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Η ΦΩΝΗ

Μ ε απόφαση του ΔΣ και έγκριση από τη 
ΓΑΣ μετά από την εκκωφαντική σιωπή 

των αρμοδίων, ο Σύλλογος όπως αναφέραμε 
και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας 
μας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για πράξεις 
και παραλείψεις των Διοικήσεων του ΙΚΑ και 
του ΕΤΕΑ.

Ήδη εκλήθησαν από τον αρμόδιο ανακριτή 
ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Συλλό-
γου και έπονται τα μέλη των Διοικήσεων των 
φορέων. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η 
διαδικασία της προσφυγής ενώπιων των Δι-
οικητικών Δικαστηρίων για τις περικοπές 
των συντάξεων των πρώτων περικοπών του 
2011. Τονίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ 
υπήρξε ιστορικά το πρώτο συνταξιουχικό 
συλλογικό όργανο που προχώρησε παράλ-
ληλα και με άλλες δράσεις σε πιλοτική αγωγή.

Την πρώτη αυτή πιλοτική αγωγή – προσφυ-
γή συνέταξε για λογαριασμό του Συλλόγου, ο 
Καθηγητής του Εργατικού Δικαίου της Νομι-
κής Σχολής Αθηνών κος Γεώργιος Λεβέντης 
μετά του Νομικού Συμβούλου του Συλλόγου 
μας, κ. Σπύρου Μήτσουρα.

Μετά από υπερεξαετή καθυστέρηση προσ-
διορισμού της συζήτησης της αγωγής αυτής, 
με αποκλειστική υπαιτιότητα του Ελληνικού 
Δημοσίου, η αγωγή αυτή συζητείται ενώπιων 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών την 10/3/2017 και αντικείμενο έχει 

την αναγνώριση της αντισυνταγματικότη-
τας των πρώτων πε-
ρικοπών των 
σ υ ν τ ά ξ ε ω ν 
για το χρονικό 
διάστημα από 
το 2010 έως το 
2012.

Σύμφωνα με 
τον αρχικό σχε-
διασμό η αγωγή 
αυτή έχει ως δια-
δίκους τα μέλη του 
Διοικητικού Συμ-
βουλίου, πιλοτικά 
και υπέρ αυτών θα 
ασκήσει πρόσθετη 
παρέμβαση για την 
ευόδωση του ενδί-
κου βοηθήματος ο 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ», δια του Νομικού του 
Συμβούλου, κ. Σπύρου Μήτσουρα.

Συναδέλφισες και Συνάδελφοι
Είναι γεγονός ότι η Δικαιοσύνη κινείται με 

πολύ αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα ακόμη 
και μια θετική απόφαση να μην αποτελεί δικαί-
ωση. Επιμένουμε ότι αυτά τα ζητήματα έχουν 
μόνο πολιτική λύση και αυτοί που πρέπει να 
λογοδοτήσουν αλλά και να επιστρέψουν πίσω 

τους κόπους και τις θυσίες μιας ζωής είναι οι 
κυβερνώντες.

Τον αγώνα αυτό θα συνεχίσουμε να τον δί-
νουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο και για 
αυτό σας καλούμε σε αγωνιστική επαγρύπνη-
ση. 

Δεν είμαστε ούτε ισοδύναμα ούτε αριθμοί. 
Είμαστε άνθρωποι με ανάγκες. Θέλουμε πίσω 
την ζωή μας και μπορούμε να ανατρέψουμε τις 
πολιτικές της φτωχοποίησης και της μιζέριας 
Τ Ω Ρ Α.

Το Δ.Σ.  

του Συλλόγου 
μας 

σας εύχεται 

Καλή Ανάσταση...,  
θρησκευτικά, οικονομικά, κοινωνικά

  OTE-AΣΦΑΛΙΣΗ  σελ. 8-9

ΣΥΝΈΛΈΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:  
Δευτέρα 8 Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΈ ώρα 10:00 π.μ… 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΟΔΟΣ ΚΩΛΈΤΤΗ:  
Ο Σύλλογός μας… Θυμάται και Τιμά.!

Παρασκευή 5 Μαΐου 11 πρωί – Μνημόσυνο στην μνήμη των 
17 εργαζόμενων ( ΤΤΤ), που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή 

στις 7 Μάη του 1944…

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Η Σ Η
Με κάθε τρόπο και κάθε μέσο  

για όσα μας πρέπουν και μας αξίζουν
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων 
Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΈ  

ΈΚΔΟΤΈΣ - ΥΠΈΥΘΥΝΟΙ:  
Μπαλωμένος Λουκάς, Μπιρμπιλής Αντώνιος 
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Αρνής Γεώργιος, Δαλάκας Χρήστος, Κουτσιμπογεώργος 
Γεώργιος, Γκινάκη Αμαλία, Ανάγνου Διονυσία (Σούλα), 

Παπαπάσχου Ερμιόνη, Μπούρχας Θεόδωρος
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των συνταξιούχων ΟΤΕ

Όργανο του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕΗ ΦΩΝΗ

Σ ύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής 
Αντιπροσωπευτικής του Συνέλευσης, ο 

"ΠΣΣΤ-ΟΤΕ", συμπαραστάθηκε με κάθε μέσο 
στο συνάδελφο Χαράλαμπο ΣΑΡΡΗ, στη δικα-
στική περιπέτεια που τον ενέπλεξε ο Σύλλογος 
Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου και η οποία είχε 
ως ατυχή και άδικη κατάληξη την καταδίκη του 
συναδέλφου από το Μονομελές Πλημμελειο-
δικείο Ρόδου. Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι 
ο συνάδελφος Σαρρής, είχε διατρανώσει τον 
αγώνα του Συλλόγου σε ραδιόφωνα και τηλε-
οράσεις, την εποχή που οι φαρμακοποιοί της 
Ρόδου, σταμάτησαν να χορηγούν φάρμακα επί 
πιστώσει στους συνταξιούχους του ΟΤΕ, επει-
δή το ΤΑΥΤΕΚΩ τους ώφειλε μεγάλα χρηματι-
κά ποσά. Αποτέλεσμα αυτού του αγώνα ήταν 
να διωχθεί ποινικά ο συνάδελφος Σαρρής από 
το σύνολο των φαρμακοποιών της Ρόδου, διά 
του Συλλόγου τους. Ο "ΠΣΣΤ-ΟΤΕ" πιστεύοντας 
ακράδαντα στην αθωότητα του συναδέλφου και 
υψώνοντας τείχη απέναντι σε κάθε προσπάθεια 
φίμωσης του συνδικαλιστικού λόγου, επικού-
ρησε το συνάδελφο Σαρρή στην άσκηση έφε-

σης κατά της πρωτόδικης απόφασης, διά του 
Νομικού του Συμβούλου, Σπύρου ΜΗΤΣΟΥΡΑ. 
Στην κατ' έφεση δίκη που έλαβε χώρα στη Ρόδο 
την 27/1/2017, παρέστη ο Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, κος Κων/
νος ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Γενικός Γραμματέας του 
Συλλόγου, κος Αντώνης ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, ο Νο-
μικός Σύμβουλος του Συλλόγου, Σπύρος ΜΗ-
ΤΣΟΥΡΑΣ, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμή-
ματος Ρόδου, κος Κων/νος ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ και 
πλήθος συναδέλφων που συμπαραστάθηκαν 
στον Χαράλαμπο ΣΑΡΡΗ με την παρουσία τους 
στο Δικαστήριο.
Παρά το γεγονός ότι με νόμο του Αυγούστου 
2016, οι ποινές ήσσονος σημασίας παραγρά-

φηκαν υποχρεωτικά, ο συνάδελφος ΣΑΡΡΗΣ, 
με θάρρος και ισχυρά νομικά επιχειρήματα ζή-
τησε από το Δικαστήριο να μην εφαρμόσει το 
Νόμο και παραιτήθηκε από την προστασία που 
του παρέσχαν οι διατάξεις περί παραγραφής 
της ποινής, αιτούμενος να δικαστεί σε δεύτερο 
βαθμό στην ουσία της υπόθεσης. Δυστυχώς, 
η πίστη του στην αθωότητά του καθώς και τα 
νομικά του επιχειρήματα, με τα οποία ζητού-
σε μία δεύτερη δίκαιη δίκη, προσέκρουσαν 
στην πρόταση της κας Εισαγγελέως, η οποία 
πρότεινε την παραγραφή των ποινών και την 
αποφυγή επανάληψης της διαδικασίας ενώπι-
ον του ακροατηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
κα Εισαγγελέας ήταν το ίδιο πρόσωπο που είχε 
παρασταθεί και κατά την εκδίκαση της υπόθε-
σης στον πρώτο βαθμό. Και ενώ της ζητήθηκε 
να αυτοεξαιρεθεί για λόγους ηθικούς, το αίτη-
μα δεν έγινε δεκτό. Μετά ταύτα, το Δικαστήριο 
εξαφάνισε την πρωτόδικη ποινή που είχε επι-
βληθεί στον Χαράλαμπο ΣΑΡΡΗ, επιστρέφοντάς 
τον στην κοινωνία της Ρόδου, αθώο και δικαι-
ωμένο για τους συνδικαλιστικούς του αγώνες.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
έωλη και ανυπόστατη

η κατηγορία για συκοφαντική δυσφήμιση των φαρμακοποιών Δωδεκανήσου.

Αρωγός και συμπαραστάτης ο Σύλλογός μας

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη 

και ολοκληρώθηκε στην Αθή-
να το διευρυμένο Συμβούλιο του 
Συλλόγου μας, σε κεντρικό ξενοδο-
χείο των Αθηνών κατά το διήμερο  
19 & 20 Ιανουαρίου. οι Συνάδελφοι 
απ' όλη την Ελλάδα που παρέστησαν 
στο εν λόγο συμβούλιο κατέθεσαν 
τις απόψεις τους, θέσεις προβλημα-
τισμούς και προτάσεις τους και έγινε 
επικοδομοτική επ' αυτών συζήτηση.

Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών εργατολόγος Δημήτρης Μπούγδος, ενημέρωσε το σώμα για τα τρέχοντα 
προβλήματα ασφαλιστικής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
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Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων

Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος 
Θεσσαλονίκης και για το 2017 διοργάνωσε 
και πραγματοποίησε τις εκδηλώσεις κοπής 
της Βασιλόπιτας και ενημερώσεως των 
συναδέλφων στις ως κατωτέρω πόλεις της 
Περιφέρειας δικαιοδοσίας του:
1.  ΣΤΗΝ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28-01-2017 ΣΤΟ 

"ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΈΙΡΗΝΗΣ"
Στην εκδήλωση παρέστη ο εκπρόσωπος 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Αλέξανδρος Θάνος, ο Πρόεδρος της Λέσχης 
Προσωπικού Εργαζομένων του Νομού 
Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης 
και πάρα πολλοί συνάδελφοι-συνταξιούχοι και 
Θεσσαλονικείς φίλοι του Συλλόγου μας.

Το χρυσό νόμισμα,τις πέντε TV 24 ιντσών 
και δύο δώρο-επιταγές αξίας πενήντα ευρώ 
προσφορά της Λέσχης Προσωπικού ΟΤΕ που 
κληρώθηκαν, έτυχαν:
1. Βασιλικός Γεώργιος, χρυσό νόμισμα
2. Κοτσαφτίκης Κωνσταντίνος TV
3. Kύρτσης Γεώργιος TV
4. Αντωνιάδης Δημοσθένης TV 
5. Καραγιάννης TV
6. Φουντουλάκης Κωνσταντίνος TV 

7. Κεραμιδάς Γεώργιος Δώρο-επιταγή 
8. Αηδώνης Δώρο-επιταγή 
2.  ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ 28-01-2017 ΣΤΟ 

ΚΈΝΤΡΟ "ΈΞΙ ΒΡΥΣΈΣ"
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο κ. Μπρουτζάς 

Ιωάννης. Το χρυσό νόμισμα και το δώρο TV, που 
κληρώθηκαν, έτυχαν:
1. Βούνος Ευάγγελος χρυσό νόμισμα
2. Παρέσης Φώτιος TV
3.  ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ 25-01-2017 στο κέντρο « 

ΤΡΑΤΑΜΈΝΤΟ»
Την εκδήλωση διοργάνωσε η κ. Ζάικου 

Αντωνία. Το χρυσό νόμισμα, το δώρο TV το 
TAPBLET προσφορά της COSMOTE Κιλκίς, που 
κληρώθηκαν έτυχαν:
1. Κουρτσανίδης Ευθύμιος χρυσό νόμισμα
2. Ψαλτικίδης Σωκράτης TV
3. Αλαγκιοζίδης Πέτρος TABLET
4.  ΣΤΗΝ ΚΑΤΈΡΙΝΗ 19-1-2017 ΣΤΟ 

ΚΈΝΤΡΟ « ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ».
Την εκδήλωση διοργάνωσε το μέλος της ΓΑΣ 

κ. Ράπτης Χρήστος.
Το χρυσό νόμισμα και το δώρο TV, που 

κληρώθηκαν, έτυχαν:

1. Κοτόπουλος Δημήτριος χρυσό νόμισμα
2. Ηλιάδης Κωνσταντίνος TV.

Σε όλες τις εκδηλώσεις η συμμετοχή υπήρξε 
αθρόα και στέφθηκαν από επιτυχία. 
Για τη Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος 

Θεσσαλονίκης
Ο Πρόεδρος

Άγγελος Βουκάντσης
Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Χαρισόπουλος 

Η Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού ΟΤΈ 
Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη της ότι, 
λόγω αδυναμίας παρακράτησης της συνδρομής 
σας από τα Ασφαλιστικά ταμεία, η εισφορά σας 
θα συνεχίσει να πληρώνεται και μέχρι νεοτέρας 
στα γραφεία της Λέσχης ΟΤΕ Θεσσαλονίκης 
στην οδό Ερμού 40, Δευτέρα - Παρασκευή 
πρωινές και απογευματινές ώρες.

Παράλληλα σας ενημερώνει ότι το 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Συνταξιούχων, σε συνεργασία με την 
Διοίκηση του ΕΦΚΑ, βρίσκεται σε διαδικασίες 
διευθέτησης του θέματος.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Γρηγοριάδης Κων/νος
Ο Γεν. Γραμματέας
Καμαλακίδου Μαρία 

ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ • ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου μας παραβρέθηκαν 
στην κοπή της πίττας σε σύναξη συναδέλφων στην 
Χαλκίδα…

Η άρτια οργάνωση και η προσωπική επιμέλεια των 
συναδέλφων μας συνέβαλαν στο να γεμίσει ασφυ-
κτικά  η αίθουσα του ξενοδοχείου στο οποίο έγινε 
η εκδήλωση…
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκ μέρους του Συλλό-
γου μας, ο πρόεδρος του ΔΣ Κώστας Λουκόπου-
λος, ο αντιπρόεδρος Λουκάς Μπαλωμένος, και τα 
μέλη, Χρήστος Δαλάκας, Γιώργος Μεράκος, Αμα-
λία Γκινάκη, Γιώργος Κουτσιμπογιώργος, Γιώργος 
Αρνής και Παναγιώτης Φωτεινόπουλος κι από την 
Χαλκίδα, οι συνάδελφοι, Ευάγγελος Μαργέλης, 
Δημήτρης Γιαννάκης, Αντώνης Μοσχοβάκος…
Στην διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρός μας 
Κώστας Λουκόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό 
στους παρισταμένους, ενώ ο συνάδελφος Γιώργος 
Κουτσιμπογιώργος ενημέρωση αναλυτικά τους 
παρισταμένους για θέματα κοινωνικής ασφάλισης 
και περίθαλψης..…
Αντί φλουρί στην πίττα, ο Σύλλογός μας προσέφε-
ρε 2 τάμπλετ και ένα κινητό τηλέφωνο τα οποία και 
δόθηκαν με κλήρωση στους παρισταμένους…. 

Έυχαριστούμε θερμά και ολόψυχα  
τους συναδέλφους μας…

Το ΔΣ του ΠΣΣ-ΟΤΈ

ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σε μια κατάμεστη αίθουσα σε κέντρο διασκεδάσεως στην 
Καλαμάτα, έκοψε την πίτα του το Πολιτιστικό Κέντρο Κα-
λαμάτας με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Νομού Μεσσηνί-
ας το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου. 
Το Πολιτιστικό Κέντρο πιστό στις παραδόσεις τα ήθη και 
τα έθιμα που θέλουν την κοπή βασιλόπιτας από Συλλό-
γους, Οργανισμούς, Σωματεία, κ.λπ. συνέχισε για άλλη 
μια φορά και φέτος το έθιμο αυτό.
Παρευρέθηκαν διακόσια και πλέον άτομα σε μια ζεστή οι-
κογενειακή και συναδελφική ατμόσφαιρα όπου το καλό 
φαγητό, ο χορός και το τραγούδι από ζωντανή ορχήστρα 
κράτησαν το κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες. Την εκδήλωση 
άνοιξε ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου συντα-
ξιούχος, Χρήστος Γεωργιτσέας και ο Αντιπρόεδρος των 
συνταξιούχων Παντελής Κρανιδιώτης με το σαξόφωνό 
του έπαιξε ελληνικές και ξένες μελωδίες.
Παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της ΠΕΕ – ΟΤΕ Χριστίνα Νι-
κολέτου, ο Περιφερειακός Διευθυντής ΟΤΕ Πελοποννή-
σου Βασίλης Κοναξής, η εκπρόσωπος της Περιφερεια-
κής Πελοποννήσου Συνταξιούχων Μαρία Κουβαβά, το 
Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ Μεσσηνίας με τον 
Πρόεδρο Γιώργο Κουμουρά, το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου με τον Πρόεδρο Φίλιππο Τομαρά. Στο τέλος κλη-
ρώθηκαν πλούσια δώρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ.

Ο Σύλλογος μας προγραμματίζει 19 Μαρτίου ημερήσια 
εκδρομή και ξενάγηση (Μουσείο-Στάδιο κλπ) στην Αρ-
χαία Ολυμπία. Πληροφορίες στο τηλ.: 2721 099507.

Την Κυριακή 26 Μαρτίου θα γίνει μνημόσυνο για τους 
εκλιπόντες συναδέλφους μας στον Ιερό Ναό της Αγ.  
Αικατερίνης.

Ο Πρόεδρος
ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟ  
ΤΜΗΜΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με επιτυχία έγινε και 
φέτος η κοπή της 
π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ η ς 
πίτας στις 14 Γενάρη 
στα Γιάννενα με τους 
συναδέλφους παρά τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες 
να δίνουν δυναμικό παρών. 
Ακολούθησε η Άρτα την 1η 
Φλεβάρη με ικανοποιητική 
συμμετοχή συναδέλφων. 
Στις 12 Φλεβάρη στην 
Πρέβεζα κόψαμε την 
πίτα παρουσία αρκετών 
συναδέλφων. 
Τέλος, για να κλείσουμε 
τις φετινές εκδηλώσεις 
κάναμε τον αποκριάτικο 
χορό στα Γιάννενα με 
μεγάλη συμμετοχή.
Ευχόμαστε σε όλους τους 
συναδέλφους καλή χρονιά, 
ευτυχισμένο το νέο έτος, 
με υγεία και του χρόνου να 
είμαστε περισσότεροι στις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος
Μάργαρης Δημήτριος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ντάρας Αθανάσιος  
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ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
1.  Με μεγάλη επιτυχία και χαρά πραγματοποιήθη-

κε την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 στη ΛΑΜΙΑ 
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περι-
φερειακού Τμήματος Λαμίας των Συνταξιούχων 
ΟΤΕ στην αίθουσα του Κέντρου Κουφαλιώργου 
στη Λαμία.

  Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες παρόντες 
ήταν πολλοί συνάδελφοι Συνταξιούχοι που 
ανταλλάξαμε ευχές για τον καινούριο χρόνο 
2017 και στην συνέχεια απολαύσαμε εκλεκτούς 
μεζέδες και χορό. 

2.  Επίσης, στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη 
στην ταβέρνα ΣΠΙΝΑΣΑΣ στην ΑΤΑΛΑΝΤΗ πα-
ρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου Λαμίας των 
Συνταξιούχων ΟΤΕ και πολλούς συναδέλφους 
Συνταξιούχων ΟΤΕ, πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας και στη συνέχεια 
ακολούθησε μεγάλο γλέντι.

3.  Τέλος, στις 31 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ. στο κέντρο του Κώστα Αρκου-
μάνη στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ παρουσία του Διοικητικού 
Συμβουλίου των Συνταξιούχων ΟΤΕ Λαμίας και 
των Συνταξιούχων συναδέλφων του Καρπενη-
σίου, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας με πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Ο Πρόεδρος
ΧΡ. ΣΑΜΙΩΤΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΈΡΟΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

1.  Την 8/10/2016 στην Ι. Μονή Προδρόμου Βέροιας τελέσαμε 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των 52 αποβιω-
σάντων αγαπητών συναδέλφων μας.

2.  Στις 5-6/11/2016 πραγματοποιήσαμε διήμερη εκδρομή με 
προορισμούς Καρπε-
νήσι - Ι.Μονή Παναγίας 
Προυσιώτισσας – Λα-
μία – Μουσείο Θερμο-
πυλών – Μεγάλο Χω-
ριό με εξαιρετική επι-
τυχία. Η φωτογραφία 
από το Μεγάλο Χωριό 

3. Το Σάββατο 28/1/2017 στην ΕΛΗΑ Βέροιας πραγματοποι-
ήθηκε το κόψιμο της πίτας και ο ετήσιος χορός του Περιφ. 

Τμήματος μας μαζί το 
Πολιτιστικό Κέντρο 
ΟΤΕ Ημαθίας με με-
γάλη συμμετοχή και 
επιτυχία.

Ευχαριστούμε τους 
φίλους και συναδέλ-
φους που παρευρέθη-

καν. Η φωτογραφία από την κοπή της πίτας από τον αντιπρό-
εδρο του τμήματος μας σ. Ντίνα Κωνσταντίνο.

Το ΔΣ 

ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΈΙΟΥ
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 o Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ Ηρακλείου πραγματο-
ποίησε με μεγάλη επιτυχία την εθιμοτυπική κοπή βασιλόπιτας για τον ερχομό του νέου 
έτους στο κέντρο "ΙΡΙΔΑ" στα ΠΕΖΑ Ηρακλείου.

Ο πρόεδρος Ιωάννης Κο-
τζαμπασάκης άνοιξε την 
εκδήλωση με ένα σύντομο 
λόγο,όπου ευχαρίστησε τα 
μέλη και τους φίλους που 
με την παρουσία τους, τί-
μησαν την εκδήλωση και 
ευχήθηκε για την νέα χρο-
νιά. Έπειτα καλωσόρισε το 
μέλος του περιφερ. Κεντρι-
κού Δ.Σ. Ηρακλή Κουτάντο 
και το μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής Γιώργο 

Κουτσιμπογιώργο οι οποίοι χαιρέτησαν και ευχήθηκαν για την νέα χρονιά. Το Δ.Σ του 
συλλόγου εύχεται σε όλους καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. 

Προσκαλούμε τα μέλη μας να παραβρεθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου μας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26-4-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στo 
Ξενοδοχείο ΑΣΤΟΡΙΑ.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους του Νομού Λασιθίου να επικοινωνήσουν με το γρα-
φείο μας, τηλ.: 2810 341405 και να μας δηλώσουν τα τηλέφωνά τους για καλύτερη επι-
κοινωνία και ενημέρωση.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΙΧ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ 

Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων

Με μεγάλη συμμετοχή μελών και φί-
λων του Συλλόγου μας πραγματοποι-
ήθηκε η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας για το έτος 2017 σε Μεσολόγγι, 
Αγρίνιο, Ναύπακτο και Λευκάδα. 
Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήμα-
τος Μεσολογγίου, ευχαριστεί θερμά 
όλους τους συναδέλφους, που στήρι-
ξαν τις εκδηλώσεις μας! Και του χρό-
νου με υγεία!!!

Το Περιφερειακό Τμήμα Μεσολογγί-
ου έχει προγραμματίσει τις ακόλου-
θες εκδηλώσεις:

• 8 Μαρτίου 2017, Τετάρτη ώρα 
11 π.μ. Γιορτή Γυναίκας στο Λι-
μάνι Μεσολογγίου στο Al vento.

• 10 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή 
Χαιρετισμοί στην Ιερά Μονή Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Λιγοβιτσί-
ου.

• 17 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή 
Χαιρετισμοί στην Ιερά Μονή Φα-
νερωμένης Λευκάδος.

• 6 Απριλίου ημέρα Παρασκευή 
στον Κήπο των Ηρώων κατά-
θεση στεφάνου προς τιμή για 
την 191 επέτειο της εξόδου της 
φρουράς Ελεύθερων Πολιορκη-
μένων της Ιεράς Πόλεως Μεσο-
λογγίου. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Βάρφης

Ο Γεν. Γραμματέας
Λένα Μπάρλα 

ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΈΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
Έληξαν τελικά με επιτυχία οι εκδηλώσεις 
του Τμήματός μας κοπής πίτας έτους 2017 
στις πόλεις Πάτρα, Αμαλιάδα, Άμφισσα, 
Πύργο και Ζάκυνθο. 
Συμμετείχαν σ’ αυτές πολλοί συνάδελφοι 
και εκ μέρους τους Τμήματός μας ευχαρι-
στώ θερμά όλους και ειδικά τους διοργανω-
τές αυτών των εκδηλώσεων. 
Καλή χρονιά συνάδελφοι.
Χρόνια Πολλά

Γεώργιος Ζίγκηρης 
Πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΈ

Τμήματος Πατρών

ΣΥΝΑΝΤΗΣΈΙΣ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΈΛΩΝ
 ο Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος Τριπόλεως, θα επισκεφθεί και φέτος διά-
φορες πόλεις, όπου θα διοργανωθούν συγκεντρώσεις για ενημέρωση, 
σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.
1.  ΣΑΒΒΑΤΟ 4Η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 11.00) ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  

ξενοδοχείο VILLA CREOLI
2.  ΣΑΒΒΑΤΟ 4Η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΚΟΡΙΝΘΟΣ  

στην ΣΟΥΒΛΑΚΕΡΙ (Παραλία Καλάμια)
3.  ΚΥΡΙΑΚΗ 5Η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ  

στην καφετέρια ΚΑΦΕ (Διον. Σελίμος - Κεντρική Πλατεία) 
4.  ΣΑΒΒΑΤΟ 11Η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 11.00) ΓΥΘΈΙΟ  

στο καφέ ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
5.  ΣΑΒΒΑΤΟ 11Η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΣΠΑΡΤΗ 

στη μπυραρία ΤΕΡΖΗ (Κεντρική Πλατεία) 
6.  ΣΑΒΒΑΤΟ 18Η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 11.00) ΚΡΑΝΙΔΙ  

στην καφετέρια ΛΙΓΕΡΟΣ (Άνω Πλατεία)
7.  ΣΑΒΒΑΤΟ 18Η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΛΥΓΟΥΡΙΟ  

ξενοδοχείο ACTOR (Βάγιας) 
8.  ΚΥΡΙΑΚΗ 19Η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 11.00) ΝΈΑ ΚΙΟΣ  

στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΓΝΑΤΙΑ
(για τους συναδέλφους από ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ και ΝΈΜΈΑ)
Συνάδελφοι, επικοινωνήστε με τους συναδέλφους - συνδέσμους 
κάθε τόπου που έχουμε γνωστοποιήσει και ελάτε να γνωριστούμε, 

να μιλήσουμε, ………….και ο καφές κερασμένος!!!

ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ, (ώρα 19.00), στα εντευκτήρια μας στην Τρίπο-
λη, θα γιορτάσουμε την ημέρα της Γυναίκας, με εδέσματα και γλυκί-
σματα που οι νοικοκυρές ετοιμάζουν και με έκθεση – επίδειξη πλεκτών 
(δημιουργίες του τμήματος εκμάθησης).

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 θα πραγματοποιηθεί προσκυνηματική 
εκδρομή στην Ιερά Μονή Παλαιοπαναγιάς Κυνουρίας, για παρακο-
λούθηση της ακολουθίας του Ακάθιστου Ύμνου. Θα επακολουθήσει 
συνεστίαση στο Παράλιο Άστρος.

ΓΈΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΈΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10Η ΜΑΙΟΥ 2017, ώρα 11.00, στο Τουριστικό Περίπτερο Τρί-
πολης (Πλατεία Άρεως), θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση (ΤΕΛΙΚΗ) του Περιφερειακού Τμήματός μας.

Οι γυναίκες του καλλιτεχνικού τμήματος Ντεκουπάζ του Περιφερειακού 
Τμήματος Τρίπολης εύχονται στους απανταχού συναδέλφους Χρόνια 
Πολλά - Καλές Απόκριες.

Για το Δ. Σ.
 Ο Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ

Ο Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

Η ΈΤΗΣΙΑ ΈΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΈ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΈΔΟΝΙΑΣ 

(ΚΟΖΑΝΗ, ΓΡΈΒΈΝΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 
Η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας των 
συνταξιούχων ΟΤΕ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, 
Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά), πραγματοποιήθηκε το 
βράδυ του Σαββάτου 21/1 στην οικογενειακή ταβέρνα: 
«Ζήνων» στην Κοζάνη. Ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. 
Λευτέρης Μεταξιώτης σημείωσε στον χαιρετισμό του 
πως: «Η παρουσία 
σας είναι μεγάλη 
και συγκινητική, 

παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Ευχόμαστε σε 
όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, οικογενειακή ευτυχία 
και να ξανάρθει η ελπίδα στην ψυχή μας που την έχουμε 
τόσο ανάγκη. Η χρονιά να είναι καλύτερη από την 
περασμένη, αν και οι οιωνοί δεν δείχνουν κάτι τέτοιο». Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε και το μέλος του Δ.Σ. Τηλεπικοινωνιών – ομίλου ΟΤΕ, πρόεδρος του 
Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος της μείζονος περιφέρειας κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας κ. Άγγελος Βουκαντσής. Να σημειωθεί ότι το φλουρί «έπεσε» στο Δ.Σ. 
των Συνταξιούχων ΟΤΕ Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακό τμήμα Κοζάνης, ενώ τρεις τυχεροί 
κέρδισαν δωροεπιταγές προσφορά του συλλόγου. Αξίζει να αναφέρουμε πως το Δ.Σ και ιδιαίτερα 

ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Μεταξιώτης είναι πάντα 
κοντά στα προβλήματα των συνταξιούχων. «Τρανό» 
παράδειγμα οι προθέσεις του στο να βοηθήσει όσο 
μπορεί τους συνταξιούχους σχετικά με την ενημέρωση 
τους για τις μειώσεις των συντάξεων, αφού όπως είναι 
γνωστό η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. 
Καθημερινά το γραφείο Κοζάνης είναι ανοικτό τις 
πρωινές ώρες όπου τόσο ο κ. Μεταξιώτης όσο και οι 

κ.κ. Γιάννης Δαδαμόγιας Γενικός Γραμματέας και Γιώργος Ευκολίδης ταμίας, ενημερώνουν τους 
συνταξιούχους για διάφορα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. 

ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων
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Μ ε τη λέξη «Κράτος» ορίζεται, ο Χώρος, οι 
Διοικούμενοι και οι Διοικούντες.

Ο Χώρος είναι αυτός που είναι και μεταμορ-
φώνεται, αλλάζει καλλιεργούμενος και σωστά 
εκμεταλλευόμενος με την προσφορά των Διοι-
κουμένων και την ευθύνη των Διοικούντων. 

Οι Διοικούμενοι, στην έννοια του Κράτος, εί-
ναι αυτοί που προσδίδουν την πρέπουσα αξία 
στο Κράτος, όποτε και όταν πληρούν ορισμένες 
βασικές προϋποθέσεις. Όταν π.χ. έχουν την πρέ-
πουσα μόρφωση, την αναγκαία υγεία, τηρούν 
τους Νόμους και διέπονται από τις ηθικές αξίες 
των προγόνων των.

Οι Διοικούντες, οφείλουν να τηρούν των όρκο 
τους, να νομοθετούν και να πολιτεύονται για το 
καλό των Διοικουμένων και του Τόπου και για να 
φροντίζουν με κάθε τρόπο να προάγουν τα προ-
τερήματα των Διοικουμένων. 

Η Χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας, αναντίρρητα εί-
ναι, αν όχι ο καλλίτερος, από τους καλλίτερους 
τόπους της Γής και του πλανήτη μας, είναι ένας 
ευλογημένος Τόπος. 

Οι Διοικούμενοι, τουτέστι οι Έλληνες, είναι 
χωρίς ίχνος κομπορρημοσύνης ένας περιούσι-
ος λαός. Έκανε επιστήμες, καλλιέργησε τέχνες, 
δίδαξε αξίες, έγραψε ιστορία, διέδωσε το Χρι-
στιανισμό και ξεχώρισε, ανά τους αιώνες, για το 
φιλότιμό του. 

Οι Διοικούντες, αυτοί και μόνο αυτοί, μένει να 
κριθούν και να αξιολογηθούν προκειμένου να 
διαμορφωθεί το τρίπτυχο του Κράτους και να 
χαρακτηριστεί αυτό ως οντότητα.

Η ιστορία μας δίδαξε, με κάθε επιείκεια, ότι 
διαχρονικά οι Διοικούντες αυτού του Τόπου, οι 
Ηγέτες αυτού του Λαού ήταν κατώτεροι των 
περιστάσεων, εκτός φυσικά ελαχίστων περιπτώ-
σεων, οι οποίες είναι και αυτές που κάνουν τη 
διαφορά και δίνουν το μέτρο σύγκρισης.

Σήμερα, όχι μόνο τους γηγενείς  Έλληνες, αλλά 
και τους παρεπιδημώντας αν ρωτήσει κανείς, 
δεν θα μπορέσει να ακούσει έστω και έναν καλό 
λόγο για τους Διοικούντες, με τη στενή και ευ-
ρεία έννοια του όρου. 

Κάθε λοιπόν χαρακτηρισμός καλός, ή κακός, 
είναι προδήλως φυσικό να αποδίδεται στους 
Διοικούντες, οι οποίοι άλλωστε έχουν και την 
κύρια ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του 
Κράτους. 

Σε αυτούς αποδίδονται και σε αυτούς ανήκουν 
οι όποιοι χαρακτηρισμοί, τους οποίους αγόγγυ-
στα θα πρέπει να αποδεχθούν και με σοφία θα 
πρέπει να αποσείσουν. 

Αυτά, για να μην μας κακοχαρακτηρίσουν, ή 
και μας πουν ότι τους αδικούμε, η και ότι στεκό-
μαστε απέναντί τους. Ας έρθουμε στα καθ’ ημάς.

Είχαμε και το «είχαμε», μας ανήκει, αφού 
εμείς το φτιάξαμε, ένα Ταμείο κόσμημα το πρώ-
το Ενοποιημένο Ταμείο, που λειτουργούσε με 
μια άλλη αισθητική, αφού είχε στο κέντρο του, 

τον Άνθρωπο και μόνο αυτόν.
Οι Διοικούντες, όχι από ζήλεια, αλλά από φθό-

νο απύθμενο, το χαρακτήρισαν «Έυγενές Τα-
μείο» και έβαλαν στόχο ζωής, την εξαφάνισή 
του και το πέτυχαν οι άθλιοι.

Είχαμε και τι δεν είχαμε. 
Παθαίνουμε ψυχικό τραλαλά όταν τα αναπο-

λούμε.
Αγοράσαμε, με δικά μας χρήματα μια τεράστια 

οικοπεδική έκταση (Καστρί), για κατασκηνώσεις 
ανηλίκων και υπερηλίκων, σήμερα έχει γίνει 
από τη «Χρηστή Διοίκηση» στάχτη και μπούρ-
μπουλη. Ανοικοδομήσαμε ιδιόκτητα Γραφεία και 
Ιατρεία, με αισθητική και προοπτική.

Η αξιακή σκέψη των Κρατούντων τα αλλοτρί-
ωσε.

Ακόμα και η Σημαία, αυτό το σύμβουλο, κυμα-
τίζει αν κυματίζει, σκισμένη, σε έναν ιστό που η 
σκουριά του φθάνει στο δρόμο.

Για να μην πονέσουμε περισσότερο και για να 
μην μελαγχολήσουν οι συνάδελφοί μας και πάλι 
δεν αναφερόμαστε στις προσφορές του Συλ-
λόγου μας, στο Πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ και μετέπειτα 
ΤΑΥΤΕΚΩ και οι οποίες έμειναν ανεκμετάλλευτες 
και πάντως όχι με δική μας υπαιτιότητα.

Το Ταμείο αυτό το είχαμε σαν τα μάτια μας. 
Ήταν το σπίτι μας, το δικό μας σπίτι.

Η διάλυση του ΤΑΠ-ΟΤΕ και η ένταξή μας στο 
ΙΚΑ από πλευράς σύνταξης και στον ΕΟΠΥΥ από 
πλευράς Περίθαλψης, έφερε τα πάνω κάτω και 
απέδειξε περίτρανα ότι για τους Διοικούντες 
ισχύει σε παράφραση «τα άνω τοις κάτω συ-
νομιλούν».

Για να απαλύνουμε τον πόνο, τον αβάσταχτο 
ομολογουμένως πόνο, των συναδέλφων μας, 
που το «ανάλγητο» Κράτος επέφερε.

Για να μειώσουμε τη δυστυχία των και να σμι-
κρύνουμε το δάκρυ των μελών μας, από την 
αδιαφορία της «Έξουσίας», αποφασίσαμε να 
οργανώσουμε τρία (3) Κοινωνικά Ιατρεία (Αθή-
να, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) και αν, λέμε αν, τα 
πράγματα μας έρχονταν ευνοϊκά για να μην πού-
με τη λαϊκή ρήση «δεξιά» και παρεξηγηθούμε, 
θα προχωρούσαμε στη Λάρισα, το Ηράκλειο, την 
Τρίπολη και αλλού. 

Με αυτό το σκεπτικό και με αυτή την προοπτι-
κή αγοράσαμε και τους κατάλληλους χώρους.

Οι αποφάσεις των Οργάνων του Συλλόγου 
μας, το επιβεβαιώνουν.

Το εγχείρημά μας χειροκροτήθηκε και επικρο-
τήθηκε από πολλούς και είχαμε αθρόα προσέ-
λευση ιατρών όλων των ειδικοτήτων, για προ-
σφορά εθελοντικής εργασίας, τους οποίους και 
ευχαριστούμε όλους από καρδιάς, ακόμα και 
τώρα. 

Και ενώ όλα πήγαιναν από το καλό στο καλύ-
τερο, ατυχήσαμε στην υλοποίηση του, αφού δεν 
υπολογίσαμε το «Κράτος αράχνη», το οποίο με 
τους καρεκλοκενταύρους του, ήθελα να ασκεί 

εξουσία και μόνο εξουσία.
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, θέλησε να δώσει διέ-

ξοδο στο αδιέξοδο και με απόφασή της μας επέ-
τρεψε οι χώρου αυτοί να γίνουν Περιφερειακά 
Γραφεία του ΕΟΠΥΥ, με ότι αυτό συνεπάγεται 
και να αποτελέσουν χώρους εξυπηρέτησης, όχι 
μόνο των μελών μας, αλλά όλων των Ασφαλι-
σμένων.

Είπαμε δόξα τω Θεώ. Έστω και έτσι, θα γίνει 
κάτι για τα μέλη μας.

Άμ δε! 
Δώσαμε Γη και ύδωρ και υφαλοκρηπίδα και για 

να έχουμε το καλό ερώτημα και όχι το κακό συ-
ναπάντημα, από καρδιάς και με ομόφωνη από-
φαση του Δ.Σ. τους κάναμε παραχωρητήριο των 
χώρων, δεσμευτήκαμε να τους διαθέσουν όλον 
τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλι-
σμό και το αναγκαίο προσωπικό και με Ιώβειο 
υπομονή αναμέναμε δύο (2) περίπου χρόνια την 
υλοποίηση της δικής τους απόφασης. 

Αδίκως και βλακωδώς περιμένουμε. Έπρεπε 
να είχαμε κινηθεί διαφορετικά. Ίσως θα έπρεπε 
να ζητήσουμε Εισαγγελική παρέμβαση, αφού ξέ-
ρουμε ότι η αθλιότητα περισσεύει.

Δυστυχώς κάναμε και κάνουμε πολλές 
ανοχές στις ενοχές κάποιων.

Δεν έχει τελειωμό η απρέπεια και σταματημό η 
αθλιότητα, σε αυτόν τον Τόπο. Κάθε προσπάθεια 
διευκόλυνσης των μελών μας.

Κάθε παροχή και προσπάθεια υποβοήθησης 
του έργου των Διοικούντων, λοιδορείται από 
τους κατέχοντες το «άθλημα» του Λειτουργού, 
έτσι καταλήγουμε ότι, ή εμείς είμαστε για δέσιμο, 
ή αυτοί για @σιμο.
Διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, την οποία. Έι-
ρήσθω εν παρόδω, υπηρετήσαμε διαθέτοντας 
όλον τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του 
ΤΑΠ-ΟΤΕ και για να συμβάλουμε στην εξάλειψη 
κάθε δυσλειτουργίας και προκειμένου να απο-
τρέψουμε τα χειρότερα για τα Ταμεία μας, δη-
λώνουμε και το δηλώνουμε υπογραμμισμένο, 
ότι αναγκαιεί να υιοθετήσει ο ΕΟΠΥΥ την «έξυ-
πνη» κάρτα και να εφαρμοστεί πιλοτικά στο 
Χώρο μας, αδαπάνως για τον ΈΟΠΥΥ και το 
Κράτος, αφού εμείς θα αναλαμβάναμε το όποιο 
κόστος της δαπάνης εκτύπωσης και διανομής 
των καρτών για τα μέλη μας και μάλιστα καθ’ 
υπόδειξη του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου.

Εισπράξαμε το «εύγε» είδαμε την ευθυμία, 
διαπιστώσαμε την ευεξία των Λειτουργών της 
Υγείας, αλλά δεν γνωρίσαμε την προθυμία των 
για λύση του προβλήματος.

Η λεγόμενη «Ασφαλιστική ενημερότητα» 
ήταν αυτή που έβαλε όλο μας το νευρικό σύστη-
μα σε δοκιμασία.
Το νευρικό σύστημα όλων, Διοίκησης και μελών 
του Συλλόγου, στα «κάγκελα», αλλά και οι Λει-
τουργοί της υγείας για τα κάγκελα.

Κράτος ΟΠΈΡΈΤΑΚράτος ΑΝΑΛΓΗΤΟ
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Κράτος ΑΡΠΑΧΤΗΣ
Κράτος ΝΤΡΟΠΗΣ

Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι δεν υπάρχουν 
ευθύνες στα μέλη μας και μάλιστα τους κατα-
λογίζουμε μεγάλες, αφού αρκετοί από εμάς και 
πάντως όχι από σκοπιμότητα, αλλά προφανώς 
από αμέλια και από γηγενή αδυναμία, δεν φρο-
ντίσαμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις 
μας προς τους Φορείς, παρέχοντας και προσκο-
μίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αλλά πώς να το κάνουμε, είναι όχι μόνο ηλί-
θιο, αλλά και ανθελληνικό, το επίσημο Κράτος να 
δέχεται ως μη έχουσα Ασφαλιστική Ενημερότη-
τα τη γυναίκα και το παιδί του συναδέλφου, του 
συναδέλφου που γεννήθηκε εδώ, υπηρέτησε 
στρατιώτης, εργάστηκε προσφέροντας και φο-
ρολογήθηκε για 70 και πλέον χρόνια και να ανα-
γνωρίζει και δέχεται πλήρως ασφαλισμένη την 
αλλοεθνή, την οικονομική μετανάστρια, ακόμα 
και τον κάθε λαθρομετανάστη.

Κάτω από τέτοιες λογικές αναζητάς το κώ-
νειο.

Δεν τα λέμε όλα αυτά και πολλά άλλα που θα 
μπορούσαμε να απορυθμίσουμε, ομολογούμενα 
και ανομολόγητα, με διάθεση 
συνδικαλιστικής αντιπαλότη-
τας, η πολιτικής αντιπαράθε-
σης με κανέναν, Λειτουργό, ή 
Σύντροφο.

Ούτε και διακατεχόμαστε 
από το σύνδρομο της εξουσί-
ας, η οποία και δεν μας λείπει 
και με αυτή την έννοια δεν 
επιχειρούμε κανενός είδους 
αυτοπροβολή. 

Στόχευσή μας είναι η εξυ-
πηρέτηση των μελών μας, 
χωρίς προαπαιτούμενα και 
να σημειώσουμε με έμφαση 
ότι αυτό τούτο είναι που κάνει και τη διαφορά. 

Ο Σύλλογός μας, αυτός ο ιστορικός Σύλλογος, 
που έχει γράψει ιστορία, ιστορία μακρόχρονη, 
αφού λειτουργεί αδιατάρακτα από το 1948 και 
προσφέρει αδιάλειπτα.

Αυτός ο Σύλλογος, ο μεγαλύτερος (33.000 με-
λών), όχι μόνο του Ελλαδικού Χώρου, αλλά και 
του Ευρωπαϊκού, ΟΥΔΈΠΟΤΈ έκανε πεζοδρο-
μιακό συνδικαλισμό, ούτε καν επιθετικό, έκανε 
και κάνει, συνδικαλισμό προσφοράς, προσφο-
ράς στα μέλη του και το κοινωνικό σύνολο.

Μια προσφορά, με συνδρομή στην όποια Κρα-
τική πρωτοβουλία, που θα αφορά και τα μέλη 
μας και βέβαια είναι αυτονόητο ότι η όποια προ-
σφορά δεν αποβλέπει και δεν διεκδικεί προνο-
μιακή μεταχείριση, αλλά και ούτε απεμπολείται 
η διεκδίκηση επίλυσης των διακαίων αιτημάτων 
μας.

Προσφέρουμε και παράλληλα διεκδικούμε 
μαχητικά την επικράτηση του δικαίου και του 
κοινωνικά αποδεκτού.

Η Διοίκηση, ή όποια Διοίκηση, πρέπει να στα-

ματήσει να συναλλάσσεται και να συνομιλεί με 
τους «προθύμους» και από ενοχική αδράνεια 
με τους «υβριστές» της.

Δεν λέμε τίποτα, μα τίποτα, από όλα αυτά, για 
να εκφράσουμε μόνο το παράπονό μας για τη μη 
χρηστή Διοίκηση, της «Εξουσίας», ούτε και κα-
ταγγέλλουμε γεγονότα από συνδικαλιστική δια-
στροφή.

Μαθήματα ευπρέπειας και ήθους παραδί-
δουμε, αλλά και δίχτυ προστασίας απλώνου-
με.

Κάποιοι ίσως προσπαθήσουν να μας πείσουν 
ότι δεν καταλαβαίνουν, ή και κάποιοι άλλοι, οι 
περισσότεροι, θελήσουν να αποποιηθούν τη 
δική τους ευθύνη και ίσως και κάποιοι άλλοι, πι-
θανόν οι λιγότεροι, συνεχίσουν να μας κουνούν 
το δάκτυλο.

Σε όλους συνιστούμε αυτοσυγκράτηση και 
στους ολίγους, τους πλέον απρεπείς, λέμε με 
στεντόρεια φωνή, το δάκτυλό τους εκεί που ξέ-
ρουν, γιατί αλλιώς θα τους το κόψουμε και το 
ξέρουν ότι θα το κόψουμε. 

Ε! Δεν είναι δυνατόν να παρέχεις, ως Φορέας, 
στο ΙΚΑ πέντε (5) υπαλλήλους, προκειμένου να 
συνδράμουν στο δυσβάστακτο έργο των τακτι-
κών υπαλλήλων του, για την συνολική εξυπη-
ρέτηση των Ασφαλισμένων του και η Διοίκηση 
να αποφεύγει τόσο δεικτικά ακόμα και να μας 
συναντήσει..

Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε «φόρτο εργα-
σίας», στους «Άρχοντες του Υπουργείου», για 
να μας δεχθούν.

Αυτοί ξέρουν το γιατί. 
Όλα αυτά και πολλά άλλα μας εξωθούν να 

λέμε και μάλιστα μετά παρρησίας, άραγε αξίζει 
και πρέπει να προσφέρει κανείς και ακόμα να 
θέτει και τη ζωή του σε κίνδυνο προκειμένου να 
κάθεται στη καρέκλα της εξουσίας ο Πολάκης, 
ο Πετρόπουλος, ο Τόσκας, η Θεανώ Φωτίου, η 
Γεροβασίλη και ο κάθε λογίς Καρανάσιος και τό-
σοι άλλοι.

Είναι ντροπή οι Έλληνες να αυτοκτονούν, από 
απόγνωση, είναι απαράδεκτο οι νοικοκυραίοι 
να ψάχνουν για ένα ξεροκόμματο στους κάδους 

απορριμμάτων και οι «πρόθυμοι» και οι «υπά-
κουοι» της Εξουσίας, με τις ευλογίες των Λει-
τουργών της Νομοθετικής, ή της Εκτελεστικής 
Εξουσίας, να απολαμβάνουν σκανδαλωδών εξυ-
πηρετήσεων και αστρονομικών αποδοχών.

Αφήνουμε ασχολίαστη τη θέση και στάση του 
Αξιότιμου, κατά τα άλλα, Φλαμπουράρη.

Είναι ΝΤΡΟΠΗ, για μας που συμβάλαμε στη 
«δωρεάν παιδία» των φερέλπιδων τροφίμων 
του Κοινοβουλίου να τους βλέπουμε να ασχη-
μονούν ακυρώνοντας ακόμα και το Έλληνικό 
μας φιλότιμο. 

Ηγέτες, για φωτοστέφανο, ηγέτες για κλωνο-
ποίηση, ίσως χρειαστεί, για να σωθούν και άλλα 
ηλιακά συστήματα.

Τι άλλο να πεις όταν νομοθετούν επιβάλλο-
ντας 6 % εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ, στις συντάξιμες 
αποδοχές Κύριας Σύνταξης και 6 % εισφορά 
στις αποδοχές Επικουρικής Σύνταξης, την ώρα 
που ξέρουν ότι ένα μεγάλο μέρος των Ασφαλι-

σμένων δεν δικαιούνται και 
δεν λαμβάνουν Επικουρική 
Σύνταξη και να ήταν μόνο 
αυτό οι δικαιοδόχοι μέρους 
Σύνταξης του θανόντος συ-
ντρόφου πληρώνουν και για 
να ακριβολογούμε, δεν πλη-
ρώνουν εθελοντικά, αλλά 
τους παρακρατείται, με το 
έτσι θέλω, 24 % εισφορά και 
δεν προσμετράμε το αποδι-
δόμενο ποσό, αλλά δεν σκέ-
φτηκε κανείς, από αυτούς 

τους «σοφούς», ότι μετατρέπουν το Κράτος σε 
αρπακτικό αισχίσου είδους.

Άραγε για να κατανοήσουν το ατόπημά τους, 
εγώ δεν δικαιούμαι Επικουρικής Σύνταξης και 
φυσικά δεν παίρνω και με αυτή την έννοια πλη-
ρώνω μόνο 6 % για Περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ. 

Η μοίρα και η ανάγκη με οδηγούν στο Νοσο-
κομείο και στο ίδιο δωμάτιο όπου με την ίδια 
ασθένεια νοσηλεύεται και ένας άλλος ασφαλι-
σμένος, ο οποίος συμπτωματικά καταβάλει 24% 
για περίθαλψη. Άραγε ο συνοσυλευόμενος θα 
απολαμβάνει καλλίτερης περίθαλψης από εμένα; 

Άραγε τι ψυχή θα παραδώσουν αυτοί που νο-
μοθετούν, ότι η χορήγηση του αναγκαίου για την 
ίαση του ασθενούς, φαρμάκου, θα είναι συνάρ-
τηση του «προσδόκιμου ζωής του»;

Αν, λέμε αν, ο Κολοκοτρώνης ήξερε ότι η 
Έλλάδα θα Διοικηθεί από τέτοιους Ηγέτες θα 
έκοβε τα @δια του.

Δέστε τους, θαυμάστε τους.
Κ. Λουκόπουλος



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Συναδέλφισες Συνάδελφοι,
Τα πάντα στην ζωή υπόκεινται στον νόμο της κινη-

τικότητας, μεταβλητότητας και της προσαρμογής στις 
ανάγκες της κάθε εποχής… Δεν θα μπορούσε να συμ-
βαίνει κάτι το διαφορετικό στον τομέα της υγείας και 
της ασφάλισης…

Ο μεγάλος σοφός της αρχαιότητας Αριστείδης κα-
ταγόταν από την Κέα και ήταν εκείνος που θέσπισε 
τον νόμο «Κείον το Νόμιμον». Κατά τον νόμο αυτό 
όποιος πολίτης δεν ήταν «χρήσιμος» στην πολιτεία για 
την πνευματική του συνεισφορά αλλά και τη σωματι-
κή του δύναμη, έπρεπε να πεθάνει. Κατά συνέπεια, 
όσοι κάτοικοι ξεπερνούσαν την ηλικία των 70 ετών 
«αυτεκωνιάζοντο», δηλαδή αυτοκτονούσαν πίνοντας 
κώνειο από το φυτό Μανδρα γόρας. Έτσι, πριν δύο 
χιλιάδες περίπου χρόνια οι Κώες νοικοκύρευαν την 
κοινωνία τους.

Αυτά.., τα βάρβαρα κι απάνθρωπα συνέβαιναν 
τότε… Κάτι, όμως, παρόμοιο συμβαίνει και στις ημέ-
ρες μας.., με δημοκρατικό κατά τα λοιπά τρόπο…

Σήμερα, τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας 
μας έχουν οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε το κράτος 
να βρίσκεται σε στάσης πληρωμών και στην ουσία σε 
πτώχευση. Πολλές προτάσεις ειδικών και μη ειδικών 
που προβάλλονται συνεχώς από τα ΜΜΕ εισηγούνται 
διάφορες «θεραπείες» για την οικονομική μας κατά-
πτωση.

Περιορισμό του κράτους πρόνοιας, περαιτέρω μεί-
ωση μισθών και συντάξεων, ελαχιστοποίηση αμυντι-
κών δαπανών, κατάργηση δωρεάν παιδείας, απόλυση 
υπαλλήλων δημόσιου. Κύριο επιχείρημα για τη λήψη 
των ρηξικέλευθων και δραστικών αυτών μέτρων εί-
ναι, το οικονομικά ορθό, για τη σωτηρία της οικονο-
μίας μας.

Όχι δεν έφτασαν να εισηγηθούν κάποιοι το «Κείον 
το Νόμιμο» αν και οι επιδεινούμενες συνθήκες δια-
βίωσης και το μπάχαλο στον τομέα της υγείας εκεί 
οδεύει….. Ο Σύλλογός μας με δεκάδες υπομνήματα, 
παραστάσεις αλλά και αγωνιστικές παρεμβάσεις έχει 
καταγγείλει την κατάρρευση του συστήματος υγείας 
και έχει απαιτήσει από τις κυβερνήσεις τουλάχιστον 
σ’ αυτό το υπέρτατο αγαθό, την υγεία, να υπάρξουν 
άμεσες λύσεις.

Παράλληλα στην αδυναμία των φορέων έστω και 
τυπικά να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους μέλη 
μας και όχι μόνο, διαθέσαμε από τις συνδρομές τους 
προσωπικό προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το 
δυνατόν καλύτερα συνάδελφοι που είχαν ανάγκη, 
απλών στην ουσία διαδικασιών, τεράστιας σημασίας 
όμως για τον καθένα.

Το μπάχαλο στην ασφαλιστική ενημερότητα, η τρα-
γική καθυστέρηση στην απόδοση παροχών σε χρήμα 
(έξοδα κηδείας, κλπ), η αδυναμία έκδοσης βιβλιαρίων 
και η αδυναμία ή αδιαφορία των αρμοδίων μας ανά-
γκασε να προβούμε στην πρόσληψη προσωπικού και 
διάθεσή του, στους Φορείς.

Προσωπικό που κατά κοινή ομολογία όλων αντα-
ποκρίθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης στο ρόλο του 
παρά τις εύλογες πολλές φορές κριτικές ότι «δεν είναι 
δικιά μας αρμοδιότητα, ας το λύσει το πρόβλημα το....
Κράτος!!!» 

Το Κράτος !!! Αλήθεια ποιο Κράτος;
Αυτό που με πράξεις, παραλήψεις αλλά και ιδεολη-

πτικές εμμονές χρεοκόπησε τη Χώρα;
Αυτό που την υψηλή επί χρόνια εισφορά μας για την 

απολαβή μιας αξιοπρεπούς σύνταξης στη δύση της 
ζωής την κατάντησε επαιτεία και φιλοδώρημα;

Αυτό που την Δημόσια Υγεία και περίθαλψη, την 
έκανε ατομική υπόθεση με φάρμακα που πρέπει να 
αγοράζεις, με γάζες, σύριγγες, σεντόνια ακόμη και 
κρεβάτι που πρέπει να κουβαλήσεις μαζί σου στο Νο-
σοκομείο;

Αυτό που τελικά δεν μπορεί και δεν θέλει να κα-
ταλάβει ότι οι συνταξιούχοι, απόμαχοι της εργασίας, 
από ένα Κοινωνικό Κράτος Δικαίου περιμένουν την 
αναγκαία προστασία;

Παραθέτουμε σ’ αυτό το μικρό ξέσπασμα μια μόνο 
πτυχή των τεράστιων προβλημάτων που το σύνολο 
των πολιτών αυτής της χώρας αντιμετωπίζει, αλλά 
ιδιαίτερα και των συνταξιούχων μελών μας.

Ως Σύλλογος όμως, δεν μένουμε με τα χέρια σταυ-
ρωμένα και μαζί με τις όποιες παρεμβάσεις προτάσεις 
υπομνήματα παραστάσεις οφείλουμε παράλληλα να 
βρίσκουμε και άλλες λύσεις σε μεγάλα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, εκμεταλλευόμενοι 
τη συλλογικότητα και το μέγεθος του Συλλόγου μας.

Συναδέλφισες Συνάδελφοι
Είναι γεγονός ότι με την κατάρρευση του συστή-

ματος υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας έχουν 
βρει «χώρο» διάφορα προγράμματα, που καλύπτουν 
έναντι πρόσθετου τιμήματος και μέσω ατομικών ή 
ομαδικών συμβολαίων, λύσεις ανάγκης.

Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν ακόμη και στο «πα-
λαιό» σύστημα υγείας μέσω των «Ευγενών», ή μη, 
Ταμείων υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση και 
στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια πε-
ρίθαλψη και υγεία.

Εμείς π.χ. είχαμε ελευθερία στην επιλογή ιατρού και 
καταβολή από το ταμείο χρημάτων μέσω αποδείξεων. 
Είχαμε με τον ίδιο τρόπο ελεύθερη επιλογή και για τις 
διαγνωστικές εξετάσεις στη βάση εγκεκριμένου τιμο-
λογίου με χρήση του βιβλιαρίου μας ταυτόχρονα σε 
νοσοκομεία θέση Α, Β, ΑΑ κοκ.

Στον αντίποδα υπήρχαν τα ιατρεία του ΙΚΑ, η συ-
νταγογράφηση μόνο από τον ιατρό του ΙΚΑ, οι εξετά-
σεις μόνο στα ιατρεία του κ.ο.κ.

Με τις ραγδαίες αλλαγές που έγιναν στις ενο-
ποιήσεις - καταργήσεις ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ, ΕΦΚΑ κλπ  
Κ Α Ν Ε Ι Σ τελικά δεν απολαμβάνει υπηρεσιών υγεί-
ας και κυρίως την ανάγκη προληπτικά πρωτοβάθμι-
ας και κατά την άποψή μας ένας νέος «πυλώνας» 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτός της ιδιωτική πρόσθετης 
ασφάλισης για πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Έχουμε επισημάνει και παλαιότερα ότι τα μόνα χρή-
ματα-εισφορές που δίνει κάποιος σ’όλο τον εργασι-
ακό του βίο αλλά και ως συνταξιούχος για την υγεία 
είναι τα μόνα που δεν θέλει ο ίδιος να τα χρησιμο-
ποιήσει.

Θέλει όμως αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν 
με σωστό τρόπο και να ανταποδώσουν στο μέτρο του 
δυνατού λύση στο πρόβλημα αυτού που τα έχει ανά-
γκη ως παροχή υγείας.

Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα την πο-
ρεία του φυτιλιού στο εκρηκτικό μείγμα του συστή-
ματος υγείας να έχει ήδη πάρει φωτιά και τα μέλη μας 
να αναζητούν διεξόδους. Στο κενό αυτό που δημιουρ-
γήθηκε, εμφανίστηκαν εταιρείες που μέσω συνεργα-
σιών με ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, 
έβγαλαν προγράμματα « Πρόσθετης Ασφάλισης» και 
πάρα πολλοί συνάδελφοι κατέφυγαν, η επιθυμούν να 

καταφύγουν σε τέτοιου είδους συμβόλαια.
Σημειώνουμε ότι με παρόμοιο τρόπο και παλιότερα 

είχαν αναπτυχθεί, και συνεχίζουν να υπάρχουν, προ-
γράμματα, όχι μόνο υγείας αλλά και συνταξιοδοτικά.

Για μεν τα συνταξιοδοτικά τα οποία ήταν και παρα-
μένουν κοστοβόρα έκαναν χρήση και κάνουν όσων 
«αντέχει» η τσέπη τους, αν και η απουσία ελέγχου της 
«αγοράς» από το κράτος δημιούργησε και δημιουργεί 
φούσκες και χαμένες περιουσίες.

Το ίδιο συνέβαινε και συμβαίνει ακόμη και με τις 
υποχρεωτικές ασφαλίσεις όπως αυτή του κλάδου 
αυτοκινήτων. Για τα προγράμματα υγείας άνθισε και 
ανθίζει κατά την άποψή μας μια αγορά που και αυτή 
δεν περιβάλλεται από ένα πλαίσιο. Έχει όμως παράξει 
από σοβαρές Έταιρείες, λύσεις σε προβλήματα.

Μπροστά στον κατακλυσμό προσφορών τέτοιων 
προγραμμάτων ακόμη και μέσω των ΜΜΕ, έντυπων 
και ηλεκτρονικών με διάφορες ονομασίες και παρο-
χές και με οχλήσεις δεκάδων συναδέλφων που ανα-
ζητούν στο μέτρο που αντέχουν μιας τέτοιας πρόσθε-
της παροχής, ο Σύλλογός δεν έμεινε απαθής.

Συζήτησε διεξοδικά το όλο θέμα στο εσωτερικό του 
και στη συνεδρίαση το Δ.Σ αποφάσισε, δεδομένου 
της πολυπλοκότητας του θέματος να αναθέσει σε μια 
εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, να διε-
ρευνήσει το θέμα και να μας προτείνει λύση.

Μια λύση όχι βέβαια εμπλοκής στη διαδικασία 
του Συλλόγου μας, αλλά μια πρόταση αξιόπιστη 
που θα μπορούσε το μέλος μας, αν ήθελε, αν 
μπορούσε και απόλυτα με την δική του θέληση να 
αγοράσει για να ικανοποιήσει την ανάγκη του. 

Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ λοιπόν με την εμπειρία που δια-
θέτει, δεδομένου ότι 19 χρόνια τώρα είναι αποκλει-
στικός σύμβουλος Διαχειρίσεων Κινδύνου και Ασφά-
λισης του Ομίλου ΟΤΕ, με την από 12/1/2017 επιστολή 
της, που αυτούσια την παραθέτουμε στην εφημερίδα 
μας, αφού εξηγεί τη διαδικασία που ακολούθησε, 
πρότεινε τη διάθεση ενός προγράμματος που υπο-
στηρίζεται από την ασφαλιστική Εταιρεία CNP ΖΩΗΣ. 

Έγιναν συζητήσεις εξαντλητικές προκειμένου το 
πρόγραμμα αυτό να έχει οικονομικά στοιχεία συμβα-
τά και με το μέγεθος του Συλλόγου μας δεδομένου ότι 
παρόμοια, ή ίδια προγράμματα, λειτουργούν ήδη και 
ίσως και με καλύτερους οικονομικούς όρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευρυμένο με τη συμ-
μετοχή και των Προέδρων, από τα Τοπικά μας Τμή-
ματα αφού ενημερώθηκε ενδελέχως από τους συμ-
βούλους της ΟΤΕ Ασφάλιση, έλαβε υπ’όψη ΟΛΕΣ τις 
παραμέτρους και αποφάσισε να προβάλλει το πρό-
γραμμα, που η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ πρότεινε μέσω της 
CNP ΖΩΗΣ. 

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει με μια σημαντικότατη 
έκπτωση τα μέλη του Συλλόγου, που θα ήθελαν να το 
αγοράσουν καθώς και τις οικογένειες, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, με κάλυψη σε όλη τη Χώρα και με πληθώρα 
παροχών. Το σημαντικότερο όμως και το τονίζουμε 
είναι, ότι υποστηρίζεται από μία μεγάλη Ασφαλιστική 
εταιρεία και Ελέγχεται από την ΟΤΕ Ασφάλιση.

Με την εγγραφή κάποιου στο πρόγραμμα αυτό μαζί 
με το συμβόλαιο τον πίνακα παροχών και ό,τι άλλο 
χρήσιμο για την λειτουργία και χρήση του προγράμ-
ματος ο ασφαλισμένος μέλος μας θα παραλαμβάνει 
και την κάρτα μέλους με τα αναγκαία στοιχεία και τα 
λογότυπα του Συλλόγου μας, της ΟΤΕ Ασφάλισης και 
της CNP Ζωής.

Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας    
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Προς Δ.Σ. Π.Σ.Σ. - ΟΤΈ
Κύριοι, μετά από την εντολή σας προς την εταιρεία μας, με Αρ. Πρωτ. : 17054/Φ5 της 1-12-2016, 

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι μετά από διερεύνηση της ασφαλιστικής αγοράς, 
πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στην εντολή σας, επ´ ωφελεία των μελών του Συλλόγου 
σας και με βάσει τους καταστατικούς σας σκοπούς, πετυχαίνοντας για εσάς τις μεγαλύτερες δυνατές εκ-
πτώσεις αλλά και λειτουργικές ευκολίες, σε ένα στοχευμένο στην αναζήτησή σας ποιοτικό και φερέγγυο 
ασφαλιστικό πρόγραμμα. Στην βάση των μέχρι τώρα επικοινωνιών μας, εντοπίστηκε ως προτεραιότητα 
η εξεύρεση ενός ασφαλιστηρίου για τα μέλη σας για κάλυψη πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής) πε-
ρίθαλψης σε επίπεδο ιατρικού δικτύου και διαγνωστικών μονάδων με Πανελλαδική κάλυψη. Από την 
διερεύνηση που κάναμε από τις συνεργαζόμενες με εμάς ασφαλιστικές εταιρείες, με γνώμονα, πέρα 
από την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του παρόχου, την ιδανική σχέση τιμής και προσφερόμενων 
υπηρεσιών, καταλήξαμε και συστήνουμε ως το πλέον κατάλληλο, το πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής 
κάλυψης bonjour optimum της ασφαλιστικής εταιρείας CNP Ζωής Α.Ε. Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό 
πρόγραμμα, προσφέρει Πανελλαδική υποστήριξη, έχει αμεσότητα, δέχεται όλες τις ηλικίες και ανεξάρ-
τητα από την σημερινή κατάσταση της υγείας τους. Προσφέρει ελεγχόμενο χαμηλό κόστος επίσκεψης 
σε ιατρικό δίκτυο και δίκτυο διαγνωστικών κέντρων. Πλήρη απορρόφηση της συμμετοχής στην διε-
νέργεια ιατρικών εξετάσεων με παραπεμπτικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δωρεάν πρόσβαση σε ιατρούς βασικών 
ειδικοτήτων σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, κάλυψη - με όρια - σε επείγοντα περιστατικά, ένα τσεκ απ 
το έτος και πλήθος άλλων συνοδευτικών υπηρεσιών όπως, ενδεικτικά, φυσιοθεραπείες, ψυχολόγους, 
οδοντιατρικά κ.α., με πολύ σημαντική έκπτωση και πλήρη υποστήριξη βάσει έμπειρου, φιλικού και κα-
τάλληλα εκπαιδευμένου συντονιστικού κέντρου συνεχούς λειτουργίας. 

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό, να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός, ότι αντίστοιχα προγράμ-
ματα προωθούνται και από εμπορικές εταιρείες που δεν ανήκουν στον ασφαλιστικό χώρο και είναι 
πιθανόν να δημιουργήσουν σύγχυση ως προς το από πού κάποιος πρέπει να το προμηθευτεί. Σε αυτό 
ακριβώς το σημείο, ερχόμαστε υπεύθυνα να σας καταθέσουμε την επαγγελματική μας άποψη, η οποία 
είναι καθαρή ως προς την επιλογή και την συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία. Ο κύριος λόγος είναι η 
φερεγγυότητα και η διασφάλιση που μπορεί κάποιος να έχει από την συνεργασία του μέσω μιας ασφα-
λιστικής εταιρείας που λειτουργεί σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο πλαίσιο από πολλούς μηχανισμούς 
με πρώτο την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η σχέση που θα 
χτιστεί κατά την άποψή μας, θα πρέπει να έχει τα καλύτερα δυνατά στοιχεία εύρυθμης οργάνωσης, 
λειτουργίας και φερεγγυότητας σε βάθος χρόνου και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να διασφαλιστεί, κατά το 
δυνατόν, από σχέσεις που χτίζονται με εμπορικές εταιρείες, που εκ του νόμου και της πραγματικότητας, 
λειτουργούν σε περιβάλλον χαμηλών ρυθμιστικών πλαισίων και ελέγχων. Παραδειγματικά αλλά εν-
δεικτικά, μια ασφαλιστική εταιρεία πρέπει για το σύνολο των κινδύνων που αναλαμβάνει να σχηματίζει 
κεφάλαια (περιθώρια φερεγγυότητας) που θα της επιτρέψουν να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρε-
ώσεις της στο μέλλον ακόμη και σε ακραία σενάρια, πράγμα που σίγουρα δεν υποχρεούται και δεν κάνει 
μια μη ασφαλιστική επιχείρηση (εμπορική) από έλλειψη οργάνωσης, κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. 

Στα πλαίσια, λοιπόν, της εντολής σας και με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έχουμε έρθει ήδη 
σε προχωρημένες συζητήσεις με την εν λόγω ασφαλιστική. Από αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα εί-
μαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε με πλήρη ανάλυση τις λειτουργικές ευκολίες που θα υποστηρίζο-
νται στα μέλη σας και θα κάνουν την πρότασή μας πλήρως ανταγωνιστική, δελεαστική αλλά και προσιτή.

Η CNP Ζωής, ανταποκρινόμενη πλήρως στην πρόκληση να παρέχει ποιοτικές και φερέγγυες υπηρε-
σίες, μέσω εμάς, σε έναν από τους μεγαλύτερους Συλλόγους της Χώρας, παρέχει αρχικά την δυνατότη-
τα σύναψης ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου με δυνατότητα πώλησης σε εθελοντική, ατομική 
ή οικογενειακή βάση, μόνο για τα ενεργά μέλη του Συλλόγου σας, δίνοντας έκπτωση περίπου 40%. 
Συγκεκριμένα, από 111€ για το μέλος σας που θα είναι κύριος ασφαλισμένος, μέσω του δικού μας/σας 
συμβολαίου, θα παρέχεται με 66€/έτος.

Όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει, εφόσον υιοθετηθεί από εσάς, να υποστηριχτεί 
από όλα τα μέρη, έτσι ώστε να εγγράψει όσο το δυνατόν περισσότερους ασφαλισμένους και να είναι όσο 
το δυνατόν περισσότερα μέλη σας ωφελούμενα. Η ενδυνάμωση του προγράμματος από το ξεκίνημα, 
είναι ζωτικής σημασίας και θα δεχτούμε με χαρά την εμπειρία σας αλλά και την υποστήριξή σας για την 
όσο το δυνατόν καλύτερη αποδοχή από τα μέλη σας.

Στο διαδικαστικό μέρος, αρχικά θα συναφθεί ένα ασφαλιστήριο για λογαριασμό του Συλλόγου σας, 
από εμάς στην ασφαλιστική εταιρεία CNP Ζωής Α.Ε. (στο οποίο συμβόλαιο θα εμφαίνεστε μόνο ως λα-
βόντες γνώση), όπου θα έχουν μόνο τα μέλη σας (και οι οικογένειές τους) την δυνατότητα να το αγορά-
ζουν ατομικά (στην τιμή που προανέφερα) και η έκδοση της σχετικής κάρτας, θα γίνεται με τα λογότυπα 
και του Συλλόγου σας και της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Αυτό θα μπορέσει να δώσει και επιπρόσθετο κίνητρο για 
εγγραφή ακόμη περισσότερων μελών και αναγνωρισιμότητα σε εμάς και για επιπρόσθετες ασφαλιστι-
κές καλύψεις (νοσοκομειακά, αυτοκίνητα, σπίτια κ.α.). Μέλημά μας ήταν και είναι, να σας παρέχουμε 
ως εξειδικευμένοι και έμπειροι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ανήκουμε και οι δυο στην μεγάλη 
οικογένεια του Ομίλου ΟΤΕ, το μέγιστο του ωφελήματος στην αναζήτησή σας για σωστή υποστήριξη 
και ενημέρωση των μελών σας, στην εξωνοσοκομειακή παροχή και είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνερ-
γασία μας θα τους το παρέχει. Επιπρόσθετα, τα μέλη σας και συνάδελφοί μας, μπορούν μέσα από την 
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, να βρουν άκρως φιλικές και ανταγωνιστικές λύσεις σε πλήθος άλλων ασφαλιστικών 
αναγκών τους και με χαρά θα τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας εφόσον το θελήσουν. Φιλοδοξία μας 
είναι να γίνουμε και θα προσπαθήσουμε για αυτό, το θετικό κέντρο αναφοράς σε κάθε ασφαλιστική σας 
ανάγκη. Είτε συντεταγμένα ως Σύλλογος, είτε ως μεμονωμένο μέλος/συνάδελφος. Σας ευχαριστούμε 
εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας και είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνηση 
ή πληροφόρηση με την ελπίδα της αποδοχής της πρότασής μας και την στήριξη των ενεργειών μας.

Με εκτίμηση, Πάνος Ρογάρης, Δ/νων Σύμβουλος

Περίθαλψης
Οι λεπτομέρειες του Ομαδικού-ατομικού αυτού συμ-

βολαίου βρίσκονται ανηρτημένες στη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της ΟΤΈ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ www.oteasfalisi.gr 

Από τις 20 Μαρτίου μέσω της αποκλειστικής τηλεφωνι-
κής σύνδεσης 210 5200400 θα είναι, από τις 9 το πρωί 
έως και τις 5 το απόγευμα, ειδικός ασφαλιστικός σύμβου-
λος της εταιρείας στη διάθεση του όποιου μέλους μας προ-
κειμένου είτε να αντλήσει πληροφορίες είτε να ασφαλισθεί.

Η ασφάλιση θα παρέχεται μέσω του ομαδικού ασφαλι-
στηρίου συμβολαίου που εχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΟΤΕ 
Ασφάλισης και της CNP Ζωής.

Απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου μας.
Κυρίως ασφαλισμένοι (καταβάλουν τα ασφάλιστρα) μπο-

ρεί να είναι και τα ενήλικα τέκνα των μελών.
Το μέλος του συλλόγου ως κυρίως ασφαλισμένος μπορεί 

να ορίσει ως εξαρτώμενα μέλη τον ή την σύζυγο, τα τέκνα, 
τα εγγόνια και τους γονείς.

Ένα ενήλικο τέκνο, μέλους του Συλλόγου, μπορεί να ορί-
σει ως εξαρτώμενα μελή το/τη σύζυγο του (νύφη η γαμπρό 
του μέλους του συλλόγου) τα τέκνα του και τα εγγόνια του.

Τα ετήσια μικτά/ολικά ασφάλιστρα εξαρτώνται από τον 
ρόλο του ασφαλισμένου, δηλαδή αν πρόκειται για κυρίως 
ασφαλισμένο ή εξαρτώμενο μέλος και από το πλήθος των 
εξαρτώμενων μελών στο ίδιο συμβόλαιο και την ηλικία τους.

Ρόλος Ασφαλισμένου  
προσώπου

Έτήσια μικτά/ολικά  
ασφάλιστρα

Κυρίως Ασφαλισμένος 66 Έυρώ
1ο εξαρτώμενο μέλος (ανεξαρτ. 
ηλικίας)

45 Έυρώ

2ο και για κάθε επόμενο εξαρτώ-
μενο μέλος
-  Έως 27 ετών (χρέωση μεχρι 2 

ατομα, δηλαδή 30 Ευρώ)
15 Έυρώ

- Άνω των 27 ετών 45 Έυρώ

Τονίζουμε ότι για να έχει κάποιος την έκπτωση του προ-
γράμματος πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου μας και αυτό 
θα πιστοποιείται από το αρχείο μας με τον Αριθμό Μητρώου 
Ασφαλισμένου.

Αυτή η πιστοποίηση είναι και η μοναδική εμπλοκή στη 
διαδικασία του Συλλόγου.

Συναδέλφισες και Συνάδελφοι
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ομαδικό αυτό ασφαλιστικό πρό-

γραμμα που διατίθεται από εγνωσμένου κύρους εταιρεία, την 
Γαλλική πολυεθνική CNP και υποστηρίζεται από πιστοποιημένο 
διαμεσολαβητή, την ΟΤΕ Ασφάλιση, αποτελεί μια αξιόπιστη λύση 
για όλους όσους το επιθυμούν και αναζητούν μια πρόσθετη πα-
ροχή στον ευαίσθητο αλλά και κρίσιμο τομέα της υγείας.

Ως Σύλλογος θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της προσπά-
θειας αυτής και αν χρειασθεί να υπάρξουν παρεμβάσεις, τροπο-
ποιήσεις ή και εμπλουτισμός των παρεχομένων υπηρεσιών σε 
συνεργασία με τον Ασφαλιστικό μας σύμβουλο θα προσπαθή-
σουμε να βρούμε λύσεις. Το επόμενο διάστημα επίσης θα συνε-
χίζουμε να αναζητούμε και άλλες προτάσεις έτσι ώστε εκμεταλ-
λευόμενοι ξανατονίζουμε το μέγεθος, να επωφεληθούν τα μέλη 
μας είτε εκπτώσεων είτε προσφορών.

Γιατί στον τομέα αυτό υπολειπόμαστε πολλών που ήδη και με 
επιτυχία έχουν προσφέρει σε μικρότερο μεγέθους συλλόγους, 
προϊόντα και υπηρεσίες που στις δύσκολες αυτές εποχές ακόμη 
και τα λεπτά... μετρούν.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κάλυψη πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
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Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος 4387, ο 
λεγόμενος Νόμος «Κατρούγκαλου» ισχύει 

από τις 13 Μαΐου του 2016. Με το νόμο αυτό 
τα ταμεία Κύριας Σύνταξης συνενώνονται σε 
ένα τον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης) και όλα τα Επικουρικά καθώς και 
τα ταμεία Πρόνοιας και Εφάπαξ συνενώνονται 
επίσης σε ένα το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) 
με έναρξη λειτουργίας του την 1-1-2017.

Βρισκόμαστε στα μέσα του Φεβρουαρίου 
που γράφεται αυτό το άρθρο, και ενώ είχαν 
περισσότερους από έξι μήνες για προετοιμασία 
ακόμη εκκρεμούν εγκύκλιοι και υπουργικές 
αποφάσεις για την ομαλή έναρξη λειτουργίας 
τους. Μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους 
δεν έχει εκδοθεί καμμία νέα κύρια σύνταξη 
προσωρινή ή κανονική, καμμία Επικουρική 
και δεν έχει δοθεί κανένα Εφάπαξ. Τώρα στον 
πρώην Κλάδο του ΤΑΠ-ΟΤΕ και ειδικότερα 
στους προερχόμενους από τον ΟΤΕ έχουμε τις 
παρακάτω εξελίξεις:

Κύριες Συντάξεις: 
1.  Για πρώτη φορά με τον νέο νόμο προβλέπεται 

επαναϋπολογισμός των κύριων συντάξεων 
με νέο τρόπο για όλους τους ήδη υπάρχοντες 
συνταξιούχους. Ο επαναϋπολογισμός 
προβλεπόταν να αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 
2016 και να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 
του 2017. Μέχρι σήμερα, Φλεβάρης 2017, 
δεν έχει επαναϋπολογιστεί καμμία. Δεν έχει 
εκδοθεί ακόμη και η αντίστοιχη εγκύκλιος 
που θα εξειδικεύει τις διατάξεις υλοποίησης 
του νόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νέου Νόμου με τον επαναϋπολογισμό 
των συντάξεων οι νέες συντάξεις που θα 
προκύψουν θα είναι σε πραγματική βάση 
μικρότερες σε ποσοστό μέχρι και 37% 
περίπου για τους δικούς μας συνταξιούχους 
στην πλειονότητα τους, με βάση τις 
σημερινές συντάξεις που παίρνουμε και 
οι οποίες έχουν υποστεί ήδη τεράστιες 
μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια, κάποιες 
δε μέχρι και 50% και πλέον. Σύμφωνα 
με το νόμο το ποσό αυτό της μείωσης 
που προκύπτει απ’ τον επαναϋπολογισμό 
λέγεται προσωπική διαφορά και 

προστίθεται στην καινούργια σύνταξη ώστε 
να παίρνουμε το ίδιο με το σημερινό ποσό 
σύνταξης και μετά τον επαναϋπολογισμό. 
Αυτό θα ισχύει σύμφωνα με το Νόμο από το 
χρόνο εφαρμογής του επαναϋπολογισμού 
της νέας σύνταξης μέχρι 1-1-2019. Αυτή 
την προσωπική διαφορά πιέζουν σήμερα 
οι δανειστές μας να καταργηθεί τώρα, με 
συνέπεια να έχουμε από τώρα τις μειώσεις 
στις σημερινές συντάξεις που περιγράφω 
πιο πάνω. Ο χρόνος θα δείξει τι θα συμβεί 
σε σχέση πάντα με την 2η αξιολόγηση. 

Όσον αφορά τον ακριβή τρόπο του 
επαναϋπολογισμού θα σας αναφέρω 
λεπτομέρειες σε άλλο φύλλο μόλις εκδοθεί και 
η αντίστοιχη εγκύκλιος εφαρμογής.
2.  Σύμφωνα με το Νέο νόμο στις σημερινές 

συντάξεις προβλέπεται «κόφτης» αν 
υπερβαίνει το ποσό των 2000 ευρώ όπως το 
περιγράφω στην πρόταση που ακολουθεί. 
Θα το διαπιστώσετε μόνοι σας αν σας 
αφορά, αν, από το «σύνολο των αποδοχών» 
που γράφει το χαρτί της σύνταξής σας 
αφαιρέσετε το ποσό που αντιστοιχεί στο 
άθροισμα των κρατήσεων που αφορά τους 
νόμους 4024, 4051 και 4093. Αν μετά την 
αφαίρεση προκύπτει ποσό που υπερβαίνει 
τις 2000€, αυτό το ποσό περικόπτεται και 
με αναδρομική εφαρμογή από 1-6-2016. 
Μέχρι στιγμής αυτή η διάταξη δεν έχει 
ενεργοποιηθεί ακόμη. 

3.  Με την ισχύ του νέου Νόμου από τις 12-
5-2016 και μετά, οι συντάξεις χηρείας 
προβλέπεται να είναι μικρότερες σε σχέση 
με ότι ίσχυε μέχρι τότε και με πολύ σκληρούς 
ηλικιακούς περιορισμούς.

Συγκεκριμένα: Αν η χήρα, την στιγμή της 
χηρείας είναι από 52-55 ετών θα πάρει για τρία 
χρόνια τη σύνταξη χηρείας του συζύγου και στη 
συνέχεια θα διακοπεί για να επαναχορηγηθεί 
όταν γίνει 67 ετών. Αν όμως η χήρα είναι 
μικρότερη των 52 ετών όταν χηρέψει, τότε 
θα πάρει τη σύνταξη για τρία χρόνια και στη 
συνέχεια διακόπτεται εφόρου ζωής. Από τις 
12-5-2016 που δημοσιεύθηκε ο νόμος δεν 
χορηγήθηκε καμμία σύνταξη χηρείας για όλο 
το 2016, ούτε προσωρινή ούτε κανονική.

Ύστερα από συνεχείς παρεμβάσεις μας στη 
Διοίκηση του ΙΚΑ χορηγήθηκαν προσωρινές 
συντάξεις χηρείας στο τέλος του έτους 2016 για 
όσες είχαν χηρέψει από 12-5-2016 μέχρι και 
31-10-2016 και με ημερομηνία πληρωμής το 
τέλος Ιανουαρίου του 2017. Για τις υπόλοιπες 
προσωρινές και για όλες τις κανονικές 
συντάξεις χηρείας είμαστε σε αναμονή, μιας 
και οι υπηρεσίες έκδοσης των συντάξεων 
χηρείας δεν έχουν στη διάθεσή τους ακόμη την 
εγκύκλιο του νέου τρόπου υπολογισμού των 
συντάξεων χηρείας.

Έπικουρικές Συντάξεις:
Σε σχέση με το πρόβλημα που έχει 

προκύψει από τον επαναϋπολογισμό των 
Επικουρικών συντάξεων και ειδικότερα με τον 
επαναϋπολογισμό της ειδικής εισφοράς στο 
ταμείο μας, θα σας ενημερώσω στο επόμενο 
φύλλο μιας και επίκειται συνάντηση με την 
ηγεσία του νέου ταμείου του ΕΤΕΑΕΠ τις 
επόμενες μέρες για το θέμα αυτό.

Έφάπαξ: 
Το Δεκέμβριο του 2016 ολοκληρώθηκε η 

εφαρμογή του νέου τύπου υπολογισμού του 
Εφάπαξ για το ταμείο μας, για όσους είχαν 
συνταξιοδοτηθεί μετά την 31-8-2013. Με το νέο 
υπολογισμό δεν έχουμε μείωση του Εφάπαξ 
όπως συμβαίνει σ’όλα σχεδόν τα υπόλοιπα 
ταμεία. Έχουν δοθεί 110 περίπου Εφάπαξ 
στο τέλος του 2016 και θα ξαναρχίσουν να 
χορηγούνται από τον νέο ενοποιημένο φορέα 
το ΕΤΕΑΕΠ για το 2017 μόλις ολοκληρωθεί η 
αναδιοργάνωση και είναι έτοιμοι.

Θυμίζω ότι η σειρά προτεραιότητας στο 
Εφάπαξ δίνεται με βάση την ημερομηνία 
κατάθεσης στο ταμείο της εκδοθείσας 
συνταξιοδοτικής απόφασης της κύριας 
σύνταξης, ακόμη και αν είναι με αναστολή 
σύνταξης και όχι με βάση την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης.

Τελειώνοντας μιας και είμαστε στην αρχή 
της χρονιάς που κόβονται ακόμη πίτες, σας 
εύχομαι από Καρδιάς ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σε σας 
και τις οικογένειές σας και Καλή Φώτιση σ’ 
αυτούς που μας κυβερνούν και μας διοικούν 
για ν’ αποφευχθούν τα ανεπιθύμητα.

Του Γιώρ. ΚουτσιμπογεώργουΟ νέος νόμος...  
                                      και οι επιπτώσεις του

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΈΙΣΦΟΡΑΣ 0,20€  
ΥΠΈΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΑΈΔ

Σε πολλούς συναδέλφους τον τελευταίο μήνα έχει παρακρατηθεί αναδρομικά από 1-7-2016, 0,20€ ανά μήνα υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής 
Πολιτικής του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την εκδοθείσα Εγκύκλιο (αριθ.45) από 6-12-16 αυτή η παρακράτηση δεν αφορά τα μέλη του Συλλόγου μας και 
όλους τους άλλους συνταξιούχους που είναι μέλη σε Συλλόγους Συνταξιούχων και γίνεται παρακράτηση άλλης μηνιαίας εισφοράς.

Απευθυνθήκαμε στο Ταμείο διαμαρτυρόμενοι για την παράνομη παρακράτηση του 0,20€ για τα μέλη μας, όπου μας διαβεβαίωσαν ότι θα 
σταματήσει η παρακράτηση και θα επιστραφούν τα αναδρομικά που έχουν παρακρατηθεί. Το παρακολουθούμε από κοντά μέχρι να τακτοποιηθεί 
το ζήτημα που έχει προκύψει.



11
Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Δεκέμβριος 2016 - Ιανουάριος 2017

Όταν τα παιδιά των συναδέλφων συνταξιούχων και εργαζομένων 
στον ΟΤΕ συμπληρώσουν το 18ο έτος δικαιούνται να εκταμιεύσουν 
το 50% του ποσού από τη μέχρι εκείνης της στιγμής χορηγία του 
ΟΤΕ.

 Όταν τα παιδιά μας συμπληρώσουν το 24ο έτος μπορούν να 
κάνουν χρήση της εξόφλησης του Λογ. Νεότητας. Το ποσό που θα 
εκταμιεύσουν αποτελείται από τρία μέρη, ήτοι, από το υπόλοιπο της 
χορηγίας του ΟΤΕ, από το ποσό που συγκεντρώθηκε με τις μηνιαίες 
εισφορές που ο κάθε συνάδελφος έβαζε για το παιδί του και από 
τους τόκους που προέκυψαν από το παραπάνω ποσό που έχει 
καταβάλει ο συνάδελφος.
Ειδικά για τους συναδέλφους συνταξιούχους υπάρχει η δυνατότητα 
εξόφλησης του Λογ. Νεότητας και πριν του 24ου έτους, όταν το παιδί 
τους συμπληρώσει τουλάχιστον το 21ο έτος με την προϋπόθεση ότι 
πρώτα πρέπει να πάρει βεβαίωση από το ταμείο ότι έχει διακόψει το 
επίδομα τέκνου για το εν λόγω παιδί.
Από τα παραπάνω ποσά φορολογείται μόνο η χορηγία του ΟΤΕ είτε ως 
προκαταβολή, είτε ως εξόφληση σαν εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα από τις αρχές του 1990. Τα ποσά που καταβάλει 
κάθε χρόνο ο γονέας ως μηνιαία εισφορά συμπεριλαμβάνονται κάθε 
χρόνο στη δήλωση εισοδήματος του και φορολογούνται κανονικά. 
Οι φόροι που προκύπτουν από τους τόκους αποδίδονται από τον 
ΟΤΕ κάθε χρόνο στο κράτος. Όσο υπήρχε, μέχρι και πριν λίγα χρόνια 
αφορολόγητο και για τα ποσά από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
ο φόρος για τα ποσά των χορηγιών του ΟΤΕ ήταν για τα παιδιά μας 
πολύ μικρός ή μηδενικός. Με το νέο φορολογικό Νόμο 4172/2014 
που η πρώτη εφαρμογή του για την φορολόγηση του Λογαριασμού 
Νεότητας αρχίζει από το 2015 με την Δ12Α037360/16-3-15 εγκύκλιο 
της ΓΓΔΕ η φορολόγηση είναι επαχθής με φορολογία 26% από το 
πρώτο ευρώ και με προκαταβολή 75% για τον επόμενο χρόνο.
Ειδικότερα: α) Όσα παιδιά συναδέλφων έχουν πάρει είτε την 
προκαταβολή, είτε την εξόφληση του Λογ.Νεότητας το 2015, 
έχουν ήδη υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση το 2016. Με 
την φορολογική δήλωση του 2017 αφού ο κωδικός 403 θα είναι 
μηδενικός θα έχουμε ολική επιστροφή της προκαταβολής για 
όσους δεν είχαν υποβάλλει αίτηση, πέρυσι το καλοκαίρι στις κατά 
τόπους εφορίες για εφαρμογή του άρθρου 70 του Ν.4172 για 
διαγραφή της προκαταβολής. Αλλά και για όσους έκαναν την αίτηση 
διαγραφής στις αντίστοιχες εφορίες όταν το σύστημα άνοιξε στις 20 
Σεπτεμβρίου, άλλες εφορίες έκαναν ολική διαγραφή, άλλες μερική 
και άλλες καθόλου. Σε κάθε περίπτωση με την φορολογική δήλωση 
του 2017 κλείνει η υπόθεση της φορολόγησης του Λογαριασμού 
Νεότητας του έτους 2015 και η προσπάθεια τώρα θα εστιαστεί στην 
εκταμίευση της προκαταβολής που θα έχει καταχωρήσει το taxis 
στην φορολογική δήλωση του 2017.
 β) Όσα παιδιά συναδέλφων έχουν πάρει την προκαταβολή ή την 
εξόφληση του Λογαριασμού Νεότητας το 2016, φέτος θα υποβάλλουν 
την φορολογική τους δήλωση. Μέχρι τον επόμενο μήνα οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΟΤΕ αφ’ ενός μεν θα έχουν αποστείλει στο taxis το 
ποσό της χορηγίας που έδωσε ο ΟΤΕ και που θα καταχωρηθεί στον 
κωδικό 403 της φορολογικής δήλωσης του κάθε παιδιού και αφ’ 
ετέρου θα σταλεί επίσης από τον ΟΤΕ μία βεβαίωση στην οικία του 
κάθε παιδιού, που θα απεικονίζει το ποσό της χορηγίας που έδωσε 
ο ΟΤΕ και τους τόκους που εκταμιεύθηκαν μαζί με το φόρο επί των 
τόκων που κατατέθηκε από τον ΟΤΕ στο κράτος.

Για το έτος 2016 η φορολόγηση εισοδημάτων από επιχειρ. 
δραστηριότητα έχει τροποποιηθεί. Έτσι τα εισοδήματα από επιχειρ. 
δραστηριότητα του 2016 φορολογούνται με 22% από 26% που ήταν 
το 2015 και η προκαταβολή ανεβαίνει από το 75% στο 100%. Πέραν 
αυτού περιμένουμε και φέτος την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει 
πιο ευνοϊκή φορολόγηση για φοιτητές, ανέργους κλπ που έχουν μικρά 
εισοδήματα πραγματικά ή τεκμαρτά. Η περσινή εμπειρία, μας έδειξε ότι 
τα παιδιά των συναδέλφων που είχαν μικρά εισοδήματα και ήταν μόνο 
από το Λογ.Νεότητας φορολογήθηκαν από το Σύστημα με τις διατάξεις 
της Υπουργ. Απόφασης που είναι πολύ πιο ευνοϊκή φορολογικά από τις 
διατάξεις του Νόμου. Σε κάθε περίπτωση φέτος έχουμε και το χρόνο και 
την εμπειρία όταν έρθει η ώρα της υποβολής της φορολ. Δήλωσης, και 
τις δοκιμαστικές προβολές να κάνετε, και να το συζητήσετε με το λογιστή 
σας, και να επικοινωνήσουμε, γιατί κάθε δήλωση είναι τις περισσότερες 
φορές από μόνη της μοναδική και χρειάζεται τη δική σας διαχείριση για 
να έχουμε το ευνοϊκότερο φορολογικό αποτέλεσμα.

γ) Όσα παιδιά συναδέλφων λάβουν το 2017 είτε την προκαταβολή, είτε 
την εξόφληση του Λογ.Νεότητας δεν έχουν να κάνουν τίποτα για φέτος. 
Μέχρι στιγμής φορολογικά ισχύει ότι και το 2016, αλλά μπροστά μας 
έχουμε ένα ολόκληρο χρόνο και τα φετινά εισοδήματα θα καταχωρηθούν 
στη φορολ. Δήλωση του 2018 με ότι ισχύει φορολογικά τότε.

Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου φορολογικού Νόμου 
4172 που αφορούσε τη φορολόγηση των εισοδημάτων έτους 2015 από το 
Λογ. Νεότητας. Σας θυμίζω ότι το 2014 λόγω μη δυνατότητας εφαρμογής 
από τον ΟΤΕ του νέου φορολογικού Νόμου δεν εκταμιεύθηκαν ποσά σε 
δικαιούχους του Λογ. Νεότητας και δόθηκαν όλα μαζί το 2015. Βαδίζαμε 
όλοι μας για πρώτη φορά σε αχαρτογράφητα νερά. Επισκεφτήκαμε 
επανειλημμένως μέσα στο καλοκαίρι την ηγεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών όπου με τη συνεργασία των στελεχών του ετοιμάσαμε 
το υπόδειγμα της αίτησης με το οποίο ζητούσαμε (θα το ξανακάνουμε 
και φέτος) την εφαρμογή του άρθρου 70 του Νόμου 4172 για διαγραφή 
της προκαταβολής, την οποία και δώσαμε στους συναδέλφους μας για 
την καταθέσουν στις εφορίες που ανήκουν. Απευθυνθήκαμε στη Γενική 
Γραμματεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων απ’ όπου 
ζητήσαμε και εκδόθηκε ειδική συμπληρωματική εγκύκλιο προς όλες 
τις εφορίες για τη φορολόγηση του Λογ. Νεότητας και ό,τι εμπίπτει στις 
διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4172, γιατί δυστυχώς μέχρι τότε είχαμε 
πολλά προβλήματα με αρκετές εφορίες που αρνούνταν να δεχτούν 
ακόμη και τις αιτήσεις. Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφέρω τη 
σημαντική βοήθεια που είχαμε στις παρεμβάσεις αυτές στο Υπουργείο, 
από το συνάδελφό μας βουλευτή σήμερα Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη.

Από την περσινή εμπειρία επίσης θα έλεγα στους συναδέλφους μας 
που τα παιδιά τους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δικαιούνται της 
προκαταβολής του Λογ.Νεότητας κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον να 
την εκταμιεύσουν και να μην το αφήσουν να τα εκταμιεύσουν όλα μαζί 
όταν γίνουν 24 ετών με την εξόφληση, γιατί τότε η φορολόγηση θα είναι 
πολλαπλάσια της ήδη επαχθούς.

Τελειώνοντας σας βεβαιώνουμε ότι θα είμαστε κοντά στους 
συναδέλφους που θα καταθέσουν φέτος τη φορολ. δήλωση για τα 
περσινά εισοδήματα από το Λογ.Νεότητας. Επίσης θα σταθούμε δίπλα 
σ’ αυτούς που δικαιούνται την επιστροφή της προκαταβολής από τα 
εισοδήματα του 2015 και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια 
μας στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς ώστε να θεσμοθετηθεί ένα 
ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για τις χορηγίες από τον ΟΤΕ του 
Λογ. Νεότητας και για τους επόμενους μελλοντικούς δικαιούχους.

του Γιωρ. Κουτσιμπογεώργου

Αυτό το άρθρο αφορά τις-τους συναδέλφους συνταξιούχους των οποίων τα παιδιά τους, εκταμίευσαν την προκαταβολή ή 
την εξόφληση από το Λογαριασμό Νεότητας τα έτη 2015 & 2016 και όσων θα εκταμιεύσουν το 2017 και τα επόμενα χρόνια. 

Όσα πρέπει να γνωρίζετε  
για το Λογαριασμό Νεότητας
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Χαρούλα Φράγκου
Τα κορίτσια με τις άσπρες κορδέλες

Η Οικονομική της Κοινωνικής Ασφάλισης
Κωνσταντίνος Δ. Ρώσσος

Μ ε ιδιαίτερη προσφορά στα Ελληνικά Γράμματα και τον Πολιτισμό από το μετερίζι της Λογοτεχνίας κινείται εδώ και χρόνια και 
δημιουργεί, στην πόλη του Βόλου και όχι μόνον, η ταλαντούχα συνάδελφος και ξεχωριστή φίλη Χαρούλα Ηλία-Φράγκου 

βραβευμένη ποιήτρια και συγγραφέας. Έχει στο ενεργητικό της εννέα ποιητικές συλλογές και ένα βιβλίο με ποιήματα για παιδιά. 
Παράλληλα γράφει διήγημα και δοκίμιο. Στίχοι της από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή" Ασμάτων λέξεις" έχουν διακριθεί και 
μελοποιηθεί από τον μουσικοσυνθέτη Αλέξανδρο Καρκάλα και ερμηνεύονται από την Πολυφωνική χορωδία του Δήμου Βόλου.

Πρόσφατα, η αγαπητή Χαρούλα, μας εξέπληξε με την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου της μυθιστορήματος με τίτλο «Τα 
κορίτσια με τις άσπρες κορδέλες», Αθήνα σελ. 440 από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης, που χαίρει θετικών κριτικών και άμεσης 
αποδοχής και υποδοχής από το φιλαναγνωστικό κοινό.

Η ιστορία του βιβλίου μάς μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 αρχές του ’60 σε μια εποχή πένθιμη και προβληματική. Η ανθρωπότητα μόλις 
έχει βγει από έναν καταστροφικό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και η Ελλάδα από μια δύσκολη Κατοχή κι΄έναν επίπονο Εμφύλιο. Οι Έλληνες όμως 
τόσο μπροστά στην οικονομική όσο και στην πολιτική κρίση επιδεικνύουν αξιοζήλευτη παλικαριά. Η φτώχεια, ωστόσο, και η ορφάνια ταλαιπωρεί 
ακόμη πολλές οικογένειες που αγωνίζονται απεγνωσμένα να ορθοποδήσουν. "Φωλιές φιλοξενίας για ένα σμήνος άφτερων και αδύναμων νεοσσών 
τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και η καλοσύνη των ξένων". Οι ψηφίδες της μυθιστορηματικής αυτής ψυχογραφίας αθροίζονται στο Βόλο και στο φιλαν-
θρωπικό ίδρυμα του «Ασύλου». Η ζωή των πολύπαθων παιδιών, η ιστορία του ιδρύματος, παράλληλα με την ιστορία της πόλης, τη γεωγραφική και 
κοινωνική της δομή, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, αλλά και τις φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες) που της κόστισαν το νεοκλασικό της 
προφίλ, συνθέτουν το μωσαικό της αφήγησης. Ένα λογοτεχνικό έργο γραμμένο καλειδοσκοπικά: ο παιδικός πρωτοπρόσωπος λόγος της Μυρσίνης 
συναντά σταδιακά την ώριμη εκδοχή του ενήλικου εαυτού της και, έτσι, η κεντρική ηρωίδα μεταμορφώνεται σελίδα σελίδα στη συγγραφέα του 
βιβλίου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

"Ειδικότερα για τα ζητήματα του Ασφαλιστικού Φορέα, ως Σύμβουλος 
στο ΔΣ του ΤΑΠ-ΟΤΕ εκπρόσωπος εργαζομένων, αλλά και ως Οικονο-
μολόγος, προσπάθησα να τεκμηριώσω την Κοινωνική Ασφάλιση στα δε-
δομένα του κοινωνικοοικονομικού συστήματος που ζούμε, με την επα-
ναφορά του Κέρδους της αξιοποίησης των Ασφαλιστικών Αποθεματι-
κών και των Ασφαλιστικών εισφορών, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς, 
ανεξάρτητα από τα εξευτελιστικά επιτόκια της Τράπεζας της Ελλάδας, 
ανεξάρτητα από τα ομόλογα δομημένα και μη, ανεξάρτητα από το PSI, 
ανεξάρτητα και από άλλες τέτοιες λαθροχειρίες, τα Αποθεματικά αυτά 
και οι Ασφαλιστικές Εισφορές, επενδύθηκαν και αποκτήθηκε πλούτος, 

χωρίς μερίδιο αυτού του πλούτου να επιστρέ-
ψει στα Ασφαλιστικά Ταμεία...".
Πριν μερικούς μήνες, σας απέστειλα μερικά 
βιβλία μου, γιατί θεώρησα υποχρέωση να 
ενημερώσω για μια ακόμη φορά με επιστη-
μονική τεκμηρίωση των όσων πιο πάνω ανα-
φέρω, προκειμένου κάποιοι νέοι συνάδελφοι να το μελετήσουν και να 
αποκτήσουν τεκμηριωμένες απόψεις επί του Ασφαλιστικού ζητήματος, 
που τόσο επίμονα επιμένουν οι «Θεσμοί» των μακελάρηδων και της 
απληστίας, για την σχεδόν εξαφάνισή του. 

Βασίλης Κόλλιας
Η ζωή τα εποίησεν

Λευτέρης Καραμουχτάρης
Ο Δάσκαλός μου και εγώ

Ο Βασίλης Κόλλιας γεννήθηκε στο 
χωριό Πύχη Θηβών, το 1937. 

Μετά το γυμνάσιο Ελευσίνας φοίτησε 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
από όπου πήρε το πτυχίο του, ενώ 
παράλληλα εργαζόταν ως υπάλληλος 

στον ΟΤΕ.
Σήμερα είναι συνταξιούχος και ζει στη Νέα Μάκρη Αττικής. 

Αυτή είναι η πρώτη απόπειρα στο χώρο της ποίησης με θέματα 
παρμένα από τα Δρώμενα της Ζωής των Ελλήνω, τα ήθη και 
έθιμά τους και από το αστείρευτο και άφθαστο Σατυρικό, Λυριλό 
και Δηκτικό Πνέυμα της Ελληνικής Φυλής.

Γεννήθηκε το 1944 στη Ν. Χαλκηδόνα 
Θεσσαλονίκης, όπου έμεινε μέχρι το 1958. 

Αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο του Χωριού 
και φοίτησε την πρώτη γυμνασιακή τάξη σε ιδιωτικό 
σχολείο, στο χωριό γέφυρα της Θεσσαλονίκης. Τις 
υπόλοιπες γυμνασιακές τάξεις τις φοίτησε στα 

Γ΄και Β΄Γυμνάσια της πόλης. Αποφοίτησε από το πανεπιστημιακό τμήμα της 
Φυσικής Επιστήμη του Α.Π.Θ.

Το παρόν αφήγημα είναι το πρώτο του έργο και επιχειρεί να φέρει στο νου 
των αναγνωστών δικά του σκιρτήματα και συναισθήματα, αναμνήσεις, εμπει-
ρίες και προβληματισμούς, ελπίδες και όνερα των παιδικών τους χρόνων.
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Γιάννης Κασιμάτης
Αντώνιος Φατσέας

Τ ο καινούργιο βιβλίο ιστορικής έρευνας του κυρίου Γιάννη Κασιμάτη, μας 
εντυπωσίασε πολλαπλώς, για τον αξιοθαύμαστο μόχθο τον οποίον κατέβαλε, 

για την μεγάλη υπομονή, και αφοσίωσή του για να φέρει τελικά, στο φως στοιχεία 
και ντοκουμέντα, ενός εξέχοντος πνεύματος και συμπατριώτη του από τα Κύθηρα 
του αείμνηστου Αντώνη Φατσέα. 

Ο φωτεινός αυτός νους, είχε εξαντλήσει κάθε ικμάδα πνεύματος και σώματος 
συμβουλεύοντας και προτρέποντας τους Έλληνες να μην παραμελούν την 
παιδεία. Ως Καθηγητής ο ίδιος ο Αντ. Φατσέας και μέσα από το πολυδιάστατο, 

συν τοις άλλοις εκπαιδευτικό έργο του δεν έπαυε να υπερασπίζεται την μόρφωση των νέων και την 
πολυπόθητη ελευθερία. Η γλώσσα των κειμένων του είναι αιχμηρή και με συναισθηματική φόρτιση 
όπως ενδείκνυται γι’ αυτούς που ποδηγετούν τους λαούς και τους καταδικάζουν στην αφάνεια. Όλο το έργο του Αντ. Φατσέα θυμίζει τον θούριο 
του Ρήγα, με την ορμή και τη φλογερή πίστη για την Πατρίδα. Η ξέχωρη αυτή διάνοιά του με τα σπουδαία έργα του και με τις μεταφράσεις του, μας 
πλουτίζουν την Ελληνική Γραμματεία του Έθνους μας. η τότε περιρρέουσα δεινή κατάσταση του κόσμου και δη της Ελλάδας, μας αφήνει ενεούς με 
την ομοιότητα της παρούσης μοίρας των λαών. Διακονεί δε, ο κύριος Κασιμάτης, πολλά χρόνια τον πνευματικό χώρο του τόπου μας και αγωνίζεται, 
μέσω αυτού να ανέβει ο άνθρωπος, κατά το δυνατόν, λίγο πιο ψηλά από την γήινη υπόστασή του. Τον ευχαριστούμε όλοι όσοι έχουμε διαβάσει τα 
έργα του και εύχομαι η επιτυχία να στέφει πάντα και τις μελλοντικές μελέτες και έρευνές του. 

ΑΜΑΛΙΑ ΡΑΠΤΗ - ΤΡΥΦΩΝΑ, Λογοτέχνις - Ποιήτρια

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.  Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι όλοι οι εργαζόμενοι του 

Ομίλου εταιριών Ο.Τ.Ε.  καθώς και τα μέλη των οικογενειών 
τους. Για τους εν ενεργεία, μέλη θεωρούνται ο/η σύντροφος, 
τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας και οι γονείς. Για τους 
συνταξιούχους μέλη θεωρούνται ο/η σύντροφος, τα τέκνα 
ηλικίας έως 30 ετών και οι γονείς.

2.  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλώσουν διαμονή σε 
μέσα ΟΠΑΚΈ, δεν θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση των 
προγραμμάτων διακοπών σε οικίσκο την 4η, 5η, 6η, και 7η 
περίοδο για το έτος 2016. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να 
δηλώσουν σε Ιδιωτικά μέσα, δεν υπόκεινται σε αυτό τον 
περιορισμό. 

3.  Οι εν ενεργεία συνάδελφοι με αναπηρία και οι πολύτεκνοι 
δεν υπόκεινται στον προηγούμενο περιορισμό.

4.  Όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα 
υποβολής αίτησης για το Π.Κ. Τέμενης και το Π. Κ. 
Φαναρίου, σε οικίσκο και τροχόσπιτο τις περιόδους 1, 2, 
3, 8, 9 και σε όλες τις περιόδους για ιδιωτικά τροχόσπιτα 
και σκηνές.

5.  Οι συνάδελφοι που έχουν αποχωρήσει με εθελουσία, 
υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με τους όρους που 
ισχύουν για τους συνταξιούχους.

6.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κληρωθέντες στα Π.Κ. θα προπληρώνουν την 
παραμονή τους το αρ-γότερο 15 ημέρες πριν την προσέλευσή 
τους στο Λογαριασμό Ο.ΠΑ.Κ.Ε.-ΟΤΕ ΈΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΈΖΑΣ:

  IBAN: GR0901106710000067148000283. Όσον αφορά την 
πρόωρη αναχώρηση τα χρήματα θα επιστρέφονται μόνο για 
λόγους υγείας, κατόπιν προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών 
από νοσοκομείο (Εισιτήριο ή Εξιτήριο νοσοκομείου ή Πρακτικό 
χειρουργείου ή Βεβαίωση νοσοκομείου).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΈΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΈΩΝ
α) Αιτήσεις συμμετοχής: για την κλήρωση γίνονται ηλεκτρονικά 
στη σελίδα www.opake-ote.gr από 20/2/2017 έως 19/4/2017. 

β)  Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία του 
Ο.ΠΑ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Ε. την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 
10.00π.μ. με ελεύθερη προσέλευση.

γ)  Οι πίνακες των κληρωθέντων και αναπληρωματικών θα 
αναρτηθούν στα γρα-φεία του Οργανισμού την ημέρα της 
κλήρωσης και την επομένη στην ιστοσελίδα www.opake-ote.
gr.

δ)  Σε κάθε κληρωθέντα δικαιούχο θα αποσταλεί επιστολή στη 
διεύθυνση κατοικίας του και email.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Διαμονή στα παραθεριστικά κέντρα διέπεται από τον κανονισμό 

λειτουργίας τους.
2.  Δεν διατίθενται κλινοσκεπάσματα και πετσέτες στους 

οικίσκους.
3.  Δεν διατίθεται πρόσθετος εξοπλισμός για τις σκηνές (στρώματα, 

μαξιλάρια κ.λπ.).
4.  Δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων κάτω των 18 ετών 

χωρίς την παρουσία του δικαιούχου.
5.  Δεν επιτρέπεται η παραμονή κατοικιδίων στα παραθεριστικά 

κέντρα.
6.  Περισσσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.opake-

ote.gr ή στο τηλέφωνο 210 6147210.

Με την ευκαιρία της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. του ΟΠΑΚΈ-
ΟΤΈ ο Σύλλογός μας εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΚΈ ΟΤΈ
Πρόεδρος: 
ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γενικός Γραμματέας: 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αν. Γεν. Γραμματέας: 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Γραμματέας Οικονομικών: 
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλη:
ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διακοπές ΟΠΑΚΕ - ΟΤΕ
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Χατζηδάκης Νικολάος
Ο Σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου 
Χατζηδάκη Νικολάου. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τάσος Ιωαννίδης
Ο Τάσος ήταν πάντα ένας καλός φίλος και 
ένας καλός συνάδελφος. Ιδιαίτερα εκείνες 
τις Πέμπτες (όπως έλεγε και επέμενε ο 
«Χατζής») στις «συσκέψεις» εκεί πίσω στην 
λέσχη. Όπου ο Ανδρέας «ζωγράφιζε» ο Τά-
σος και οι άλλοι τακτοποιούσαν. Εκεί και ο 
«Μήτσος» πρώτος πρώτος (μα που το κα-
ταλαβαίνει η απορία του Τάσου). Α ναι και 
το … «Τέρας» εκεί. ΟΛΟΙ εκεί στις «συσκέ-
ψεις» όπου όλα τα προβλήματα έβρισκαν 
τις λύσεις τους. Τι μέρες… Ο Τάσος θα είναι 
ΠΑΝΤΑ ένας καλός φίλος, ένας καλός συ-
νάδελφος. Καλό Κατευόδιο Τάσο. 

Οι συνάδελφοι στον ΟΤΕ Πτολεμαΐδας

Μιχάλης Βαλκασόπουλος 
Πριν από αρκετές μέρες έφυγε από κοντά 
μας ο αγαπητός μου αδελφός και συνάδελ-
φος Μιχάλης Βαλκασόπουλος.

Ήταν καλός υπάλληλος, ιδανικός σύζυγος 
και στοργικός πατέρας.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Γιάννης Βαλκασόπουλος

ΕΙΣ ΜΝΉΜΉ 
Θωμάς Καράλης

Συμεών Τσολακίδης
Πρόσφατα έφυγαν από κοντά μας δυο εξαίρετοι 
συνάδελφοι και φίλοι από τις εγκαταστάσεις του 
ΟΤΕ, ο Θωμάς Καράλης και ο Συμεών Τσολακί-
δης. Όλοι οι συνάδελφοι που είχαν συνεργαστεί 
μαζί τους και οι συνάδελφοι του Πειραιά και ει-
δικά ο Γιώργος ο Μεράκος σας λένε καλό ταξίδι 
και ελαφρύ το χώμα της Ελληνικής Γης που θα 
σας σκεπάσει.

Γιώργος Μεράκος

Κων/νος Ρεγκούζας
Πριν από λίγες μέρες έφυγε από κοντά μας 
ο αγαπητός φίλος, συνάδελφος και αγωνι-
στής Κωνσταντίνος Ρεγκούζας. Αξιοπρε-
πής άνθρωπος, άριστος υπάλληλος και 
έντιμος συνάδελφος. Συμμετέχουμε στο 
πένθος σας και ευχόμενα ο Ύψιστος να σας 
δίδει παρηγοριά και υγεία για να ξεπεράσε-
τε τα τραγικό γεγονός. 

Εμείς Κώστα θα σε θυμόμαστε πάντα. Να 
είναι αιωνία η μνήμη σου και ελαφρύ το 
χώμα της Αττικής ης που σε σκέπασε.

Λουκάς Μπαλωμένος,  
Γεώργιος Μεράκος,  

Γεώργιος Άρνης

Παλιάτσας Δαμιανός
Στην αγαπημένη του σύζυγο, τα παιδιά και λοιπούς 
συγγενείς του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητή-
ριά και ευχόμαστε ο Θεός να τους χαρίζει υγεία, δύνα-
μη και να τον θυμούνται για πάντα! 

Σίδερης Ιωάννης
Έφυγε από κοντά μας στις 22/01/2017 ο αγαπητός και 
εκλεκτός συνάδελφός μας Σίδερης Ιωάννης, κάτοικος εν 
ζωή Λευκάδος. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του!

Ναπολέων Πάτσης
Στην αγαπημένη του σύζυγο, τα παιδιά και λοιπούς 
συγγενείς του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητή-
ρια και ευχόμαστε ο Θεός να τους χαρίζει υγεία, δύνα-
μη και να τον θυμούνται για πάντα!

Τσαμαδιάς Αθανάσιος
Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυ-
πητήρια και ευχόμαστε ο θεός να τους χαρίζει υγεία,-
δύναμη υπομονή και να τον θυμούνται για πάντα.

Για το ΔΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Βάρφης

Η Γεν. Γραμματέας
Λένα Μπάρλα

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. j

Παύλος Μαστοράκος
Στον φίλο, συνάδελφο και πατριώτη από το Μερ-
κοβούνι Τριπόλεως ΠΑΥΛΟ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟ, θερμά 
συλλυπητήρια στη γυναίκα του, τα παιδιά του και 
τα εγγόνια του. Ο Θεός να τον συγχωρήσει και να 
τον αναπαύσει. Ο φίλος του και πατριώτης του.

Βασίλης Μακρής

Μιχάλης Κασσανδρινός
Στην οικογένεια του συναδέλφου Τιμολέο-
ντα Κασσανδρινού, Θέλουμε να εκφράσου-
με τα θερμά μας συλλυπητήρια για το χαμό 
τους υιού τους Μιχάλη.

Οικογένεια Νίκου Σάσσαρη (Σπάρτη)

Συλλυπητήρια
Στην Οικογένεια του Βαγγέλη του Σκούρα, το ΔΣ του 
Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για 
τον αδόκητο χαμό της κόρης του Δήμητρας στις 24-
1-2017. Ο θάνατος ενός τόσο νέου και δημιουργικού 
ανθρώπου πολλαπλασιάζει τη λύπη μας και μας υπο-
χρεώνει να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις για 
να συμπαρασταθούμε στους δικούς της ανθρώπους.
Φίλε Βαγγέλη κάνε κάθε στιγμή της ζωής της κόρης 
σου αιωνιότητα. Άλλη αθανασία δεν υπάρχει.

Ο πρόεδρος  
και τα μέλη του ΠΣΣ-ΟΤΕ

Προκόπης Μπουκουβάλας
Έφυγε από κοντά μας στις 13 Νοεμβρίου 
2016, ο αγαπητός και ευγενής συνάδελφος 
Προκόπης. 

Ο πόνος είναι βαρύς, η λύπη βαθιά, η θύ-
μησες ζωντανές από την άριστη συνύπαρξη 
και συνεργασία.

Οι συνάδελφοί του  
από τα εργαστήρια της Καλλιθέας

Νίκος Καναβάρος
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελ-
φος και φίλος Νίκος Καναβάρος από τη Σπάρτη. Καλό 
ταξίδι φίλε μου και ελαφρύ το χώμα της πατρίδας που 
θα σε σκεπάσει.

Νίκος Σάσσαρης &  
Γιώργος Μεράκος

Βασίλης Φίλος
Ο αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, αδερφός και 
συνάδελφος έφυγε από κοντά μας. Ωστόσο, εί-
ναι μόνιμα ΠΑΡΟΝ «αφού το πνεύμα και η ψυχή 
του μπορούν και εισχωρούν στις ζώσες υπάρξεις 
μας», επιτρέποντας έτσι την ανθρώπινη αίσθηση 
της ύπαρξής του να βρίσκεται τριγύρω μας, μέσα 
μας «κοντά μας».

Βλέπεις Βασίλη; Απομείναμε χωρίς εσένα… Αλλά, 
μιλούμε για σένα και για όσα ψυχικά αγαθά, εσύ 
κατείχες…Και ακόμα λέμε,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ, πως ίσως μόνο φαίνεται πως σβή-
νει… ΜΟΝΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ…

Βασίλη μου, ώρα σου καλή.. Τα δέοντα… ξέρεις 
εσύ… σε όλους τους αγαπημένους, που θα δεις… 
Εκεί… Εκεί… θα' ρθούμε και μεις…

Ρηνούλα Τοδούλου

ΕΙΣ ΜΝΉΜΉ 
Θλιμμένος Ήλίας

Ορφανός Αναστάσιος
Παντελόπουλος Παναγιώτης

Η μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων ΟΤΕ 
Μεσσηνίας θρηνεί την απώλεια των αγαπητών 
συναδέλφων. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητή-
ριά μας στις οικογένειές τους και να είναι ελαφρύ 
το χώμα που τους σκεπάζει.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Γιάννης Γουμενάκης
Υπήρξε πολλά χρόνια συνδικαλιστής στο ΠΣΥΠ ΟΤΕ 
και εκπροσώπησε τους συναδέλφους με ήθος και συ-
νέπεια, υποδειγματικός υπάλληλος και άριστος οικο-
γενειάρχης με δύο κόρες επιστήμονες. Εκφράζουμε 
τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σου 
ευχόμαστε φίλε και συνάδελφε ΓΙΑΝΝΗ καλό ταξίδι.

Για το ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος
Ι. Κοτζαμπασάκης

Η Γεν. Γραμματέας
Μ. Βλησίδης
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Γεώργιος Σαραντόπουλος
Στις 8 Ιανουαρίου 2017, έφυγε από κοντά μας σε 
ηλικία 63 χρόνων, ο αγαπητός συνάδελφος Γιώρ-
γος Σαραντόπουλος. Εξαίρετος άνθρωπος, άριστος 
οικογενειάρχης και σύζυγος, με ευγένεια ψυχής.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια του εκλιπόντος.

Γιαννοπολίτης Αντώνιος 
Απεβίωσε και ετάφη εδώ στην Πάτρα ο συνάδελ-
φος Γιαννοπολίτης Αντώνιος του Παναγ. 59 ετών. 
Ο Αντώνης κατήγετο από την πόλη μας και υπηρέ-
τησε στην Αθήνα, Σάμη και τελευταίως στην Πά-
τρα. Ακούραστος συνάδελφος και ευγενέστατος 
άνθρωπος, είχε αποσπάσει την εκτίμηση όλων των 
συναδέλφων. 

Καλό σου ταξίδι συνάδελφε.
Γιάννης Χαρμπίλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ. ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ

Σόλων Δερδεμέζης
Σε κλίμα συγκίνησης κηδεύτηκε το απόγευμα της 
Τρίτης 24 Ιανουαρίου 2017 στο κοιμητήριο της 
Νέας Σμύρνης ο Σόλων Δερδεμέζης, ο οποίος 
απεβίωσε το Σάββατο. Διετέλεσε, κατά σειρά, προ-
σωπάρχης και Διευθυντής του Ταμείου Ασφάλισης 
Προσωπικού ΟΤΕ.

Στην εξόδιο ακολουθία, που τελέστηκε στον Ιερό 
Ναό Αγίας Σοφίας, παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, 
Βουλευτές της Ν.Δ και πρώην Συνάδελφοί του στο 
ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Ανδρέας Σταματόπουλος,  
πρώην Γεν. Διευθυντής 

Κοινωνικά - Γεν. Ενδιαφέροντοε

Δημήτριος Ρούσσος
Ξαφνικά έφυγε από κοντά μας, ο Αγαπητός φίλος, συνά-
δελφος και συνδικαλιστής Δημήτρης Ρούσσος. Άριστος 
υπάλληλος, ιδανικός σύζυγος και στοργικός πατέρας. 
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο παντο-
δύναμος να χαρίζει υγεία και παρηγοριά στην οικογέ-
νειά του για να ξεπεράσουν το τραγικό γεγονός. Εμείς 
θα τον θυμόμαστε πάντα. Να είναι αιώνια η μνήμη του.

Λουκάς Μπαλωμένος

ΕΙΣ ΜΝΉΜΉ 
Αντιφάκου Αντωνίου 

Αυτζή Αθανασίου
Αναστασίου Γεωργίου 

Η οικογένεια των συνταξιούχων του ΟΤΕ Ν. Ημαθίας 
θρηνεί την απώλεια των αγαπητών μας συναδέλφων. Τα 
θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους 

Το Δ.Σ. του Περιφερειακού  
Τμήματος Βέροιας 

Μερόπη Μπογόρδου
Ή δύναμη της ΑΝΤΟΧΉΣ

Στη ΜΕΡΟΠΗ ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ που έφυγε 
απ’ τη ζωή σε ηλικία 63 ετών στις 4 Νο-
εμβρίου 2016. 

Μας έμαθες τι θα πει ΥΠΟΜΟΝΗ. 

Την γκριμάτσα του πόνου την

έκανες χαμόγελο για να 

μας δίνεις κουράγιο,

και την απελπισία την έκανες

ΕΛΠΙΔΑ για να μην μας πάρει

η ζωή από ΚΑΤΩ.

Μας άφησες κληρονομιά τη

δύναμη της ΑΝΤΟΧΗΣ

Σ’ ευχαριστούμε
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ σου, 

η Κόρη σου  
και τα εγγόνια σου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Σε όλους εσάς που συμπαρασταθήκατε 
με κάθε τρόπο στην οδύνη μας για τον 
αναπάντεχο χαμό της πολυαγαπημένης 
μας Μερόπης. Έχουμε να σας πούμε, 
Ένα Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Ο Ευχαριστώ.
Και να προσευχηθούμε στο Θεό να χα-
ρίζει σε όλους σας και στα αγαπημένα 
σας πρόσωπα τα πολύτιμα αγαθά της 
ζωής.
Υγεία και μακροημέρευση.

Ήλίας Αρούκατος
Στις 25 Ιανουαρίου έφυγε από κοντά μας ο εξαιρετικός 
συνάδελφος. 
Εύχομαι στους οικείους του τα θερμά του Συλλόγου μας 
συλλυπητήρια και ο Κύριος ας ανταμείψει τον εκλιπόντα 
για όλες τις αρετές του και τάξει αυτόν ένθα στη έστι πό-
νος, λύπη και στεναγμός.
Ελαφρύ το χώμα της Αχαϊκής γης που σε σκέπασε αγα-
πημένε μου φίλε Ηλία. 

Γεώργιος Ζίγκηρης 
Πρόεδρος των Συνταξιούχων Πατρών

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Νίκος Κ. Σακελλαρόπουλος
Βραχολούλουδο

Από τον εκδοτικό οίκο των Αθηνών Μ. Σιδέρη κυκλοφόρησε 
πρόσφατα το νέο βιβλίο του αγαπητού Νίκου, επίτιμου προέδρου 

της Τοπικής Διοικούσας των Πατρών και επί σειρά ετών μέλους του 
Πανελληνίου Συλλόγου μας.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο μυθιστόρημα που κρατάει αμείωτο 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας 
εξαίρετος συνδυασμός πραγματικών και φανταστικών γεγονότων 

με ποικίλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές καταγραφές, απρόσμενες εναλλαγές, έντονες 
συγκινησιακές καταστάσεις και αδιάκοπη περιπέτεια.

Ο αγαπητός συνάδελφός μας έχει καταξιωθεί στο χώρο της λογοτεχνίας και είναι ευρύτερα 
γνωστός στο αναγνωστικό κοινό. Τα προηγούμενα έργα του δεν έχουν μόνο αποσπάσει καλές 
κριτικές, αλλά και πολλές διακρίσεις. Το εξαίρετο βιβλίο του, "Το Μαύρο Μάμπα", το οποίο 
αναφέρεται στη Μαρτυρική Αφρική, το 2011 ήταν μεταξύ των 15 καλύτερων που επέλεξαν οι 
280 Λέσχες Ανάγνωσης σε Ελλάδα και Κύπρο και πήρε πρώτο βραβείο από το διεθνή οργανισμό 
"Το καφενείο των Ιδεών". Διηγήματά του έχουν τιμηθεί με πρώτα κατά κανόνα βραβεία, από την 
Πανελλήνια  Ένωση Λογοτεχνών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελβούρνης, το Πολιτιστικό Κέντρο 
Δήμου Κερατσινίου, το Σύνδεσμο Ελληνικού Πολιτισμού Στουγγάρδης, το Πολιτιστικό Κέντρο 
Λεμεσού.

Αναστάσιος Οικονομόπουλος, 
Πρώην μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου μας



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ

16

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συναδέλφισα – Συνάδελφε

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  Άρθρου 10 του Καταστατικού μας, η 24η Τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική 
Συνέλευση (Γ.Α.Σ.) του Συλλόγου μας, της οποίας είστε Σύνεδρος θα πραγματοποιηθεί στις 17 & 18 Μαΐου 2017, ημέρες Τετάρτη & 
Πέμπτη, σε διεύθυνση που θα σας κοινοποιηθεί με τη πρόσκληση και ώρα 08:30, σύμφωνα με την απόφαση 1569 του διευρυμένου Δ.Σ, 
που ελήφθη στις 19 & 20 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους.

Ώρα έναρξης των Έργασιών 08:30
ΘΈΜΑΤΑ ΗΜΈΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΈΩΣ

1. Διοικητικός Απολογισμός.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3.  Οικονομικός Προϋπολογισμός.
4.  Έκθεση της Κεντρικής Ελεγκτικής 

Επιτροπής.

5. Πρόγραμμα Δράσης.
6.  Ένταξη του Συλλόγου στην ΑΓΣΣΕ. 
7.  Θέματα που αφορούν τον Σύλλογο και 

την Περιφέρεια Αττικής
8. Θέματα Εκλογικής Διαδικασίας.

9. Ψηφοφορίες.
10. Ψηφίσματα
11.  Εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής.

Για κάθε άλλη πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Σύλλογο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΈΝΙΚΈΣ ΣΥΝΈΛΈΥΣΈΙΣ ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Με δική τους ημερήσια διάταξη

ΗΡΑΚΛΈΙΟ
26/04/2017

ΛΑΜΙΑ
04/04/2017

ΒΟΛΟΣ
05/04/2017

ΛΑΡΙΣΑ
06/04/2017

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
03/05/2017

ΚΈΡΚΥΡΑ
04/05/2017

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
29/3/2017

ΘΈΣ/ΝΙΚΗ
29/3/2017

ΣΈΡΡΈΣ
22/3/2017

ΒΈΡΟΙΑ
01/03/2017

ΚΟΖΑΝΗ
16/3/2017

ΧΑΝΙΑ
25/04/2017

ΑΘΗΝΑ
08/05/2017

Παμβώτιδος  
& Στρ.Παπάγου 2, 
Κέντρο Αγνάντι

11:00

Ξενοδοχείο 
ΑΣΤΟΡΙΑ, 

17:30

Αίθουσα Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωμ.
Αεροπορίας, 18:00

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

Έργαζομένων 
ΟΤΈ, 1830

Ξενοδοχείο 
REX, 11:00

Ξενοδοχείο  
THEOXENIA, 

11:00

Ξενοδοχείο  
AΣΤΗΡ, 10:30

Αίθουσα 
Μεταξουργείο, 

11:00

Αίθουσα Ομοσπ. 
Δυτικομακεδονικών 
Οργανώσεων, 10:00

Τουριστικό 
Περίπτερο 

Τρίπολης, 11:00

Έργατικό Κέντρο 
12:00

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

Έργαζομένων 
ΟΤΈ, 19:00

Ξενοδοχείο ELYSION
Σπανέλη - Νεάπολη

17:30

Έργατικό Κέντρο 
Κοζάνης, 10:00

Έργατικό Κέντρο 
Λαμίας, 11:00

ΤΡΙΠΟΛΗ
10/5/2017

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
11/05/2017

ΣΥΡΟΣ
05/05/2017

ΡΟΔΟΣ 
28/04/2017

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
15/5/2017

ΜΈΣΟΛΟΓΓΙ 
12/5/2017

ΠΑΤΡΑ
11/5/2017

Κέντρο Έλιά, 
10:30

Ξενοδοχείο 
ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 18:00

Λέσχη  
ΟΤΈ, 10:30

Λέσχη  
ΟΤΈ, 10:30

Πολιτιστικό 
Κέντρο ΟΤΈ

10:00


