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Nο 42

το υπ' αριθμόν 8 Προεδρικό Διάταγμα
της 23ης Ιανουαρίου 2019, αναφέρεται ότι η αποστολή του ΕΦΚΑ (=Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι η δημιουργία ενός πρότυπου αποτελεσματικού
και βιώσιμου μοντέλου Κοινωνικής Ασφάλισης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος και την ενίσχυση
της κοινωνικής ευημερίας, θέτοντας ίσους
κανόνες για όλους.
Προς τούτο προτάθηκαν από τους απασχολούμενους με το Ασφαλιστικό Σύστημα
της χώρας διάφορες απόψεις προς επίλυση,
ώστε το Σύστημα να καταστεί βιώσιμο.
Ενδεικτικά, επειδή η χώρα δεν αντέχει
άλλη αναβολή, ο κόσμος άλλαξε καθώς και οι ανάγκες, οι συγγραφείς Μιλτιάδης Νεκτάριος, Πλάτωνας Τήνιος
και Γεώργιος Συμεωνίδης στο βιβλίο
τους «Συντάξεις για νέους» προτείνουν
τα εξής:
Ένα σύστημα συντάξεων για Νέους -ασφαλισμένους μετά 1.1.1993, όπου τρεις
πυλώνες άμεσα κατοχυρώνουν συνολική αναπλήρωση περί το 75% σε βάθος χρόνου.

Σ

Α. Ασφάλιση
Κύριας Σύνταξης
Ένα ταμείο κύριας
ασφάλισης
για όλους (ΕΦΚΑ)
ñ Εισφορές 10% (αντί του σημερινού
20%).
ñ Συντάξεις βάσει ατομικών λογαριασμών νοητής κεφαλαιοποίησης («Σουηδι-

κό σύστημα») με διανεμητική χρηματοδότηση.
Οι εισφορές πιστώνονται και κεφαλαιοποιούνται με επιτόκιο ίσο με την αύξηση
του ΑΕΠ.
ñ Η ηλικία συνταξιοδότησης αποφασίζεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, αρχίζοντας από τα 67. Επιλογή παραμονής στην
εργασία αυξάνει τη σύνταξη.

Β) Νέο Υποχρεωτικό
Κεφαλαιοποιητικό Ταμείο
Επικουρικών Συντάξεων
ñ Εισφορές 6% (όπως και πριν την τελευταία προσωρινή αύξηση).
ñ Κατατίθενται σε ατομικό λογαριασμό
όπου συσσωρεύεται κεφάλαιο.
ñ Τα αποθεματικά του Επικουρικού Ταμείου θα ανέλθουν στα €50 δισ. στην
πρώτη δεκαετία και στα €400 δισ. μέχρι το
2060 (περίπου 55% του ΑΕΠ). Αξιοποιούνται για τη δημιουργία νέου εθνικού κεφαλαίου επενδύσεων.
Συνέχεια στη σελ. 2

Στο «σκοτάδι» οι συνταξιούχοι για την προσωπική διαφορά.
Δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού.
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Προτάσεις για ένα νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Συνέχεια από τη σελ. 1

Γ) Ταμεία
Επαγγελματικής
Ασφάλισης (προαιρετικά).
ñ Ασφαλισμένοι θα μπορούν να αποχωρούν από το Επικουρικό Ταμείο
- προσχωρώντας σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ισοδύναμης
προστασίας.
ñ Τα ΤΕΑ προσφέρουν κλαδική διαφοροποίηση, σε προαιρετική βάση.
ñ Τα σημερινά Ταμεία Εφάπαξ μετατρέπονται υποχρεωτικά σε ΤΕΑ.
ñ Αυτοτελώς απασχολούμενοι εντάσσονται σε Ανοιχτά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Η μεταβατική
περίοδος:
Εγγυήσεις για τους
Ασφαλισμένους
προ του 1993.
Αξιοπιστία σε όσους υφίστανται
σήμερα αλλεπάλληλες μειώσεις παροχών. Μέσα σε έξι μήνες πρέπει να
εκπονηθούν λεπτομερή προγράμματα υλοποίησης, που θα διαρθρώνονται σε τρεις άξονες:

ñ Συγχώνευση όλων των υφιστάμενων ταμείων κύριων και επικουρικών συντάξεων.
ñ Ομογενοποίηση των ρυθμίσεων
εισφορών και παροχών για όλους.
ñ Πρόγραμμα χρηματοδότησης
παροχών μέχρι το 2045.
Από τον Σάββα Ρομπόλη και τον
Βασίλη Μπέτση στο βιβλίο τους «Η
Οδύσσεια του Ασφαλιστικού»
προτείνεται μια εναλλακτική πρόταση,
στο πλαίσιο του συστήματος Beveridge, που από το 2010 έχει εγκαθιδρυθεί σταδιακά στην Ελλάδα σε αντικατάσταση του προγενέστερου συστήματος τύπου Bismark και περιλαμβάνει σε επίπεδο αρχιτεκτονικής του
ΣΚΑ: Α) Tην ουσιαστική ενοποίηση σε
τρία ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης (μισθωτών - ελεύθερων επαγγελματιών - αγροτών), Β) Ένα Ασφαλιστικό Ταμείο Επικούρησης και Εφάπαξ
με δύο αυτοτελείς κλάδους, Γ) Βασική-αναλογική σύνταξη, Δ) Επικουρική
σύνταξη και Ε) Εφάπαξ παροχή.
Η βασική σύνταξη χρηματοδοτείται
από το κράτος (φορολογία) και χορηγείται χωρίς κριτήρια. Δεν έχει χαρακτήρα προνοιακού τύπου και επομένως δεν απαιτείται για τη χορήγησή
της η θεσμοθέτηση εισοδηματικών ή
περιουσιακών κριτηρίων.
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IΔIOKTHTHΣ:

◼ Eκδότης:

◼ Eπιμέλεια έκδοσης:

◼ Συντακτική Eπιτροπή:

◼ Eκδοτική Παραγωγή:

ΓPAMΠAΣ ΔHMHTPIOΣ

ΓPAMΠAΣ ΔHMHTPIOΣ, Πρόεδρος
ΣAΠOYNAΣ ΘEMIΣTOKΛHΣ,
ΣAΛΛAKIΔHΣ IΩANNHΣ,
ΠΑΤΑΡΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΓIΩPΓOΣ XPYΣOBITΣIANOΣ

MEMΦIΣ AE τηλ. 210-5240728
fax: 210-5224556
e-mail: memfisae@otenet.gr
Σωκράτους 23 Aθήνα 105 52

ñ Σύμφωνα με το βιβλίο του Αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη «Μεταρρυθμίσεων ανάβασις»
και επειδή είναι καιρός να εξετάσουμε
την ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης του
Ασφαλιστικού μας Συστήματος, έτσι όπως επιχειρείται και σε άλλες χώρες
του ΟΟΣΑ, θεωρεί ότι για τη χώρα μας
ενδείκνυται ένα σύστημα κοινωνικής
προστασίας που θα βασίζεται σε 3 άξονες: 1) Καταρχάς, σε ένα υποχρεωτικό δημόσιο πρόγραμμα συνταξιοδότησης διανεμητικού χαρακτήρα, υπέρ
των οικονομικά ασθενέστερων. 2) Συνταξιοδοτικά προγράμματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα για το σύνολο
του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού. 3) Επικουρική ιδιωτική ασφάλιση για όσους το επιθυμούν στο βαθμό
που ο Ασφαλισμένος αισθάνεται την
ανάγκη να συμπληρώσει τον ατομικό
του λογαριασμό. Τέλος, για να είμαστε
ρεαλιστές, τονίζει ο κος Χατζηδάκης, η
μεταρρύθμιση αυτή δεν θα είναι εύκολη, ούτε μπορεί να προωθηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Είναι φανερό ότι θα απαιτηθούν
μεταβατική περίοδος και διευκολύνσεις στους ασφαλισμένους προκειμένου να επιλέξουν σε ποιόν άξονα να
ενταχθούν.
◼ ΔΗΜ. ΓΡΑΜΠΑΣ
Πρόεδρος ΠΕΣΥ

Το Δ.Σ. της ΠΕΣΥ
Πρόεδρος:
Aντιπρόεδρος:

Γραμπάς Δημήτριος
Παταργιά-Aγγέλου
Δημητρούλα
Γενικός Γραμματέας: Σαπουνάς Θεμιστοκλής
Tαμίας:
Σαλλακίδης Ιωάννης
Mέλη:
Kανδρεβιώτης Mάρκος
Aλιφέρης Δημήτρης
Nτάμτσιος Iωάννης
Γιαννακάκης Aντώνης
Kαπόπουλος Bασίλειος
Xρονόπουλος Kων/νος
Αμβράζης Μάριος

εΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Από την εφημερίδα «Δικηγορικός
Κόσμος» των Συνταξιούχων Δικηγόρων
Γράφει ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων Δικηγόρων κ. Γουσέτης
Ο Σύλλογος των Συνταξιούχων Δικηγόρων, όπως και άλλες Συνταξιοδοτικές οργανώσεις διερωτώνται γιατί
καθυστερεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά τη συνταγματικότητα του Νόμου Κατρούγκαλου. Αν και συμπληρώνονται 18 μήνες από την εκδίκασή της, η πολυαναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί. Έτσι, πολλές χιλιάδες συνταξιούχων βρίσκονται σε αναμονή και εναγώνια
αναμένουν τη δημοσίευση των αποφάσεων.
Ο κ. Πετρόπουλος ξεκαθάρισε, όπως αναφέρει ο κ. Γουσέτης, ότι δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί ποτέ καμία
ατομική διοικητική πράξη επανυπολογισμού των συντάξεων, αλλά μόνο κάποια στιγμή, που δεν μπορεί να
προσδιοριστεί χρονικά, θα κοινοποιηθεί ένα ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται απλά το ποσό
της σύνταξης, όπως προέκυψε από τον επανυπολογισμό και οι κρατήσεις που γίνονται από την σύνταξη. Δεν θα
γίνεται δε μνεία ποια είναι η προσωπική διαφορά, διότι μετά τον πρόσφατο νόμο με τον οποίο ακυρώθηκε η περικοπή της, η έννοια «προσωπική διαφορά» δεν υπάρχει ούτε ως όρος.

1.
2.

Διατροφή στην τρίτη ηλικία
Χρυσοί κανόνες με βάση το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Διατροφής και Διαιτολογίας
Κάθε ηλικία έχει διαφορετικές διατροφικές απαιτήσεις.
Η τρίτη ηλικία χρειάζεται μια
διατροφή, ιδιαίτερα προσεγμένη με συγκεκριμένα συστατικά καθώς η διατροφή θα
πρέπει να λειτουργεί ως
«φάρμακο» για το σώμα, χωρίς να το καταπονεί ή να το επιβαρύνει.
ñ Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας. Ένα απλό, καθημερινό περπάτημα, θα ενεργοποιήσει τον οργανισμό σας
και θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα υγείας.
ñ Βάλτε άμυλο σε κάθε γεύμα σας (ψωμί, ρύζι, μακαρόνια, πατάτες ή δημητριακά). Φροντίστε να επιλέγετε
προϊόντα ολικής άλεσης.
ñ Τηρήστε τον κανόνα των 5 μερίδων λαχανικών και
φρούτων κάθε μέρα. Φροντίστε να βάλετε στη διατροφή
σας φρούτα και λαχανικά σε κάθε πιθανό συνδυασμό.

ñ Η πρωτεΐνη είναι σημαντική για τους μύες. Επιλέξετε τρόφιμα πλούσια σε
πρωτεΐνη, όπως το κρέας, τα
πουλερικά και τα ψάρια. Βάλτε στη διατροφή σας και τα
πολύτιμα Ω3, που θα βρείτε
στις σαρδέλες και στο σολομό. Φάτε φασόλια, αυγά και ξηρούς καρπούς για να αυξήσετε την πρωτεΐνη στον οργανισμό σας.
ñ Για να διατηρήσετε υγιή τα οστά σας, επιλέξτε τα
χαμηλά σε λιπαρά γαλακτοκομικά. Πλούσια πηγή ασβεστίου και βιταμίνης D είναι τα ενισχυμένα γαλακτοκομικά που θα πρέπει επίσης να καταναλώνετε.
ñ Μετριάστε το αλκοόλ στην ελάχιστη ποσότητα.
ñ Επιλέξτε τρόφιμα που αγαπούν την καρδιά, όπως το ελαιόλαδο.
ñ Πίνετε πολύ νερό. Η αφυδάτωση προκαλεί ζαλάδες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκειμένου η επικοινωνία μας να είναι άμεση για την ενημέρωσή σας σε όλα τα θέματα που
μας απασχολούν, παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στο γραφείο του Συλλόγου μας τηλ: 210 3813066
από το κινητό σας, ώστε να συμπληρωθεί το αρχείο των κινητών τηλεφώνων των μελών μας.
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Δημογραφικό, ο μέγιστος κίνδυνος!
Του ΚΩΣΤΑ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΣΥ

δώ και πάνω από 12 χρόνια έχω κρούσει -ανεπιτυχώς όπως πάντοτε- τον κώδωνα του επερχόμενου
μείζονος κινδύνου, του Δημογραφικού !!!
Είναι απογοητευτικό να ανησυχούν οι απλοί νουνεχείς
πολίτες ενώ αδυνατούν να αφουγκραστούν οι διαθέτοντες ώτα μη ακουόντων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι.
Ασυγκίνητοι, απαθείς, κουφοί, αλλά και τυφλοί που
δεν διακρίνουν τα οφθαλμοφανή, βραδύνοες, που αδυνατούν να αντιληφθούν τα αυτονόητα.
Πολυάριθμος ο θλιβερός εσμός των ανεύθυνων -ημέτερων και ξένων - ηγετίσκων /πυγμαίων δυστυχώς.
Δεν συγκινούνται από το τσουνάμι του ελληνικού και
ευρωπαϊκού δράματος της γήρανσης του πληθυσμού
που επέρχεται. Αλλεπάλληλες στατιστικές μελέτες τεκμηριωμένες καταδεικνύουν και με αριθμούς το τι θα επακολουθήσει.
Είναι έτοιμη να εκραγεί η "Πυρηνική Βόμβα του Δημογραφικού" πανευρωπαϊκά (όπως έγραφα 5 ακριβώς χρόνια πριν Μάρτιος του 2014).

Ε

Το (ελληνικό) προσδόκιμο Αφελληνισμού:
Από το 2011 μέχρι σήμερα συρρικνωθήκαμε περίπου κατά 10%! Μετά από 30 χρόνια θα προστεθεί άλλο
ένα 25% ελάττωσης. Σύνολο 35%. Δηλαδή, το 2050 θα

είμαστε λίγο πάνω από 7 εκατομμύρια !!! Αν συνυπολογιστεί η αναπόφευκτη μουσουλμανοποίηση -πανευρωπαϊκά μάλιστα- τότε. ... που πάμε, πως πάμε, κατά που
συνέλληνες τραβάμε με όλους αυτούς τους (περισσότερο
ή λιγότερο) ελληνόφωνους που μας κυβερνάνε;
Δεν χρειάζεται ιδιάζουσα ευφυΐα προκειμένου να κατανοήσει κανείς τις αυταπόδεικτες επιπτώσεις του τραγικού
φαινομένου (στο Ασφαλιστικό κ.λπ). Αν είχαμε πόλεμο,
οι απώλειες θα ήταν σίγουρα μικρότερες.
Αυτοχειριαζόμαστε σταθερά, μεθοδικά, μαζοχιστικά,
ανθελληνικά. Αντί να επικεντρωθούμε ως χώρα, ως "Πολιτικό Σύστημα" (=Κομματικό Σύστημα είναι το ορθό) ως
Ελληνισμός, στην αντιμετώπιση, αναμένουμε το μοιραίο.
Κάποιοι μάλιστα Κομματάνθρωποι ανοίγουν δρόμους ώστε το μοιραίο να επέλθει ταχύτερα.
Προτείνουν μάλιστα ορισμένοι νοσηροί εγκέφαλοι, την
αθρόα ελληνοποίηση αλλοδαπών ώστε να μη βουλιάξουν τα Ταμεία! Αντί οι ιθύνοντες να καταβάλλουν - ως έχουν ιερή υποχρέωση -προσπάθειες αναστροφής του
φαινομένου, ανάσχεσης της πορείας εθνικής κατολίσθησης, την. .. υποβοηθούν.
Ακούγεται υπερβολικό, παράλογο, ανήκουστο αλλά
περί αυτού πρόκειται. Γιατί πως αλλιώς να εξηγηθεί η θέσπιση φορολογικής επιβάρυνσης για κάθε επιπλέον παιδί. Ως τιμωρία σε όσους γονείς τεκνοποιούν;
Διανοητικά ανάπηροι, αθεράπευτα ιδεοληπτικοί, κυνικοί και αδιάφοροι οι "αρμόδιοι" εισηγούνται και νομοθετούν εκτρωματικούς νόμους, που επιταχύνουν τον αφελληνισμό και αφανισμό μας.
★★★
Υ.Γ.: Απαιτείται εθνική αφύπνιση. Ακομμάτιστη συμπόρευση. Να δοθούν ισχυρά κίνητρα τεκνοποίησης. Όχι αποσπασματικά ή ψηφοσυλλεκτικά. Αυτή η πυρηνική
βόμβα είναι ο μέγιστος εθνικός μας κίνδυνος. Ωχριούν μπροστά του όλοι οι άλλοι: εσωτερικοί και εξωτερικοί! Είναι άραγε τόσο δύσκολο να το συνειδητοποιήσουν
οι ταγοί μας;

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. συνεχίζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την παροχή προσωπικής
κάρτας μέλους προνομίων, όπως έχουμε υποσχεθεί.

βΗΜΑ αΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ:

Άγιος Πορφύριος, Άγιος Παΐσιος
και Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης
"Ως γαρ η Βάτος ούκ εκαίετο καταφλεγόμενη, ούτω
Παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας".
Ποιός μπορεί να κατανοήσει το μέγα μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεανθρώπου; Ο υμνωδός μας λέγει:
"Μωυσής κατενόησε εν βάτω το μέγα μυστήριο του Τόκου Σου".
Πράγματι, ο Μωυσής, οι προφήτες, οι Πατέρες και όλοι οι Θεικής Σοφίας εμπλισθέντες είναι ικανοί να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το ως άνω Μυστήριο.
"Ρήτορες θεόφθογγους ως ιχθύας αφώνους" λέγει ο
Υμνωδός. Οι ρήτορες οι εκπέμποντες θεϊκούς φθόγγους
ομοιάζουν με τα ψάρια που δεν έχουν φωνή, δεν λέγουν
πολλά. Ενώ οι σοφοί που στερούνται Θεικής Σοφίας αναφέρονται από τον Υμνωδό ως εξής: "Χαίρε ότι φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε ότι τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί".
Οι τρείς νεότατοι άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβήτης εξ Ευβοίας ορμώμενος, ο Άγιος Παίσιος εκ Καπαδοκίας -χώρας της Μικρασιατικής Πατρίδος -και ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης εκ Λιβισίου Μικράς Ασίας, αλλά
και εκ του μικρού χωριού της Β. Εύβοιας Φαράκλας ορμώμενος, εκφράζουν του λόγου το αληθές.
Δεν τελείωσαν Γυμνάσιο και Λύκειο, δεν εσπούδασαν
σε Πανεπιστήμιο. Όμως επαλήθευσαν αυτό που ως άνω
αναφέρεται.
Στρατιωτικοί, Πολιτικοί, Φιλόσοφοι, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Δικαστικοί, Φοιτητές, μαθητές, νέοι και γέροι,
άνδρες και γυναίκες, προσέρχονταν για να τους συμβουλευτούν και να πάρουν την ευχή τους.
Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης είχα την ευτυχία να τον γνωρίζω προτού εισέλθει εις την μοναστική ζωή. Εις το Μοναστήρι του οσίου Δαβίδ εις τις Ροβιές της Ευβοίας.
Είχε την ευτυχία να του μάθει να ψάλλει ο σεβαστός

μου πατήρ αείμνηστος Γεώργιος Σαλλακίδης, ο οποίος
διέκρινε την τάση και την επιθυμία να αφοσιωθεί εις τα
Θεία. Προσευχόταν από μικρός εις το εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου,
εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων.
Αφού εμόνασε επί αρκετό χρονικό διάστημα, εξελέγη
καθηγούμενος της Ιεράς Μονής και από εδώ και στη συνέχεια αρχίζουν τα θαύματα.
Ο Επίσκοπος Φιλαδελφείας κ.κ Βαρθολομαίος, επισκεπτόμενος το Μοναστήρι την ημέρα του Σταυρού, ο Άγιος
Ιάκωβος προσέφερε βασιλικό από την εικόνα του Εσταυρωμένου στον Βαρθολομαίο λέγοντάς του:
"Σε βλέπω Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως σε μικρό χρονικό διάστημα".
Πράγματι ο Φιλαδελφείας Επίσκοπος, έγινε Μητροπολίτης Χαλκηδόνος 2ος στην τάξη, και αμέσως μετά Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ο Άγιος Ιάκωβος εκοιμήθη την 21η Νοεμβρίου του
1991.
Λίγο προτού κοιμηθεί ο Άγιος Πορφύριος, ήτοι ύστερα
από 13 ημέρες, που με το παλαιό ημερολόγιο συμπίπτει
να είναι η 21η Νοεμβρίου, επισκέφτηκε κάποιος με το όνομα Ιωάννης τον γέροντα Πορφύριο λέγοντάς του ότι πάσχει από καρκίνο. Του λέγει ο Γέροντας "θα πας στον τάφο του Ιακώβου και από το κανδήλι του τάφου του θα
πάρεις μια κουταλιά λάδι και θα γίνεις καλά".
Όπερ και εγένετο. Ο Ιωάννης ευρίσκεται ύστερα από 28
χρόνια εν ζωή!
Πολλά θαύματα έγιναν και από τους τρείς αυτούς αγίους που πολλές σελίδες θα χρειάζονταν για να γραφτούν.
Ίσως σε κάποιες άλλες σελίδες να περιγράψω μερικά από
αυτά.
■ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΛΑΚΙΔΗΣ
Μέλος του ΔΣ της ΠΕΣΥ

Η Π.Ε.Σ.Υ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ Μ’ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΛΙΚ!
Πληκτρολογήστε: www.pesy.gr ή απλά ΠΕΣΥ
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«Μοίρες και Μαντική στην αρχαιότητα»
Η πίστη στις Μοίρες ήταν από
παράδοση βαθειά ριζωμένη στον
ελληνικό λαό. Τόσο πολύ ώστε οι
άνθρωποι να πέφτουν πολλές φορές για χάρη τους ακόμα και θύματα απάτης και αγυρτείας.
Η λέξη "μοίρα", που είναι από
την ίδια ρίζα με τη λέξη "μέρος",
σημαίνει μερίδιο και επομένως όταν λέμε "η μοίρα του κάθε άνθρωπου" εννοούμε το μερτικό του από τις λύπες και τις χαρές, τα καλά και τα κακά
που του έλαχαν να περάσει. Συχνά οι αρχαίοι προγονοί μας
έβαζαν τη Μοίρα, την Ειμαρμένη, πιο πάνω κι από το Δία
και τους θεούς, κι όταν έλεγαν "ανάγκα και θεοί πείθονται", αυτήν εννοούσαν.
Σαν θεότητες οι Μοίρες λατρεύονταν παντού και ιδίως
στην Κόρινθο και στην Ολυμπία. Αυτές όμως φαίνεται σα
να προτιμούσαν να μένουν γύρω από την Αθήνα κι από εκεί να γνέθουν και να ξεγνέθουν τις τύχες του κόσμου. Έτσι
εξηγείται πως και γιατί, από τότε ως και σήμερα ακόμα, είναι τόσο μοιρολάτρες και τη μοιρολατρεία τους αυτή μετέδωσαν μετέπειτα στους ανατολικούς λαούς.
Προσωπικά νομίζω πως όλοι βρισκόμαστε κάτω από την
εξουσία της Μοίρας και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα από αυτά που μας έχει γραμμένα και πως η θήλεια αυτή
θεότητα μ' ακολουθεί σε κάθε περπατησιά και σε κάθε μου
πράξη. Η Μοίρα είναι ένας δρόμος προσχεδιασμένος, καθορισμένος από πρωτύτερα ("τα γραμμένα της Μοίρας"),
ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την τύχη του
ανθρώπου που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σκύψει το κεφάλι και να υποταχτεί στους ορισμούς της. Βέβαια,
ως ένα σημείο, μπορεί την τύχη μας να τη φτιάχνουμε μόνοι

μας. Να την πλάθουμε με τις ίδιες
μας τις πράξεις, ως ένα σημείο όμως, αφού την τελική απόφαση θα
την πάρει εκείνη.
Κατά τον Ησίοδο οι Μοίρες - που
παρουσιάζονται στα Ομηρικά ποιήματα είναι κόρες της Νύχτας κι αλλού κόρες του Δία και της Θέμιδας
- ήταν τρείς: η Κλωθώ, η Λάχεση
και η Άτροπος. Η Κλωθώ κρατάει αδράχτι, κλώθει τα νήματα
της ζωής και υφαίνει τα γεγονότα που διαγράφουν τη μοίρα
κάθε θνητού. Η Λάχεση είναι αυτή που αποφασίζει τί θα λάχει στον άνθρωπο τραβώντας λαχνό και η τρίτη που είναι η
Άτροπος και κρατάει, ψαλίδι, είναι πάντα έτοιμη να κόψει το
νήμα της ζωής με τον τρόπο που εκείνη αποφασίζει.
Η θέση τους ήταν ξεχωριστή στην αρχαία λατρεία και η
τέχνη τις έχει απεικονίσει στο μάρμαρο μεγαλόπρεπες μ'
αυστηρή φυσιογνωμία, πότε γριές, πότε νέες γυναίκες, την
καθεμιά με τα σύμβολα της.
Οι Μοίρες που βρήκαν μεγάλη απήχηση στην ψυχή του
λαού, δεν έσβησαν με το τέλος του αρχαίου κόσμου. Ο
Χριστιανισμός ξερίζωσε τα Μαντεία και τη Μαντική, αλλά
δεν ξερίζωσε την ανησυχία, του ανθρώπου και τον πόθο
του να πληροφορηθεί τα μέλλοντα. Έχουν επιζήσει στους
θρύλους μας και λέγεται ακόμα πως ο άνθρωπος για να είναι στο βίο του τυχερός, τρείς μέρες πριν και τρείς μέρες μετά από τη γέννησή του, το γάμο του και το θάνατο του έπρεπε να έρχονται και να παραστέκουν κοντά του οι Μοίρες.
'Όταν γεννούσε μια μάννα έρχονταν για να της γλυκάνουν
τους πόνους. Τρείς μέρες μετά ξανάρχονταν οι Μοίρες και
μοίραιναν το βρέφος για να έχει καλό ριζικό.
■ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ñ Αν θέλετε να είστε πλήρως ενήμεροι για το Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, σας συνιστούμε να μελετήσετε το
βιβλίο του Σάββα Ρομπόλη και του Βασίλη Μπέτση με τίτλο: «Η Οδύσσεια του Ασφαλιστικού». Εκεί θα
βρείτε 75 εργασίες Ελλήνων Συγγραφέων και ειδικών επί του Ασφαλιστικού Συστήματος καθώς και 17 ξένων.
ñ Προσφάτως εξεδόθη το βιβλίο «Συντάξεις για νέους Ασφαλισμένους» από 3 συγγραφείς τον Πλάτωνα
Τήνιο, τον Νεκτάριο Μιλτιάδη και τον Γεώργιο Συμεωνίδη, οι οποίοι εκλήθησαν το 2015 από το Υπουργείο
Οικονομικών να εκφράσουν απόψεις για ένα νέο Ασφαλιστικό Σύστημα. Στο λίαν ενδιαφέρον αυτό βιβλίο τους, εκφράζουν τις απόψεις τους για ένα νέο βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας.
ñ «Μεταρρυθμίσεων ανάβασης. Ευρωπαίοι εξ ανάγκης ή εκ πεποιθήσεως;» έκδοση του Κωστή Χατζηδάκη, Αντιπροέδρου της Ν.Δ.
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«Πάμε Επίδαυρο...»
Ειδικά πακέτα προσφορών για το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
Αγαπητοί φίλοι,
Το Εθνικό Θέατρο συνεχίζει για πέμπτη χρονιά με την
δράση "Πάμε Επίδαυρο" τα ειδικά πακέτα προσφορών
για την παρακολούθηση της παράστασης και τη μετάβαση του θεατρόφιλου κοινού στο Αρχαίο Θέατρο της
Επιδαύρου.
Το Εθνικό Θέατρο επανδρώνει και φέτος με θεατρολόγους τη δράση, οι οποίοι καθ' οδόν πραγματοποιούν παρουσίαση και ανάλυση των έργων στο κοινό ενώ κατά την επιστροφή ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων και αποτίμηση της εμπειρίας.

«Ορέστεια» του Αισχύλου,
28-29 Ιουνίου 2019
Μια καινοτόμα πρόταση από το Εθνικό Θέατρο:
Τρεις σκηνοθέτιδες στην πρώτη τους εμφάνιση στην
Επίδαυρο παρουσιάζουν σε ενιαία παράσταση την
Ορέστεια, τη μοναδική σωζόμενη τριλογία του αρχαίου δράματος, με την ίδια δημιουργική ομάδα ηθοποιών και συντελεστών.

«Ικέτιδες» του Ευριπίδη,
5-6 Ιουλίου 2019
Δύο εθνικά θέατρα, το Εθνικό Θέατρο και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, συνεργάζονται για το ανέβασμα ενός εμβληματικού έργου. Μια τραγωδία για τον
πόλεμο, τους νεκρούς, αλλά και την υπαρξιακή αγωνία, την αξιοπρέπεια, την πίστη και την αντοχή.
Κόστος πακέτου προσφοράς: Κάτω διάζωμα 26€.
Άνω διάζωμα 16€.
Κρατήσεις εισιτηρίων Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 –
16:00, τηλ. 2107001468 και στο email:
grafeiosillogon@n-t.gr

Λίγα λόγια για την ημερήσια εκδρομή στην Αρκαδία
Στις 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η εκδρομή μας με τη συμμετοχή πολλών συναδέλφων στην Αγία Φωτεινή Μαντινείας -Ναό με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική- όπου μας ξενάγησε ο αρχιτέκτονας και κατασκευαστής κ. Παπαθεοδώρου.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τα Σπήλαια Κάψια, τα οποία σύμφωνα με τους ειδικούς συμπεριλαμβάνονται στα
10 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδος και η επισκεψιμότητά τους έχει ξεκινήσει το 2010.
Τέλος φτάσαμε στο γραφικό Λεβίδι όπου επισκεφτήκαμε το Μουσείο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξανδρου
Παπαναστασίου, στο οποίο εκτίθενται προσωπικά
του αντικείμενα, έγγραφα,
επιστολές και πολιτικοί του
λόγοι.
Οι εκδηλώσεις μας θα
ξεκινήσουν και πάλι από
τον Οκτώβριο του 2019.
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
To ΔΣ της ΠΕΣΥ

8 εΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Σχετικά με την αίτηση
εγγραφής μελών στην ΠΕΣΥ
νισχύστε και εσείς μόνο αν δεν είστε μέλος μας
την προσπάθεια του Συλλόγου μας με την εγγραφή σας στην Ένωσή μας συμπληρώνοντας την
παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και αποστέλλοντάς την
είτε μέσω e-mail είτε μέσω φαξ ή ταχυδρομικά ή και τηλεφωνικά.
Η εγγραφή σας είναι προαιρετική και ισχύει για όσο
διάστημα το επιθυμείτε.

Ε

YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣΗ

ΠEPIOΔIKH ENHMEPΩΣH
ΣYNTAΞIOYXΩN YΓEIONOMIKΩN

Είσαι Συνταξ ιούχος Υγειονομικός;
Γίνε ΜΕΛΟΣ της ΠΕΣΥ!
Τώρα μπορείς να γίνεις μέλος της ΠΕΣΥ εύκολα και απλά
Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 210-3813066
Με FAX στο τηλέφωνο: 210-3813088
Με E-MAIL στο info@pesy.gr
Ταχυδρομικά: Με αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης (συμπληρωμένης με τα απαιτούμενα στοιχεία) στη διεύθυνση: Κάνιγγος 31, Αθήνα 106 82.
Η εγγραφή μελών στην ΠΕΣΥ δεν είναι ετήσια. Επομένως δεν χρήζει ανανέωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
που έχουμε όλοι υπογράψει ισχύει στο διηνεκές και
μέχρι την αναίρεσή της.

"

Προς την Π.Ε.Σ.Υ.

O – H ONOMA: ................................................................................................................
EΠΩNYMO: .......................................................................................................................
ONOMA ΠATPOΣ: ...........................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ...............................................................................
AMKA: ...............................................................................................................................
ΑΜΣ (Αρ. Μητρώου Συνταξιούχου όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό της EUROBANK που στέλνονταν παλαιά ή στην απόφαση συνταξιοδότησης): ...........................................................
(2 € τον μήνα)
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: ....................................................................................................
TOΠOΣ KATOIKIAΣ: .........................................................................................................
OΔOΣ: .......................................................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ: ..................
Τ.Κ.: ................................ ΤΗΛ.: .........................................................................................
KIN.: ...................................................................................................................................
E-MAIL: ..............................................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι συμφωνώ με την παρακράτηση του ποσού των 2 ευρώ κάθε μήνα από τη
σύνταξή μου, ως συνδρομή για την ΠANEΛΛHNIA ΕNΩΣH ΣYNTAΞIOYXΩN YΓEIONOMIKΩN (ΠEΣY)

Ημερομηνία...../....../2019

Ο - Η ΔΗΛ .......................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

H Eνότητά μας είναι η δύναμή μας

