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Η ΦΩΝΗ

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Ι  Σ Ε  Ε Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Σ Η
Κυβέρνηση σε Διάλυση - Κοινωνία σε Απόγνωση

Η πολιτική της κυβέρνησης των συχνών και 
βάρβαρων μειώσεων και παντός είδους 

περικοπών σε συντάξεις και ασφαλιστικές καλύ-
ψεις…, μας βγάζει και πάλι στους δρόμους…

Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ…, ΚΑΘΟΛΙ-
ΚΗ…, και ΣΥΝΕΧΗΣ…

Δυναμική και πολυπληθής ήταν η παρουσία 
των συναδέλφων μας στην συγκέντρωση που 
οργανώσαμε στην πλατεία Κλαυθμώνος την Πέ-
μπτη 19 Μαΐου, δεύτερη ημέρα της 23ης ΓΑΣ... 
Με στόχο να μεταβούμε στο παραπλήσιο υπουρ-
γείο εργασίας και να παραδώσουμε σχετικό ΨΗ-

ΦΙΣΜΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ στον αρμόδιο υπουργό 
Γιώργο Κατρούγκαλο…

Φυσικά…, ο υπουργός φρόντισε εγκαίρως να 
είναι απών… Όλως τυχαίως, δε, εντελώς κενό 
υπαλλήλων και συμβούλων ήταν και το γραφείο 
του… Κατά σατανικό, επίσης, τρόπο και διαβο-
λική σύμπτωση «χαλασμένο» ήταν και το ασαν-
σέρ κι άρα…, οι καθόλα ευγενείς φρουροί τους 
υπουργού μας συνέστησαν να μην «μπούμε στον 
κόπο» να ανέβουμε τα σκαλιά που θα μας οδη-
γούσαν στο γραφείο του υπουργού…

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ όλα τούτα… 

συνέχεια στη σελίδα 2
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Η σιωπή  
των αμνών…

Κατά κοινή ομολογία και παραδοχή, η παρού-
σα περίοδος είναι κοινωνικά, οικονομικά και 
πολιτικά παράξενη…, δυσερμήνευτη…, δυσνό-
ητη…, κι εν τινι μέτρω αντιπαθής κι αποκρου-
στική…, ως εμπεριέχουσα πλείστα όσα δύσβα-
τα και δισεπίλυτα προβλήματα για μια κοινωνία 
καταταλαιπωρημένη, πικραμένη, προδομένη…, 
κι αγωνιούσα για το μέλλον των παιδιών της και 
της πατρίδας ολόκληρης….

Το ερώτημα…, «που πάμε»…, «τι κάνουμε»…, 
«τι θα μας ξημερώσει»…, φαντάζει απροσδιόρι-
στο, υπερβολικό, μεταφυσικό, πέραν των ορί-
ων μιας απλής και καθημερινής απάντησης… , 
όπως στα παλιά, καλά κι ανέμελα χρόνια, μα-
κριά από την σημερινή οικονομική κρίση…

Η ελληνική κοινωνία, οι έλληνες πολίτες, πέ-
ραν από την όποιαν τους ιδεολογική απόχρω-
ση, κομματική ένταξη, πολιτική συμπάθεια ή 
εμπάθεια, προσβλέπουν σε μια συμπαράσταση, 
κατανόηση. ΟΧΙ βοήθεια.! Ξέρουν, στην μακραί-
ωνα ιστορία τους και στο ιστορικό διάβα των 
αιώνων της φυλής τους, να αγωνίζονται και να 
νικούν… Να αψηφούν τους κινδύνους και να 
δικαιώνονται…

Τους πνίγει, όμως, το συναίσθημα ενός ΓΙΑ-
ΤΙ…, όλα τούτα τα άδικα…

Τους καταπονεί, όμως, η υποψία της μονα-
ξιάς στον αγώνα της επιβίωσης…

Τους προδίδει, όμως, το «πέρα βρέχει»…, το 
«δε βαριέσαι»…, το «άσε να δούμε» των πνευ-
ματικών και θρησκευτικών ταγών…. 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 23ΗΣ ΓΑΣ 
Οι 156 Σύνεδροι της 23ης Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 

18 & 19 Μαΐου 2016, του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, οι οποίοι εκπροσωπούν όλη 
την Επικράτεια και εκφράζουν τα 32.000 & πλέον μέλη μας.
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Κυβέρνηση σε Διάλυση - Κοινωνία σε Απόγνωση

Η σιωπή των αμνών…
Πάντα ταύτα γιγαντώνεται, επεκτείνονται, οξύνονται και πολλα-

πλασιάζονται σε περιόδους κατά τις οποίες, - έστω και άδικα ή καθ 
υπερβολή - , υπάρχει έστω και η απλή υποψία, αν όχι εδραία και 
βεβαία πεποίθηση της αθέτησης, αν όχι και της προδοσίας…, υπο-
σχέσεων και δεσμεύσεων του πολιτικού προσωπικού….  

Παρά ταύτα, η πνευματική ηγεσία του τόπου είναι παντελώς 
απούσα. Ωσάν να μην βίωνε, και να μην γνώριζε τις ανάγκες, τις 
πίκρες, και τα πλείστα όσα σύνθετα και δισεπίλυτα προβλήματα της 
κοινωνίας μας… Πνευματικοί ηγέτες, πρώτης βαθμίδας και μεγέ-
θους, περιορίζονται και αρκούνται σε κάποια ραδιοφωνικά ή τηλε-
οπτικά βήματα ή σε κάποιες σελίδες εφημερίδων να εκθέτουν από-
ψεις και βαθυστόχαστες αναλύσεις…, ωσάν η κοινωνική κονίστρα 
να περιορίζονταν σε ένα στούντιο μερικών μέτρων ή σε μερικές 
λέξεις κάποιου εντύπου…

Οι πνευματικοί μας ηγέτες, αναλίσκονται στα από άμβωνος κικε-
ρώνεια κηρύγματα, - πολλές φορές ακατανόητα και επαμφοτερί-
ζοντα - , ή αρκούνται στις αγαθοεργίες κάποιων φωτισμένων επι-
σκόπων ή στο φιλανθρωπικό έργο κάποιων ακάματων ενοριών…, 
ωσάν η θεία αποστολή τους να περιορίζονταν σε ελεημοσύνη…. 

ΚΥΡΙΟΙ…ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΛΑΟ 
... ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ…

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΝΟΣ, ΔΑΚΡΥ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ…
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΝΟΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ  

ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΠΟΡΑ

συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο ι εκπρόσωποι μιας «αριστερής» κυ-
βέρνησης…, κρύβονται ή αρνούνται να 

συναντήσουν, έστω και για μια ειρηνική και 
καθόλα δημοκρατική παράσταση, τους εκ-
προσώπους αυτών των τιμημένων γηρατει-
ών…, που πόνεσαν…, μάτωσαν…, κι ακόμα 
αγωνιούν για την τύχη αυτής της έρμης πα-
τρίδας… 

ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ…. 
Παρά το «στήσιμο» του υπουργού Γιώρ-

γου Κατρούγκαλου, συνεχίσαμε την ειρηνι-
κή μας πορεία και κατευθυνθήκαμε στο γρα-
φείο του διοικητή του ΙΚΑ στην οδό Αγίου 
Κωνσταντίνου. Εδώ, σταθήκαμε πιο τυχεροί 
συναντήσαμε τον διοικητή Διονύση Καλαμα-
τιανό, του παραδώσαμε το υπόμνημα-ψή-
φισμα και περιληπτικά του καταθέσαμε τις 
απόψεις μας και τις ενστάσεις μας για τις πε-
ρικοπές στις συντάξεις μας και στις παντός 
είδους ασφαλιστικές καλύψεις μας.

Ακολουθεί το κατατεθέν 
υπόμνημα:

ΠΡΟΣ
1.  Τον Πρόεδρο του Δ. Σ. του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
« Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων-Ενιαίο Τα-
μείο Ασφάλισης Μισθω-
τών-(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

2.  Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης 
(ΕΤΕΑ).
Κατόπιν απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου μας, η οποία 
ελήφθη κατά την υπ’ αριθ-
μό 1557/26-27 Ιανουαρίου 
2016 συνεδρίασή του, συ-
γκεντρώσαμε έως σήμερα 
και καταθέτουμε Δεκαπέντε 
χιλιάδες διακόσιες ενενήντα 
τέσσερις (15.294) και Δέκα 
χιλιάδες τετρακόσιες τριά-
ντα τρεις (10.433) αιτήσεις 
των μελών μας, που έως 

και σήμερα συγκέντρωσε, απευθυνόμενες 
αντιστοίχως προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ και τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ μετά των 
συνημμένων επ’ αυτών σχετικών εξουσι-
οδοτήσεων, με αντικείμενο την άρση των 
παρακρατήσεων που έχουν επιβληθεί στις 
συντάξεις μας, κατόπιν της δημοσίευσης της 
υπ’ αρ. ΟλΣτΕ2287/2015 οριστικής απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την εν 
λόγω απόφαση οι περικοπές οι οποίες επι-
βλήθηκαν στη μηνιαία σύνταξή των μελών 
μας, δυνάμει των διατάξεων των νόμων 
4051/2012 και 4093/2012, από την 1/1/2012 
και εφεξής, κρίθηκαν αμετάκλητα παράνο-
μες ως αντισυνταγματικές.

Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, ζητούμε:
Α.  Να λάβουν όλες οι αιτήσεις κοινό 

αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 
- προς χάριν διευκόλυνσης τόσο των με-
λών μας, όσο και των Υπηρεσιών Σας

Β.  Να εισαγάγετε άμεσα στο προσεχές 
Διοικητικό Συμβούλιο τις αιτήσεις 
μας, ούτως ώστε να λάβουν γνώση του 
θέματος τα μέλη του, καθώς και οι υπη-
ρεσιακοί παράγοντες που μετέχουν σε 
αυτό και να μας γνωστοποιήσετε εγ-
γράφως την ημεροχρονολογία, κατά την 
οποία το ζήτημα θα ενταχθεί στην ημερή-
σια διάταξη του Συμβουλίου σας, προκει-
μένου να παρασταθούν εκπρόσωποι του 
Συλλόγου μας, κατά τη συζήτησή του.

Γ.  Να απαντήσετε εγγράφως επί των αι-
τήσεών μας, κατόπιν σχετικής απόφασης 
του Διοικητικού Σας Συμβουλίου.

Καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα με 
αριθμό πρωτοκόλλου 7299/19-5-
2016 προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επίσης, 
προς το ΕΤΕΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 
71064/19-5-2016.

Εμείς οι συνταξιούχοι δηλώνουμε αποφασισμένοι να μην δεχτούμε 
άλλες περικοπές και νέα επώδυνα μέτρα

Οι αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες μειώσεις στις συντάξεις μας είναι για μας, - που δου-
λέψαμε και πληρώσαμε ακριβά όλες τις εισφορές μας στα ταμεία μας -, πράξη αντιδημοκρατική, 
αν όχι και καθόλα εγκληματική εκ μέρους της κυβέρνησης…. Καθόλα, επίσης αυθαίρετες και 
άδικες είναι και οι περικοπές στα επικουρικά μας ταμεία. Γιατί τα επικουρικά τα πληρώναμε για 
χρόνια οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης. Γι’ αυτό δεν υπάρχει και κανένας λόγος να συμψηφιστεί η 
κύρια με την επικουρική σύνταξη…..

Παρά τα πολλά χρόνια που δουλέψαμε και προσφέραμε…, Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο απελ-
πιστικό. Τελείωσαν τα πάντα, δεν μπορούμε να ζήσουμε…..
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ τη χαμένη αξιοπρέπειά μας.
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 Β. ΛΑΜΠΡΟΥ (Πρόεδρος ΟΜΕ-ΟΤΕ):
Θ έ λ ω , 

συνάδελ-
φοι, να 
πω ότι οι 
σ τ ι γ μ έ ς 
που δια-
ν ύ ο υ μ ε 
ως χώρα, 
8 χρόνια 
ύφεση, 6 

χρόνια μνημόνιο, δυστυχώς εγώ θα πω είμαι από 
τη γενιά που θα ταλαιπωρηθούμε και θα υποστού-
με και καταστάσεις και στη ζωή μας και στην τσέπη 
μας που δεν τις είχαμε προβλέψει. Θέλω να πω ότι 
η γενιά, και πολλοί από σας είναι αυτοί που αγωνί-
στηκαν σε δύσκολες συνθήκες για να φέρουν την 
ανάπτυξη στη χώρα μας, μια δεύτερη γενιά διαχει-
ρίστηκε όλη αυτή την ανάπτυξη, θα πω σε λάθος 
κατεύθυνση, και σήμερα εμείς και εσείς βιώνουμε 
πράγματα που δεν ήταν δικές μας αποφάσεις. 

Εσείς γιατί πάτε σε συνεχείς περικοπές στις συ-
ντάξεις και εμείς έχουμε να διαχειριστούμε ως ερ-
γαζόμενοι μισθούς με 3, 4, 5 και ευτυχώς θα πω, 
καταφέραμε πέρσι με τη σύμβαση για τους νέους 
που έρχονται στον ΟΤΕ στα κατώτερα ημερομί-
σθια, να υπογράψουμε το 755, που είχαμε δεχθεί 
και πολλοί πίεση και πολλοί ύβρεις από τους –σε 
παρένθεση βάλτε τους- προοδευτικούς και δημο-
κράτες, ότι δεν έπρεπε να υπογράψουμε τη σύμ-
βαση του 755 γιατί έρχεται μία αριστερή Κυβέρνη-
ση, ήδη φαινόταν τον Δεκέμβριο του ’14, γιατί θα 
μας δώσει το 751, άρα εμείς στον ΟΤΕ ήμασταν πιο 
έξυπνοι, θα πω εγώ πιο μάγκες, θα μπορούσαμε 
να πάρουμε πολλά πάνω από το 751.

Θέλω να σας πω ότι το 2009 στη χώρα μας ο τζί-

ρος για την τηλεφωνία (κινητή, σταθερή, internet) 
ξεπερνούσε τα 8,5 δισεκατομμύρια. Σήμερα ο τζί-
ρος είναι 4 δισεκατομμύρια. Άρα, έχουν χαθεί από 
την αγορά 4,5 δις. Αυτά τα χρήματα έχουν χαθεί 
γιατί έκλεισαν επιχειρήσεις, κλείνουν τα τηλέφω-
να, κλείνουν τα κινητά. Και όλοι μας έχουμε περι-
ορίσει τις δαπάνες. Σας λέω ότι όλοι μας δίνουμε 
στο Κράτος το φόρο για να δώσει το internet σε 
αγροτικές περιοχές. Γιατί εκεί, αν πάνε οι εταιρείες 
να δραστηριοποιηθούν, δεν θα έχουν κέρδη. Άρα, 
το Κράτος μπαίνει, και καλά κάνει, να δώσει το 
αγαθό της σύγχρονης επικοινωνίας.

Έρχεται μία Κυβέρνηση και φορολογεί το 
internet. Φορολογεί τη συνδρομητική δορυφορι-
κή τηλεόραση. Αυξάνει το ΦΠΑ στο 24% και σκέ-
πτεται να βάλει και φόρο στο σταθερό τηλέφωνο. 
Φανταστείτε ότι εμείς ως ΟΤΕ είμαστε περίπου το 
60% της πελατειακής βάσης στη χώρα μας. Άρα, 
κάθε 100 συνδρομητές που ανησυχούν, οι 70 ανή-
κουν σε μας. Και αν αυτοί αποφασίσουν να μειώ-
σουν, να περιορίσουν ή να κλείσουν τα τηλέφωνά 
τους, δεν ξέρω από πού θα έχει έσοδα ο ΟΤΕ για 
να μας πληρώσει. Έτσι είναι και το Κράτος.

Πρέπει σ’ αυτή τη χώρα να μάθουμε ένα πράγ-
μα, για να αλλάξουμε τη χώρα μας, για να δώσου-
με σε μας και τα παιδιά μας καλύτερη αισιοδοξία 
στο αύριο. Ότι όλοι μας είμαστε ένα κομμάτι της 
χώρας. Είναι καλό και εύκολο να αναθεματίζουμε 
οποιονδήποτε άλλο. Το δύσκολο είναι να κάνεις 
αυτοκριτική.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ιδιαιτέ-
ρως τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Να ‘στε καλά.

Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ (Πρόεδρος Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Καλημέρα από μένα, από την Ανωτάτη Γενική 

Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θέλω 

να σας πω κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ση-
ματοδοτεί επιλογές και ορίζει από μας προσδοκίες 
και ελπίδες. Να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Λένε 
ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από τη δυστυχία. Ναι. 
Υπάρχει κάτι χειρότερο από τη δυστυχία. Ο κίν-
δυνος να τη συνηθίσουμε. Και το μέγα ερώτημα, 
το μόνιμο ερώτημα, το ερώτημα που απασχολεί 
όλους, όχι μόνο τις ηγεσίες, αλλά και εσάς έναν-έ-
ναν ξεχωριστά και όσοι είσαστε παρόντες και όσοι 
λείπουν: Τι κάνουμε; Τι κάνουμε συνολικά; Τι κά-
νουμε ως ηγεσίες συνδικαλιστικού κινήματος και 
τι κάνουμε ως μέλη αυτού του συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Αυτό, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό γεγονός και 
οφείλουμε εμείς αυτό να το ανατρέψουμε.

Είναι γεγονός –δεν θα μακρηγορήσω, αγαπητέ 
Πρόεδρε- είναι γεγονός ότι το κοινωνικό, πολι-
τικό, οικονομικό περιβάλλον είναι τραγικό, είναι 
αδιέξοδο. Και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να το πει κά-
ποιος συνδικαλιστής ή κάποιος Πρόεδρος, το λένε 
οι αριθμοί, το λέει η καθημερινότητα, το λέει το 
σούπερ μάρκετ, το λένε οι γιατροί, το λέει η Λαϊκή. 
Άρα, λοιπόν, το πού ζούμε είναι δεδομένο. Αλλά 
αυτή η ιστορία πού μπορεί να βγει; Πώς μπορούμε 
να την ορίσουμε διαφορετική; 

Και υπάρχει και το συνδικαλιστικό κομμάτι. Για 
να πούμε και για το συνδικαλιστικό κομμάτι. Όχι 
αυτοκριτικά. Όχι. Γιατί και αυτή η ιστορία της αυ-
τοκριτικής ενέχει μία δόση υπερβολής και πολλές 
φορές και ανακρίβειας, για να μην πω και αναλή-
θειας. Να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες που 
έχει σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα.

Υπάρχει, λοιπόν, μία κοινωνία η οποία ορίζει 
αδιέξοδο, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πο-
λιτιστικά, γιατί και ο αποκλεισμός της Eurovision 
εντάσσεται μέσα σ’ αυτό το πολιτιστικό, σ’ αυτό το 
κομμάτι αυτής της Ελλάδας η οποία δεν είχε πρό-
ταση. Και από την άλλη μεριά, ένα συνδικαλιστικό 

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της 23ης Γενικής Συνέλευσής μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, -σύμφωνα με 
απόφαση που είχε λάβει -, τίμησε συμβολικά όσους πέρασαν… και προσέφεραν στο Εργατικό και Συνδικαλιστικό μας κίνημα. Πριν την 
επίσημη έναρξη των εργασιών τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τεθνεώτων συναδέλφων μας. Στη συνέχεια απονεμήθηκαν 

τιμητικές πλακέτες διάκρισης στους συναδέλφους μας Στέλλα Χατζηδάκη-Μανουσάκη και Άρη Παπανδρέου.

Οι επίσημοι προσκεκλημένοι μας, αφού ευχαρίστησαν θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη, 
απηύθυναν εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό προς το σώμα.

Έναρξη εργασιών - Απονομή διακρίσεων

Τιμητική διάκριση 
απονεμήθηκε στον 
Άρη Παπανδρέου, 

και στον Νίκο 
Τσαπάκη

Ο Άρης Παπανδρέου 
ανέλαβε την εφημερίδα 
του Συλλόγου μας, την 

αναμόρφωσε και την καθιέρωσε 
στη συνείδηση όλων μας...

Λόγοι υγείας δεν του επέ-
τρεψαν να είναι παρόν στην 
συνέλευσή μας, γι αυτό έστειλε 
ευχαριστήρια επιστολή προς το 

σώμα:
Η μαχητική αρθρογραφία της 

και τα ευθύβολα σχόλιά της με 
την έγκριτή του έμπνευση και 
τη Συντακτική Επιτροπή, εκτι-
μήθηκαν από τους αναγνώστες 
συναδέλφους μας και ήταν η 
έκφραση των αγώνων μας για 
την προάσπιση και την προστα-
σία των δικαιωμάτων.

Ο Νίκος Τσαπάκης ήταν ένας 
πραγματικά "Κρητίκαρος" πάντα 
μπροστάρης στους αγώνες μας 
με το κλασσικό συνθημα "πάμε 
μπροστά να κάψουμε τη ΓΣΕΕ".

Τιμητική πλακέτα στην κα 
Στέλλα Χατζηδάκη-Μανουσάκη

Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, αξιότιμοι εκπρόσωποι 
των συναδέλφων της επικράτειας, η σημε-
ρινή μέρα είναι ξεχωριστή για μένα, γεμάτη 
συγκίνηση, χαρά και αναμνήσεις από τα πα-
λιά. Γυρνάω πίσω, 40 χρόνια πριν, στη δεκα-
ετία του ’70, όπου νέα υπάλληλος θέλησα να 
ασχοληθώ με τα κοινά του Οργανισμού μας, 
έχοντας πάντα στόχο και σκοπό την καλή 
σχέση με όλους, το δίκαιο μα και το χρήσιμο, 
την καλή πληροφόρηση των συναδέλφων.

Επιτρέψτε μου να προσφέρω και εγώ με 
τη σειρά μου στο Σύλλογο, σαν ένδειξη ευ-

γνωμοσύνης, 
ένα κάδρο που 
απεικονίζει το 
σύμβολο της 
πόλης μας, τον 
Βενετσιάνικο 
Φάρο, σημερι-
νό στολίδι της 
παλιάς πόλης 
των Χανίων. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό 
άκρο του λιμενοβραχίονα, στην είσοδο του 
παλιού λιμανιού, boca del porto, και δεσπό-
ζει επιβλητικός για να μας θυμίζει την αίγλη 
της Ενετικής κατοχής στην Κρήτη που κρά-
τησε 400 χρόνια.

23η ΓΑΣ
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κίνημα απαξιωμένο, στο μεγαλύτερό του μέρος, 
αναποτελεσματικό και κυρίως δεν είναι αξιόπιστο. 
Δεν μπορεί να ορίσει πρόταση και να το πιστέψουν. 
Γιατί; Διότι υπάρχει μία διαδρομή η οποία όρισε τε-
τελεσμένα και οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν έχει 
αξιοπιστία.

Μπορούμε, λοιπόν, όλοι μαζί, με μια φωνή, και 
όχι μόνο κάτω από την ηγεσία της Ανωτάτης Γε-
νικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος 
–πόρω απέχει από μένα αυτή η φιλοδοξία, μιλάω 
συνολικά- όποιος θέλει να τραβήξει μπροστά, 
αλλά όλοι μαζί, ενωτικά, είτε είμαστε μέλη της Συ-
νομοσπονδίας είτε δεν είμαστε μέλη της Συνομο-
σπονδίας, είτε είμαστε μέλη του Δημόσιου Τομέα 
είτε είμαστε μέλη του Ιδιωτικού Τομέα. Όλοι μαζί, 
σε νέες προτεραιότητες, σε νέες επιλογές, με μια 
ηθική, ιστορική υποχρέωση απέναντι στο χθες, 
στους αγώνες μας, απέναντι στο σήμερα, στη δο-
κιμασία που περνάμε και απέναντι στο αύριο, στα 
παιδιά μας και στα εγγόνια μας. 

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιού-
χων Ελλάδος επιχειρεί αυτή την ενωτική πορεία, 
χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς υστεροβουλίες, χωρίς 
έγχρωμα πρόσημα, χωρίς ετικετολογία και φρα-
στικές υπερβολές, αλλά με ρεαλισμό, με ουσία, 
μέσα σε μία κοινωνία που η τεχνική κατάσταση 
έχει επιβάλλει διαφορετικές συνθήκες επικοινωνί-
ας και επίλυσης των προβλημάτων μας.

Θέλω, κλείνοντας, να σας πω ότι ο καταγγελτι-
κός λόγος, η διαπίστωση ότι χάνουμε, ότι πήγαμε 
στα Δικαστήρια, ότι κόβεται το ΕΚΑΣ, ότι ο ΕΟΠΥΥ 
(ο ΕΟΠΥΥ παίρνει από 12,5 –γιατί είμαι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου- 5,5 δις, και εκείνα λίγα) 
βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, ότι η Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας είναι απαράδεκτη, υπάρχει 
κάτι άλλο. Κάτι που πρέπει να το πούμε στον εαυτό 
μας και να πολεμήσουμε μ’ αυτό. Εμείς τι κάνουμε; 
Και οι ηγεσίες και τα μέλη. Δεν διαχωρίζω. Διότι 
μπορεί να μην είναι ισομερής η ευθύνη, ωστόσο 
όμως και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν ευ-
θύνες και αυτές οι ευθύνες δεν είναι ότι θα τις 
αποδώσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Υπάρχει κάτι 
άλλο, πολύ πιο σημαντικό. Η συνείδησή μας. Και σ’ 
αυτή τη συνείδηση κανείς, μα κανείς από μας, δεν 
μπορεί να πει ψέματα.

Ευχαριστώ πολύ.

Χ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ (Πρόεδρος ΠΕΕ-ΟΤΕ)
Πρόεδρε, Γραμματέα και Διοικητικό Συμβούλιο, 

να σας ευχηθώ καλές εργασίες στη Γενική σας Συ-
νέλευση, με γόνιμα και εποικοδομητικά συμπερά-
σματα στο τέλος αυτής. Εγώ δεν θα μιλήσω για το 
τι βιώνουμε σήμερα όλοι μας. Και στον εργασιακό 
χώρο και στο χώρο τον κοινωνικό μας και στον 
οικογενειακό μας δεχόμαστε τον καθημερινό βια-
σμό απ’ αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν υπάρχει 

καμία σχέση αυτό που ζήσατε εσείς οι παλιότεροι, 
γιατί με πολλούς από σας έχω διανύσει υπηρεσι-
ακούς δρόμους, έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε 
γευτεί χαρές και πίκρες και με πάρα πολλούς από 
σας έχουμε διανύσει τους πολιτιστικούς δρόμους. 
Δυστυχώς, και για μας και στον εργασιακό χώρο 
αλλά και στον πολιτιστικό τα πράγματα δεν θα πω 
ότι είναι καλά. Η καθημερινότητά μας είναι ιδιαίτε-
ρα φορτισμένη, ιδιαίτερα αγχωτική. Πλέον τείνουν 
να καταστρατηγηθούν και τα ωράρια προς χάριν 
των στόχων, είτε των εμπορικών είτε των τεχνι-
κών, αλλά και τα πολιτιστικά μας μέσα σ’ αυτή τη 
δίνη. Τολμώ να πω ότι έχουμε αδρανήσει σε σχέση 
με αυτό που είχατε βιώσει εσείς οι παλιότεροι. 

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η βιωσιμότητα των 
Πολιτιστικών μας Κέντρων πραγματικά κρίνεται…, 
δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, είναι σε οριακό 
σημείο. Μέχρι πρότινος οι εισφορές των μελών, 
των συνταξιούχων των Πολιτιστικών Κέντρων 
γινόντουσαν και παραχωρούνταν στα Πολιτιστικά 
Κέντρα μέσω της επικουρικής σας σύνταξης. Από 
1/1/2016 αυτό έπαψε να ισχύει. 

Απ’ αυτό το βήμα, λοιπόν, θα ζητήσω συνεργα-
σία, βοήθεια, τόσο από τον Σύλλογο τον δικό σας 
που τα περισσότερα μέλη σας είναι μέλη των Πο-
λιτιστικών Κέντρων και της Αθήνας και της επαρ-
χίας, όσο και από την Ομοσπονδία, προκειμένου 
να βρεθεί λύση έτσι ώστε αυτό το οποίο εσείς μας 
παραδώσατε να μη φτάσουμε στο σημείο να το 
σβήσουμε εμείς.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Π. ΒΑΒΟΥΓΙΟΣ  
(Πρόεδρος Συνταξιούχων Δημοσίου)
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Δεν θα ασχοληθώ με τα μνημόνια και με τα βά-

σανα τα οποία έχουμε και με τα προβλήματά μας 
όλο αυτό τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 6 χρό-
νια, τα οποία, όπως ξέρετε, έχουν δημιουργήσει 
μία αφόρητη κατάσταση και προσπαθούν με κάθε 
τρόπο μισθωτούς και συνταξιούχους να τους εξο-
ντώσουν, να τους εξαθλιώσουν. Ιδιαιτέρως δε η 
δική μας η τάξη, χωρίς να θέλω να υπεραμυνθώ 
των συνταξιούχων του Δημοσίου, αλλά ήμασταν 
οι πρώτοι οι οποίοι υπέστημεν τη λαίλαπα των 

δημοσιονομικών μέτρων. Θυμόσαστε, από 
το 2010 ήμασταν οι πρώτοι που πάγωσαν 
τις συντάξεις μας και μείωσαν και κατάρ-
γησαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και 
του επιδόματος αδείας. Αλλά στη συνέχεια 
είχαμε και τις υπόλοιπες μειώσεις στα με-
ρίσματα του Μετοχικού Ταμείου, καθώς 
επίσης και στα εφάπαξ.

Πρέπει να σας πω ότι δεν μείναμε με τα 
χέρια δεμένα, αλλά, αντιθέτως, καταφύ-
γαμε και μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αλλά και του Συμβουλίου Επικρατείας, είτε 
μόνοι μας, είτε με την ΑΔΕΔΥ, είτε ακόμη 
και με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 

και άλλους Συλλόγους, για να μπορέσουμε να 
αντιδράσουμε στο πρώτο μνημόνιο και στις συνέ-
πειες των μνημονιακών Νόμων. 

Ακόμα καταφύγαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, στην Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και 
πήραμε καταδικαστικές αποφάσεις για την Κυβέρ-
νηση για να μας επαναφέρει στις συντάξεις μας του 
2012. Δυστυχώς, ενώ οι αποφάσεις των Ευρωπα-
ϊκών Δικαστηρίων, να τις πω, ήταν υπέρ ημών, 
εντούτοις η Κυβέρνηση ποτέ δεν τις εφάρμοσε. 

Δεν είναι όμως ημέρα να σας πω μόνο τα δικά 
μας. Είναι μέρα να σας ευχηθώ ευόδωση των ερ-
γασιών σας, να σας ευχηθώ υγεία, αγάπη, χαρά, 
ειρήνη και να μπορέσουμε όλοι μαζί οι συνταξιού-
χοι να επιδιώξουμε να επιτύχουμε μία αξιοπρεπή, 
άνετη συνταξιουχική ζωή. Διότι αυτοί προσπαθούν 
με κάθε τρόπο να μας εξοντώσουν με τα μέτρα τα 
οποία λαμβάνουν. Τώρα δε, με αυτές τις νέες πε-
ρικοπές που σκέπτονται να επιβάλλουν από την 
1η του Ιουνίου, θα είμαστε σε πλέον χειρότερη 
κατάσταση. Και δεν σκέπτονται ένα πράγμα. Ότι οι 
περισσότεροι από εμάς βοηθάμε τα άνεργα, υπαι-
τιότητα της Πολιτείας, παιδιά και εγγόνια και ότι 
τους πληρώνουμε και τα στεγαστικά τους δάνεια 
για να μην τα πετάξουν έξω, μη τα βγάλουν στον 
πλειστηριασμό. Αυτά, δυστυχώς, καμία Κυβέρνη-
ση δεν τα σκέφτηκε.

Ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Πρόεδρος Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΕΛΤΑ)

Είναι χαλεποί οι καιροί και χαλεποί έχουν ξεκι-
νήσει από το 2008, 6 χρόνια μνημόνια. Μέχρι σή-
μερα κανείς δεν άκουσε το συνδικαλιστικό κίνημα 
το οποίο έβαζε ζητήματα από τότε, αν ξεκινήσουμε 
από τις ανακεφαλαιοποιήσεις, από τις συγχωνεύ-
σεις των Ταμείων, από τις ανακεφαλαιοποιήσεις 
των Τραπεζών, από τις ανακεφαλαιοποιήσεις των 

Ταμείων τις οποίες δεν κάνουν και δεν τις διεκδικεί 
και η σημερινή Κυβέρνηση.

Κανείς δεν μας απέδειξε μέχρι σήμερα ότι η 
εποχή που μπήκαμε στα μνημόνια υπήρχε μία 
άλλη πολιτική. Και η σημερινή Κυβέρνηση της 
Αριστεράς, όπως επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ, διέψευσε τις ελπίδες, όπως είχα πει 
στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση των Αντι-
προσώπων που έγινε, διέψευσε τις ελπίδες τις 
οποίες στηρίξαμε ότι θα υπάρξει μία άλλη πολιτική. 
Αντί αυτών, έχουμε μία άλλη σκληρή, σκληρότατη 
πολιτική, τα αποτελέσματα δεν μπορεί κανείς να 
τα προδιαγράψει, και ένα μέλλον αβέβαιο. Από τις 
συχνές επαφές που έχουμε, σας διαβεβαιώνω ότι 
και αυτοί οι ίδιοι είναι σε αμηχανία. Και αυτό είναι 
το χειρότερο.

Ζητάμε την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων 
στο επίπεδο που έγιναν στις τράπεζες.

Ζητάμε τη μεταφορά της περιουσίας των Ταμεί-
ων –και ήταν και μεγάλη του ΤΑΠ-ΟΤΕ- σε ένα νέο 
Οργανισμό, στην πολιτική του real estate, όπου τα 
έσοδα να πηγαίνουν και στα Ταμεία μας.

Επίσης ζητάμε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, 
να μη μπαίνουν σε περικοπές των συντάξεων. Και 
τους καταγγέλλουμε καθημερινώς ότι είναι αναξι-
όπιστοι διότι τα λεγόμενά τους δεν είναι αυτά τα 
οποία κάνουν.

Καλές εργασίες και ευχαριστώ για την πρόσκληση.

23η ΓΑΣ
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Κυρίες και 
κύριοι,

Συναδέλφι-
σες, Συνάδελ-
φοι, 

Ενδεχόμενα 
να είχα να σας 
πω περισσότε-
ρα, αλλά δεν το 
κάνω, πρώτον 

για να μη σας κουράσω, αλλά και για να κερδίσου-
με χρόνο 

Θα κάνω μία σύνοψη, για να έχετε εσείς όλο το 
χρόνο.

Αποτελείτε και ξέρετε το, κυρίαρχο Όργανο του 
Συλλόγου, μόνο που δεν το δείχνετε, ή το δείχνετε 
με λάθος τρόπο.

Πέρσι εδώ στον ίδιο χώρο, όλοι μας, ψηφίσαμε 
το Πρόγραμμα Δράσης του Συλλόγου, όπως αυτό 
το εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, ο Αντώνης 
ο Μπιρμπιλής και όταν λέω το ψηφίσαμε από τους 
154 νομιμοποιημένους Συνέδρους ήμασταν παρό-
ντες 140 και ψηφίσαμε οι 115 ΝΑΙ, 23 ψήφισαν ΟΧΙ 
και 2 λευκά.

Και μιλάμε για το Πρόγραμμα Δράσης και εγώ ο 
ελαφρός τη καρδία και ολίγος στο μυαλό.

Ρωτάω τους 23 συν 2 = 25, γιατί τον καταψή-
φισαν; Τι δεν τους άρεσε; Μήπως κάνανε κάποια 
βελτιωτική ή και εναλλακτική πρόταση και δεν ει-
σακούστηκε; 

Κάτι δεν πάει καλά. 

Είναι τελικά λάθος που γίνεται μυστική Ψηφο-
φορία. Φθείρει συνειδήσεις. 

Πέρσι όπως θυμάστε, στον Απολογισμό δεν εί-
χαμε κινητοποιήσεις και μακάρι και φέτος να μην 
είχαμε, αλλά να που είχαμε και ο απολογισμός, το 
αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αρνητικότατο. 

Στις επανειλημμένες Κινητοποιήσεις η συμμετο-
χή του Συλλόγου δεν ξεπέρασε τα 283 άτομα, όταν 
η δύναμή μας είναι 33.000 και στην Αττική διαμέ-
νουν περισσότεροι από 16.700 μέλη. Και στα 283 
άτομα, θα πρέπει να συνυπολογίσετε ένα πούλμαν 
από Τρίπολη, ένα από Πάτρα και ένα από Θεσσαλο-

νίκη. Τα άλλα Τμήματα, που ήταν και κοντινότερα 
και πιο εύρωστα, ήσαν απόντα.

Φίλοι μου, ούτε τα μέλη των Οργάνων δεν έδω-
σαν το παρών, δεν είχαν συμμετοχή. 

Ας μη παρεξηγηθεί κανείς μας, λειτουργούμε à 
la carte.

Σήμερα φίλες και φίλοι, όλοι μας, άλλος πολύ και 
άλλος λιγότερο, τηρουμένων των αναλογιών και 
των ευθυνών που μας ανήκουν, είμαστε υπόλογοι 
και κρινόμενοι, από τους συναδέλφους μας και πε-
ρισσότερο από του ανήμπορους και τους ασύστο-
λα λεηλατημένους.

Είμαστε κρινόμενοι γιατί, άλλοι από εμάς αδια-
φόρησαν, άλλοι αμέλησαν, άλλοι ολιγώρησαν, 
άλλοι δεν μπόρεσαν, άλλοι δείλιασαν και άλλοι 
εμποδίστηκαν, στο να κάνουν αυτό που έπρεπε 
και επιβαλλότανε.

Έτσι, όλοι μας, λίγο πολύ φταίμε, που δεν υπη-
ρετήσαμε τον συνάδελφο, όπως οφείλαμε. 

Όλοι μας τούτη τη δύσκολη, πράγματι, ώρα νοι-
ώθουμε έντονα τον έλεγχο της συνείδησής μας και 
καλά κάνουμε, γιατί έτσι ίσως γίνουμε καλύτεροι 
και χρησιμότεροι.

Από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 
να μη γίνανε τα πάντα, αλλά γίνανε όλα όσα μπο-
ρούσαν να γίνουν, λαμβανομένων υπόψη και των 
δυσμενών, δυσμενέστατων, συνθηκών, που είχα-
με να αντιμετωπίσουμε.

Δεν προτίθεμαι να κάνω καμία αναφορά στα πο-
λιτικά πράγματα της Χώρας, αφού αυτό που ζούμε 
δεν είναι πολιτική πραγματικότητα, αλλά καρικα-

τούρα της πολιτικής και η επιτομή του πολιτικού 
εξευτελισμού.

Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου 
Εξαπατηθήκαμε πολλάκις και κατ’ επανάληψη 

μας είπαν ψέματα, για να υφαρπάξουν την ψήφο 
μας και για να μην δω αντιδράσεις, λέω όλοι τους.

Πιστέψαμε τους κατά καιρούς λεξιπλάστες και 
τώρα νοιώθουμε ντροπή που τους εμπιστευτήκα-
με.

Ξεγελαστήκαμε από τα παρήγορα ακούσματα 
και τα ταξίματα, που μας κάνανε και τώρα νοιώ-
θουμε προδομένοι και αηδιασμένοι. 

Ελπίζαμε ότι αυτοί, που ήρθαν, ως σωτήρες και 
με αντιμνημονιακά χαρακτηριστικά, δεν είναι σαν 
τους άλλους και τώρα διαπιστώνουμε ότι ίσως εί-
ναι χειρότεροι.

Τρομάζει, αυτό το μπρός – πίσω της Κυβέρ-
νησης.

Δεν είναι άπειροι και πρωτάρηδες Παπατζι-
λίκι πουλάνε σε όλους εμάς τους χαχόλους 
γηγενείς.

Εκεί που περιμέναμε να πάρουμε, μας παίρνουν 
και τα @ρακα, αλλά και ποιος ύστερα από τα όσα 
περάσαμε την περασμένη 4ετία, δεν θα τα έδινε 
όλα σε έναν νέο άνθρωπο, μπαλκονάτο, με αρι-
στερές καταβολές και έτοιμο να κάνει την αλλαγή, 
όταν μάλιστα μας έλεγε:

•  Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ 

•  Κανένα σπίτι στα χέρια Τραπεζίτη 

•  Θα δώσουμε τη 13η Σύνταξη 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εισηγητής: Κώστας Λουκόπουλος, Πρόεδρος

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
(Πρόεδρος ΠΟΣ-ΟΣΕ)

Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό τους, από την 
Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα.

Άκουσα τους προηγούμενους ομιλητές οι οποίοι 
ήταν ακριβώς όπως διαφαίνονται και προχωράνε 
τα πράγματα μέχρι σήμερα και δεν θα επαναλάβω 
τα ίδια. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς από 
την πλευρά μας ως συνταξιούχοι και γενικότερα 
ως εργαζόμενοι, όλη δηλαδή η εργατική τάξη πρέ-
πει να σταθεί όρθια, με ψηλά το κεφάλι και να αντι-
μετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία 

ποτέ και κανένας δεν είχε σκεφτεί ότι μία αριστερή 
Κυβέρνηση θα μπορούσε να φέρει αυτή την κατα-
στροφή στη μείωση των συντάξεών μας, στη διά-
λυση της Υγείας την οποία, όπως γνωρίζετε, λόγω 
και της ηλικίας μας, όλοι έχουμε ανάγκη.

Γι’ αυτό, λοιπόν, το λόγο λέω και πάλι ότι πρέπει 
να σταθούμε όρθιοι απέναντι σ’ αυτή την καταιγί-
δα και να μη σκύψουμε το κεφάλι. Διότι, αν αυτό 
το κάνουμε, τότε θα είμαστε και εμείς υπεύθυνοι 
απέναντι στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Χρει-
άζεται σύμπτυξη σχέσεων και χέρι-χέρι όλοι να 
πάμε μπροστά και να αντιμετωπίσουμε αυτή την 

καταστροφή την οποία και σήμερα τη ζούμε, αλλά 
και εγκυμονεί κινδύνους φανερούς οι οποίοι θα 
ακολουθήσουν στην πορεία.

Ευχαριστώ το Προεδρείο για την τιμή που μας 
έκανε να μας καλέσει σήμερα στη Συνέλευσή σας. 
Καλή επιτυχία στο έργο σας.

Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν οι Σ. Αντω-
νέλλου (Πρόεδρος Πολιτιστικού Κέντρου Εργα-
ζομένων ΟΤΕ-Αττικής) και ο Χ. Δημητρόπουλος  
(Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων  
ΟΜΕ-ΟΤΕ).

23η ΓΑΣ
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•  Θα επαναφέρουμε το Βασικό Μισθό στα 751 
Ευρώ 

•  Καμία αύξηση στο ΦΠΑ, δεν πειράζουμε την 
έκπτωση στα Νησιά 

•   Ανερυθρίαστα το 9 & το 13 % πήγε στο 24 % 

•  Θα υπερασπιστούμε τον Δημόσιο χαρακτήρα 
των Περιφερειακών Αεροδρομίων.

•  Θα δώσουμε 2 δις για την ανθρωπιστική κρίση 

•  Θα διαγράψουμε περισσότερο από το 50 % του 
χρέους 

•  Καταργούμε το ΜΝΗΜΟΝΙΟ με έναν Νόμο και 
ένα Άρθρο, μέρα μεσημέρι. 

•  Αυτή η Βουλή δεν υπογράφει νέο ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

Πιστέψαμε ότι, με ΣΥΡΙΖΑ έρχονται στον Τόπο 
καλύτερες μέρες, για όλους τους Έλληνες. 

Μας εγκατέλειψε, φίλοι μου και ο Θεός, προφα-
νώς τον απογοητεύσαμε.

Ανοίγουμε σήμερα την Τηλεόραση και ακούμε 
την κάθε @ κία

Δεν υπήρξε ποτέ ξεριζωμός των Ποντίων.

Στη Σμύρνη υπήρξε ένας «συνωστισμός» και τί-
ποτα περισσότερο. 

Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του.

Και τελειωμό δεν έχει η επιμόρφωσή μας. Δεν 
μας φθάνανε οι τηλεοπτικές κουζίνες και τα μαγει-
ρέματα, τώρα και οι πολιτικοί μας, δίνουν συντα-
γές μαγειρικής.

Εδώ φθάσανε στο κατάντημα να μας λένε, 
πως σύντομα θα ανακάμψει η οικονομία, αφού 
οι πρόσφυγες και οι λαθρομετανάστες θα κά-
νουν επενδύσεις. 

Δεν τους συγκινεί το δράμα των προσφύγων 
και λαθρομεταναστών;

Αλλά έτσι είναι, Όλα τα περιμένουν και τα έχουν 
εναποθέσει στο φιλότιμο του Έλληνα, ή στις αγνώ-
στου προελεύσεως Μ.Κ.Ο., που μπαινοβγαίνουν 
ανεξέλεγκτα

Λίγοι, από τους πολιτικούς μας, έχουν ίσιο 
παΐδι, οι περισσότεροι είναι για μάζεμα.

Το κακό είναι πως κάποιοι, αν όχι όλοι τους, 
μας κουνάνε και το δάκτυλο, με τρόπο ενοχο-
ποιητικό, αλλά ας μη παίρνουν και πολύ θάρ-
ρος, η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει, αφού και 
αυτοί όλοι τους κινδυνεύουν να κατηγορηθούν 
για γενοκτονία.

Δεν τους πνίγει, άραγε, το κρίμα 6.500 και 
πλέον αυτοκτονιών;

Παλαιότερα οι Έλληνες αυτοκτονούσαν από 

ερωτική απογοήτευση, σήμερα 
από ντροπή για αυτό που βιώνουν.

Η Χώρα μας, αυτή η μικρή Χώρα, 
που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού 
σε όλη την ανθρωπότητα, αυτή η 
Χώρα, στην οποία γεννήθηκε η Δη-
μοκρατία, εδώ, που ακούστηκε το 
«μολών λαβέ», αλλά και το «ελευ-
θερία ή θάνατος», αλλά και Χώρος 
μας, ο Χώρος ο Συνδικαλιστικός από 
«δικούς του» ανθρώπους έπαθε ότι 
έπαθε. 

Πολύ σοφά λέει ο λαός μας: «ποι-
ός σου έβγαλε το μάτι; Ο αδελφός 

μου, αποκρίνεται ο ερωτώμενος».
Άς είμαστε και καλά!!! Όλα τα έχει ο μπαχτσές, 

είχαμε «Εφιάλτες», «Γούσιδες» «Γενίτσαρους», 
Βγάλαμε «λαμόγια», διοικηθήκαμε από 

«goldenboys», παίξαμε στο Χρηματιστήριο, γνω-
ρίσαμε τα «δομημένα ομόλογα», μας κάνανε το 
«PSI», αλλά πρώτιστα και πάνω απ’ όλα έχουμε 
μια Πολιτική Ηγεσία κατώτερη των περιστάσεων. 

Η Χώρα έχασε την Εθνική της κυριαρχία και 
εμείς την αξιοπρέπειά μας.

Η Χώρα διοικείται με φιρμάνια από τον Τόμσεν, 
τα οποία υλοποιούνται με «Πράξεις Νομοθετικού 
περιεχομένου» και κάτω από τον αυστηρότατο 
έλεγχο των «Capital controls» και δεν είναι θέμα 
της στιγμής να πούμε αν όλα αυτά και τόσα άλλα, 
ήταν προσχεδιασμένο και προαποφασισμένα.

Αρκούμαστε στο αποτέλεσμα το οποίο όλοι βι-
ώνουμε.

Συγχωρέστε μου την παροχέτευση της οργής 
μου, αλλά φίλοι μου, όταν η Χώρα είναι σε περι-
δίνηση και άρον, άρον, η Κυβέρνηση νυχτιάτικα 
σπεύδει να εφαρμόσει με «Πράξη Νομοθετικού 
περιεχομένου» τα «Capital controls», χωρίς να 
συνυπολογίσω αν τούτ’ αυτό ήταν προαποφασι-
σμένο και σχεδιασμένο, ή το ότι εμείς οι αμαρτω-
λοί δεν έχουμε πάρει ούτε την τρέχουσα σύνταξη 
και σπεύδουμε ασθμαίνοντες και με το «Πι» προ-
κειμένου να πάρουμε τα 50 €, αφού τα εικοσάρικα 
είχαν εξαφανιστεί, εσκεμμένα, νοιώθεις άσχημα, 
πολύ άσχημα.

Αγάλλεσαι όμως, όταν επικοινωνείς με τον 
Υπουργό, τον «δικό» σου άνθρωπο, τον οποίο 
υποτίθεται εμπιστεύεσαι και στον οποίον ακου-
μπάς, για να δεις τι γίνεται και ενδεχόμενα να δι-
αμαρτυρηθείς, για αυτό που συμβαίνει και ακούς 
να σου λέει ότι είναι στη Βουλή Εισηγητής νομο-
θετήματος, τότε εσύ γεμάτος χαρά και όλο κο-
μπορρημοσύνη, που ο «δικός» σου άνθρωπος 
νομοθετεί, για σένα, αφήνεις την οργή σου στην 
ομπρελοθήκη, και κάθεσαι στον καναπέ να τον 
ακούσεις και να τον απολαύσεις, αλλά όταν διαπι-
στώνεις ότι στο άρθρο 26 του Νομοθετήματος που 
εισηγείται και βέβαια ο νόμος αφορά τα ΑμεΑ, μια 
πολύ συμπαθή τάξη συνανθρώπων μας, εισηγεί-
ται και νομοθετεί διάταξη, έτσι ώστε να κάνει το 
Σύλλογο, τον δικό μας Σύλλογο, συνιστώσα του 
ΣΥΡΙΖΑ, επαναστατείς.

Αν φίλοι μου ο Κολοκοτρώνης ήξερα ότι θα Κυ-
βερνιόταν έτσι η Ελλάδα, θα έκοβε τα Αρχ@…α 
του.

Ας έρθει, ωστόσο «ο άρχοντας των δακτυλι-
διών», ο κ. Στρατούλης, να μας πει πως θέλει να 
εφαρμόσουμε τη διάταξη, που με τόση «σοφία» 
νομοθέτησε. 

Και να μην είχε εμπειρία, εργασιακή και συνδι-
καλιστική, θα ‘λεγες είναι άδικο να τον κατηγορείς, 
αλλά τώρα, λες μόνο κρίμα.

Γνωρίζετε και θέλω να πιστεύω καλά το πώς 
αντέδρασε ο Σύλλογός μας, στην αποτροπή των 
ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ και τις περικοπές των ΜΕΣΟΠΡΟ-
ΘΕΣΜΩΝ. Γνωρίζετε τις αποφάσεις του ΣτΕ και τις 
Εισηγήσεις Πικραμένου, που ήταν για το «συμφέ-
ρον» του Τόπου.

Γνωρίζετε και για την «παρκαρισμένη», δεύτε-
ρη προσφυγή μας με τον κ. Μήτσουρα και τον κ. 
Λεβέντη.

Γνωρίζετε επίσης και για την τακτική ορισμένων 
Δικηγορικών Γραφείων, ύστερα από την απόφαση 
του ΣτΕ, το οποίο έκρινε παράνομες τις περικο-
πές, In media res και μεταξύ Δημοψηφίσματος και 
Εκλογών. 

Αυτή καθ’ αυτή η απόφαση ήταν, βέβαια, για μας 
βούτυρο στο ψωμί μας.

Εμείς, ως Δ.Σ., με Συνδικαλιστική συνέπεια και 
τη σύμφωνη γνώμη του Νομικού μας Συμβούλου, 
στείλαμε στον Πρωθυπουργό επιστολή και του ζη-
τούσαμε το αυτονόητο να εφαρμόσει δηλαδή την 
απόφαση του ΣτΕ. 

Οκ. Πρωθυπουργός, προφανώς και δεν ασχο-
λήθηκε με το θέμα, αφού είχε να επιλύσει το πρό-
βλημα Λαφαζάνη- Κωνσταντοπούλου, έτσι άνοι-
ξαν οι κερκόπορτες των Δικηγορικών Γραφείων, 
για να μαδήσουν, για μια ακόμα φορά, τους εξαθλι-
ωμένους συναδέλφους μας.

Αυτό τούτο ήταν και η αιτία να αποφασίσουμε τη 
λύση του, να αναλάβουμε εμείς μέρος της ταλαι-
πωρίας των μελών μας, με τον τρόπο που ξέρετε.

Αν τώρα, κάποιοι συμφωνούν, η διαφωνούν, 
μένει να το δούμε 

Είχαμε προγραμματίσει και εξαγγείλει τη δημι-
ουργία τριών Κοινωνικών ιατρείων, Αθήνα – Θεσ-
σαλονίκη και Πάτρα, τα οποία τρία στην πορεία 
γίνανε δύο και μετά από λίγο από Ιατρεία έγιναν 
Γραφεία ΕΟΠΥΥ εξυπηρέτησης των συναδέλφων 
μας.

Και όλα αυτά από μία Διοίκηση σε διάλυση και 
ένα Κράτος που παραπαίει.

Είπαμε έστω και έτσι θα το παλέψουμε. 

Αμ δε ! Από πέρσι τον  Ιούλιο αναμένουμε στο 
ακουστικό μας, εναγωνίως να μας πουν, οι Νομι-
κές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, το πώς θα πρέπει να 
συντάξουμε το παραχωρητήριο των Χώρων που 
τους διαθέτουμε.

Και βέβαια εμείς τους υποβάλλαμε σχέδιο παρα-
χωρητηρίου, αν και δεν το οφείλαμε.

Απλά ΝΤΡΟΠΗ !! Και βέβαια υπάρχει και συνέ-
χεια και πολύ βάθος και ίσως και βρωμιά.

Μετά το δημοψήφισμα και τα «Capital 
controls» είχαμε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, 
όπου το Πολιτικό σκηνικό αλλάζει και τα πράγματα 
δείχνουν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.

Ουδείς, ωστόσο, ψέγετε για την επιλογή του.

23η ΓΑΣ
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Εμείς όμως, ως Σύλλογος είχαμε μόνο μία επι-

λογή να αγωνιστούμε προκειμένου να διασφαλί-
σουμε τα συμφέροντα των μελών μας.

Έτσι προβήκαμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες 
που είχαν στόχευση την προστασία των συναδέλ-
φων μας.

Η καθεστωτική συμπεριφορά, που εν τω μετα-
ξύ είχε διογκωθεί από τα εκλογικά αποτελέσματα, 
οδήγησε το Σύλλογο να αναλάβει πρωτοβουλίες 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων. 

Το θέμα των Κινητοποιήσεων το προσπερνάω, 
γιατί πονάει. 

Αλλά για να μη γίνει παρανόηση, ως προς την 
καθεστωτική συμπεριφορά, εξηγούμαστε, αυτή 
εκδηλώνεται σε όλο το Σύστημα. Έχει όμως χω-
ριστή σημασία να εκφράζεται από τον κύριο Κα-
τρούγγαλο, αυτόν τον γελαστό άνθρωπο, τον συ-
νεργάτη, μέχρι πρότινος, μεγάλου Δικηγορικού 
Γραφείου, ο κατά δήλωσή του «αριστερός», ο 
οποίος, βλέποντας τον, νομίζεις ότι διευθύνει παι-
δική χορωδία, να σου λέει, όταν τον ρωτάς, γιατί 
κύριε Υπουργέ, ενώνεις την Επικουρική Σύνταξη 
με την Κύρια, που είναι κάτι άλλο και κάτι το δια-
φορετικό, αφού η Επικουρική είναι πληρωμένη με 
δικά μας λεφτά «κύριε ………. εγώ εδώ είμαι 
για να εφαρμόσω την πολιτική που 
ψήφισε ο Ελληνικός λαός τον Σε-
πτέμβριο μήνα». 

Πιασ’ τ’ αυγό και κούρευ’ το.
Ζητάμε συνάντηση με τον Πρωθυ-

πουργό και τον Υπουργό Υγείας Πρό-
νοιας, 

Απαξίωση, με Καθεστωτική αντί-
ληψη, που δεν αρμόζει, «στην πρώτη 
φορά Αριστερά».

Ζητάμε επείγουσα συνάντηση με τον 
Υπουργό Εργασίας, τι χάλι και αυτό, η 
Χώρα με την μεγαλύτερη ενεργεία στον Πλανήτη, 
πάνω από το 37 % και με 180.000 νέους με με-
ταπτυχιακά να έχουν γίνει μετανάστες, να διαθέτει 
ακόμα, χάριν ευωνυμίας, προφανώς, «Υπουργό 
Εργασίας», ωστόσο απαξίωσε να μας δεχθεί, να 
δεχθεί τον Μεγαλύτερο Σύλλογο της Ελλάδος. 

Βλέπετε ο κύριος Καθηγητής δεν αξιώθηκε να 
έχει αλισβερίσι με το Σύλλογό μας, είχε μόνο με τις 
καθαρίστριες του Δημοσίου και δικαίως φρόντισε 
να τις επαναπροσλάβει και να τις διορίσει ως Γραμ-
ματείς στα Δικαστήρια, αφού έτσι η Δικαιοσύνη θα 
καθαρίζει τις υποθέσεις με FORTE.

Ζητάμε συνάντηση με τους, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, 
τον Διοικητή ΙΚΑ και τον Διοικητή του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Η συνάντηση με τον Διοικητή του ΤΑΥΤΕΚΩ ανα-
ντίρρητα ήταν άψογη, σε καλό κλίμα και εποικοδο-
μητική, τηρουμένων των αναλογιών. 

Η επίσκεψη στον αξιότιμο Διοικητή του ΙΚΑ 
ήταν, υπό τον έλεγχο του κυρίου Υποδιοικητή και 
την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και του 
Νομικού του Συμβούλου.

Εδώ, όση καλή διάθεση και να είχε ο κ. Καλαμα-
τιανός, ο Διοικητής του ΙΚΑ, είχε να προσπεράσει 
και την καθεστωτικά αγκυλωμένη αντίληψη του 
Υποδιοικητή και τη με στερητικό σύνδρομο, άπο-

ψη επί παντός επιστητού, του Νομικού Συμβούλου 
του.

Για να μην εξαγριωθεί κανείς μας, δεν θα ανα-
φερθούμε στα διαμειφθέντα, άλλωστε, όλα είναι 
σε εξέλιξη και όπως και να έχει το θέμα εμείς θα 
περιμένουμε λύση και μάλιστα τη λύση που μας 
πρέπει.

Πρέπει. Ωστόσο, να γνωρίζεται ότι δεν συζητή-
θηκαν όλα τα θέματα που μας απασχολούν, αν και 
ήταν φλέγοντα, αφού η έκταση της επιστημονικής 
άποψης του Υποδιοικητού, αλλά και η θέσφατη 
θέση και άποψη του Νομικού Συμβούλου του Δι-
οικητού, έδωσαν τρόπον τινά σύντομο τέλος στη 
συνάντηση και καλά κάνανε.

Πώς να κρίνει κανείς την άποψη και τη θεσμική 
θέση του Κυρίου Υποδιοικητή, ότι «δεν θέλει το 
προσωπικό που έχει διατεθεί στο ΙΚΑ», για την 
εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και μας προ-
έτρεψε να τους πάρομε, αφού όπως άφησε να εν-
νοηθεί, έτσι του υπέδειξαν και αυτό του υπέβαλαν 
οι συνοδοιπόροι του.

Θαυμάστε συμπεριφορά Συνδικαλιστή και μάλι-
στα του Χώρου μας.

Το πανηγύρι άρχισε όταν του αντιπροτείναμε να 
μας δώσει χαρτί με τη διατύπωση ότι δεν τους θέ-

λει και εμείς θα τους πάρουμε.

Διοίκηση αυτού του τύπου, είναι δείγμα ότι πρέ-
πει να τους μαζεύουμε.

Και ερχόμαστε στη συνάντηση με τον Πρόεδρο 
του ΕΟΠΥΥ, τον κ. Σωτήριο Μπερσίμη.

Οι συναντήσεις μας, με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, 
είναι σε συνέχειες και τούτο διότι τα θέματα που 
ζητούν λύση από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είναι και 
πολλά και δύσκολα, πρέπει όμως να πούμε ότι 
βρισκόμαστε σε μια καλή και χρήσιμη συνεργασία. 

Άλλωστε εμείς τόσο στον κύριο Μπερσίμη, όσο 
και τον κύριο Καλαματιανό, το Διοικητή του ΙΚΑ 
Επισημάναμε με έμφαση ότι εμείς δεν κάνουμε 
πεζοδρομιακό συνδικαλισμό, αλλά ούτε και επιθε-
τικό, κάνουμε αποδεδειγμένα συνδικαλισμό ευθύ-
νης και παραγωγικό. 

Πάντως είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο, το 
να βλέπεις νέους ανθρώπους, με επιστημονι-
κή κατάρτιση να προΐστανται Φορέων, αρκεί 
να είναι εκεί με λυμένα χέρια.

Φαίνεται ότι το «δέλεαρ της εξουσίας που 
εξευτελίζει τους ανθρώπους» δεν τους έχει 
απαλλοτριώσει και δεν καβάλησαν το καλάμι.

Πρέπει να σας βεβαιώσω με κάθε ειλικρίνεια, 
άλλωστε αυτόν τον Σύλλογο τον υπηρετώ 20 χρό-

νια με ειλικρίνεια και ευόρκως ότι, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, αυτής της περιόδου, που λειτουργεί  
ά ψ ο γ α, όχι μόνο εφήρμοσε πιστά τα όσα σε 
αυτή την αίθουσα πέρσι συναποφασίσαμε, αλλά 
και πήρε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που στό-
χευαν στην υπηρέτηση και εξυπηρέτηση των με-
λών μας.

Δεν άφησε ανεκμετάλλευτη καμία ευκαιρία και 
δεν αρνήθηκε να υιοθετήσει και να δρομολογήσει 
την υλοποίηση της όποιας πρότασης του υποβλή-
θηκε.

Και θα πρέπει να τονιστεί ότι οι προτάσεις που 
υποβλήθηκαν ήσαν ελαχιστότατες και αυτές με 
στόχευση, κύρια τις παροχές από τον ΟΤΕ και το τι 
θα πάρουμε περισσότερο. Δείγμα της νοοτροπί-
ας του συρμού. 

Βέβαια θα ήταν έλλειμμα συνδικαλιστικό αν δεν 
σας λέγαμε ότι δεν έλειψαν και τα ενδοσυλλογικά.

Αφού κάθε τρείς και λίγο βρισκόμασταν στην 
Ευελπίδων, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα 
«θέλω» και οι «αδυναμίες» κάποιων, έστω και 
λίγων, τα οποία ήταν και είναι σε έξαρση.

Εδώ οφείλω να σταθώ, όχι για να στηλιτεύσω τη 
στάση των συναδέλφων, αλλά για να προβληματι-
στούμε όλοι και να κοιτάξουμε επιτέλους μπροστά. 

Μπήκαν στη δοκιμασία των Εκλογών 
672 στελέχη και μπράβο τους. 

Εξελέγησαν 406, τους πρέπουν συγ-
χαρητήρια.

Δύο στελέχη και μάλιστα από τα εκλε-
γέντα, κατέφυγαν στη Δικαιοσύνη προ-
σβάλλοντας απόφαση της Κ. Εφ. Επι-
τροπής. Ουδέν σχόλιο !!!!

Μία απόφαση που ουδόλως τους ζη-
μίωνε και πολύ περισσότερο δεν τους 
έθιγε.

Η προσφυγή των, στη Δικαιοσύνη, ήταν πολυδι-
άστατη και πολυεπίπεδη, ωστόσο ήταν φυσικό να 
μην τελεσφορήσει, η προσφυγή, υπέρ αυτών και 
τότε ο ένας εξ αυτών επιδόθηκε στην άγρα «προ-
θύμων», για άλλη προσφυγή έτσι κατατέθηκε και 
άλλη Αγωγή ακύρωσης των εκλογών, μόνο που 
τώρα από τους προσφεύγοντες, που είναι πλέον 
τέσσερις οι τρείς δεν ήσαν υποψήφιοι, από αυτούς 
τους τρείς ο ένας ούτε καν ψήφισε και ο τέταρτος 
εξελέγη και στα τρία Όργανα, που έβαλε υποψη-
φιότητα.

Αν η σειρά εκλογιμότητας τον ενοχλούσε, Ε! Δεν 
του έφταιγε ο Σύλλογος.

Άλλος συνάδελφος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη 
προσβάλλοντας την εκλογική διαδικασία, στην ου-
σία επειδή εξελέγη δεύτερος και με το πρόσχημα 
ότι διαφοροποιήθηκε ο τρόπος εκλογικής διαδικα-
σίας, αν και η όποια διαφοροποίηση έγινε με από-
φαση της ΓΑΣ, της οποίας ήταν μέλος και ουδέποτε 
αντίλεξε κατά της διαδικασίας στη συνεδρίαση. 

Όλοι τους, ωστόσο, ή κάποιοι εξ αυτών, κατέ-
φυγαν στην Τράπεζα, με την οποία συναλλάσσε-
ται ο Σύλλογος μπλοκάροντας κάθε συναλλαγή.

Οι επιπτώσεις πολλές και δυσάρεστες.
Το τίμημα θα το υπολογίσουμε στην ώρα του. 
Τώρα εδώ που φτάσαμε θα πρέπει για λόγους 
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αρχής να κάνω και μια άλλη αναφορά, αφού αυτή 
η περίπτωση, εμένα προσωπικά, με πληγώνει ως 
άτομο, λίγο περισσότερο και θα καταλάβετε το για-
τί.

Ένας συνάδελφος, τα μάλα ευεργετηθείς, τόλ-
μησε και το τόλμησε υπογραμμισμένο να καταθέ-
σει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα κατηγο-
ρώντας εμένα ως Πρόεδρο και τον κ. Μπαλωμένο, 
ως Γενικό Γραμματέα για «διανοητική πλαστο-
γραφία».

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο επειδή η υπόθε-
ση εκκρεμεί, αλλά εδώ είμαστε.

Τα ενδοσυλλογικά έχουν και άλλη εμπλοκή, 
ίσως περισσότερο απρεπή και αυτή είναι, ένα 
άκρως νοσηρό κλίμα, μέσα στο οποίο κινείται και 
ενεργεί η Κ. Ελ. Επιτροπή. 

Περισσότερα σε σχετική αναφορά για το θέμα, 
ύστερα και από την τοποθέτηση της Προέδρου, 
της Κ. Ελ. Επιτροπής, με την Έκθεσή της.

Περιφερειακά Γραφεία
Όπως όλοι γνωρίζετε ο προγραμματισμός του 

Συλλόγου ήταν και είναι όλα τα Τμήματά του, να 
στεγάζονται σε ιδιότητα Γραφεία 

Δεν αγοράστηκαν όλα για δύο λόγους. Πρώ-
τον διότι ύπαρξε εμπλοκή λόγω των «Capital 
controls» και τη δυσκολία εκταμίευσης χρημάτων 
και δεύτερον διότι δεν υπήρξαν οι καταλληλότερες 
των προϋποθέσεων για τα ακίνητα.

Γραφεία ΕΟΠΥΥ- Κοινωνικά Ιατρεία
Το θέμα είναι σε επανεξέταση ύστερα και από τα 

όσα έλαβαν χώρα, αλλά και τα όσα επαγγέλλεται 
ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με τον τρόπο 
εξυπηρέτησης των Ασφαλισμένων.

Βιβλιάρια – Ηλεκτρονική  
Συνταγογράφηση

Όλα είναι δρομολογημένα, έτσι ώστε σύντομα 
να ισχύσει η «έξυπνη κάρτα», όταν και εφόσον το 
Υπουργείο διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα 
και κατοχυρωθεί το ιατρικό απόρρητο. 

Θέματα ΤΑΥΤΕΚΩ
Η άψογη συνεργασία με τη Διοίκηση, έχει εξο-

μαλύνει σχεδόν όλα τα θέματα.
Οι παροχές σε είδος και χρήμα, είναι σε ικανο-

ποιητικό επίπεδο
Τα έξοδα κηδείας από το χρόνο καταβολής των, 

των 18 μηνών έφθασε το δίμηνο
Εκείνο που ακόμα μας ταλαιπωρεί, αλλά από 

ελάχιστα έως καθόλου, είναι η Ασφαλιστική ενη-
μερότητα, κάτι που οι περισσότεροι από εσάς το 
έχετε βιώσει.

Κυρίες και κύριοι, 

Όλα τα μέλη του ΔΣ., αλλά 
και τα στελέχη των Περιφε-
ρειακών Οργάνων, νοιώθουν 
μια ευεξία και μια γλυκιά ικα-
νοποίηση που μπόρεσαν να 
συμβάλουν στην επίλυση των 
περισσοτέρων από τα χιλιά-
δες προσωπικά προβλήματα 
των συναδέλφων μελών μας 
και μη. Είναι βέβαιο ότι κά-
ποια από αυτά δεν λύθηκαν, 
όχι γιατί δεν θελήσαμε, ή αμε-
λήσαμε, αλλά γιατί ο βαθμός 
δυσκολίας των, ήταν τέτοιος 

που δεν ξεπερνιόταν με την οποιαδήποτε παρέμ-
βαση επιχειρήθηκε. 

Δεχθείτε ότι τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και το Προ-
σωπικό του Συλλόγου, έκαναν, όχι μόνο ότι μπο-
ρούσαν, αλλά υπερέβαλαν και τους εαυτούς των, 
για την επίλυση των προβλημάτων που απασχο-
λούν τα μέλη μας. 

Μόνο που τα μέλη μας δεν έδειξαν, δυστυχώς, 
την πρέπουσα συνέπεια και συμμετοχή, έτσι ώστε 
να βοηθηθεί και το ΔΣ. 

Δεν περιποιεί τιμή σε κανένα συνάδελφο να 
λέει εμείς σας ψηφίσαμε αγωνιστείτε.

Εδώ μέσα είμαστε 150 άτομα και θα πρέπει να 
κάνουμε την αυτοκριτική μας για την συμμετοχική 
μας παρουσία.

Ας μην προσπαθήσει κανείς να με διαψεύσει, 
υπάρχουν ευτυχώς, τα video.

Αλλιώς, φίλοι μου, σε αντιμετωπίζει ο κ Κατρού-
γκαλος και ο κάθε Κατρούγκαλος, όταν ξέρει ότι 
από κάτω είναι 5.000 άτομα, έστω και υπερήλικα 
και αλλιώς όταν βλέπει μοναχικές παρουσίες και 
αν έχει πέσει και το τηλεφώνημα από τους «Γι-
ούσιδες» και τους «Εφιάλτες» τότε τα πράγματα 
καταλήγουν σε τραγωδία ανείπωτη και φέρνουν 
τον οποιοδήποτε, που σε εκπροσωπεί, σε παρά-
κρουση και τον αναγκάζουν σε χειροδικία.

Ελπίζαμε και θέλαμε, η απόδοση του Συλλόγου, 
στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων μελών μας, 
ότι θα ήταν καλύτερη και αποδοτικότερη με την 
νέα Οργανωτική δομή του Συλλόγου σε 21 Περι-
φερειακά Τμήματα, δυστυχώς ατυχήσαμε, «το χά-
σαμε το κορμί πατριώτη».

Κάποιοι, σε κάποια Περιφερειακά Τμήματα, δεί-
χνουν ότι διακατέχονται από το σύνδρομο της αυ-
τονόμησης, μιας πολύ άστοχης αυτονόμησης, που 
σίγουρα ζημιώνει το Τμήμα, αλλά κύρια εκθέτει το 
Σύλλογο και εμποδίζει ακόμα και την εύρυθμη λει-
τουργία των άλλων Τμημάτων.

Για ευνόητους λόγους δεν θα κάνω άλλη ανα-
φορά.

Σε πρώτη φάση συνιστώ αυτοσυγκράτηση, είναι 
λάθος να πιστέψουμε ότι ο Σύλλογος ενδείκνυται 
για την κοινωνική καταξίωση κάποιων, την συν-
δικαλιστική αποκατάσταση κάποιων άλλων, η και 
την κομματική ανέλιξη όσων ανυπόμονων.

Ο Σύλλογος είναι προσφορά και αλληλεγγύη και 
είναι ευτύχημα που αυτό έχει γίνει τρόπος ζωής 
για τους περισσοτέρους, από όλους εμάς. 

Πέρσι και ίσως άκομψα, αλλά με παρρησία, σας 
είπα, ότι κανείς μας δεν νομιμοποιείται να κρίνει 

τους άλλους, προτού πρώτα κρίνει τον αυτό του 
και με αυτή την έννοια θα πρέπει να προχωρήσου-
με.

Ε!!! Αυτό το λέω και τώρα, γιατί διαπιστώνω ότι 
κάποιοι, χωρίς να κάνω εξειδικευμένους χαρα-
κτηρισμούς, καραδοκούν να μας κατασπαράξουν.

Τους προτρέπω, να το κάνουν, αφού πρώτα 
βεβαιωθούν ότι μπορούν και μας δείξουν ότι το 
κατέχουν το άθλημα, αλλιώς τη βάψανε, αφού στα 
συνδικαλιστικά πράγματα λάμπουν με την απουσία 
των και είναι καταχωρημένοι, ως ευκαιριακοί, ή 
και ως Taliban του συνδικαλισμού.

Ορκισμένοι θιασώτες ενός άλλου τύπου Συνδι-
καλισμού, θα θέλαμε να μην ήμασταν στην ανάγκη 
της πεζοδρομιακής εμφάνισης, αλλά να που η Κυ-
βερνητική απρέπεια και η εφαρμοσμένη τακτική 
εξαθλίωσης μας, μας ανάγκασαν να γίνουμε επί-
ορκοι και να μην μπορούμε να μην αντιδράσουμε 
στη πρόκληση της εξαθλίωσης την οποία οι επι-
βήτορες της εξουσίας μας επιβάλουν, για το καλό 
τους.

Είναι γεγονός, το έχουμε πει και άλλοτε, ότι ο 
ρόλος του Προέδρου, είναι άχαρος, αφού πρώ-
τιστα πρέπει να φροντίζει για την ενότητα και τη 
μαζικότητα του Συλλόγου, την αλληλεγγύη και αλ-
ληλοεκτίμηση των μελών του και από την άλλη να 
επιμελείται της τήρησης των αποφάσεων της ΓΑΣ 
και του Δ.Σ. και ύστερα από όλα αυτά να δέχεται 
και την άκριτη κριτική, αλλά και τη χλεύη κάποιων 
αδιαμαρτύρητα.

Δυστυχώς για τον Πρόεδρο το Καταστατικό 
προβλέπει μόνο καθήκοντα.

Για όποιον συνάδελφο και φίλο θέλει περισσό-
τερη πληροφόρηση και μεγαλύτερη εξειδίκευση - 
ανάλυση, για δικούς του λόγους,σε αυτά που λέω 
εδώ είμαι. Δηλώνω «παντός καιρού».

Κάποιοι, εδώ μέσα, ευτυχώς ελάχιστοι, ίσως 
θέλουν και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, να ξεσκίσουν 
όλα τα μέλη, ή και ορισμένα από τα μέλη, του Δ.Σ., 
αλλά όντως είναι άδικο, πολύ άδικο. 

Ας «ξεσκίσουν» λοιπόν τον Πρόεδρο, δηλαδή 
εμένα, να ησυχάσουνε.

Είμαι στη διάθεση των, να με κανιβαλίσουν, αλλά 
πρώτα να μου πουν το γιατί και με ποια δεδηλω-
μένη; 

Πάντως ας το εμπεδώσουμε, είναι, ναι είναι, 
απαράδεκτο και δεν πρέπει να είναι ανεκτό δύο 
τρείς «ιδιόρρυθμοι» για να μην πω «καβαλημέ-
νοι» συνάδελφοι μας, να σηκώνουν μπαϊράκι και 
να φέρνουν το Σύλλογο σε δύσκολη,για να μην πω 
τραγική θέση. 

Φίλες και φίλοι αναντίρρητα αρκετά από όσα 
είχαν προγραμματιστεί να γίνουν δεν έγιναν και 
πολλά είναι σε γραμμή υλοποίησης, όπως είναι το 
θέμα της ΑΓΣΣΕ και όχι μόνο, αλλά και μια σειρά 
άλλων που ανέκυψαν στην πορεία εξ αφορμής 
των εξελίξεων, ή και υποδείξεων. 

Σήμερα το Δ.Σ. και εγώ προσωπικά, δεν θα σας 
ζητήσουμε, να δεχθείτε άκριτα ως καλώς καμω-
μένα τα όσα γίνανε, αλλά θα ζητήσουμε να συμβά-
λετε έμπρακτα, με θέσεις και πράξεις, έτσι ώστε το 
αποτέλεσμα του συλλογικού απολογισμού να έχει 
θετικό πρόσημο για το συμφέρον όλων μας.

Κ. Λουκόπουλος 
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Α.ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

1. Συνδρομές μελών 550.000,00 641.077,00

2. Τόκοι καταθέσεων 10.000,00 4.733,51

3. Έκτακτες Χορηγίες 50000,00 50.000,00

4.
Οικ. Ενίσχ. από Περιφ. 
Τμήματα

0,00 0,00

5.
Εισπράξεις από παλιές 
οφειλές

0,00 1.030,84

ΣΥΝΟΛΟ 610.000,00 696.841,35

 Μεταφορά από χρήση 2014 365.844,64

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.062.685,99

Β. ΕΞΟΔΑ

1. Αγορές Γραφείων 200.000,00 109.346,29

2.
ΕΝΦΙΑ - ΦΑΠ - Φόρ. 
Εισοδήματος κλπ

8000,00 15.317,08

3. Αμοιβή Φοροτεχνικού 7000,00 4.797,00

4.
Δαπάνες Διοικητικού 
Συμβουλίου

26000,00 19.411,69

5.
Έξοδα Κίνησης & 
Παράστασης Ε.Ε. 

29000,00 28.800,00

6.
Έξοδα Κίνησης & 
Παράστασης Ελ.Ε. 

1000,00 900,00

7.
Τακτικές Επιχορ.Περιφ.
Τμημάτων

225000,00 136.119,00

7α.
Εκτακτες Επιχορ.Περιφ.
Τμημάτων

20000,00 3.068,50

8. Έξοδα ΓΑΣ 50000,00 47.264,97

9.
Μισθοδοσία τακτικών 
υπαλλήλων

96000,00 92.540,80

9α.
Μισδοδοσία εκτάκτων 
υπαλλήλων

50000,00 58.574,24

10. Εφημερίδα 100000,00 83.044,02

11. Δαπάνες κινητοποιήσεων 5000,00 1840,49

12. Δικαστικά έξοδα 3000,00 760,85

12α. Δικηγορική Δαπάνη 25000,00 19.444,60

13. Μελέτες 5000,00 0,00

14.
Λειτουργικές Δαπάνες 
Γραφείου

50000,00 46.335,21

15. Δαπάνες Εκλογών 30000,00 10.450,00

16. Απρόβλεπρες Δαπάνες 30000,00 23.836,48

ΣΥΝΟΛΟ 960.000,00 701.851,22

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015 (1.062.685,99 - 701.851,22) 360.834,77

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.062.685,99

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2015

1. Προθεσμιακή 250.000,00

2. Ταμιευτήριο ΕΤΕ 107.668,36

3. Ταμείο (μετρητά) 3.166,41

ΣΥΝΟΛΟ 360.834,77
Στα Περιφ.Τμήματα  

(αναλ.πίσω σελ.)
183.951,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 544.786,50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
(Χρήση 1/1/2015-31/12/2015)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Α.ΕΣΟΔΑ
1. Συνδρομές μελών 750.000,00  
2. Τόκοι καταθέσεων 5.000,00  
3. Χορηγίες 50000,00  
4. Οικ. Ενίσχ. από Περιφ. Τμήματα 0,00
5. Εισπράξεις από παλιές οφειλές 1.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 806.000,00  
Μεταφορά από χρήση 2015 360.834,77  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.166.834,77  

Β.ΕΞΟΔΑ   
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

1. Αγορές Γραφείων 100.000,00 100.000,00
2. ΕΝΦΙΑ - ΦΑΠ κλπ 10.000,00 10.000,00

2α. Φόρος Εισοδήματος κλπ 10.000,00 10.000,00
3. Αμοιβή Φοροτεχνικού 5.000,00 5.000,00
4. Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου 22.000,00 22.000,00
5. Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ε.Ε. 29.000,00 29.000,00
6. Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ελ.Ε. 1.000,00 1.000,00
7. Τακτικές Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων 150.000,00 150.000,00

7α. Εκτακτες Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων 20.000,00 20.000,00
8. Έξοδα ΓΑΣ 55.000,00 55.000,00
9. Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων 120.000,00 120.000,00

9α. Μισδοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων 50.000,00 50.000,00
10. Εφημερίδα 100.000,00 100.000,00
11. Δαπάνες κινητοποιήσεων 10.000,00 10.000,00
12. Δικαστικά έξοδα 3.000,00 3.000,00

12α. Δικηγορική Δαπάνη 20.000,00 20.000,00
13. Μελέτες 10.000,00 10.000,00
14. Λειτουργικές Δαπάνες Γραφείου 100.000,00 100.000,00
15. Δαπάνες Εκλογών 1/3 40.000,00 40.000,00
16. Απρόβλεπρες Δαπάνες 30.000,00 30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 885.000,00 885.000,00
ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ (για χρήση 2017) 281.834,77  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.166.834,77

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑ 
   12/31/2015
1 ΑΘΗΝΑ 14423 103845,60 0,00
2 ΒΕΡΟΙΑ 237 1706,00 727,84
3 ΒΟΛΟΣ 409 2945,00 9.502,11
4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1038 7475,00 10.201,26
5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3193 22990,00 54.569,44
6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 949 6835,00 8.245,97
7 ΚΑΒΑΛΑ 494 3560,00 9.573,38
8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 472 3400,00 11.711,77
9 ΚΕΡΚΥΡΑ 292 2105,00 4.705,34

10 ΚΟΖΑΝΗ 447 3220,00 1.946,07
11 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 524 3775,00 4.817,94
12 ΛΑΜΙΑ 691 4975,00 5.201,40
13 ΛΑΡΙΣΑ 1167 8400,00 22.620,84
14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 626 4510,00 1.198,18
15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 534 3845,00 5.062,78
16 ΠΑΤΡΑ 1825 13140,00 18.019,77
17 ΡΟΔΟΣ 364 2620,00 1.197,15
18 ΣΕΡΡΕΣ 282 2030,00 570,39
19 ΣΥΡΟΣ 288 2075,00 3.830,25
20 ΤΡΙΠΟΛΗ 1387 9990,00 3.081,07
21 ΧΑΝΙΑ 736 5300,00 7.168,78

ΣΥΝΟΛΟ 30378 114896,00 183.951,73
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Συναδέλφισες 
Συνάδελφοι Σύ-
νεδροι της 23ης 
Γενικής Αντι-
προσωπευτικής 
Συνέλευσης του 
Συλλόγου μας .

Έχω την τιμή 
αλλά και την 
ευθύνη να σας 
παρουσιάσω το 

Δεύτερο Πρόγραμμα Δράσης του Συλλόγου στα 
πλαίσια του νέου ΔΣ που κλείνει αισίως δύο χρό-
νια.

Ενός ΔΣ που το προηγούμενο διάστημα όπως 
περιέγραψε και ο Πρόεδρος, προσπάθησε να υλο-
ποιήσει κατευθύνσεις και προτάσεις που είχατε 
εγκρίνει στην προηγούμενη ΓΑΣ και που βεβαίως 
είναι ο Απολογισμός σε σύγκριση και με το Πρό-
γραμμα στην δική σας κρίση.

Μια κρίση που θα πρέπει να λάβει υπόψιν της 
ορισμένες παραμέτρους που όλου βιώσαμε την 
χρονιά που πέρασε αλλά και το πεντάμηνο που 
τώρα διανύουμε.

Είχαν πει αρκετοί ότι το περυσινό Πρόγραμμα 
ήταν αρκετά φιλόδοξο αλλά όπως είχα τονίσει, οι 
στόχοι που πρέπει να βάζουμε, οφείλουμε να κι-
νούνται όχι μόνο στα θέλω αλλά και στις δυνατό-
τητες που πρέπει με την δύναμη του Συλλόγου μας 
να εκμεταλλευτούμε για την κατάκτησή τους.

Η οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας 
είναι γνωστή. Βιώσαμε και βιώνουμε έξι χρόνια 
σκληρής λιτότητας, η όποια ταυτόχρονα έχει τσα-
κίσει όχι μόνο τις παραγωγικές δυνάμεις της χώ-
ρας αλλά έχει γονατίσει όλους όσους ως πιστοί και 
ειλικρινείς φορολογούμενοι συνέβαλαν είτε στην 
ανάπτυξη είτε γενικότερα στην ανόρθωση αυτής 
της χώρας.

Συνέτριψε μάλιστα όλους όσους ΔΕΝ εισφορο-
διέφευγαν αλλά και όλους όσους με το παραπάνω 
αιμοδότησαν το Σύστημα Υγείας και Ασφάλισης. 
Και τώρα; Τώρα βιώνουν την πιο ανελέητη σφαγή 
των κόπων και των θυσιών ετών γιατί οι κυβερ-
νώντες δεν τόλμησαν.

Δεν τόλμησαν να κάνουν όλες εκείνες τις ανα-
γκαίες μεταρρυθμίσεις που θα έβαζαν σε τάξη τα 
πράγματα και θα εφάρμοζαν στην πράξη τη βασική 
αρχή του άρθρου 4 του Συντάγματος στο οποίο 
αναφέρεται ότι «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν 
χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις 
δυνάμεις τους».

Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω δύο-τρία στοι-
χεία που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότη-
τας – όχι ότι λίγο πολύ δεν τα ξέραμε.
α)  1.160.145 αγρότες και εισοδηματίες δήλωσαν 

έως 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.
β)  68 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 

κράτος 26,4 Δις ευρώ.
γ)  980 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 

το κράτος 24,7 Δις ευρώ.
δ)  4.179 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 

το κράτος 15,5 Δις ευρώ.
ε)  3.653.194 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 

προς το κράτος 1,8 Δις ευρώ.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι στη χώρα μας, 
χρόνια τώρα, κάποιοι ζουν εις βάρος άλλων. Το 
χειρότερο όμως είναι ότι μας χλευάζουν και από 
πάνω.

Όταν οι εποχές ήταν «ήρεμες» - και εννοώ με 
δανεικά - όλα κυλούσαν; Ομαλά τρόπος του λέγειν. 
Τα εορτοδάνεια έδιναν και έπαιρναν, τα στεγαστικά 
δώσε και εμένα μπάρμπα και το κράτος εισέπραττε 
περίπου τα ίδια πάλι από τους ίδιους. Την διαφορά 
της ανάπτυξης και του ΑΕΠ, τη δανειζόμασταν.

Ήρθε η στιγμή όμως να πληρωθεί ο λογαρια-
σμός. Και τελικά και αυτό το λογαριασμό ξεδιά-
ντροπα τον πληρώνουμε όσοι, όπως είπα παραπά-
νω, πλήρωναν ως συνεπείς φορολογούμενοι.

Πάλι όμως από τους ΙΔΙΟΥΣ!!!
Από τα 2,5 εκατομμύρια πολιτών στα 8,5 εκα-

τομμύρια που πληρώνουν το μεν 1,5 από 100-
300 ευρώ φόρο το χρόνο, το 1 εκατομμύριο που 
πληρώνει από 300 έως 1000 φόρο και από όλους 
όσους έδιναν με το παραπάνω εισφορές.

Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου και δεν θα το χα-
ρακτήριζα αλλιώς γιατί το άλλο που στο συρμό εκ-
στομίζουμε έχει οργάνωση!!!

Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο από κράτος με 
στοιχειώδη παραγωγή, γίναμε κράτος «υπηρεσι-
ών» φτάνοντας όχι μόνο να μην παράγουμε ούτε 
σκόρδο αλλά και αυτές τις «υπηρεσίες» να μην 
έχουμε που να τις προσφέρουμε.

Και τώρα;
Τώρα το τίμημα σκληρό όσο και ο λαϊκισμός που 

το έφερε.
Ο κοινωνικός αυτοματισμός ισοπεδωτικός και 

το επόμενο διάστημα μαζί με την κρίση αξιών και 
αρχών, το εκρηκτικό πρόβλημα της ανεργίας και 
το προσφυγικό, μαύρες, πιο μαύρες ημέρες έρχο-
νται. Και θα ήθελα πολύ να διαψευστώ όμως φο-
βάμαι ότι θα ζήσουμε ακραίες καταστάσεις.

Πρόσφατα, με αφορμή μια συνέντευξη για τις 
επικείμενες περικοπές των συντάξεων, μίλησα, 
και βγήκε στο Δελτίο Ειδήσεων του MEGA η άπο-
ψή μου.

Θέλοντας αν δείξω την άγρια περικοπή που μέ-
χρι στιγμής είχε υπάρξει ιδιαίτερα στους συντα-
ξιούχους μέλη μας, έδωσα στη δημοσιότητα την 
Απόφαση Απονομής της Σύνταξης μου και το χαρτί 
του μήνα με τις περικοπές για να φανεί με απόλυ-
τους αριθμούς το μέγεθος του «εγκλήματος» .

Είπα λοιπόν ότι μετά από 38 χρόνια, 4 μήνες και 4 
μέρες εργασίας, δηλαδή 13800 ημέρες ασφάλισης 
με υπολογισμό πάνω από 80%, η απόφαση ήταν, 
να έχω ακαθάριστα 2667 σύνταξη (που ουδέποτε 
πήρα στα χέρια μου) και με τις μειώσεις των μνη-
μονιακών νόμων λαμβάνω 1227 ευρώ. Σχεδόν 
55% κάτω, χωρίς να υπολογίσει κανείς τα δώρα 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματα Αδείας.

Υπήρξαν αρκετοί που με πήραν τηλέφωνο για να 
πουν ότι με είδαν και «τα είπα καλά». Την επομέ-
νη όμως πολλοί μου είπαν ότι στον περίγυρό τους 
υπήρξαν σχολιασμοί του τύπου «καλά τόσα πολλά 
έπαιρνε ο Μπιρμπιλής» !!! 

Δεν είπαν τόσα πολλά σας κόψανε, είπαν τόσα 
πολλά παίρνατε.

Και το δυστύχημα σ’ αυτή την υπόθεση είναι ότι 
αυτά και άλλα πολλά τα λένε όλοι όσοι δεν είχαν 

ούτε καν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Για 
να μην πω και σε πιο μισθό είχαν, αν είχαν κατα-
βάλει εισφορές.

Όμως παρασύρθηκα και εγώ σε ένα τύπο κοι-
νωνικού αυτοματισμού και …. Δεν συνεχίζω.

Είναι όμως άδικο και εξόχως αντικοινωνικό 
αλλά και αντισυνταγματικό να μην συμβάλλουν 
όλοι και στο ποσοστό που αναλογεί στον καθένα, 
στην κρίση της εποχής.

Όμως θα μου πει κάποιος «καλά μπορεί να γίνει 
περικοπή έστω και ενός ευρώ από κάποιον που 
παίρνει σύνταξη 500 ευρώ;». ΌΧΙ θα πω και εγώ 
αλλά εδώ θα τονίσω ότι αυτός – και μιλώ για την 
πλειοψηφία των «συνταξιούχων» αυτής της κα-
τηγορίας – αυτό που λαμβάνει δεν είναι προϊόν 
σύνταξης. Είναι βοήθημα πρόνοιας και θα έπρεπε 
να δίδεται από το κράτος μέσω φορολογίας και όχι 
από τα ταμεία των εισφορών.

Αλλά για να δοθεί από εκεί έπρεπε και το περι-
έγραψα παραπάνω το κράτος να είναι δίκαιο και 
αποτελεσματικό στα έσοδα έτσι ώστε να μπορεί να 
ασκεί από εκεί την αναγκαία κοινωνική πολιτική 
και όχι από τις περικοπές των δικαιωμάτων όλων 
όσων κατέβαλαν αδιάκοπα και στις δύο πλευρές 
(φόρους και εισφορές) και μάλιστα στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ 
από άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Θα σας δώσω ένα ακόμη παράδειγμα. Έκανα 
έναν υπολογισμό με τα χαρτιά μισθοδοσίας των 
τελευταίων 10 ετών. Έδωσα για εφορία μόνο από 
τον μισθό 66.000 ευρώ, για σύνταξη μαζί με τον 
εργοδότη 157.000 ευρώ, για επικουρικό 26.000 
ευρώ, για το εφάπαξ ΜΟΝΟ ΕΓΩ 18.000 ευρώ. 
Επίσης οι κρατήσεις του μισθού μαζί και με τον 
εργοδότη υπέρ κλάδου υγείας 38.000 ευρώ, 
υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΚΛΑ, ΔΛΟΕΜ, Εργατική Εστία 
32.000 ευρώ και για Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύ-
ης 6.000 ευρώ.

Αν δεν τα έδινα και τα έβαζα στην άκρη θα μπο-
ρούσα για άλλα 10 χρόνια να παίρνω περισσότερα 
απ’ όσα τώρα μου δίνει το Ταμείο και που φυσικά 
εντός ολίγου θα μου κόψει και άλλα. Για δε την 
Εφορία θεωρώ ότι κάλυψα τουλάχιστον δύο επι-
δόματα πρόνοιας το χρόνο και στο ποσοστό που 
μου αναλογεί τη λειτουργία του κράτους. Γιατί λοι-
πόν αυτή η βάρβαρη καταπάτηση των δικαιωμά-
των μας; Γιατί δεν λαμβάνονται ακόμη και σήμερα 
μέτρα; Πόσο ακόμη θα πρέπει να μας τσακίσουν 
χωρίς να αγγίζουν το πρόβλημα; Υπάρχει φως; 
Υπάρχει διέξοδος; Ναι, λένε κάποιοι θα, θα, θα έρ-
θει η ανάπτυξη. Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι.

Συνάδελφοι – Συναδέλφισες 
Προσπαθήσαμε ως Σύλλογος να θέσουμε με 

πολλούς τρόπους τα ζητήματα στο τραπέζι. Δυ-
στυχώς όμως είτε λόγω των τριών εκλογικών 
αναμετρήσεων τη χρονιά που πέρασε είτε της 
αδυναμίας των πολιτικών και της κυβέρνησης να 
πάρουν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, είτε 
ακόμη και της αδυναμίας να …βρεθούν αρμόδιοι η 
φωνή μας, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.»

Και λέω να «βρεθούν» γιατί το μεγαλύτερο διά-
στημα αυτοί κατοικοεδρεύουν αντί στα Υπουργεία 
στο Χίλτον!!!! Βλέπετε εκεί στοιχίζει …λιγότερο 
στον Έλληνα φορολογούμενο ο καφές από ότι στο 

Εισηγητής: Αντ. Μπιρμπιλής, Γεν. Γραμματέας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

23η ΓΑΣ
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γραφείο του Υπουργού και φυσικά αυτό προσδίδει 
και την διαφορά της « έντιμης και σκληρής δια-
πραγμάτευσης» !!!! 

Με άλλες δράσεις βγήκαμε στους δρόμους, 
όπου δυστυχώς διαπιστώσαμε – το είπε και ο Πρό-
εδρος – ότι ο καναπές για πολλούς ακόμη είναι ζε-
στός. Στείλαμε υπομνήματα που πετάχτηκαν στον 
κάδο των αχρήστων. Δυστυχώς όμως το Κίνημα 
έμεινε παρά τα σοβαρά προβλήματα που είχε και 
έχει να αντιμετωπίσει, κατακερματισμένο και ανί-
σχυρο. Περιέγραψα αυτή του την παθογένεια στο 
προηγούμενο πρόγραμμα. Αρκεί κάποιος να το 
ξαναδιαβάσει. Ασχολείται με τα εσω-γραφειοκρα-
τικά του και την γάγγραινα της εσωστρέφειας και 
δεν γίνεται μαζικό και δυνατό.

Κάναμε προσπάθειες και σε αυτό το επίπεδο με 
αλλεπάλληλες συναντήσεις και στο επίπεδο της 
ΑΓΣΣΕ αλλά και με άλλες συνταξιουχικές οργα-
νώσεις. Ακόμη αναμένουμε απαντήσεις. Ο στόχος 
μας όμως παραμένει. Γιατί μόνο με μαζικό κίνημα 
μπορεί κάτι, έστω μικρό, να γίνει. Όμως και αυτή 
η προσπάθεια φοβάμαι ότι θα πέσει στο κενό γιατί 
έχουμε το επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουμε 
τη γνωστή παρέμβαση του πρώην συναδέλφου 
και πρώην υπουργού που θα έχουμε την ευκαιρία 
στα πλαίσια των συζητήσεων που θα ακολουθή-
σουν να συζητήσουμε και φυσικά να ΚΡΙΝΟΥΜΕ. 
Να κρίνουμε αν τελικά ενδυναμώνει το κίνημα ή 
το ενταφιάζει . Είναι γνωστή η πρακτική ορισμέ-
νων ότι « ο,τι δεν ελέγχω καταστρέφω» .

Ως Σύλλογος και τουλάχιστον όσο μας αφορά 
θα πάρουμε θέση για το 
ζήτημα όμως αυτό δεν 
πρόκειται να μας απο-
προσανατολίσει από την 
ουσιαστική μας δράση. 
Θα συνεχίσουμε και τη 
χρονιά αυτή να υλοποι-
ήσουμε πολλά από αυτά 
που θέσαμε ως στόχο και 
προγραμματίσαμε στην 
πρώτη ΓΑΣ της θητείας 
μας. 

Τονίζω ότι πολλοί, σί-
γουρα και ενδεχομένως 
για άλλους λόγους θα 
ασκήσουν κριτική. Καλο-
δεχούμενη και άλλωστε, 
για τη δράση αυτή κρι-
νόμαστε. Πριν όμως το 
κάνουν αυτό αφού περι-
γράψουν και τη δική τους 
συμβολή στην όποια υλο-

ποίηση των στόχων, ας κάνουν τον 
κόπο να πουν πως συνέβαλαν στην 
υλοποίηση.

Εκτός αν έχουν κάτι διαφορετικό 
και συγκεκριμένο να προτείνουν 
που όμως θα πρέπει και αυτοί να το 
παλέψουν.

Γιατί όπως και σε πολλές περι-
πτώσεις έχω τονίσει παραφράζο-
ντας μια ιστορική ρήση «μην κοιτάς 
τι έκανε ο σύλλογος αλλά πες μου τι 
έκανες εσύ για να το κάνει».
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες 

Στο σημείο αυτό θέλω να επιση-
μάνω ορισμένα ζητήματα που αφο-
ρούν τις αιτήσεις που αύριο το πρωί 

19 Μαΐου θα παραδώσουμε στο Υπουργείο και στο 
ΙΚΑ.

Σίγουρα όλοι σας έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει 
αλλά και πολλοί από σας έχουν προσφύγει σε αγω-
γές κλπ. Δεν θα επεκταθώ γιατί το έχουμε αναλύ-
σει. Για τη βιομηχανία δικηγορικών εργολαβικών 
κλπ. Είναι οξύμωρο μια απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, να χρειάζεται για την υλοποίησή της 
προσφυγή σε κατώτερο!!!

Έκανα μια πρόταση και την έκανε δεκτή και το 
Συμβούλιό μας.

Ως μια εναλλακτική λύση αν και ξανατονίζω ότι 
η κλοπή που έγινε και γίνεται στον κόπο και τον 
ιδρώτα μας δεν μπορεί να περιβληθεί με πέπλο 
σιωπής.

Έθεσα λοιπόν μια παραδοχή που λίγο πολύ ίσως 
δίνει διέξοδο.

Το κράτος μας έχει φαλιρίσει. Οι τελευταίες ανα-
πνοές του προέρχονται από τις βάρβαρες περικο-
πές που έχουμε υποστεί. Το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας τις έκρινε αντισυνταγματικές και πρέπει 
να επιστραφούν. 

Η επίκληση των κυβερνητικών παραγόντων ότι 
«ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος» στην ου-
σία σκεπάζουν το έγκλημα που έχει συντελεσθεί 
και αντί να υπάρξουν ενέργειες για να μαζευτεί ο 
πλούτος και να μπει σε μια σειρά έστω και τώρα το 
θέμα, μηχανεύονται και άλλα επώδυνα.

Μιλούν για προστασία του 90% των συντάξεων 
και για επιβάρυνση, δηλαδή περικοπές για να…. 
σωθούμε από το 10%, δηλαδή πάλι από ΕΜΑΣ. 
Προετοιμάζουν το έδαφος για αναπροσαρμογή συ-

ντελεστών « με πρόγραμμα κοινωνικής και ασφα-
λιστικής δικαιοσύνης !!!» και για να καλύψουν κενά 
απλά θα αυξήσουν τον ΦΠΑ. Δεν γνωρίζω αν όσο 
γράφω το κείμενο αυτό θα έχει υπάρξει «Συμφω-
νία» και «Αξιολόγηση», αν έχει έρθει το Ασφαλιστι-
κό και το Φορολογικό και αν...

Πάντως η μέχρι σήμερα πληροφορίες μιλούν 
κυρίως για αναπροσαρμογή των ποσοστών ανα-
πλήρωσης και για συνολική αναπροσαρμογή όλων 
των καταβαλλομένων συντάξεων σε νέα βάση και 
τρόπο υπολογισμού.

 Η όποια διαφορά θα ονομασθεί «προσωπική» 
διαφορά, οποία και θα εξαληφθεί μετά το 2018!!  
Και προσέξτε! Αυτό θα το κάνουν για να κοροϊδέ-
ψουν πρώτα εμάς και μετά και την Τρόικα. Ιδιαίτε-
ρα για το θέμα της Απόφασης του ΣτΕ. 

Γιατί χονδρικά τί λέει η Απόφαση του ΣτΕ;
 Λέει ότι οι μειώσεις του δεύτερου μνημονίου 

δεν έγιναν μέσω εμπεριστατωμένης μελέτης και 
δεν είχαν αναλογικότητα. Αυτό λοιπόν επιχειρεί 
να «θεραπεύσει» ο κύριος Κατρούγκαλος και να 
ξεπεράσει εντέχνως την υλοποίηση της απόφασης 
του ΣτΕ.

Θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα παράδειγμα. 
Ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ, σαν και εμάς δηλαδή, 
με 11000 ένσημα και με μισθό αναφοράς 3000 
ευρώ την τελευταία 10ετία, έπαιρνε 1.214 ευρώ. 
Με το νέο τρόπο υπολογισμού θα πρέπει να πά-
ρει 912ευρώ. Από αυτά η συνεισφορά του κρά-
τους στη σύνταξή του - αυτό που χαρακτηρίζεται 
«εθνική κατώτατη σύνταξη» κλπ - είναι 384 ευρώ. 
Άρα το κράτος θα δώσει 384 ευρώ και το ταμείο 
τα υπόλοιπα 528 ευρώ. Η προσωπική διαφορά για 
τον παλαιό συνταξιούχο - τα 303 ευρώ - θα απο-
τελέσουν το κομμάτι εκείνο που είτε θα εξαλειφθεί 
από την ... ανάπτυξη και την αύξηση της εθνικής 
είτε θα καταργηθεί!!!! 

Αντίστοιχα σε κάποιον που με τα 4500 ένση-
μα θα δοθεί η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ και 
180 περίπου ευρώ η αντιστοιχία των εισφορών 
από το ταμείου, σύνολο 564 ευρώ. Αυτός όμως 
επειδή λαμβάνει 800 ευρώ η προσωπική διαφορά 
των 236 θα συνεχίσει να του καταβάλλεται έως το 
2018.

Αλήθεια, τί θα γίνει το 2018;;;
Με τον τρόπο λοιπόν αυτό η κυβέρνηση ισοφα-

ρίζει και «ανατρέπει» την απόφαση του ΣτΕ γιατί 
κάνει «αναλογική!!!» εφαρμογή των μειώσεων. Οι 
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προσωπικές διαφορές ξεπερνούν το θέμα και το 
2018 είδομεν. Ποιός ή ποιά κυβέρνηση θα κόψει 
την προσωπική διαφορά για να υπάρξει ... ισότητα 
ή θα έχει αυξήσει την Εθνική σύνταξη λόγω ανά-
πτυξης, για να έρθουν τα ίσια;;;

Πρέπει λοιπόν συνάδελφοι ΤΩΡΑ πριν είναι αργά 
να δεσμεύσουμε αυτό το κράτος, αυτή την πολι-
τεία και τις κυβερνήσεις σε ένα συμβόλαιο τιμής.

Να απαιτήσουμε οι αντισυνταγματικές περικο-
πές να τιτλοδοτηθούν για τον καθένα 
μας, εφόσον αυτή τη στιγμή από την 
μία δεν υπάρχουν και από την άλλη 
είναι δικά μας.

Να μην σβήσουν ούτε να τα πάρει 
άλλος ούτε βέβαια να γίνει το τρικ της 
αναπροσαρμογής!!

Κάθε μήνα λοιπόν αυτές οι πα-
ράνομες μειώσεις να προστίθενται 
και όταν το κράτος ανασυγκροτη-
θεί, έρθει η ανάπτυξη, επιβληθεί η 
φορολογική δικαιοσύνη, παταχθεί 
η εισφοροδιαφυγή, αυξηθεί το ΑΕΠ 
κλπ, άσχετα αν ζούμε ή δε ζούμε 
τότε -λίγο μακάβριο αλλά έτσι είναι 
η ζωή - αυτά που μας ανήκουν να τα 
πάρουμε είτε εμείς είτε τα παιδιά μας 
είτε τα εγγόνια μας.

Να τα πάρουμε εμείς γιατί μας ανή-
κουν. Δεν μας τα πήραν δανεικά και 
αγύριστα, δεν τους τα χαρίζουμε.

Όπως λοιπόν και προς τους δανειστές έχει υπο-
γραφεί μνημόνιο, ας γίνει ένα τέταρτο, όχι αυτό που 
επιχειρούν να φέρουν, αλλά ένα μνημόνιο-συμβό-
λαιο τιμής που θα βάζει τους όρους για αυτή την 
επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων. Αν 
αυτό δεν γίνει και προχωρήσουν σ› όλα αυτά που 
ακούμε τότε πρέπει όχι μόνο να επιλέξουμε άλλο 
δρόμο, αλλά ίσως και άλλη χώρα. 

Και το λεμε αυτό με επίγνωση της σοβαρότητας 

του θέματος γιατί σε μια τέτοια περίπτωση πέφτου-
με στον Καιάδα. Και ο ιστορικός του μέλλοντος θα 
περιγράψει τη γενιά μας αλλά και την επόμενη όχι 
μόνο ως την χαμένη γενιά της προδοσίας και του 
λαϊκισμού που τις άξιζε αλλά και αυτής που παρέ-
δωσε αυτά που της ανήκαν γιατί δεν τόλμησε, σε 
ρήξεις και ανατροπές. Γιατί συμβιβάστηκε με την 
πλαστή ευδαιμονία. Γιατί άφησε τη μοίρα της σε μι-
κρούς, μοιραίους και ανίκανους. Γιατί δεν θέλησε 

να πάρει τις τύχες στα χέρια της .
Σ› αυτά λοιπόν τα λίγα αλλά θεωρώ σημαντικά 

πρέπει να εγκύψουμε, να ομονοήσουμε, να προ-
τείνουμε, να υποστηρίξουμε αν θέλουμε να δούμε 
ή να δούνε τα παιδιά μας μια καλύτερη μέρα.

Πρέπει να παλέψουμε με ορθολογισμό για ένα 
νέο κράτος δικαίου, με σεβασμό στα πανανθρώ-
πινα αγαθά, και για κοινωνική δικαιοσύνη σε βάση 
στέρεα και όχι επίπλαστη ούτε παροδική.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από συλ-
λογική δράση και θεωρώ ότι αυτός ο Σύλλογος με 
τα χιλιάδες μέλη με την ιστορία του αλλά και με τη 
δράση του μπορεί να φέρει στο προσκήνιο μια άλ-
λης μορφής αγώνα. Έναν αγώνα όχι για τα μικρά 
αλλά για τα μεγάλα.

Έχουμε ακόμη λίγο καιρό μπροστά μας. Ας τον 
αξιοποιήσουμε. Το χρωστάμε στον εαυτό μας, το 
χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στη χώρα 

μας, πριν είναι αργά.

Συνάδελφοι, Συναδέλ-
φισσες

Στο Πρόγραμμα Δρά-
σης ενσωματώνουμε τις 
προτάσεις και τα ψηφί-
σματα των Τοπικών Γε-
νικών Συνελεύσεων και 
φυσικά και σε όσα είχαμε 
καταγράψει και στο Πρό-
γραμμα του 2015. 

Ένα πρόγραμμα που 
όπως τόνισα οι προσπά-
θειες υλοποίησής του 
έγιναν. Αλλά από την 
πλευρά των εχόντων ευ-
θύνη κυβερνητικών αλλά 
και θεσμικών παραγό-
ντων... «Στου κουφού την 
πόρτα..»

Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειές με με-
γαλύτερη ένταση, συλλογικότητα και συσπείρω-
ση, μαζί και με άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις 
αλλά και με το εργατικό κίνημα με το οποίο και θα 
πρέπει να βρούμε κοινή δράση και αντίδραση, δε-
δομένου ότι πρέπει να συνειδητοποιηθεί η φράση 
«Εκεί που ήσουν ήμουνα, εδώ που είμαι θα 
‘ρθεις»!!!

Ευχαριστώ

23η ΓΑΣ

Συνάδελφοι,
Σας καλωσο-

ρίζω όλους και 
σας ευχαριστώ 
που ανταπο-
κριθήκατε στην 
πρόσκληση του 
Συλλόγου και 
τιμάτε με την 
παρουσία σας 

την 23η Συνεδρίαση της ΓΑΣ και εύχομαι σε όλους, 
στον καθένα χωριστά και στις οικογένειές σας, 
υγεία, οικογενειακή ευτυχία, καλή διαμονή και 
μακροημέρευση.

Γνωρίζετε όλοι ότι, πάντοτε και από όποιο αξί-
ωμα και αν κατείχα, έπραξα το καθήκον μου, με 
υπευθυνότητα, αμεροληψία, ευσυνειδησία, αυτο-
γνωσία, αίσθηση καθήκοντος και υποχρεώσεως, 
μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος εκάστοτε κατα-
στατικού και του νόμου, αλλά και αίσθημα δικαι-
οσύνης, αγάπης, αλληλεγγύης προς τον έχοντα 
ανάγκη συνάδελφο και γενικότερα τον συνάνθρω-
πό μου και χωρίς διακρίσεις.

Συνάδελφοι,
Άκουσα τον Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ., 

τον Οικονομικό Απολογισμό 2015, το πρόγραμμα 
δράσεως 2016, τον Οικονομικό Προϋπολογισμό 
2016, τα οποία και υπερψήφισα στο Δ.Σ. Ο Σύλλο-
γος εξάντλησε όλα τα μέσα και όλες τις δυνατότη-
τες, που είχε στην φαρέτρα του, για να αντισταθεί 
στη θύελλα των περικοπών, των φόρων και όλων 
των σκληρών και οδυνηρότατων πολιτικών, που 
ασκούνται απ’ όλα τα κόμματα και όλων των ιδε-
ολογιών και να προωθήσει την επίλυση δικαίων 
αιτημάτων μας.

Δυστυχώς όλες οι προσπάθειες πήγαν στον 
βρόντο γιατί μιλούσαμε σε ώτα μην ακουόντων, 
σε ανθρώπους άβουλους, σχεδόν ανεπαρκείς έως 
ανίκανους, δειλούς να αναλάβουν δύσκολες απο-
φάσεις φοβούμενοι το πολιτικό κόστος και έναντι 
αυτού διακύβευαν την αξιοπιστία τους, τον ευτελι-
σμό τους στην πολιτική και ηθική κατάπτωση και 
παρέδωσαν τη χώρα στη διεθνή χλεύη.

Κλείστε τα αυτιά σας στις πολιτικές και δημοσι-
ογραφικές Κασσάνδρες και χειραγωγούς της κοι-

νής γνώμης, ακούστε καλά και ήσυχα όλους τους 
συναδέλφους ομιλητές, με ηρεμία και ησυχία και 
στο τέλος με αίσθηση ευθύνης, καθήκοντος και 
κατά συνείδηση, ανεξάρτητα και πέρα από την 
πρότασή μου, που είναι να τα υπερψηφίσετε όλα, 
για να μπορεί αυτός ο μεγαλύτερος Σύλλογος στην 
ελληνική πραγματικότητα, να μείνει όρθιος, δυνα-
τός, αποδοτικός και αποτελεσματικός εσαεί και με 
ισχυρή παρεμβατικότητα.

Να είστε βέβαιοι ότι το οικονομικό κόστος θα το 
επωμιστούμε και πάλι εμείς και όχι οι εξουσιαστές 
και γι’ αυτό πρέπει να πιέσουμε τους κυβερνώντες 
να πιουν το χάπι του πολιτικού κόστους, με κλει-
στή μύτη και να διοικήσουν και μάλιστα αμέσως 
και χωρίς καθυστέρηση γιατί οι κίνδυνοι πολλοί 
και αδυσώπητοι και το γεωπολιτικό και οικονομι-
κό περιβάλλον ασταθές.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα αποδε-
χθώ ως αντιπρόεδρος και ως μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου την ετυμηγορία σας με αγάπη 
όπως πάντοτε.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
Λουκάς Μπαλωμένος, Αντιπρόεδρος
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η βαρβαρότητα των απαίδευτων πολιτών δεν εκλείπει... Η 
βεβήλωση χώρων ιερών γίνεται και με την μορφή grafity. Ο 
χώρος αποκατεστάθη χάρης στη φροντίδα του ΟΤΕ-ESTATE. Βιβλιοπαρουσίαση

Ένα βιβλίο τεχνικού περιεχομένου με τίτλο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΑΣΕΩΣ του συναδέλφου, Φυσικού – Ηλεκτρονικού – Τηλεπ/

κού Μηχ/κού, Γερασίμου Αντ. Μακεδονόπουλου, κυκλοφόρησε πρόσφατα 

από τις Εκδόσεις Τζιόλα στη Θεσ/νίκη. Πρόκειται για ένα επιστημονικό πό-

νημα, που με απλό, κατανοητό και άμεσο τρόπο, πραγματεύεται σύγχρονα 

θέματα Μικροηλεκτρονικής, όπως Αναλογικοί Συγκριτές, Φίλτρα, Timers, 

Κωδικοποιητές και Converters DC/DC, AC/DC., δύσκολης θεωρητικής προ-

σέγγισης και διατίθεται στη ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ στην Αθήνα και στα βιβλιοπω-

λεία εκδόσεων Τζιόλα στη Θεσ/νίκη και Λάρισα. 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ  
Ο Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός,

ο Οικονομικός Προϋπολογισμός και το Πρόγραμμα Δράσης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ *
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΨΗΦΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΑΚΥΡΑ / 

ΛΕΥΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΔΙΟΙΚ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 112 112 110 2 92 18

ΟΙΚ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 112 112 110 2 94 16

ΟΙΚ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 130 130 124 6 106 18

ΠΡΟΓΡ. ΔΡΑΣΗΣ 130 130 128 2 113 15

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛ. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε. ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ - Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ- Χ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ- Ν. ΠΕΤΤΑΣ- Λ. ΣΤΑΜΑΤΗ

*Σημείωση:  Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου τα μέλη του Δ.Σ. δεν ψηφίζουν Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.

Τιμή στους πεσόντες  
συναδέλφους

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας, τιμώντας 
τους αγώνες και τη θυσία των 17 ερ-
γαζόμενων (ΤΤΤ), που εκτελέστη-
καν στην Καισαριανή  στις 7 Μάη του 
1944  επειδή ήταν πρωτοπόροι στην 
οργάνωση της απεργίας 5  Μάρτη του 
1943-  οργάνωσε μνημόσυνο στην 
μνήμη τους και κατάθεση στεφάνων 
στην μνήμη τους στο ιστορικό κτίριο 
του ΟΤΕ στη συμβολή των οδών ΚΩ-
ΛΕΤΤΗ & ΜΠΕΝΑΚΗ.
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Γ ια τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου, σύμφωνα 
με τη λογική του φορολογικού νομοθέτη, λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες αντικειμε-
νικές δαπάνες χρήσης και συντήρησης των περιουσιακών του στοιχείων (κατοικίες, 

αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες κλπ), τα πραγματικά ετήσια έξοδα για την ατομική/
οικογενειακή του συντήρηση (δίδακτρα, πληρωμή δανείων, κλπ) και οι δαπάνες απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων. 

Εάν το πραγματικό δηλούμενο εισόδημα (από μισθούς, συντάξεις ή επιχειρηματική δρα-
στηριότητα) είναι μικρότερο από το τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα, τότε ο φόρος θα υπολογι-
στεί επί του τεκμαρτού εισοδήματος και θα είναι κατά πολύ αυξημένος, εκτός εάν η πρό-
σθετη διαφορά μεταξύ πραγματικού δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος καλυφθεί με 
εισοδήματα παλαιότερων ετών ή με άλλους τρόπους (εισοδήματα που φορολογήθηκαν 
αυτοτελώς ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από το φόρο – οι εφάπαξ αποζημιώσεις απόλυσης, τα 
κέρδη από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κλπ.). Αν όμως η πρόσθετη διαφορά μεταξύ 
του δηλωθέντος πραγματικού και του τεκμαρτού εισοδήματος δεν μπορέσει να καλυφθεί ο 
φόρος που θα επιβληθεί στο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογιστεί με βάση την φο-
ρολογική κλίμακα, που αντιστοιχεί στην πηγή εισοδήματος με το μεγαλύτερο πραγματικό 
δηλωθέν ποσό. 

Ας πούμε ότι υπάρχουν εισοδήματα προηγουμένων ετών, που αποδεδειγμένα έχουν φο-
ρολογηγηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο και δεν έχουν αναλωθεί οπότε και μπορούμε 
να τα επικαλεστούμε. 

Σημειωτέον ότι για να επικαλεσθεί κάποιος ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, 
πρέπει να διαθέτει τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων συνεχόμενων ετών, αρ-
χής γενομένης από το προηγούμενο, της υποβολής της κρινόμενης δήλωσης, έτος. 

Για τον προσδιορισμό λοιπόν του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από το σύνολο των εισο-
δημάτων που προέρχεται από τα πραγματικά εισοδήματα, που έχουν 
φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο (μισθοί, συντάξεις, 
αποζημιώσεις κλπ.), από τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη 
διάθεση περιουσιακών στοιχείων, από τα χρηματικά ποσά που προ-
έρχονται από την εισαγωγή νόμιμου συναλλάγματος, από δάνεια, 
δωρεές ή γονικές παροχές και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο 
αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί αφαιρούνται οι αντικειμενικές δαπάνες 
διαβίωσης και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την απόκτηση περιουσι-
ακών στοιχείων. 

Αν δεν υπάρχουν ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες (λόγου χάρη κά-
ποιος φιλοξενείται από τους γονείς του και δεν έχει αυτοκίνητο) ή αν 
το ποσό τους, που προκύπτει από τους υπολογισμούς, είναι μικρότε-
ρο των 3.000 ευρώ για άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους, το ποσό 
που θα αφαιρεθεί τελικά από τα έσοδα θα προσδιοριστεί με βάση την 
κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του φορολογου-
μένου και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής του αλλά σε καμιά 
περίπτωση το σύνολο των δαπανών αυτών δεν θα είναι κατώτερο των 
3.000 και 5.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να καταγραφούν αναλυτικά σε ένα πίνα-
κα που θα κατατεθεί στην εφορία, εφόσον ζητηθεί, με συνημμένα όλα 
τα δικαιολογητικά κάθε ποσού που εμπεριέχεται σ’ αυτόν. 

Το ποσό που θα επικαλεστεί ο φορολογούμενος ως ανάλωση κεφα-
λαίου προηγουμένων ετών θα καταχωρηθεί στους κωδικούς 787 και 
788 της δήλωσης (Ε1). 

Αγγελική Χ. Δελημάρη, Σύμβουλος φορολογίας

ΥΓ.  Για να καλύψουμε την εκρεμμότητα από το προηγούμενο άρθρο, σχε-
τικά με τα ανείσπρακτα ενοίκια, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι 
όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν είχαν κινηθεί ενωρίτερα ώστε να δια-
θέτουν τα απαιτούμενα δικαστικά έγγραφα, εξαιτίας της αποχής των 
δικηγόρων, η εφορία μπορεί να δεχθεί και απλή αγωγή αποβολής του 
μισθωτή. 

Όσα παιδιά συναδέλφων έλαβαν το 2015, προκα-
ταβολή ή την εκκαθάριση του ποσού του Λογ. Νε-
ότητας από τον ΟΤΕ, αυτές τις μέρες υποβάλλουνε 
την φορολογική τους δήλωση. Από τον ΟΤΕ έχει 
απεικονισθεί στον ΚΩΔ 403 της δήλωσής τους στο 
TAXIS το ποσό που έδωσε ο ΟΤΕ και για το οποίο 
δεν παρακρατήθηκε φόρος.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά και 
η εκκαθάριση γίνεται αυτόματα μέσω του συστή-
ματος TAXIS. Όπως έχουμε ξαναπεί επειδή το ποσό 
που χορηγεί ο ΟΤΕ φορολογείται ως εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, σε όλες τις περι-
πτώσεις έχουμε κατά την εκκαθάριση τον φόρο που 
πρέπει να πληρωθεί και την προκαταβολή. Ύστερα 
από συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οι-
κονομικών, για να μην πληρωθεί η προκαταβολή, 
καταθέτουμε μετά την υποβολή της φορολογικής 
δήλωσης αίτηση στην εφορία που ανήκουμε (ο 
κάθε ενδιαφερόμενος) με τα συνημμένα που περι-
γράφει η αίτηση, για να γίνει η διαγραφή της μόλις 
ανοίξει το σύστημα μετά τον Αύγουστο. Η αίτηση 
έχει ετοιμαστεί από τον Σύλλογο σε συνεννόηση με 
το Υπουργείο και είναι στη διάθεση του κάθε ενδια-
φερόμενου να του σταλεί είτε με fax είτε με e-mail 
είτε με άλλο μέσο. Για περισσότερες διευκρινήσεις 
μπορείτε ν’ απευθύνεστε στο Σύλλογο.

Γιώργος Κουτσιμπογεώργος

Λογαριασμός Νεότητας
Συνέχεια ενημέρωσης… για την φορολόγηση 

Η διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού 
εισοδήματος και η κάλυψη της 
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Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκαν στο Μεσολόγγι τα 
εγκαίνια του νέου μας ιδιόκτητου γραφείου επί της κεντρικής πλατεί-
ας Μάρκου Μπότσαρη και ακολούθησε η ετήσια Γενική Συνέλευση 
στο ξενοδοχείο Theoxenia. Ευχαριστούμε όσους βρεθήκατε εκείνη 
την ημέρα ανάμεσά μας καθώς και όσους δεν μπόρεσαν για οποιοδή-
ποτε λόγο να έρθουν. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας χαρίζει ατομική 
και οικογενειακή υγεία και να αξιώσει στον καθένα μας ό,τι επιθυμεί!

Για το Δ.Σ.
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γιώργος Βάρφης                 Λένα Μπάρλα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Την Τρίτη 10 Μάϊου 2016 πραγματοποιήθη-

κε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Περιφερει-
ακού Τμήματός μας, στο Τουριστικό Περίπτε-
ρο Τρίπολης.

Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν αθρόα. 
Πάνω από 250 άτομα παρευρέθηκαν.

Τιμήσαμε με αναμνηστική πλακέτα την «πα-
λαίμαχη» καθαρίστρια Κυριακούλα Λυμπερο-
πούλου, μια αγωνίστρια στη ζωή και την υπη-
ρεσία, την παλαιότερη (!) συνάδελφο εν ζωή 
στη Τρίπολη. Να την έχει ο Θεός γερή………….. 

Μετά τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ.(Διοι-
κητικός Απολογισμός) από την Πρόεδρο, τον 
Οικονομικό Απολογισμό από τον Ταμία και τις 
τοποθετήσεις συναδέλφων, εγκρίθηκαν ο Δι-
οικητικός, ο Οικονομικός Απολογισμός 
και το Πρόγραμμα Δράσης για το 2016.

Στις εργασίες παρευρέθηκε ο Πρό-
εδρος Κώστας Λουκόπουλος και όχι 
απλά χαιρέτισε, αλλά με μια πλήρη και 
ουσιαστική ενημέρωση, μας έδωσε, από 
πρώτο χέρι, το στίγμα δράσεων και πα-
ρεμβάσεων του Συλλόγου τούτους τους 
δύσκολους καιρούς και το πρόγραμμα 
δράσης που θα ακολουθήσει. Τον ευχα-
ριστούμε, νοιώσαμε καλύτερα………

Μαζί του από το Κεντρικό Διοικητικό Συμ-
βούλιο, παρέστησαν, χαιρέτισαν και έκαναν 
ουσιαστικές τοποθετήσεις σε επιμέρους θέ-
ματα οι Παναγιώτης Φωτεινόπουλος(ταμίας),   
Γιώργος Μεράκος (έφορος πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων) και Γιώργος Κουτσιμπογεώργος 
(μέλος). Νάναι όλοι καλά !! 

Το κρασάκι που επακολούθησε μετά το πέ-
ρας των εργασιών ήρθε να επιβεβαιώσει και 
με το παραπάνω, για άλλη μια φορά την ζεστή 
σχέση και την οικογενειακή ατμόσφαιρα που 
βιώνουμε όλα τα μέλη αυτού του μεγάλου 
Συλλόγου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 μαζί με το Πο-

λιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων & Συνταξιού-
χων ΟΤΕ Ν. Αρκαδίας συμμετείχαμε σε μια 
συμβολική δράση στα πλαίσια του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Η Πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη μοσχο-
βόλησε από τα αρωματικά φυτά που σε γλα-
στράκια μοιράσαμε στους παρευρισκόμενους 
και περαστικούς.

Ήταν μια από τις πολλές πρωτοβουλίες και 
δράσεις που έχει αναλάβει ο Όμιλος ΟΤΕ για 
το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τους Εργα-
ζόμενους και Συνταξιούχους και την Αγορά 
και που θα μας βρίσκει πάντοτε ένθερμους 
αρωγούς, γιατί το Περιβάλλον πρέπει να είναι 
υπόθεση ΟΛΩΝ μας.

ΕΚΔΡΟΜΗ
Οργανώνουμε 4ήμερη εκδρομή Πρέ-

βεζα, Λευκάδα, Άρτα, Τζουμέρκα, Πάρ-
γα, 27 – 30 Ιουνίου, με πολύ ωραίο πρό-
γραμμα και προ πάντων πολύ οικονομι-
κό!!! Απευθυνθείτε έγκαιρα στα γραφεία 
του Συλλόγου!!!

Για το Δ. Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

19x13cm



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ

16
23η ΓΑΣ

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα:
1.  Για τις οριζόντιες και κλιμακωτές περικοπές των 

συντάξεών μας.
2.  Για τη βάρβαρη και εγκληματική πολιτική της λιτό-

τητας η οποία μας οδήγησε στην οικονομική εξό-
ντωση και εξαθλίωση.

3.  Για την πλήρη υποβάθμιση της ποιότητας των προ-
σφερόμενων Υπηρεσιών Υγείας και Περίθαλψης.

4.  Για την άδική και μονομερή κατανομή των οικονο-
μικών βαρών της κρίσης στο πιο αδύνατο κοινω-
νικά κομμάτι της κοινωνίας, τους συνταξιούχους.

Εκφράζουμε την πλήρη αγανάκτηση και πικρία μας 
για το ιδιότυπο βιολογικό θάνατο στον οποίο φαίνεται 
ότι μας οδηγούν τα μέτρα της εγκληματικής λιτότη-
τας, της απαράδεκτης υποβάθμισης των Υπηρεσιών 
Υγείας και Περίθαλψης καθώς και της κατεδάφισης 
του όποιου Κοινωνικού Κράτους.
Διεκδικούμε:
1. Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νό-
μων (3863/10, 3986/11, 4024/11, 4051/12, 4093/12, 
4387/16 κλπ) που επέβαλαν τις μεγάλες μειώσεις 
στις συντάξεις μας.
2. Το σταμάτημα των περαιτέρω μειώσεων και τη 
σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών και των περι-
κοπών των συντάξεων.
3. Την άμεση υλοποίηση της Απόφασης της Ολομέ-
λειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (2287/15) η 
οποία έκρινε αμετάκλητα ως παράνομες και αντισυ-
νταγματικές τις περικοπές που επεβλήθησαν με τους 
μνημονιακούς νόμους 4051/12, 4093/12 από την 
1/1/2012 και 1/1/2013 αντίστοιχα και εφεξής.
4. Την άμεση τιτλοποιήση με ομόλογο του Ελληνι-
κού Δημοσίου των παρανόμως παρακρατηθέντων 
ποσών και την απόδοση τους στους δικαιούχους με 
συγκεκριμένη ρήτρα ανάπτυξης επί του Α.Ε.Π.
5. Την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων στα 
πρότυπα των τραπεζών. 
6. Την βελτίωση και την τροποποίηση του Κανονι-
σμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ ώστε να συμπεριληφθούν 
όλες οι παροχές που περιέχει ο Κανονισμός Παροχών 
του ΤΑΠ ΟΤΕ όπως είναι η οδοντιατρική περίθαλψη.
7. Την καθιέρωση κάρτας υγείας ασφαλισμένου 
που θα περιλαμβάνει εκτός της ασφαλιστικής ικα-
νότητας, την επίσκεψη,την πληρωμή, την συνταγο-
γράφηση και τον ιατρικό φάκελο για να σταματήσει 
η ταλαιπωρία αλλά και η διασπάθιση των χρημάτων 
υγείας και περίθαλψης από όλους όσους τα επιβου-
λεύονται.Την με νομοθετική ρύθμιση καθιέρωση 
παροχής υπηρεσιών από τους ιατρούς όλων των ει-
δικοτήτων με το κρατικό τιμολόγιο που ισχύει κάθε 
φορά από τα ιδιωτικά τους ιατρεία, για πέντε χρόνια 
από την απόκτηση του διπλώματος άσκησης του ια-

συνέχεια από τη σελίδα 1

τρικού τους λειτουργήματος και ως ελάχιστη αντα-
πόδοση της εκ μέρους τους δωρεάν παιδείας που η 
πολιτεία τους προσέφερε.
8. Την τροποποίηση του κανονισμού της συμμετο-
χής μας στην φαρμακευτική αγωγή ώστε στην τελική 
τιμή να μην υπερβαίνει η συμμετοχή του ασφαλισμέ-
νου του εικονικού σήμερα 25%.
9. Τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών της 
κρίσης ανάλογα με την πραγματική φοροδοτική ικα-
νότητα των πολιτών.
10. Τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισο-
δήματος και ειδικότερα των συνταξιούχων των οποί-
ων η σύνταξη με τις διαδοχικές περικοπές οδηγείται 
από ανταποδοτική παροχή κοινωνικής ασφάλισης σε 
προνοιακό επίδομα.
11. Τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε όλους 
του συνταξιούχους και με προτεραιότητα των συ-
ναδέλφων μας που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα και στις 
ορεινές περιοχές της χώρας. 
12. Τη συμμετοχή των συνταξιούχων στα προγράμ-
ματα του Κοινωνικού Τουρισμού.
13. Τη ρύθμιση με νόμο του δικαιώματος παρακρά-
τησης από την σύνταξη, εισφοράς προς τα πολιτιστικά 
κέντρα και ενώσεις που προάγουν τον πολιτισμό,την 
παράδοση και την κουλτούρα του τόπου, αυτοδίκαια 
για τα έως και σήμερα μέλη τους των οποίων η ει-
σφορά παρακρατείτο από το ΕΤΕΑ και την δυνατότη-
τα με αίτηση στον αρμόδιο Φορέα που θα προκριθεί 
για την παρακράτηση, νέων μελών.
14. Την διάθεση ποσοστού από τα έσοδα που θα προ-
κύψουν από την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογο-
νανθράκων υπέρ του Ασφαλιστικού συστήματος της 
χώρας.
15. Την κατάργηση του άρθρου 27 του Νόμου 
4331/15 και την άμεση διαβούλευση για την εκπό-
νηση ειδικού νόμου για τη σύσταση, λειτουργία και 
οργάνωση του συνταξιουχικού κινήματος.
Η αποσπασματική αντιμετώπιση θεμάτων και η χω-
ρίς διάλογο παρέμβαση με τροπολογία, που εντάσσει 
το συνταξιουχικό κίνημα στο νόμο 1264/82, ο οποίος 
αφορά εργαζόμενους όχι μόνο δημιουργεί προβλή-
ματα αλλά στην ουσία καταστρατηγεί το υφιστάμενο 
πλαίσιο και παρεμβαίνει στην οργάνωση και λειτουρ-
γία των Συνταξιουχικών Συλλόγων.
Ιδιαίτερα για τον Σύλλογο μας ο οποίος λόγω και του 
Πανελληνίου χαρακτήρα του έχει εκ του καταστα-
τικού του ιδιαίτερες συνθήκες οργάνωσης και λει-
τουργίας έχων ως μέλη του συνταξιούχους οι οποίοι 
δεν διαμένουν καν σε κάποιο αστικό κέντρο αλλά 
στην περιφέρεια, προέχοντος δε με την επιβολή πα-

ραταξιακού ψηφοδελτίου στις αρχαιρεσίες, άγει στην 
υποχρεωτική κομματικοποίηση του Συλλόγου και 
προσβάλλει κατάφορα τη συλλογική του αυτονομία.
Δηλώνουμε:
•  Τη συστράτευσή μας και τη συμμετοχή μας σε κοι-

νούς αγώνες, με όλους τους Συνταξιούχους και όχι 
μόνον, για την ολική επαναφορά των συντάξεών 
μας σε επίπεδα ανάλογα των εισφορών που έχουμε 
καταβάλει και της μακρόχρονης και πολύπλευρης 
Προσφοράς μας στον Τόπο.

•  Την πρόθεσή μας να στηρίξουμε τα δικαιώματά μας 
με όλα τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.

•  Την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε περαιτέρω οριζό-
ντια κλιμακωτή περικοπή των συντάξεών μας.

•  Τη στήριξη μας στην όποια – με κοινωνική και δημο-
κρατική ευαισθησία – προσπάθεια της κυβερνήσε-
ως για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την έξοδο 
από την οικονομική κρίση, πάντα μέσα στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας μας.

Τέλος:
Η πραγματοποίηση της Γενικής μας συνέλευσης και η 
έκδοση του ψηφίσματος συνέπεσε σε μια σημαντική 
ημέρα για τον απανταχού Ελληνισμό αυτής δηλαδή 
της Τιμής και μνήμης της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των Ποντί-
ων αδελφών.
Τιμούμε τα αθώα θύματα της Ποντιακής Γενοκτονίας, 
ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που σημά-
δεψε τις απαρχές του 20ου αιώνα. Η 19η Μαΐου είναι 
ημέρα μνήμης και περισυλλογής και παντοτινό μά-
θημα απόρριψης της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού 
και της τυφλής βίας θύματα των οποίων υπήρξαν οι 
Πόντιοι αδελφοί μας.
Εντολή του Σώματος το παρόν, με ευθύνη της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής, να επιδοθεί σε όλους τους πολι-
τειακούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς θεσμούς 
και φορείς.

Για το Προεδρείο της Γενικής Αντιπροσωπευτικής 
Συνέλευσης του Πανελληνίου Συλλόγου 

Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου - ΟΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. Ρόζης               Α. Φλώρος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Π. Αναστασέλης                 Ε. Αντωνογιαννάκη

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνάδελφοι,
Κυκλοφόρησαν email και sms για ένα «Νέο Σύ-
στημα Υγείας» που αναφέρει «δέσμευση» του 
Συλλόγου μας! Σας ενημερώνουμε ότι ο Πανελ-
λήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών 
– Ομίλου ΟΤΕ δεν έχει πάρει καμία απόφαση 
και δεν έχει δεσμευθεί σε τίποτα σε σχέση με το 
θέμα που αναφέρεται. Για το λόγο αυτό θα προβεί 
στις ενδεδειγμένες για την περίπτωση ενέργειες.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους 

Καλό Καλοκαίρι
Για τις διακοπές σας επισκεφτείτε το site 

www.opake-ote.gr


