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Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημο-
σύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκλη-
ρής δουλειάς μιας ολόκληρης ζωής.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2046/06

Γολγοθάς η Ασφαλιστική Ικανότητα
Εμμέσων μελών - τέκνων και συζύγων

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Μυστηριωδώς… η δημόσια διοίκηση και κάθε μορφή ή τομέας κρατικής δομής
ταλαιπωρεί και «παιδεύει» τον Έλληνα πολίτη. Ο δεινά και σκληρά φορολογούμε-
νος πολίτης, ο επί πολλές δεκαετίες εργαζόμενος, ακόμα και στη λίαν ευαίσθητη
περίοδο της συνταξιοδότησής του, δεν βρίσκει την άνεση, την κατανόηση και την
θαλπωρή που επί μακρόν οραματιζόταν και εν τέλει θα έκανε πιο εύκολη και αν-
θρώπινη την καθημερινότητά του.

Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ και ιδιαίτερα εκείνοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ αντιμετωπίζουν
συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν την Ασφαλιστική Ικανότητα των εμμέσων
μελών (τέκνα και κυρίως σύζυγοι άνω των 66 ετών). Προς τούτο συνιστούμε στα
μέλη μας που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία ασφαλισμένων-συνταξιούχων
να ελέγξουν την Ασφαλιστική Ικανότητα των συζύγων τους. Ο έλεγχος αυτός μπορεί
να γίνει μέσω των Γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ ή μέσω Φαρ-
μακείου προσκομίζοντας τον αριθμό ΑΜΚΑ του έμμεσου μέλους. Στην περίπτωση
που το ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλισης δεν είναι πλήρως ενημερωμένο θα πρέπει
να προσκομιστούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 (ισόγειο) τα εξής έγγραφα:

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου για διόρθωση ασφαλιστικής ικανότητας του
έμμεσου μέλους.

2. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Άμεσα Ασφαλισμένου.
3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Έμμεσα Ασφαλισμένου.
4. Φωτοτυπία τρίμηνου φύλλου σύνταξης.
5. Αριθμοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, Άμεσου και Έμμεσου ασφαλισμένου.
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας 2014.
Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά

στο ΤΑΥΤΕΚΩ με συστημένη επιστολή.

Για ταχυδρομική αποστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
ΤΑΥΤΕΚΩ Τμήμα Μητρώου Πατησίων 54 10682 Αθήνα
«Διόρθωση Ασφαλιστικής Ικανότητας».

Για την σωστή ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης το
ΤΑΥΤΕΚΩ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του στον πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ οι οποίοι
είχαν κάνει χρήση της παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων των έμμεσων
μελών τους (τέκνα, σύζυγοι κ.α.) έως 30.06.2014, τα οποία είχαν θεωρηθεί για το
έτος 2012 ή το 2013, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις της ασφάλισης δηλαδή
τα τέκνα άνω των 18 ετών να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συ-
νεχίζουν τις σπουδές τους, ή η σύζυγος να μην εργάζεται κ.λ.π. να αποστείλουν στο
Ταμείο μας Πατησίων 54 - Τ.Κ. 10682 Αθήνα (με την ένδειξη στο φάκελο ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να
προβούμε στον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών τους:

1. Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου.
2. Φωτοτυπία α' σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.
3. Φωτοτυπία α' σελίδας και τελευταίας σελίδας θεώρησης βιβλιαρίου του έμ-

μεσα ασφαλισμένου.
4. Φύλλο μισθοδοσίας για τους εν ενεργεία ή τριμηνιαίο φύλλο σύνταξης για τους

συνταξιούχους. 
5. Α.Φ.Μ. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος.
6. Α.Μ.Κ.Α. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος.
Για ΣΥΖΥΓΟΥΣ έως 66 ετών
- Εκκαθαριστικό ή εκκαθαριστικά της Εφορίας για όσα έτη είναι αθεώρητο το βι-

βλιάριο.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα ενημερώσουν τον φορέα ασφάλισης

σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ασφαλιστικής ικανότητας.

Συνέχεια στη σελ. 2Όχι άλλη κακοδαιμονία 
στα Ταμεία μας

Δυστυχώς οι καιροί είναι χαλεποί για την πατρίδα μας και για μας, τους πολίτες
της. Πέραν της όποιας προσωπικής ή και επαγγελματικής – συντεχνιακής φι-
λοσοφικής αναζήτησης, ιδεολογικής απόχρωσης, κομματικής προσέγγισης ή
και συμπάθειας – αντιπάθειας, είναι κοινός τόπος και πεποίθηση για την ανάγκη
μιας εθνικής ΑΝΑΤΑΣΗΣ μετά από μια βαθειά οικονομική κρίση η οποία επέφερε
και σκληρά μέτρα λιτότητας…, τα οποία, με την σειρά τους, έπληξαν μεγάλο
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας κι οδήγησαν σε πλείστα κοινωνικά ναυάγια.!

Πολλοί, ίσως, ζητήσουν πολλές και πολλών ευθύνες.!  
Δεν κρίνουμε το δίκαιο ή το άδικο, το σωστό ή το λάθος, το θετικό ή αρ-

νητικό της συγκεκριμένης επιλογής. Ας αφήσουμε σε άλλους την κρίση.
Κόμματα, συνδικάτα, επαγγελματικές οργανώσεις και λοιποί φορείς, λει-
τουργούντες σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική πολιτεία, - όπως θέ-
λουμε να πιστεύουμε πως είναι η πατρίδα μας -, έχουν όλη την ευχέρεια κι
άνεση να κρίνουν, επικρίνουν και ίσως να δικάσουν και καταδικάσουν.!

Πέραν όμως της οποιαδήποτε μομφής, καιρός είναι να ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ
κι ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ τις δικές μας ΕΥΘΥΝΕΣ.!

Πολύς λόγος γίνεται στις ημέρες μας για τα Ασφαλιστικά μας ταμεία. Κι αν πρέ-
πει να «χρησιμοποιήσει» η κυβέρνηση τα «αποθεματικά» ή «ταμειακά διαθέ-
σιμα» τους προς επίλυση των πολλών προβλημάτων ρευστότητας αντιμετωπίζει. 

Αποτελεί ΕΘΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ότι… oι συνταξιούχοι όλων των βαθμίδων και
όλων των ταμείων προσέφεραν πολλαπλώς στην ανάπτυξη της πατρίδας. Όχι
μόνον, άμεσα στη διάρκεια του εργασιακού του βίου, επειδή συνετέλεσαν στην
οικοδόμηση και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ευημερούσας Ελλάδας.
Συνέβαλαν τα μέγιστα και έμμεσα κι από πολλές πτυχές. Τα αποθεματικά των
Ασφαλιστικών Ταμείων όλων των συνταξιουχικών ομάδων αποτέλεσαν, - είτε
ως αποθεματικά αυτά καθ αυτά, είτε ως ταμειακά διαθέσιμα-, την μήτρα και το
έμβρυο της πάσης φύσεως ανάπτυξης της πατρίδας μας.!  

Κι όλα τούτα γίνονται πιο επίκαιρα αν στο δημόσιο λόγο του ΤΩΡΑ…, προ-
σθέσουμε και την εμπειρία του ΤΟΤΕ…, μέχρι το ΤΩΡΑ…!!!

Στην ΕΘΝΙΚΗ μας ΠΟΡΕΙΑ, μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο κι εντεύθεν, τα
Ασφαλιστικά Ταμεία και τα Αποθεματικά τους ή τα Ταμειακά τους Διαθέσιμα, - είτε
ως άτοκες καταθέσεις στην τράπεζα της Ελλάδος που χρησιμοποιήθηκαν για την
μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη, είτε ως κεφάλαια που επενδύθηκαν σε με-
τοχές για την «Χρηματιστηριακή Άνοιξη» στα τέλη της δεκαετίας του 90 κι αρχές
2000, είτε ως επενδύσεις στα Δομημένα Ομόλογα στα μέσα της πρώτης δεκαετίας
του 2000 -, «επενδύθηκαν» κατά το «δοκούν» της εκάστοτε κυβέρνησης.!

Επ αυτής της ιστορικής παραδοχής, αναπτύσσονται τα υπέρ και τα κατά. 

Συνέχεια στη σελ. 2

Το Δ.Σ. 
του Πανελληνίου 

Συλλόγου Συνταξιούχων 
Τηλεπικοινωνιών - 

Ομίλου ΟΤΕ 
σας εύχεται 

Καλή Ανάσταση!

Συνέλευση Αθηνών
5 Μαΐου - 10 π.μ.

- Αμφίδρομη ενημέρωση μελών
- Κατάθεση απόψεων - θέσεων - προτάσεων
Η μαζική προσέλευση κρίνεται αναγκαία για 

την πληρέστερη εξυπηρέτηση των στόχων μας.

Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ (λέσχη) 
3ης Σεπτεμβρίου 110 - Αθήνα



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ημερομηνία της 20ης Απριλίου, που είχε οριστεί για την Γενική Συνέλευση του
τμήματός μας άλλαξε. Λόγω εκτάκτου κωλλήματος του Δήμου Βόλου για την παρα-
χώριση αιθούσης η νέα ημερομηνία ορίζεται η 24η Απριλίου ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:30 στην αίθουσα “Μεταξουργείο” του Δήμου.

Με τιμή 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απρίλιος - Μάιος 2015σελ. 2 «ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ - ΟΠΑΚΕ - ΟΤΕ
Αλλαγή ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων για τα Π.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μετάβασης σε νέο πληροφοριακό σύστημα δια-
χείρησης των Παραθεριστικών Κέντρων η ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων
για τα Παραθεριστικά Κέντρα Τέμενης και Φαναρίου άλλαξε. Οι Αιτήσεις υπο-
βάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 06/04/2015 - 03/05/2015 και στη διεύθυνση:
www.opake-ote.gr.

Επιπλέον πληροφορίες στο τηλ. 210 6147210.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Όχι άλλη κακοδαιμονία 
στα Ταμεία μας

Συνέχεια από σελ. 1

Πολλοί θα πουν ότι οι άτοκοι δανεισμοί της δεκαετίας του 50 συνέβαλαν τα
μέγιστα στην οικοδόμηση της σύγχρονης Ελλάδας…, άλλοι, επίσης, θα ισχυ-
ριστούν πως η επένδυση σε κινητές αξίες (μετοχές) ήταν η πλέον ενδεδειγ-
μένη την επίμαχη περίοδο κι άλλοι, τέλος, θα σταθούν υπέρμαχοι των όντως
«παρεξηγημένων ομολόγων» και θα χρεώσουν τις όποιες απώλειες όχι στην
επένδυση, αυτήν καθ εαυτήν,  αλλά στην επιλογή του χρόνο ρευστοποίησης
των εν λόγω.!   

Ουδείς, δε, θα δυνηθεί να αμφισβητήσει το περίφημο PSI, - το περιβόητο
«κούρεμα» χάριν της «εθνικής σωτηρίας» με τις τερατώδεις απώλειες -, το
2010 επί κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμα.!  

Πλάι σ’ όλα τούτα, θα υπάρξουν κι οι σφοδροί επικριτές των ως άνω επι-
λογών. Επιπλέον, δε, οι εν λόγω θα στέρξουν να αποποιηθούν την όποια
δική τους ευθύνη, επιρρίπτοντας την στην όποια κυβέρνηση βρισκόταν στην
εξουσία, την επίμαχη περίοδο.! 

ΝΑΙ.! Οι εκάστοτε κυβερνήσεις επέλεγαν πάντοτε διοικήσεις εύκαμπτες στις
όποιες δικές τους επιλογές ώστε να καθίσταται περισσότερο άνετα υλοποι-
ήσιμη η πολιτική τους κι εν τινι μέτρω να έχουν εύκολη πρόσβαση στο «Τα-
μείο» σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας.! Επ αυτού ουδεμία αμφιβολία
υπάρχει.!

ΒΕΒΑΙΑ, ωστόσο, κι αδιαμφισβήτητη παραδοχή είναι, ότι, οι από τα Ταμεία
εκάστοτε διοριζόμενοι, ή ήταν τεχνοκρατικά ανεπαρκείς, ή στα κόμματά τους
περισσότερο πιστοί κι ευάλωτοι, μη γνωρίζοντες το πραγματικό συμφέρον
του Ταμείου τους, ή αποσιωπώντας λόγω κομματικής ορθοδοξίας την όποια
άνωθεν επιβαλλόμενη «παρατυπία».!

Η κατάσταση αυτή οδήγησε νομοτελειακά στον εναγκαλισμό των Ασφαλι-
στικών μας Ταμείων από την εκάστοτε κυβέρνηση, την αποστέρησή τους από
διοικήσεις άξιες και τεχνοκρατικά έμπειρες και αποτελεσματικές, την απομά-
κρυνσή τους από την όποια γνώση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για παρα-
γωγικές και με λιγότερο ρίσκο επενδύσεις…, και φυσικά στην σημερινή τους
κατάσταση με τα λίαν αναιμική οικονομική τους ευρωστία.! 

Τούτων όλων δοθέντων και διόλου αμφισβητουμένων, τα Ελληνικά Ασφα-
λιστικά Ταμεία είναι τα μόνα που δεν επενδύουν σε κινητέ κι ακίνητες αξίες
στις διεθνείς αγορές κι άρα υστερούν τα μέγιστα σε κέρδη και συνεπαγόμενα
οφέλη περιουσιακά. Σε σύγκριση, δε, με άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία του εξω-
τερικού είναι τα πιο αναιμικά…!!!

ΕΜΕΙΣ οι συνταξιούχοι, λοιπόν, πριν ΑΝΑΦΩΝΗΣΟΥΜΕ για ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΦΟΡΑ και με ΒΡΟΝΤΕΡΗ ΦΩΝΗ, το πολιτικά και συνδικαλιστικά ορθόδοξο
«ΦΤΑΝΕΙ ΜΙΑ – ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ»…, ας ΑΝΑΦΩΝΗ-
ΣΟΥΜΕ με ΒΡΟΝΤΕΡΟΤΕΡΗ ΦΩΝΗ έως και ΚΡΑΥΓΗ το επιτέλους ανα-
γκαίο και ΣΩΤΗΡΙΟ «ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ».

Συνέχεια από σελ. 1

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν η/ο σύζυγος εργάζεται και δικαιούται λόγω εισοδήματος, που

προέρχεται από φορολογούμενα εισοδήματα ήτοι εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες, από γεωργικές επιχειρήσεις, από ελεύθερα επαγγέλματα,
ασφάλιση σε άλλο Οργανισμού Ασφαλίσεων Ασθενείας, ΔΕΝ ασφα-
λίζεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Σε περίπτωση όπου εμφανίζονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες
στον πίνακα Δ' του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας αλλά δε θε-
μελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό διατη-
ρείται το δικαίωμα ασφάλισης στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην
ΤΑΠ-ΟΤΕ) με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο Τμήμα μητρώου του
ΤΑΥΤΕΚΩ βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.)
που ν' αναφέρει ότι βάσει εισοδήματος δε δικαιούται ασφάλιση στον
κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που
εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε..

Γολγοθάς η Ασφαλιστική Ικανότητα

Εμμέσων μελών - τέκνων και συζύγων

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η 22η Γ.Α.Σ. 13-14 Μαΐου

Νovotel, Μιχαήλ Βόδα 4-8 - Αθήνα

Υπόδειγμα Αίτησης

Υ.Γ.: Ο Σύλλογός μας έχει αποστείλει σχετικό μητρώο των μελών του.
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Φορολόγηση του 
Λογαριασμού Νεότητας

Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπουργείο Οικονομικων

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Γίνεται δεκτό, ότι τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από

τον Ο.Γ.Ε. Α.Ε. βάσει κανονισμού του προσωπικού του από το Λογαρια-
σμό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων του από ίδια κεφάλαια,
φορολογούνται σαν εισόδημα του τέκνου από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα.

2. Ωστόσο, τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τις εισφορές που κα-
ταβάλλει ή κατέβαλε ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος και για τους τό-
κους:

α) Τα ποσά των μηνιαίων εισφορών που βαραίνουν ή βάρυναν τον ερ-
γαζόμενο ή συνταξιούχο συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο ή ετήσιο φορο-
λογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλεται
από τον ΟΤΕ ή το ταμείο και υποβάλλεται σε φόρο (αρχικά) σύμφωνα με
την κλίμακα του αρθ.15 του ν.4172/2013. Στην περίπτωση που οι μηνιαίες
εισφορές του εργαζομένου ή συνταξιούχου δεν έχει συμπεριληφθεί στο φο-
ρολογητέο εισόδημα του, τότε φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις κατά το χρόνο καταβολής της εφάπαξ χρηματικής
παροχής, 

β) Οι τόκοι αποτελούν εισόδημα από κεφάλαιο του τέκνου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4172/2013 και συνεπώς το μέρος
της χρηματικής παροχής που αντιστοιχεί σε τόκους φορολογείται ως ει-
σόδημα από κεφάλαιο με συντελεστή 15%.

H Γεν. Γραμματέας
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με την διευκρινιστική αυτή εγκύκλιο της Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων επα-

ναφέρεται η παλιά διάταξη που λέει ότι το ποσό των χορηγιών που κα-
ταβάλλονται από τον ΟΤΕ θα φορολογούνται για το ενήλικο τέκνο που
εισπράτει το ποσό ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και
θα φορολογείται με 26% από το 1ο ευρώ όπως ορίζει το άρθρο 35 του
ν.4172/13 που ισχύει μέχρι σήμερα. Επειδή δε, η εγκύκλιος, δεν προ-
βλέπει καμμία ειδική ρύθμιση ως προς την παρακράτηση, ο ΟΤΕ στο
προσεχές διάστημα θα προβεί στην τελική εκκαθάριση για τους δικαιού-
χους. 

Για μας εξακολουθούν να ισχύουν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί
με τα υπομνήματά μας και με αυτές θα επιδιώξουμε τη συνάντηση με
την νέα αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ

1. Την Πρωτομαγιά στο Ιερό Προσκήνυμα Ζωοδόχου Πηγής Σγράπας, στη Γιάλοβα
Πυλίας.

2. Το τρίτο 10ήμερο Μαΐου 3ήμερη εκδρομή (Σπήλαια Λιμνών, Καλάβρυτα, φαράγγι
Βουραϊκού με τον οδοντωτό, Τέμενη, Πάτρα, Ολυμπία).

3. Υπενθυμίζουμε την Γενική Συνέλευση στις 29 Απριλίου, ώρα 11.00, στο Τουριστικό
Περίπτερο στην Τρίπολη.
Παρουσία σας απαραίτητη… σε όλα!!!

Συναντήσεις γνωριμίας
Το Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος Τρίπολης πραγματοποίησε επισκέψεις σε διάφορες

πόλεις, για γνωριμία, ενδυνάμωση σχέσεων των μελών, καφεδάκι και ενημέρωση.
Το Γύθειο, η Σπάρτη, το Αργος, το Ναύπλιο, το Ξυλόκαστρο, η Κόρινθος, η Μεγαλό-

πολη, το Λεωνίδιο και το Παράλιο Αστρος ήταν οι επισκέψεις του Μαρτίου…
Διαπιστώθηκε- ιδιαίτερα στις μικρές πόλεις- η ανάγκη των συναδέλφων να συνευ-

ρεθούν, να ενημερωθούν, να πουν και εκείνοι το προβλημά τους, τον πόνο τους…
Τους υποσχόμαστε να ξαναπάμε…

Προσκυνηματικές Εκδρομές
Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήσαμε και φέτος προσκυνηματικές εκδρομές για

παρακολούθηση της ακολουθίας των Χαιρετισμών στη Μονή Προφήτη Ηλία στο Λου-
τράκι και του Ακάθιστου Ύμνου στην Μονή Επάνω Χρέπας στην Τρίπολη.

Ακολούθησαν συνεστιάσεις σε ταβέρνες των περιοχών.
Έτσι η κατάνυξη των Ακολουθιών και η συμπλήρωση με Σαρακοστιανούς μεζέδες,

μας στηρίζουν, ψυχή τε σώματι, για να φτάσουμε στην Ανάσταση…
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!!!

Κοπή πίτας- αποκριάτικος χορός
Την Κυριακή της Αποκριάς 15 Φεβρουαρίου 2015 το μεσημέρι, στην Τρίπολη, πραγ-

ματοποιήθηκε η μεγάλη εκδήλωση για την κοπή της πίτας, που και φέτος συνδυάστηκε
με ένα μεγάλο «μασκέ» αποκριάτικο χορό.

Ήταν -για άλλη μία χρονιά- μια εντυπωσιακή μάζωξη, πάνω από 360 άτομα (!) από
την Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και το μέλος της Ε.Ε.
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Κώστας Λουκόπουλος, Αντώνης Μπιρμπιλής και Γιώργος
Κουτσιμπογεώργος.

Καταλυτική- φέτος- ήταν η παρουσία ζωντανής μουσικής με την ορχήστρα των συ-
ναδέλφων του Μουσικού Τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Ν.
Αττικής, που με το τόσο πλούσιο ρεπερτόριο τους και την υψηλή ποιότητα εκτέλεσης
του κατόρθωσαν να μας συνεγείρουν όλους, να κρατήσουν αμείωτο το κέφι όλων και
την πίστα χορού συνεχώς στο αδιαχώρητο, από συνταξιούχους βεβαίως, βεβαίως και
μάλιστα τέτοιες εποχές…

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να τους συγχαρούμε και να τους ευχαριστήσουμε και
δημόσια…

Και του χρόνου να ‘μαστε καλά… Και (θα το λέμε πάντα!) να μη «λείπει» κανείς!!!

IΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ
Φυσικοθεραπευτής

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MCKENZIE & ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ORTHOPEDIC MANUAL THERAPY

Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ
Ειδικές τιμές για επιπλέον θεραπείες σε συνταξιούχους και υπαλλήλους ΟΤΕ

Eλ. Βενιζέλου 74 - Πετρούπολη - Τηλ.: 210 5013624
Τηλ. Οικίας: 210 5015037 - Κιν.: 6974885991

Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια α’ τάξης
γιος συνταξιούχου ΟΤΕ, αναλαμβάνει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε2,Ε9.Α21).

Ειδικές τιμές για τα μέλη των συνταξιούχων του ΟΤΕ
Η παραλαβή των απαραίτητων εγγραφών στο γραφείο του (Άνω Πετράλωνα ή Γλυφάδα),

είτε και από το χώρο σας κατόπιν ραντεβού. Αναλαμβάνει την έκδοση κλειδαριθμού, 
την υποβολή μισθωτήριων συμφωνητικών και κάθε άλλη συναλλαγή με την εφορία.
Για οποιαδήποτε τυχόν συμβουλή χρειαστείτε σε φορολογικά θέματα μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210.3461419 ή στο κινητό 6972 845320 
ή e-mail: bakalask@gmail.com 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ)



Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Με την ευκαιρία της ανάληψης των υπουργικών
σας καθηκόντων, σας στέλνω τα πλέον θερμά μου
συγχαρητήρια και παρακαλώ τον θεό να σας βοηθή-
σει για να φέρετε σε πέρας το δύσκολο έργο που
έχετε επωμισθεί.

Κύριε Υπουργέ
Η μοίρα μου το έφερε και για 15 περίπου ημέρες

νοσηλεύθηκα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, στις
Χειρουργική και Παθολογική κλινικές του. Έτσι, στο
διάστημα αυτό μου, δόθηκε η ευκαιρία και η δυνατό-
τητα να αντιληφθώ πλήρως τη «γύμνια» αυτού του
κατ' ευφημισμόν Εθνικού Συστήματος Υγείας και με
θλίψη και απογοήτευση να δω με τα ίδια μου τα μάτια
το κατάντημα της ιατρικής περίθαλψης στη χώρα μας,
για την οποία, περίθαλψη, τόσα χρόνια πληρώναμε
και πληρώνουμε το αίμα της καρδιά μας. Με δέος πα-
ρακολούθησα τις εναγώνιες προσπάθειες των λίγων
γιατρών και των, ακόμη λιγότερων. νοσηλευτών, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο φόρτο των
περιστατικών.

Ποια εργατική νομοθεσία και ποια ιατρική δεοντο-
λογία αναγκάζει το ευ λόγω προσωπικό (ιατρικό και
νοσηλευτικό) να εργάζεται με τόσο εξοντωτικούς ρυθ-
μούς; Ποιος γιατρός που εργάζεται 16 συνεχείς ώρες
(τμήμα και εφημερία) έχει τη δύναμη και το κουράγιο
και προπαντός την απαιτούμενη νηφαλιότητα να
κάνει επιτυχείς διαγνώσεις και να προσφέρει έστω
υποφερτές υπηρεσίες περίθαλψης;

Πώς είναι δυνατόν στο τμήμα 1500 - 2300 της Πα-
θολογικής Κλινικής να εργάζονται για 55 ασθενείς (οι
περισσότεροι ηλικιωμένοι με χίλια δυο προβλήματα) 3
νοσηλευτές και στο τμήμα 2300 - 0700 της κλινικής 2;

Πώς είναι δυνατόν να ειδοποιώ στις 6.45' ότι ο ορός
δεν λειτουργεί καλά, ότι βράχηκε το σεντόνι μου και
ότι πρήστηκε το χέρι μου και ο νοσηλευτής να έρχεται
στις 8.45' αλλόφρων σαν να βγήκε από το τρελοκο-
μείο από την πολλή δουλειά;

Βάλτε το χέρι στην καρδιά και πέστε μας κ. Υπουργέ
αυτό εσείς το θεωρείτε καλής ποιότητας υπηρεσίες;
Δεν λυπάστε αυτούς τους ανθρώπους που θα κατα-
λήξουν σε εμφράγματα και στο φρενοκομείο;

Δεν ντρέπεται η Πολιτεία, δηλαδή εσείς, που με τις
αποφάσεις σας σκοτώνεται με τις απαράδεκτες εργα-
τικές συνθήκες τα παιδιά αυτά. Κι ενώ θα περίμενε
κανείς από εσάς να πάρετε κάποια πρώτα ανακουφι-
στικά μέτρα για τους ασθενείς και το προσωπικό,
εσείς, λέει, σκέπτεστε να καταθέσετε νομοσχέδιο με
το οποίον θα απαγορεύεται στα Ταμεία να συμμετέ-
χουν στα έξοδα νοσηλείας των ασφαλισμένων όταν
αυτοί προσφεύγουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Αλήθεια κ. Υπουργέ μήπως ζείτε σε άλλη χώρα και
δεν έχετε καταλάβει ότι το Ε.Σ.Υ. βρίσκεται σε πλήρη
αδυναμία παροχής υπηρεσιών και με αυτό που πάτε
να κάνετε οι χρόνοι αναμονής θα πολλαπλασιαστούν
επικίνδυνα; Το μόνο αλήθεια που φαίνεται να σας εν-
διαφέρει είναι να μετακυλήσετε στις πλάτες των
ασφαλισμένων τις όποιες δαπάνες των χρεοκοπημέ-
νων Ταμείων, για την χρεοκοπία των οποίων φταίει η
Πολιτεία και όχι οι ασφαλισμένοι.

Δεν είναι προς τιμήν σας κ. Υπουργέ το φαινόμενο
του ασθενή που πάει στην τουαλέτα με το ρολό υγείας
υπό μάλης, γιατί στις τουαλέτες δεν υπάρχει ούτε
χαρτί υγείας. Δεν είναι προς τιμή σας κ. Υπουργέ στα
Κέντρα Υγείας να μην υπάρχει ούτε οινόπνευμα, ούτε
γάζες, ούτε βαμβάκι και να στέλνεται ο συγγενής του
ασθενή στο φαρμακείο και να τα προμηθεύεται. Από
αυτά έπρεπε πρώτα κ. Υπουργέ να ξεκινήσετε και όχι
από αυτά που διαλαλήσατε ότι θα κάνετε.

Ο λαός κ. Υπουργέ σας εξέλεξε για να διορθώσετε
το κατάντημα αυτό και όχι να το χειροτερεύσετε. Άλ-
λωστε για το κατάντημα της Υγείας δεν φταίνε πάντα
οι προηγούμενοι γιατί και πολλοί από τη σημερινή
πλειοψηφία υπήρξαν προηγούμενοι.

Κύριε Υπουργέ
Σας παρακαλώ λοιπόν να μην διανοηθείτε να φέ-

ρετε στη Βουλή το νομοσχέδιο που υπαινιχθήκατε
γιατί με αυτό θα σπείρετε ανέμους και θα θερίσετε
θύελλες.

Το 2001 κ. Υπουργέ για να κάνω σε δημόσιο Νο-
σοκομείο χημειοθεραπείες μου έδωσαν αναμονή 10
μηνών και για να κάνω εγχείρηση καρκίνου της κύ-
στης άλλους 10 μήνες.

Σας παρακαλώ βάλτε το χέρι στην καρδιά και πέστε
μου εάν ήσασταν εσείς στη θέση μου δεν θα πουλού-
σατε ό,τι είχατε για να πάτε σε ιδιωτικό Νοσοκομείο;

Τότε όμως κ. Υπουργέ υπήρχε κάτι να πουλήσουμε
και με αυτά που λέτε ότι θα κάνετε οι ως άνω χρόνοι
αναμονής που σας ανέφερα θα πολλαπλασιαστούν
άκρως επικίνδυνα.

Για τα λεφτά των Ταμείων που φαγώθηκαν δεν
φταίνε οι ασφαλισμένοι κύριε Υπουργέ αλλά άλλοι και
εσείς τους ξέρετε. Αυτούς να πιάσετε και αφήστε στην
άκρη τους ασφαλισμένους.

Κύριε Υπουργέ, ο σοφός λαός μας λέει ότι «ψηλά
αν σου πούνε ν' ανεβείς, βήμα το βήμα ανέβα, τα βή-
ματά σου για να βρεις, όταν σου πουν κατέβα». Εύ-
χομαι εσείς με το επωφελές για τους ασφαλισμένους
έργο που θα κάνετε να βρείτε, όταν σας πουν να κα-
τεβείτε από το θώκο της εξουσίας, τα βήματά σας.

Με τιμή
ΕΥΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

(αγανακτισμένος πολίτης) 
Συντ/χος ΟΤΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
οδός Γαζέπη 48, Χαλκίδα
2. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
οδός Ασβεστουπόλεως 113 ΤΚ 11526, Αθήνα
Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
3. Εφημερίδες:
α) «Ελεύθερος Τύπος»
β) «Έθνος»
γ) Δημοκρατία
4. Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ
οδός Βερανζέρου 13 ΤΚ 10677 Αθήνα 5. 
Εφημερίδα «Φωνή των Συνταξιούχων ΟΤΕ»
οδός Βερανζέρου 13 ΤΚ 10677. Αθήνα
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ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

«H Φωνή των
Συνταξιούχων ΟΤΕ»

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου
Συλλόγου Συνταξιούχων 

Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ
ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:

Μπαλωμένος Λουκάς
Μπιρμπιλής Αντώνιος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αρνής Γεώργιος

Δαλάκας Χρήστος
Κουτσιμπογεώργος Γεώργιος

Γκινάκη Αμαλία
Ανάγνου Διονυσία (Σούλα)

Παπαπάσχου Ερμιόνη
Μπούρχας Θεόδωρος
Βερανζέρου 13, Αθήνα

www.pssote.gr
e-mail: pss-ote@otenet.gr

Επιστολή αγανακτισμένου συναδέλφου

Έλενα 
Παναγιωτοπούλου

κόρη συναδέλφου
Χειρούργος Οδοντίατρος

Ειδικές τιμές για συνταξιούχους και
υπαλλήλους του ΟΤΕ

Ιατρείον: Γρηγορίου Αυξεντίου 53 
Άνω Ιλίσια

Τηλ: 210 7776271 - Κιν: 6979775452

Η Αξία ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Κέντρο αποκατάστασης λόγου, γραφής και μάθησης

* ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ * ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ * ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
* ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ * ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΔΥΣΛΕΞΙΑ * ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
* ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Α’ ΤΕΣΤ * ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Λεωφ. Πεντέλης 60, Βριλήσσια, Τηλ.: 210 6131936 - e-mail: axiatoulogou@gmail.com

Ειδικές τιμές για συνταξιούχους και υπαλλήλους του ΟΤΕ
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Κάτω από τα όρια της φτώχειας το 44,8% των συνταξιούχων
Το 44,8% των συνταξιούχων λαμβάνει συντάξεις κάτω από τα όρια της φτώ-

χειας, δηλώνει επίσημα πλέον ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων Δημήτρης Στρατούλης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία του πληροφοριακού
συστήματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μειωμένος κατά 2.865 άτομα σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο μήνα, είναι ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας, ο οποίος ανέρχεται
σε 2.654.784. Τον Μάρτιο του 2015 πληρώθηκαν συνολικά 4.541.966 συντάξεις,
από τις οποίες οι 2.902.477 ήταν κύριες και 1.639.489 επικουρικές, ενώ το συνο-
λικό ποσό που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.346.571.801,10 ευρώ.

«Τα στοιχεία της 22ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος είναι
αποκαλυπτικά σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν το ύψος των
συντάξεων για τη μεγάλη μερίδα των ασφαλισμένων και έρχονται να διαψεύσουν
δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ και δηλώσεις εκπροσώπων των δανειστών της
χώρας» δήλωσε με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης ο αναπληρωτής
υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόσθεσε: Το 44,8% των συνταξιούχων
(1.189.396 από 2.654.784) παίρνουν συντάξεις κάτω από το σταθερό όριο της
σχετικής φτώχειας των 665 ευρώ, όπως ορίζεται από τα στοιχεία του 2013 της
ΕΛΣΤΑΤ.

Επιπλέον, από το σύνολο των 2.637.090 συνταξιούχων όλων των κατηγοριών
(γήρατος, θανάτου, αναπηρίας), περίπου 1.511.000 (περίπου το 60%) λαμβάνει
αποδοχές μέχρι 800 ευρώ και αφαιρουμένων των κρατήσεων και της περίθαλψης
το τελικό ποσό πέφτει σε αρκετές περιπτώσεις και κάτω από τα 700 ευρώ. Μά-
λιστα, ειδικά η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων αναπηρίας λαμβάνει
αποδοχές από 250 έως 540 ευρώ.

Επίσης το 85,6% των συνταξιούχων είναι άνω των 61 ετών ειδικά στη γήρατος
το ποσοστό είναι 89,4% (1.806.989 συνταξιούχοι από τους 2.021.315.

Ο κ. Στρατούλης υπογραμμίζει ότι «τα στοιχεία αυτά αποδομούν πλήρως τα
επιχειρήματα εκπροσώπων των δανειστών της χώρας, που έκαναν λόγο για
υψηλή μέση σύνταξη για τους Έλληνες ασφαλισμένους, καθώς και για υποτιθέ-
μενα μεγάλα ποσοστά των κατηγοριών συνταξιούχων ή ΑμεΑ, που έχουν συντα-

ξιοδοτηθεί πριν τα 62 χρόνια. Μια ρητορική στην οποία στηρίχτηκε η κατεδάφιση
συντάξεων, προνοιακών επιδομάτων αλλά και της δημόσιας κοινωνικής ασφάλι-
σης συνολικά. 

Ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι θα «μπει φρένο» στις μειώσεις των συντά-
ξεων και των προνοιακών επιδομάτων και παράλληλα δρομολογείται η πλήρης
αποκατάσταση του δημόσιου αναδιανεμητικού και καθολικού χαρακτήρα της κοι-
νωνικής ασφάλισης. Βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενίσχυση
της χρηματοδότησης του Ασφαλιστικού Συστήματος με τη δημιουργία Ταμείου
Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Το 25% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται
μεταξύ 71 και 80 ετών, το 38% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι
συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-
65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Τον Μάρτιο, προστέθηκαν 13.791 νέες συντάξεις από τις οποίες από τις οποίες
οι 8.664 ήταν κύριες και οι 5.127 επικουρικές ενώ το συνολικό ποσό το οποίο
καταβλήθηκε για των πληρωμή των νέων συντάξεων ήταν 6.721.554,22 ευρώ.
Το συνολικό ποσό των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιού-
χους ανήλθε σε 47.856.591,63.

Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε πο-
σοστό που αγγίζει περίπου το 49%, ενώ σχεδόν οι μισοί από τους νέους συντα-
ξιούχους είναι ηλικίας 56-61 ετών και 62-67 ετών. Τον Μάρτιο διακόπηκαν 8.710
συντάξεις λόγω θανάτου του συνταξιούχου συνολικού ποσού 3.895.623,81 ευρώ
και 30 λόγω γάμου συνολικού ποσού 5.385,89 ευρώ.

Τον ίδιο μήνα, ο αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στην Ελ-
λάδα ανήλθε σε 171.276 συνολικά και το ποσό που καταβάλλεται σε 57.553.517
ευρώ. Από το σύνολο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων το 29% αφορά
σε δικαιούχους οι οποίοι παράλληλα λαμβάνουν και συντάξεις.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου προνοιακών επιδομάτων δια-
πιστώθηκαν 1.233 περιπτώσεις θανόντων ενώ το σύνολο των προνοιακών επι-
δομάτων ανήλθε σε 180.814...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Το Περιφερειακό τμήμα της Ιεράς
Πόλης Μεσολογγίου διοργάνωσε με
απόλυτη επιτυχία γιορτές κοπής πίτας
στις μεγάλες πόλεις ευθύνης του: Μεσο-
λόγγι, Αγρίνιο, Ναύπακτο και Λευκάδα. Η
συμμετοχή των συναδέλφων μας και στις
τέσσερις πόλεις ήταν ικανοποιητική και
το κέφι εντυπωσιακά ανεβασμένο. Στις
εκδηλώσεις παραβρέθηκε μέλος του Δ.Σ.
και εκπρόσωπος της Μείζονος Περιφέ-
ρειας ο κύριος I. Χαρμπίλας. Η ευχή
όλων μας είναι και του χρόνου με υγεία!!!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Βάρφης
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λένα Μπάρλα

ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Την Κυριακή στις 8 Μαρτίου, το μεσημέρι σε μια ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα στο Κέντρο

"Ζέφυρος" στο λιμάνι του Μεσολογγίου, γιορτάσαμε τη γιορτή της Γυναίκας. Η Γραμμα-
τέας Λένα Μπάρλα απηύθυνε θερμό χαιρετισμό σ' όλες τις γυναίκες, που τίμησαν με την
παρουσία τους και έκανε σύντομη αναφορά στη γιορτή, σημειώνοντας τα ακόλουθα:

"Σήμερα λοιπόν μαζευτήκαμε εδώ σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρ-
τυρίας, που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη
Ν. Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας(...).

Βρίσκομαι μπροστά σε γυναίκες, που ανταγωνίζονται σκληρά και πετυχαίνουν στό-
χους. Στην εποχή μας οι γυναίκες καταφέρνουν και κερδίζουν στην εργασία, στις επιχει-
ρήσεις, στη πολιτική και στο δύσκολο περιβάλλον που καθημερινά αντιμετωπίζουν(...).

Όμως τα πράγματα δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο. Θα ακουστούν και πάλι
λόγια για τη γυναίκα με αφορμή την ημέρα της γιορτής της. Ας σκεφτούν όμως οι πε-
ρισσότεροι τι μέτρα έχουν πάρει για τη γυναίκα, την εργαζόμενη, την άνεργη, για την
εκμετάλλευση της γυναίκας και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει σε καθημερινή
βάση στο σπίτι και την εργασία (...).

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΑΡΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας προκειμένου να ενημε-

ρώσει και να γνωρίσει τα μέλη της περιφέρειας του θα επισκεφθεί τις πα-
ρακάτω πόλεις τις ημερομηνίες
1. ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΩΡΑ 11.00) ΠΥΛΟ
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΩΡΑ 11.00) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Επικοινωνήστε με τους παρακάτω συναδέλφους- συνδέσμους για το
τόπο που θα συναντηθούμε στη πόλη σας και πληροφορίες.
ΠΥΛΟΣ: ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΗΛ: 27230-22477
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΤΗΛ: 27630-23107 ΚΙΝ: 6974680999
ΦΙΛΙΤΡΑΤΡΑ: ΣΤΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΗΛ: 27610-32461 ΚΙΝ: 6972475530
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΗΛ: 27610-22995 ΚΙΝ: 6976987039
Συνάδελφοι, ελάτε να γνωριστούμε και να μιλήσουμε.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Π.Τ. Καλαμάτας προκειμένου να έχουμε
και αμφίδρομη ενημέρωση να μας γνωρίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και
το email τους (εάν έχουν) για την άμεση ενημέρωση τους.
Τηλ.: Γ. Κουμούρας: 6977219135, Π. Κρανιδιώτης: 6972199820, Β. Κουτίβας: 6977863198

Στις μέρες μας επίκαιρο όσο ποτέ άλλωτε το σκίτσο του 1886 - Δείχνει τους
κυβερνώντες να ψάχνουν απεγνωσμένα πόρους εις τον βυθό της θάλασσας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚοινωνικά
Στις οικογένειες των θανόντων συναδέλφων και στους φίλους αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

μας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του και εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά.  

πενθη

Μαρία Παπαθανασίου
Στην μνήμη της πολυαγαπημένης φίλης και συ-

ναδέλφου Μαρίας Παπαθανασίου που δεν θα ξε-
χάσουμε ποτέ. Αντί για στεφάνι συγκεντρώσαμε
χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Οι Συναδέλφισσες του παλιού 
Τηλεπ. Κέντρου Θεσσαλονίκης

Τούλα Γρηγοριάδου
Στην μνήμη της πολυαγαπημένης φίλης, προ-

ϊσταμένης και προέδρου μας Τούλας Γρηγοριάδου
αντί για στεφάνι μαζέψαμε χρήματα για φιλαν-
θρωπικό σκοπό.

Οι Συναδέλφισσες του παλιού 
Τηλεπ. Κέντρου Θεσσαλονίκης

Νεκρολογία
Στις 27-2-2015 ημέρα Πέμπτη, η εκλεκτή φίλη και
συναδέλφισσα Ιφιγένεια Θειοπούλου έφυγε από
κοντά μας, γεμίζοντας μας με θλίψη. Όσοι είχαν
τη χαρά να τη γνωρίσουν από κοντά μιλούν για
έναν πρόσχαρο αλλά και δυναμικό άνθρωπο με
βαθιά ευαισθησία και χιούμορ. Ανήσυχη και δρα-
στήρια μέχρι την τελευταία μέρα, η Ιφιγένεια αφή-
νει ένα μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Καλό σου
ταξίδι Ιφιγένεια! Θα σε θυμόμαστε πάντα!

Ο συνάδελφος και φίλος σου,
Γιώργος Μεράκος

Η Μεγάλη Οικογένεια του ΟΤΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ θρηνεί την απώλεια των αγαπητών συναδέλφων:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ-ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ ΒΑ-

ΣΙΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του
στις Οικογένειες τους και ας είναι ανάλαφρο το χώμα που τους σκέπασε.

Σμαράγδα Ρε
To περιφερειακό Τμήμα Ρόδου κατέθεσε αντί στεφάνου το ποσό των 50 ευρώ στο Γηροκομείο Χίου, στη μνήμη της

Σμαράγδας Ρε, μέλους του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ και μητέρα των συναδέλφων Δημήτρη και Γιάννη Ρε στη Χίο.
Κωνσταντίνος Τσαγκουρνής - Εκπρόσωπος  Δ.Σ. Μείζονος Περιφέρεια Μυτιλήνης

Αγαπημένη μας φίλη, συναδέλφισσα & συντρόφισσα
Γιάννα,

Η πιο δύσκολη στιγμή έφτασε για όλους μας εδώ. Στον
τελευταίο αποχαιρετισμό.

¨Πώς να τις πω τις χάρες σου και να τις ιστορίσω; 
αφού δεν είναι δυνατόν, να σε γυρίσω πίσω¨.
Όμως Γιάννα είμαστε όλοι εδώ.
Είναι εδώ όλοι οι αγαπημένοι σου. Η χαροκαμένη Μη-

τέρα σου.Ο σύντροφος της ζωής σου Δήμος, οι κόρες
σου,η Ερμιόνη και η Μαρία.Η πολυαγαπημένη σου
αδελφή Ελένη.

Είναι εδώ όλοι οι συνάδελφοι εν ενεργεία και συνταξι-
ούχοι από τον ΟΤΕ, όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί σου.
Όλοι οι συνάδελφοι από τα πολιτιστικά κέντρα του ΟΤΕ
Κρήτης που ακόμα προχθές συζητούσαμε για τις ¨μουσι-
κές διαδρομές του πολιτισμού μας¨και εσύ,συνεχώς με
παρεμβάσεις, μας έδινες τα φώτα σου και εξηγούσες

στους νέους συναδέλφους για  τον πολιτισμό που τόσο
αγάπησες και υπηρέτησες με πάθος.

Είμαστε όλοι εδώ, οι σύντροφοι σου, που όλα αυτά τα
χρόνια περπατήσαμε μαζί σου, στις πορείες και στους κοι-
νωνικούς αγώνες.

Από τα νεανικά σου χρόνια οργανώθηκες στο Αριστερό
κίνημα. Έμεινες πιστή στα μεγάλα οράματα και στα με-
γάλα ιστορικά στοιχήματα.Δεν έκανες ούτε μια στιγμή
πίσω. Στο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά ιδιαίτερα στο πο-
λιτιστικό κίνημα σε κάθε πόστο, έδινες τον καλύτερο εαυτό
σου, μια ακούραστη εργάτρια, με πνεύμα και μυαλό, με
χιούμορ και συντροφικότητα, πάντα με χαμόγελο, ευπρέ-
πεια και ευγένεια, χαρίσματα, στα όποια ήσουν μοναδική.

Έτσι εξηγείται γιατί ήσουν εδώ και 20 χρόνια εκλεγμένη
στο Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτιστικού κέντρου του
ΟΤΕ Ηρακλείου.

Αγαπημένη μας Γιάννα,
Ήσουν τόσο ευαίσθητη που δύσκολα έκανες εχθρούς. 

Μας έδωσες τόσα πολλά. 
Πάντα με ανιδιοτέλεια, πράγμα τόσο δυσεύρετο στις

μέρες μας. Δεν ήξερες να δέχεσαι, ήξερες μόνο να χαρίζεις
και ήθελες μέσα στην ψυχή σου να στεγάσεις  όλο τον
κόσμο. Από τομυαλό όλων μας, όλων των ανθρώπων που
σε γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί σου, δε σβήνουν και
δεν θα σβήσουν εύκολα οι αναμνήσεις. Και θα υπάρχουν
πάντα ζωντανές. 

Θα θυμόμαστε όλοι ότι ήσουν ένας χείμαρρος  ανθρω-
πιάς και συμπόνιας, αληθινή μαχήτρια για την εξάλειψη
του άδικου ανθρώπου από άνθρωπο. 

Αγαπημένη μας Γιάννα, είχες τη χάρη του θεού, τον
πόνο να αλαφρώνεις και σαν το νάμα του αγιασμού, τ΄
άγριο να μερώνεις.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Καλό ταξίδι συντρόφισσα.

Γιώργος Μετοχιανάκης
Συνταξιούχος  ΟΤΕ

Αποχαιρετισμός στη σ. Γιάννα Καστάνη 

Βασιλική Γεωργιάδη
Την 27η Μαρτίου απεβίωσε η πολυαγαπημένη σύζυγος του

συναδέλφου μας και φίλου μας Δημήτρη Γεωργιάδη.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια και ας είναι ελαφρύ το χώμα της

Αττικής γης που την σκεπάζει. Καλό ταξίδι Βασιλική.
Γ. Μεράκος - Γ. Αρνής

Ανδριανή Κυριακάκου
Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια της λατρετής σας μη-

τέρας. Να έχετε την ευχή της. Να ζήσετε με υγεία και ευτυχία να
την θυμάστε.

Σούλα Ανάγνου 

Θερμά Συλλυπητήρια
Ο Σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογέ-

νειες των εκλιπόντων συναδέλφων: ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗ και ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΑ-
ΣΤΑΝΗΣ. (Το μνημόσυνο της θα γίνει την Κυριακή του Θωμά
στην εκκλησία της Ανάληψης Ηρακλείου).

Για την ΠΔΕ Ηρακλείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Ι.

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ Μ.

Αναστασία Κουτίβα
Στις 30 Ιανουαρίου έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή

η 31χρονη δασκάλα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΒΑ κόρη
του αγαπητού φίλου και συναδέλφου ΜΠΑΜΠΗ. Οι
λέξεις φαντάζουν λίγες μπροστά στη θλίψη για την
πρόωρη απώλεια. 

Η εκπαιδευτική οικογένεια έχασε ένα ξεχωριστό
μέλος της, έναν πολύ ικανό άνθρωπο, γεμάτο ενέρ-
γεια, δυναμικότητα, όραμα και υπερβάλλοντα ζήλο
για την δουλειά, πάθος και χαρά για τη ζωή. 

Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους
της, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.
Γεώργιος Κουμουράς - Περ. Τμήμα Καλαμάτας

Σμαράγδα Ρε
Έφυγε από τη ζωή στις 8 Μαρτίου 2015 η Σμα-

ράγδα Ρε, μητέρα των συναδέλφων Δημήτρη και
Γιάννη. Υπόδειγμα συζύγου και μητέρας φώτισε με
το φως της αγάπης της τα τρία λατρεμένα της παι-
διά και καμάρωσε τα εγγόνια και δισέγγονα της.

Καλό παράδεισο στην εκλειπούσα και θερμά συλ-
λυπητήρια την οικογένειά της.

Η Τοπική Επτροπή Χίου

Στην μνήμη του συναδέλφου
μας Μανώλη Κουντζάκη

Μαζί με το καλό ταξίδι θέλουμε να σου πούμε ότι
είμαστε περήφανοι που σε είχαμε φίλο μας. Και
όπως λένε και τα τραγούδια: Ήσουν καλός, ήσουν
χρυσός, είχες τις χάρες όλες, και αγαπούσες όλον
τον κόσμο.

Φίλε θα μας λείπεις πολύ.

Παπαδόπουλος Γιάννης, Μηνιάτης Αντώνης, 
Τσικνάκης Γεώργος, Καραγκούνης Πύρος, 

Αμιραράκης Μιχάλης, Πολίτης Γιάννης, 
Πέττας Νίκος, Δαλάκας Χρίστος

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένεια του.

 Στον Παναγιώτη Πασχαλούδη
Πολυαγαπημένε μου αδερφέ Παναγιώτη,

Στις 20.2.15 σε αποχαιρετήσαμε από την εκκλη-
σία του Αγίου Γεωργίου της Λαμίας και δεν βρίσκω
λόγια που να περιγράφουν τη λύπη και την οδύνη
που έζησα κατά τον αποχαιρετισμό μου. Ας είναι
όμως. Θα σε θυμόμαστε για πάντα, για τη σπιρ-
τάδα του μυαλού σου, την αποφασιστικότητά σου,
την τόλμη σου, την ευσυνειδησία σου, το χαμό-
γελό σου, την ευγένειά σου, το αστείρευτο κέφι
σου για τη ζωή, τα τραγούδια σου. Προπάντων, όμως, θα
θυμόμαστε τις μικρές επαναστάσεις σου κόντρα στα καθιε-
ρωμένα και τον τιτάνιο αγώνα που έδωσες τα τελευταία χρό-
νια για να κερδίσεις τη μάχη της ζωής σου. Με τη Μαίρη σου

στη Λαμία, στήσατε μια εξαιρετική  οικογένεια και
μεγαλώσατε τους δυο γιους σας, τον Λεωνίδα και
τον Νίκο, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ακτινοβο-
λούσε η αγάπη σου. Ως προϊστάμενος του τεχνικού
τομέα στη Λαμία, άφησες ανεξίτηλο το στίγμα σου.
Να ξέρεις, αδερφέ μου, το πέρασμά σου από
αυτόν τον εφήμερο κόσμο, μας κάνει όλους υπε-
ρήφανους και σε έχουμε κλείσει για πάντα στην
καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι, αδερφέ μου.

Nίκος Λ. Πασχαλούδης
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει επίσης 

τα θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια 
για τον χαμό του συναδέλφου.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η επίσκεψη στους ιατρούς του δικτύου 
του Συστήματος Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ 
από 1/3/2015 στοιχίζει 20€ αντί 25€. 

Η τιμή ισχύει για όλες τις ειδικότητες των ιατρών. 
Οι επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων 

είναι ΔΩΡΕΑΝ όπως ίσχυε ανάλογα το Νοσοκομείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενεργοποιείστε τη κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ 

και αποκτείστε τα προνόμια της, καταθέτοντας το ποσό 
των 18€ η 48€ το ανδρόγυνο, ή 78€ όλη την οικογένεια σας 

(μέλος, σύζυγος, παιδιά, εγγόνια) σε έναν από τους 
παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας ELG, 

αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας,
το τηλέφωνό σας και την ένδειξη ΟΤΕ.

Τράπεζα Πειραιώς: 5082 - 055098 - 365 
Τράπεζα Eurobank: 0026. 0141. 43. 0200645636

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παροχές η την
ενεργοποίηση της κάρτας μπορείτε να τηλεφωνήσετε 

από 09:00 έως 17:00 στα τηλέφωνα:
210.9227703 - 210.9227704 - 2130025582

6986 500 401 στείλτε mail στο: otekarta@gmail.com
στείλετε fax στο: 210.9227705

www.eleftheras.gr

Σύστημα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
Πελάτες: ο Συνεταιρισμός Εμπορικής Τράπεζας, ο προμηθευτικός Συνεταιρι-
σμός ΔΕΗ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ, ο Σύλλογος Συνταξι-
ούχων ALPHA Bank, ο Ε.Ο.Φ., το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο καταναλωτικός συνεταιρισμός
ΑΤΕ (ΚΑΣΥΑΤΕ), η Π.Ο.Ε.Υ. Πυροσβεστικού Σώματος κα. 

Προνόμια του Συστήματος Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

* Ιατρείο ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ στο ΙΑΣΩ General όπου: εξετάζεστε ΔΩΡΕΑΝ, συνταγο-
γραφείτε με 5€ η 10€ και κάνετε τις εξετάσεις με τη τρέχουσα συμμετοχή του
ΕΟΠΥΥ.                                                       
* ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλατεία Κάνιγγος) με
συνταγογράφηση 7€ από παθολόγο & καρδιολόγο, διαγνωστικές με 25% έκπτωση
στη συμμετοχή σας του ΕΟΠΥΥ, check up με 10€, ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για
μαστογραφίες, μαγνητικές, αξονικές, triplex κλπ και στις εξετάσεις χωρίς συνταγο-
γράφηση τιμές δημοσίου -25%. 
* ΔΩΡΕΑΝ σε επείγον περιστατικό όλο το 24ωρο αντί για το εφημερεύον Δη-
μόσιο Νοσοκομείο πηγαίνετε σε Ιδιωτικό και εξετάζεστε χωρίς χρόνο αναμονής.
* ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές επισκέψεις σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία χωρίς περιορισμό.
* ΔΩΡΕΑΝ 5 ετήσια τσεκ απ για κάθε μέλος της οικογένειας σας.
* Για τα άνεργα η ανασφάλιστα παιδιά τιμές Δημοσίου η μικρότερες στις δια-
γνωστικές εξετάσεις, δωρεάν ιατροί, δωρεάν τσεκ απ, έκπτωση έως 40% σε ενδε-
χόμενη  νοσηλεία τους.
* Παιδίατρος όλο το 24ωρο με 20€ χωρίς ουρές αναμονής.
* Γυναικολόγος όλο το  24ωρο χωρίς αναμονή.
* Επί πλέον Δωρεάν 6 γυναικολογικές επισκέψεις.
* Γυναικολογικά τσεκ απ σε ειδικές τιμές. Δωρεάν υπέρηχος. Μαστογραφία με 25€.
* Οδοντίατροι με έκπτωση 50% επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του Οδοντιατρι-
κού συλλόγου σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις.
* Οφθαλμολογικά κέντρα με δωρεάν τσεκ απ και έκπτωση 30% στις επεμβάσεις.
* Φυσιοθεραπευτές με έκπτωση 50%.
* 2.900 ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων (Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, Ορθοπε-
δικοί, Χειρουργοί, Αγγειολόγοι, Δερματολόγοι, Γυναικολόγοι, Παιδίατροι, Νευρολό-
γοι, Ουρολόγοι, Οφθαλμίατροι, ΩΡΛ, Πνευμονολόγοι, Αιματολόγοι, Ρευματολόγοι,
Ενδοκρινολόγοι, Γναθοχειρουργοί, κλπ) με 20€ (έκπτωση 50- 70%).   
* Έκπτωση στη νοσηλεία από 10 έως 50% η ΔΩΡΕΑΝ ανάλογα το νοσοκομείο.
* 24ωρη τηλεφωνική ιατρική εξυπηρέτηση από ιατρό βάρδιας.
* 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης και συντονισμού. 80.111.222.77 από
σταθερό η 210.413.00.77 από κινητό.
* Έκπτωση 50% για δημιουργία φακέλου 2ης γνώμης από εξειδικευμένους οί-
κους του εξωτερικού, μετάφρασης φακέλου ασθενούς, συντονισμός νοσηλείας και
συγγενών στο εξωτερικό.
* ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΕΘΕΡΙΚΑ ανεξάρτητα της κατάστασης της υγείας τους η της ηλικίας τους.
* Το Σύστημα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ συντονίζει 42 ιδιωτικά νοσοκομεία, 486 δια-
γνωστικά κέντρα και 3.000 ιδιώτες ιατρούς.

 

Το Σύστημα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ είναι ένα μη ασφαλιστικό προ-
ιόν το οποίο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξάρτητα από
την κατάσταση της  υγείας του η της ηλικίας του. Το σημαντικό αν-
ταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Οικογενειακή κάρτα είναι ότι καλύ-
πτει  φυσικά τον κάτοχο της τον/την σύζυγο τα παιδιά τους αλλά

και τους ηλικιωμένους γονείς και των δύο συζύγων ΔΩΡΕΑΝ.
Καμία άλλη κάρτα στην αγορά δεν περιλαμβάνει τόσο διευρυμένο

αριθμό μελών που μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 άτομα

Με ένα τηλεφώνημα στην Γραμμή Υγείας της κάρτας μπορείτε να
εξυπηρετηθείτε σχετικά με τις παροχές της και να κλείσετε ραντε-
βού με τους συνεργαζόμενους γιατρούς η τα Διαγνωστικά Κέντρα
η τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία. Επίσης η Γραμμή Υγείας παρέχει και

ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση που κάτι σας συμβεί.

Το Σύστημα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ  συνεργάζεται με  Δίκτυο 
2.900 γιατρών όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα, 
42 ιδιωτικά νοσοκομεία-κλινικές, 500 διαγνωστικά κέντρα 

και όλα αυτά τα συντονίζει η 24ωρη γραμμή υγείας.         

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ card
Σύστημα Υγείας Ειδικών Προνομίων & Παροχών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

Τι μπορεί να σας προσφέρει το Σύστημα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ. Η κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ  
συνεργάζεται με  Δίκτυο 2.900 γιατρών όλων των ειδικοτήτων σε όλη 
την Ελλάδα και παρέχει 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους κατό-
χους της. Ανεξάρτητα της ειδικότητας η επίσκεψη στοιχίζει μόνο 20€.          

24ωρη Γραμμή Υγείας. Με ένα τηλεφώνημα στην 24ωρη Γραμμή
Υγείας 80.111.222.77 (με αστική χρέωση) μπορείτε να έχετε ιατρικές

συμβουλές να εξυπηρετηθείτε σχετικά με τις παροχές της και να 
κλείσετε ραντεβού με τους συνεργαζόμενους γιατρούς η τα 

Διαγνωστικά Κέντρα η τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία. 

Ιατρικές Επισκέψεις:
Δωρέαν η με 20€ απεριόριστες επισκέψεις στα συνεργαζόμενα 
Ιδιωτικά Νοσοκομεία-Κλινικές η με 20€ σε ιατρό της περιοχής 

σας ανεξάρτητα της ειδικότητας του ιατρού. 
Διαγνωστικές εξετάσεις.

Σε 42 Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Κλινικές η σε 500 Ιδιωτικά Διαγνωστικά
κέντρα σε όλη την Ελλάδα τιμές Δημοσίου η πιο χαμηλές χωρίς 

συνταγογράφηση και τη τρέχουσα συμμετοχή σας με συνταγογράφηση
η με έκπτωση έως 50% και Δωρεάν πακέτα τσέκ άπ. 

ΙΑΤΡΕΙΑ Συστήματος Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ:
με ραντεβού μέσα στο ΙΑΣΩ General και στην ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

στο κέντρο της Αθήνας εξέταση-συνταγογράφηση με 5 η 7€ 
και εξετάσεις επί τόπου χωρίς αναμονή. 

Κάλυψη όλης της οικογενείας και ΔΩΡΕΑΝ των ηλικιωμένων γονιών 
& πεθερικών ανεξάρτητα της ηλικίας & της κατάστασης Υγείας τους.

Συντονισμός Νοσηλείας στο εξωτερικό, δημιουργία & μετάφραση 
φακέλου για 2η γνώμη από ινστιτούτα του Εξωτερικού.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ -ΕΠΕΙΓΟΝ
Αν … το εφημερεύον Δημόσιο Νοσοκομείο 

δεν σας ικανοποιεί λόγω αναμονής, 
περιβάλλοντος η εξυπηρέτησης

…Μπορείτε να απευνθείτε ολο το 24ωρο 
σε ένα από τα 12 Ιδιωτικά Νοσικομεία 
της Αθήνας και να εξεταστείτε Δωρεάν 

ή το πολύ με 20€.

Check up
Αν… Θέλετε εσείς, η οικογένεια σας, 

οι γονείς σας, τα παιδιά σας ακόμα και 
τα εγγόνια σας να κάνετε check up...

...Μπορείτε. Παρέχονται 5 ΔΩΡΕΑΝ 
check up ετησίως για κάθε μέλος 

της οικογένειας σας.

ΑΞΟΝΙΚΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
Αν… Ο ΕΟΠΥΥ σας κλείνει ραντεβού 

μετά από 1 μήνα... 

…Μπορείτε να τις κάνετε άμεσα στα 43 
Νοσοκομεία ή στα 500 Διαγνωστικά Κέντρα
σε όλη την Ελλάδα χωρίς καμία επί πλέον

χρέωση η με έκπτωση έως 50%.

ΑΝΕΡΓΟΣ-ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ
Αν… Υπάρχει κάποιος άνεργος ή 

ανασφάλιστος στο ευρύτερο 
οικογενειακό σας περιβάλλον... 

…Μπορείτε να του παρέχετε πλήρη ιατρική 
φροντίδα, τιμές Δημοσίου (ΦΕΚ) η φθηνότερα 

σε εξετάσεις, δωρεάν ιατρούς, δωρεάν check up
και έκπτωση έως 50% στη νοσηλεία του σε 

Ιδιωτικά νοσοκομεία.

ΠΑΙΔΙ
Αν... το νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ και το 

περιβάλλον του δεν σας ικανοποιει…

…Μπορείτε με 20 € να απευθυνθείτε στα
παιδιατρικά Νοσοκομεία του ομίλου ΙΑΤΡΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ή στο Πανελλήνιο δίκτυο

Ιδιωτών παιδιάτρων χωρίς αναμονή. 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
Αν… Η αναμονή & η υποδοχή του εφημερεύον-
τος δημόσιου νοσοκομείου για εσάς η τους ηλι-

κιωμένους γονείς σας δεν σας ικανοποιεί… 

…Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα από 43 
συνεργαζόμενα Ιδιωτικά Νοσοκομεία χωρίς

αναμονή ΔΩΡΕΑΝ και να δείτε άμεσα
ιδιώτη ιατρό της επιλογής σας.

ΓΥΝΑΙΚΑ
Αν... Χρειάζεται κάποια γυναίκα της 

οικογενείας  άμεσα γυναικολόγο, 
ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ιατρού

…Μπορείτε άμεσα να τον επισκεφτείτε με 20€
όσες φορές εσείς θέλετε όλο το 24ωρο. Επίσης

6 Δωρεάν γυναικολογικές επισκέψεις. Ειδικά 
πακέτα προνομιακών γυναικολογικών ελέγχων.  

ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Αν… Θέλετε να νοσηλευτείτε με τον ΕΟΠΥΥ
σε ιδιωτικό Νοσοκομείο της επιλογής σας με
τον ιατρό – χειρουργό της επιλογής σας…

…Μπορείτε με έκπτωση 25έως 50% 
πέραν της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ να 
νοσηλευτείτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία 

με την ελάχιστη χρέωση.   
ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ

Αν… Επιβάλλεται να κάνετε  οφθαλμολογική 
επέμβαση (π.χ. καταρράκτη η γλαυκώματος ) 

ή αν επιθυμείτε διόρθωση μυωπίας 
ή αν χρειάζεστε οφθαλμολογικό έλεγχο …

…Μπορείτε να έχετε έκπτωση έως 50% 
με δωρεάν τις προ και μετά επισκέψεις.

Επίσης δικαιούστε δωρεάν πλήρη οφθαλ-
μολογικό έλεγχο μετά τα 55 έτη σας. 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Αν… Επιθυμείτε επέμβαση παχυσαρκίας 

ή αισθητικής …

…Μπορείτε να έχετε έκπτωση έως 50% 
σε ιδιωτικά Νοσοκομεία.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ                                         
Αν… Επιθυμείτε επαγγελματία οδοντίατρο 

με προσιτές τιμές...

...Μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο
οδοντιάτρων με έκπτωση 50% επι του 

επίσημου καταλόγου του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αν… χρειαστείτε επαγγελματία 

φυσικοθεραπευτή σε προσιτές τιμές…

...Μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο 
φυσικοθεραπευτών με έκπτωση 50%.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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Αυτό που συμβαίνει είναι φοβερό.
Ε! Ποτέ τόσο λίγοι δεν κορόιδεψαν τόσους πολλούς
Κάποιοι νομίζουν πως έχουν το χάρισμα να μας κο-

ροϊδεύουν συνεχώς και αδιαλείπτως και καλά κάνουν.
Το κακό είναι ότι, σχεδόν όλοι τους, είναι κοντινοί μας

άνθρωποι.
Άνθρωποι της διπλανής πόρτας , που λέει και ο λαός

μας.
Είναι άνθρωποι που δουλέψαμε μαζί, που ζήσαμε

δίπλα, δίπλα, συχνοτιστήκαμε και λίγο πολύ ξέρουμε ο
ένας τα χούγια του άλλου.

Δεν θα πούμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, αλλά
θα τους ρωτήσουμε απλά και απέριττα: Τι ψυχή θα
παραδώσετε; 

Τούτη την ώρα, δεν θα πούμε ονοματεπώνυμα,  θα
αναφερθούμε, μόνο και μόνο, σε καταστάσεις, για να
γίνει αντιληπτό ότι ξέρουμε, αλλά και δεν ξεχνούμε.

Αυτή η ανάγκη προέκυψε, ύστερα από τα τόσο μεγα-
λόστομα ακούμε και τα όσα στοχαστικά, λέγονται και δια-
κηρύσσονται, στα τηλεοπτικά παράθυρα και όχι μόνον,
για τη σωτηρία όλων μας, από τους πρώην τους νυν
και τους επόμενους, αφού το είδος διαιωνίζεται.

Είναι ντροπή και όνειδος, να ακούμε τους κρατούντες
αυτού του Τόπου, σε ένα τέτοιο παραλήρημα, άκρως
λαϊκίστικο, όταν η Χώρα πέντε χρόνια τώρα είναι στα
τάρταρα.

Είναι ντροπή, αφού είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι
με τις πράξεις των και τις παραλήψεις των καταρράκω-
σαν την εθνική μας αξιοπρέπεια, καταλήστεψαν τις συν-
τάξεις μας και τώρα προσπαθούν, τι αθλιότητα, να
αποσείσουν τις ευθύνες των, με το πρόσχημα των Μνη-
μονίων και των Μεσοπρόθεσμων Νόμων, επικαλούμενοι
την «ΤΡΟΙΚΑ», την οποία τώρα βάφτισαν «ΘΕΣΜΟΥΣ»
και πάει λέγοντας.

Αδίστακτα κατήργησαν τα ακριβοπληρωμένα, από
εμάς, δώρα εορτών και το Επίδομα αδείας.

Αφού, χωρίς ίχνος οίκτου, μας επέβαλλαν του κό-
σμου τις Ειδικές Εισφορές, έρχονται σήμερα και κλαίνε,
με κροκοδείλια δάκρυα, για το κακό που έγινε.

Μέχρι πρότινος μας παραμύθιαζαν ότι όλα θα αλλά-
ξουν όταν αποκτήσουμε «πρωτογενές πλεόνασμα».
ήρθε και αυτό και ας μην κομπορρημονούν, ότι αυτό
ήταν της χρηστής διακυβέρνησής των, αφού αυτό δεν
ήταν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερου από το
αποτέλεσμα, που προέκυψε από την περικοπή των
Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα των Συνταξιούχων.  

Βέβαια για να δικαιολογήσουν το διαπραχθέν έγ-
κλημα, τώρα μας μιλάνε οικονομοτεχνικά, μας λένε για
«Ρήτρες Ασφαλείας», για «Μαθηματικούς Τύπους»,
στη σύνταξη, για «Ρήτρα μηδενικού Ελλείμματος»,
στα Επικουρικά και για κάθε είδους Δημιουργικής Ασά-
φειας. 

Οι πρώην, οι νυν και οι επόμενοι, μας πουλάνε, γιατί
περί πουλήματος πρόκειται, «Εθνική αξιοπρέπεια»
και την πουλάνε ακριβά. 

Εκείνο το τροπάρι, αυτό το σύγχρονο θαύμα, ότι θα
ορθωθεί η Ελληνική οικονομία, σύντομα βγαίνουμε στις
αγορές, πάμε για ανάκαμψη, αποκτήσαμε πλέον πρω-
τογενές πλεόνασμα, που το βάζεις;

Τι διαστροφή και αυτή!
Ε! Και από την άλλη, αυτός ο χειρισμός του πρωτογε-

νούς πλεονάσματος  θυμίζει την Ευαγγελική ρήση: Δια-
μερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν
μου έβαλαν κλήρο, διότι στην ουσία αυτό έγινε.

Και την ώρα, που όλα αυτά συμβαίνουν και βλέπουν
το φως της δημοσιότητας μεγαλόπνοα σχέδια, για τη σω-
τήρια μας, μούγκα στη στρούγκα, για τις αυτοκτονίες.

Το «Μισθοδικείο» καλά κρατεί, οι «Ένστολοι» μπαί-
νουν σε παράταξη και τα προνόμια των 300 επανα-
προσδιορίζονται.

Και επειδή ο λαός θέλει «άρτον και θέαμα» και αφού
ο άρτος εξέλειπε, άρχισαν οι γιορτές και τα πανηγύρια.

Έχουν, όλοι τους, υποστεί λοβοτομή και θεωρούν
εαυτούς εξυπνότερους όλων ημών τα ηλιθίων.

Αξίζει να καθίσουν και να σκεφτούν, έστω και για
λίγο, ότι από αυτόν τον μάταιο Κόσμο, όλοι, μα όλοι, εί-
μαστε περαστικοί και όλοι θα λογοδοτήσουμε.

Θα τολμήσουμε να απαριθμήσουμε σήμερα κάποια
γεγονότα για να καταλάβουν κάποιοι πόσα μας χρω-
στάνε και να  τους πειθαναγκάσουμε να μας είναι ευ-
γνώμονες που δεν τους παίρνουμε παραμάσκαλα.

Από ιδρύσεως του ΤΑΠ-ΟΤΕ, του Ασφαλιστικού μας
Φορέα, το οποίο στεγαζότανε στην Βερανζέρου 13, οι
χιλιάδες ασφαλισμένοι σε αυτό, πληρώναμε ένα σεβα-
στό ποσό για σύνταξη και περίθαλψη που ήταν 35%
των αποδοχών μας και για να καταδειχθεί η όποια δια-
φορά, θα πρέπει να ειπωθεί ότι οι ασφαλισμένοι του
ΙΚΑ πλήρωναν 17%  και οι του Δημοσίου κάτι λιγότερο,

οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες, ότι ήθελαν και όποτε
ήθελαν.

Ειρήσθω εν παρόδω αυτό το 35% ήταν σε ένα αξιο-
πρεπή μισθό και όχι στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου
εργάτη που πλήρωναν τις εισφορές των οι του ΙΚΑ,
κύρια για λόγους σκοπιμότητας και αν τις πλήρωναν.

Ήταν φυσικό το Ταμείο να έχει σχετική, για να μην
πούμε απόλυτη, ευρωστία, έτσι ώστε να παρέχει περί-
θαλψη αξιοπρεπή και οι συντάξεις του να μην διατρέ-
χουν κανέναν, μα κανέναν, κίνδυνο 

Για λόγους που δεν είναι της στιγμής το ΤΑΠ-ΟΤΕ μετα-
κομίζει στην Πατησίων 60 και τους χώρους της Βερανζέ-
ρου τους αγοράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων
ΟΤΕ, για συναισθηματικούς λόγους  και μόνο.

Βλέπετε αυτός ο κόσμος, εμείς οι εργαζόμενοι στον
ΟΤΕ, είχε και έχει ένα  άλλο δέσιμο και με τον ΟΤΕ και
με το ΤΑΠ-ΟΤΕ, είχε μια άλλη αισθητική για τη ζωή.

Τα αποθεματικά του Ταμείου κατατίθενται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, προς φύλαξη, με Νόμο του Κράτους
και διατίθενται με αποφάσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για
την ανόρθωση αυτού του Τόπου.

Γίνονται έργα υποδομής και χρηματοδοτούνται επι-
χειρηματικά συμφέροντα.

Όσοι μιλάνε για Ασφαλιστικό σε αυτή τη Χώρα, έχουν
κατά νουν, τον βάλτο με τα πιράνχας.  

Με πολύ κόπο αποδεσμεύεται ένα κονδύλι, όχι και ευ-
καταφρόνητο, για να αγοραστεί οικοπεδική έκταση 47
στρεμμάτων, στο Καστρί προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθεί για κατασκηνώσεις των παιδιών των ασφαλισμένων.

Τα «πιράνχας» ουδέποτε επέτρεψαν την αξιοποίηση
αυτής της έκτασης και έκαναν τα πάντα για να γίνει αν-
τικείμενο διεκδίκησης των παράπλευρων Δήμων.

Κάποτε μας είχαν στα όπα όπα, που τους αξιοποι-
ήσαμε την περιοχή. Αργότερα άνοιξε οι όρεξη.

Σήμερα αυτό το ακίνητο έχει περιέλθει στο ΙΚΑ και
έχει τη σημασία του, γιατί το λέμε.

Τα αποθεματικά, του ΤΑΠ-ΟΤΕ, ανεξάντλητα, αλλά και
αναξιοποίητα. Έτσι ανοίγει η κερκόπορτα της κάθετης
αξιοποίησής των και για να αξιοποιηθεί και Αναδειχθεί
ταχύτερα ο παραθαλάσσιος χώρος της Θεσσαλονίκης,
κατασκευάζεται το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, στη Θεσσα-
λονίκη.

Εκεί κατέλυαν οι πάντες, νηστεύσαντες και μη νη-
στεύσαντες, ωστόσο  στα Ταμεία του Ταμείου δεν κα-
τέληξε ποτέ σχεδόν το παραμικρό ποσό.

Σήμερα και αυτό δόθηκε «Προίκα» στο ΙΚΑ, αν όχι
«πανωπροίκι».

Για να ξεπουληθεί ο ΟΤΕ, όσο το δυνατόν ανώδυνα
και για να νοιώθουν οι Ασφαλισμένοι ασφαλείς, δημιουρ-
γείται η ΕΔΕΚΤ, με ένα κεφάλαιο όχι ευκαταφρόνητο.

Σήμερα και αυτό εκχωρήθηκε στο ΙΚΑ και κανείς μας,
δεν ξέρει  τι γίνεται και με αυτό το κομμάτι. 

Δεν μας κάνει και τόση εντύπωση το γεγονός, αφού
δεν ξέρει η αριστερά τι κάνει η δεξιά και τανάπαλι.  

Ξέρουμε ότι ο Φορέας έγινε εφαλτήριο δημιουργικής
γυμναστικής για κάποιους που τον «υπηρέτησαν» και
τους δόθηκε απλόχερα κοινωνική καταξίωση και όχι
μόνο.

Τα αναφέρουμε όλα αυτά για να εμπεδώσουν κάποιοι
το πόσα μας χρωστάνε σε προσωπικό και συλλογικό
επίπεδο, διότι τελευταία εκεί που μας χρώσταγαν μας
ζητάνε να μας πάρουν και το βόδι.

Ε! Πως είναι δυνατόν κάθε τέλος του μηνός, που
πρέπει να πάρουμε σύνταξη να μας λένε και με πολύ
θράσος οι αρμόδιοι του ΙΚΑ «δεν έχουμε λεφτά θα
πληρωθείτε την επομένη» και βέβαια εδώ θα πρέπει
να τονιστεί ότι η ημεροχρονολογία καταβολής των συν-
τάξεων έχει καθοριστεί από το ίδιο το ΙΚΑ.

Και να ήταν μόνο αυτά. Εδώ, γίναμε κερατάδες, χωρίς
κέρατα.

Υπηρετώντας στον ΟΤΕ και έχοντας μια άλλη αισθη-
τική για τη ζωή, όπως είπαμε, διαθέσαμε, από δικά μας
λεφτά και αυτό έχει τη σημασία του και φτιάξαμε ένα
κτίριο στην Αποστόλου Παύλου, στο Μαρούσι,  για να
στεγάσει όλες τις Υπηρεσίες του ΤΑΠ-ΟΤΕ και τα δικά
μας όνειρα. 

Φτιάξαμε ένα κόσμημα πραγματικό και έρχεται το
ανάλγητο Κράτος, αυτό το Κράτος που έχει καταντήσει
εκτροφείο πιράνχας και το παραχωρεί κατά 75% στον
ΕΟΠΥΥ και 25% στο ΙΚΑ.

Το ότι αναφέρουμε τα ποσοστά κατανομής, το κά-
νουμε για να προκαλέσουμε και όσοι ξέρουν κάτι πα-
ραπάνω, όχι μόνο θα καταλάβουν, αλλά και θα μας
δικαιώσουν. 

Ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει πάραυτα την αξιοποίησή του.
Κούνια που μας κούναγε!!!
Εδώ γελάνε! Αξιοποίηση για τον ΕΟΠΥΥ σημαίνει κα-

ταστρέφουμε ότι υποδομή έχει γίνει καταργούμε τα

πάσης φύσεως Ιατρεία, οφθαλμιατρεία οδοντιατρεία
κ.τ.λ. και δημιουργούμε Γραφεία πολυτελείας για να
στεγαστούν 250 προνομιακοί υπάλληλοι και δεν μας
ενδιαφέρει το που και πως θα εξυπηρετηθούν 60.000
Ασφαλισμένοι το Χρόνο, που εύρισκαν αποκούμπι και
περίθαλψη εκεί.

Με αυτή την ανέχεια, του πληθυσμού, που κάποιοι
ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων τροφή για επι-
βίωση, κάποιοι άλλοι  βρίσκουν τον τρόπο να χαλάνε
υποδομές και να κάνουν διαρρυθμίσεις.

Οι άνθρωποι θέλουν διάβασμα. Όταν τους λες: Ο
Σύλλογος αναλαμβάνει να εξοπλίσει, με εργαστη-
ριακή υποδομή, τα τρία οδοντιατρεία και να παρέχεται
οδοντιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους. Ε!
Αυτοί κάνουν τον Κινέζο και από εκεί που είχαμε μια
ανεκτή περίθαλψη τώρα δεν έχουμε τίποτα και το τί-
ποτα στην κυριολεξία.

Αποτελεί τιμή για το Σύλλογό και για όλο το Δ.Σ. του,
το ότι εκλιπαρούμε τους Δημάρχους, τα Στελέχη της Αρ-
χιεπισκοπής και τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΙΣΑ, για
να εξασφαλιστεί ένα πιάτο φαγητό και κάποια φάρ-
μακα, στην πλειάδα των αναξιοπαθούντων συναδέλ-
φων μας.

Καμαρώνουμε που αποτρέπουμε τους συναδέλφους
μας, στο να ψάχνουν στα σκουπίδια για να βρουν την
ελπίδα για τη ζωή.

Ντρεπόμαστε που έχουμε έστω και 2 μέλη μας, που
παίρνουν λιγότερα από 50€ σύνταξη και κάποιες χιλιά-
δες που παίρνουν κάτω από 400€, το μήνα.

Ντρεπόμαστε όμως όταν ακούμε να μας αποκαλούν
κάποιοι από κόμπλεξ κατωτερότητας, η μίσος αβυσσα-
λέο «ΡΕΤΙΡΕ».

Θεωρούμε ότι μέσα στην όλη απαξία, υπηρετούμε
τον συνάδελφο, με το να διαθέτουμε προσωπικό για
διεκπεραίωση των υποθέσεών του, στο ΙΚΑ το ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ και τον ΕΟΠΥΥ.   

Ωστόσο ντρεπόμαστε διπλά που μια αριστερή Κυβέρ-
νηση, η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαρακτη-
ριστεί «αριστερή παρένθεση», η «αριστερή στροφή»
της κοινωνίας, αλλά «στροφή αλλαγής», διακηρύσσει
ότι θα επαναφέρει τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
σε όσους παίρνουν λιγότερα από 700€.  

Δεν αρμόζει σε ένα τέτοιο Κυβερνητικό Σχήμα, να
διαχωρίζει τους Ασφαλισμένους σε «κάτω» και «πα-
ρακάτω».

Δεν χρειάζεται να υποφέρουν τόσο, όσοι προσπα-
θούν για να μας πείσουν ότι έβαλαν τον πήχη ψηλά.
Αυτό το ξέρουμε και για αυτόν το λόγο είναι σήμερα Κυ-
βέρνηση αυτό στο σχήμα. Αλλά προς Θεού να μην θε-
ωρήσουμε ότι τον βάλανε τόσο ψηλά για να μπορούν
να περνάνε όλοι από κάτω ακωλύτως.

Επειδή έγινε σχετική αναφορά στην «προίκα», που
δόθηκε στο ΙΚΑ, με την ένταξή μας εκεί ως συνταξιού-
χοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ, θα πρέπει να πούμε ότι ο Διοικητής
του ΙΚΑ, όχι μόνο ξέρει και μάλιστα πολύ καλά το όλο
θέμα, αλλά μένουμε με την εντύπωση ότι και μας κα-
τανοεί.

Όλα όμως λέγονται διότι, κάποιοι και ευτυχώς λίγοι,
μεγαλοπαράγοντες και με επιμανίκια, συνεχίζουν να
μας κουνάνε το δάκτυλο.

Παράκληση, να σταματήσουν να μας το κουνούν
διότι θα το χάσουν.

Θα υποχρεωθούμε να προκαλέσουμε αναλογιστική
μελέτη συνεισφοράς του καθενός μας, στην Ασφάλιση
και θα χάσουν τον ύπνο τους. 

Ωστόσο κάποιοι αιθεροβάμονες και νεότευκτοι πολιτι-
κοί, επαΐοντες και πολλά υποσχόμενοι για τη διαιώνιση
του Είδους των Ελλήνων, των νεοελλήνων, αλλά και
πολλοί άλλοι δηλωθέντες δήθεν «ειδικοί», και γνώστες
των Οικονομικών και Ασφαλιστικών της Χώρας, μας λένε
και χωρίς συστολή, ότι δεν μπορεί το Κράτος, το «δικό»
τους το Κράτος, αφού και σε αυτό προσδίδουν ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς, να χρηματοδοτεί το Ασφαλιστικό Σύ-
στημα και να συμμετέχει στην παροχή των Συντάξεων.

Τι ντροπή! 
Ας κοιταχτούν στους καθρέφτες των και αφού ανα-

γνωρίσουν εαυτούς, ας έρθουν να μας πουν, αν έχουν
βέβαια τα νεφρά, που πήγαν τα λεφτά των Ταμείων μας.

Θα χαρούμε να τους ακούσουμε. 
Κάποιοι από αυτούς, αν όχι όλοι και όλο τους το σόι,

χάριν αυτών των χρηματικών δεδομένων, των δικών
μας Εισφορών, απέκτησαν και έχουν όχι μόνο οικονο-
μική ευρωστία και επιστημονική κατάρτιση, αλλά και
κοινωνική καταξίωση.

Αν συνεχίσουν αυτοί οι «τύποι» να μας βρίζουν, έτσι
ασύστολα και να ασελγούν στην αξιοπρέπειά μας, θα
αρχίσουμε να δημοσιοποιούμε τη λίστα των λιστών μας.

Κ. Λουκόπουλος

Τι ψυχή θα παραδώσετε; 

ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ


