
Σχετικά με τις αποφάσεις του Ανώτα-
του Δικαστηρίου του Συμβουλίου της
Επικράτειας (ΣτΕ), που αφορούν το νό-
μο Κατρούγκαλου ενημερώνουμε τα μέ-
λη μας επισημαίνοντας τα εξής:

Η ολομέλεια του Ανωτάτου Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ) δημοσιοποίησε την α-
πόφασή της σχετικά με τον προηγούμενο
Ν. 4387/12.5.2016 (Ν. Κατρούγκαλου), ό-
που και έκρινε ως συνταγματική την υ-
παγωγή όλων των ασφαλισμένων, εργαζο-
μένων, συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμε-
νων, καθώς και των δημοσίων υπαλλή-
λων στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα με την
επωνυμία ΕΦΚΑ.

Ο Υπολογισμός και επανυπολογι-
σμός των συντάξεων σύμφωνα με το ΣτΕ
θα γίνει με βάση την 31η Δεκεμβρίου
του 2014 και όχι νωρίτερα, όπου και τότε
είχαν ήδη γίνει μειώσεις στις συντάξεις με
βάση τα πρώτα μνημόνια.

Σχετικά με τις κύριες συ-
ντάξεις, το ΣτΕ τις έκρινε συ-
νταγματικές, όσον φορά τις
διατάξεις σε αυτές του Νό-
μου Κατρούγκαλου, διότι εί-
χαν αναλογιστικές μελέτες.

Όσον αφορά τις επικουρι-
κές συντάξεις αυτές κρίθη-
καν αντισυνταγματικές, διότι

δεν υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες και οι
σχετικές διατάξεις δεν είχαν επιστημονική
υποστήριξη, καθώς και αντισυνταγματική
κρίθηκε και η διάταξη για τον υπολογισμό
τους. Αυτό σημαίνει ότι μετά την κήρυξη
ως αντισυνταγματικής της διάταξης του Ν.
Κατρούγκαλου για τις επικουρικές, ακυρώ-
νονται οι αποφάσεις για τις επικουρικές
που ήδη χορηγούνται όσο και γι αυτές που
μπορεί να χορηγηθούν έως ότου υπάρξει
νέος ασφαλιστικός νόμος.

Όσον αφορά το ποσοστό αναπλήρω-
σης των συντάξεων και αυτό κρίθηκε αντι-
συνταγματικό κυρίως για τις μεγάλες συ-
ντάξεις και τους συνταξιούχους που έχουν
εργαστεί πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το
ανώτατο πλαφόν αναπλήρωσης 46,8% για
42 έτη εργασίας κρίθηκε αντισυνταγματικό.

Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρί-
ου δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
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Οι αποφάσεις του ΣτΕ
για το νόμο Κατρούγκαλου
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◼ Eπιμέλεια έκδοσης:
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◼ Eκδοτική Παραγωγή:
MEMΦIΣ AE τηλ. 210-5240728
fax: 210-5224556
e-mail: memfisae@otenet.gr
Σωκράτους 23 Aθήνα 105 52
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e-mail:    info@pesy.gr    www.pesy.gr

Το Δ.Σ. της ΠΕΣΥ
Πρόεδρος:                   Γραμπάς Δημήτριος
Aντιπρόεδρος:             Παταργιά-Aγγέλου 
                                   Δημητρούλα
Γενικός Γραμματέας:   Σαπουνάς Θεμιστοκλής
Tαμίας:                        Σαλλακίδης Ιωάννης
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                                   Γιαννακάκης Aντώνης
                                   Kαπόπουλος Bασίλειος
                                   Xρονόπουλος Kων/νος
                                   Αμβράζης Μάριος
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ΣYNTAΞIOYXΩN YΓEIONOMIKΩNεΝΗΜΕΡΩΣΗ2

Το μόνο έσοδό μας είναι η συνδρομή!
Βοήθησε και συ να μην σβήσει αυτή η φωνή.

«...Oι αποφάσεις του ΣτΕ δεν άνοιξαν
θέμα νέων αναδρομικών στους συντα-
ξιούχους. Υπάρχουν παλιές υποθέσεις
για τις οποίες ακόμα δεν υπάρχει τελεσί-
δικη απόφαση. Σε κάθε περίπτωση η κυ-
βέρνηση θα καταβάλλει τις οφειλές της ό-
πως αυτές θα οριστικοποιηθούν από τα Α-
νώτατα Δικαστήρια της χώρας και αφού θα
έχουμε την τελική εικόνα των όποιων οφει-
λών των Δημοσίων Ταμείων θα προβούμε
στο σχεδιασμό για την αποπληρωμή τους».

★

«O νέος ασφαλιστικός νόμος θα βασιστεί
πάνω στις αποφάσεις του ΣτΕ και πάνω στο
δίκαιο σύστημα ασφάλισης τριών πυλώνων,
το οποίο επεξεργάζεται η Κυβέρνηση και που
είχε αναγγείλει προεκλογικά. Ένα σύστημα α-
ναλογικότερο, δικαιότερο και βιώσιμο. 

Είναι δεδομένο πως στις περιπτώσεις
που η δικαστική εξουσία επιβάλλει την
επιστροφή αναδρομικών, η κυβέρνηση
θα εφαρμόσει την απόφαση αυτή, απο-
πληρώνοντάς τα στους συνταξιούχους

που τα δικαιούνται».

Σχετικά με την απονομή 
των Συντάξεων

«Από το καλοκαίρι του 2020 το 1/3 των συντάξεων
θα βγαίνουν ψηφιακά - αυτόματα.

Από το καλοκαίρι του 2021 ο στόχος είναι το 90%
των συντάξεων να βγαίνει ψηφιακά αυθημερόν. Ένα
ποσοστό 10% ειδικών περιπτώσεων, όπως για παράδειγ-
μα συντάξεις από το εξωτερικό θα καθυστερήσει».

Αποσπάσματα δηλώσεων
Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Νότη Μηταράκη
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Για την εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί taxis-

net, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ. Αρμόδια για απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που αφορούν στα ποσά των ενη-
μερωτικών σημειωμάτων του ΕΦΚΑ είναι τα Τμήματα Πληρωμής/Εκκαθάρισης Συντάξεων του ΕΦΚΑ.

Οι συνταξιούχοι θα μπορούν να βρουν τα νέα σημειώματα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) ή α-
πλά πληκτρολογώντας: ΕΦΚΑ.

Πρόταση της Επιτροπής Σοφών
για τη μελλοντική επικουρική σύνταξη 

Την υποχρεωτική υπαγωγή όλων των νεοεισερχόμενων και πρωτοα-
σφαλισμένων στην αγορά εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021 και
μετά, στον νέο κλάδο κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης, ει-
σφορές 6,5% επί του εισοδήματος των μισθωτών και των ελεύθερων ε-
παγγελματιών, καθώς και δυνατότητα συνταξιοδότησης μεταξύ 62ου
και 70ου έτους, προκρίνει η Επιτροπή Σοφών για το νέο σύστημα κεφα-
λαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης.

Το σχετικό πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στον αρμόδιο υφυ-
πουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Νότη Μηταράκη. Μάλιστα, αν και οι
πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ καθιστούν αναγκαίο να προηγηθεί η με-
ταρρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με πληροφορίες, το χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση του σχετικού
σχεδίου νόμου που θα έρθει σε δεύτερη φάση, προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από το τέλος του χρόνου.
Καθοριστικό ρόλο βέβαια, θα διαδραματίσει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή που «τρέχει» πλέον όχι μόνο για τη διε-
νέργεια μελέτης ως προς το κόστος μετάβασης από το διανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό, αλλά και για την
εκπόνηση των αναγκαίων αναλογιστικών μελετών, που αφορούν τις αλλαγές που επιβάλλει σε εισφορές και συντά-
ξεις (κύριες και επικουρικές) το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση, όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, δήλωσε ότι θα γίνουν αυξήσεις έως και 120 ευρώ σε
260.000 συνταξιούχους με τη μορφή επιστροφής μέρους ή και ολόκληρης της μείωσης που είχαν στις επικουρικές
τους συντάξεις τον Ιούνιο του 2016.

Οι αυξήσεις θα έρθουν από την 1.1.2020, αλλά θα έχουν και αναδρομικά τριών μηνών, καθώς η από-
φαση του ΣτΕ ισχύει από τις 4 Οκτωβρίου 2019 που δημοσιεύτηκε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΠΑΣ
Πρόεδρος ΠΕΣΥ

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε
η αλληλοενημέρωση και η αλληλεγγύη είναι τα μόνα όπλα μας.

Εμείς προσπαθούμε. Κάνε κάτι και σύ!
Στείλε την αίτηση εγγραφής σου εάν δεν είσαι ήδη μέλος μας. 

Γράψε ένα νέο μέλος στην ΠΕΣΥ!
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Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης

για τις αποφάσεις του ΣτΕ
Μιλώντας σε τηλεοπτικό κανά-

λι ο Υπουργός Εργασίας κ. Γ.
Βρούτσης αναφορικά με τις απο-
φάσεις του ΣτΕ ανέφερε:

«Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει
τα τελικά κείμενα των αποφάσεων
του ΣτΕ. Όταν αυτά καθαρογραφούν
ευελπιστεί και εύχεται το χρονοδιά-
γραμμα μέσα στο οποίο θα υπάρξει
το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο να
είναι σε λιγότερο από 6 μήνες. Ό, τι
αποφάσεις προβλεφθούν από το ΣτΕ
για το θέμα επιστροφής χρημάτων
και όσους έχουν προσφύγει δικαστι-
κά και έχουν κάνει αγωγές, θα γί-
νουν απόλυτα σεβαστά και τα ποσά
που είναι να επιστραφούν θα επι-
στραφούν στο ακέραιο σε όλους».

Στο θέμα των επικουρικών συ-
ντάξεων, μεταξύ άλλων ο Υπουρ-
γός Εργασίας τόνισε τα εξής:
«Πράγματι το ΣτΕ θεώρησε πλήρως
αντισυνταγματικό όλο το πλαίσιο υ-
πολογισμού των επικουρικών συντά-
ξεων, ακόμα και τα 1.300 €. Εδώ θέ-
λει μια επανεξέταση το σύστημα από
την αρχή και η προσέγγισή μας θα εί-
ναι πολύ προσεκτική, γιατί δεν είναι
εύκολο να σχεδιάσουμε όλο το πλαί-
σιο με ένα δημοσιονο-
μικό τρόπο που να εξα-
σφαλίζει και τις συντά-
ξεις. Είναι ένα ζήτημα
που θέλει μεγάλη προ-
σοχή και θα το δούμε
από την αρχή. Το α-
σφαλιστικό θα είναι δί-
καιο. Η απόδοση σύ-
νταξης θα συναρτάται
με τις εισφορές που έχει
καταβάλει κάποιος στα
χρόνια του εργασιακού

του βίου, συνδυάζοντας πάντα και
την παρέμβαση του Κράτους για να
στηρίξει τα αδύνατα εισοδήματα των
συνταξιούχων, όπως είναι π.χ. η εθνι-
κή σύνταξη, η οποία θα παραμείνει
και δεν πρόκειται να επηρεαστεί. Δη-
λαδή, η παρέμβαση του Κράτους θα
είναι υπέρ του συνταξιούχου που θα
έρθει να του δώσει ένα επιπλέον
βοήθημα για να στηρίξει τη σύνταξή
του».

Για τα ενημερωτικά σημειώματα
ανέφερε:

«Όσον αφορά τα ενημερωτικά ση-
μειώματα επανυπολογισμού των συ-
ντάξεων στάλθηκαν αρχικά σε
1.707.000 συνταξιούχους και τα υ-

πόλοιπα θα σταλούν μέχρι τέλη Νο-
εμβρίου του 2019 και στους υπόλοι-
πους συνταξιούχους, ώστε όλοι να
πάρουν το ενημερωτικό τους σημείω-
μα» και πρόσθεσε: 

«Παρόλο που αφορούσαν τον πα-
λαιό Νόμο (Ν. Κατρούγκαλου) στάλ-
θηκαν και θα σταλούν όλα, διότι ήταν
η πολιτική δέσμευση που είχε αναλά-
βει η ΝΔ προεκλογικά ότι θα τα δώ-
σει για να δουν οι συνταξιούχοι πως
προσδιορίζεται η σύνταξή τους. Ω-
στόσο, αν κάποιος θέλει να κάνει έν-
σταση σε ό,τι αφορά τον επανυπολο-
γισμό της σύνταξής του μπορεί μέσω
μιας εφαρμογής του ΕΦΚΑ να κάνει
την Ένσταση ή την Αγωγή του. Αυτό
δεν σημαίνει ότι θα δικαιωθεί. Όταν έ-
γινε αυτό δεν είχε βγει ακόμα η από-
φαση του ΣτΕ.

Όλοι θα πρέπει να ξέρουν με α-
σφάλεια ότι δεν πρόκειται να μειωθεί
η σύνταξή τους.

Το 2014 η απονομή των συντάξε-
ων κρίθηκε απόλυτα συνταγματική
στις αποφάσεις του ΣτΕ και γι’ αυτό
θεωρούνται αυτές, δηλ. οι συντάξεις
του 2014 πλέον ως βάση προσδιο-
ρισμού και των υπόλοιπων θεμά-

των.
Δεν χρειάζεται κανείς

να προσφύγει σε δικη-
γορικά γραφεία. Ό,τι
πει το ΣτΕ. Δεν θα αδι-
κηθεί κανένας και θα α-
νοίξει μια νέα μέρα για
το ασφαλιστικό.

Η κυβέρνηση θα ευ-
θυγραμμιστεί πλήρως
με τις αποφάσεις της δι-
καιοσύνης, όποιες θα
είναι αυτές». 



Η ΠΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
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Η Π.Ε.Σ.Υ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ Μ’ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΛΙΚ!

Πληκτρολογήστε: www.pesy.gr ή απλά ΠΕΣΥ

Ενστάσεις για τα εκκαθαριστικά των συντάξεων
Ενστάσεις κατά των ενημερωτικών σημειωμάτων που έ-

λαβαν, ύστερα από πολύμηνη καθυστέρηση για πρώτη
φορά στις αρχές Οκτωβρίου, μπορούν να υποβάλουν
πλέον τα 2,5 εκατ. συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, καθώς ενερ-
γοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (efka. gov.gr) η
σχετική εφαρμογή.

Αν και οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε-
πικρατείας (ΣτΕ) κατέστησαν στην ουσία «άκυρα» όλα τα
εκκαθαριστικά με τις «προσωπικές διαφορές», καθώς έ-
κριναν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης που
χρησιμοποιήθηκαν στον επανυπολογισμό και ακύρωσαν
τις υπουργικές αποφάσεις του Ιουνίου 2016, το γεγονός ό-
τι δεν έχουν αναδρομική ισχύ περιορίζει το εύρος των εν-
στάσεων. Όπως άλλωστε και το ότι κρίθηκε συνταγματική
η βάση επανυπολογισμού τους.

Προσοχή εφιστούν οι δικηγόροι όσον αφορά τις προθε-
σμίες, καθώς όσοι επιθυμούν να κινηθούν νομικά θα πρέ-
πει να γνωρίζουν ότι έχουν 60 ημέρες από την ημέρα που
έλαβαν γνώση του επανυπολογισμού, ήτοι από τις 2 ή 3

Οκτωβρίου, για να υποβάλλουν ένσταση στον ΕΦΚΑ. Συ-
νεπώς, η πρώτη προθεσμία λήγει στα τέλη Νοεμβρίου.

Αν ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει σε χρονική περίοδο επίσης
60 ημερών από την υποβολή της ένστασης, θεωρείται ότι
σιωπηρώς την απέρριψε. Τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί
το τρίτο βήμα, που αφορά τη δικαστική προσφυγή. Και σε
αυτήν την περίπτωση οι συνταξιούχοι έχουν 60 ημέρες ε-
ντός των οποίων, εφόσον το επιθυμούν, θα πρέπει να α-
σκήσουν προσφυγή - αγωγή για να προσβάλλουν την α-
ναπροσαρμογή της σύνταξής τους.

Εντευκτήριο

✓Το Δ.Σ. της ΠΕΣΥ, μεταξύ των άλλων πρωτοβου-
λιών του πολιτιστικού τομέα, αποφάσισε μία μέρα

κάθε μήνα να συναντιόμαστε σε έναν χώρο εύκολα προ-
σβάσιμο (λεωφορεία , τρένο, μετρό) με σκοπό την πε-
ραιτέρω σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων για ανταλλα-
γή απόψεων πάνω στα θέματα που μας αφορούν. Στο

προσεχές τεύχος θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση.

Κοπή πίτας

✓Στο προσεχές τεύχος του περιοδικού μας, θα
σας ανακοινώσουμε την ημέρα και την ώρα που

θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου
μας, και σας θέλουμε όλους κοντά μας.

Εκδρομή

✓Όσον αφορά το πρόγραμμα των εκδρομών που
προγραμματίζει ο Σύλλογός μας θα σας ανακοι-

νωθεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας, κα-
θώς και από την Ιστοσελίδα μας.

Υπενθύμιση

✓Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι όσον αφορά
την ενημέρωσή τους πάνω στα θέματα που τους

αφορούν μπορούν να μπαίνουν στην Ιστοσελίδα του
Συλλόγου, πληκτρολογώντας ΠΕΣΥ. Εκεί θα βρουν
και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία προ-
βολής και εκτύπωσης του μηνιαίου ενημερωτικού ση-
μειώματος της σύνταξής τους, καθώς και άλλα πολλά
ενδιαφέροντα.
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Υπάρχουν όρια τόσο στην έκταση των δικαιωμάτων εκά-
στου πολίτη, όσο και στον ―αδιαφιλονίκητο/αδιαπραγμά-
τευτο― σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων ή ―και―
του κοινωνικού συνόλου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οφεί-
λουμε τόσο ως πολίτες, όσο και ως Κράτος/Πολιτεία να σε-
βόμαστε τα ποικιλώνυμα δικαιώματα των συμπολιτών μας.

Το βασικό όμως ζήτημα είναι ο τρόπος αντιμετώπισης
στις περιπτώσεις όπου η άσκηση δικαιωμάτων ορισμένων
έρχεται σε σύγκρουση/βλάπτει τους άλλους.

Θα σας παραθέσω ευάριθμα παραδείγματα - άσχετα με
το θέμα κάπνισμα, επειδή θεωρώ, πως θα βοηθήσουν
στην κατανόηση του προβλήματος:

1. Αν κάποιος ενοχλείται από τα αγριόχορτα στον κήπο
του ή επιθυμεί να ανάψει κάρβουνα για να ψήσει μπριζό-
λες, με ανέμους 10 μποφόρ, απαγορεύεται. Προφανώς για-
τί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά του, αφού κινδυ-
νεύουν περιουσίες και ζωές άλλων ανθρώπων.

2. Δεν συμφωνώ με την υποχρεωτική χρήση των ζωνών
ασφαλείας. Είναι δικαίωμά μου να την φορέσω ή όχι. Να
διακινδυνεύσω ή όχι.

Αν όμως υπάρχουν ανήλικοι (συν)επιβάτες θα πρέπει να
προστατευτούν φορώντας υποχρεωτικά ζώνη.

(Διαχρονική παραμένει η υποκρισία των εξουσιαστών, οι
οποίοι ευθύνονται τόσο για τους δρόμους καρμανιόλες, ό-
σο και για την ελλιπή αστυνόμευση των οδικών αξόνων).

3. Ο οιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να καταναλώνει αλκο-
όλ. Από τη στιγμή όμως που θα οδηγήσει μεθυσμένος, οι
κίνδυνοι ―για τον ίδιο και τους συμπολίτες του― είναι με-
γάλοι. Επιβεβλημένο επομένως το αλκοτέστ και οι ποινές
που ακολουθούν. Δεν θίγεται το δικαίωμά του να πίνει, αλ-
λά προστατεύονται οι άλλοι από την ... άσκηση του δικαι-
ώματός του να οδηγεί μεθυσμένος.

4. Αν ένας επιθυμεί να αυνανιστεί σπίτι του, ουδείς ψό-
γος. Δικαίωμά του. Αν όμως το κάνει σε δημόσιο χώρο, ε-
νώπιον κόσμου, παιδιών, τότε το πράγμα αλλάζει. Μιλάμε
για ανώμαλο/διεστραμμένο τύπο, ο οποίος πρέπει να συλ-
ληφθεί.

Στην περίπτωση αυτή προσβάλλεται βάναυσα και η αι-
σθητική των πολιτών. Πέρα από την περιφρόνηση των
χρηστών ηθών, της ευπρέπειας, του σεβασμού προς τους
άλλους.

5. Είναι δικαίωμά μου να ανάβω νυχθημερόν το τζάκι
μου. Ιδιαίτερα κατόπιν των ανάλγητων, παράλογων μέ-
τρων αύξησης των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης.

Παρατηρήθηκε όμως ότι «ντουμάνιασε» με αιθαλομίχλη
η ατμόσφαιρα με προφανή, βλαβερή επίπτωση στην υγεία
των πολιτών.

Εδώ η πολιτεία, η οποία και φέρει την κύρια ευθύνη, ο-
φείλει να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα και στη συνέ-
χεια να απαγορεύσει την χρήση τζακιών.

Κάπνισμα...

Αναφαίρετο δικαίωμα. Υπό μία και μόνη προϋπόθεση:
Να μην βλάπτεται ―καθιστώντας τους αναγκαστικά παθη-
τικούς καπνιστές― η υγεία των μη καπνιζόντων.

Τίποτα πάντως δεν πρόκειται να λειτουργήσει/αποδώσει,
αν οι πολίτες δεν αντιληφθούν και συνειδητοποιήσουν αυτά
τα οποία (συνοπτικά/τηλεγραφικά) ανέφερα εισαγωγικά. 

Τι δηλαδή σημαίνει ατομικό δικαίωμα και μέχρι που
φθάνει. Τι νόημα έχει η έννοια του κοινωνικού συνό-
λου, αλλά και πως έχει υποχρέωση να το προστατεύει
η πολιτεία.

★

ΥΓ. Εξυπακούεται ότι κάθε μέτρο επωφελές για το κοι-
νωνικό σύνολο θα αποδώσει τα μέγιστα μόνον αν υπάρ-
χουν συνειδητοποιημένοι πολίτες, πρόθυμοι να συναινέ-
σουν και να συνεργαστούν.

Διαφορετικά θα ασχολούμαστε με ...φούμες και φούμα-
ρα στο διηνεκές.

Του ΚΩΣΤΑ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΥ
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Ένας στους τέσσερις θανάτους από καρκίνο 
οφείλονται στο κάπνισμα

Ο καπνός προκαλεί περισσότερους θανάτους από καρ-
κίνο που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί από κάθε
άλλο παράγοντα κινδύνου. Το κάπνισμα ευθύνεται για πε-
ρίπου 2,3 εκατ. θανάτους το χρόνο ή σχεδόν έναν στους
τέσσερις (24%) των συνολικών θανάτων από καρκίνο,
σύμφωνα με το νέο παγκόσμιο «Άτλαντα Καρκίνου».

Παρά τις αντικαπνιστικές εκστρατείες, περίπου 1,1 δισ.
άνθρωποι συνεχίζουν να καπνίζουν παγκοσμίως. Πάντως
περίπου 1,5 δισ. άνθρωποι σε 55 χώρες προστατεύονται
πλέον από αντικαπνιστικές νομοθεσίες.

Ο «Άτλας», που παρήχθη από την Αμερικανική Εταιρεία
Καρκίνου (ACS), την Ένωση για το Διεθνή Έλεγχο του
Καρκίνου (UICC) και τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον
Καρκίνο (IARC), παρουσιάσθηκε σε παγκόσμιο συνέδριο

για τον καρκίνο στο Καζακστάν.
Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο καρκίνος αποτελεί τη Νο

1 ή τη Νο 2 αιτία προώρου θανάτου (πριν τα 70) σε 91 χώ-
ρες. Ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένε-
ται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2040.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σημαντική ανακάλυψη για τη θεραπεία της λευχαιμίας
από Έλληνες και Κύπριους επιστήμονες

Επιστήμονες στη Βρετανία, με επικεφαλής τους ελληνι-

κής και κυπριακής καταγωγής ερευνητές Γιώργο Βασι-
λείου, Τόνυ Κουζαρίδη και Κώστα Τζελέπη, ανακάλυ-
ψαν ότι μια δραστική ουσία που περιέχεται σε οφθαλμικές
σταγόνες, μπορεί να καταστρέψει επίσης τα καρκινικά κύτ-
ταρα της λευχαιμίας.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Wellcome Sanger Insti-
tute, καθώς επίσης των πανεπιστημίων του Κέιμπριτζ και
του Νότιγχαμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο πε-
ριοδικό «Nature Communications», βρήκαν ότι η εν λό-
γω ουσία (SPHINX31), που στοχεύει σε ένα σημαντικό γο-

νίδιο του καρκίνου (SRPK1), μπορεί να εξοντώσει τα καρ-

κινικά κύτταρα στους ασθενείς με οξεία μυελογενή λευ-

χαιμία, χωρίς να κάνει ζημιά στα υπόλοιπα μη λευχαιμικά

κύτταρα.

«Η νέα μελέτη αφήνει υποσχέσεις ως μια πιθανή νέα

προσέγγιση για τη θεραπεία αυτής της επιθετικής λευχαι-

μίας στους ανθρώπους», δήλωσε ο δρ Γ. Βασιλείου. Ο δε

δρ Κ.Τζελέπης εξέφρασε την ελπίδα ότι η μελέτη «μπορεί

να είναι αποτελεσματική και σε άλλους καρκίνους, όπως

ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

• Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Σιδέρη» το βιβλίο
«Παγκόσμια Πυρηνική Απειλή» του Παντελή Φ. Οι-
κονόμου, διδάκτορος της Πυρηνικής Φυσικής στο Πα-
νεπιστήμιο της Βιέννης.

• Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τραυλός» το βι-
βλίο του Καθηγητή της Θεωρητικής Φυσικής στο Πα-
νεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Michio Kaku «Το μέλ-
λον της ανθρωπότητας» (γαιοπλασία του Άρη, δια-
στρικά ταξίδια, αθανασία και το πεπρωμένο μας πέρα
από τη Γη).

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ
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«Τζασμίν»
➢ Η ΠΕΣΥ προτείνει στα μέλη της να παρακολουθήσουν

το σπουδαίο θεατρικό έργο «Τζάσμιν».
Η θεατρική αυτή παράσταση αποτελεί την πρώτη πα-

γκόσμια θεατρική διασκευή που βασίστηκε στο σενάριο
του Γούντι Άλεν «Βlue Jasmine» και έγινε από την Ελένη
Ράντου και τον Βαγγέλη Χατζηνικολάου και λαμβάνει χώ-
ρα για 2η χρονιά στο θέατρο Διάνα, που βρίσκεται στην
οδό Ιπποκράτους 7, στην Αθήνα.

Πρωταγωνιστούν: Ελένη Ράντου, Μάξιμος Μουμού-
ρης, Παντελής Δεντάκης, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Κων-
σταντίνος Γιαννακόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ορέ-
στης Καρύδας και Δημήτρης Καπετανάκος.

Διάρκεια: 135’
Η εν λόγω παράσταση που θα παρακολουθήσουμε έχει

προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 8:30 μ.μ.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 12€ το άτομο, αν και εφό-
σον συμπληρωθούν τουλάχιστον 15 άτομα.

★★★

«Ο Αρχιμάστορας Σόλνες»
➢ Η ΠΕΣΥ προσκαλεί τα μέλη της να παρακολουθήσουν

την αριστουργηματική θεατρική παράσταση «Ο Αρχιμά-
στορας Σόλνες» του Χένρικ Ίψεν που βρίσκεται στο θέα-
τρο Ιλίσια στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 4 και Βα-
σιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα με τον Γρηγόρη Βαλτινό
στον ομώνυμο ρόλο του Χάρβαντ Σόλνες.

Πρωταγωνιστούν: Γρηγόρης Βαλτινός, Κατερίνα Λέ-
χου, Αντίνοος Αλμπάνης, Ιώβη Φραγκάτου, Μιχάλης Αε-
ράκης, Κατερίνα Κρέπη και ο Κώστας Καστανάς.

Η μετάφραση, η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι της Α-
θανασίας Καραγιαννοπούλου.

Διάρκεια: 120’
Η εν λόγω παράσταση που θα παρακολουθήσουμε έχει

προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 8:00 μ.μ.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 16€ το άτομο, αν και εφό-
σον συμπληρωθούν τουλάχιστον 25 άτομα.

★★★

«Έγκλημα στο Orient Express»
➢ Τέλος, η ΠΕΣΥ προτείνει στα μέλη της να παρακολου-

θήσουν το συγκλονιστικό έργο της Άγκαθα Κρίστι «Εγκλη-
μα στο Orient Express» στο θέατρο Δανδουλάκη που
βρίσκεται στην οδό Αγ. Μελετίου 61 στην Αθήνα.

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη, Δάνης Κατρανί-
δης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Μάρω Κοντού, Τάσος Χαλ-
κιάς, Ταμίλα Κουλίεβα, Τάνια Τρύπη, Τάκης Παπαματθαίου,
Σόλων Τσούνης, Έρρικα Μπίγιου, Λευτέρης Ζαμπετάκης.

Η παράσταση έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιανουα-
ρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 16€ το άτομο αν και εφόσον
συμπληρωθούν τουλάχιστον 20 άτομα.

★★★

Προσοχή
Όσοι ενδιαφέρεστε παρακαλείστε όπως σπεύσετε το συ-

ντομότερο να δηλώσετε συμμετοχή για το έργο της αρε-
σκείας σας επικοινωνώντας πρώτα με τα γραφεία της ΠΕ-
ΣΥ, δίνοντάς μας τα στοιχεία σας.

Η κατάθεση των χρημάτων θα γίνεται στον Αρ. Λογα-
ριασμού της ΠΕΣΥ στην Τράπεζα ALPHA BANK GR03
0140 1040 1040 0210 1211 309 δίνοντας το ονοματε-
πώνυμό σας κατά την κατάθεση, καθώς και το έργο για
το οποίο ενδιαφέρεστε τουλάχιστον 8 μέρες νωρίτερα
από την ημερομηνία της κάθε μίας παράστασης.

Η προσέλευσή σας να είναι τουλάχιστον 15 λεπτά νωρί-
τερα από την έναρξη των παραστάσεων στο χώρο πλησίον
του Ταμείου των Θεάτρων.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα άτομα θα σας
ειδοποιήσουμε εγκαίρως οπότε και τα χρήματα που θα έ-
χετε καταβάλει θα σας επιστραφούν.

Εκ της ΠΕΣΥ

ΠΑΜΕ
ΘΕΑΤΡΟ

Για την ενημέρωσή σας: www.pesy.gr
ή απλά πληκτρολογώντας ΠΕΣΥ


