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Επειδή τα γεγονότα τρέχουν για άμεση ενημέρωση κάθε μέρα... Μπες στο www.peaps.gr
Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook www.facebook.com/peaps

Το Διοικητικό
Συμβούλιο της
Π.Ε.Α.Π.Σ. σας

Παράπλευρες απώλειες
και οι... χήρες στο μέρισμα του
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

εύχεται
Καλό Χειμώνα

Διακοπές
στην Αιδηψό

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στην Αιδηψό, το πρώτο
πρόγραμμα διακοπών που εξασφάλισε και διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος για τους
συναδέλφους και τις οικογένειές
τους, από 16 μέχρι 23 Σεπτέμβρη
2016.
Αρκετοί απόστρατοι και εν
ενεργεία πυροσβέστες και οι σύζυγοί τους πέρασαν μία βδομάδα
ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης στην
ξακουστή λουτρόπολη, απολαμβάνοντας τα θαλασσινά τους
μπάνια στις πεντακάθαρες παραλίες ή τα ιαματικά τους λουτρά
που είναι γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες από την
αρχαιότητα. Κι όλα αυτά χωρίς
να βάλουν το χέρι τους βαθειά
στην τσέπη, αφού η ειδική τιμή
που εξασφάλισε η Ένωσή μας
δεν ήταν απλά ελκυστική αλλά
υπερβολικά χαμηλή για τις υπηρεσίες που παρείχε.

Σ

ε οριστική διακοπή του μερίσματος σε συνταξιούχους που έμειναν χήροι ή χήρες σε
ηλικία κάτω των 55 ετών, προέβη το Μετοχικό
Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, χωρίς καμία προοπτική επαναχορήγησης, ακόμα και σε άτομα 67
ετών και πάνω.
Μετά και την πληρωμή μερίσματος που έγινε
στο τέλους Ιουνίου, διαπιστώθηκε ότι εκτός από
τις περικοπές που υπέστησαν χιλιάδες συνταξιούχοι
που το λαμβάνουν, το μέρισμα κόπηκε σε περίπου
26.400 δικαιούχους που το ελάμβαναν (χήροιχήρες και άγαμες θυγατέρες).
Με τον τρόπο αυτό κόπηκε άμεσα 100% (και
όχι μερικώς ή σταδιακά όπως ως τώρα γινόταν)
το μέρισμα των 35 ευρώ το μήνα το οποίο θα ελάμβαναν και υπερήλικες ή ανάπηροι για να συμπληρώσουν την πενιχρή σύνταξή τους, χωρίς να τεθεί κρι-

Η Ένωση μας έχει νέο email το
infopeaps@gmail.com
Προς το παρόν λειτουργεί και το
παλιό το οποίο όμως θα καταργηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου

Στη σελίδα 2

Νέος Αρχηγός στο Πυροσβεστικό Σώμα

Σ

υνεδρίασε το Κυβερνητικό
Συμβούλιο Εξωτερικών και
Άμυνας
  (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)
 και επέλεξε

 
για Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώματος τον Αντιστράτηγο ΠΣ
Βασίλειο Καπέλιο, μέχρι πρότι 

 

νος Υπαρχηγό
Υποστήριξης.
Στον αποστρατευθέντα Αρ  Πυροσβεστικού

  Σώ 
χηγό του
ματος Αντιστράτηγο ΠΣ Ιωάννη
Καραντζιά απονεμήθηκε ο βαθ 

 

μός του Στρατηγού εν αποστρατεία και ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Π.Σ.
Για την θέση του Υπαρχηγού
Υποστήριξης
επελέγει
ο Αντι 
 

 








Θυμόμαστε
τους
νεκρούς μας στον Καρέα


Στη σελίδα 3

Ένα «καυτό»
Φθινόπωρο έφτασε!
Στη σελίδα 4







 



Στη σελίδα 2

ΠΡΟΣΟΧΗ!

τήριο πχ αν εργάζονται, αν έχουν ενοίκια ή άλλα εισοδήματα, ποια είναι η περιουσιακή ή οικογενειακή
τους κατάσταση κλπ.



στράτηγος ΠΣ Σωτήριος Τερζούδης.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος του Παναγιώτη,
γεννήθηκε το 1961 στο Κοπανάκι
Μεσσηνίας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
Κατετάγη στο Πυροσβεστικό
Σώμα το 1987, ενώ το 1992 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.
Είναι επίσης απόφοιτος της Σχολής Επιμόρφωσης του Π.Σ.
Στη σελίδα 2

Το ωράριο λειτουργίας
των γραφείων μας
Τα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος λειτουργούν κάθε Τρίτη
και Πέμπτη 10-12 το πρωί, στην Ομόνοια, οδός Πατησίων
5 (μέσα στη στοά), 7ος όροφος.

Σελίδα 2

Νέος Αρχηγός στο
Πυροσβεστικό
Σώμα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Κατά τη διάρκεια της θητείας του έως σήμερα, υπηρέτησε σε διάφορες Υπηρεσίες
ανά τη Ελλάδα όπως ως Διοικητής των Π.Υ. Μεγαλόπολης,
Γαργαλιάνων και Καλαμάτας.
Επίσης υπηρέτησε στην Π.Υ.
Χίου, Τριπόλεως και στο Π.Κ.
Μελιγαλά ως Προϊστάμενος
Κλιμακίου.
Το 2012 του ανατέθηκαν
τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων
στο Α.Π.Σ., ενώ το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΣΚΕ-199
ΣΕΚΥΠΣ).
Το 2015 προήχθη στο βαθμό
του Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του
Υπαρχηγού Υποστήριξης του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Επιπλέον είναι πτυχιούχος
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει
επιμορφωτικά σεμινάρια στο
ΙΝ.ΕΠ. – Τομέα Χωρ. & Περιβάλλοντος Σχεδιασμού «Προστασία Δασών» και του
Ι.Δ.ΕΚ.Ε. «Νέες Βασικές Δεξιότητες με Ψηφιακή Τεχνολογία»
Παράλληλα έχει λάβει Πιστοποιήσεις από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στις
κατηγορίες Οικονομολόγων,
Διοικητικών Στελεχών Δημοσίου Τομέα και Επιθεωρητών
κτιρίων πυρασφαλείας, ενώ
έχει διδακτική δραστηριότητα
ως Επιστημονικός Συνεργάτης
στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, αλλά
και ως Εκπαιδευτικός Συνεργάτης σε Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Πυροσβεστικό
Σώμα, προήχθη σε όλους τους
βαθμούς κατ’ επιλογή και του
έχουν απονεμηθεί όλες οι διαμνημονεύσεις και τα μετάλλια
που προβλέπονται από το
βαθμό του.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Παράπλευρες απώλειες και οι... χήρες στο μέρισμα
του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η περικοπή επεβλήθη με τον Νόμο
Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε τον
Μάιο και με απόφαση του υφυπουργού
κ. Πετρόπουλου, επειδή το έλλειμμα
του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων αγγίζει το 32% ή περίπου 18
εκατ. το μήνα. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται, οι περικοπές που επιβλήθηκαν ήταν σχεδόν διπλάσιες, αφού το
μέρισμα μειώθηκε 33%-65% για τους
δικαιούχους ή και 100% για χήρουςχήρες.
Το μέρισμα χάνουν έτσι και εκείνες
που το έπαιρναν, ενώ όσες μένουν
πλέον χήρες κάτω των 55 θα το παίρνουν για μόνον τρία χρόνια, χωρίς να
εξετάζεται αν είναι πχ πολύτεκνες και

η μη δημιουργία ελλειμμάτων και η
βιωσιμότητα του ταμείου».
Σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο,
“τίθεται ηλικιακό όριο για το Χήρο ή
Χήρα για να δικαιούται μέρισμα λόγω
θανάτου μερισματούχου”. Συγκεκριμένα
δικαιούται , ο Χήρος ή η Χήρα μέρισμα,
εφόσον έχει συμπληρώσει το 55οέτος
κατά το χρόνο θανάτου του μετόχου.
Επιπλέον σε περιπτώσεις επιζώντων
συζύγων που έχουν συμπληρώσει το
52ο έτος δικαιούνται μέρισμα για μια
3ετία και στη συνέχεια αναστέλλεται
μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους.
Εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δε συμπληρώνουν το 52ο έτος κατά το χρόνο
θανάτου του μετόχου, δικαιούνται μέρισμα μόνο για μια 3ετία».

ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σ

τις 21 Σεπτεμβρίου,
ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγος
ΠΣ
Ιωάννης Καρατζιάς υπέβαλε την παραίτησή του
στην πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η
οποία έγινε αποδεκτή.
Ο κ. Καρατζιάς είχε αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής της ηγεσίας του
Σώματος τον περασμένο Φεβρουάριο.
Στην επιστολή παραίτησης που απέστειλε
στον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Νίκο Τόσκα, ο πρώην αρχηγός αναφέρει :
Κύριε Υπουργέ
Μη δυνάμενος (εκ χαρακτήρος) να
υποκύψω σε προσταγές και επιθυμίες

που είναι αντίθετες με τα
πιστεύω μου, τις Αξίες και
Αρχές μου.
Έχοντας εξαντλήσει
κάθε πρόσφορο και θεμιτό
μέσο, προσπαθώντας και
ενεργώντας με σκοπό τη
διαφύλαξη του κύρους του
θεσμού που υπηρετώ, αλλά
και υπερασπιζόμενος την προσωπική
μου Αξιοπρέπεια.
Υποβάλλω σήμερα την παραίτησή
μου από το Αξίωμα του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου
να επιλεγεί νέος Αρχηγός ο οποίος θα
τυγχάνει της πολιτικής στήριξης και εμπιστοσύνης τόσο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας όσο και
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Εμμένω στην παρούσα και ευχαριστώ
τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη
Τσίπρα, για την εμπιστοσύνη που έδειξε
στο πρόσωπό μου και την εκφρασμένη
δημόσια θέση του ότι «οι Αρχηγοί των
Σωμάτων Ασφαλείας δεν επιλέχθηκαν
με κομματικά κριτήρια, αλλά γιατί είναι
ικανοί και έντιμοι Αξιωματικοί».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ιωάννης Θ. Καρατζιάς
Αντιστράτηγος Π.Σ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
Ιδιοκτησία:
Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος
Συντακτική Επιτροπή:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διακοπές στην Αιδηψό

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Τους ταξιδιώτες, που κατέφθασαν από διάφορα μέρη της
Ελλάδας ,υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Π.Ε.Α.Π.Σ. Κώστας Γιαννάκος ,ο οποίος αφού τους διαβίβασε τις ευχές και του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου
για καλές διακοπές, μερίμνησε
για την ομαλή τακτοποίησή τους
και φεύγοντας ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη παρόμοια
Για επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ. εξόρμηση,στις αρχές της άνοιξης.
μπορείτε να καλείτε:
Κοινή προτροπή
-Γιαννάκος Κωνσταντίνος: 6974045719
όλων των συμμε-Τσούνας Ευθύμιος: 6974939696
τεχόντων( και εν
-Θεοδωρής Σάββας: 6946093673
τέλει δέσμευση
του Δ.Σ. της Ένω-Καραγκούνης Δημήτριος: 6974499891
σης) είναι να πα-Μαστρογιαννόπουλος Κωνσταντίνος:
γιωθεί το παραπά6937210380
νω πρόγραμμα δια-

*

αν μπορούν να εργαστούν εφόσον
έχασαν τον σύζυγό τους.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αριθ. πρωτ. Φ.80020
/οικ.23619/ Δ15.426/7.6.2016 καταργούνται οι κρατήσεις των μνημονιακών
νόμων 4024/2011 και 4093/2012 και
θα γίνει επανυπολογισμός όλων των
μερισμάτων με νέο ποσοστό αναπλήρωσης, ώστε να συμπεριληφθούν και
οι μνημονιακές κρατήσεις. Με τον τρόπο αυτό κανένας συνταξιούχος δε
θα μπορεί να καταφεύγει στα δικαστήρια και να επικαλείται ότι οι μειώσεις είναι παράνομες. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι «μέσω του νέου
συντελεστή αναπλήρωσης και της ετήσιας(!) αναπροσαρμογής εξασφαλίζεται

Εκδότης κατά το νόμο:
Κωνσταντίνος Γιαννάκος
Πρόεδρος της ΠΕΑΠΣ
Κωδ. Εντύπου: 8572
Εγγραφή νέου μέλους 10€
Ετήσια Συνδρομή Ένωσης 15€

κοπών που θα επαναλαμβάνεται κάθε
χρόνο,προς όφελος των μελών μας
καθώς και των εν ενεργεία συναδέλφων, με προοπτική να επεκταθεί και
σε άλλους όμορφους προορισμούς,
από τους πάμπολλους που διαθέτει
η χώρα μας. Ήδη μελετάται, από
τώρα, το μέρος που θα επιλεγεί για
την ανοιξιάτικη εκδρομή. Το συμβούλιο είναι ανοιχτό σε προτάσεις και η
έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος θα
βοηθήσει στην επιτυχή διοργάνωσή
της.

Η ύλη για δημοσίευση
και συνδρομές αποστέλλονται
στη διεύθυνση της Ένωσης:
Πατησίων 5 - Όροφος 7ος
Γραφ. 3, 4, 5 Πλατεία Ομόνοιας,
Τ.Κ: 10431
http://www.peaps.gr
email: infopeaps@gmail.com
Εκτύπωση:
«ΔΕΣΜΟΣ» Ε.Γιάνναρη 5, 11853
Τηλ.: 210.3468268 Fax: 210.3467155
desmosekdoseis@gmail.com
Επώνυμα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του συγγραφέα και όχι αναγκαστικά της
Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος.

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης για ραντεβού στο ΓΝΑ: 210 74 63 300

Σελίδα 3

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Το Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ σας ενημερώνει

Στον απόηχο της καλοκαιρινής ανάπαυλας

Σ

τιμα, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από τον
βαθμό και την θέση που κατείχε ο καθένας από
εμάς κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού μας βίου.
Τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα είναι ίδια
για όλους μας και η διεκδίκηση της επίλυσής τους
απαιτεί συντροφικότητα, μαζικότητα και διαρκή
αγώνα. Ο πολυκερματισμός, η αδράνεια και η αποστασιοποίηση με δικαιολογία, τις περισσότερες φορές, ανύπαρκτα συντεχνιακά οφέλη και προσωπικές
φιλοδοξίες όχι απλά δεν βοηθάνε στην επίλυση
των προβλημάτων αλλά τα πολλαπλασιάζουν.
Η Ένωσή μας με την 55ετή της ιστορία έχει δείξει
πως είναι το ασφαλές καταφύγιο για ΟΛΟΥΣ τους
συνταξιούχους συναδέλφους (τωρινούς και μελλοντικούς), ανά την Ελλάδα, ανεξαρτήτως βαθμού.
Οι ανοικτές και δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό και τηρούνται με
θρησκευτική ευλάβεια από τα θεσμικά όργανα, δίνουν τη δυνατότητα στο κάθε μέλος να εκφραστεί
ελεύθερα και εάν το επιθυμεί να μπει στην κρίση
των συναδέλφων και να εκλεγεί στο διοικητικό
συμβούλιο της Π.Ε.Α.Π.Σ. η στην ελεγκτική επιτροπή.
Η ιστορία, διαχρονικά, έχει δείξει πως, γενικά,
υπάρχει ένας δισταγμός, για να μη πούμε αδιαφορία,
μεταξύ των μελών μας, στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
Σχεδόν οριακά συμπληρώνεται ο απαιτούμενος
αριθμός των υποψηφίων. Ιδιαίτερα τα τελευταία

τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η Π.Ε.Α.Π.Σ.
θα εντείνει τις προσπάθειές τις ώστε να βρίσκεται
ακόμα πιο κοντά στα μέλη της και με διάφορους
τρόπους θα προσπαθεί να τους προσφέρει υπηρεσίες
που αφενός μεν θα στηρίζουν την κοινωνική συνοχή
και την συναδελφικότητα κι αφετέρου θα λειτουργούν ανταποδοτικά έτσι ώστε η ετήσια συνδρομή
του καθενός να του επιστρέφεται, με πολλαπλάσιο
όφελος για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Μετά και την πρόσφατη δημιουργία «σελίδας»
στο facebook (αναζήτηση ως ΠΕΑΠΣ) και παράλληλα
με την ιστοσελίδα www.peaps.gr και την εφημερίδα
«Η Φωνή των Αποστράτων» που προϋπήρχαν η
Ένωσή μας πλέον καλύπτει όλο το φάσμα της
σύγχρονης ηλεκτρονικής και έντυπης επικοινωνίας,
με τα μέλη, τους συναδέλφους και τους φίλους
της.
Λόγω της επίπλαστης ευημερίας που ζούσαμε
στην εποχή πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής
κρίση, δυστυχώς, δεν δόθηκε η ευκαιρία στην
Ένωσή μας να αναδείξει τις αρχές και τις αξίες
πάνω στις οποίες, κατά βάση, στηρίχτηκε η ίδρυσή
της, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο καταστατικό.
Τόσο οι κοινωνικές (και κατ' επέκταση) υπηρεσιακές
τάξεις όσο και οι συντεχνιακές ιδιαιτερότητες αποτελούν πλέον παρελθόν δίνοντας τη θέση τους σε
οριζόντιες περικοπές και αυτόματους κόφτες. Ήρθε,
λοιπόν, το πλήρωμα του χρόνου η Π.Ε.Α.Π.Σ. να
υπηρετήσει τους συνταξιούχους συναδέλφους ισό-

Θυμόμαστε τους
νεκρούς μας στον Καρέα

Σ

τις 22-07-2016 τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους
Αρχιπυροσβέστες Μαλούκο Δημήτριο και Μαυραειδή Θεμιστοκλή, τον Πυροσβέστη Διαβολή
Αλέξανδρο και τον Εθελοντή Πυροσβέστη Καραμολέγκο Δημήτριο, οι οποίοι έχασαν τη ζωή
τους κατά την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, στο δάσος
του Καρέα στον Υμηττό, το 1998.
Το τρισάγιο τελέσθηκε στον
τόπο όπου έλαβε χώρα το τραγικό
περιστατικό.
Στην τελετή, εκτός από τις οικογένειες, τους συγγενείς και τους φίλους των
αδικοχαμένων συναδέλφων, παρέστησαν επίσης, εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, εκπρόσωποι
εθελοντικών οργανώσεων,
συλλόγων, εκπρόσωποι
των συνδικαλιστικών ενώσεων του Πυροσβεστικού
Σώματος καθώς και πλήθος συναδέλφων. Παρέστη και αντιπροσωπεία της
Ένωσής μας εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο
Ευθύμιο Τσούνα και τον
μέλος της Ελεγκτικής Παναγιώτη Δρίτσα.

χρόνια, είναι αισθητή η απουσία
ф.р.я.ё
я.
.
πρώην ανώτατων και ανώτερων
αξιωματικών. Θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτό οφείλεται
στη γενικότερη αδρανοποίηση
1961
που διακατέχει την πλειονότητα
των Ελλήνων και όχι σε κάποιους από τους λόγους
που προαναφέραμε.
Όπως ξεκάθαρα τονίζαμε και στο φετινό 1ο
φύλλο της εφημερίδας μας, το σημερινό Δ.Σ.
«...καλεί σε συμπόρευση τόσο τους επιλαχόντες
συναδέλφους που προέκυψαν από τις τελευταίες
εκλογές όσο και οποιοδήποτε άλλο μέλος μας επιθυμεί να συνεισφέρει στον κοινό μας αγώνα...».
Δυστυχώς οι παραινέσεις μας δεν βρήκαν ανταπόκριση, μέχρι σήμερα. Ποτέ όμως δεν είναι αργά.
Ελάτε από τα γραφεία μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη
10-12 π.μ., ή εάν ο χρόνος και η απόσταση δεν σας
το επιτρέπουν, επικοινωνήστε μαζί μας για προτάσεις,
σχόλια, παρατηρήσεις και ότι άλλο πιστεύετε πως
θα βοηθούσε στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία, της Π.Ε.Α.Π.Σ. προς όφελος των μελών
της.
Η καλοπροαίρετη κριτική είναι πάντα καλοδεχούμενη. Κριτική, εκ του ασφαλούς, που συνήθως
κρύβεται πίσω από την ανωνυμία ή τη θαλπωρή
του καναπέ, μόνο κακό κάνει. Ιδού, λοιπόν, πεδίο
δόξης λαμπρό!
Καλό χειμώνα σε όλους!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.

Ό

πως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας, μετά από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε η
Π.Ε.Α.Π.Σ., στις έδρες των περισσοτέρων συλλόγων αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος ανά την Ελλάδα, υπήρξε ταύτιση απόψεων με το σύνολο των διοικητικών τους συμβουλίων, μεταξύ
άλλων και στο θέμα της διοργάνωσης, από την Ένωση, μιας πανελλαδικής συνδιάσκεψης.
Σκοπός της συνάθροισης αυτής θα είναι η ανταλλαγή απόψεων
και η δρομολόγηση ενεργειών που στοχεύουν στον συντονισμό
και στην καλύτερη συνεργασία των συλλογικών φορέων των αποστράτων του Π.Σ., με απώτερο στόχο αφενός μεν την οργάνωση
του αγώνα για την επίλυση των κοινών μας προβλημάτων και
αφετέρου την προώθηση δράσεων προς όφελος όλων των συνταξιούχων του κλάδου μας.
Η 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Συλλόγων Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Νοεμβρίου 2016, στην Ελάτη Τρικάλων.
Τα έξοδα φιλοξενίας των εκπροσώπων θα καλυφθούν από την
Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος.
Η παρουσία επί πλέον αντιπροσώπων καθώς και μελών των οικογενειών τους είναι εφικτή, εφόσον θα το δηλώσουν έγκαιρα και
βέβαια καλύψουν οι ίδιοι, ή οι φορείς τους, τα αναλογούντα έξοδα.
Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των περιφερειακών συλλόγων να
δηλώσουν έγκαιρα (και όχι αργότερα από τη 10η Νοεμβρίου
2016), τους εκπροσώπους τους, ώστε να κλειστούν τα δωμάτια
στο ξενοδοχείο και να διοργανωθεί, με επιτυχία, η εκδήλωση.

Τραπεζικοί λογαριασμοί της ΠΕΑΠΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Αρ. Λογ. 155/482202-17

Τ.Τ. EUROBANK: Αρ. Λογ. 0026-0626-06-0100753207
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Ένα «καυτό» Φθινόπωρο έφτασε!
Φ

τάσαμε προς το τέλος και αυτής της δασοπυροσβεστικής περιόδου, όπου για μια ακόμη
φορά δοκιμάστηκαν οι αντοχές του εξαντλημένου
πια προσωπικού του πυροσβεστικού Σώματος. Με
τριχοτομημένη σύνθεση (μόνιμοι πυροσβέστες,
πενταετούς υποχρέωσης και εποχικούς), το αποτέλεσμα ήταν, λόγω έλλειψης κονδυλίων για εκτός
έδρας μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις, το βάρος
να πέσει για ακόμη μια φορά, που αλλού, στις
πλάτες του λειψού μόνιμου προσωπικού.
H υπερεργασία, η ατέλειωτη καταπόνηση και
φυσικά και κυριότερα η έλλειψη στοιχειωδών
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, συνετέλεσε
να θρηνήσουμε για μια ακόμη χρονιά νεκρούς
και τραυματισμένους συναδέλφους μας. Αυτό
και σε επίπεδο ανώτατων αξιωματικών που από
την εξάντληση παραλίγο να χάσουν τη ζωή τους.
Αυτοί, όμως, που θα έπρεπε να είναι οι θεματοφύλακες των στοιχειωδών δικαιωμάτων ανάπαυσης και μη καταπόνησης του ίδιου του εαυτού
τους αλλά και του προσωπικού που διοικούν.
Δεν ξέρω τι να πω. «Ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς» αντί καθεστώς «μεσαίωνα» το λέει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), λόγω της ιδιαιτερότητας της
«ιεραρχικής τους θέσης» και του «υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης», οι οποίοι άκουσον – άκουσον, τις περισσότερες φορές δέχονται αδιαμαρτύρητα το ιδιότυπο αυτό εργασιακό καθεστώς.
Σαν να μην πέρασε ούτε μέρα από την αποστρατεία μου και παρά την αλλαγή κυβερνήσεων
δεξιάς, συγκυβερνήσεων και… «αριστεράς» με
γεύση μπόλικης σοσιαλδημοκρατίας. Αυτά είναι
τα στελέχη που θα ανεβάσουν το κύρος της πυροσβεστικής μας τόσο απέναντι στην κοινωνία
όσο και απέναντι στους δόλιους τους διοικούμενους; Τότε οι τελευταίοι δε θα πρέπει και να
διαμαρτύρονται, αφού ο φάρος και καθοδηγητής
της απλήρωτης και φονικής εργασίας είναι ο
ίδιος ο Διοικητής τους. Να είμαστε σοβαροί.
Τέτοια στελέχη πρέπει να απομονώνονται για να
μην πω ότι στις κρίσεις πρέπει να «πηγαίνουν
σπίτι τους». Είναι επικίνδυνα!!!(*) Για να είμαι
σωστός, να αποδώσω και τη συνέχεια της ανακοίνωσης της Ε.Α.Π.Σ που ζητά εφαρμογή του
Κ.Ε.Υ.Π.Σ σε όλο το προσωπικό από τους Διοικητές
μέχρι και τους πυροσβέστες. Φτάνει όμως αυτό
μόνο; Δεν πρέπει να στιγματίζει τέτοιες συμπεριφορές τουλάχιστον ως μη επαγγελματικές;
Όσο δε στην πολύπαθη χώρα μας, για μια ακόμη
φορά από τις πυρκαγιές καταστράφηκαν καλλιέργειες, σπίτια, αποθήκες, πολύτιμοι δασικοί πνεύμονες. Η πυρασφάλεια της χώρας μας και η προετοιμασία για τη θωράκισή της, για μια ακόμη
φορά, «πήγε περίπατο».
Ας αλλάξουμε, όμως, θέμα και ας δούμε τι μας
επιφυλάσσει η κυβέρνηση.
Ένα «καυτό» Φθινόπωρο έφτασε για όλο το λαό,
δίνοντας τέλος στην καλοκαιρινή ραστώνη που
περίμενε, όχι άδικα, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, αφού η εποχή προσφέρεται για τα «μπάνια
του λαού», έστω και με λεωφορείο στις γύρω περιοχές, για όσους μένουν στο «κλεινό άστυ» και
για όσους αδυνατούν όχι μόνο να πάνε διακοπές
αλλά και να ζήσουν ανεκτά με αξιοπρέπεια.
Μετά τη ψήφιση του Ν.4387/12-5-2016 για το
νέο ασφαλιστικό, γνωστός ως νόμος «Κατρούγκαλου», ακολούθησαν και οι Υ.Α εφαρμοστικές
του νέου νόμου. Με βάση το νέο νόμο λαιμητόμο
ο πέλεκυς πέφτει βαρύς στα συνήθη υποζύγια
τους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Τα μέτρα
πιάνουν τους πάντες και φυσικά και εμάς τους
εργαζόμενους και συνταξιούχους των Σωμάτων
Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ, Λ.Σ) και των Ενόπλων

Γράφει ο Σάββας Θεοδωρής,
μέλος του Δ.Σ της Π.Ε.Α.Π.Σ.
Δυνάμεων.
Το μεγαλύτερο μερίδιο από τις άγριες περικοπές
με απώλεια εισοδήματος που φτάνει έως 35%, καλούνται να το πληρώσουν οι νέοι συνταξιούχοι,
που θα αποχωρήσουν με τις διατάξεις του νέου
νόμου που είναι ήδη σε ισχύ.
Νέες μειώσεις έρχονται και σε μας τους σημερινούς συνταξιούχους. Όσοι παίρνουν μικτό ποσό
πάνω από τα 1.300 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται η
εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου
38 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, και των παρ.
11, 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011, και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44
του Ν. 3986/2011 – καθαρά δηλ. περί τα 1.120
€), θα έχουν περικοπές στο σύνολο της σύνταξης
που ξεκινούν από 6% και φτάνουν τουλάχιστον
ως το 20% ανάλογα με το αν έχουν κύρια, επικουρική ή και μέρισμα. Το ακαθάριστο ποσό που
θα ληφθεί υπόψη είναι αυτό που προκύπτει μετά
την αφαίρεση των μειώσεων που έχουν επιβληθεί
ως τώρα πλην της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) και της εισφοράς ασθενείας.
Οι περικοπές αυτές θα προέλθουν από τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων για
όσους λαμβάνουν, μαζί με την κύρια, συνολικό
ποσό πάνω από 1.300 ευρώ καθώς και για όσους
λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των
Πολιτικών Υπαλλήλων,του Στρατού του Ναυτικού
και της Αεροπορίας. Να σημειωθεί ότι στο επικουρικό (ΕΤΕΑ), ορίζεται νέο χαμηλό ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης της τάξης του 0,45%, βάσει
του οποίου γίνεται ο επανυπολογισμός και των
ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων.
Οι επικουρικές συντάξεις θα επανυπολογιστούν
άμεσα από την ΗΔΙΚΑ και ο λογαριασμός θα
έρθει πιθανότατα στην πληρωμή της σύνταξης
του Οκτωβρίου (δηλαδή στο τέλος Σεπτεμβρίου
2016). Υπολογίζεται πως οι επικουρικές συντάξεις
θα …«εξαερωθούν» κατά 30 έως 40%.
Μια πρώτη γεύση έχουν πάρει οι συνάδελφοι
συνταξιούχοι των Σ.Α με μηνιαία περικοπή του μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ κατά 32% περίπου ανά μήνα
που λόγω της τριμηνιαίας καταβολής φαίνεται
πολύ μεγαλύτερη και οδυνηρή.
Το ΕΚΑΣ εξαφανίζεται και οι αναπηρικές συντάξεις δέχονται «άγριο ψαλίδι» ενώ μέχρι το
τέλος του 2016 το ίδιο καθεστώς θα επεκταθεί
και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις αναπηρίας.
Στο νόμο κρύβονται και άλλες νέες μειώσεις για
όσους παίρνουν δυο κύριες ή επικουρικές συντάξεις,
καθώς από 1ης/7/2016 η κράτηση 6% για ασθένεια
επεκτείνεται στο άθροισμα των δυο κύριων ή επικουρικών συντάξεων. Σήμερα το 6% επιβάλλεται
μόνο στη μια κύρια ή επικουρική σύνταξη.
«Βραδυφλεγή βόμβα» του νέου νόμου αποτελούν οι λεγόμενες προσωπικές διαφορές που θα
προκύψουν για τις σημερινές κύριες συντάξεις.
Ο νόμος λέει ότι όλες οι καταβαλλόμενες κύριες
συντάξεις θα υπολογιστούν με τα νέα ποσοστά
και οι διαφορές που θα προκύψουν θα καταβάλλονται ως το 2018. Ο περίφημος «κόφτης δαπανών»
τις προσωπικές διαφορές θα μειώσει τις κύριες
συντάξεις το αργότερο ως τα μέσα του 2017 ή
στην καλύτερη περίπτωση θα τις παγώσει χωρίς
αναπροσαρμογή σε περίπτωση … αύξησης του
ΑΕΠ και αναπροσαρμογής (λέμε τώρα, μην το
παίρνετε και σοβαρά) των μισθών.

Και η «Οδύσσεια» εργαζομένων και συνταξιούχων
δεν έχει τέλος… Αναμένεται νέος τρόπος επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων, έως τον Σεπτέμβριο του 2017,στις οποίες η διαφορά των
ήδη καταβαλλόμενων με τις νέες μειωμένες παροχές, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού, διατηρείται ως «προσωπική διαφορά» μετά το 2018.
Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβένεται σταδιακά, σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή
των επικουρικών συντάξεων. Η διαδικασία της
απόφασης εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς
αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014.
Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1.1.2015
και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν μετά
τις 13 Μαΐου 2016, ο υπολογισμός της σύνταξης
γίνεται εξ ολοκλήρου με τον νέο τρόπο που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.
Όσον αφορά στα εφάπαξ τίθεται ημερομηνίαορόσημο η 1.1.2014. Για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών επί των οποίων
έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης.
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών
κατά τα 5 τελευταία έτη έως και την 31.12.2013.
(ΦΕΚ : 1605 τ.Β’/07-06-2016 Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων
συντάξεων. [αριθ. οικ. 26083/887], Αναπροσαρμογή
καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης. [αριθ. οικ. 25909/470].
Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής
από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και εφεξής κρίνονται
ως προς τον τρόπο υπολογισμού της παρούσης
υπουργικής απόφασης. Ειδικά για εφάπαξ στο
δημόσιο που εκκρεμούν να χορηγηθούν με τις
αιτήσεις να έχουν υποβληθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013,
εκτιμάται ότι θα προκύψουν μειώσεις έως και
18%.
Και ανάμεσα στα δυσάρεστα και ένα ευχάριστο,
αν ποτέ υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση: Το ΣτΕ
ακύρωσε την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση
και κήρυξε ως αντισυνταγματικό το ν.4307/2014,
αναφορικά με τις αποδοχές των υπηρετούντων
στα Σώματα Ασφαλείας. Και μετά την εξέλιξη αυτή
… ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνάντηση με τις Ομοσπονδίες και Ενώσεις Σ.Α
δήλωσε για τις ήδη ψηφισθείσες διατάξεις περί
ισοδυνάμων και εξοικονόμησης πόρων, ώστε να
μην παγώσουν οι μισθολογικές προαγωγές από
01/01/2017, ότι δεν απασχολούν πλέον την Κυβέρνηση, αφού θα εφαρμοστεί νέο ειδικό μισθολόγιο!!! Λέτε να είναι ένα καινούριο κόλπο της
«πρώτης και δεύτερης φοράς Κυβέρνησης της Αριστεράς» για να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της τις Αποφάσεις του ΣτΕ; Δεν είναι η
πρώτη φορά. Να επισημανθεί και ο εξόφθαλμος
αλληθωρισμός που – όταν τη συμφέρει – κάνει
άμεσα αποδεκτές τις Αποφάσεις του ΣτΕ (βλ. διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά κανάλια). Τόση …
..ευαισθησία!!!
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ο αγώνας των εργαζομένων και συνταξιούχων
στα Σ.Α και στις Ε.Δ πρέπει να είναι κοινός με
τον υπόλοιπο εργαζόμενο λαό και τους συνταξιούχους. Έτσι πρέπει να είναι. Κοινό μέτωπο απέναντι σε ένα ανελέητο κυβερνητικό ράπισμα
κατά της ίδιας της ζωής μας με στόχο την εξαθλίωσή μας και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών
και βιομηχανικών ομίλων που επιφυλάσσουν εργαζόμενους …γαλέρας των 400 ευρώ και συνταξιούχους πένητες. Κοινό μέτωπο για να αντιμε-
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τωπίσουμε το σύστημα υγείας
που νοσεί βαθύτατα με τραγικές
ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κλίνες, νοσηλεία
και βάζει σε περιπέτεια τις ίδιες
τις ζωές μας αφού η ιδιωτικοποίηση
των παροχών υγείας, έχει φτάσει,
είναι επί θύραις.
Ναι στις νομικές διεκδικήσεις
αλλά όχι μόνο. Δεν αρκεί.
Συμπορευόμαστε με όλους τους
εργαζόμενους και συνταξιούχους
της χώρας μας και μαχόμαστε ενάντια στις πολιτικές εξαθλίωσης και
φτωχοποίησής μας για την οικονομική ανάκαμψη και νέα κερδοφορία των κεφαλαιοκρατών από
την οποία δεν έχουμε τίποτε να
περιμένουμε προς όφελός μας.
Συνάδελφοι, συνταξιούχοι και
ευρισκόμενοι στην ενέργεια, ας
συμπορευτούμε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και συνταξιούχους της χώρας μας που πλήττονται από αυτές τις πολιτικές
στο κοινό αγώνα για τη διεκδίκηση
της αξιοπρέπειάς μας και του δικαιώματός μας στην επιβίωση.
(*) ΥΓ. Όσον αφορά στους ανώτατους αξιωματικούς που με την
υπερεργασία αυτών και του προσωπικού στο οποίο προΐστανται,
νομίζουν ότι κάνουν το σωστό, δυο
ακόμη λόγια:
•Θα έπρεπε να ξέρουν τόσα χρόνια ότι οι προληπτικές επιφυλακές
του προσωπικού που διοικούν όχι
μόνο είναι παράνομες και καταχρηστικές αλλά και καταργούν το
αξιόμαχο του προσωπικού αφού
όταν θα παραστεί πραγματική ανάγκη χρησιμοποίησής τους, αυτό στην
καλύτερη περίπτωση θα είναι κουρασμένο, καταπονημένο και μη
αποδοτικό.
•Η προσωπική τους καταπόνηση
με το κουβάλημα του ράντζου στο
γραφείο τους, σημαίνει δύο πράγματα: ή (α) φοβούνται ότι το προσωπικό τους επαγγελματικά είναι
υποδεέστερο των αναγκών (όχι
λειψό, γιατί αυτό εδώ και δεκαετίες
είναι κοινό μυστικό) και δεν το
εμπιστεύονται ή (β) έχουν αντιληφθεί λανθασμένα το ρόλο τους όχι
ως προϊστάμενοι στα διάφορα συμβάντα που επιλαμβάνονται αλλά
ως συμπλήρωμα στο προσωπικό
τους. Αν συμβαίνει το πρώτο είναι
υπεύθυνοι γιατί δεν έλεγξαν το
προσωπικό τους και δεν εφάρμοσαν τα δέοντα για την επαγγελματική θωράκισή του ενώ αν συμβαίνει
το δεύτερο θα πρέπει να ξέρουν
ότι μια μονάδα ακόμη (ο εαυτός
τους) όσο και καταρτισμένη επαγγελματικά να είναι, όσο ρωμαλέα
και πολύπειρη να είναι, δεν αρκεί
για να δώσει στο σύνολο τις σωστές
και ψύχραιμες κατευθύνσεις και
οδηγίες, όπως επίσης δεν είναι δυνατή να αποφύγει κακοτοπιές, να
υποχωρήσει αν χρειαστεί για λόγους
ασφάλειας και να ξεδιπλώσει ένα
άρτιο επιχειρησιακό σχέδιο για την
αντιμετώπιση του συμβάντος, χωρίς
καθαρό μυαλό και ξεκούραση.

Η υγεία των αποστράτων σε απαξίωση

Η

μνημονιακή εποχή, όπως επιβλήθηκε από τους ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Ελληνικές
κυβερνήσεις- συγκυβερνήσεις, κατέρριψε ένα ακόμη
μύθο σχετικό με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
(Ε.Δ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α).
Ο πρώτος μύθος ήταν αυτός
που τοποθετούσε τους στρατιωτικούς και τους συναδέλφους
των Σ.Α σε μια ιδιαίτερη κατηγορία
προνομιούχων, ξεχωριστή από
τον υπόλοιπο λαό. Αυτός ο μύθος
έτρεφε για δεκαετίες τα στελέχη
για να έρθουν τα μνημόνια ν’
αποδείξουν ότι οι στρατιωτικοί
και τα Σ.Α όχι μόνο δεν αποτελούν
μια ευνοημένη κατηγορία αλλά
υπέστησαν τις ίδιες συνέπειες από την εφαρμογή των
μνημονίων όπως με όλους μη προνομιούχους Έλληνες.
Ο δεύτερος μύθος είναι αυτός που αφορά την υγεία
των στελεχών των Ε.Δ και των Σ.Α. Μας είπαν και μας
λένε ότι τουλάχιστον οι παροχές υγείας δεν θα θιγούν
και θα έχουν ξεχωριστή αντιμετώπιση. Όμως τα περιοριστικά μέτρα που εξακολουθούν να παίρνονται αποδεικνύουν το αντίθετο. Τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται
οι απόστρατοι έχουν τα ίδια προβλήματα με τ’ άλλα νοσοκομεία της χώρας. Περικοπές δαπανών, που οδηγούν
σε ελλείψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού,
δυσβάστακτη οικονομική συμμετοχή των ασθενών αποστράτων σε φάρμακα και νοσηλεία. Αποτέλεσμα η μακροχρόνια αναμονή για εξετάσεις από τους γιατρούς
(ραντεβού), η συχνή βλάβη μηχανημάτων και η έντεχνη
προώθηση σε ιδιωτικά διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα. Σύμφωνα με έρευνες προκύπτει ότι στη χώρα ένα
σεβαστό ποσοστό ασθενών εγκαταλείπουν την θεραπεία
τους γιατί δεν αντέχουν το οικονομικό κόστος. Το εφιαλτικό αυτό γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συμπολίτες μας αυτοί, που ανάμεσά τους βρίσκονται και
δικοί μας συνάδελφοι, είναι προγραμμένοι από τη ζωή!
Για όποιον δεν έχει προσωπική εμπειρία από τα δημόσια
νοσοκομεία ας ανατρέξει στα κείμενα και δελτία τύπου
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ
(Δελτίο τύπου ΠΟΕΔΗΝ 27/7/2016 “Νέο καρδιογράφημα
του ΕΣΥ” όπως και στα πρόσφατα της 31/8 “Βαράει
διάλυση το ΕΣΥ” και “Υπέρηχος του ΕΣΥ- σάπιο σύστημα”),
με τις τραγελαφικές και άκρως επικίνδυνες για τη δημόσια
υγεία ελλείψεις των νοσοκομείων ανά την Ελλάδα. Η
κοινωνική υγεία έχει φθάσει σε επίπεδα διάλυσης, με το
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να ξεπερνάει τα

όρια αντοχής του, με υπαιτιότητα της πολιτικής των κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ – Ν.Δ αλλά ακόμη και του φερόμενου
ως αριστερού ΣΥΡΙΖΑ.
Και στο ερώτημα του απλού πολίτη γιατί αυτή η απαξίωση της υγείας, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη απάντηση
από εκείνη της πολιτικής επιλογής. Ναι όσο και απίστευτο να
ακούγεται στα αυτιά του καλόβολου πολίτη αυτή είναι η αλήθεια γιατί ο περιορισμός δαπανών
για την υγεία μαθηματικά οδηγεί
στα φαινόμενα απαξίωσης της
δημόσιας υγείας.
Το χειρότερο όμως απ’ όλα
είναι ότι αυτές οι πολιτικές προετοιμάζουν το έδαφος για να ευδοκιμήσει η ακροδεξιά προπαγάνδα. Οι διάφοροι φορείς
της, χρυσή αυγή κτλ., εκμεταλλεύονται την δικαιολογημένη αγανάκτηση για να δηλητηριάσουν την σκέψη
του ανύποπτου πολίτη. Πίσω από το προσωπείο της καταδίκης των κυβερνητικών μέτρων κρύβουν τις πραγματικές προθέσεις που δεν είναι άλλες από την επιτάχυνση
της παραπέρα εξαθλίωσης του Ελληνικού Λαού και στα
θέματα της υγείας. Εξ άλλου στο καθεστώς που ονειρεύονται χωρούν μόνο οι υγιείς και δυνατοί, οι άλλοι
δεν έχουν λόγο ύπαρξης.
Μετά απ’ όλα αυτά προβάλλει το ερώτημα, αν υπάρχει
άραγε λύση. Οι διάφοροι καλοθελητές σπεύδουν ν’
απαντήσουν δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα,
βλέπεις η κρίση, λες και αυτήν δεν την δημιούργησαν
συγκεκριμένα συμφέροντα. Και συνεχίζουν λέγοντας
ότι δεν έχει αξία κανένας αγώνας γιατί δεν θα έχει
κανένα αποτέλεσμα, καθίστε λοιπόν στους καναπέδες
όπου μπορείτε να εκτονώνετε ελεύθερα την οργή σας.
Η πρωτοβουλία των αποστράτων δημιουργήθηκε για
να αποδείξει ότι αυτή η λογική αποτελεί τον νέο μύθο.
Λέει λοιπόν ότι ναι μπορεί να υπάρξει λύση σύμφωνα
με τα συμφέροντά μας αρκεί να αντιδράσουμε συλλογικά
και μαζί με όλο τον Ελληνικό Λαό. Όσο μεγαλύτερη συσπείρωση υπάρξει γύρω από την πρωτοβουλία τόσο μεγαλύτερα θετικά αποτελέσματα αναμένονται. Εξ άλλου
το πολιτικό σύστημα εκείνο που φοβάται είναι η οργανωμένη αντίσταση στα οικονομικά και αντιυγιεινά μέτρα
που απεργάζεται.
2/9/2016
Αριστείδης Γιαννόπουλος,
γιατρός ομοιοπαθητικής, απόστρατος ΠΝ.
Πηγή: https://sea-a.blogspot.gr

Το σχέδιο για το «πλαστικό» χρήμα
Πώς θα κτίζεται το αφορολόγητο

Σ

την τελική ευθεία βρίσκεται το
σχέδιο των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα είναι
υποχρεωμένοι, προκειμένου να λάβουν την έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο, να
έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις στις οποίες θα έχουν
πληρώσει με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή άλλο τραπεζικό μέσο, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
- Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ το ποσοστό ελάχιστης
δαπάνης με κάρτα θα είναι 10%.
- Για εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ το
ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με κάρτα θα είναι 15%.
- Για εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ το
ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με κάρτα θα είναι 20%.

- Για εισόδημα από 40.000 ευρώ και
πάνω η ελάχιστη δαπάνη με κάρτα θα
είναι 30%.
Στην περίπτωση που ο μισθωτός ή
συνταξιούχος δεν έχει δαπανήσει το
απαιτούμενο ποσό με κάρτα, τότε δεν
θα καρπώνεται το σύνολο του αφορολόγητου, αλλά λιγότερο.
Ουσιαστικά, για το ποσό που θα του
λείπει θα χρεώνεται με πρόσθετο φόρο, που θα υπολογίζεται με ποσοστό που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Αν, όμως, έχει πληρώσει με κάρτα περισσότερα
από τα ελάχιστα που θα απαιτεί η Εφορία, τότε θα έχει
πρόσθετη έκπτωση φόρου. Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα μετρούν όλες οι αποδείξεις, όπως, για παράδειγμα, το σούπερ-μάρκετ και τα καύσιμα.
Πηγή: Συνταξιουχικός Αγών
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Πρωτομαγιά 2016
Ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας,
με ορόσημο τις αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου του 1886.
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Έτσι οι χωροφύλακες από νωρίς το πρωί άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον εργατικών συγκεντρώσεων. Η πρώτη σοβαρή σύγκρουση έγινε
μεταξύ χωροφυλακής και απεργών αυτοκινητιστών στην οδό Εγνατίας. Οι χωροφύλακες χτύπησαν στο ψαχνό και σε λίγο έπεσε ο πρώτος
νεκρός απεργός: ήταν ο αυτοκινητιστής Τάσος
Τούσης. «Το πλακόστρωτο και οι γύρω δρόμοι
βάφονται με αίμα. Παντού ακούγονται αγκομαχητά των πληγωμένων και οι κατάρες του πλήθους ενάντια στους φονιάδες. Γίνεται διαδήλωση
με το νεκρό εργάτη πάνω σε μια πόρτα μπροστά
προς το Διοικητήριο, από το οποίο απουσιάζει
ο Διοικητής, όχι, όμως
και οι χωροφύλακες που
το φυλάνε πάνοπλοι.
Την ίδια ώρα οι καμπάνες σε όλες τις συνοικίες
κτυπάν συναγερμό, ο
λαός ξεχύνεται στους
δρόμους και κατηφορίζει προς το Κέντρο. Πορείες με υψωμένες τις
γροθιές ενώνονται με
τους απεργούς, ενώ
κόκκινα λάβαρα βαμμένα από το αίμα των δολοφονημένων εργατών ανεμίζουν. Οι πρώτοι νεκροί: Β. Σταύρου, Ιντο Σενόρ, Γ. Πανόπουλος,
Αγλαμίδης, Σαλβατόρ Ματαράσο, Δημ. Λαϊλάνης,
Σ. Διαμαντόπουλος, Γιάννης Πιτάρης, Ευθύμης
Μάνος, Μανώλης Ζαχαρίου, Αναστασία Καρανικόλα».
Οι μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών αντί να
κάμψουν τη λαϊκή αντίσταση, τη θεριεύουν προκαλώντας νέα κύματα οργής και αγανάκτησης.
Όλη η πόλη έχει ξεσηκωθεί ενώ οι στρατιώτες
παραβαίνουν τις διαταγές, αρνούνται να σηκώσουν όπλο κατά του λαού και συγκρούονται με
τους χωροφύλακες.
Το μεσημέρι ο διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού διατάσσει τους χωροφύλακες να κλειστούν
στα αστυνομικά τμήματα, δίνει εντολή σε αξιωματικούς του στρατού να αναλάβουν τη Διοίκηση
των αστυνομικών τμημάτων, και βγάζει ανακοίνωση που απαγορεύει κάθε συγκέντρωση ακόμα
και λίγων ατόμων σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο,
ενώ κλείνει και τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης.
Το γεγονός αυτό αντί να δράσει καταπραϋντικά
οξύνει ακόμη περισσότερο τα πνεύματα. Στις 5
μ.μ. πραγματοποιείται νέα λαϊκή συγκέντρωση
στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου χωρίς να υπάρξουν επεισόδια. Οι συγκεντρωμένοι εκδίδουν ψήφισμα το οποίο λέει:
«Απας ο λαός της Θεσσαλονίκης συγκεντρωθείς
εις παλλαϊκήν συγκέντρωσιν και ακούσας των
ρητόρων, αποφασίζει:
1) Εκφράζει τον αποτροπιασμόν και την αγανάκτησίν του διά τους δολοφόνους.
2) Διαδηλώνει τη συμπάθειάν του προς τους
αγωνιζόμενους απεργούς.
Και ζητεί:
Α) Παραίτησιν της κυβερνήσεως.
Β) Αμεσον σύλληψιν του διευθυντού της Αστυνομίας Ντάκου και την αντικατάστασιν του Γενικού Διοικητού Πάλλη.

Γ)Επίλυση όλων των αιτημάτων των απεργών
και ακύρωσιν της αποβολής του φοιτητή Καββαδία.
Δ) Απελευθέρωσιν όλων των συλληφθέντων.
Ε) Απόδοσιν των θυμάτων εις τα εργατικά Σωματεία προς κήδευσιν.
ΣΤ) Να επιτραπεί αύριον η τέλεσις παλλαϊκού
μνημοσύνου.
Δηλώνει:
ότι θα συνεχίσει την απεργίαν μέχρις της πλήρους επιλύσεως όλων των αιτημάτων και αναθέτει
εις τον Διοικητήν του Γ. Σ. Στρατού τη διαβίβασιν
του παρόντος ψηφίσματος εις την κυβέρνησιν».
Το βράδυ της 9ης Μαΐου ο λαός της Θεσσαλονίκης είναι η πραγματική εξουσία στην πόλη.
«Οι αρχές είχαν ουσιαστικά καταλυθεί.
Οι συνοικισμοί όλοι
είχαν καταληφθή
από τους διαδηλωτάς», γράφει ο επιμελητής του ημερολογίου του Ιωάννη
Μεταξά, Π. Σιφναίος. Και ο Γρ. Δαφνής
συμπληρώνει: «Τη
νύκτα της 9ης προς
10η Μαΐου, ούτε ο Γενικός Διοικητής, ούτε ο Σωματάρχης, ούτε καμία άλλη αρχή ημπορούσε να
ασκήση εξουσίαν! Ητο εκτός πάσης αμφιβολίας
ότι ο λαός της Θεσσαλονίκης ήτο κύριος της καταστάσεως». Μπρος σε αυτή την κατάσταση ο
Μεταξάς δεν έκρυψε τον τρόμο του και διέταξε
- όπως προαναφέραμε - να κινηθεί το Σύνταγμα
Λαρίσης προς τη Θεσσαλονίκη και μοίρα του
Στόλου να καταπλεύσει προς την πόλη. Ήθελε
προφανώς να σπείρει τον τρόμο και να δείξει
πως ήταν αποφασισμένος για όλα, αλλά τα
πράγματα δεν οδηγήθηκαν σε νέα σύγκρουση
δεδομένου ότι η απεργία λύθηκε με συμβιβασμό
που επιτεύχθηκε σε κεντρικό επίπεδο στον οποίο
συνέβαλε και η Ενωτική
ΓΣΕΕ με επικεφαλής τον
Κ. Θέο.
Το βράδυ της 9ης Μάη
του 1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς
έδωσε διαταγή ένα σύνταγμα στρατού από τη
Λάρισα να μεταφερθεί
στη Θεσσαλονίκη και μοίρα του στόλου να καταπλεύσει στο λιμάνι της πόλης προς αντιμετώπιση
των εργατών που βρίσκονταν σε απεργία. Ταυτόχρονα, προέβη σε δηλώσεις με τις οποίες δεν
άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνειών αναφορικά με τις προθέσεις του1: «Κατέστη φανερόν τόνισε - ότι οι σκοποί οι επιδιωκόμενοι από τους
διευθύνοντας την απεργιακήν κίνησιν είναι πολιτικοί, ανατρεπτικοί. Αν ήσαν οικονομικοί θα εδέχοντο οι ιθύνοντες τας δύο εργατικάς ομοσπονδίας
την λύσιν, την οποίαν η κυβέρνησις επέβαλε εις
τους καπνεμπόρους, και η οποία όχι μόνον καθορίζει κατώτατον ημερομίσθιον 90 δραχμών,
αλλά προβλέπει και περί μέσου ημερομισθίου
100 περίπου δραχμών... Η κυβέρνησις δε θα εμ-

ποδίση βεβαίως το δικαίωμα της απεργίας από
εκείνους οι οποίοι το έχουν, αλλά δε θα επιτρέψη
διατάρραξιν της τάξεως. Οσοι το επιχειρήσουν,
θα συναντήσουν το κράτος του νόμου».
Το πόσο σεβόταν το δικαίωμα της απεργίας ο
Μεταξάς αλλά και τι σήμαινε το κράτος του
νόμου, οι εργάτες της Θεσσαλονίκης το ένιωσαν
στο πετσί τους εκείνες τις μέρες. Το διαπίστωσε
επίσης ολόκληρος ο ελληνικός λαός λίγους μήνες
αργότερα, όταν επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου με ηγέτη του τον
Ιωάννη Μεταξά.
Μια παρατήρηση, όμως που αξίζει για την
προαναφερόμενη δήλωση του είναι πως αυτή η
δήλωση είναι μια δήλωση καρμπόν που εκφέρεται,
πανομοιότυπα, πάντοτε από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού ή υπουργού, στο πλαίσιο
του αστικού καθεστώτος - με δικτατορική ή κοινοβουλευτική μορφή διακυβέρνησης - όταν αυτό
το καθεστώς βρίσκεται αντιμέτωπο με εργατικές
- λαϊκές κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα μάλιστα όταν
αυτές είναι πετυχημένες.
Ο απολογισμός είναι 16 νεκροί και δεκάδες
τραυματίες. Την επομένη, οι κηδείες των θυμάτων
μετατρέπονται με μαζικές διαδηλώσεις. Στις 11
Μαΐου κηρύσσονται απεργίες διαμαρτυρίας σε
πολλές πόλεις της χώρας και στις 13 Μαΐου πανελλαδική απεργία. Η αναταραχή τερματίζεται
την επομένη, με σημαντικές υποχωρήσεις από
την πλευρά των καπνεμπόρων, ενώ το κράτος
υπόσχεται να χορηγήσει συντάξεις στις οικογένειες
των θυμάτων.
Ο θρήνος της μητέρας πάνω από το νεκρό γιο
της, απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό
φακό και ενέπνευσε τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο,
στο έργο «Επιτάφιος», το οποίο μελοποιήθηκε
από το Μίκη Θεοδωράκη.
Την επόμενη ημέρα, η κηδεία των θυμάτων
είναι πραγματικός λαϊκός ξεσηκωμός. Στο νεκροταφείο συγκεντρώνονται περίπου 150.000
άνθρωποι. Στις 11 Μαΐου κηρύσσονται απεργίες
διαμαρτυρίας σε πολλές
πόλεις της χώρας και
στις 13 Μαΐου πανελλαδική απεργία.
Τον Ιούλιο ξεσπούν
νέες απεργίες και μετά
τη δημοσίευση του διατάγματος, το οποίο καθιστά υποχρεωτική την
διαιτησία σε κάθε περίπτωση εργατικής διαφοράς, τα συνδικάτα κηρύσσουν γενική πανελλαδική απεργία για τις 5 Αυγούστου του 1936.
Με αφορμή την απεργία αυτή, ο Ιωάννης Μεταξάς ζητά από τον τότε βασιλιά Γεώργιο Β’
την αναστολή των άρθρων του Συντάγματος,
που προστατεύουν τις ατομικές ελευθερίες και
στις 4 Αυγούστου επιβάλλει δικτατορία.
Οι συγκεντρώσεις και οι απεργίες απαγορεύονται και επιβάλλεται κρατικός έλεγχος στα συνδικάτα. Λίγους μήνες αργότερα, στις 7 Απριλίου
του 1937, με τον Αναγκαστικό Νόμο 606/1937
το καθεστώς καθιερώνει την τελευταία εβδομάδα
του Απριλίου σαν «Εβδομάδα Εργατικής Αλληλεγγύης» και την 1η Μαΐου σαν «Ημέρα Εορτασμού
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της Εργασίας».
Ο νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων,
ηθικές αμοιβές σε εργαζόμενους αλλά
και σε εργοδότες, οι οποίοι θα κριθούν
από τους υπευθύνους της Εργατικής
Εστίας αν έχουν προσφέρει στην βελτίωση της εθνικής παραγωγής, «ώστε
να απονέμονται αι προσήκουσαι τιμαί
εις την εργασίαν εν τη εθνική ιδεολογική και πραγματική αυτής έννοια
λαμβανομένης».
Οι αμοιβές απονέμονται την 1η
Μαΐου παράλληλα με οργανωμένες
εκδρομές εργαζομένων στην ύπαιθρο
και πολιτιστικές εκδηλώσεις στα εργατικά κέντρα. Επιβάλλεται, επίσης,
ειδική εισφορά στους εργοδότες προς
την Εργατική Εστία, πέντε δραχμών
ανά μισθωτό, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές.
Η Πρωτομαγιά στην Κατοχή
Το 1942 και το 1943 τα παράνομα
συνδικάτα επιχειρούν να σπάσουν
τις απαγορεύσεις των αρχών κατοχής
με μικρές κινητοποιήσεις σε ορισμένους κλάδους, όπως τα μηχανουργεία, με συμβολικούς κυρίως στόχους.
Η πρωτομαγιά του 1944 θα καταγραφεί στη συλλογική μνήμη, όχι
λόγω των εργατικών κινητοποιήσεων,
αλλά εξαιτίας ενός τρομερού εγκλήματος, το οποίο συνδέεται, με την
«Εργατική Πρωτομαγιά».
Στις 27 Απριλίου του 1944 διμοιρία
του 8ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου σκοτώνει, σε ενέδρα
στον δρόμο Μολάων Σπάρτης στη
Λακωνία, τον Γερμανό στρατιωτικό
διοικητή Πελοποννήσου, στρατηγό
Φράντς Κρεχ και τρεις άνδρες της
συνοδείας του. Σε αντίποινα, ο στρατός κατοχής αποφάσισε «την εκτέλεση 200 κομμουνιστών, καθώς και
την εκτέλεση όλων των ανδρών που
θα συλλαμβάνονται μεταξύ Μολάων
και Σπάρτης».
Παρά τις προσπάθειες των οργανώσεων του ΕΑΜ και του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού για τη διάσωσή
τους, η απόφαση υλοποιήθηκε και
οι εκτελέσεις των 200 έγιναν την 1η
Μαΐου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Από αυτούς, οι 170 ήταν
πρώην κρατούμενοι των φυλακών
της Ακροναυπλίας και οι 30 πρώην
εξόριστοι από την Ανάφη, που είχαν
συλληφθεί για «κομμουνιστική δράση»
πριν από την Κατοχή. Ανάμεσά τους

Το βήμα των μελών μας

πολλά συνδικαλιστικά στελέχη και ο
πρώην βουλευτής του ΚΚΕ Στέλιος
ε πόνο ψυχής και βαθιά
στον Λιμενικό Σταθμό ΠειραιΣκλάβαινας.
συγκίνηση,
διαβάζω
κάθε
ώς.
Ο δήμος Καισαριανής οργανώνει
φορά
στα
τεύχη
της
Φωνής
των
Πολλές αναμνήσεις έχω υπηκάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, για
Αποστράτων, τον θάνατο πολρεσιακές και μη, ιδιαίτερα σε
να τιμήσει τα θύματα της ομαδικής
λών συναδέλφων, εν ενεργεία
μεγάλες πυρκαϊές καραβιών που
εκτέλεσης. Ο αριθμός των εκτελεκαι αποστρατεία, γνωστών και
με τόλμη και αυτοθυσία ριχνόσμένων στη Λακωνία τις ίδιες μέρες
μη.
μασταν στην κατάσβεση των
δεν έχει εξακριβωθεί με βεβαιότητα,
υπολογίζεται πάντως στους 100.
Στο τελευταίο φύλλο διάβασα
πυρκαϊών, αψηφόντας ακόμη
Η πρώτη ανοικτή συγκέντρωση
τον θάνατο δύο γνωστών συκαι την ίδια τη ζωή μας. ιδιαίτερα
για την Πρωτομαγιά μετά τον πόλεμο
ναδέλφων του Γιώργου του Καρόμως ενθυμούμαι τον ασυγκράγίνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο,
ρά και του Γιάννη του Χρα, με
τητο χειμαρρώδη λόγο του και
σχεδόν αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά.
τους οποίους συνυπηρέτησα.
την ανεμελιά που τον διέκρινε.
Μετά τη λήξη του Εμφυλίου πολέμου,
Με τον αείμνηστο Γιώργο συΓιώργο και Γιάννη πραγματικά
ο εορτασμός γίνεται με πολλές δυνυπηρέτησα στα πρώτα χρόνια
λυπήθηκα πάρα πολύ για τον
σκολίες, κυρίως σε κλειστούς χώρους,
της σταδιοδρομίας μου ως πυπρόωρο θάνατό σας. Εύχομαι
καθώς υπάρχουν σοβαροί περιοριροσβέστης στο Αρχηγείο του
στον πανάγαθο Θεό να ανασμοί στις δημόσιες συναθροίσεις και
Σώματος και συγκεκριμένα στην
παύσει τις ψυχές σας, και να τις
την πολιτική δράση. Οι διοικήσεις
Δ/νση Μελετών με Δ/ντή τον
εντάσσει μεταξύ των αγίων,
της ΓΣΕΕ διορίζονται από τα δικατότε Επιπυραγό αείμνηστο Γκίκα
διότι πραγματικά ήσασταν αγνοί
στήρια, τακτική που θα συνεχισθεί
Κων/νο και μετέπειτα Αρχηγό.
συνάδελφοι, τίμιοι, ηθικοί, ερέως τη Μεταπολίτευση και σε οριΑπό όλες τις καλές αναμνήσεις
γατικοί και συνεργάσιμοι, στις
σμένες περιπτώσεις μετά από αυπου
μου
έχουν
μείνει
από
τον
οικογένειές σας δε, εύχομαι
τήν.
αείμνηστο
συνάδελφο
και
φίλο
υγεία για να σας θυμούνται και
Με την κήρυξη της δικτατορίας
μου
Γιώργο
θα
αναφερθώ
σε
να καμαρώνουν για σας.
των συνταγματαρχών, στις 21 Απριμία
προσωπική
ανάμνηση.
λίου του 1967, επιβλήθηκε ο στραΉταν η εποχή που είχα αρΧολέβας Δημήτριος
τιωτικός νόμος και απαγορεύτηκε
ραβωνιαστεί
την
γυναίκα
μου
Αντιστράτηγος ε.α.
κάθε συγκέντρωση.
Αικατερίνη και
Σχεδόν ένα χρόνο μετά, στις 15
κάθε πρωί που
Απριλίου του 1968, το καθεστώς καΠυροσβέστης
ερχότανε με
θιερώνει την Πρωτομαγιά ως αργία
ρώταγε με το
με τον Αναγκαστικό Νόμο 380/68.
ο αφανής ήρωας
χαμόγελο στα Π-έφτει στη μάχη με το θάρρος το γνωστό του
Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του
νόμου, η πρωτομαγιά μπορεί να κηχείλη και με την
κι αυτές τις φλόγες της φωτιάς, σβήνει, νικά.
ρύσσεται υποχρεωτική αργία με απόαγνή και πραγΥ
-περτερεί
πάντα του πύρινου εχθρού του
φαση του υπουργού Απασχόλησης,
ματική ομιλία
διαφορετικά εντάσσεται στις προκαι τους κινδύνους της δουλειάς του αψηφά.
του τι κάνει η
αιρετικές αργίες.
Καιτούλα;
Ρ-ισκάρει πάντοτε την ίδια τη ζωή του,
Ο πρώτος εορτασμός της ΕργατιΜε τον αείτη θυσιάζει για τον κόσμο π’ αγαπά.
κής Πρωτομαγιάς, σε συνθήκες νομνηστο Γιάννη
Ο
-ταν
σε κίνδυνο βρεθούν συνάνθρωποί του
μιμότητας θα γίνει τον Μάιο του
συνυπηρέτησα
1975. Η 1η Μάη συνέπιπτε με τη
πάνω στη λάβα σαν λιοντάρι εξορμά.
εγώ ως ΔιοικηΜεγάλη Παρασκευή και η διοίκηση
Σ
-βύνει
τις φλόγες και τη μάχη την κερδίζει.
τής και αυτός
της ΓΣΕΕ με το Εργατικό Κέντρο, όριως Υποδιοικητής Β-άζει ένα τέλος και σ’ αυτή τη συμφορά.
σαν σαν ημέρα του εορτασμού τις 9
Ε-να κουράγιο, μια ελπίδα τους χαρίζει
Μαΐου. Η απεργιακή συγκέντρωση
πραγματοποιτου Ήρωά μας η μεγάλη προσφορά.
ήθηκε μπροστά
Σ-τα δυο του μάτια αργοκυλάει ένα δάκρυ,
Εμπάργκο
από το δημαρδάκρυ χαράς για του «εχθρού τη συντριβή»
χείο της Αθήνας
Κηρύσσω εμπάργκο στους “σοφούς”
Τ
-ο
έργο τέλειωσε τραβιέται σε μιαν άκρη
και ήταν ιδιαίτεστους “άξιους”, τους “πρώτους”,
ρα μαζική. Ανάκι ένα χαμόγελο ζητά «γι’ ανταμοιβή».
που τη ζωή μας θέλουνε
λογη συγκέντρωΗ
μοίρα έταξε σ’ αυτόν για να προσέχει
να βάλουνε σε νόμους.
ση έγινε και στη
Νόμος για μένα, μοναχά,
όσους ο πύρινος κλοιός τους απειλεί
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η η αξιοπρέπειά μου,
Σ
-αυτόν
τον Ήρωα που στην καρδιά του έχει
μπροστά στο Ερπου την πατούν τα τρωκτικά
γατικό Κέντρο
για τον πλησίον του αγάπη πιο πολύ.
οι άθλιοι Κυβερνήτες..
της Πόλης.
Γ. Παναγιωτακόπουλος
Γιάννης Κων. Τσαρτσάλης

Μ

Συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά μας
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Βλαχονικολός
Χρήστος
Δημητρέλος Κωνσταντίνος
Τσουμελέας
Ηλίας
Τσιλιάκας
Ευστράτιος
Μπένος
Ευθύμιος
Κάτσουλας
Ανδρέας

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Αντώνιος
Βασίλειος
Χρήστος
Δημήτριος
Νικόλαος
Σπυρίδων

ΠΟΛΗ
Σπάρτη
Αθήνα
Αθήνα
Ορεστιάδα
Αθήνα
Αθήνα

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΗ

Σπυρόπουλος
Σπυρίδων
Αριστείδης
Αθήνα
Ατσαλής
Γεώργιος
Ιωάννης
ΑΘήνα
Κοντοπάνος
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Άρτα
Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους
και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Από το Δ.Σ.
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ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 3 –
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 2109404110

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2016
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ. ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΗΝ
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Παραλιακή Αγίου Νικολάου - Αιδηψού
34300 Λουτρά Αιδηψού ΕΥΒΟΙΑ
Τηλ.:22260 22160 &22448
e-mail:info@galinihotelaidipsos.com
www.galinihotelaidipsos.com

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ
Γιος συναδέλφου εν αποστρατεία

Πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
στο Πρακτορείο Insurancenow.gr
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ειδικές τιμές για τα στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α.
Ιφιγενείας 9, Ν. Ιωνία T.K: 14231,
Tηλ: 6974014485, Tηλ. γραφείου: 210 2799770,
Φαξ γραφείου: 210 2799771
email: delidimounikos@gmail.com

GIANNA STUDIOS
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΝΥΔΡΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ.:2645093222 ή 92715 Κιν.:+306976773656
e-mail:info@gianna-studios.gr• www.gianna-studios.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Περικλής Μυργιώτης
Αγίου Μελετίου 119, πλησίον ΗΣΑΠ,
Πλ. Αττικής, τηλ: 210 8628901
Εκπτώσεις για όλους τους συναδέλφους
30% για Αρραβώνες - Γάμο - Βάφτιση
Μεγάλη Εξυπηρέτηση

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Μαρία Τ. Πολίτη & Συνεργάτες

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τοπογραφικά - Αποτυπώσεις - Χαράξεις
Φωτοερμηνείες - Πραγματωμοσύνες
Πράξεις Εφαρμογής & αναλογισμού
Μελέτες Οδοποιίας - Εργασίες Εργοταξίου
Εκτιμήσεις - Κτηματολογικές Μελέτες
Πάτροκλου 22, Βριλήσσια, Τ.Κ.:15235
Τηλ.: 210 8037 978, Κιν.: 697 4487 451
mtrif2005@yahoo.gr•www.topografos-mixanikos.gr

Τεχνικό Γραφείο
Μελέτη-Σχεδιασμός-ΚατασκευήΟικοδομικές άδειες
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Ηρακλέους 2 Ν. Κόσμος
Επικοινωνία: 6936 811815, 210 5325869
matpol@tee.gr

ΜΑΡΙΑ Ν. ΒΡΟΥΒΑ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια
Μετεκπαιδευθείσα στις
διαταραχές πρόσληψης τροφής
Ζαχ. Παπαντωνίου 3, Αθήνα 11145
(πλησίον ηλ. στ. Αγ. Ελευθερίου)
210 2111168, 697 2034957,
mariavrouva@hotmail.com
Δέχεται με ραντεβού

Συνεστιάσεις - Εκδηλώσεις
Αναλαμβάνω με την ορχήστρα μου
την κάλυψη κάθε κοινωνικής σας
εκδήλωσης με πλούσιο, λαϊκό,
νησιώτικο, δημοτικό πρόγραμμα
(ειδικές τιμές για συναδέλφους και συλλόγους)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νίκος Θ. Καραλής
Τηλ: 6945 410121 - 6970635058
email: kastalisnikos@yahoo.gr

Γεώργιος Χρας του Ιωάννη
Ιατρός Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Ειδικευθείς στην
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική
Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. (Η ΣΩΤΗΡΙΑ)
Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ/νση: Στρατηγού Λιόση 4
Πλατεία Δημαρχείου Άνω Λιόσια
Τηλέφωνα: 211 1833 596 - Κινητό: 6949 201700

Γεωργία Βορίση
Λογοπεδικός
Κιν.: 694 5465095
email: georgiavorisi@gmail.com
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Ειδικές τιμές για τα μέλη της
ΠΕΑΠΣ και τους υπαλλήλους του
Πυροσβεστικού Σώματος

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γεώργιος Σ. Δρούγκας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Μέλος της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

25ης Μαρτίου 76, Πετρούπολη 13231
Τηλ./fax: 210 5059 754, Κιν.: 697 4581 726

Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Νικηταρά 13, Άργος
Τηλ-fax: 27510 22972,
Κιν.: 6947 947 232
email: kmixalopoulou@yahoo.gr

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ευδοκία Σ. Χαραλαμπόγιαννη

MILITARY FAMILY SA
INSURANCE AGENCY
ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
IΠΠΟΙ
6-9
10
11-12
ΚΟΣΤΟΣ 87€
91€
97€

Πτυχ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

13-14
94€

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 8€ το ΕΞΑΜΗΝΟ

3ης Σεπτεμβρίου 96, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα
Τηλ.: 210 8251823, Φαξ: 210 8251824
email: info@papachristos.gr

Παθήσεις θυρεοειδούς • Παθήσεις επινεφριδίων
• Σακχαρώδης διαβήτης • Σακχαρώδης διαβήτης κυήσεως
• Οστεοπόρωση • Έλεγχος σωματικού βάρους • Ακμή
• Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα • Διαταραχές εμμήνου ρύσεως
• Πολυκυστικές ωοθήκες • Εμμηνόπαυση • Υπογονιμότητα
Πύθωνος 15, Κυψέλη (ισόγειο)
τηλ/φαξ: 213 023 8422
κιν: 697 3018 405 • email: charevi@yahoo.gr
Δέχεται με ραντεβού - Κατ’ οίκον επισκέψεις

