
Μ ε νεανικό παλμό και αταλάντευτη αποφασιστικότητα, οι συνταξιούχοι κα-
τέβηκαν στου δρόμους προκειμένου να ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρ-
νησης για περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις, αλλαγές στις επικουρικές

και να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο μια ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ μετά από χρόνια δουλειάς
και μόχθου.

Εμείς συνταξιούχοι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το δικαίωμα της
αξιοπρεπούς διαβίωσης και θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο και τρόπο για την απο-
τροπή νέων αναίτιων όσο και επώδυνων μέτρων, υπενθυμίζοντας για ακόμη μια
φορά ότι διαθέτουμε και κρίση και μνήμη.

Η μεγαλειώδης κινητοποίηση της 4ης Νοεμβρίου, - αφορούσε αποκλειστικά στα
νέα δυσβάστακτα μέτρα καθώς δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια μειώσεων των συν-
τάξεων μας και των επικουρικών μας -, και είναι προάγγελος της γενικής κινητοποί-
ησης όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων της 12ης Νοεμβρίου… και όχι μόνον...

Μετά από χρόνια δουλειάς, πόνου και μόχθου, έχουμε προσφέρει στην πατρίδα

κι αναμφίβολα οι μειώσεις είναι όχι μόνον άδικες… Είναι και τιμωριτικές… ΣΕ ότι
αφορά, δε, τις επικουρικές μας συντάξεις…, είναι γνωστό ότι πληρώναμε για χρόνια
οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης. Γι' αυτό δεν δικαιολογείται επ ουδενί ο συμψηφισμός
κύριας και επικουρικής σύνταξης που αναίτια δρομολογεί η κυβέρνηση. 

Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της οικονομικής, κοι-
νωνικής και ηθικής αντοχής μας…, Έχουμε φτάσει σε σημείο απελπιστικό. Δεν μπο-
ρούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας... Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την
ζωή μας… Με λίγα λόγια δεν μπορούμε να ζήσουμε… 

Φτάνει πιά!!
ΟΧΙ στην διάλυση του Ασφαλιστικού Συστήματος.
ΟΧΙ στην λεηλασία των συντάξεων.

Φτάνει πιά!!
Οι συνταξιούχοι είμαστε άνθρωποι κι όχι αριθμοί.

Φτάνει πιά!!
Η ζωή μας δεν είναι «ισοδύναμα».

Θέλουμε το υπόλοιπο της ζωής μας να το ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
Οι συνταξιούχοι δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν θα μείνουμε με σταυ-

ρωμένα τα χέρια απέναντι στα νέα μέτρα και το νέο ασφαλιστικό, που προωθεί η
κυβέρνηση και τα οποία μετατρέπουν τις συντάξεις σε φιλοδώρημα.

Οι συνταξιούχοι πλήττονται βάναυσα τα τελευταία 6 χρόνια από την πολιτική της φτώ-
χειας και της εξαθλίωσης που έχει οδηγήσει σε περικοπές των συντάξεων κατά 50%.

Συνέχεια στη σελ. 2
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Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημο-
σύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκλη-
ρής δουλειάς μιας ολόκληρης ζωής.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΛ.ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Οι συνταξιούχοι, που συμμετέχουμε  στην σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, υπό την αιγίδα της ΑΓΣΣΕ (Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδος) και με την συμμετοχή και άλλων Συνταξιουχικών Συλ-
λόγων και Οργανώσεων,  διατρανώνουμε  την αντίθεσή μας, στην επιχειρούμενη
από την Κυβέρνηση και τους δανειστές, διάλυση του Ασφαλιστικού Συστήματος
της Χώρας και στον αφανισμό ΌΛΩΝ των Συνταξιούχων.  

Οι συνταξιούχοι, των οποίων οι συντάξεις από το 2010 έχουν περικοπεί,
περισσότερο από 50%, πλήττονται βάναυσα τα τελευταία 5 χρόνια από την
πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης, που εφαρμόζουν οι κατώτερες των
περιστάσεων Ελληνικές Κυβερνήσεις, μπροστά στην άρνηση τους να προ-
χωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές του κράτους.

Σε περισσότερα από 500 δις, ανέρχεται η απώλεια των περιουσιακών στοι-
χείων, για τα μικρά και μεσαία Ελληνικά νοικοκυριά, από την εφαρμογή των
μνημονίων, με αποτέλεσμα 1,5 εκατομμύρια Έλληνες να έχουν φτωχοποι-
ηθεί, σε διάστημα μόλις 5 ετών. 

Συνέχεια στη σελ. 2

Ασφαλιστικά Ταμεία - Συνεχής Λεηλασία
Εμείς οι συνταξιούχοι ζούμε στους ρυθμούς της εποχής μας…
Γνωρίζουμε τα προβλήματά της…, τις δυσκολίες της…, τις αγωνίες της…,

και μέσα σ όλα τούτα και τις στοχεύσεις της…,  όσο κανείς άλλος… 
Πόσω, δε, μάλλον αν αναλογιστεί ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας ότι η πα-

τρίδα «έχει φτιαχτεί» από εμάς…, κι είναι ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής κοι-
νωνίας χάρις στον ιδρώτα μας…, τις αγωνίες μας…, τον πόνο μας…, τις
στερήσεις μας…, και την «δουλειά» μας…, και δη σε καιρός, ίσως, πιο χαλε-
πούς από τους σημερινούς…

Παρά ταύτα, και μετά από πολλά χρόνια σκληρής εργασίας και συνεχών ει-
σφορών, - πάντα στην ώρα τους, παρά το ύψος τους- , βλέπουμε τις συντάξεις
μας να κατακρεουργούνται σε επαναλαμβανόμενες φάσεις και με αδίστακτο
και προκλητικό τρόπο από όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας εξαετίας…

Παραγνωρίζουν, οι λογής…, λογής Προκρούστηδες, ότι η σύνταξη ενός από-
μαχου της εργασίας είναι εκτός από  «ανταπόδοση» εισφορών ενός ολόκληρου
εργασιακού βίου…, είναι και προϋπολογισμός ζωής σε προχωρημένα στάδια
της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης…. 

Επιπλέον, δε, στην εποχή μας, ΑΥΤΗ η ΣΥΝΤΑΞΗ με τις παραπάνω ιδιότη-
τες…, είναι και η «βοήθεια»…, το «συμπλήρωμα»…, προς κάποιον άνεργο
της οικογενείας μας, - είτε γιο, είτε κόρη, είτε εγγονή, είτε εγγονή -, σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία η ανεργία καλπάζει σε πρωτόγνωρους και  ασύλληπτους
ρυθμούς… Η σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς, - αυτή η κουτσουρεμένη πρό-
νοια όπως σήμερα κατάντησε - , συμβάλλει τα μέγιστα για να «γεμίσει το ψυ-
γείο» της οικογένειας ανέργων παιδιών…, να «συμπληρώσει» το χαρτζιλίκι
στου φαντάρου…, ή να στείλει το «μηνιάτικο» στον φοιτητή εγγονό…, ή να
δώσει ένα παγωτό στο παραπονεμένο βαφτιστήρι…

Με άλλα λόγια και φτωχές λέξεις συμβάλλει τα μέγιστα για να κρατήσει ακόμα
όρθια την ελληνική οικογένεια και να διατηρήσει ακμαίους τους δεσμούς ιστο-
ρίας και παράδοσης της κλασσικής ελληνικής οικογένειας… Δηλαδή να κρα-
τήσει άθικτη την συνοχή της κοινωνίας μας…  

Παρά ταύτα…, σε όλους γνωστά και απόλυτα παραδεχτά.., οι συντάξεις μας
συνεχίζονται να κατακρεουργούνται με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν Απο-
θεματικά στα Ασφαλιστικά μας Ταμεία… 

Και σ αυτήν την επιχειρηματολογία εμείς οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ αντιτείνουμε
ότι… ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ…

Αντίθετα, η μόνη υπεύθυνη είναι η ΠΟΛΙΤΕΙΑ… 
Τα Αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων…, λεηλατήθηκαν από το ίδιε το

κράτος…!!!! 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατά 21,5 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα απο-

θεματικά του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα τα πέντε τελευταία πέντε
χρόνια…!!!

Συγκεκριμένα από τα 26 δισ. ευρώ που έφταναν τα αποθεματικά των Τα-
μείων το 2009, άγγιξαν τα 4,5 δισ. ευρώ το 2013(στοιχεία ΙΝΕ ΓΣΕΕ).

Η πρώτη μεγάλη  απώλεια ξεκίνησε με τον αναγκαστικό νόμο 1611/1950, η
ισχύς του οποίου έληξε το 1994…

Συνέχεια στη σελ. 2

Σταματήστε να μας λεηλατείτε...
ΔΕΝ είμαστε «Ισοδύναμα»

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ…

Συγκέντρωση - Διαμαρτυρία ΑΓΣΣΕ
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου - Πλ. Κλαθμώνος
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Ασφαλιστικά Ταμεία - Συνεχής Λεηλασία
Συνέχεια από σελ. 1
Ο νόμος επέβαλλε την κατάθεση των αποθεματικών των Ταμείων στην Τράπεζα

της Ελλάδας και ο τόκος καθοριζόταν από την αρμόδια Νομισματική Επιτροπή.
Οι τόκοι που ορίζονταν επί δεκαετίες ήταν αρκετά χαμηλότεροι του πληθωρισμού
και του επιτοκίου τραπεζικών καταθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1955 - 1973
η Νομισματική Επιτροπή όρισε ένα επιτόκιο 4% για τα αποθεματικά των Ταμείων,
όταν τα επιτόκια των καταθέσεων κυμαίνονταν μεταξύ 5% και 9,5%.

Οι μεγαλύτερες απώλειες των Ταμείων προκλήθηκαν στην περίοδο 1974-
1994, όταν ο πληθωρισμός αυξήθηκε δραστικά στο επίπεδο του 20% περίπου.
Σε όλη αυτή την περίοδο, τα ειδικά επιτόκια της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν
κατώτερα των τρεχόντων επιτοκίων καταθέσεων. Για την περίοδο 1951- 1975
οι απώλειες υπολογίζονται σε 58 δισ. ευρώ.

Κατά τη δεκαετία του 1990 αρχικά με το νόμο 2076/1992 η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετούν οι διοικήσεις των ασφα-
λιστικών ταμείων μέχρι και το 20% των αποθεματικών τους στο χρηματιστήριο. 

Ύστερα, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και με το νόμο 2676/1999 αυξήθηκε το
ποσοστό για αγορά μετοχών στο 23%. Επίσης, με μια σειρά άλλες νομοθετικές
ρυθμίσεις, διευρύνθηκε το ‘’τζογάρισμα’’ των αποθεματικών και διευκολύνθηκε
η ανάμειξη των τραπεζών στη «διαχείριση» των αποθεματικών.

Υπολογίζεται ότι οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο την
περίοδο 1999-2002 ήταν πάνω από 3,5 δισ. ευρώ..

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ των περίφημων «δομημένων ομολόγων» που αγόρασαν αρ-
κετά ασφαλιστικά ταμεία αποτέλεσαν μια ακόμη «νάρκη» στα Αποθεματικά των
Ταμείων μας…

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία είχαν αγοράσει ομόλογα (βασισμένα τα περισσότερα
πάνω σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) από διάφορες τράπεζες. Αυτά τα
ομόλογα είχαν αναφορά με τιμές πολύ μικρότερες από τις ονομαστικές…., που
σημαίνει ότι αν ένα Ασφαλιστικό Ταμείο υποχρεωνόταν να τα πουλήσει θα ει-
σέπραττε πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έδωσε για να τα αποκτήσει…
Στοιχεία της ΠΟΠΟΚΠ(Ομοσπονδία Εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία)
δείχνουν ότι  το 2012 με το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου
- που είχαν συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση με την τρόικα - τα ασφαλιστικά
ταμεία που είχαν τα αποθεματικά τους σε ομόλογα, έχασαν σε μια νύχτα πάνω
από 13 δισ. ευρώ.

Συνοπτικά τα Ταμεία είχαν τοποθετήσει με αποφάσεις των Διοικήσεων τους
7,4 δισ. ευρώ σε ομόλογα και 14 δισ. ευρώ στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας
της Ελλάδος. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της ΠΟΠΟΚΠ, υποστηρίζουν ότι τα κε-
φάλαια αυτά ήταν σε διαθέσιμα στην ΤτΕ, παρ’ ότι η κεντρική τράπεζα έχει ξε-
καθαρίσει ότι ήταν υποχρεωμένη να επενδύει τα κεφάλαια αυτά σε ομόλογα
του ελληνικού δημοσίου. Συνολικά περίπου 21 δισ. ευρώ ήταν πριν από το
PSI τοποθετημένα σε ομόλογα. Οι απώλειες σε ονομαστικές αξίες είναι της
τάξης του 53% και σε πραγματικές αξίες άνω του 70%.

Αν μάλιστα, λάβουμε υπόψη τις τιμές διαπραγμάτευσης των νέων ομολόγων
λήξεως 2023-2042, καταγράφονται απώλειες άνω του 70% για τα ταμεία.

Επιπλέον, τα ταμεία είχαν απώλειες και από τις ετήσιες αποδόσεις από τό-
κους και προσόδους. Και αυτό γιατί τα Ταμεία είχαν ετήσιες αποδόσεις από τό-
κους και προσόδους περίπου 700-800 εκατ. ευρώ πριν το PSI. Αυτό το ποσό,
μετά  από το «κούρεμα» δεν ξεπερνά τα 120 με 160 εκατ. ευρώ. «Και όλα αυτά
χωρίς να υπάρξει καμιά δέσμευση από την Κυβέρνηση για την κάλυψη της ζη-
μιάς που προέκυψε από το κούρεμα των Ομολόγων (PSI)  των Ασφαλιστικών
Ταμείων», επισημαίνουν οι εργαζόμενοι. ...

Τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία, ακολουθώντας τις επιταγές της εκάστοτε κυβερ-
νήσεις που διόριζαν ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ αρεστές σε αυτές και παραβλέποντας την
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ για ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ που δεν θα υπακούει σε
κυβερνητικές εντολές… ΛΕΗΛΑΤΗΘΗΚΑΝ κατά το …, «πολιτικό δοκούν…»!!!

Μ αυτές τις πικρές εμπειρίες ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΜΕ την συμπόνια της Πολιτείας…
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αναλάβει το κράτος τις ευθύνες του και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
ΑΜΕΣΑ το επιπλέον ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΑ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ… 
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ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ…

Συνέχεια από σελ. 1

Φτάνει πιά!!
ΟΧΙ στις περικοπές των συντάξεων, ΟΧΙ στην ρήτρα του μηδενικού ελλείμμα-

τος,  Ναι στην εφαρμογή των αποφάσεων 2287 και 2288 του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, που δικαιώνουν τους συνταξιούχους

Ναι στην προστασία των συντάξεων με ισοδύναμα από την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.

Ναι στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων με μέτρα αναπτυξιακά και διασφά-
λιση της κρατικής επιχορήγησης.

Κάτω τα χέρια από την επικουρική μας σύνταξη. Όχι στην εφαρμογή της ρήτρας
του μηδενικού ελλείμματος.

ΟΧΙ στον διχαστικό διαχωρισμό των συνταξιούχων σε κατηγορίες.
Λεηλάτησαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Σε 80 δις ανέρχονται οι απώλειες τους. 
Σε 500 δις ανέρχεται η απώλεια πλούτου για τα μεσαία ελληνικά νοικοκυριά από

την εφαρμογή των μνημονίων. 

ΨΗΦΙΣΜΑ της
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΓΣΣΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΛ.ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Συνέχεια από σελ. 1

Ποτέ όμως οι Κυβερνώντες, δεν απολογήθηκαν, για την εγκληματική δια-
χείριση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων, ούτε επέστρεψαν
ποτέ πίσω τα ιλιγγιώδη ποσά που έκαναν φτερά, αν μη τι άλλο, με την ανοχή
των διορισμένων διοικήσεων. 

Σε εκατοντάδες δις ανέρχονται οι απώλειες των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα
οποία λεηλατήθηκαν  με ευθύνη του ιδίου του Κράτους.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς;
Τα δομημένα ομόλογα; 
Το κούρεμα των PSI; 
Τις απώλειες των αποθεματικών στο χρηματιστήριο;
Τον μηδενικό τοκισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αναγκαστικούς  νό-

μους;
Εάν προσθέσει κανείς και την άρνηση των Κυβερνήσεων για καταβολή της

θεσμοθετημένης κρατικής συμμετοχής στα Ταμεία, την απροθυμία καταπο-
λέμησης της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργα-
σίας, είναι ξεκάθαρο πια για το ποιοι ευθύνονται για την διάλυση των
Ασφαλιστικών Ταμείων.

Εμείς οι Συνταξιούχοι δηλώνουμε  προς κάθε κατεύθυνση ότι, δεν θα
μείνουμε με σταυρωμένα  χέρια απέναντι στα νέα μέτρα που προωθεί η Κυ-
βέρνηση, με αιχμή του δόρατος το νέο Ασφαλιστικό βάσει του πορίσματος
των «ΣΟΦΩΝ», το οποίο μετατρέπει τις συντάξεις σε φιλοδώρημα και τη ζωή
μας σε κόλαση.

Οι συνταξιούχοι απαιτούν από την Κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες
της απέναντι στο Εργατικό και Συνταξιουχικό Κίνημα της Χώρας καθώς και
τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και: 

Να προστατεύσει τις συντάξεις όλων των Συνταξιούχων, με την καταπολέ-
μηση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και
την απόδοση  της κρατικής επιχορήγησης  στα Ταμεία.

Να ενισχύσει με αποτελεσματικά μέτρα την απασχόληση των νέων και
όλων των ανέργων, για να εισρεύσουν νέοι πόροι στα Ταμεία. 

Να σταματήσει τον άθλιο διχαστικό διαχωρισμό των Συνταξιούχων  σε χα-
μηλοσυνταξιούχους και πλούσιους συνταξιούχους, που δηλητηριάζει την
εθνική ομοψυχία, που απαιτούν οι καιροί.

Να εγγυηθεί τη σταθερή βιωσιμότητα των συντάξεων, απενεργοποιώντας
τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος.

Να εφαρμόσει, τις αποφάσεις 2287-2290 του Συμβουλίου της Επικρατείας
για ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους  ανακαλώντας και ακυρώνοντας  τις περικο-
πές  των Νόμων 4051, 4052 και 4093 του 2012.

Οι συνταξιούχοι της χώρας είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε τον
κατήφορο των περικοπών και της εξαθλίωσης, να ανατρέψουμε τα σχεδία
των κυβερνώντων και να πάρουμε πίσω αυτά που πληρώσαμε  κα  μας ανή-
κουν  από τους κόπους μιας ζωής.

Είμαστε πολλοί, είμαστε δυνατοί, είμαστε ενωμένοι και θα κερδίσουμε αυτά
που μας πρέπουν και μας αξίζουν γιατί έχουμε δικαίωμα στη ΖΩΗ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. 
ΟΧΙ στην διάλυση του Ασφαλιστικού Συστήματος

ΟΧΙ στην λεηλασία των συντάξεων.
Οι συνταξιούχοι είμαστε άνθρωποι κι όχι αριθμοί

Η ζωή μας δεν είναι «ισοδύναμα»
Θέλουμε το υπόλοιπο της ζωής μας

να το ζήσουμε με αξιοπρέπεια.

IΩΑΝΝΗΣ Κ. 
ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ
Φυσικοθεραπευτής

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙ-
ΚΗΣ 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
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Αναπόφευκτο προβάλει το «κούρεμα» των συντάξεων
άνω των 1.000 ευρώ, ενώ πλήρης σύγχυση επικρατεί στην
κυβέρνηση για τη διατήρηση των επικουρικών συντά-
ξεων, όπως και για την αυτόνομη λειτουργία του ΟΓΑ,
εκτός του υπερταμείου ΙΚΑ.

Το τελικό σχέδιο για το Ασφαλιστικό βρίσκεται στο τρα-
πέζι του Προκρούστη…, και αναμένεται να οριστικοποι-
ηθεί μετά την οριστικοποίηση των μετρήσεων των
οικονομικών αποτελεσμάτων που αποφέρουν διάφορα
σενάρια μέτρων.

Η κυβέρνηση με τα μέτρα φιλοδοξεί να εξοικονομήσει
1,8 δισ. ευρώ επικεντρώνοντας για την επίτευξη του στό-
χου στις μειώσεις των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ,
όπως και στον επανυπολογισμό του συνόλου των συντά-
ξεων με νέα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία
θα είναι υψηλότερα (π.χ., 75%) για όσους λαμβάνουν συν-
τάξεις κάτω από 1.000 ευρώ και θα μειώνονται σταδιακά
στο 65% ή και στο 55% για όσους λαμβάνουν υψηλότερες
συντάξεις.  

Πάντως οι εκτιμήσεις των ειδικών περί το Ασφαλι-

στικό αλλά και συνταξιουχικών οργανώσεων, αναφέ-
ρουν ότι για να επιτευχθούν οι μειώσεις στη συνταξιο-
δοτική δαπάνη που προσδοκά η κυβέρνηση θα πρέπει
οι συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ να περικοπούν περί-
που 13%-14%.

Το μαχαίρι θα αρχίσει να πέφτει στα ταμεία ΟΤΕ και ΔΕΗ.
Τα επικείμενα μέτρα είναι: 
1. Ενοποίηση κύριας και επικουρικής σύνταξης. Εφόσον

τελικώς υιοθετηθεί το μέτρο, θα οδηγήσει στην κατάρ-
γηση των επικουρικών ταμείων τα οποία ενσωματώνον-
ται στα ταμεία κύριας ασφάλισης και στην ουσία καταργεί
τις επικουρικές συντάξεις. 

2. Επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων
(περίπου 2.600.000 παροχές) με βάση τους νέους μει-
ωμένους συντελεστές, γεγονός που θα οδηγήσει σε μει-
ώσεις ως και 30%. 

3. Το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι κλιμακωτό και θα
συνδεθεί με το ύψος της σύνταξης και με βάση το επικρα-
τέστερο σενάριο αναμένεται να κυμαίνεται από 55% ως
75%, ανάλογα με την αμοιβή του ασφαλισμένοι. Π.χ. δεν

θα ισχύει το ίδιο ποσοστό αναπλήρωσης για αμοιβές 700
ευρώ με αντίστοιχες 4.000 ευρώ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο
«ισοπεδώνει» το σύστημα προς τα κάτω και αποτελεί αν-
τικίνητρο για την ασφάλιση των υψηλών αμοιβών αφού
δεν θα υπάρχει προσδοκία ανταπόδοσης. 

4. Επίσης συζητείται η επιβολή αυστηρότερου πλαφόν
για τις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν περισ-
σότερες από μία συντάξεις. Το πλαφόν ενδέχεται να τεθεί
στις 2.500 ευρώ (αντί των 3.600 ευρώ σήμερα). 

5. Οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν και για το ύψος
της εθνικής σύνταξης, το οποίο προτείνεται να είναι στα
390 ευρώ, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ (ξεκινά το
2016 και ολοκληρώνεται το 2019), όπως και για την κα-
θιέρωση ενιαίόυ ποσοστού εισφορών για το σύνολο των
μισθωτών. 

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό η ασφαλιστική
μεταρρύθμιση τοποθετείται εντός του Νοεμβρίου και πε-
ριλαμβάνει: αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,
μειώσεις συντάξεις ενιαίες εισφορές αλλά και αναζήτηση
«νέων πόρων» για τη στήριξη του συστήματος. 

Στη κλίνη του Προκρούστη οι συντάξεις μας...
Πάνω από τα 1.000 ευρώ αρχίζει το «κούρεμα»... 

Δραματική είναι η κατάσταση των ασφαλιστικών τα-
μείων, εξαιτίας των τεράστιων ελλειμμάτων, με απο-
τέλεσμα 330.000 νέες συντάξεις να βρίσκονται σε
αναμονή με συνολικό κόστος 4 δισ. ευρώ.

Στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα
ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάστηκαν στοιχεία, σύμ-
φωνα με τα οποία, μόνο στο ΙΚΑ το φετινό έλλειμμα
υπολογίζεται στα 980 εκατ. ευρώ, ενώ τα Ταμεία χρω-
στούν στον ΕΟΠΥΥ 1,7 δισ. ευρώ. Ο ΕΟΠΥΥ με τη σειρά
του χρωστά 7,8 δισ. ευρώ προς τρίτους, δηλαδή σε
φορείς της γενικής κυβέρνησης, ιδιώτες παρόχους και
ασφαλισμένους.

Μέχρι στιγμής αυτό που φαίνεται από τις εκτιμή-
σεις των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, τα με-
γέθη των ελλειμμάτων είναι τόσο μεγάλα που δεν
υπάρχουν εμφανή οικονομικά ισοδύναμα.

O κίνδυνος να προβεί ο ΕΟΠΥΥ το επόμενο διάστημα
σε στάση πληρωμών είναι ορατός, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πο-
λιτικής, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στα ασφα-
λιστικά ταμεία. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι αν ο
ΕΟΠΥΥ δεν λάβει άμεσα ποσό άνω των 900 εκατ. ευρώ
από τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης αλλά δεν έχουν αποδοθεί (ανέρχον-
ται στο ποσό των 1,767 δισ. ευρώ περίπου), κινδυνεύει
το επόμενο διάστημα να προβεί σε στάση πληρωμών
προς τους παρόχους και προς τους ασφαλισμένους του.

Αναλυτικά η ταμειακή κατάσταση ανά Οργανισμό:
ΙΚΑ
• Προϋπολογιζόμενο έλλειμμα 2015: 930 εκατ.
• Προβλεπόμενο έλλειμμα 2015: 980 εκατ.
• Κρατική χρηματοδότηση: 3.586 (αφορά στα συνο-

λικά ποσά + ΕΚΑΣ)
• Ροή εσόδων: 6,237 δισ έως 8/15 (σχετικά αυξημένα,

κυρίως λόγω capital controls & ρύθμισης οφειλών)
• Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη: 880 εκατ.
• Συντάξεις σε καθυστέρηση: Κύριες 79.644 (35.000

προσωρινές), Επικουρικές 65.000.
• Μέσος χρόνος απονομής: 12 μήνες (διαδοχική 20 μήνες).
ΟΑΕΕ
• Προϋπολογιζόμενο έλλειμμα 2015: 550 εκατ.
• Προβλεπόμενο έλλειμμα 2015: 539 εκατ.
• Κρατική χρηματοδότηση: 954 εκατ. (έχει απορρο-

φηθεί το 84%)
• Ροή εσόδων: 1,2 δισ. έως 8/15 (στα περσινά επίπεδα,

κυρίως λόγω capital controls & ρύθμισης οφειλών)
• Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη: 283 εκατ.
• Συντάξεις σε καθυστέρηση: 33.000 (8.500 προσωρινές) 
• Μέσος χρόνος απονομής: 12 μήνες (διαδοχική 20 μήνες)
ΟΓΑ
Ειδικά για τον ΟΓΑ και τους ασφαλισμένους του το

τρίτο μνημόνιο επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις. Ο
αγροτικός κόσμος της χώρας βάλλεται και κινδυνεύει
με αφανισμό. Πέρα από τις αλλαγές που αφορούν στη

φορολογία, η «εναρμόνιση των κανόνων για τις συν-
ταξιοδοτικές παροχές με το υπόλοιπο ασφαλιστικό
σύστημα» και η σύνδεση με τις εισφορές πιθανότατα
θα σημαίνει μεγάλες απώλειες και επιβαρύνσεις.

• Αριθμός συνταξιούχων: 678.640 (Σεπ. 2015)
• Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη: 300 εκατ. 
• Ετήσια συνταξιοδοτική δαπάνη: 3.650 εκατ. 
• Εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις: 30.000

(Σεπ. 2015) - Αφορά υποθέσεις μόνο εσωτερικής νο-
μοθεσίας (όχι με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης
ΕΕ & διμερών συμβάσεων)

• Κρατική επιχορήγηση 2015: 3.277 εκατ. (επιχορή-
γηση Κλάδου Υποχρεωτικής Ασφάλισης + κρατική ει-
σφορά Κλάδου Κύριας Ασφάλισης)

• Απορρόφηση ως σήμερα: 77%
ΕΤΑΑ
Το ΕΤΑΑ αποτελείται από το ΤΣΜΕΜΕ, το ΤΣΑΥ και το

Ταμείο Νομικών. Θεωρείται εύρωστος οργανισμός, με
εξαίρεση το Ταμείο Νομικών που εμφανίζει τα τελευ-
ταία χρόνια έλλειμμα περίπου 10 εκατ./μήνα. Παρά τη
μεγάλη υποστελέχωση αφορά σ’ ένα «σπονδυλωτό»
οργανωτικό σχήμα το οποίο με την κατάλληλη ενί-
σχυση μπορεί να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό.

Ο ουσιαστικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει
πέρα από τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν στην
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, είναι η αναίτια
και βίαιη συγχώνευση σε ενιαίο φορέα αλλά και οι
μνημονιακές προβλέψεις για άμεση κατάργηση όλων
των πόρων (όπως και το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ).

ΕΤΕΑ
• Προϋπολογιζόμενο έλλειμμα 2015: 0 (είχαν προ-

ϋπολογιστεί μειώσεις 8% την 1/1/15 & 7% την 1/7/15
λόγω εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος). 

• Προβλεπόμενο έλλειμμα 2015: 88 εκατ.
• Κρατική χρηματοδότηση: 70 εκατ. από ΑΚΑΓΕ
• Ροή εσόδων: 1,863 δισ. έως 31/8/2015
• Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη: 248 εκατ.
• Συντάξεις σε καθυστέρηση: 129.885 (μόνο ΕΤΕΑΜ

65.000) 
• Μέσος χρόνος απονομής: 12 μήνες (διαδοχική 20

μήνες) - (ΤΕΑΥΕΚ 3,5 χρόνια).
ΤΠΔΥ
• Εκκρεμείς αιτήσεις: 30.467
• Εκδοθείσες πράξης απονομής: 21.050 (τα εφάπαξ

δεν καταβάλλονται 
ελλείψει τρόπου υπολογισμού)
• Ταμειακά διαθέσιμα: 200 εκατ. (απαιτούνται συ-

νολικά 823 εκατ.)
ΕΟΠΥΥ
Στον ΕΟΠΥΥ διαπιστώνονται οφειλές ύψους 7,8 δισ

ευρώ όπου τα 2,47 δισ ευρώ αφορούν ιδιώτες παρό-
χους υγείας και τα 5,4 δισ ευρώ νοσοκομεία και δη-
μόσιες δομές υγείας.

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία αυτή την στιγμή οφείλουν
στον ΕΟΠΥΥ 1,76 δισ ευρώ.

SOS: Υπό κατάρρευση ο ΕΟΠΥΥ… 
Απειλή για τις παροχές υγείας…

Κοινωνική ασφάλιση: 
«ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ» 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2016

Η κατάργηση των επικουρικών συντάξεων μέσω της συγχώνευσής
τους σε μία ενιαία σύνταξη, αλλά και η αντίστοιχη ποσοτικοποίηση για
τα μέτρα άμεσης δημοσιονομικής προσαρμογής οδηγούν με μαθημα-
τική ακρίβεια σε περικοπές συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η κυβέρνηση, βάσει των όσων επιτάσσει το «Μνημόνιο 3» που
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε στις 12 Ιουλίου, προ-
σανατολίζεται να προχωρήσει σε μείωση της συνταξιοδοτικής δα-
πάνης από φέτος έως το 2018, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 3,5
δισ. ευρώ, ήτοι 1,9% επί του ΑΕΠ. Από αυτά έχουν προϋπολογιστεί
για το 2015-16 μέτρα της τάξης του 1,1 δισ. ευρώ, που αντιστοι-
χούν σε περικοπές συντάξεων. 

Με βάση τα όσα έχει πει μέχρι τώρα ο υπουργός Εργασίας Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος, η βασική εθνική σύνταξη θα διαμορφωθεί στο
εξής στα 390 ευρώ και πάνω σε αυτή θα «χτίζονται» τα επιπλέον
της σύνταξης, τα οποία θα προκύπτουν από το πόσο εισέφερε ο
εκάστοτε ασφαλισμένος προς το Δημόσιο.

Από τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα πως η κυβέρνηση
προχωρά στην καθιέρωση «συντάξεων πείνας», σπρώχνοντας
τους πολίτες προς την ιδιωτική ασφάλιση, έτσι ώστε το κράτος να
αρχίσει να περιορίζει τη συμμετοχή του στην ασφάλιση τόσο των
εργαζομένων όσο και των συνταξιούχων, αρκούμενο σε παροχές
που θα θυμίζουν περισσότερο χαρτζιλίκι.

Η εικόνα που διαμορφώνεται γίνεται ακόμη μελανότερη, εάν
λάβει κανείς υπ΄ όψιν του ότι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών
ταμείων βρίσκονται ήδη στο «κόκκινο», ενώ και τα εργασιακά δι-
καιώματα βρίσκονται σε πλήρη απορρύθμιση. Επιπλέον, οι δανει-
στές φέρονται να ζητούν από την κυβέρνηση την εγκαθίδρυση
«εργασιακών σχέσεων – λάστιχο», όπου η ατομική σύμβαση και η
εκ περιτροπής εργασία θα τείνουν να καταστούν κανόνας.

Οι δρομολογούμενες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και τις
συντάξεις, σε συνδυασμό με τον ήδη καταπονημένο «ιστό» του
εργασιακού δημιουργεί ένα επικίνδυνα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο
απειλεί ανά πάσα στιγμή να ανάψει τη θρυαλλίδα της κοινωνικής
αναταραχής. Πόσω δε μάλλον, τη στιγμή που ορισμένοι υπουργοί,
αντί να επιλέξουν το δρόμο της σιωπής, επιλέγουν το δρόμο της
αμετροέπειας, ερεθίζοντας το κοινωνικό αίσθημα, μέσω δηλώ-
σεων που πραγματοποιούν στα τηλεοπτικά κανάλια.

Ο Έλληνας θα κληθεί από 1/1/2016 να ζει και να αμείβεται, είτε
εργάζεται είτε συνταξιοδοτείται, με ψιχία. Και ειδικά ο μικρομε-
σαίος, ο χαμηλόμισθος και ο χαμηλοσυνταξιούχος είναι εκείνοι
που για πολλοστή φορά θα κληθούν να πληρώσουν το «μάρ-
μαρο».

Πάντα ταύτα…, Είναι απλά η «αυλαία» του κοινωνικού κράτους
δικαίου, το τέλος της κοινωνικής πρόνοιας και η μεταφορά της σε
ξένα οικονομικά funds, τα οποία, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον,
θα αρχίσουν να συρρέουν στην Ελλάδα, ζητώντας από το κράτος,
αυτό που αξίωνε αλλά δεν κατάφερε να πάρει ποτέ ο Ξέρξης: «γην
και ύδωρ»…



ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2015σελ. 4 «ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ»

Κατά ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Κοινωνική Δικαιοσύνη θεωρείται:
1. Η μείωση συντάξεων για όσους έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω

των 1.000,00 ευρώ για την ώρα. Γιατί μέχρι που να πέσει το τελικό ψαλίδι είναι ακόμη πι-
θανό να υπάρξουν και μειώσεις για ακόμα μικρότερες συντάξεις.

2. Η Φορολόγηση ενοικίων που δεν έχουν εισπραχθεί και με αυξημένο συντελεστή μάλιστα.
3. Ο ΕΜΦΙΑ  θα πληρώνεται από 6 εκατομμύρια Ιδιοκτήτες ακινήτων... νυν και αεί.
4. H μείωση του αριθμού δόσεων και αύξηση του επιτοκίου για όσους έχουν ενταχθεί στη

ρύθμιση των 100 δόσεων.
5. H επιβολή εκτός απροόπτου ΦΠΑ 23%  σε ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, εκπαιδευ-

τήρια ξένων γλωσσών, σχολές χορού κλπ δώρο στη συντεχνία των εκπαιδευτικών.
6. Η αναμενόμενη σε λίγο.... αναμόρφωση στη φορολογία εισοδήματος, με την οποία

κατά πάσαν πιθανότητα θα επιβαρυνθούν όσοι δηλώνουν αποδοχές πάνω από τα χίλια
1.000,00 ευρώ το μήνα.

7. Η ερχόμενη σε λίγο ενοποίηση των Ταμείων κύριας-επικουρικής σύνταξης και «ομογε-
νοποίηση» των παροχών. Αυτό σημαίνει στην πράξη μικρότερες συντάξεις για τους παλαι-
ούς μέχρι το 1992 ασφαλισμένους (ξαφνικός οικονομικός και βιολογικός θάνατος;).

8.  Ο Συνταξιούχος μόνιμο ισοδύναμο.
9. Η ισοπέδωση προς τα κάτω όλων ανεξαιρέτως. 

Κοινωνική Δικαιοσύνη και Μνημόνιο είναι δύο ασύμβατες έννοιες. Οι κ.κ. Τσίπρας,
Τσακαλώτος και Καμένος το γνωρίζουν πολύ  καλά. Και όμως συνεχίζουν να εξαγγέλλουν
«παράλληλο πρόγραμμα», «ισοδύναμα» και άλλα ροζ-μπλε άλογα παραμύθια, αφού η φο-
ροδοτική ικανότητα της μεσαίας τάξεως και ιδιαίτερα των παλαιών συνταξιούχων έχει εξαντ-
ληθεί και ξεπεραστεί προ πολλού.

Ας πουν την αλήθεια. Ούτως ή άλλως, τη μεγαλοπρεπή κολοτούμπα τους την έχουν κάνει,
τα οδυνηρά χαράτσια δεν μπορούν να τα κρύψουν, αφού και θα τα ψηφίσουν και θα τα
εφαρμόσουν, μεγάλο βέβαια το αγγούρι και πικρό, όμως δικό τους είναι.

Τουλάχιστον, να μην προκαλούν υποδυόμενοι τους … Ρομπέν των Δασών.
Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ανακράξω, με στεντόρεια τη φωνή  «ΑΙΔΩΣ ΑΡ-

ΓΕΙΟΙ», ή «ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ» και επί το λαικότερον
θα έλεγα: «Λουστείτε τα λύματά σας, κάντε μόκο, σκύψτε το κεφάλι και δουλειά ρε… και αν
δεν μπορείτε «στρίβειν δια του αρραβώνος. Καταλάβατε μωρά μου παιχνιδιάρικα και ανεύ-
θυνο-υπεύθυνα! Και να γνωρίζετε ότι οι συνταξιούχοι δεν θα ανεχθούμε «το σφάξε με αγά
μου να αγιάσω».

Ψηλά το κεφάλι συνταξιούχε θα ξανάρθει ξαστεριά.

Άγγελος Βουκάντσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ΚΑΙ “ΠΡΑΣΣΕΙΝ”... ΑΛΟΓΑ

Κύριε Πρωθυπουργέ,  
Γιατί επιτρέπετε στους συνεργάτες σας, μια τέτοια συμ-

περιφορά; 
Συμπεριφορά η οποία κάθε μέρα και περισσότερο χαλάει,

έστω και αθέλητα, την εικόνα που θέλετε και πρέπει να φι-
λοτεχνήσετε για σας τον ίδιο και τη Χώρα μας;

Γιατί επιτρέπετε να εδραιώνεται όλο και περισσότερο η
εντύπωση ότι ισχύει το  πρώτη φορά αριστερά» και να σέρ-
νεται η άποψη ότι, όχι μόνο «όλοι είστε ίδιοι», αλλά και οι
αριστεροί χειρότεροι;

Ποιά ανάγκη, να σας περιβάλουν στρατιές Υπουργών και
συμβούλων, που μάλλον θόρυβο κάνουν και λιγότερο έργο
παράγουν; 

Κύριε Πρωθυπουργέ γιατί επιτρέπετε να φουντώνει τόση
διαστροφή γύρο σας;

Δεν ήταν αρκετή η απαξίωση του Έλληνα, όλα αυτά τα
χρόνια;

Δεν μας έφτανε η απαξίωση και ο εμπαιγμός του Θρη-
σκεύματος των Ελλήνων;

Δεν ήταν αρκετό που η Πολιτική και οι Πολιτικοί γελοιοποί-
ησαν το Φιλότιμο του Έλληνα; 

Δεν έφταναν οι θυσίες που έγιναν και που κάναμε, για να
σταθούμε όρθιοι, ως Χώρα και ως Έθνος; 

Δεν ήταν αρκετό που μια Χώρα, με μια μακραίωνη ιστορία
έγινε τα τελευταία χρόνια χώρος, χωρίς αξία;

Δεν ήταν αρκετό που ο Έλληνας έγινε η χλεύη της Παγ-
κόσμιας Κοινότητας; 

Ήταν ανάγκη να χάσει και η Γλώσσα μας, την αίγλη της
και την υπεραξία της σε όλες τις φυλές του Πλανήτη;

Ήταν ανάγκη τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ…, που έγινε η μητέρα όλων
των Γλωσσών της υφηλίου, να χάσει επί των ημερών σας
την αξία της;

Είναι παράταιρο κύριε Πρωθυπουργέ να ακούμε από τα
τηλεπαράθυρα και να διαβάζουμε στον έντυπο και ηλεκτρο-
νικό Τύπο, για το δήθεν «Πόρισμα των ΣΟΦΩΝ». 

Λίγη συστολή δεν βλάπτει.
Από πότε τα «παπαγαλάκια», ή και τα «Λαμόγια» γίνανε

«Σοφοί»;
Μέχρι σήμερα κύριε Πρωθυπουργέ δε σας ζητήσαμε δια-

κριτή μεταχείριση. Κι αυτό, γιατί προσδοκούσαμε ότι θα εί-

χαμε την μεταχείριση που μας έπρεπε, αφού άλλωστε και
το δικαιούμασταν, να έχουμε την κοινωνική αποκατάσταση
που στερηθήκαμε και να απολαύσουμε όσα, έστω και ελά-
χιστα και μηδαμινά, μας υποσχεθήκατε. 

Τώρα όμως που η αγανάκτησή μας έχει φθάσει στο μη
παρέκει και η οργή μας,  έχει κορυφωθεί θα σας ζητήσουμε
και το ζητάμε με θάρρος και παρρησία, επικαλούμενοι τον
όρκο και τις υποσχέσεις που δώσατε, αποκαθηλώστε τους
«ΣΟΦΟΥΣ».    

Βάλε τους «ΣΟΦΟΥΣ» του Υπουργείου Εργασίας να δου-
λέψουν για το Κράτος και τον πολίτη, διότι μέχρι σήμερα
«δούλευαν»… το Κράτος και τους πολίτες αυτού του Τόπου.  

Παραδώστε τους σε εμάς να τους… «οδηγήσουμε στο
Σύνταγμα και εκεί να τους αποδώσουμε τις δέουσες τιμές
και να τους επιδώσουμε  τον φωτοστέφανο της τιμής και της
δόξης»...

Μην απορείτε.!
Από ανθρώπους, όπως πολλοί από αυτούς, έχουμε υπο-

στεί χρόνια τώρα τα πάνδεινα…
Είναι οι ίδιοι που για χρόνια ασελγούσαν πάνω μας...
Είναι οι ίδιοι που ευθύνονται για ότι έχει συμβεί στο Ασφα-

λιστικό...
Επιτρέψτε σε εμάς να τους φορέσουμε το «φωτοστέ-

φανο» της «σοφίας τους» και ας μην…  «απολαύσουμε»
άλλο τα έργα της «σοφίας τους».

«Δικαιούνται»… την «διάκριση», αφού έχουν το θράσος
ακόμα και σήμερα, ύστερα από αυτά που μας επιφύλαξαν,
να μας εκπορνεύουν με τα «σοφά» πονήματά τους...

Τους ρωτάμε απλά και ταπεινά: «τι ψυχή θα παραδώ-
σετε» ρε σοφοί του κερατά…

Για όλα ομιλούν οι «ΣΟΦΟΙ» του κερατά, αλλά δεν μας
λένε τίποτα για τις ευθύνες του Κράτους και τις δικές τους,
που ως «υπεύθυνοι και αρμόδιοι», ή ως «σύμβουλοι» των
ανικάνων και των αετονύχηδων, τους έλεγαν ΠΩΣ… θα
απομυζήσουν τις εισφορές μας και τους συμβούλευαν για
το ΠΩΣ… θα εξαϋλώσουν και θα απαξιώσουν τα αποθεμα-
τικά των Ταμείων μας.

Ποια είναι η κρίση τους… άραγε… για τα υπέρογκα
ποσά των Ασφαλιστικών Ταμείων που δόθηκαν και με αναγ-
καστικό Νόμο παραδόθηκαν στις Τράπεζες και αυτές με το

αζημίωτο, βεβαίως, βεβαίως, χρηματοδότησαν έργα του Δη-
μοσίου… 

Ποια είναι η κρίση τους… άραγε… για τα δάνεια, με τα
δικά μας χρήματα, τον ιδρώτα μιας ζωής, που δόθηκαν
στους βιομήχανους, για το καλό τους, τους καναλάρχες, για
το καλό της άρχουσας Τάξης, τις αμαρτωλές ΠΑΕ, με τις
«παράγκες» και όχι μόνο…   

Ποια είναι η κρίση τους… άραγε… για το πλιάτσικο που
έκαναν, στα αποθεματικά των Ταμείων, οι δικοί τους άνθρω-
ποι, με το φιάσκο του Χρηματιστηρίου;

Ποια είναι η κρίση τους… άραγε… για τα «δομημένα
ομόλογα», για την αγορά των οποίων κάποιοι από τους εν
λόγω «ΣΟΦΟΥΣ» ενέχονται… 

Ποια είναι η κρίση τους… άραγε… για το δύο, ναι δύο
«PSI» των αποθεματικών με μπροστάρηδες τους Διοικητές
των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και την πολιτική καθοδήγηση
ενεργών πολιτικών…   

Ποια είναι η κρίση τους… άραγε… αυτών των «ΣΟΦΩΝ»
για τα ποσά που οφείλει το Κράτος σε μας που τόσα χρόνια
μας λήστευε, με τις δικές τους συμβουλές και παραινέσεις…

Ρωτήστε τους πως διαβιούσαν τόσα χρόνια και τι δου-
λειά έκαναν. Διότι αυτοί όπως, με καθαρά καρδία είπαμε δεν
δουλεύανε για το Κράτος των Ελλήνων, δουλεύανε το Κρά-
τος και τους Έλληνες.

Είναι εντυπωσιακό που οι Έλληνες «ΣΟΦΟΙ» της Ασφα-
λιστικής Μεταρρύθμισης του 2015 θέλησαν να παρουσιά-
σουν ως πρότυπο σύστημα αυτό που δοκιμάστηκε στη
Σουηδία εδώ και 60 χρόνια στην Ιταλία το 1995, στη Λετονία
το 1996 και στο Κιργιστάν, ναι στο Κιργιστάν, το 1997,ναλλά
και στη Πολωνία μετά την επανάστασή της, το 1999.

Βέβαια η σοφία τους είναι επιμελώς προσανατολισμένη
στα των Υπουργών της «επάρατης»… που τόσο απεχθά-
νονται...

Ποιον, τάχα, υπηρετούσαν μέχρι τώρα όλοι αυτοί οι
«ΣΟΦΟΙ»…

Κύριε Πρωθυπουργέ μείνετε όρθιος. 
Το μπορείτε και πρέπει. 
Αποκαθηλώστε τους «ΣΟΦΟΥΣ».
Εφαρμόστε Κοινωνική πολιτική.
Βάλτε τον άνθρωπο στο προσκήνιο.  

ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ… ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ με όση αμετροέπεια, καταγγελτικότητα και

ανευθυνότητα πολέμησε κάθε προσπάθεια των προηγού-
μενων κυβερνήσεων να βγει η Ελλάδα από την κρίση, με
άλλη τόση αμετροέπεια και αναισχυντία οι υπουργοί του
ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στις τηλεοράσεις για να μας πουν άρ-
ρητα και αθέμιτα και έπεα πτερόεντα.

Ο Πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και
από τηλεοράσεως έδωσε σαφείς οδηγίες να μην πιάνουν
στασίδια από το πρωί ως το βράδυ στις τηλεοράσεις και
να δουλέψουν. Όχι πως είναι η πρώτη φορά  που οι
υπουργοί δεν δίνουν σημασία σε όσα δηλώνει ο Πρωθυ-
πουργός, κατά το κοινώς λεγόμενο τον γράφουν, αλλά του-
λάχιστο ας κρατήσουν τα προσχήματα. 

Η καταγγελτικότητα των υπουργών! Αν είμαστε σοβαροί
πολίτες θα βγαίναμε στο δρόμο. Τι μας λένε; Ότι οι συντάξεις
θα κοπούν. Ποιες συντάξεις; Εκείνες το μέλλοντος; Όχι φυ-
σικά. Αυτές που οι συνταξιούχοι τις δούλεψαν. Αυτές που οι
συνταξιούχοι πλήρωσαν με τις κρατήσεις τους. Αυτές που οι
συνταξιούχοι γνώριζαν ότι θα πάρουν και κανόνισαν ανάλογα
τα γηρατειά τους. Τους καταδικάζουν στην ένδεια στη φτώχεια
και τους στέλνουν στον βιολογικό καιάδα γιατί είναι ανυπερά-
σπιστοι και κατά το κοινώς λεγόμενο «να φεύγουν»:

Ποιοι θα κόψουν τις συντάξεις: Εκείνοι που εκλέχτηκαν

τον Ιανουάριο υποσχόμενοι αύξηση και οι ίδιοι που εξελέ-
γησαν τον Σεπτέμβριο κλείνοντας το μάτι στους συνταξι-
ούχους ότι δεν θα πειραχτούν οι συντάξεις τους. Δηλαδή
πρόκειται περί πολιτικών απατεώνων!

Τι έκαναν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, οι βουλευτές και τα στε-
λέχη τους όταν ανακοινώνονταν περικοπές συντάξεων στο
παρελθόν; Έσχιζαν τα ιμάτιά τους. Κατήγγειλαν την κυβέρ-
νηση, την όποια κυβέρνηση, που τολμούσε να πειράξει
συντάξεις, τον κόπο μιας ζωής. Τι κατήγγειλαν:

«Κράτος αρπακτικό, ανελέητη και ανάλγητη πολιτική,
κυβέρνηση προθύμων, «στα τέσσερα», πειθήνια στις εν-
τολές της τρόικας, τώρα θεσμούς (τρομάρα τους)… Τώρα
τι λένε; Εκατόν πενήντα ευρώ την εβδομάδα για το συντα-
ξιούχο φθάνουν. Και πως θα κάνουν την περικοπή; Όχι βέ-
βαια αναλογικά με τις κρατήσεις που είχαν καταβάλλει οι
σημερινοί συνταξιούχοι, αλλά οριζοντίως. Δηλαδή, όσα και
αν είχαν πληρώσει στα ταμεία τους, τώρα πληρώσαντες
και μη πληρώσαντες ίσοι. Αυτή είναι η Κοινωνική δικαιο-
σύνη  και το ήθος της πρώτης και δεύτερης φοράς Αριστε-
ράς και νυν και αεί  της Νεομαρξιστικής Αριστεράς.

Γιατί δεν περικόπτουν το σπάταλο κράτος; Γιατί δεν μα-
ζεύουν τα έξοδα ανά υπουργείο και  δημόσιο οργανισμό;
Γιατί δεν μαζεύουν τους ανείσπρακτους φόρους; Γιατί δεν

εξορθολογίζουν τα έξοδα για ταξίδια, αυτοκίνητα, προσω-
πικό μετακλητών και αποσπασμένων σε υπουργεία και δη-
μόσια διοίκηση; Γιατί δεν καταργούν τους οργανισμούς και
επιχειρήσεις που έκλεισαν τον κύκλο τους; Γιατί δεν καταρ-
γούν τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις; Γιατί ξεκινούν από τις
συντάξεις;  Όλα αυτά δεν γίνονται γιατί είναι η πρώτη ή δεύ-
τερη φορά Αριστερά. Γιατί είναι οι προστάτες της Συριζαϊκής
και Ανελαϊκής νομενκλατούρας, του στρατού των ψηφοφό-
ρων τους στο Δημόσιο, της ήσσονος προσπάθειας και κυ-
ρίως εκφραστές τρομακτικού θράσους.  Άβουλοι και ανίδεοι
αντάμα κυβερνούν. Τις πταίει; Εμείς… ψηφίσαντες και μη…

Ακόμη θα προσθέσω, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες
στην κόλαση του τρίτου μνημονίου, στο σύγχρονο «ΚΑΙΑΔΑ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» ή στον «ΞΑΦΝΙΚΟ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΟΥ», με την ενοποίηση των ταμείων, με την ομογενοποίηση
των παροχών, με τον επανυπολογισμό των συντάξεων με
55% ή 70% ποσοστό αναπλήρωση, με τους συνταξιούχους
μόνιμα ισοδύναμα,  με τις  πενταροδεκάρες στα μακαρόνια,
των χαμηλοσυνταξιούχων και ανέργων και τα δίδακτρα των
πλουσίων τύπου Τσίπρα. Για το δημόσιο σχολειό ρε Γ…

Θαυμάστε τους!!!!
Άγγελος Βουκάντσης

«Περί «ΣΟΦΩΝ»… χωρίς «ΣΟΦΙΑ»… και ίσως χωρίς τσίπα…»
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Πέρασε περίπου ένας χρόνος από τις εκλογές του Συλλόγου μας και θα ’ταν πα-
ράλειψη μου να μην σας πω ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την εμπιστοσύνη που μου δεί-
ξατε.

Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ μαζί σας μέσω της εφημερίδας μας, μιας
εφημερίδας που ελπίζω και πιστεύω ότι με την προσπάθεια όλων μας, στο άμεσο
μέλλον θα γίνει πραγματικά ένα αξιόλογο έντυπο πληροφόρησης και διεκδίκησης
του Συλλόγου μας.

Βρισκόμαστε αυτή την περίοδο στην πιο καθοριστική έκβαση για την τύχη των
συντάξεών μας, από τις οποίες εξαρτάται η δική μας ζωή και των οικογενειών μας.
Μετά τις αλλεπάλληλες διαδοχικές εξοντωτικές περικοπές των συντάξεών μας, τα
τελευταία έξι χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κινδυνεύουμε από την
παρούσα κυβέρνηση να μας αποτελειώσουν, την στιγμή που μας έταζαν προεκλο-
γικά επαναφορά της 13ης σύνταξης κι ένα σωρό άλλα ψέματα. Ακούμε τις τελευ-
ταίες μέρες τον ανεκδιήγητο υπουργό Κοιν. Ασφαλίσεων να λέει απερίγραπτες και
ανεφάρμοστες ιδέες δείχνοντας το μέγεθος της ασχετοσύνης του και της επικιν-
δυνότητάς του. Το χειρότερο είναι ότι καλλιεργούν κουλτούρα και νοοτροπία που
σπρώχνει τους ενεργούς εργαζόμενους και τη νέα γενιά – εργαζόμενη και μη – να
γυρίσουν την πλάτη στο Δημόσιο Αναδιανεμητικό Ασφαλιστικό Σύστημα και την
Αλληλεγγύη των Γενεών. Να οδηγούν τους ασφαλισμένους εργαζόμενους ν’ ανα-
ζητούν τρόπους αποφυγής της ασφάλισης ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να
πληρώνουν στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση, όταν φυσικά τα αποδίδουν και
δεν τα παρακρατούν οι εργοδότες τους, γιατί βλέπουν ότι οι συνταξιούχοι που
πλήρωναν υψηλές συνταξιοδοτικές εισφορές για να έχουν στα γεράματα τους μια
αξιοπρεπή σύνταξη, σήμερα ενοχοποιούνται και τιμωρούνται και ταυτόχρονα επι-
χειρούν διχαστικά να τους φέρουν αντιμέτωπους με τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Είναι βέβαιο ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν θα είναι μακριά η μέρα που
θα οδηγηθούμε στην κατάρρευση του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος με
απρόβλεπτες κι οδυνηρές συνέπειες για όλους εμάς τους σημερινούς συνταξιού-
χους αλλά και τους αυριανούς.

Έξι χρόνια είναι πολλά για να συνεχίσουμε να δείχνουμε την ανοχή μας και την
κατανόησή μας ή να πνίγουμε την οργή, την πίκρα και την απελπισία μας στους
τέσσερις τοίχους του σπιτιού μας απέναντι σ’ όλο το πολιτικό σύστημα που μας
έχει ως τα εύκολα και μόνιμα θύματά του, έτσι που με τις προηγούμενες και τις
τωρινές περικοπές μας οδηγούν στην πλήρη φτωχοποίηση και την διαρκή ένδεια.
Έτσι λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε ΤΩΡΑ με όλα τα
νόμιμα μέσα που διαθέτουμε. Ο δρόμος του ΑΓΩΝΑ είναι μονόδρομος. Όλοι μας
γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ούτε 30, ούτε 40 χρονών και η προσπάθειά μας θα
είναι πολύ πιο δύσκολη. Όμως όσοι ακόμα μπορούμε «να σέρνουμε τα ποδάρια
μας» όπως λέμε στα χωριά μας, να σηκωθούμε απ’ τον καναπέ και να παλέψουμε
μέσα από τους Συνταξιοδοτικούς μας Συλλόγους σ’ ένα κοινό αγώνα αντίστασης
όλων των Συνταξιούχων απέναντι στον Ασφαλιστικό Αρμαγεδδώνα που έρχεται
κατά πάνω μας σαν το παγόβουνο του Τιτανικού.

Ο Σύλλογός μας τις τελευταίες εβδομάδες σε συνεργασία και με άλλους ομοει-
δείς Συλλόγους  και την Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων
Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) πήρε την πρωτοβουλία να συμβάλει στο να υπάρχει συντονι-
σμός από κοινού όλων των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων και κοινές Αγωνιστικές
Κινητοποιήσεις όλων των συνταξιούχων, μπροστά σ’ αυτά που έρχονται, γιατί
κοινή είναι η μοίρα και η τύχη όλων μας. Ο δρόμος μας σ’ αυτή την περίοδο της

ζωή μας, που ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα βιώσουμε, θα είναι μακρύς και δύ-
σκολος, όχι για να υλοποιήσουμε τα  όνειρά μας και τους οικογενειακούς  μας προ-
γραμματισμούς αλλά για να επιβιώσουμε.

Τώρα όσον αφορά τις δικαστικές διεκδικήσεις, τις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας (2287/15, 2288/15) και τον ορυμαγδό των επιστολών διαφόρων
δικηγόρων για προσωπικές προσφυγές, θέλω να μοιρασθώ μαζί σας μερικές σκέ-
ψεις μου. Νομικός δεν είμαι, ούτε συμβουλές δίνω, απλά καταθέτω την μικρή μου
εμπειρία παρακολουθώντας όσο μπορώ τους δικαστικούς αγώνες των τελευταίων
χρόνων κατά των περικοπών των συντάξεων μας. Εδώ που φτάσαμε, πιστεύω
ότι και ο δικαστικός αγώνας είναι μια μορφή διεκδίκησης και μας προσφέρει μια
ελπίδα για θετική έκβαση σε ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις. Είναι μεγάλη θεσμική
παράλειψη και κρίμα που δεν υπάρχει στην πατρίδα μας Συνταγματικό Δικαστήριο.
Γιατί αν υπήρχε, τις προσφυγές για τις περικοπές των συντάξεών μας θα τις έκα-
ναν οι Σύλλογοι για λογαριασμό όλων των μελών τους χωρίς να εμπλέκονται τα
μέλη τους και να επιβαρύνονται με τις ατομικές τους προσφυγές, όσοι προσφεύ-
γουν. Που βρισκόμαστε σήμερα. Όσες προσφυγές έγιναν για τις περικοπές των
συντάξεων μας το 2010 και το 2011 μαζί και την κατάργηση των δώρων κρίθηκαν
Συνταγματικές για το «γενικότερο Δημόσιο συμφέρον» λόγω της οικονομικής κρί-
σης. Με τις 2287/15 και 2288/15 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επι-
κρατείας κρίθηκαν Αντισυνταγματικές οι περικοπές το 2012 (νόμοι 4051, 4093
κλπ) ύστερα από ατομικές προσφυγές. Για τις δικαιωθείσες  αυτές δύο αποφάσεις
της Ολομέλειας του ΣτΕ έγινε αναπομπή στο Διοικητικό Εφετείο. Η απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου που αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ίσως
πιο καθοριστική, κατά την άποψη πολλών Νομικών, και από την απόφαση του
ΣτΕ. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι απρόβλεπτες. Επίσης
γνωρίζουμε ότι η όποια προσφυγή μας είναι καθαρά προσωπική μας υπόθεση και
προσωπική μας επιλογή. Θα έλεγα πριν πάρουμε την απόφαση μας και υιοθετή-
σουμε τις προτάσεις των διαφόρων νομικών για άμεση ατομική προσφυγή για
εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, να αναμένουμε για λίγο την απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου. Αυτή είναι μια καθαρά προσωπική μου θέση. Γιατί πρέπει
να γνωρίζουμε ότι η προσφυγή που θα καταθέσουμε, αν και όταν την πραγματο-
ποιήσουμε, ανατρέχει αναδρομικά σίγουρα από την ημερομηνία έκδοσης της από-
φασης του ΣτΕ (Ιούνιος 2015) και μέχρι δύο έτη πίσω από την ημερομηνία
κατάθεσης για τις παρακρατήσεις που έχουν συντελεστεί. Αυτή τη στιγμή οι απο-
φάσεις δεν έχουν εφαρμοσθεί ούτε στους – στις συναδέλφους συνταξιούχους που
έχουν δικαιωθεί με τις 2287 & 2288 αποφάσεις. Και να θυμάστε κάτι, ότι αν τελικά
προκύψει δικαστική δικαίωση, η τελική εφαρμογή περνάει αναπόφευκτα μέσα από
πολιτικές αποφάσεις. Εδώ μπορούμε να περιμένουμε λίγο. Εκεί που δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε καθόλου είναι σ’ αυτά που έρχονται, και να ζήσουμε το πα-
ράδοξο: ότι εκεί που προσπαθούμε έστω και δικαστικά να πάρουμε κάτι πίσω από
τις περικοπές που μας επέβαλαν, να μας πάρουν και αυτά που μας απέμειναν. 

Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας ν’ αφυπνιστούμε, ν’ αντιδράσουμε και να αγωνισθούμε
οργανωμένα και συλλογικά μέσα από τους Συλλόγους μας σε μια ενωτική πορεία
κοινού Αγώνα όλου του Συνταξιοδοτικού μας Κινήματος για να περιφρουρήσουμε
και να περισώσουμε τα στοιχειώδη που σήμερα δυστυχώς και αυτά κινδυνεύουν.
Τώρα ίσως μπορούμε ακόμα, αύριο ίσως είναι πολύ αργά.

Γ. Κουτσιμπογεώργος
Μέλος Ε.Ε.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ

ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
Oπτικός - Οπτομέτρης 

Γρηγ. Σακκά 4 - Ιωάννινα
Τηλ. - Fax: 26510 70037
sterg.alex@gmail.com

Ειδικές τιμές σε συνταξιούχους 
και εργαζόμενους ΟΤΕ

Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ θυγατρική και εξειδικευ-
μένη εταιρεία παροχής ασφαλιστικών υπηρε-
σιών του Οργανισμού μας, κλείνει 18 χρόνια
συνεχούς εξυπηρέτησης και ασφάλισης προς
όλους τους συναδέλφους του Ομίλου και σε
όλα τα μέλη του Συλλόγου συνταξιούχων. Σας
Ευχαριστούμε για την συνεργασία και υπο-
στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, μέσα
από την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και μόνο, η “ΕΘΝΙΚΗ
ασφαλιστική εταιρία”, προσφέρει 10% επι-
πλέον έκπτωση επί του τιμολογίου της στον
κλάδο αυτοκινήτων, για όλους Εμάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 3248400 και
2310 362270 από της 09:30 - 17.30 και Kερδίστε!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Λεηλατήθηκαν» οι συντάξεις
Συγκέντρωση των συνταξιούχων του ΟΤΕ της Αγιάς, μετά από πρωτοβουλία του Περι φερειακού Τμή-

ματος Λάρισας Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ, πραγματο ποιήθηκε στο οικογε νειακό κέν-
τρο «Χατζάκος» στην Αγιά.

Η συγκέντρωση είχε ως βασικό της σκοπό την ενημέρωση γύρω από θέματα που απα σχολούν τους
απόμαχους του κλάδου ως απόρροια κυρίως της βαθιάς οικονομικής κρί σης που βιώνει όλη η χώρα και
των διαφόρων μέτρων που έχουν ληφθεί τα τελευταία έξι χρόνια για την αντιμετώπισή της. Ο πρόεδρος
του Περιφερειακού Τμήματος Γεώργιος Πλατανησιώτης με ομιλία του ανα φέρθηκε εκτενώς και αναλυ-
τικά στα προβλή ματα που επέφεραν οι συνεχείς και μεγάλες περικοπές των συντάξεων. Μίλησε για τα
επι κουρικά, τις ασφαλιστικές και ιατροφαρμα κευτικές καλύψεις, αλλά και για τη «λεηλα σία», όπως χα-
ρακτηριστικά είπε, των ταμείων τους και τη «διάλυση» του ΤΑΠ - ΟΤΕ. 

Συζή τησε με τους παρευρεθέντες την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και παρέθεσε μια σειρά αιτη-
μάτων στα οποία ζητούν από την κυβέρ νηση να ανταποκριθεί άμεσα, όπως αποκα τάσταση των ζημιών
που υπέστησαν τα τα μεία, αποκατάσταση των συντάξεων όπως αυτές έχουν απονεμηθεί, κατάργηση
διατά ξεων για πρόσθετες μειώσεις με βάση την ηλικία, σύστημα υγιούς και επαρκούς χρημα τοδότησης
των ασφαλιστικών ταμείων, βελ τίωση των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, επανα-
φορά της οδοντιατρι κής περίθαλψης, ελεύθερη επιλογή οικογε νειακού γιατρού και ειδικοτήτων, έμμι-
σθοι γιατροί και υπηρεσίες υγείας στη βάση του κρατικού τιμολογίου, βελτίωση των παροχών σε χρήμα
και είδος.

Της ομιλίας ακολούθησε γεύμα, εποικοδο μητικός διάλογος, αλλά και ανάλαφρες συζητήσεις μεταξύ
των συνδαιτυμόνων με ανα μνήσεις από τα παραγωγικά χρόνια της ερ γασίας.

Nίκος Γουργιώτης
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη μερίδα συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου
Τομέα, καθώς τα μέλη μας υπερβαίνουν τις 32.000. Μαζί με τις οικογένειές τους,
εκπροσωπούνται από το Σύλλογό μας πάνω από 120.000 πολίτες.

Επί δεκαετίες, παρακρατούνταν από το μισθό μας ως εργαζομένων του ΟΤΕ ει-
σφορές για την κοινωνική ασφάλιση, που το ύψος τους δεν πλησίαζε καν ουδείς
άλλος μισθωτός του Δημόσιου ή του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το άδικο αυτό
γεγονός υπομέναμε αγόγγυστα, έχοντας πίστη ότι κατά τα τελευταία έτη του βίου
μας θα δυνάμεθα να απολαύσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και μια
ικανοποιητική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Από το 2010 και εντεύθεν, παρατηρητές μιας δημοσιονομικής κατάστασης, για
την οποία ουδόλως ευθυνόμαστε, αλλά και στους δρόμους του αγώνα για τα δίκαια
μας, είδαμε τις συντάξεις μας να μειώνονται μέχρι και 70%! Είχαμε σχεδιάσει τη
ζωή μας αλλιώς. Πήραμε δάνεια, σπουδάσαμε παιδιά, είχαμε υποχρεώσεις στις
οικογένειές μας. Γονατίσαμε οικονομικά. Δεχθήκαμε λάσπη ακούγοντας βδελυρές
συκοφαντίες για «Ευγενή Ταμεία» και «Συνταξιούχους Πολυτελείας» από κα-
τευθυνόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και Πολιτειακούς Φορείς, οι οποίοι εξυ-
πηρετούσαν αλλότριες σκοπιμότητες παραπλάνησης της κοινής γνώμης και
πρόκλησης εντυπώσεων.

Τύχαμε η πρώτη Πρωτοβάθμια Συνταξιουχική Οργάνωση που προσέφυγε στη
Δικαιοσύνη καταγγέλλουσα την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των συντά-
ξεών μας ως ένα έσχατο μέσον αντίδρασης γιατί παραμένουμε προσηλωμένοι
στην άποψη ότι η Κοινωνική Δικαιοσύνη περνά από τους δρόμους του αγώνα και
όχι από τις αίθουσες των Δικαστηρίων, αν και ΟΛΗ η διαδικασία τέτοιου είδους κι-
νήσεων, δηλαδή δικαστικών, έχει περιβληθεί από κανόνες που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ
συλλογική αντίδραση.

Οι κανόνες μάλιστα αυτοί συχνά εμπλουτίζονται από «παράθυρα» νομοθεσίας,
για μια δια βίου εκμετάλλευση δικαιωμάτων έναντι «προκαταβολής» και «ποσο-
στών»!!

Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (2287/2015) δικαίωσε εν μέρει το δίκαιο αγώνα
μας. Παρά το γεγονός ότι επέδειξε ατολμία για το χρονικό διάστημα από 3/5/2010

έως και 31/12/2011, εν τέλει έκρινε οριστικά και αμετάκλητα ως αντισυνταγ-
ματικές τις περικοπές των συντάξεών μας, για το χρονικό διάστημα από
1/1/2012 μέχρι και 15/6/2015. 

Με αφορμή την απόφαση αυτή αλλά και την δια των «τηλεπαραθύρων ειδικών»
το σύνολο των συνταξιούχων δέχεται καταιγισμό «ενημερωτικών δελτίων» από
νομικούς και δικηγορικούς κύκλους για δικαστικές διεκδικήσεις των αναδρομικών
μας, έχοντες πλέον εξουθενωθεί οικονομικά μετά από 6 σχεδόν έτη λυσσαλέας
επίθεσης στα εισοδήματά μας. 

Επιτέλους ΈΛΕΟΣ!
Θα πρέπει η Πολιτεία, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε αντισυνταγ-

ματικές τις περικοπές έστω και για την εν λόγω τριετία, να επιδείξει τη μέριμνά της
και την ευαισθησία της, για εμάς τους απόμαχους της εργασίας. Όπως πολλάκις
έχει συμβεί στο παρελθόν. Θα πρέπει έστω τμηματικά, να μας επιστραφούν τα
χρηματικά ποσά που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις μας και να μην καταλει-
φθούμε βορά στην οικονομική μας αδυναμία,  που δεν μας επιτρέπει να προσφύ-
γουμε ένας έκαστος από εμάς ατομικά στη δικαιοσύνη.

Ευνομούμενη Πολιτεία είναι αυτή που φροντίζει τα αδύναμα μέλη τη, τα οποία
διανύοντας τα τελευταία βήματα του βίου τους ούτε μπορούν να… αναμένουν την
ευδοκίμηση των όποιων ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ούτε βεβαίως την θρυλούμενη ανάπτυξη
ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ με αξιοπρέπεια.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ των Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, δώστε πολιτική λύση εδώ και τώρα! Τμηματική επιστροφή των παρανόμως
περικοπέντων χρηματικών ποσών, από τις συντάξεις μας σε όλους τους Συνταξι-
ούχους του ΟΤΕ.

Τέλος, με όλο το σεβασμό στον Θεσμικό σας ρόλο και κατανοώντας ότι το κάθε
λεπτό είναι πολύτιμο, για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων, τα
οποία καθημερινά καλείστε να αντιμετωπίσετε, θα επιθυμούσαμε, σε τόπο και
χρόνο, που εσείς θα κρίνατε δόκιμο, μία συνάντησή σας, με το Προεδρείο του
Συλλόγου μας.

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων 
Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ
Ο Πρόεδρος Κ. Λουκόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας Α. Μπιρμπιλής

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογός μας,- σε πλήρη συνείδηση των
οδυνηρών συνεπειών που έχουν οι αλλεπάλ-
ληλες μειώσεις στις συντάξεις μας… με όλες τις
επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις στις οικογέ-
νειές μας… καθώς και στην γενικότερη κοινω-
νική συνοχή,- στρατεύεται στην συνεχή και
ακάματη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων
του κλάδου μας.

Και ειδικότερα:

- στην ΜΗ περεταίρω ΜΕΙΩΣΗ των ΣΥΝΤΑ-
ΞΕΩΝ μας  

- στην αποκατάσταση της ήδη θιγμένης τιμής
και υπόληψης των συνταξιούχων και δη ημών
των λεγόμενων ΕΥΓΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (από την
λίαν κακόβουλη και ταυτόχρονα άριστα ενορ-

χηστρωμένη προπαγάνδα που ήθελε τα Ταμεία
μας να χαίρουν μιας ειδικής μεταχείρισης…
αγνοώντας ή παραβλέποντας τις υψηλές και
έγκαιρα καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφο-
ρές μας).

Σ’ αυτό το πνεύμα εντάσσεται και η παρα-
κάτω επιστολή προς τον πρωθυπουργό της
χώρας Αλέξη Τσίπρα.  

Τα δώδεκα μέλη της Επιτροπής... “Σοφών”
Άννα Λιγωμένου (αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου),
Βασίλης Ανδρουλάκης (δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας),
Διονύσιος Γράβαρης (καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής),
Ξενοφών Κοντιάδης (καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας),
Κωνσταντίνος Κρεμαλής (ομότιμος καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας),
Σταυρούλα Κτιστάκη (δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας),
Φρόλη Κουσκουνά (πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής),
Σπύρος Μαρκάτης (δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας),
Δημήτρης Μπούρλος (δικηγόρος εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα), 
Μιλτιάδης Νεκτάριος (καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης),
Αθηνά Πετρόγλου (δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα) και 
Αγγελος Στεργίου (καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας).

Ανοικτή επιστολή
Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι

Κάνοντας μια αναδρομή στην ενημέρωση, αναμοχλεύοντας την μνήμη σας, θέλω να
σας θυμίσω πως οι αποφάσεις 2287 & 2288 του ΣτΕ είναι δεσμευτικές για το ΙΚΑ το
οποίο είναι υποχρεωμένο να επαναφέρει όλους τους συνταξιούχους στα επίπεδα του
2012, αφού οι Νόμοι 4051, 4093 και 4052 του 2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί σε αν-
τίθεση με όλους τους άλλους Νόμους που ψηφίστηκαν μέχρι και 31/12/2011, οι οποίοι
κρίθηκαν συνταγματικοί.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η κυβέρνηση πέραν του ότι είναι υποχρεωμένη να απο-
δεχθεί τις αποφάσεις του ΣτΕ δεν μπορεί επί πρόσθετα να επικαλεστεί ως άλλοθι πιέ-
σεις των θεσμών τόσο για την καθυστέρηση εφαρμογής των αποφάσεων αυτών μέχρι
τώρα, όσο και για το ενδεχόμενο οριστικής άρνησης συμμόρφωσης της.

Κλείνοντας αυτή την ενημέρωση σας διαβεβαιώνω ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας είναι
σε εγρήγορση και θα διεκδικήσει με κάθε τρόπο την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Γ.Αρνής

ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η COSMOTE προσφέρει τώρα σε κατόχους καρτοκινητού, το
καρτοσυμβόλαιο των 24€ στην ειδική προνομιακή τιμή των 12.5€
(τελική τιμή) μόνο για συνταξιούχους ΟΤΕ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

- 1500’ σε cosmote (τα what’s up δεν χρεώνονται)

- 40’ σε τρίτους 25MB internet και δώρο 4€ κάθε μήνα

και επιπλέον 10% έκπτωση στις υπόλοιπες συνδέσεις cosmote.
Ισχύει επίσης σε όλα τα προγράμματα cosmote έκπτωση του 30%.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους καταστήματα ΟΤΕ 
ΤΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Λαγοπούλου Βασιλική 2410995380,

69802070848 
Μαγκοΰτας Ιωάννης 6973022952)

ΤΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πουλιάνας Δημήτριος 2431095319,
6977260151)

ΤΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σαμαράς Χαράλαμπος 6981845396)

Συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε τις διάφορες προσφορές της COSMOTE και

που είναι μόνο για συνταξιούχους του ΟΤΕ.
Απευθυνθείτε στα κατά τόπους καταστήματα του ΟΤΕ, όπως

αναφέρει και η παραπάνω ανακοίνωσή του καταστήματος ΟΤΕ
Λαρίσης.
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Η Αστική τάξη 
προλεταριοποιείται

Είμαστε στον όγδοο χρόνο της ύφεσης και δεν λέει να υποχω-
ρήσει, απεναντίας επιδεινώνεται. Οδηγούμαστε στην άβυσσο της
ύφεσης. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ και της Κομισιόν για ανάκαμψή
είναι θολές και εμείς σαν απλοί δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα,
και μόνο οι ξένοι τουρίστες απολαμβάνουν τον Ελληνικό ουρανό
με τα όμορφα ηλιοβασιλέματα.

Οι πολιτικές ιδεοληψίες δεν αφήνουν τα κόμματα να αντιμετω-
πίσουν με υπευθυνότητα το πρόβλημα να πουν την αλήθεια στον
Ελληνικό λαό και να τολμήσουν.

Δυστυχώς δεν έχουν το ανάστημα του ηγέτη που θα εμπνεύσει
και που θα οδηγήσει το λαό και τη χώρα στην ανάκαμψη, να ανα-
κτήσει το διεθνές της κύρος και με αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσει
φίλους και εχθρούς.

Οδηγούμαστε σε ισοπέδωση γιατί οι κομματικές ιδεοληψίες δεν
αφήνουν με καθαρό μυαλό να ληφθούν τα σωστά μέτρα, αλλά και
αν υπάρχει κάτι καλό προσπαθούν με κάθε τρόπο να το γκρεμί-
σουν.

Λόγω ανικανότητας διοικήσεως και εφαρμογής των νόμων,
προσφεύγουν πάντα στην εύκολή λύση στα συνήθη υποζύγια
τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, και το βλέπουν αλλά
είναι ανίκανοι να εφαρμόσουν τη νομιμότητα. Και ψηφίζουν μεσο-
πρόθεσμα, νόμους και μέτρα που ήδη υπάρχουν και έχουν την
εντύπωση ότι τώρα θα εφαρμοστούν;

Τι νόημα έχει η αρχή της ανταποδοτικότητας στις ασφαλιστικές
παροχές; κάτι που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου
τόσο στην ιδιωτική , όσο και στη δημόσια ασφάλιση; Εδώ τα
πάντα ισοπεδώθηκαν. Κατά το λαϊκότερο «ίσα λούστροι, ίσα και
χαμάληδες», χωρίς να θέλω να μειώσω τους αξιοπρεπείς αυτούς
βιοπαλαιστές.

Ήθελα να ξέρω μετά τις περικοπές του Νοεμβρίου και τις επό-
μενες του 2016 τι διαφορά θα υπάρχει στην οικονομία, από την
εφαρμογή του δελτίου τροφίμων που επαγγέλλονταν κάποιοι και
αναγκαστήκαμε να ξοδέψουμε μερικά εκατομμύρια για δημοψή-
φισμα και εκλογές; Ποιο νοσηρός εγκέφαλος καθιέρωσε, όλες οι
περικοπές να γίνονται στην αρχική τακτική σύνταξη; Γιατί ο νοι-
κοκύρης ,ο συνετός οικογενειάρχης όπου αποταμίευε και δημι-
ουργούσε πρέπει να χάσει τις οικονομίες του και την περιουσία
του επειδή δεν μπορεί να πληρώσει την υπερφορολόγηση; Η ισο-
πέδωση μήπως καταλύει τον κοινωνικό ιστό, αμβλύνει την ηθική
από ανάγκη, επιδεινώνει την εγκληματικότητα και δίδει άλλοθι
στους εγκληματίες να παρουσιάζονται ως Robin Wood;

Για όλα αυτά προσπαθούν να μας δημιουργήσουν ενοχές ότι
εμείς φταίμε ή ότι φταίει η αυτοματοποίηση της παραγωγής, αλλά
όπως αναφέρει ο σύγχρονος διανοούμενος Στίβεν Χώκινγ προει-
δοποιώντας: ότι αυτό που φταίει είναι ο καπιταλισμός που σήμερα
δημιουργεί μια νέα μπουρζουαζία και ένα άνεργο «προλετα-
ριάτο». Εν κατακλείδι όλοι είμαστε θύματα αυτής της κατάστασης,
με λίγες λέξεις «η Αστική τάξη στη Ελλάδα προλεταριοποιείται».

Νώντας Μαρνέλλος 
Μέλος του Συλλόγου

Ανοιχτή Επιστολή
Όταν κάποιοι ρομαντικοί άνθρωποι, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, Σύλλογοι

και Ανώτερα Ιδρύματα συνεργάζονται αρμονικά, τότε το αποτέλεσμα είναι κατα-
πληκτικό. Η εκδήλωση - παρουσίαση του βιβλίου «Εν χορώ και Οργάνοις - Επί
των ορέων οραιόιης» του Σπύρου Νεραϊδιώτη, το Σάββατο 23 Οκτωβρίου,
στην αίθουσα «Σκουφάς», είχε μεγάλη επιτυχία.

Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, όσους συνέβαλαν στην
επιτυχία αυτής της εκδήλωσης:

- Όλους τους Αρτινούς και Αρτινιές, που τίμησαν με την παρουσία τους, τον
συγγραφέα Σπύρο Νεραϊδιώτη.

- Τους ομιλητές και τους ερασιτέχνες ηθοποιούς και σκηνοθέτες, που διάβασαν
αποσπάσματα του βιβλίου (όλα τα πρόσωπα αυτά ήταν επιλογή του συγγραφέα,
εκτός από την δικηγόρο κ.Εφη Δήμου, που ήταν επιλογή του υπογράφοντα).

- Τον κ. Ι. Κουτσούμπα, ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου «Βυζαντινό», που πρόσφερε
δωρεάν φιλοξενία, στον δημοσιογράφο -συγγραφέα κ.Η.Προβόπουλο.

- Τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου κ.Ε.Γλαβά, τον καθηγητή κ.Ν.Αντωνιάδη και
την κ.Κ.Κουτσούμπα-Τάτση, που εκ μέρους του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ήταν συνδιορ-
γανωτές στην εκδήλωση.

- Την Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συλλόγου «Τα Τζουμέρκα», για την συμμετοχή τους
στην Παρουσίαση και την βοήθειά τους στη διανομή του βιβλίου στην αίθουσα.

- Τον Πρόεδρο του Μ/Φ Συλλόγου «Ο Σκουφάς» κ.Ι.Κουτσούμπα, το μέλος του
Δ.Σ. κ. Μ.Δέτσικα και τον κ.Ν.Παπαδημητρίου, για την μεγάλη τους προσφορά
στην εκδήλωση.

- Όλους τους δημοσιογράφους της Ηπείρου και την τοπική τηλεόραση, για την

προβολή της εκδήλωσης.
- Τον χοροδιδάσκαλο - συγγραφέα Κ.Σπύρο Νεραΐδιώτη, που είναι ο πρώτος

Αρτινός συγγραφέας, ή μάλλον ο δεύτερος (πριν τρία χρόνια ο συγγραφέας-
δημοσιογράφος Γ.Παπασωτηρίου, πρόσφερε τα πνευματικά δικαιώματα
του έργου του, «Το ματωμένο θέρος του 1882», στην Ηπειρωτική Εταιρεία Πο-
λιτισμού, Τεχνών και Επιστημών) που πραγματοποίησε μια ενέργεια κοινωνικής
αλληλεγγύης: Ένα μέρος των εισπράξεων από τις πωλήσεις του βιβλίου
στην αίθουσα Σκουφάς, προσφέρθηκαν από τον συγγραφέα, στο Κ.Ι.Φ.
Άρτας (Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο) και άλλο ένα μέρος, στο νεαρό πο-
δοσφαιριστή της τοπικής Ομάδας «Μέλισσας», Παναγιώτη Παπαποστόλη,
που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο (ποιοι και γιατί αποκρύφανε στην εκδήλωση
την κοινωνική προσφορά του συγγραφέα).

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους κ.κ.Η.Προβόπουλο και
Χ.Μέγα, τον φωτογράφο - κινηματογραφιστή κ.Β.Γκανιάτσα, τους Αρχαιολόγους
κ.Β.Παπαδοπούλου και κ.Σ.Ραπτόπουλο, την μουσική οικογένεια Κουτσοκώστα,
τον ωρομίσθιο καθηγητή του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου κ.Γ.Φλούδα, τον συγγραφέα - εικονογράφο Λ.Παπαθανάση, τον
Διδάκτορα Ιατρικής - Φυσικής κ. Δ.Τσακίρη, τις βιβλιόφιλες κυρίες Α.Σκανδάλη-
Κούκου και Λ.Ζώβα-Λιαπατά, για τα δωρεάν μαθήματα Ιστορίας, Φιλοσοφίας,
Οικονομίας, Φυσικής, Αστρονομίας, Πολιτικής, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Αρ-
χαιολογίας, Μουσικής, Λογοτεχνίας, Κινηματογράφου και Ανθρωπιάς, που μου
προσέφεραν.

Κώστας Τραχανάς

Συνάδελφοι,
Απευθύνομαι στους παλιούς, που έχουν την τύχη η την ατυχία, να ζουν σ' αυτούς τους χα-

λεπούς καιρούς. Εμείς που ξεκινούσαμε το πρωί με τα καροτσάκια φορτωμένα με τις σκάλες
και τα εργαλεία, βγαίνοντας από παλιές ποντικοαλωνισμένες αποθήκες, για να τοποθετή-
σουμε ένα τηλέφωνο ή να βγάλουμε μια βλάβη στο ξεχαρβαλωμένο δίκτυο και που με τον
ιδρώτα και το αίμα μας κάναμε τον Ο.Τ.Ε γίγαντα, κλαίμε τώρα στα ερείπια, που άφησε πίσω
του το αισχρό και αδηφάγο πολιτικό σύστημα της Μεταπολίτευσης. Που πήγαν τα πακέτα
Ντελόρ, που πήγαν οι επιδοτήσεις ( εκτός απ' τα Ρωσιδάδικα ) που πήγε αυτός ο πακτωλός
χρημάτων, που εν αγνοία του λαού δανείζονταν οι κυβερνήσεις, για να διατηρούν τις καρέκλες
τους, χρεώνοντας τις μελλοντικές γενιές με εκατοντάδες δις Ευρώ; Μήπως έχει δίκαιο ο χόν-
δρο- Πάγκαλος και γλείφαμε κι εμείς κάνα κόκκαλο για να μη φωνάζουμε; Πάντως, το να έχει
έλλειμμα και να δανείζεται όποια Κυβέρνηση 36 δις Ευρώ το χρόνο, είναι έγκλημα καθοσιώ-
σεως για το οποίο πρέπει να δώσουν λόγο στο λαό οι υπαίτιοι. Ποιος όμως θα τους υποχρε-
ώσει αφού ψήφισαν Νόμους να παραμένουν ατιμώρητοι; Τι συμπέρασμα έβγαλε η επιτροπή
για το Χρέος, που έφτιαξε η πρώην Πρόεδρος της Βουλής; Το θέμα είναι, ότι μερικές χιλιάδες
Έλληνες προδότες, έλυσαν το οικονομικό τους πρόβλημα για πολλές γενιές και μερικά εκα-
τομμύρια Έλληνες έπεσαν στη δυστυχία και την εξαθλίωση! «Τα περήφανα γηρατειά», που
μας άρεσε κάποτε να τ' ακούμε, σέρνονται ανήμποροι στις ουρές των Νοσοκομείων και με-
ρικοί αφήνουν εκεί την τελευταία τους πνοή. Το άλλοτε «ευγενές Ταμείο», το ΤΑΠΟΤΕ, αφού
το λεηλάτησαν οι πολιτικάντηδες ξέπεσε στην κακομοιριά και μας ανάγκασαν να πούμε κατ'
καλά που μπήκαμε και στο ΙΚΑ και στον ΕΟΠΠΥ ή ΠΕΔΥ ή δεν ξέρω που διάβολο θα σταθε-
ροποιηθεί στο τέλος. Όσο για τα Φάρμακα είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Η συγκυρία μας
πήρε παραμάσχαλα και μας οδηγεί κατ' ευθείαν για το νεκροθάφτη. Λιτότητα ή αυτοχειρία;
Προτιμάμε τη λιτότητα, έχει αργάσ' το τομάρι μας - όπως έλεγε ο Χαρίλαος - αρκεί να βγουν
απ' το λούκι τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ο λαός απελπισμένος στράφηκε προς την Αρι-
στερά, που μετά από μήνες «σκληρής» διαπραγμάτευσης και από κάτι περί δημιουργικής
Ασάφειας και θεωρίας των Παιγνίων, που μόνο ένας μισότρελος μπορούσε να επινοήσει, ξε-
κινάμε τώρα από νέα αφετηρία. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για άλλα λάθη. Κινδυνεύουμε
να πέσουμε στο Χάος και στην Επανάσταση των απελπισμένων Ελλήνων και τότε δεν θα
γελάμε, βλέποντας τον Λαφαζάνη να παίρνει ταξί για το Νομισματοκοπείο. Συνάδελφοι να
σας πω Υπομονή, θα είναι ειρωνεία. Εύχομαι σε όλους καλή Τύχη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Θωμάς Καράλης

Χρυσούλα Μπιράκου-
Σφακιανάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Χρυσούλα Μπιράκου-Σφακιανάκη γεννή-

θηκε στο Γύθειο και διαμένει στο Μαρούσι. Ερ-
γάστηκε στον ΟΤΕ. Γράφει ποίηση, πεζά, σχόλια,
κριτική βιβλίου. 

Είναι ανθολογημένη στα βιβλία, «Ασπρόμαυ-
ρες μνήμες» του Πανελληνίου Κέντρου Φιλότε-
χνων Δημιουργών Γυναικών, στο «Λεύκωμα»
του Συλλόγου Εικαστικών Καλλιτεχνών Ελλάδος
«Ο ΑΠΕΑΛΗΣ» και στη «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» Χάρη Πάτση.

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

(Μέλος οικογένειας συναδέλφου)
Ενεργειακά Πιστοποιητικά,

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, Άδειες, Τοπογραφικά, Έκδοση 
Βεβαιώσεων Νομιμότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων, 

Ανακαινίσεις - Διαρρυθμίσεις και Επισκευές, Μονώσεις, 
Εντοπισμός υγρασίας με θερμοκάμερα

Ειδικές τιμές σε συνταξιούχους και εργαζόμενους ΟΤΕ
Παλ. Πατρών Γερμανού 12 - Ν. Ιωνία (Πλησίον ΗΣΑΠ)

Τηλ. Επικοινωνίας: 210.2133373 - Κιν. 6977777261

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΟΤΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(ΕΞ) ΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ

ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ: 13€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ: 19€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ: 24€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ)

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α.

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 (6ος ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ.: 210.5241410 & 420 - ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 10.00’-14.00’      

ΦΑΞ: 210.5241430
Email: syspa34@otenet.gr

Κάρτα Υγείας ΠΣΣΟΤΕ - ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
Σύλλογοι που έχουν προμηθεύσει τη κάρτα στα μέλη τους:

O Συνεταιρισμός Εμπορικής Τράπεζας, ο προμηθευτικός Συνεταιρισμός
ΔΕΗ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ, ο Σύλλογος Συνταξι-
ούχων ALPHA Bank, ο Ε.Ο.Φ., το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο καταναλωτικός συνεται-
ρισμός ΑΤΕ (ΚΑΣΥΑΤΕ), o Προμηθευτικός Συνεταιρισμός ΣΤΑΣΥ κα. 

Προνόμια του Συστήματος Υγείας ΠΣΣΟΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
* Το Σύστημα Υγείας ΠΣΣΟΤΕ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ συντονίζει 42 ιδιωτικά

νοσοκομεία, 486 διαγνωστικά κέντρα και 2,900 ιδιώτες ιατρούς.
* Όμιλοι Υγείας: όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (6 Νοσοκομεία),

όμιλος ΙΑΣΩ (4 νοσοκομεία), όμιλος EUROMEDICA (8 νοσοκομεία, 48
διαγνωστικά κέντρα, 3 οφθαλμολογικά κέντρα), όμιλος ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ
(12 διαγνωστικά), όμιλος ΔΙΑΓΝΩΣΗ (18 διαγνωστικά) κλπ. 

Και παρέχει στα μέλη του ΠΣΣΟΤΕ:

* ΔΩΡΕΑΝ σε επείγον περιστατικό όλο το 24ωρο αντί για το εφημε-
ρεύον Δημόσιο Νοσοκομείο πηγαίνετε σε Ιδιωτικό και εξετάζεστε άμεσα
χωρίς χρόνο αναμονής.

* ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές επισκέψεις σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία χωρίς περιο-
ρισμό.

* ΔΩΡΕΑΝ 6 ετήσια τσεκ απ για κάθε μέλος της οικογένειας σας.
* Παιδίατρους, παιδοχειρουργούς όλο το 24ωρο ΔΩΡΕΑΝ η με 20€

χωρίς ουρές αναμονής.
* Γυναικολόγους όλο το 24ωρο χωρίς αναμονή. Επί πλέον Δωρεάν

6 γυναικολογικές επισκέψεις.
* Γυναικολογικά τσεκ απ σε ειδικές τιμές. Δωρεάν υπέρηχος. Μαστο-

γραφία με 25€.
* Για τα άνεργα η ανασφάλιστα παιδιά τιμές Δημοσίου στις διαγνω-

στικές εξετάσεις, ΔΩΡΕΑΝ ιατροί, ΔΩΡΕΑΝ τσεκ απ, έκπτωση έως 50%
σε ενδεχόμενη νοσηλεία τους.

* Κέντρα αποκατάστασης, φυσιοθ/τήρια, κέντρα λογοθεραπίας κλπ.
* Οδοντίατροι με έκπτωση 50% επί του επίσημου τιμοκαταλόγου

του Οδοντιατρικού συλλόγου σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις.
* Οφθαλμολογικά κέντρα με ΔΩΡΕΑΝ πλήρες τσεκ απ και έκπτωση

30% στις επεμβάσεις.
* Φυσιοθεραπευτές με έκπτωση 50%.
*  2.900 ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων (Παθολόγοι, Καρδιολόγοι,

Ορθοπεδικοί, Χειρουργοί, Αγγειολόγοι, Δερματολόγοι, Γυναικολόγοι, Παι-
δίατροι, Νευρολόγοι, Ουρολόγοι, Οφθαλμίατροι, ΩΡΛ, Πνευμονολόγοι, Αι-
ματολόγοι, 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 εξειδικευ-

μένους οίκους του εξωτερικού, μετάφρασης φακέλου ασθενούς, συντονι-
σμός νοσηλείας και μετάβασης συγγενών στο εξωτερικό.
* ΔΩΡΕΑΝ στην οικογενειακή κάρτα εντάσσονται τα εγγόνια σας. Εν-
τάξτε τα.

Η κάρτα υγείας που σας έστειλε ο σύλλογος σας ισχύει.
Ενεργοποιήστε τη με 78€  για όλη την οικογένεια σας (εσάς, σύζυγο,

παιδιά, εγγόνια) η με 48€ το ανδρόγυνο για ένα ολόκληρο χρόνο. 
Καλέστε στο 210.9227703-4, 9 π.μ. - 5 μ.μ. ή 6986.500.401 ή στείλτε

mail στο otekarta@gmail.com

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Είχε περάσει αρκετός καιρός αφ’ ότου επισκεφθήκαμε τη Ζάκυνθο και είχαμε συμ-

φωνήσει η επόμενη επίσκεψή μας να ήταν η Κεφαλονιά.
Μέρα με τη μέρα και μήνα με το μήνα το κατορθώσαμε να πραγματοποιήσουμε

την επίσκεψή μας αυτή εντός του Οκτωβρίου μιας και αργότερα, λόγω του ερχομένου
χειμώνος, η μετακίνησή μας προς Κεφαλονιά θα ήταν αν όχι αδύνατος οπωσδήποτε
όμως δυσχερής. Έτσι λοιπόν στις 14/10 αναχωρήσαμε μαζί με τη Γραμματέα μας
κυρία Γιώτα Παππά και τον έφορο εκδηλώσεων κ. Σωτ. Παννακούλια για το υπόψη
νησί όπου φτάσαμε περί ώραν 11 και στη Κεντρική Πλατεία του Αργοστολιού συναν-
τήσαμε τους εκεί συναδέλφους.

Η συνάντησή μας αυτή κατέστη εφικτή κατόπιν των προηγουμένων συνεννοήσεων
που είχαμε με την καθ’ όλα ευγενή συνάδελφό μας κυρία Μέμη Παπαγεωργίου.

Πριν συνεχίσω περαιτέρω θεωρώ επιτακτική υποχρέωσή μου να την ευχαριστή-
σουμε θερμά για όλα όσα έκανε προκειμένου να συναντήσουμε τους Κεφαλλονίτες
συναδέλφους μας.

Μετά τις πρώτες γνωριμίες και συστάσεις άρχισε η ενημέρωση των ευάριθμων,
συγκεντρωθέντων συναδέλφων οι περισσότεροι των οποίων εξέφρασαν αφ’ ενός το
δικαιολογημένο παράπονό τους για την επί τόσα χρόνια απουσία από εκεί του Συλ-
λόγου μας και αφ’ ετέρου την ευχαρίστησή τους για την εκεί παρουσία μας.

Η ενημέρωση υπήρξε εκ μέρους μας πλήρης και σαφής για όλα τα θέματα που
τους απασχολούσαν (θέματα υγείας, συνταξιοδοτικά κ.λπ.).

Τέλος και αφού εξαντλήσαμε την όλη συζήτηση, τους υπεδείχθη να επικοινωνούν
με την εκεί συνάδελφο - ανταποκριτή μας ή μαζί μας τηλεφωνικώς προκειμένου να
ενημερωθούν για όποιο θέμα τους απασχολεί. Ευχαριστήσαμε έναν προς έναν τους
παρευρεθέντες συναδέλφους και ιδιαιτέρως την κυρία Παπαγεωργίου, η οποία του
λοιπού θα αποτελεί τον ενδιάμεσο σύνδεσμο μεταξύ των εκεί συναδέλφων και του
εν Πάτραις Συλλόγου μας.

Τελειώνοντας πιστεύω ότι το αντάμωμα αυτό υπήρξε ευχάριστο και παρέσχε πλήρη
συνδικαλιστική ενημέρωση προς τα εκεί μέλη μας, τα οποία παρεκλήθησαν να επι-
διώκουν την μεταξύ μας επαφή και επικοινωνίαν για την υπεύθυνο ενημέρωσή τους.

Περί ώραν 16:15 αναχωρήσαμε εκείθεν επιστρέφοντας στην Πάτρα.
Προτού τελειώσω απευθύνω και πάλιν πολλά ευχαριστώ προς τους εν Κεφαλληνία

συναδέλφους μας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Ζίγκηρης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε τα μέλη της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής Ρόδου: Άγγελο

Παπαμιχαήλ, Ιωάννη Νεσφυγέ και Νίκο Τσαμπή γιατί την αμοιβή των 300 ευρώ που
τους αναλογούσε ως Εφορευτική Επιτροπή την διέθεσαν στην Επιτροπή Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου για την ενίσχυση του κοινωνικού
της έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ 

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΠΟΘΟΣ

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας ενημερώνει τα μέλη του ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 29-

11-2015 και ώρα 08.30 στο Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ θα τελέ-
σει Αρτοκλασία.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας-Αρτοκλασίας θα προσφερθεί Καφές - Αναψυκτικά
στη καφετέρια ADELADE Πλατεία Βασ. Γεωργίου Καλαμάτα.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους για τη παρουσία τους.
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Πώς θα γίνει ο «επανυπολογισμός» αποδοχών 2,6 εκατ. συνταξιούχων...
Ρήτρα ορίου ηλικίας και χρόνου ασφάλισης για τις επερχόμενες μειώσεις στις απο-

δοχές 2,6 εκατ. συνταξιούχων προβλέπει το βασικό σενάριο που επεξεργάζεται το
υπουργείο Εργασίας.

Αρμόδια στελέχη, που έχουν στα χέρια τους το σχέδιο για τον επανυπολογισμό
των συντάξεων, αποκάλυψαν... ότι οι περικοπές που προκύπτουν από μια πρώτη
απεικόνιση των σεναρίων που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας από την
Αναλογιστική Αρχή κυμαίνονται από 3% έως 10% με 12%.

Τα ποσοστά αυτά όμως αλλάζουν αν το ηλικιακό όριο που θα ληφθεί υπόψη για
τις μειώσεις ξεκινά από τα 50 ή αν ξεκινά από τα 55. Ανάλογα δηλαδή με το ποια θα
είναι η ηλικία που θα ληφθεί ως κριτήριο για τη μείωση της σύνταξης, μεταβάλλονται
και τα ποσοστά των περικοπών.

Εξαιρέσεις
Τα σενάρια των περικοπών περιλαμβάνουν όλες ανεξαιρέτως οι συντάξεις. Το αν

θα υπάρξουν εξαιρέσεις θα εξαρτηθεί από το αν ο λογαριασμός των περικοπών που
φτάνει στο 1,8 δισ. ευρώ για το 2016 και τα επόμενα έτη βγαίνει με μεσοσταθμικές

μειώσεις το πολύ ως 10% αν επιλεγούν και τα ποσά από τα 600 ευρώ και πάνω ή
αν η κυβέρνηση θελήσει να εξαιρέσει τις συντάξεις των 600 ευρώ επιβάλλοντας το
νέο επανυπολογισμό και εν τέλει τις νέες περικοπές σε όσους παίρνουν από 1.000
ευρώ και πάνω. Στην πρώτη περίπτωση το βάρος μοιράζεται σε περισσότερους
συνταξιούχους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα πληρώσουν το «μάρμαρο» πάλι οι
συνταξιούχοι που έχουν υποστεί όλες τις μέχρι τώρα μειώσεις των Μνημονίων και
θα έρθει να προστεθεί άλλη μια που μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες και διαρροές από το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης από το νέο ψαλίδι είναι πιθανό να εξαιρεθούν μόνον οι πολύ χαμηλές
συντάξεις, έως τα 600 ή τα 700 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση και αυτό γιατί ο
τρόπος που θα γίνουν δεν θα είναι οριζόντιος αλλά θα βασίζεται σε ένα συνδυασμό
κοινωνικά αποδεκτών κριτηρίων, ώστε να μην αδικηθούν όσοι πλήρωσαν εισφορές
για πολλά χρόνια, αλλά και να αποκατασταθεί η σχέση εισφορών-συντάξεων για
όσους ασφαλίστηκαν για λίγα έτη, αλλά λόγω της προνοιακής στήριξης που τους
παρείχε το κράτος, καταλήγουν με σύνταξη που δεν αντιστοιχεί στις εισφορές που
κατέβαλαν...

Σενάριο τρέλας: Ρήτρα ηλικίας στις περικοπές συντάξεων... !!!

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Στις 8 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας Αγρίνιου, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας
από τις πρώην τηλεφωνήτριες και νυν μέλη του Συλλόγου μας,
διαμένουσες στο Αγρίνιο, υπέρ υγείας των οικογενειών αυτών.
Συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΦΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΕΝΑ ΜΠΑΡΛΑ

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟ ΤΜΗΜΑ KOZANΗΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 4/10/2015 τελέσθηκε το καθιερωμένο
Μνημόσυνο των αποθανόντων συναδέλφων στην I. Μ. Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος στο Δρυόβουνο Βοϊου παρουσία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής,
Πατρός Στεφάνου Ιερομονάχου. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν απρό-
σμενα μεγάλη.

Μετά τη Θεία Λειτουργία δόθηκε δεξίωση στο Αρχονταρίκι της Μονής προς
τιμή των αποθανόντων συναδέλφων.

Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύει τις ψυχές τους και η μνήμη τους
να είναι αιώνια.

Στη συνέχεια μεταβήκαμε στη Σαμαρίνα Γρεβενών για φαγητό. Οι συνάδελφοι
ενθουσιάσθηκαν από την ομορφιά της διαδρομής στο πανέμορφο αυτό μέρος
της Πίνδου και ιδιαίτερα από τη Σαμαρίνα, η οποία βρίσκεται στη βόρεια Πίνδο,
στις ανατολικές πλαγιές του Σμόλικα, σε υψόμετρο 1350 με 1650 μέτρων. Η
Σαμαρίνα θεωρείται ως ένα από τα υψηλότερα χωριά όχι μόνο της Ελλάδας
αλλά και των Βαλκανίων.

Για την Ιστορία:
Οι Σαμαριναίοι συμμετείχαν στην Πολιορκία του Μεσολογγίου με 120 μαχητές

και κατά την Έξοδο ήταν η Εμπροσθοφυλακή των Πολιορκημένων με αποτέλε-
σμα να έχουν τα περισσότερα θύματα από τα πυρά των Οθωμανών. Οι επιζή-
σαντες ήταν 33 και προς τιμή τους τραγουδιέται ακόμη το γνωστό Δημοτικό
τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ I. ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΚΑΛΑΚΗ
Στις 3-10-2015 στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” της πόλης του Με-

σολογγίου, παρουσία Μητροπολιτών, Δημάρχων, εκπροσώπων Στρατιωτικών
και Πολιτικών Αρχών του τόπου, στη κατάμεστη από πλήθος κόσμου αίθουσα
ως και στους εξωτερικούς χώρους αυτής, έγινε παρουσίαση από ανθρώπους
του πνεύματος, Ιστορικούς, Συγγραφείς, Ιατρούς, κλπ του νέου βιβλίου του εξαί-
ρετου συναδέλφου μας μουσικοδιδασκάλου και πρωτοψάλτη Γιάννη Δακαλάκη
με τίτλο “ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΥΜΝΩΔΩΝ - Δυόμιση αιώνες Βυζαντινής Μουσικής
και Παιδείας στην ιερή Πόλη 1760-2015”.

Το Περιφερειακό τμήμα Μεσολογγίου, συγχαίρει τον εξαίρετο συνάδελφο -
υμνωδό, για την μεγάλη επιμονή του να σπουδάσει την Ψαλτική Τέχνη και Βυ-
ζαντινή Μουσική και τον ευχαριστεί θερμά για τη μεγάλη πνευματική προσφορά
του. Ακόμα δε, εύχεται, όπως το παράδειγμά του αποτελέσει πρότυπο προς μί-
μηση για τις νεότερες γενιές.

Χαράλαμπος Κ. Σκαρλακίδης - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Χαράλαμπος Κ. Σκαρλακίδης

γεννήθηκε το 1971 στην πόλη
της Δράμας. Είναι απόφοιτος της
Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και σήμερα ασκεί στην
Αθήνα το επάγγελμα του αρχιτέ-
κτονα. Παράλληλα ασχολείται με
την ιστορική, αρχαιολογική και
θεολογική έρευνα.

Το παρόν βιβλίο, που είναι το δεύτερο του συγγρα-
φέα, αποτελεί την πρώτη πλήρη ιστορική έρευνα περί
του θαύματος του Αγίου Φωτός, με παράλληλη παρά-
θεση 22 μεσαιωνικών χειρογράφων από τις μεγαλύ-
τερες βιβλιοθήκες του κόσμου.

Το βιβλίο έχει εκδοθεί σε εννέα γλώσσες και είναι υπό έκδοση σε άλλες τέσ-
σερις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Βάρφης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λένα Μπάρλα

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “Η ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ”

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3-ΜYΤΙΛΗΝΗ 81100
Τηλ. 6972218818 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της προσφυγικής
κρίσης -που αφόρα πλέον όλους μας- κάνει έκκληση στους συμπολίτες μας για
την παραχώρηση παιδικών καροτσιών, που δεν χρειάζονται πια για τις ανάγκες
των οικογενειών που προέρχονται από τις εμπόλεμες χώρες και διέρχονται από
το νησί μας.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6972218818

ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
Π.Σ.Σ.Τ.-ΟΤΕ 

Κάλυψη ΤΟΚΕΤΟΥ 3.000€
και πλήρη νοσοκομειακή 
περίθαλψη για ασθένεια 

ή ατύχημα σε ειδικά 
χαμηλό κόστος.

Ενημερωθείτε:

τηλ. 22990.28336 
mob: cosmote :6986.500.401 

8π.μ. με 8μ.μ.                                                                                

mail: 
toketosygeia@gmail.com

ΤΣΟΚΟΣ
ΟΠΤΙΚΑΓια τα μάτια σας ευχάριστα νέαΓια όσους φορούν ή θα φορέσουν γυαλιά καιφακούς επαφής

Σωκράτους 40 & 
Πειραιώς, Ομόνοια, Αθήνα 

(έναντι Πολεοδομίας)
Τηλ.: 210-5242444, 

210-5234888
Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Μιχαήλ Π. Μιχαλάκης 
Δικηγόρος

Αριστομένους 52, Τ.Κ. 24 100 
Καλαμάτα

Κιν.: 6973966438 - 2721022766
e-mail: mpmichalakis@hotmail.com

Ειδικές τιμές για συναδέλφους
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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

Περικλής Γεωργιάδης
Στις 28-08-2015 έφυγε από κοντά μας ο Περικλής Γεωργιάδης συνταξιούχος ΕΛΤΑ και μέλος

του συλλόγου μας.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Το Δ.Σ του Περιφερειακού Τμήματος Μεσολογγίου

«ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ»
Θλιβερή και συνταρακτική ήταν η είδηση της αναχωρήσεώς σου στην αιωνιότητα, αγαπητέ

μου φίλε και συνάδελφε ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ. Πέταξες προς την αιωνιότητα, κυριολεκτικά
μέσα από τα χέρια της αφοσιωμένης σύντροφό σου ΕΛΛΗΣ και στέρησης σε κείνη και στα παιδιά
σου, την αναντικατάστατη και μοναδική σου παρουσία, του συζύγου και πατέρα. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ γεννημένος στην όμορφη Θεσσαλονίκη η ζωή τον έφερε να υπηρετήσει στο Τα-
χυδρομείο Μεσολογγίου, όπου διακρίθηκε για την εντιμότητά του και την εργατικότητά του. Παν-
τρεμένος με την ΕΛΛΗ ΡΗΓΑ υπάλληλο  Ο.Τ.Ε. κάνανε μια όμορφη οικογένεια τριών παιδιών.
Αγαπητέ μου και συνάδελφε ΠΕΡΙΚΛΗ, εγώ και οι εναπομείναντες συνάδελφοί μας σε χαιρε-
τούμε με πόνο ψυχής στο τελευταίο ταξίδι σου στην αιωνιότητα. Σου απευθύνουμε τον τελευταίο
χαιρετισμό, με την βεβαιότητα ότι, η μνήμη θα είναι επίκαιρη για σένα, θα είναι το καλύτερο μνη-
μόσυνο. Στην καλή και αγαπημένη σου σύζυγο ΕΛΛΗ και στα παιδιά σου εύχομαι κουράγιο και
ο Πανάγαθος θεός να χορηγήσει βάλσαμο παρηγοριάς στην ψυχή τους, ώστε να ξεπεράσουν
κατά το δυνατόν τη μεγάλη οδύνη τους

Πήγαινε στο καλό φίλε μου ΠΕΡΙΚΛΗ, εκεί μαζί με τους δικαίους και αθώους.
«ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ».

Ο Φίλος και Συνάδελφος ΑΛΕΚΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

Απόστολος Αργυράκης
Ναι. Έφυγε ο τέλειος αυτός Έλληνάνθρωπος, αυτός ο πιο καθαρός κι από το κρύσταλλο. Χρι-

στιανός, ο ακαταπόνητος θήτης του ΟΤΕ και των ΕΛΤΑ, ο τόσο τρανής φωτεινότητας επιστήμων
και στοχαστής, ο αλτρουιστής και φιλεύσπλαχνος, ο φιλόστοργος σύζυγος, πατέρας, παππούς,
αδελφός, θείος και φίλος…

Κι ομολογώ πως κρίνω πολύ μικρό το ανάστημα του κάθε ομιλητή, αυτού που κάτι, το κάπως ται-
ριαστό θα ήθελε να πει σε μια ανάλογη στιγμή για την αείμνηστο Απόστολό μας…

Και σαν μικρό που κρίνω για τούτη την αποστολή το κάθε ανάστημα, πιστεύω ότι, όποιο και
να είναι, αδυνατεί να φθάσει σε εκείνα τα ύψη… Σ’ αυτά που τον μετρούν… σ αυτά που στέκονται
παράπλευρα στο μπόι του, το πνευματικό, και ψυχικό… Σ’ αυτά που τώρα τον βαθμίζουν μέσα
σε όλους τους τρανούς του πνεύματος, αυτούς που πέρασαν αλλά δεν γέρασαν στις θύμισες
του κόσμου…

Λουκάς Μπαλωμένος

Η Μεγάλη Οικογένεια του ΟΤΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ θρηνεί την απώλεια των αγαπητών
συναδέλφων: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓIΟΥ, ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΙΛΑΝ-
ΔΡΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΠΟΓΕΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣIΛΕΙΟΥ,
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας εκφράζει τα Θερμά Συλλυπητήρια του στις
οικογένειές τους και να είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β. ΚΟΥΤΙΒΑΣ

Αναστάσιος Μητρογώγος
Με πόνο ψυχής και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του αδερφού μας, συνάδελφου

Τάσου, αξέχαστος αγωνιστής, έντιμος φίλος, τον αγαπούσαμε όλοι με δύναμη. Ήταν άψογος οι-
κογενειάρχης, ιδανικός σύζυγος και στοργικός πατέρας.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο Θεός να τους δίνει υγεία, δύναμη, πα-
ρηγοριά για να ξεπεράσουν το τραγικό γεγονός. 

Να είναι αιωνία η μνήμη σου αγαπημένε μας φίλε ΤΑΣΟ και ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Λουκάς Μπαλωμένος, Ευστάθιος Χουντάλας, 

Κων/νος Κριτσιλίγκος, Ιωάννης Καλλιανιώτης

Νίκος Κορέτσης 1922 - 2014
Στις 5 του Γεννάρη, έφυγε από αυτήν την ζωή, πλήρης ήμερων, ένας από τους τελευταίους

αγροτικούς διανομείς, ο Νίκος Κορετσης.
Επί 35 ολόκληρα χρονιά, κάλυπτε πεζοπορώντας τις χιλιομετρικές αποστάσεις τοα δρομολογίου

του, από Κόνιτσα μέχρι το τελευταίο χωρίο Αμαραντο, στα σύνορα της Αλβανίας. Ήρθε αντιμέτωπος
με τα στοιχεία της φύσης. Οι καιρικές συνθήκες δεν τον πτοούσαν. Κρύο, βροχή, χιόνι, αδιάφορα για
αυτόν... Το καθημερινό δρομολόγιο, πρώτιστον καθήκον.

Σε όλο το διάβα της ζωής του, στάθηκε δίπλα του, με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, η σύζυγος
της ζωής του, η κυρία Μαρία. Της αξίζει κάθε έπαινος.

Ο συνάδελφος Νίκος, στα 35 χρονιά υπηρεσίας, έχει πάρει μόνο μια ήμερα αναρρωτική άδεια.
Έζησε με λεβεντιά, αρχοντιά και πίστη, και έτσι έφυγε.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και ας είναι αιώνια η μνήμη σου.
Χρηστός Γεωργίου Φασουλης 

Κόνιτσα

Απόστολος Αργυράκης
Σεμνυνόμενη μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής σου και μη δυνάμενη να φθάσω

το δικό σου πνευματικό ανάστημα, με τον πένητα τούτο λόγο μου, ζητώ, αιώνιε
σύντροφέ μου, την επιείκειά σου, κάνοντας χρέος του δικού σου στοχασμού: «Οι
Έλληνες ξέρουν να βάζουν το πολύ, όποιες κι αν τούτο έχει διαστάσεις, μέσα στο
λίγο κι ευρύχωρο». 

Και ιδού, αντλώντας παρηγορία και δύναμη από την φράση των αρχαίων Ελλή-
νων: «βίος, έρως, θάνατος» και το ευφυές απόσπασμα του νεοέλληνα ποιητή: «…
και μόνον ο θάνατος, μένει αθάνατος…, αυτός δε γερνά», λατρεμένε μας Ελληνο-
γίγαντα, με χρυσολούλουδα και μυρωμένα χρώματα της ροδαυγής, χαράξαμε στο
απόγειο της ψυχής μας το όνομά σου…

Ισαβέλλα Μαράτου - Αργυράκη

Αδαμάντιος Κουλακιώτης
Έφυγε από κοντά μας ένας συνάδελφος και φίλος, άνθρωπος ευγενής και αγα-

πητός, ο Αδαμάντιος Κουλακιώτης. Καλό σου ταξίδι φίλε και συνάδελφε, ελαφρύ
το χώμα που σε σκέπασε.

Γ. Αρνής

Baσίλης Βασιλειάδης
Στις 21-9-2015 η οικογένεια του ΜΟΝΤΑΖ (ΟΤΕ), έχασε έναν από τους πιο αγα-

πητούς ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΥΣ τον ΦΙΛΟ και ΜΑΣΤΟΡΑ όπως τον αποκαλούσαμε ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΗ, τον αποχαιρετήσαμε όσοι το μάθαμε και ευχόμαστε στην
οικογένειά του να ζήσουν να τον θυμούνται.
Οι φίλοι του που παραβρέθηκαν: Βλάχος Δ. - Κρητικός Ι. - Παπαγεωργίου Θ. -
Μπραζιτίκος Κ. - Βελιανίτης Κ. - Καρπούζος Δ. - Τομαράς Β. - Σπηλιωτόπουλος -
Παπαγεωργίου η κυρία Σουρβίνου Κική και άλλοι που δεν τους γνώρισα.

Δ. Βλάχος

Νικήτας Γκίκας
Έφυγε από κοντά μας, ο φίλος, συνάδελφος και

συναγωνιστής ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΚΙΚΑΣ…
Μια απώλεια για το συνταξιουχικό – συνδικαλι-

στικό κίνημα της πατρίδας μας, ένας αγωνιστής με
το όνομα ΝΙΚΗΤΑΣ.

Έτσι τον γνώριζαν σε όλους τους συνδικαλιστικούς
χώρους που αγωνιζόταν σε όλη του την ζωή, για το
δίκιο των εργαζομένων και των συνταξιούχων με πάθος
και εντιμότητα. Οι σχέσεις με τον Σύλλογό μας πάνε
πολλά χρόνια πίσω, τότε που οι συνταξιουχικές οργα-
νώσεις της πατρίδας μας αποφάσισαν με πρωτοστάτη
το ΠΣΣ – ΟΤΕ να ενωθούν και να δημιουργήσουν το
τριτοβάθμιο όργανο Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ)
και την οποία υπηρέτησε (μαζί με μέλη του ΠΣΣ – ΟΤΕ ) από την θέση του Προέδρου
2006 -2012 με συνέπεια και μαχητικότητα…

Στην συνεργασία που είχαμε σε μια κοινή πορεία καταλάβαμε τον ακέραιο και
έντιμο χαρακτήρα του, το ήθος και την ευγένειά του…

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο θεός να τους
χαρίζει υγεία και δύναμη…

Εμείς οι φίλοι του, συνεργάτες, συνάδελφοι και συναγωνιστές θα σε θυμόμαστε
για πάντα…

Καλό σου ταξίδι, Συνάδελφε Νικήτα…
Το Δ.Σ. του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

Εις μνήμην Γεωργίου Συργιανόγλου
Στις 27-9-2015 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος, φίλος και αδελφός Γεώργιος

Συριανόγλου. Άριστος υπάλληλος, έντιμος άνθρωπος, άψογος οικογενειάρχης, ιδανικός σύζυγος
και στοργικός πατέρας. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο Θεός να τους χα-
ρίσει δύναμη, υπομονή, παρηγοριά και υγεία για να ξεπεράσουν το τραγικό γεγονός.
Αιωνία σου η μνήμη φίλε μας Γιώργο.

Λουκάς Μπαλωμένος, Ηρακλής Κουτάντος, Λεωνίδας Ηγουμενάκης

Αναστασία Κουλικλίδου - Ιωάννης Χάνης
Έφυγαν πρόσφατα για το αιώνιο ταξίδι δύο αγαπητοί συνάδελφοι: η Αναστασία

Κουλικλίδου και ο Ιωάννης Χάνης. Θα μας λείψει η ευγένειά τους, η φιλία τους και
εν γένει η παρουσία τους.

Καλό σου ταξίδι φίλοι και συνάδελφοι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει.
Σούλα Ανάγνου



ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2015σελ. 12 «ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ»

Ο Π.Σ.Σ.Τ.Ο.-ΟΤΕ πρωτοστάτησε, όπως πάντα στην μεγαλειώδη κινητοποίηση 
της ΑΓΣΣΕ στις 4 Νοεμβρίου κατά των μειώσεων στις συντάξεις μας. 

Προπομπός της μεγάλης κινητοποίησης που οργανώνει η ΓΣΕΕ στις 12 Νοέμβρη. 


