι ξενυχτάει δουλεύοντας
νταν, είχαν πάθει ψύξη. Τα χέρια τους είχαν
για την πατρίδα
κρυσταλλιάσει. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν
Κι ενώ σκυμμένη πλέκει
όπλα. Ένας λοχίας ανέφερε ότι ήταν ο μόνος
Έχει ψηλά το μέτωπο η
που μπορούσε να μιλήσει. Οι άλλοι κείτονταν
Ελληνίδα
στο χιόνι. Η κατάσταση απελπιστική. Σ’ αυτές
Και τα βελόνια γίνονται
τις δύσκολες στιγμές φάνηκε η ανεκτίμητη
σπαθιά,
προσφορά της γυναίκας. Ταπεινές και άσημες
Που βγαίνουν από τη χρυσή
χωριάτισσες τρέξανε και χωρίς να το ζητήσει
τους θήκη,
κανείς δόθηκαν ολόψυχα σ’ αυτόν το μεγάλο
Ν’ αγωνιστούνε με τον νιό
αγώνα. Άφησαν τα χωριά και τα σπίτια τους
πολεμιστή
κι έτρεξαν να βοηθήσουν τους φαντάρους
Και πλέκουν ως τη νύχτα τη
μας. Τους έδωσαν τρόφιμα, ρούχα, κουβέρβαθιά
τες και κουράγιο. Τους ακολούθησαν στην
Κι είν’ άσωστη κι ατέλειωτη
κοπιαστική πορεία ως την πρώτη γραμμή,
η κλωστή
ως τη φωτιά της μάχης. Φορτώθηκαν τα
Όσο και η νίκη
κιβώτια με τις σφαίρες και τις οβίδες και τα
Οι Ελληνίδες εργάστηκαν σε όλους τους
κουβάλησαν, περνώντας ρέματα κι απόκρη- τομείς δράσης. Αρκετές νέες κοπέλες εργάμνους βράχους, για να φτάσουν στην ώρα ζονταν ως τραυματιοφορείς. Δεν ήταν αυτό
τους εκεί που έπρεπε. Ακόμα και δρόμους το επάγγελμά τους. Ήταν κορίτσια από κάθε
καθάριζαν για να περνούν οι εφοδιοπομπές. κοινωνική τάξη. Τις ελεύθερες ώρες άφηναν
Η εφημερίδα «ΠΡΩΪΑ», στις 28 – 2 – 1941, τη δουλειά τους, τα σπίτια τους, για να υπηρεανέφερε την εξής ομολογία ενός αξιωμα- τήσουν την πατρίδα τους. Πολλές έμειναν στο
τικού: «Τη μεγαλύτερη συγκίνηση της Σταθμό Πρώτων Βοηθειών για να δέχονται
ζωής μου, μου την έδωσαν, με τα πιο τους τραυματίες. Πολύτιμη ήταν η προσφορά
απλά μέσα, οι γυναίκες των χωριών της των αιμοδοτριών, που πρόσφεραν το αίμα
Ηπείρου. Είχαν μάθει ότι θα περνού- τους για τις μεταγγίσεις στους τραυματισαν νοσοκομειακά αυτοκίνητα από τα σμένους φαντάρους. Το νέο αίμα έδινε ζωή,
χωριά τους και κατέβηκαν στο δρόμο, υγεία και δύναμη σ’ εκείνους που το έχυναν
κρατώντας πίτες, πορτοκάλια, γλυκά, πολεμώντας τον εχθρό.
ρακί και δάφνες του βουνού. ΣταματούΜε την έναρξη του πολέμου, δημιουργήσαν τ’ αυτοκίνητά μας και μας μοίραζαν θηκαν ομάδες ψυχαγωγίας από κυρίες και
τα καλά τους, λέγοντάς μας: έχουμε κι δεσποινίδες. Πήγαιναν στα νοσοκομεία και
εμείς παιδιά στον πόλεμο. Με την ευχή ψυχαγωγούσαν τους τραυματίες με τραγούτης Παναγίας και με τη νίκη».
δια και απαγγελίες. Τους μοίραζαν βιβλία,
Ακόμη, οι γυναίκες της Πίνδου μετέφεραν έγραφαν γράμματα και τους έφερναν σε
τραυματίες απ’ το πεδίο της μάχης στα μετό- επαφή με τις οικογένειές τους. Τα πολεμικά
πισθεν. Τους έδεναν τις πληγές τους, τους τραγούδια της εποχής προκαλούσαν σκιρέλεγαν λόγια παρηγοριάς και θάρρους. Κάθε τήματα ενθουσιασμού στους φαντάρους και
τραυματίας φαντάρος έβλεπε στο βασανισμένο σε όλο τον ελληνικό λαό.
πρόσωπο της Ηπειρώτισσας το πρόσωπο της
Ιδιαίτερα τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο
μάνας, της γυναίκας, της αδελφής. Πολλές είχαν μεγάλη απήχηση. Πώς να μην ενθουαπ’ αυτές πότισαν με το τίμιο αίμα τους την σιάζεται ο κόσμος στο άκουσμα: «Στη γλυκιά
άγρια γη της Ηπείρου.
Παναγιά προσευχόμαστε όλοι να ’ρθετε ξανά
Οι γυναίκες της Πίνδου βοήθησαν με με της νίκης τα φτερά».
πολλούς τρόπους το στρατό μας. Έβλεπες
Σε στρατιωτικά νοσοκομεία και νοσοκογυναίκες να κρατούν καλάθι, να’ χουν από μεία Μετώπου, σε σταθμούς περίθαλψης,
πάνω αυγά, τυρί και το μαλλί που έγνεθαν, σε υγειονομικούς σταθμούς, με διαδροενώ από κάτω ήταν γεμάτο πολεμοφόδια. Η μές κάτω από αδιάκοπους αεροπορικούς
γυναίκα της Πίνδου έγινε θρύλος. Στάθηκε βομβαρδισμούς, πολλές βρήκαν τραγικό
δίπλα στους στρατιώτες και είναι ένας απ’ θάνατο σε ώρες υπηρεσίας, όπως συνέβη
τους κυριότερους παράγοντες της νίκης. Η όταν βομβαρδίστηκε το νοσοκομείο Ιωανμάχη όμως δεν δόθηκε μόνο στην Πίνδο νίνων. Ακόμα και στους τραυματίες Ιταλούς
και στα βουνά της Αλβανίας, αλλά και στα έδειχναν την καλοσύνη τους με τις περιποιμετόπισθεν.
ήσεις τους, γι αυτό και πολλοί απ’ αυτούς
Στην Αθήνα, μάλιστα, συνέβη κάτι κατα- το ανεγνώριζαν λέγοντας «γκράτσιε τάντο»
πληκτικό. Άλλαξε η ζωή της γυναίκας. Είναι ευχαριστώ πολύ.
αφάνταστη η κοινωνική μεταβολή που πραγΣημαντική ήταν η προσφορά των Ελληματοποιήθηκε σ’ αυτό το σύντομο χρονικό νίδων και στην κοινωνική εργασία, που
διάστημα στη ζωή ιδιαίτερα των κοσμικών εκτελούσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο Αρχιγυναικών. Μερικές απ’ αυτές, ζώντας μέχρι επίσκοπος Χρύσανθος ίδρυσε Πρόνοια
τότε στις ανέσεις και στην ξέγνοιαστη ζωή Στρατευμένων, στην οποία εργάστηκαν
με κοσμικές συγκεντρώσεις και χαρτοπαί- 2.500 κυρίες και δεσποινίδες εθελοντικά.
γνια, τώρα, με την έναρξη του πολέμου,
Περίπου 61.000 οικογένειες βοηθήθηκαν
ήταν έτοιμες για κάθε θυσία. Είχαν απαρνη- είτε σε τρόφιμα είτε προσφέροντας εργασία
θεί τον εαυτό τους. Δεν λογάριαζαν κόπους είτε σε αποστολή βιβλίων, γραμμάτων και
δεμάτων στο Μέτωπο.
και κινδύνους.
Όπως προαναφέρθηκε, στα βουνά της
Έτσι πολέμησαν οι Ελληνίδες του ’40. Με
Ηπείρου και της Αλβανίας το χιόνι ήταν ο πιο την πίστη και την αρετή τους συντέλεσαν
φοβερός εχθρός των φαντάρων μας. Χρεια- στη δημιουργία του θαύματος της ΝΙΚΗΣ
ζόταν μάλλινα για να θωρακιστούν από το των ΕΛΛΗΝΩΝ.
δριμύτατο ψύχος. Οι βελόνες πλεξίματος ήταν
Καιρός, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε
από τα μεγάλα όπλα των Ελληνίδων. Όλες όλοι μας, για μια ακόμη φορά, ότι όσες φορές
οι Ελληνίδες, από τις γερόντισσες μέχρι τα λαός και άρχοντες συμπορεύθηκαν, χωρίς το
μικρά κορίτσια, πλούσιες ή φτωχές, έπλεκαν εθνοκτόνο μικρόβιο της διχόνοιας, η πατρίδα
νύχτα και μέρα ακούραστα. Χιλιάδες χέρια μας γνώρισε ημέρες δόξας και μεγαλείου.
στα σαλόνια, στις φτωχογειτονιές, στους Αυτό ας αποτελέσει οδηγό και σήμερα στις
δρόμους, παντού. Έπλεκαν κάλτσες, πουλόβερ, κρίσιμες μέρες που διέρχεται το Έθνος μας.
γάντια. Τα πλεκτά έφθαναν στο μέτωπο και Όσο για τις Ελληνίδες της Πίνδου και του
οι φαντάροι τα φορούσαν με συγκίνηση και ’40, τιμή τούς πρέπει κι ευγνωμοσύνη. Αλλά
χαρά. Τους έφερναν τη ζεστασιά της αγάπης και σε όλες τις Ελληνίδες όλων των εποχών
προς τα μετόπισθεν. Ο Μωραΐτης ύμνησε την που δείχνουν το δρόμο της αγάπης και του
προσφορά τους με το ποίημα «Ελληνίδες»
καθήκοντος υποκλινόμεθα βαθιά.
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Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων

1η Οκτώβρη,
ημέρα των
ηλικιωμένων

Οι συνταξιούχοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
γιόρτασαν την τρίτη ηλικία στη Θήβα την 13/10/2018

Με διάφορες εκδηλώσεις σε όλα τα μήκη
και πλάτη του πλανήτη μας, η 1η Οκτώβρη
γιορτάζεται ως μέρα των ηλικιωμένων.
Παγκόσμιες οργανώσεις και συνδικάτα
ηλικιωμένων, όπως και στη χώρα μας, σε
συνεργασία με την παγκόσμια συνδικαλιστική οργάνωση (Π.Σ.Ο.Ι), τη FERPA και τα
Ηνωμένα Έθνη, έχουν προσχεδιάσει έναν
χάρτη για μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες,
που κύρια αποβλέπει στην αλληλεγγύη των
γενεών, καθώς και στην κοινωνική συνοχή.
Βασικά και με ιεράρχηση κατά προτεραιότητα, των προβλημάτων που το ηλικιωμένο
άτομο αντιμετωπίζει. Από τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα είναι εκείνο της υγείας του,
όπως αποκάλυψαν από το παρελθόν, αλλά
και πρόσφατα σχετικές έρευνες.
Πέραν όλων των άλλων, αποτελεσματικά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων
ευπαθών συνανθρώπων μας, τα καλά οργανωμένα και στελεχωμένα ΚΑΠΗ, καθώς και
οι σύγχρονες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, όπως είναι η «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.ά.
Η τρίτη ηλικία, χωρίς υστεροβουλίες και
υπολογισμούς, πάντα δίνει ό,τι μπορεί από
το περίσσευμά της, για χάρη των νεότερων.
Την περίοδο δε της μεγάλης οικονομικής
κρίσης που βιώνουμε, συντηρεί, και από
το υστέρημά της ακόμα, τα άνεργα παιδιά,
άσχετα αν είναι δικά της.
Καιρός, όμως, είναι να κάνει και η πολιτεία κάτι γι’ αυτούς που ανάλωσαν τη ζωή
τους αγωνιζόμενοι για μια αξιοπρεπή, κοινωνικά ποιοτική, επιβίωση. Πιστεύουμε πως
το αξίζουν…! Αυτοί που αγωνίστηκαν και
έδωσαν τα πάντα για την καλυτέρευση της
ζωής του κοινωνικού συνόλου, που πέτυχαν
το «οκτάωρο» ως σηματωρό του εργασιακού βίου, τέτοιο που να αξίζει ως «πλαίσιο
ζωής», και ίδρυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Δεν θα έπρεπε σήμερα να αναγκάζονται
να σέρνουν τα κουρασμένα βήματά τους
κάτω από τις κόκκινες σημαίες, όπως τις
πορφύρωσε το δικό τους αίμα, με πρόσωπα
προώρως γηρασμένα και με χείλη σφιγμένα
και ολιγόλογα, εξαιτίας του πετσοκομού
των χιλιοψαλιδισμένων συντάξεων τους.
Ύστερα από αβάσταχτο μόχθο και ιδρώτα
μιας ολόκληρης ζωής, είναι άδικο να μην
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν λίγα μπάνια
δωρεάν και μάλιστα στη χώρα που βρίθουν
οι ιαματικές πηγές ή να μην τους δίνεται η
δυνατότητα να εισέρχονται δωρεάν στα
μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους,
αφού είναι άτυποι δάσκαλοι των εγγονών
τους, ώστε να τους διδάξουν τον ελληνικό
πολιτισμό!
Φυλάξανε πάντα Θερμοπύλες και σήμερα
ακόμα ζούνε απομεινάρια των δημιουργών τους έπους του 1940 και της Εθνικής
Αντίστασης. Παντού και πάντοτε πάλεψαν
και παλεύουν για τις πανανθρώπινες αξίες
της ζωής, που είναι το αντάξιο απαύγασμα
ενός πολιτισμένου κόσμου.
Μέσα από το πέρασμα της κοινωνικής
αλληλεγγύης των γενεών, δεν ξεχάστηκε
στο πέρασμα του χρόνου η υπέροχη προσωπικότητα της γυναίκας, που αποτελεί
πηγή έμπνευσης για κάθε υψηλό ιδανικό και
ταυτόχρονα υπέρτατο παράδειγμα θυσίας
και ανθρωπιάς.
Οι ηλικιωμένοι είναι ένα αξιόλογο κεφάλαιο για τη χώρα μας, όπως ήταν ακριβώς για το παρελθόν, και τους αξίζει κάθε
ενδιαφέρον και προστασία της Ελληνικής
πολιτείας!

Με μεγάλη συμμετοχή των συνταξιούχων μας υπενθυμίζει πως το πιο ωραίο λουλούδι
των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών στο οικογενειακό και όχι μόνο ανθοδοχείο,
οργανώσεων (Δημοσίου, ΟΑΕΕ και ΙΚΑ) μετά τους γονείς, είναι ο παππούς και η
γ ιο ρτάσ τ η κ ε σ τ η Θή β α το Σ ά β β ατο γιαγιά. Και όμως τα “θεριά”, αυτό το ωραίο
13/10/2018 η παγκόσμια ημέρα της τρίτης λουλούδι, έχουν βαλθεί να το “μαράνουν”.
ηλικίας.
Εμείς, όμως, στητοί και ολόρθοι, αντιστεΣτο κατάμεστο Εργατικό – Διοικητικό κόμαστε και η σημερινή μας συγκέντρωση
Κέντρο βρέθηκαν συνταξιούχοι από την και γιορτή είναι η πιο καλή απόδειξη.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εύβοια, τη Φθιώτιδα, την Ευρυτανία, τη
Λιβαδειά κ.λπ. με την παρουσία όλων των
Χαιρετίζοντας τη σημερινή μας σύναξη
τοπικών αρχόντων και παραγόντων, όπως και μεταφέροντας θερμό αγωνιστικό χαιρετου Δημάρχου Θηβών κ. Νικολάου, της αντι- τισμό από όλους τους συναδέλφους του Ν.
περιφερειάρχη Βοιωτίας κ. Φ. Παπαθωμά, Φθιώτιδας, δείχνουμε εμείς, το ¼ του ελλητου αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος νικού πληθυσμού, με τις αγωνιστικές μας
Βοιωτίας κ. Αναστασίου, του Προέδρου κινητοποιήσεις, πως είμαστε οι μεγάλοι
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας χαμένοι της οικονομικής και δημοσιοκ. Αγνιάδη, των προέδρων των συντα- νομικής κρίσης, πως δε φταίμε εμείς για
ξιουχικών οργανώσεων και του Γενικού το δημόσιο χρέος της χώρας, πως έχουμε
Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας χάσει το 40% των αμοιβών μας, πέρα από
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ κ. Διον. Σβορώνου. αυτά που έρχονται το 2019, πως αναμένεται
Οικοδεσπότης και κύριος οργανωτής της να χάσουμε δύο και παραπάνω συντάξεις
εκδήλωσης ο Πρόεδρος των Συνταξιού- με τα νέα μέτρα του 2019, πως τα υποσχόχων ΟΑΕΕ της Θήβας ο κ. Δημ. Θεοδώρου. μενα αντίμετρα είναι “φρούδες ελπίδες”
Μετά την προσφώνηση του κ. Θεοδώ- και δεν είναι ικανά να αντισταθμίσουν
ρου και τους χαιρετισμούς των επισήμων, τις συνέπειες των νέων περικοπών, πως
ακολούθησε η ομιλία του Αντιπροέδρου του καταβάλαμε βαρύ τίμημα μέχρι τώρα και
Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων του οι συντάξεις μας πάνε να γίνουν απλά
Δημοσίου του Ν. Φθιώτιδας κ. Χρήστου προνοιακά επιδόματα.
Γράβαλου, ο οποίος πολύ γλαφυρά και παραΓι’ αυτό, έντονα, δυναμικά, μαζικά, με
στατικά τόνισε την προσφορά της τρίτης τις πολλές αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις,
ηλικίας, τη δυναμογόνο παρουσία της στα δείχνουμε στους εκάστοτε κυβερνώντες
ελληνικά δρώμενα και ιδιαίτερα στην ελλη- πως δεν μπορούν να παίρνουν μέτρα
νική οικογένεια, αναφέροντας παράλληλα “χωρίς εμάς, για μας”, πως πρέπει λυσσαότι οι συνταξιούχοι διεκδικούν τα νόμιμα λέα να διαπραγματευτούν αυτά που οι ίδιοι
από όσες περικοπές έχουν υποστεί, τη πρότειναν και ψήφισαν, ότι υπάρχει δημοδεινή θέση στην οποία ευρίσκονται και σιονομικός χώρος για να μην καταργηθεί η
πόσο ανάγκη είναι να επανορθωθούν προσωπική διαφορά και το αφορολόγητο,
άμεσα όλες οι αδικίες που έχουν υποστεί, ότι με το να εμμένουν σε περαιτέρω μειώκινδυνεύοντας οι συντάξεις να γίνουν σεις των εισοδημάτων από τις συντάξεις
απλά προνοιακά επιδόματα.
μας ξεπερνάνε τα ακραία λογικά όρια του
Μετά τις ομιλίες χαιρετισμούς και των δημοσίου συμφέροντος.
Συνάδελφοι,
άλλων συνταξιουχικών σωματείων της
ΣΕΑ ακολούθησε πορεία των συνταξιούΜε αυτά που βλέπουμε, διαπιστώνουμε
χων στους κεντρικούς δρόμους της Θήβας, και διαγράφονται, ανησυχούμε πολύ για το
με συνθήματα υπέρ της κατάργησης των “μύθο” της καθαρής εξόδου από τα Μνημόνια.
νόμων που πλήττουν τον Έλληνα συντα- Βλέπουμε πως τα πρωτογενή πλεονάξιούχο, απαιτώντας από την κυβέρνηση σματα από το 3,5% του ΑΕΠ το 2018 πρέπει
να δώσει λύση στα δίκαια αιτήματά του, να φθάσουν στο 5,19% το 2022, δηλαδή
χωρίς αγωγές, αιτήσεις και προαπαιτούμενα. 10,8 δις ευρώ. Αυτά τα πλεονάσματα θα
Τέλος, η συγκέντρωση αυτή προς τιμή προκύψουν από ό,τι έχει μείνει κυρίως από
της τρίτης ηλικίας έκλεισε με πλούσιο συντάξεις και μισθούς (δηλαδή περικοπές
φαγητό και διασκέδαση σε κοσμικό κέντρο ύψους 3,02 δις ευρώ το χρόνο στις κύριες
στο Μοσχοπόδι Θηβών, με τις καλύτερες και επικουρικές συντάξεις και μείωση του
εντυπώσεις και τους επαίνους στους διορ- αφορολόγητου ορίου στα 5.686 ευρώ από
γανωτές της όλης εκδήλωσης.
8.636 που είναι σήμερα).
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΑΒΑΛΟΥ,
Α κόμη, διαπισ τώνουμε πως με τις
Αντιπροέδρου Πολιτικών Συνταξιούχων του αποκρατικοποιήσεις ο κατάλογος μεγαΔημοσίου του Ν. Φθιώτιδας στη Θήβα την λώνει, περιλαμβάνοντας δρόμους, λιμάνια,
13/10/2018.
ακίνητα, επιχειρήσεις κ.λπ. Προβλέπονται
«Η παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας έσοδα 4 δις ευρώ μέχρι το 2022 και έτσι

Χρήστος Γκούμας
τ. Γεν. Γραμματέας ΠΟΠΣ

υποθηκεύεται όλος ο πλούτος της χώρας
ως εγγύηση των δανείων.
Δεν χρειάζονται άλλοι αριθμοί για να
αντιληφθούμε την κατάσταση. Η πραγματικότητα δείχνει ότι αυξάνονται οι άστεγοι
Έλληνες, οι φτωχοί, οι άνεργοι και φθίνει
η μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Τα Μνημόνια μας έχουν πλέον εξουθενώσει. Και
εμείς πλέον απαθείς ως χρήστες του νέου
ναρκωτικού των Μνημονίων, δείχνουμε
μια περίεργη και ανεξήγητη αδιαφορία.
Έτσι ναρκώθηκε ο νους, η αγωνιστικότητα
και η αγάπη προς τη χώρα μας. Η πατρίδα
μας, χωρίς να διέρχεται περίοδο πολέμου,
βιώνει μια τραγική πραγματικότητα και το
μέλλον φαντάζει ζοφερό και απρόβλεπτο
για όλους μας.
Γι’ αυτό, με τις μαραθώνιες κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, πορείες, και λοιπές
εκδηλώσεις μας στην περιφέρεια και στην
Αθήνα, θα συνεχίσουμε τον τίμιο αγώνα
μας, μέχρι να καταργηθεί ο σαρωτικός,
βάρβαρος νόμος των αφαιρεθέντων δικαιωμάτων μας. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε
όλοι μαζί, μια γροθιά, σηκωμένοι από την
αδράνεια και την παθητικότητα που μας
επέβαλαν οι θεσμοί και που μας πλήγωσαν
αμέτρητα και μας εξουθενώνουν ψυχικά και
σωματικά. Πρέπει, σε όλες τις εκδηλώσεις
μας, να δείξουμε ότι αξίζουμε περισσότερο σεβασμό και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια
συνεχώς και όχι μόνο όταν αναμένουμε
πολιτικές εξελίξεις.
Ας τα γνωρίζουν αυτά οι εκάστοτε κυβερνώντες και ας προχωρήσουν τώρα και άμεσα
στην αποκατάσταση όλων των αδικιών σε
βάρος του Έλληνα συνταξιούχου, για να
μην ταράσσονται και υποκριτικά ανησυχούν, “χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα”,
όταν βγαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις
που δικαιώνουν τον αγώνα μας.
Συνάδελφοι, έχουμε δύναμη, είμαστε η
ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και
δεν πρέπει να μας βάζουν στο περιθώριο
ούτε να περιμένουν οι κυβερνώντες να
“φύγουμε” για να ελαφρυνθούν. Πρέπει να
μας δουν με κατανόηση, να συνεργαστούν
μαζί μας, να μας σεβαστούν, γιατί χωρίς
εμάς δεν θα “υπήρχαν” αυτοί και οι αλληλοκατανοούντες, τότε μόνο “θα ήταν δίκαιο
και θα γινόταν πράξη” το όραμα – ευχή του
Παλαμά:
“Αν οι νέοι ήξεραν
και οι γέροι μπορούσαν
τίποτε δεν θα χανόταν”»

Χρήστος Γράβαλος
Αντιπρόεδρος
Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων
του Δημοσίου Ν. Φθιώτιδας.

Στους 100 κορυφαίους ερευνητές του κόσμου 17 Έλληνες καθηγητές.
Σε μια επίζηλη λίστα, αυτή των 100
επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επίδραση, βρίσκονται και 17
Έλληνες πανεπιστημιακοί που υπηρετούν σε ελληνικά ιδρύματα. Η είδηση
αυτή φαντάζει με όαση μέσα στην
έρημο της μιζέριας της πανεπιστημιακής ζωής στην Ελλάδα, που βασανίζεται από Ρουβίκωνες, φαινόμενα
βίας, ανομίας και τη μετατροπή των
χώρων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ελέω των διατάξεων για το άσυλο,
σε χώρους διακίνησης, χρήσης ναρκωτικών και προϊόντων παραεμπορίου.

Πρώτος παγκοσμίως, με βάση την
κατάταξη, είναι ο καθηγητής Νευροεπισ τημών του Johns Hopkins
University Σ όλομον Χ . Σνάιν τε ρ
(Solomon H. Snyder), με h – index
279 και 357.238 ετεροαναφορές. Αναλυτικότερα, οι οκτώ καθηγητές και
ερευνητές του πανεπιστημίου, με
τη σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως, είναι από την Ιατρική ο Γεώργιος Χρούσος, ο πρύτανης
Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, ο
Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, ο Μαρίνος Δαλάκας, ο Χριστόδουλος Στε-

φανάδης και από το Τμήμα Φυσικής
ο Παρασκευάς Σφήκας, η Χριστίνα
Κουρκουμέλη και ο Ευστάθιος Στυλιάρης.
Οι καθηγητές του ΕΜΠ είναι οι Γεώργιος Τσιπολίτης, Μανώλης Δρυς,
Σταύρος Μαλτέζος, Θεόδωρος Αλεξόπουλος, Ευάγγελος Γαζής και Κωνσταντίνος Κουσούρης. Στην κατάταξη
βρίσκονται επίσης οι Γεώργιος Δασκαλάκης και Δημήτρης Λουκάς από το
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», καθώς επίσης
και ο Ιωάννης Στρόλογγας από το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων
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Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Στόχος της κυβερνητικής «τομής» η μείωση
του «κόστους» για την περίθαλψη του λαού
Του Γιάννη Νάκη,
Ταμία της Π.Ο.Π.Σ.
Όπως, άλλωστε, και σε όλα
τα μεγάλα ζητήματα που
απασχολούν το λαό μας,
έτσι και στο θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και υγείας, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με προπαγανδιστικά
πυροτεχνήματα και κάλπικες προσδοκίες,
παρουσιάζει το μαύρο άσπρο. Παρουσιάζει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(Π.Φ.Υ) ως εξαιρετική κυβερνητική «τομή».
Οι περιβόητες Τοπικές Μονάδες Υγείας
(ΤΟ.Μ.Υ) με τους χαμηλούς ρυθμούς δημιουργίας και αποκέντρωσης, στην ουσία
δεν αποτελούν ενίσχυση της δημόσιας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γιατί
δεν είναι όσες χρειάζεται η χώρα μας και
δεν είναι πλήρως στελεχωμένες με ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τον
αναγκαίο εξοπλισμό, σε αντιστοιχία με τα
Κέντρα Υγείας εξίσου εξοπλισμένα.
Με ανεπαρκή σε αριθμό και τραγικά
υποστελεχωμένα δημόσια Κέντρα Υγείας,
χωρίς παιδιάτρους, γυναικολόγους, καρδιολόγους και άλλες ειδικότητες και κλάδους
υγειονομικών, χωρίς διαγνωστικά εργαστήρια και ασθενοφόρα κ.λπ., και κυρίως με
δεδομένη τη «μεταμνημονιακή» κρατική
υποχρηματοδότηση, που ούτε στη Δευτέρα
Παρουσία δεν πρόκειται να αναστραφεί
αυτή η άθλια κατάσταση. Εξίσου άθλια
είναι η κατάσταση και στο Δευτεροβάθμιο Σύστημα Υγείας (νοσοκομεία).
Επίσης, στο προπαγανδιστικό περιτύλιγμα της λεγόμενης μεταρρύθμισης – τομής
στην Π.Φ.Υ. της κυβέρνησης, αναφέρεται
ότι, επιτέλους, ανοίγει ο δρόμος της καθιέρωσης του οικογενειακού γιατρού, των
κατ’ οίκον επισκέψεων, των προγραμμάτων
πρόληψης στην οικογένεια, στους τόπους

κατοικίας, στα σχολεία, στους εργασιακούς
χώρους. Αναφέρεται, επίσης στην εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών στις μητέρες,
στις έγκυες, στα ΑΜΕΑ, στους ηλικιωμένους κ.λπ. Και όλα αυτά με την πρόσληψη
μικρού αριθμού γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων.
Στο συμπληρωματικό μνημόνιο μεταξύ
κυβέρνησης και Εταίρων, αναφέρεται
χαρακτηριστικά «η υποχρεωτική εγγραφή
ασθενών σ’ έναν οικογενειακό γιατρό, ο
οποίος θα ενεργεί ως φύλακας – πορτιέρης,
που θα είναι υπεύθυνος για παραπομπή
σε ειδικούς». Σε εφαρμογή, δηλαδή, της
αντιλαϊκής μεταρρύθμισης για την Π.Φ.Υ,
ο «οικογενειακός γιατρός» θα λειτουργεί
στην πραγματικότητα σαν «κόφτης» σε ό,τι
αφορά στη διενέργεια παραπέρα ιατρικών εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων σε
γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, και όλα αυτά
στη βάση όχι των πραγματικών λαϊκών
αναγκών, αλλά στη μείωση των δαπανών
και των πετσοκομμένων προϋπολογισμών.
Και βέβαια, «πριν αλέκτωρ φωνήσαι»
και περί του τέλους των μνημονίων και
της επιτήρησης, που ψευδώς επικαλείται
η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη,
δίνεται για μια ακόμη φορά νέο κτύπημα στο
λαϊκό δικαίωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας, φορτώνοντας νέα οικονομικά βάρη
στους ασθενείς, που θα πρέπει να βάζουν
το χέρι στην τσέπη, ακόμα και για υποτυπώδεις ιατρικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα,
πριν από λίγες ημέρες, το Υπουργείο Υγείας
ανακοίνωσε τις νέες «βελτιωμένες προτάσεις» προς τους ιδιώτες, συμβεβλημένους
με τον ΕΟΠΥΥ, γιατρούς, προσθέτοντας
επιπλέον «κόφτες», υποβαθμίζοντας παραπέρα τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα εξής:
‣‣ Στις σ υμβατι κές υποχρεώσεις του
γιατρού δεν συμπεριλαμβάνονται οι

«Κάτθανε Διαγόρα»
Γράφει ο Ηλίας
Σπυρόπουλος
Τέως μέλος
Δ.Σ. ΠΟΠΣ
Σε παρέα συνταξιούχων και στη συζήτηση
ότι ο έ χων κάποια
προχωρημένη ηλικία έχει ανάγκη φροντίδας από το οικογενειακό του περιβάλλον ή
και από άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα
προς τούτο από τους οικείους του, ένας εκ
των συνομιλητών κατέθεσε ότι πρόσφατα
κάποιος αρκετά ηλικιωμένος συγγενής του,
παρ’ ότι έχει τρία παιδιά, πέθανε εντελώς
μόνος και αβοήθητος, στερούμενος και αυτών
των στοιχειωδών, ακόμα και των φαρμάκων, διότι η ελάχιστη σύνταξη του ΟΓΑ δεν
ήταν δυνατόν να του καλύψει ούτε και τα
λίαν απαραίτητα. Τα δε παιδιά του έκαναν
εμφάνιση για λίγο και μόνο στην εξόδιο
ακολουθία του και μετά εξαφανίστηκαν.
Το θέμα, βέβαια, και η συζήτηση άλλαξε
κατεύθυνση και στράφηκε στα θέματα
επικαιρότητας, εκλογές, ελληνοτουρκικά,
οικονομικά κ.λπ. Στο γράφοντα, που έχει
κάποια ευαισθησία σε θέματα σχετικά με
τη συμπαράσταση σε ηλικιωμένους, που

διάγουν το τελευταίο στάδιο της ζωής τους,
ακόμα και σε ανήμπορους συνανθρώπους
μας, ήρθαν στο νου αυτά που διάβασε προ
αρκετού καιρού σε κάποιο περιοδικό.
Ήταν λόγια ενός ιερέως, που υπηρέτησε
αρκετά χρόνια στο κοιμητήριο Ζωγράφου
Αττικής και κατέθετε τα εξής:
«Υπήρξαν στιγμές, κατά τις οποίες δεν
μπορούσα να τελέσω το μυστήριο της
εξόδιου ακολουθίας της σορού των νεκρών
ηλικιωμένων, διότι ήμουν μόνο εγώ, ο
ιεροψάλτης, ο εργολάβος κηδειών και οι
μεταφορείς του νεκρού. Και τούτο γιατί τα
παιδιά των νεκρών έβαλαν τους γονείς στο
γηροκομείο και ούτε τη διεύθυνσή τους
άφησαν ή έδωσαν ψευδή, για να μη δεχτούν
καμία ενόχληση. Έτσι, κατά την ημέρα του
θανάτου τους κανείς δεν μπορούσε να τους
ειδοποιήσει από το ίδρυμα».
Αυτή τη σημερινή συμπεριφορά των
παιδιών – ευτυχώς μέ χρι τώρα είναι
μειοψηφία – ας την αντιπαραθέσουμε με
εκείνην των προγόνων μας, φτάνοντας σε
βάθος χρόνου ανά τους αιώνες, μέχρι και την
αρχαία Ελλάδα, και ας βγάλουμε ωφέλιμα
συμπεράσματα, αν δηλαδή ωφελεί και πόσο
ο εκμοντερνισμός, ο εκσυγχρονισμός, η
σημερινή κοινωνι κ ή κουλτούρα. Θα

κατ’ οίκον επισκέψεις. Όσοι ασθενείς
δυσκολεύονται να μετακινηθούν, θα
πληρώνουν στους συμβεβλημένους
οικογενειακούς γιατρούς (γενικοί γιατροί,
παθολόγοι, παιδίατροι) εξ’ ολοκλήρου οι
ίδιοι τη δαπάνη επίσκεψης κατ’ οίκον.
‣‣ Όλοι οι ασφαλισμένοι ασθενείς που
θα επισκέπτονται το ιατρείο εκτός του
προβλεπόμενου 4ώρου ημερησίως, θα
πληρώνουν οι ίδιοι τη δαπάνη. Επαναλαμβάνεται, δηλαδή, με άλλο – Συριζαίικο – τρόπο, η προηγούμενη ρύθμιση
της Ν.Δ. με το πλαφόν των 200 επισκέψεων που εξαντλούνται τις πρώτες 5 – 10
ημέρες και οι ασθενείς εξαναγκάζονται
να πληρώνουν.
‣‣ Οι επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των γιατρών, μπορούν να
φτάνουν στις 16 ημερησίως. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε ασθενή θα
αντιστοιχούν περίπου 15 λεπτά, τα οποία
δεν αρκούν για μια στοιχειώδη εξέταση,
παρά μόνο για τη συνταγογράφηση των
φαρμάκων του. Αν κάποιος ασθενής χρειαστεί περισσότερο χρόνο στην επίσκεψη,
αυτόματα ένας άλλος πετιέται εκτός, και
με την εξάντληση του 4ώρου θα πρέπει
να πληρώσει την επίσκεψη.
Στην προπαγανδιστική επιχείρηση
αποπροσανατολισμού και προβολής μιας
εικονικής πραγματικότητας, η κυβέρνηση
έχει την αμέριστη βοήθεια των αστικών
κομμάτων της αντιπολίτευσης, με μιαν
αντιπαράθεση που τους βολεύει όλους.
Η αντιπαράθεσή τους εξαντλείται στο αν
θα ενταχθούν οι ΤΟ.Μ.Υ που εξήγγειλε η
κυβέρνηση και όχι αν αυτές μπορούν να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες
πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης, 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις μέρες του
χρόνου, ως μέρος των πλήρως ανεπτυγ-

μένων δημόσιων Κέντρων Υγείας.
Επίσης, ανέξοδη κριτική αναπτύσσεται
από τη Ν.Δ. και το Κίνημα Αλλαγής (ΠΑ.
ΣΟ.Κ), αλλά και τις ηγεσίες των επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων των
γιατρών, με το αντιδραστικό και αποπροσανατολιστικό επιχείρημα ότι εμποδίζεται
η ελεύθερη επιλογή του γιατρού από τους
ασθενείς. Κόπτονται για την απρόσκοπτη
λειτουργία της «αγοράς» στην Υγεία, στην
οποία οι ασθενείς θα πρέπει να είναι «ελεύθεροι» πελάτες, που με το πετσοκομμένο
εισόδημά τους να πληρώνουν ακόμα και
τη συνταγογράφηση.
Σε τελική ανάλυση, το συγκεκριμένο
συνονθύλευμα που ονομάζεται «Δίκτυο
Π.Φ.Υ» του εμπορευματοποιημένου δημόσιου και ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα,
των αυτοαπασχολούμενων, των Μ.Κ.Ο,
των Δήμων κ.λπ., δεν έχει σχέση ούτε με
ενιαίο ούτε με σύστημα ούτε εκπληρώνει
τη βασική κατεύθυνση ενός Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, που η πρόληψη
να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν.
Κοινή θέση όλων των αστικών κυβερνήσεων, της Ε.Ε, του Δ.Ν.Τ, των αστών
επιστημόνων, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών για την υγεία του λαού.
Βασική επιδίωξη της μεταρρύθμισης της
Π.Φ.Υ και κοινός στόχος με ταξικό περιεχόμενο, η υγεία του λαού να «κοστίζει»
όσο το δυνατόν λιγότερο στο Κεφάλαιο
και στο κράτος.
Αδικαιολόγητο «κόστος» για το αδηφάγο
Κεφάλαιο και το εκμεταλλευτικό σύστημα,
που σπέρνει την ανεργία, τη φτώχια,
πετσοκόβει τους μισθούς και τις συντάξεις,
καταπατά δικαιώματα και κατακτήσεις και
εν τέλει δημιουργεί συνολικά όλους αυτούς
τους όρους επιδείνωσης των συνθηκών
ζωής των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.

μπορούσα να αναφερθώ σε πάμπολλα όσα
παραδείγματα, θα σταθώ όμως σε ένα και
μόνο. Ένα αλλά λέοντα, όπως θα μπορούσαμε
να το χαρακτηρίσουμε.
Ας έλθουμε πολύ πίσω, στον 5ο π.Χ. αιώνα,
και ας αναφερθούμε στον περίφημο αθλητή
ΔΙΑΓΟΡΑ, που γεννήθηκε στην Ιαλυσό της
Ρόδου. Ήταν γιος του Βασιλιά της Ιαλυσού
Δημαγέτου, η δε μητέρα του ήταν κόρη του
Μεσσήνιου ήρωα Αριστοτέλη.
Άρισ τος πυγμά χος, Ολυμπιονίκης,
επρώτευσε τέσσερις φορές στα Ίσθμια, δύο
στα Νέμεα και μία φορά στα Πύθια, στεφθείς
πάντα με το στεφάνι της δόξας. Νικητής,
επίσης, και σε άλλους αγώνες, όπως στην
Αίγινα, στα Μέγαρα, στη Ρόδο κ.λπ.
Αλλά και οι τρεις γιοι του, Ακουσίλαος,
Δημάγετος και Δωριεύς, τους οποίους ο
ίδιος είχε γυμνάσει, νίκησαν στους Ολυμπιακούς αγώνες και στεφανώθηκαν με τον
κλάδο ελαίας.
Σ’ αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες,
ο Διαγόρας, έχων πλέον κάποια ηλικία,
παρακολουθούσε από την εξέδρα.
Τα παιδιά του, όταν τελείωσε η τελετή της
απονομής του Ολυμπιακού βραβείου (στεφάνι
ελαίας), κατευθύνθηκαν στο μέρος που
βρισκόταν ο πατέρας τους, τον στεφάνωσαν
με τα Ολυμπιακά στεφάνια τους, τον σήκωσαν
στους ώμους τους και τον περιέφεραν μέσα
στο Ολυμπιακό Στάδιο, υπό τις επευφημίες
και τις ζητωκραυγές των θεατών, οι οποίοι

αναφωνούσαν, επαναλαμβάνοντες:
«Κάτθανε, Διαγόρα, ουκ ες Όλυμπον αναβήσει».
Και ο Διαγόρας, από την ύψιστη χαρά και
συγκίνηση, άφησε την τελευταία του πνοή
στους ώμους των τέκνων του.
Τη δόξα αυτή του Διαγόρα και των
απογόνων του ύμνησε ο Πίνδαρος, η ωδή
δε αυτή γράφηκε με χρυσά γράμματα στον
τοίχο του ναού της Αθηνάς στην Κνίδω της
Ρόδου. Προς τιμήν της ενδόξου γενεάς του
Διαγόρα, φιλοτεχνήθηκαν 5 ανδριάντες, των
οποίων λείψανα υπάρχουν και σήμερα. Κόρη
του Διαγόρα ήταν η περίφημος Καλλιπάτειρα.
Αυτά συνέβαιναν την μακρινή εκείνη
εποχή της αρχαιότητας, τότε που ο σεβασμός
στους γονείς και προγόνους βρισκόταν σε
εξέχουσα θέση στη συνείδηση των πολιτών
και υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις και όχι μόνο,
δημιουργήθηκε ο άφθαστος εκείνος κλασικός
πολιτισμός.
Αλλά και εν συνεχεία, ο Χριστιανισμός
ζητά και τονίζει: «Τίμα τον πατέρα σου και
τη μητέρα σου…».
Ας μας προβληματίσει το τότε με το
σήμερα, ας κάνουμε την αυτοκριτική μας
εμείς ο Νεοέλληνες, ας αντλήσουμε τα
ανάλογα διδάγματα, ας μην επιτρέψουμε
στα ξενόφερτα στοιχεία να διαβρώσουν την
παράδοση και το μέγα αγαθό που λέγεται
οικογένεια και ας συνεχίσουμε στον αέναο
χρόνο την πορεία του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, «τοις
κείνων ρήμασι πειθόμενοι».
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Συνάντηση Δ.Σ. Σωματείων Συνταξιούχων Κρήτης
Ομιλία του προέδρου νομού Χανίων κ. Γιάννη Λουπάκη
Ηράκλειο, 15 Οκτωβρίου 2018
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και του
ΠροέδρουΑ μας Χρήστου Μπουρδούκη,
χαιρετίζω τη σημερινή μας συνάντηση και
καλωσορίζω τους συναδέλφους εκπροσώπους των άλλων ομοσπονδιών, του ΙΚΑ και
του ΟΑΕΕ, και σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα παράπονά μου γιατί η
ΣΕΑ αποφασίζει συναντήσεις ή συγκεντρώσεις στην επαρχία, χωρίς να συνεννοείται
με τα τοπικά σωματεία για τον τόπο και το
χρόνο πραγματοποίησής τους. Π.χ. η σημερινή συνάντηση αποφασίστηκε από την ΣΕΑ
να γίνει στις 9 του μήνα και σε λίγες ημέρες
άλλαξε η ημερομηνία γιατί το ΕΚ Ηρακλείου
δεν ήταν διαθέσιμο, πράγμα που σημαίνει
ότι δεν υπήρξε συνεννόηση ούτε με τους
Συλλόγους του Ηρακλείου, αλλά και η ΠΟΠΣ
το πληροφορήθηκε εκ των υστέρων, γιατί στη
σύσκεψη που προηγήθηκε δεν αναφέρθηκε η
Κρήτη, αλλά αποφασίστηκαν 4 συγκεντρώσεις: 3 στην Αθήνα και 1 στην Θεσ/νίκη. Γι
αυτό θα σας παρακαλούσα, επειδή συνεχώς αποφασίζει η ΣΕΑ για μας χωρίς εμάς,
να προηγείται ενημέρωση τουλάχιστον των
σωματείων της πόλης πραγματοποίησης της
εκδήλωσης, διαφορετικά θα αναγκαστούμε,
παρά τη θέλησή μας, να μη συμμετέχουμε
ξανά στις συγκεντρώσεις αυτές.
Φίλες και φίλοι,
Η Κυβέρνηση της αριστεράς που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας μας τα τελευταία
χρόνια, συνεχίζει χωρίς αιδώ το δρόμο που

χάραξαν οι προηγούμενες μνημονιακές
κυβερνήσεις. Με την τελευταία δε συμφωνία που υπέγραψε, δέσμευσε τη χώρα μας
για τις επόμενες δεκαετίες. Με αυστηρούς
ελέγχους και σκληρή εποπτεία ανά τρίμηνο,
με τη δημόσια περιουσία ενέχυρο και με
ένα πρόγραμμα διαρκούς λιτότητας μέχρι
το 2060, οδηγεί τους μισθωτούς και τους
συνταξιούχους στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Και όμως πανηγυρίζει, γιατί ήρθε το
τέλος των μνημονίων. Φαίνεται ότι ξεχνά
ότι, ένα νέο μνημονιακό τσουνάμι μέτρων
απειλεί να σαρώσει την κοινωνία μας. Οι
περικοπές στις συντάξεις μας κατά 18%, που
η ίδια ψήφισε, και η μείωση του αφορολόγητου έρχονται σαν συνέπεια της ευλαβικής
προσήλωσης στους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 198 ημέρες
το χρόνο για να πληρώσουν τους φόρους
και τις εισφορές τους. Ο ΕΦΚΑ αδυνατεί
να ανταποκριθεί στις αυξημένες αιτήσεις
συνταξιοδότησης. Οι συντάξεις χηρείας
περικόπηκαν στο μισό, ενώ φορολογήθηκαν
ακόμη και οι άνεργοι. Μας κόβουν μέχρι 350
ευρώ το μήνα, αν και υπάρχουν συνάδελφοί
μας που αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη
και τα φάρμακά τους. Πανηγυρίζουν για το
τέλος των μνημονίων και χαίρονται για τις
ανύπαρκτες επιτυχίες τους, τη στιγμή που
δεν ζήτησαν ούτε μία συγγνώμη από τον
ελληνικό λαό για τα λάθη και τις παραλείψεις τους. Πιστεύουν ότι ο λαός μας θα τους
εμπιστευθεί ξανά. Ο λαός μας, όμως, μπορεί

εύκολα να ξεχνά, αλλά πάντα τιμωρεί τους
ψεύτες και αυτούς που θίγουν την αξιοπρέπειά του. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν αλλά
δεν τηρήθηκαν, τα μνημόνια που έσκιζαν
αλλά υπέγραψαν, οι φόροι που καταργούνταν
αλλά αυξήθηκαν, η ελπίδα που ερχόταν αλλά
τη σκότωσαν, δεν μπορούν να παραγραφούν.
Ήρθαν σαν εξυγιαντές του δημόσιου βίου
και έγιναν απίστευτοι μνηστήρες της εξουσίας. Το πελατειακό κράτος γιγαντώθηκε, οι
κοινωνικές δαπάνες συρρικνώθηκαν και οι
συνταξιούχοι της πατρίδας μας υποφέρουν.
5,1 εκατομμύρια πολίτες ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας, ενώ 1,5 εκατομμύρια
συνταξιούχοι με εισόδημα κάτω από 4.500
ευρώ το χρόνο, φυτοζωούν και δεινοπαθούν.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι της
πατρίδας μας έχασαν τα τελευταία χρόνια
το 45% του εισοδήματός τους. Γι’ αυτό και
οι κυβερνώντες μας αποφάσισαν, και την
ημέρα των ηλικιωμένων εξήγγειλαν, την
αποκατάσταση των συντάξεων κάποιων
κλάδων Στρατιωτικών – Δικαστικών – Πανεπιστημιακών κ.λπ. Σε εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων. Για τις εκατοντάδες χιλιάδες
όμως των συνταξιούχων ΙΚΑ, Δημοσίου,
ΟΑΕΕ, θα περικόψει από 1 – 1 – 2019, σύμφωνα
με τον περιβόητο Νόμο Κατρούγκαλου, μέχρι
και 30% ακόμη από τις συντάξεις τους. Και
τώρα εκλιπαρεί το ΔΝΤ και παίζει την κολοκυθιά με τους εταίρους μας αν θα περικοπούν
ή δεν θα περικοπούν οι συντάξεις μας. Έτσι,
με τα καμώματά τους, φαίνεται ότι ετοιμά-

ζουν να δώσουν τη χαριστική βολή στις
συντάξεις μας, για να επιβεβαιωθεί και ο
πρωθυπουργός μας που είπε ότι σε λίγα χρόνια
θα μειωθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη, γιατί
θα μας αποχαιρετίσουν χιλιάδες ηλικιωμένοι
συνταξιούχοι και θα λυθεί το δημοσιονομικό
πρόβλημα. Και το χρέος της πατρίδας μας
θα μηδενιστεί.
Γι’ αυτό, αγαπητοί φίλοι, δεν μας μένει
τίποτα άλλο παρά ο δρόμος του αγώνα. Μέχρι
σήμερα κάναμε κινητοποιήσεις, αλλά δεν
καταφέραμε να σηκώσουμε από τον καναπέ
τις εκατοντάδες χιλιάδες των συναδέλφων μας.
Γι’ αυτό χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Χρειάζεται διαρκής και
ασταμάτητος αγώνας. Χρειάζεται να οργανωθούμε στις ομοσπονδίες μας και τα τοπικά
σωματεία.
Χρειάζεται καθημερινή ενημέρωση στους
δρόμους και τις πλατείες. Ανακοινώσεις στις
τοπικές εφημερίδες και συνεντεύξεις στην
τηλεόραση. Για να αφυπνίσουμε τον κόσμο
μας, για να βρεθεί κοντά μας στον αγώνα
επιβίωσης που δίνουμε. Διαφορετικά είμαστε άξιοι της τύχης μας. Γι’ αυτό στις 31 του
Οκτώβρη πρέπει να βουλιάξει το Ρέθυμνο.
Να είμαστε διπλάσιοι από την προηγούμενη φορά.
Κα λούς αγώνες και κα λ ή δύναμ η
συνάδελφοι.
Σας ευχαριστώ πολύ

Γιάννης Λουπάκης
Αναπληρωτής Ταμίας της ΠΟΠΣ

Η συγκέντρωση των συνταξιούχων στα Τρίκαλα
Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων της
ΣΕΑ αφιερωμένων στην τρίτη ηλικία, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε δέκα πόλεις
της χώρας μας, μεταξύ των οποίων την Πέμπτη
4 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με αρκετά μεγάλη
συμμετοχή των συνταξιούχων του λεκανοπεδίου Αττικής.
Στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο την Παρασκευή
5 Οκτωβρίου 2018, με αρκετά μεγάλη προσέλευση των συνταξιούχων.
Παρευρέθηκαν και μίλησαν ως εκπρόσωποι της ΣΕΑ ο Παναγιώτης Πάλμος από την
Ομοσπονδία ΙΚΑ, ο Χρήστος Κολοβός του ΟΑΕΕ
και ο Γιάννης Νάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων
του Δημοσίου. Σύντομη παρέμβαση έκανε ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων Τρικάλων Θεόδωρος Νέος.
Ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας ΙΚΑ Παναγιώτης Πάλμος, ανοίγοντας
τη συζήτηση, τόνισε μεταξύ των άλλων ότι:
χθες και στα πλαίσια του μαραθωνίου των
κινητοποιήσεων των Συνταξιούχων σε όλη τη
χώρα, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεγάλη
παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση,
με στόχο να μην επιτρέψουμε στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να επιβάλει τις νέες
θανατηφόρες περικοπές του Ν.4387/2016. Να
διεκδικήσουμε ό,τι μας έχουν αφαιρέσει όλες οι
Κυβερνήσεις. Να καταδικάσουμε τη δημαγωγία
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει τον
ίδιο στόχο στο ασφαλιστικό. Να απορρίψουμε
την ψεύτικη προπαγάνδα της Κυβέρνησης, τα
ψέματα και τις μισές αλήθειες που καλλιεργούν
τον εφησυχασμό, έχοντας κατά νου τις εκλογές. Την ψεύτικη αντιπαράθεση, αφού μαζί
ψήφισαν το 3ο μνημόνιο και τα μέτρα για τις
νέες περικοπές.
Με όπλο τον αγώνα μας μπορούμε να τους

σταματήσουμε, να μην εφαρμόσουν και να
καταργήσουν τα νέα θανατηφόρα για τους
συνταξιούχους μέτρα, συμμετέχοντας αποφασιστικά – μαζικά στον αγώνα. Να νικήσουμε το
φόβο, την αδιαφορία, την καταστρεπτική λογική
του «δεν γίνεται τίποτα», πολλαπλασιάζοντας τη
συμμετοχή μας στις δράσεις, τις συγκεντρώσεις,
στον αγώνα. Με τους αγώνες μας υποχρεώσαμε
την Κυβέρνηση να μας αποδώσει τις παράνομες
παρακρατήσεις για την υγεία και την εισφορά
αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις. Το
ίδιο θα κάνουμε για να μας αποδοθούν άμεσα
με πολιτική απόφαση οι παράνομες παρακρατήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις
και στην εισφορά αλληλεγγύης, χωρίς αιτήσεις και προσφυγή στα δικαστήρια, όπως μας
προτρέπουν τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία. Δεν
πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδόματα, αλλά
συντάξεις, που τις πληρώσαμε σε όλη μας τη
ζωή με τη δουλειά μας. Όλοι στον αγώνα.
Ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας ΟΑΕΕ
Χρήστος Κολοβός τόνισε ότι: δε ζητάμε μόνο
την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για
τους παλαιούς συνταξιούχους, αλλά την ολική
κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, και όλων
των μνημονιακών νόμων, και να μας αποδοθούν όλες οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί
στις συντάξεις μας.
Ζητάμε, επίσης, να αποδοθεί σύνταξη σε
όσους συνταξιούχους έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ,
με βάση τα χρόνια που έχουν πληρώσει, και
όχι να οδηγούνται στο σφαγείο των 360 ευρώ.
Ζητάμε δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία
για όλους, κατάργηση και απαγόρευση σε κάθε
εμπορευματοποίηση.
Να οργανωθούν όλοι οι Συνταξιούχοι στα
Σωματεία και να κατέβουν ομαδικά στο δρόμο
του αγώνα. Κανένας εφησυχασμός, καμία αδιαφορία, καμία αναμονή.
Ο Γιάννης Νάκης από πλευράς του δημοσίου

τομέα τόνισε ότι: μέσα από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, τη ΣΕΑ, που
αποτελούν μία σημαντική κατάκτηση του συνταξιουχικού κινήματος, δεν παλεύουμε καθημερινά
μόνο για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, αλλά
και για την κατάργηση ολοκληρωτικά του νόμου
λαιμητόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου),
για όλους τους συνταξιούχους, παλαιούς και
νέους, και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
Διεκδικούμε άμεσα, με πολιτική απόφαση, την
απόδοση, χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, ό,τι αυθαίρετα μας έχουν αφαιρέσει
όλα αυτά τα χρόνια. Ο νόμος Κατρούγκαλου
ανοίγει το δρόμο για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του δημοσίου συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των
ασφαλισμένων, την απόσυρση του Κράτους
από την ευθύνη για την ασφάλιση και περίθαλψη, και τη χρηματοδότησή της, όπως και
την παραπέρα απαλλαγή της εργοδοσίας από
τις υποχρεώσεις της.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος της
Ν.Δ., με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΕΒ, εξήγγειλε
πρόσφατα την πρόθεσή του για την αντικατάσταση του παραπάνω νόμου με ένα χειρότερο
ασφαλιστικό σύστημα των τριών πυλώνων,
τύπου Πινοσέτ, από το όνομα του αλήστου
μνήμης αιμοσταγούς δικτάτορα της Αργεντινής.
Ο πρώτος πυλώνας της κύριας σύνταξης
με τις καλύτερες προϋποθέσεις για 40 χρόνια
δουλειάς, θα παρέχει μία σύνταξη – φιλοδώρημα που δεν θα ξεπερνά τα 240 – 270 ευρώ
τον μήνα με ευθύνη του Κράτους.
Ο δεύτερος πυλώνας (επαγγελματικά ταμεία),
που θα περιλαμβάνει τις σημερινές επικουρικές
συντάξεις που εξαϋλώνονται, θα είναι υποχρεωτικός, θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές των
ασφαλισμένων, θα λειτουργεί με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και το ύψος της σύνταξης θα
εξαρτάται από τις επενδύσεις και τις αποδόσεις

των επενδύσεων των διαχειριστών, που μπορεί
να είναι και ασφαλιστικές ιδιωτικές εταιρίες.
Ο τρίτος πυλώνας θα είναι καθαρά ιδιωτική
ασφάλιση, για τους εργαζομένους που έχουν
δυνατότητα να πληρώνουν τα υπέρογκα ασφάλιστρα, χωρίς βέβαια καμία εγγύηση για το ύψος
των παροχών που θα πάρουν. Πεδίο λαμπρό για
τις ασφαλιστικές εταιρίες.
Και βέβαια, για να μεθοδεύουν και να εφαρμόζουν κάθε φορά τις θανατηφόρες για τους
συνταξιούχους αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις,
η Ε.Ε, οι Κυβερνήσεις και ο ΣΕΒ επικαλούνται
την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, παραλείποντας σκόπιμα τις δικές τους
ευθύνες για τη λεηλασία των Ταμείων, την
τεράστια εισφοροδιαφυγή και εισφοροκλοπή,
τη μαύρη εργασία, τις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις κ.λπ. Το Κράτος και η εργοδοσία που
χρωστάνε αρκετά δις στα ασφαλιστικά Ταμεία.
Με πρόσχημα «τη μακροζωία», ανεβάζουν
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, προωθούν
τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, αναγκάζοντας τους συνταξιούχους με τις πενιχρές
συντάξεις να αναζητούν οποιαδήποτε εργασία
για να ζήσουν. Κατά τα άλλα, στα λόγια μιλάνε
για τα «περήφανα γηρατειά».
Οι συνταξιούχοι δεν έχουν άλλο δρόμο από
την οργάνωσή τους στα συνταξιουχικά Σωματεία και την καθημερινή πάλη στον ταξικό
αγώνα. Η μοιρολατρία, η αγανάκτηση, η αντίληψη ότι δεν γίνεται τίποτα, η αναμονή ότι οι
Κυβερνήσεις και τα αστικά Κόμματα θα ασκήσουν φιλολαϊκή πολιτική είναι αδιέξοδη.
Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, όχι όμως
της χαμοζωής, που θέλουν να μας σύρουν και
στον Καιάδα, στον οποίο επιδιώκουν να μας
οδηγήσουν μία ώρα αρχύτερα.
Δεν θα τα καταφέρουν.

Γιάννης Νάκης
Ταμίας του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
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29η Οκτωβρίου – ημέρα των αγνοουμένων της Κύπρου
της Ελένης Χατζηγεωργίου
Προέδρου Συλλόγου Κυπρίων Ξάνθης
Η 29η Οκτωβρίου ψηφίστηκε το 2010 από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου,
ως η ημέρα αγνοουμένων της Κύπρου μας.
Γιατί επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία; Γιατί
29 Οκτωβρίου 1974 ήταν η ημέρα που παραδόθηκε και ο τελευταίος αιχμάλωτος πολέμου
κατά τους Τούρκους εισβολείς.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής σ’ αυτά τα ηρωικά
παλικάρια, που 43 χρόνια τώρα περιμένουν τη δικαίωσή τους, νομίζω ότι πρέπει
να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα, προκαλώντας ταυτόχρονα τους ισχυρούς της γης
που το παίζουν δημοκράτες και ευαίσθητοι
να μας απαντήσουν: τι κάνανε τόσα χρόνια
για να πιέσουν την Τουρκία να μας πει τι
έκανε τους 1619 αγνοούμενους; Όπως και τι
θα έκαναν αν στη θέση των Ελληνοκυπρίων
και Ελλαδιτών αγνοουμένων ήταν δικοί
τους πολίτες; Υποκριτές όλοι τους, στρουθοκαμηλίζουν, κρύβοντας το κεφάλι τους όχι
στην άμμο, αλλά στα οικονομικά και στρατηγικά τους συμφέροντα, καλύπτοντας έναν
εισβολέα, μια εγκληματία χώρα που συνεχίζει να εγκληματεί όχι μόνο στο νησί μας,
αλλά και μέσα στην ίδια την επικράτειά της
κατά των Κούρδων, αλλά και με εισβολές
σε γειτονικά της κράτη, όπως το Ιράκ και
η Συρία, στην οποία αυτή τη στιγμή έχει
εισβάλλει και κτυπάει τους Κούρδους, μόνο
και μόνο γιατί είναι ενάντια στην ίδρυση
κουρδικού κράτους, γιατί φοβάται τη δική
της διάσπαση. Είκοσι εκατομμύρια Κούρδοι
στην Τουρκία, σε αμιγή κουρδική περιοχή
που γειτνιάζει άμεσα με τη Συρία και το
Ιράκ, είναι μια υπό έκρηξη βόμβα.
Ας απαντήσουν, λοιπόν, οι ισχυροί της
γης και οι διεθνείς οργανισμοί στα μεγάλα
ερωτήματα των χαροκαμένων μανάδων: τι
τους εκάμασι, τι εγινήκασι; Φωνές αγωνίας,
που βγαίνουν από τον Αισχύλο αιώνες τώρα
και απλώνονται πάνω από το πολύπαθο
νησί μας. Φωνές που βγαίνουν από ακόκ-

καλες γλώσσες, αλλά κόβουν σαν πριόνια,
καλώντας έστω και τα τελευταία ψήγματα
ανθρωπιάς τους να ενσκήψουν πάνω από
το μεγάλο αυτό πρόβλημα και να δώσουν
απαντήσεις. Οι δικαιολογίες της Τουρκίας
για δήθεν στρατιωτικές περιοχές και η
απαγόρευση της εκταφής νεκρών που έχουν
ταφεί σε ομαδικούς τάφους έχουν καταντήσει πλέον γελοίες, αλλά και ραπίσματα
στη διεθνή νομιμότητα και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Οι οικείοι κάθε ανθρώπου έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι έγινε ο άνθρωπός τους,
έχουν το δικαίωμα να τον αναζητούν, έχουν
το δικαίωμα να μάθουν ποιος σκότωσε τον
άνθρωπό τους, έχουν το δικαίωμα να καθίσουν επιτέλους τους φονιάδες, τους εν ψυχρώ
εκτελεστές, στο σκαμνί, κάτι που θα έπρεπε
εδώ και καιρό να έχουν κάνει τα κράτη μας.
Έχουν το δικαίωμα να προβούν στις κηδείες
των δικών τους ανθρώπων που εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από τον Τούρκο εισβολέα και
τους Τουρκοκύπριους Μουτζαχεντίν, κατά
πώς ορίζει η πίστη και οι παραδόσεις μας.
Επί χρόνια οι χαροκαμένες μάνες της
Κύπρου και της Ελ λάδας ψάχνουν τα
παιδιά τους. Χρόνια ολόκληρα κάθονταν
στο οδόφραγμα στη Λήδρας με τις φωτογραφίες των παιδιών τους στα χέρια, ψάχνοντας
και ρωτώντας με αγωνία τι έγιναν τα παιδιά
τους. Χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, στρώνουν το τραπέζι, βάζουν το πιάτο στο τραπέζι
του παιδιού, αλλά βλέπουν την καρέκλα του
άδεια. Πολλές έφυγαν απ’ αυτή τη ζωή με
το παράπονο στα χείλη.
Τεράστια ευθύνη φέρει και η δική μας
πλευρά, οι πολιτικοί μας τόσο στην Κύπρο
όσο και στην Ελλάδα, για την απραξία τους
τόσα χρόνια για τη διερεύνηση της τύχης
των αγνοουμένων μας, στο όνομα της δήθεν
λύσης. Φταίνε οι πολιτικοί μας, γιατί προσέρχονται σήμερα στις εκκλησίες, σε κηδείες
αγρίως δολοφονηθέντων αγνοουμένων μας
και εκφωνούν δακρύβρεκτους λόγους και
εκφράζουν λόγια συμπάθειας τους οικεί-

ους, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά την τεράστια
ευθύνη που φέρουν και οι ίδιοι.
Χίλιοι εξακόσιοι δεκαεννέα άνθρωποι
δεν είναι λίγοι. Οι 1619 αγνοούμενοι δεν
είναι μόνο οπλίτες που συνελήφθησαν,
ανάμεσά τους είναι μικρά παιδιά, γυναίκες
και γέροι. Στους 1619 οι 1503 είναι άνδρες,
116 γυναίκες, 31 παιδιά μέχρι 16 ετών, 133
παιδιά από 17 – 18 ετών, 664 άτομα από
19 – 39 ετών, 208 άτομα από 40 – 59 ετών
και τέλος 316 άτομα άνω των 60 ετών. Από
τους αγνοούμενους 613 είναι πολίτες, 484
στρατιώτες και 514 έφεδροι. Εξήντα τέσσερις από τους αγνοούμενούς μας κατάγονται
από την Ελλάδα και πέντε είναι και Αμερικανοί υπήκοοι.
Οι εκταφές καθυστερούν πολύ, παρά το
γεγονός ότι είναι πληθώρα οι μαρτυρίες για
ομαδικές εκτελέσεις και ομαδικούς τάφους,
όπως αυτή στο κατεχόμενο σήμερα Πατρίκι
από στρατιώτη των Ηνωμένων εθνών, όπου
κατέθεσε: «Είδα αριθμό Ελληνοκυπρίων να
μεταφέρονται από Τούρκους και εντός λίγης
ώρας άκουσα ριπές αυτομάτου όπλου…». Και εδώ,
βέβαια, τίθεται και το ερώτημα : Τι έκαναν
στην προκειμένη περίπτωση τα Ηνωμένα
Έθνη και ποιος ήταν τελικά ο ρόλος των
ειρηνευτών, που πολλοί απ’ αυτούς έπαιξαν το ρόλο των πληροφοριοδοτών των
Τούρκων εισβολέων για τις θέσεις και τις
κινήσεις των δικών μας δυνάμεων;
Είναι από μόνη της τρομερή καταγραφή
των τραγικών γεγονότων που εξελίχθηκαν
στο ματωμένο κορμί της Κύπρου μας, η
ίδια η δημόσια παραδοχή του αρχιτρομοκράτη Ραούφ Ντενκτάς σε συνέντευξή του
το 1996 στο δημοσιογράφο Σταύρο Σιδερά
της τηλεόρασης του «Σίγμα», ότι οι Τουρκοκύπριοι «μαχητές» παραλάμβαναν από
τους εισβολείς τους αιχμαλώτους και τους
εκτελούσαν εν ψυχρώ.
Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο «Διαταγή:
Εκτελέστε τους αιχμαλώτους», του Κούρδου
δημοσιογράφου Ρόνι Αλασόρ από το Ερζερούμ της Τουρκίας, που ζει τώρα στη Σουηδία,

θα δει σωρεία ομολογιών απίστευτης αγριότητας από τους ίδιους τους εισβολείς που
τις καταγράφουν οι ίδιοι.
Όσοι βρέθηκαν πέρσι τέτοιο καιρό στο
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης,
που κάναμε παρουσίαση του βιβλίου «ως
Αληθώς», θα θυμούνται ότι είναι ουσιαστικά
μια βιογραφία της Χαρίτας Μάντολες, η
οποία μας διηγήθηκε και δια ζώσης τις τραγικές συνθήκες που πέρασε, την εν ψυχρώ
εκτέλεση του αγαπημένου της συζύγου και
άλλων τεσσάρων συγγενικών της προσώπων
μπροστά στα μάτια τους. Χρόνια φώναζε
η Χαρίτα Μάντολες γι’ αυτή την εκτέλεση,
δυστυχώς σε ώτα μη ακουόντων, και έγινε
μπροστάρισα στις γυναίκες που είχαν αγνοούμενους, χρόνια ολόκληρα στη Λήδρας,
με τις φωτογραφίες των δικών της ανθρώπων, στις διαδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες.
Κτύπησε δεκάδες πόρτες, διεκδικώντας
τη διερεύνηση της τύχης των δικών της
ανθρώπων, ζητώντας έστω τα λείψανά
τους και την τιμωρία των φονιάδων τους.
Δυστυχώς όλοι ήταν μόνο λόγια. Μόνη
η Χαρίτα, και η κάθε Χαρίτα της Κύπρου,
τράβηξε το δικό της Γολγοθά δεκαετίες
ολόκληρες κι όταν πριν λίγα χρόνια βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο τα οστά των δικών της
ανθρώπων, στο σημείο που η ίδια υποδείκνυε εδώ και χρόνια, και έκανε τις κηδείες
τους, δεν δέχτηκε να εκφωνήσει λόγο κανένας πολιτικός, λέγοντας: «Όσοι από αυτούς
επιθυμούν να παραστούν είναι ευπρόσδεκτοι,
όμως κανείς από αυτούς δεν θα μιλήσει. Θα
μιλήσει μόνο ένα μέλος της οικογένειας και
ένα φιλικό πρόσωπο. Δεν θέλουμε πολιτικούς
να φκάλουν λόους (να εκφωνήσουν λόγους).
Τα δύο άτομα που θα μιλήσουν εκ μέρους της
οικογένειας, είναι αρκετά».
Ας κλείσουμε το αφιέρωμά μας αυτό για
τους 1619 αγνοούμενούς μας με μια ευχή,
να διακριβωθεί πλήρως η τύχη όλων των
αγνοουμένων μας σύντομα, γιατί από όλα
το πρόβλημα δεν απλά πολιτικό, αλλά είναι
πρωτίστως ανθρωπιστικό.

Τοποθέτηση του Γ.Γ. Δήμου Ζαχαριάδη του Συνδέσμου Πολιτικών
Συνταξιούχων Ν. Καβάλας, στην ενημερωτική συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στις 5/9/2018.
Συνάδελφοι να ευχηθώ κι εγώ καλή
αγωνιστική χρονιά.
Την περσινή χρονιά, οι συνταξιούχοι
όλων των κλάδων πραγματοποίησαν
αρκετές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα,
προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματά μας,
κατανοώντας όλο και περισσότεροι ότι
μόνο από τους αγώνες θα κερδίσουμε
τα αιτήματά μας και όχι μέσα από αιτήσεις και δικηγορικά γραφεία. Σημαντικές
και με πολλούς συναδέλφους ήταν και οι
κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν
στην πόλη μας. Οι κινητοποιήσεις αυτές
είχαν καλό συντονισμό, παλμό, δίκαια
αιτήματα, αγωνιστικότητα, προοπτική,
γι’ αυτό και έτυχαν της συμπαράστασης των άλλων κοινωνικών ομάδων
και εργαζομένων.
Μέσα από τις κινητοποιήσεις και τις
πιέσεις προς την κυβέρνηση κάτι λίγα
κερδίσαμε. Λίγα μεν, αλλά μπροστά σε
μια τέτοια περίοδο ήταν ένα κέρδος
(επιστροφές ΕΟΠΠΥ, Αλληλεγγύης,
κάποια εφάπαξ επιδόματα για τους
πιο εξαθλιωμένους οικονομικά συναδέλφους), τα οποία η κυβέρνηση χωρίς
ντροπή τα βαφτίζει 13η σύνταξη. Επιβε-

βαιωθήκαμε όλοι όσοι λέγαμε ότι με τους
αγώνες έχουμε αποτελέσματα.
Φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε
τη μείωση των συντάξεων από 1.1.19
και τη μείωση του αφορολόγητου από
το 2020. Οι αποφάσεις αυτές θα κάνουν
ακόμη χειρότερη την κατάσταση που
βρισκόμαστε. Και γι’ αυτό το επόμενο
διάστημα σίγουρα θα κληθούμε να πραγματοποιήσουμε κινητοποιήσεις μαζί
με τους άλλους συνταξιούχους μέσα
από τη ΣΕΑ.
Μπροστά σ’ αυτή την κατακραυγή, η
κυβέρνηση προσπαθεί να εξαπατήσει
ακόμη μια φορά τους συνταξιούχους,
προβάλλοντας το επιχείρημα ότι δεν θα
κοπούν οι συντάξεις. Δεν πρέπει να τους
πιστέψουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα
για να αντιμετωπίσουμε τις αποφάσεις
της και την κοροϊδία της.
Γιατί δεν πρέπει να τους πιστέψουμε:
Με το νόμο 4387/16, γνωστό και ως
νόμο Κατρούγκαλου, αποφασίστηκε η
μείωση των συντάξεων.
Με το νόμο 4472/17 προβλέπεται
η περικοπή ολόκληρης ή μέρους της
προσωπικής διαφοράς.

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει 1.9 δις επιπλέον
εισφορές από τις συντάξεις για το 2019.
Από την άλλη, αξιωματούχοι των ιμπεριαλιστικών οργανισμών της Ε.Ε. και
του Δ.Ν.Τ. συστήνουν συνέχεια στην
κυβέρνηση να μην κάνει πίσω από τις
αποφάσεις που πήρε για τις μειώσεις
σε συντάξεις και αφορολόγητο.
Επίσης, η κυβέρνηση, με τά τη
λεγόμενη «έξοδο από τα μνημόνια»,
ισχυρίζεται ότι θα έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη και θα μπει τέλος σε
μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα.
Τ ι θα κ ε ρδίσουμε ε μείς και οι
άλλοι εργαζόμενοι για να λέμε ότι
ωφεληθήκαμε;
Θα αυξηθούν οι συντάξεις και οι
μισθοί;
Θα δοθούν πίσω όσα μας έκλεψαν;
Θα αυξηθούν οι δαπάνες για την
υγεία, την παιδεία και την πρόνοια;
Θα διοριστούν γιατροί και νοσηλευτές
στα νοσοκομεία;
Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει, αν δεν καταργήσει τους
αντίστοιχους «μνημονιακούς – καπιτα-

λιστικούς νόμους», που θα συνεχίσουν
να υφίστανται και να μας κάνουν τη ζωή
δυσκολότερη. Αν η κυβέρνηση ήθελε να
προχωρήσει σε ωφέλιμες λύσεις υπέρ
συνταξιούχων και εργαζομένων, ας πάρει
παρόμοιες αποφάσεις στη Βουλή. Της
δόθηκαν πολλές ευκαιρίες από προτάσεις
νόμου που κατέθεσε την προηγούμενη
περίοδο το ΚΚΕ.
Τέλος, ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρθηκε
στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού,
που ακόμη δεν άρχισε να λειτουργεί
και εμπορευματοποιήθηκε από την
κυβέρνηση με την είσοδο του ιδιώτη
οικ. γιατρού, αναγκάζοντας τους ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Στην Καβάλα στήθηκε ένα ΤΟΜΥ για
80.000 κατοίκους, με λίγους γιατρούς και
υπόλοιπο προσωπικό, όταν έχουν, πέρα
από την προσφορά τους στο κέντρο, να
πηγαίνουν για κατ’ οίκον νοσηλεία, όταν
πρέπει να έχουν υπό την επίβλεψή τους
σχολικές μονάδες, χώρους εργασίας κ.λπ.
Για όλα αυτά συνάδελφοι να συσπειρωθούμε στο Σύνδεσμό μας και να
είμαστε έτοιμοι για κινητοποιήσεις
και διεκδικήσεις την ερχόμενη περίοδο.
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Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη Θεσπρωτία

Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Ο Νομός Θεσπρωτίας, ή Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (κατά Σχέδιο
Καλλικράτης), είναι ένας από τους 54
νομούς της Ελλάδας, ο βορειοδυτικότερος της ηπειρωτικής χώρας και πιο
συγκεκριμένα ένας από τους τέσσερις
νομούς της γεωγραφικής και διοικητικής
περιφέρειας της Ηπείρου. Ανήκει στους
ακριτικούς νομούς της χώρας. Πρωτεύουσα του νομού είναι η Ηγουμενίτσα.
Η περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας
προσαρτήθηκε στο Βασίλειο της Ελλάδος κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών
Πολέμων το 1913. Το 1928 συγκροτήθηκε ο νομός Θεσπρωτίας, λαμβάνοντας
το αρχαίο ελληνικό όνομα του επώνυμου μυθικού ήρωα Θεσπρωτού.
Στην αρχαιότητα η Θεσπρωτίς αποτελούσε χώρα των δυτικών παραλίων της
αρχαίας Ηπείρου μεταξύ της Χαονίας,
της Μολοσσίας και της Κασσώπης. Όρια
αυτής ήταν προς Β. ο ποταμός Θύαμις,
προς Ν. ο Αχέρων και προς Α. το όρος
Ζάβροχο.
Η Ηγουμενίτσα είναι ο πρώτος σε
κίνηση λιμένας της δυτικής Ελλάδας
και ο δεύτερος σε επιβατική κίνηση
μετά τον Πειραιά πανελλαδικά. Είναι μια
σχετικά καινούρια πόλη που ανοικοδομήθηκε στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα. Το 1908 ο Χαμίτ Μπέης του
Γραικοχωρίου είχε προμαντέψει την
αξία του λιμανιού της Ηγουμενίτσας
και σκέφτηκε να ιδρύσει σ’ αυτό μια
πόλη κοντά στην παραλία.
Μερικά λίθινα εργαλεία της Μέσης
Παλαιολιθικής περιόδου (παρουσιάζονται στην έκθεση του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηγουμενίτσας) αποτελούν
ένδειξη για την εμφάνιση του προϊστορικού ανθρώπου στην περιοχή όπου
βρίσκεται σήμερα η πόλη της Ηγουμενίτσας. Στην εποχή του χαλκού η περιοχή
ανήκε στο φύλο των Θεσπρωτών. Στην
Οδύσσεια αναφέρεται η επίσκεψη του
Οδυσσέα στον βασιλιά Φείδωνα και στο
θεσπρωτικό ιερό μαντείο της Δωδώνης.
Στην κλασική εποχή Κερκυραίοι,
σύμφωνα με το Θουκυδίδη, ίδρυσαν
την αποικία της Τορώνης ή Κερκυραϊκής Περαίας στην περιοχή του Πύργου
Ραγίου με ισχυρά ισοδομικά τείχη και με
πληθυσμό 6.000 κατοίκων, στην οποία
κατέφυγαν οι εκδιωχθέντες ολιγαρχικοί του νησιού κατά τον Κερκυραϊκό
εμφύλιο πόλεμο το 427 π.Χ.
Στα όρια του σημερινού Δήμου ιδρύεται στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. η πόλη

των Γιτάνων, έδρα του Κοινού των
Θεσπρωτών κι ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά, διοικητικά και οικονομικά
κέντρα της ευρύτερης περιοχής του
Ιονίου με 8.000 περίπου κατοίκους. Ο
αρχαίος αυτός οικισμός καταστράφηκε
από τους Ρωμαίους και εγκαταλείφθηκε
οριστικά το 167 π.Χ. Από τον πυκνοδομημένο αρχαίο οικισμό σήμερα σώζονται
η ακρόπολη, η αγορά, το θέατρο, πολυγωνικά τείχη συνολικής έκτασης 2,5
χιλιομέτρων, κατοικίες και άλλα κτίσματα,
όπως επίσης και τμήμα του οδικού
δικτύου.
Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου,
που τώρα πλέον είναι επισκέψιμος με
μόνιμο φύλακα της τοπικής εφορείας
αρχαιοτήτων, ολοκληρώθηκε το έτος
2009.
Μια ά λ λ η σημαν τική πόλ η της
Θεσπρωτίας είναι η Παραμυθιά. Είναι
πόλη ιστορική και η δεύτερη σε μέγεθος πόλη μετά την Ηγουμενίτσα. Είναι
έδρα του Δήμου Σουλίου (κατά Σχέδιο
Καλλικράτης) και το όνομά της προέρχεται από την ονομασία της Βυζαντινής
εκκλησίας Παναγίας της Παραμυθίας
(στα αρχαία ελληνικά σημαίνει παρηγορήτισσα), που λέγεται και μεγάλη
εκκλησία, και σώζεται σε άριστη κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Πολιούχος
Άγιος της πόλης είναι ο Αγ. Δονάτος.
Η Παραμυθιά ήταν μια μικρή βυζαντινή πόλη, κτισμένη το 1.000 π.Χ.
Βρίσκεται αμφιθεατρικά στο υψόμετρο των 750 μ, στους πρόποδες του
Γκορίλα (Γκορίλας, Γορίλας αλλά και
Κουρίλας, προέρχεται από το παλαιοσλαβικό Gor που σημαίνει βουνό), ανάμεσα
στους ποταμούς Αχέροντα που πηγάζει
από τα όρη του Σουλίου και εκβάλλει
στο Ιόνιο Πέλαγος κοντά στο χωριό
Σπλάντζα και του Καλαμά. Στα όρια
της πόλης βρίσκεται ο ποταμός Κωκυτός, γνωστός από την μυθολογία σαν
το ποτάμι που δημιουργήθηκε από τα
δάκρυα των συγγενών των νεκρών, όταν
ο Άδης οδηγούσε τις ψυχές στον Άδη
μέσω της Αχερουσίας λίμνης. Ανάμεσα
στα αξιοθέατα της πόλης μπορούμε να
δούμε τα Βυζαντινά Λουτρά, το κάστρο
Κούλια, το κάστρο της Παραμυθιάς και
το κάστρο της Ελέας, το μοναδικό για
την κατασκευή του ρολόι, ενώ αξέχαστη
θα σας μείνει η ορεινή Θεσπρωτία, στο
χωριό Σούλι, αλλά και οι γύρω παραθαλάσσιες περιοχές στην Πάργα, Σύβοτα,
Πέρδικα. Χαρακτηριστική αρχιτεκτονική
παρουσιάζουν τα κτίσματα στο κέντρο

της πόλης με την πλακόστρωτη αγορά.
Μετά την καταστροφή των πόλεων
της Ηπείρου από τους Ρωμαίους (το
167 π.Χ.), δεν υπήρχε στην περιοχή
κανένα αστικό κέντρο, τουλάχιστον ως
τα μέσα περίπου του 1ου π.Χ. αιώνα που
ιδρύθηκε η ρωμαϊκή αποικία (colonia
romana) της Φωτικής. Το όνομα της
Φωτικής (ή Φωτιστικής) ετυμολογείται από το ρήμα «φωτίζω» (= λάμπω).
Η Παραμυθιά για αιώνες ήταν μεγάλο
κέντρο εμπορικής και οικονομικής
δραστηριότητας. Επιπλέον έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και
πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων
της περιοχής. Το 1681 ιδρύεται η Δημόσια Ελληνική Σχολή. Το 1919 ιδρύεται
το Γυμνάσιο Παραμυθιάς, το μοναδικό
στην Θεσπρωτία μέχρι το 1944 περίπου στο οποίο φοιτούσαν μαθητές όχι
μόνο από την Θεσπρωτία αλλά και από
τις περιοχές Πρέβεζας και Ιωαννίνων.
Το νότιο όριο του Δήμου Σουλίου
είναι ο θρυλικός ποταμός Αχέροντας.
Από την εποχή του Ομήρου κιόλας, ο
ποταμός Αχέροντας είχε ταυτιστεί με το
θάνατο, καθώς σύμφωνα με την αρχαία
ελληνική μυθολογία, ο «ψυχοπομπός»
Ερμής έκανε τον διάπλου του, παραδίδοντας τις ψυχές των νεκρών στον
Χάροντα για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη.
Η κάθε ψυχή, περνώντας από το
πορθμείο του Χάροντα, έπρεπε να δώσει
από έναν οβολό για τη μεταφορά, ενώ
αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του
Μένιππου, τον οποίο αναφέρει ο Λουκιανός ως τον μοναδικό που διέσχισε τον
Αχέροντα χωρίς να πληρώσει.
Η πεδιάδα του Αχέροντα, ήταν ο
τόπος όπου κατοικούσαν οι ψυχές των
νεκρών και δίπλα στη λίμνη Αχερουσία, δημιουργήθηκε το Νεκρομαντείο
του Αχέροντα, όπου γινόταν η επικοινωνία με τις ψυχές των νεκρών.
Σήμερα, το ποτάμι και η περιοχή γύρω
από αυτό, μαγεύουν με τις ομορφιές τους
και λόγω της παράδοσης και της περιβαλλοντικής αξίας τους, προσελκύουν
πλήθος επισκεπτών από τις πηγές έως
και τις εκβολές του ποταμού.
Ο Αχέρων έχει χαρακτηριστεί περιοχή
ιδιαίτερου κάλλους και πηγή σημαντικών πληροφοριών και γνώσεων στον
τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τόσο τα στενά και οι εκβολές του,
όσο και η ευρύτερη περιοχή, ανήκουν
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών φύση 2000 (Natura 2000).

Οι περισσότερες πηγές του Αχέροντα βρίσκονται στα όρη Σουλίου. H
όλη περιοχή του Σουλίου είναι ορεινή,
απότομη, άγρια και σύμφωνα με τον
ποιητή Ανδρέα Κάλβο μαγευτική. Στην
περιοχή αυτή έζησαν και έδρασαν (και
όχι μόνον εκεί) οι θρυλικοί Σουλιώτες.
Οι πρώτοι οικισμοί στην περιοχή του
Σουλίου έγιναν κατά πάσα πιθανότητα
τον 16ο αιώνα. Οι πρώτοι αυτοί κάτοικοι
κατάγονταν από τα γύρω χωριά. Σχημάτισαν τέσσερα χωριά: Σούλι (ή Κακοσούλι),
Σαμονίδα, Κιάφα και Αβαρίκο (ή Τετραχώρι). Αργότερα, κτίστηκαν κι άλλα
επτά χωριά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
ανεξαρτήτως των καταβολών τους, οι
Σουλιώτες είχαν ελληνική εθνική συνείδηση. Διακρίθηκαν σε όλους τους αγώνες
για την απελευθέρωση της Ελλάδας κι
έγιναν θρύλοι για τις πολεμικές τους
ικανότητες και τις άλλες αρετές τους.
Μία σημαντική και ιστορική κωμόπολη της Θεσπρωτίας είναι οι Φιλιάτες,
έδρα του ομώνυμου Δήμου Φιλιατών.
Εκεί βρίσκεται το μοναδικό νοσοκομείο Θεσπρωτίας. Επίσης στο Δήμο
Φιλιατών βρίσκεται η Ιερά Μονή Γηρομερίου. Αποτελεί σημείο αναφοράς στη
σύγχρονη Θεσπρωτία, με απήχηση σε
όλη την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.
Εν κατακλείδι, η Θεσπρωτία είναι
τόπος με συμπυκνωμένη και αδιάσπαστη ιστορία. Μήτρα του πολιτισμού,
μάνα της Αρχέγονης Ελλάδας. Τόπος
που σηματοδοτεί την προαιώνια συνύπαρξη των Ηπειρωτών.
Στη Θεσπρωτία η σύγχρονη ζωή και
οι αναζητήσεις της συμφιλιώνονται
άρρηκτα με το ιστορικό παρελθόν, την
πολιτισμική ιδιαιτερότητα, την αυθεντικότητα. Δεν είναι μόνο η φύση, το
τοπίο, η ιστορία, που αποκαλύπτονται
στη Θεσπρωτία. Είναι οι κάτοικοι αυτού
του τόπου, που σε πείσμα των καιρών
προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές
τις παραδόσεις (Λαογραφικά Μουσεία).
Εδώ η ζωή συνεχίζει να εναρμονίζεται
με το φυσικό περιβάλλον. Εδώ η παράδοση δεν είναι φολκλόρ. Είναι στοιχείο
για μια αληθινή απόχρωση της σύγχρονης καθημερινότητας. Είναι στοιχείο
που μπορεί να προσφέρει στο σημερινό
άνθρωπο δοκιμασμένες δυνατότητες
επιβίωσης, ατομικής και συλλογικής, να
προβάλει έναν άλλο τρόπο ζωής, μιας
ζωής με μέτρο, ποιότητα και μεράκι.
Σύλλογος Πολιτικών
Συνταξιούχων Θεσπρωτίας

