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Δίκαιη η διεκδίκηση...

Ή

Συνεχής και Συνεπής ο αγώνας

ταν όντως μια εντυπωσιακή και μαζική
συγκέντρωση – διαμαρτυρία – διεκδίκηση: Αυτή της 30ης Μαΐου! Ήταν μια κινητοποίηση κοινωνικών φορέων σε παναθηναϊκή και πανελλαδική κλίμακα. Ίσως…, αν όχι
μάλλον…, αυτό και να ενόχλησε τα μέγιστα,
τους κοινούς, επί χρόνια γνωστούς…, «άγνωστους».!

ηλικία με τα άσπρα μαλλιά, ούτε ότι τα ρυτιδιασμένα πρόσωπα προσομοίαζαν με εκείνα
των πατεράδων ή των παππούδων τους…,
κι αίφνης μας επιτέθηκαν με λυσσώδη μανία,
όταν μερικοί από τους συναδέλφους μας…,
τόλμησαν απλά και μόνον να διαμαρτυρηθούν
για την όντως και καθ όλα αναίτια επίθεση
που δεχτήκαμε…!!!

Περί ώρα 10:30, όταν οι συνάδελφοι 10 κοινωνικών φορέων συγκεντρωνόμαστε στην
πλατεία Κλαυθμώνος, δεχτήκαμε μια πραγματικά άνανδρη επίθεση από τους "γνωστούς-άγνωστους" ανά
το πανελληνίον.

Πριν από λίγες ημέρες..., λίαν καθοριστική
κι εν πολλοίς σημαδιακή για την συνέχιση των
δίκαιων διεκδικήσεων μας στάθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των συνταξιούχων έξω από το
Συμβούλιο
της
Επικρατείας
με
αφορμή την συνδιάσκεψη του ΣτΕ
για την συνταγματικότητα διατάξεων του νόμου
Κατρούγκαλου
για τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων μας, την
Τετάρτη 16 Μαΐου.

Φορώντας
κράνη, κραδαίνοντας μαχαίρια
και καδρόνια…,
οποία ανανδρία
μπροστά
στα
εντίμως…, ειρηνικώς…, κι
εν πλήρη δικαίω
διαμαρτυρόμενα
και διεκδικούντα μέλη της ελληνικής κοινωνίας…, οι "γνωστοί-άγνωστοι" προπηλάκισαν
συναδέλφους μας…, κι έσκισαν τα πανό του
Συλλόγου μας, που έτυχε εκείνη την ώρα να
ευρίσκοντο στην περιοχή. ΓΣΕΕ κι ΑΔΕΔΥ…,
δεν έτυχαν αγαθής τύχης. Προπηλακίστηκαν…, εμπαίχτηκαν…, λοιδορήθηκαν…, ευρέως και καθολικώς…!!!
Οι λίαν γνωστοί στις αρχές μπαχαλάκηδες,
για άλλη μια φορά, δεν σεβάστηκαν ούτε την

Ερωτήματα εύλογα...
Αναμένουμε
απαντήσεις
Πέραν όλων εις το κεντρικό θέμα
αναφερθέντων... λυπηρό τα μέγιστα…,
καταδικαστέο κι εν τέλει ανερμήνευτο
τοις πάσι, είναι η αμέριμνη στάση των
αστυνομικών που ήταν επιφορτισμένοι
για την περιφρούρηση της συγκέντρωσης και της προσωπικής μας ακεραιότητας…!!!
Ενώ υπήρχε αστυνομική δύναμη
στην περιοχή, την στιγμή της επίθεσης,
απομακρύνθηκε αντί να προστατεύσει
τους εν ειρήνη διεκδικούντες τα δίκαια
αιτήματά τους,
Το ερώτημα είναι εύλογο και πάλλεται στα χείλη όλων.!

Η συγκέντρωση αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα
σε διάσκεψη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο,
κατά πληροφορίες μέσω έντεχνων διαρροών,
έκρινε νόμιμες και συνταγματικές διατάξεις
που αφορούν σε τεχνικά θέματα, που σχετίζονται με τις περικοπές των συντάξεων.
Οι εν λόγω «έντεχνες» κι εν πολλοίς σε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους προσβλέπουσες διαρροές στάθηκα αφορμή για να
υποβάλλει άμεσα την παραίτησή του ο πρόεδρος του ΣτΕ, Νικόλαος Σακελλαρίου.
Η παραίτηση του προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας και οι λόγοι που
οδήγησαν σ αυτήν αποτελούν καταδίκη των
μέχρι τούδε άδικων και ισοπεδωτικών πολιτικών σε βάρος των συνταξιούχων.
Συγκεκριμένα, ο παραιτηθείς πρόεδρος
του ΣτΕ δικαιολογεί απόλυτα των αγώνα και
τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων…, και
κρίνει αντισυνταγματικές και πέραν κάθε
έννοιας δικαίου κι ευπρεπούς διαβίωσης
τις μειώσεις που υπέστησαν στα χρόνια των
μνημονίων οι συντάξεις μας…

"Η νομική δικαίωσή μας"
Στην απόφασή μου αυτή κατέληξα
μετά την πρόσφατη παραβίαση
του απορρήτου της διασκέψεως
του Δικαστηρίου σχετικά με το νέο
ασφαλιστικό σύστημα και την εύλογη
αναταραχή που προκάλεσε σε
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Η αδιανόητη όσο και απαράδεκτη αυτή παραβίαση
του δικαστικού απορρήτου, την οποία αντικειμενικά
αδυνατώ να ελέγξω, επέφερε καίριο πλήγμα στην
αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού του Συμβουλίου
της Επικρατείας και δεν μου επιτρέπει, πλέον, να
εξακολουθήσω να ασκώ τα δικαστικά μου καθήκοντα
με την δέουσα ηρεμία και νηφαλιότητα.
Η σημερινή απόφασίς μου – έστω και αν απέχει λίγες
μόνον ημέρες από την υποχρεωτική αποχώρησή μου
από την υπηρεσία δεν παύει - όσο επιβεβλημένη και
αν είναι - να αποτελεί μία πολύ επώδυνη απόφαση,
για μένα που διανύω το 42ο έτος της δικαστικής μου
σταδιοδρομίας, έχοντας αφιερώσει τα περισσότερα
χρόνια της ζωής μου στην υπηρεσία του Συμβουλίου
της Επικρατείας, έναν θεσμό, τον οποίο αγαπώ και θα
συνεχίσω να αγαπώ μέχρι το τέλος της ζωής μου.
Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, διότι δεν αποχωρώ
αμαχητί, αφού όλα αυτά τα χρόνια αγωνίσθηκα, με τη
βοήθεια του Θεού, τον αγώνα τον καλό.
Τη στιγμή, όμως, αυτή η σκέψις μου στρέφεται
στους απλούς πολίτες, που είναι τα θύματα των
μνημονίων και της κλιμακούμενης επικυριαρχίας του
οικονομικού παράγοντος επί του θεσμικού, οι αντοχές
των οποίων συνεχώς δοκιμάζονται από τα αλλεπάλληλα
οικονομικά μέτρα, που λαμβάνονται με την επίκληση
του λεγομένου δημοσιονομικού συμφέροντος και που
συνεπάγονται υπέρογκες γι αυτούς επιβαρύνσεις, λόγω
του σωρευτικού τους χαρακτήρος.
Ήδη, από την εποχή του πρώτου μνημονίου,
ορισμένοι συνάδελφοί μου μεταξύ των οποίων και
εγώ, είχαμε, με τις μειοψηφίες μας επισημάνει, τη μή
συμβατότητα των ρυθμίσεων του μνημονίου με το
Σύνταγμα και είχαμε, εγκαίρως, προειδοποιήσει, χωρίς
δυστυχώς να εισακουστούμε, για την επερχόμενη
πλήρη επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού,
που επηρέασε, καίρια, το σύνολο σχεδόν της κρατικής
δράσεως και σηματοδότησε την συνακόλουθη
υποχώρηση του Κράτους Δικαίου και του Κοινωνικού
Κράτους.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αντοχές όλων
μας δοκιμάσθηκαν ακόμη περισσότερο από τα
νεώτερα μνημόνια που επέβαλαν τη λήψη και
νέων επώδυνων οικονομικών μέτρων, που
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συνέχεια από τη σελίδα 1

έγινε η αποχώρηση,
καθ όλα ανερμήνευτη
και με πολλές ερμηνείες αντιδημοκρατικές δικαιολογημένα να
συνοδεύει το ερώτημά
μας…;;;
Διότι, είναι σαφές και
θ όλα λογικό να πιστεύουμε πως η αποχώρηση δεν έγινε χωρίς συγκεκριμένη εντολή…,
Αλλά ,με συγκεκριμένη
εντολή εξ άνωθεν προερχόμενη κι επιβαλλόμενη…!!!
Ποιος λοιπόν, προστατεύει του ΤΑΡΑΞΙΕΣ…;;;
Ποιος δίνει άσυλο
σε ανθρώπους που
ασκούν βία σε ανυποψίαστους και καθόλα νομοταγείς κι ειρηνικούς
πολίτες…;;;
Ποιου τα συμφέροντα…, πολιτικά, οικονομικά και πάσης άλλης
φύσεως…, εξυπηρετεί
η παρεμπόδιση μιας
απεργιακής κινητοποίησης…, και μιας καθ
όλα ειρηνικής διεκδίκησης, συνταγματικά
καθιερωμένου καθ όλα
δικαίωματος ελλήνων
πολιτών…;;;
Ποιος εν τέλει, θέλει
κι επιδιώκει τη διάλυση
του συνταξιουχικού μας
κινήματος και την διάλυση των συνταξιουχικών ενώσεων μας…!!!
Τα ερωτήματα είναι
προφανώς αυτονόητα…!!!
Κι οι απαντήσεις επ
αυτών, δικαίως αναμενόμενες…!!!
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των συνταξιούχων ΟΤΕ
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Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι
σε κοινό μέτωπο διεκδίκησης

Κομβικής σημασίας εξέλιξη αποτελεί για τους συνταξιούχους, η συμμετοχή τους στην Κοινωνική Συμμαχία. Τη
δημιουργία της «Κοινωνικής Συμμαχίας», με πρεμιέρα την πανεθνική ημέρα δράσης στις 30 Μαΐου αποφάσισαν
με στόχο πάντα την κοινή και συντονισμένη δράση κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας.
Σε αυτήν θα συμμετέχουν οι ΓΣΕΕ (ιδιωτικοί υπάλληλοι), η ΑΔΕΔΥ (δημόσιοι υπάλληλοι), η ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελματοβιοτέχνες), η ΕΣΕΕ (έμποροι), η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ), το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος.
σμούς και διακρίσεις, με επαρκή χρηματοδότηση
ε συνέντευξη τύπου κατά την οποία ανακοινώθηκε η
συγκρότηση αυτής της ενιαίας, ευρείας Κοινωνικής
του ΕΣΥ, με το φάρμακο να παραμένει δημόσιο
Συμμαχίας δημοσιοποιήθηκαν κι οι στόχοι της:
αγαθό.
Στη συνέντευξη τύπου τονίστηκε από όλες τις πλευρές
6ον:	Δημόσιο σύγχρονο, αποτελεσματικό, ψηφιακό,
η ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η «παλινόρθωση» της
αξιοκρατικό, δημοκρατικό και βιώσιμο με σεβαελληνικής οικονομίας, μετά από οκτώ χρόνια λιτότητας.
Επισημάνθηκε δε ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει
σμό στα δικαιώματα των πολιτών και των λεινα εκπονηθεί «ένα ρεαλιστικό και δίκαιο εθνικό σχέδιο
τουργών του. Εξάλειψη των αντιαναπτυξιακών,
παραγωγικής συγκρότησης».
διαρθρωτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.
Η Κοινωνική Συμμαχία οριοθέτησε σε δέκα σημεία, τις
7ον:	Αξιοπρεπείς συντάξεις και πλήρη εφαρμογή των
κύριες διεκδικήσεις της, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
δικαστικών αποφάσεων για τον ανακαθορισμό
1ον: Δραστική καταπολέμηση της ανεργίας και δημιτου ύψους τους.
ουργία νέων, μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων
8ον:	Περιορισμό της εξοντωτικής φορολόγησης και
εργασίας με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβές.

Σ

2ον:	Κοινωνικό Κράτος που παρέχει δίχτυ ασφαλείας
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους πιο
αδύναμους συμπολίτες μας. Που θα προστατεύει
την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη
των θυμάτων της κρίσης.

εξάλειψη της δημευτικού χαρακτήρα εισφορολό-

3ον:	Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γνώμονα ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
για το μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας.

9ον:	Πολιτικές αγοράς εργασίας που δεν θα αναπα-

4ον:	Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα
ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, τον παραγωγικό σχεδιασμό και το αναπτυξιακό μοντέλο
της χώρας.
5ον:	Προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς αποκλει-

γησης, με παροχή φορολογικών κινήτρων συνδεδεμένων με την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
ράγουν την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και τον
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων,
αλλά αντίθετα θα αναβαθμίζουν το ανθρώπινο
δυναμικό και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
10ον:	Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και εμπέδωση του Κράτους Δικαίου.

συνέχεια
από τη σελίδα 1

συνοδεύθηκαν από τις συνεχείς μειώσεις μισθών
και συντάξεων.

"Η νομική

διαμορφωθεί, μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές
τους, σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο.

Οι καταστάσεις αυτές, οδήγησαν το Δικαστήριο
στην έκδοση σειράς αποφάσεων της Ολομελείας
του σχετικά με την μή περαιτέρω μείωση των
συντάξεων και την θεσμική θωράκιση των
προσώπων, που είναι επιφορτισμένα με βασικές
αποστολές του Κράτους, όπως η εθνική άμυνα, η
ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη.

Σε αντίθετη περίπτωση, εκτιμούμε, ότι
είναι πλέον ή ορατός ο κίνδυνος περαιτέρω
μειώσεως του ύψους των απονεμομένων
συντάξεων, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη
εξαθλίωση όλων των συνταξιούχων.

δικαίωσή
μας"
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Φρονούμε, ότι τα δικαστικά αυτά προηγούμενα
και οι εγγυήσεις που ετέθησαν με αυτά, δέν
μπορούν, χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα,
να αγνοηθούν ούτε, πολύ περισσότερο, να
παρακαμφθούν από το νομοθέτη, με το πρόσχημα
της καταρτίσεως ενός νέου ασφαλιστικού
συστήματος μέσω του επανυπολογισμού όλων,
των μέχρι σήμερα, απονεμηθεισών συντάξεων
- πράγμα που θέτει τους ήδη συνταξιούχους
σε καθεστώς πλήρους ανασφαλείας, κατά
παράβαση της αρχής της εμπιστοσύνης - και
μέσω της εισαγωγής, σε συνάρτηση, πάντοτε,
με τον επανυπολογισμό, ενός νέου τρόπου
υπολογισμού των εφεξής απονεμομένων
συντάξεων, μέτρα που οδηγούν, με μαθηματική
ακρίβεια, σε περαιτέρω μείωση του ύψους
των συντάξεων, το οποίο, όμως, έχει ήδη

Αναμφιβόλως, ευρισκόμεθα προ μιας πολύ
δυσχερούς καταστάσεως, η οποία, όμως,
ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπισθεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, για μία ακόμη φορά,
από την ανεξάρτητο ελληνική Δικαιοσύνη, στην
οποία μετακυλίεται, παγίως, από την εκάστοτε
πολιτική εξουσία, η επίλυσις των πιο σημαντικών
προβλημάτων της Χώρας.
Εκφράζουμε, τέλος, τη βεβαιότητα ότι «έχουν
γνώσιν οι φύλακες» και ότι οι δικαστικοί λειτουργοί
του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων, ανταποκρινόμενοι στην
ιστορική παράδοση του Σώματος.
Επομένως, πρέπει όλοι να εξακολουθήσουμε
να εμπιστευόμεθα την Δικαιοσύνη και τους
λειτουργούς της, τελούντες πάντοτε εν πλήρη
επιγνώσει του γεγονότος, ότι «Υπάρχουν ακόμη
δικασταί εις τας Αθήνας».

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Απρίλιος - Μάϊος 2018

3

Επιτέλους... ποιος μας κυβερνάει;
Με αφορμή την ηχηρή παραίτηση του Προέδρου του ΣτΕ, κ. Σακελλαρίου, η οποία αναντίρρητα προσέδωσε υπεραξία στο Νομικό μας Πολιτισμό και έδειξε το δρόμο της τιμής και του χρέους,
όχι μόνο στους Λειτουργούς της Δικαιοσύνης,
αλλά και στους Κρατικούς Λειτουργούς και έδωσε
μαθήματα ήθους και ηθικής σε όλους αυτούς, οι
οποίο όχι μόνο αδικούν, αλλά ασελγούν στα γερασμένα μας κορμιά, όλων ημών των Συνταξιούχων,
που πληρώσαμε ακόμα και τη δωρεάν παιδία των,
θέλουμε να στηλιτεύσουμε την απρέπεια και την
ούτως, ή άλλως, άθλια στάση και συμπεριφορά
όσων χωρίς έρκος οδόντων έχουν το θράσος να
μας λένε ότι είναι Εθνική ανάγκη η περικοπή
των ήδη πετσοκομμένων συντάξεων και μάλιστα από τηλεοράσεως.
Το να λέγεται και μάλιστα ανερυθρίαστα ότι δεν
κόβονται οι συντάξεις από την Κυβέρνηση, αλλά
είναι απαίτηση των θεσμών, είναι όχι μόνο απαράδεκτο και εθνοπροδοτικό, αλλά και κάθετη προσβολή της νοημοσύνης μας.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή αν η Χώρα
κυβερνιέται με τα φιρμάνια του Thomsen και τις
οδηγίες των δευτεροκλασάτων υπαλλήλων των
δανειστών, τότε ποια ανάγκη επιβάλει να έχουμε
μία υπερτροφική Κυβέρνηση, ένα Κοινοβούλιο,
αρκούντως κοστοβόρο, ένα Νομοθετικό Σώμα
από 300 βουλευτές σκανδαλωδώς ακριβοπληρωμένους (βλέπε πίνακα):
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Βουλευτής
109.458
Μισθωτός
109.458
Επαγγελματίας
109.458

ΦΟΡΟΣ
1.212
41.232
47.945

ΠΟΣΟΣΤΟ %
1,11
37,67
43,79

Ποια ανάγκη συντρέχει να πληρώνουμε μια
στρατιά αστυφυλάκων για την προστασία των, σιγά
μη χάσει η Βενετιά βελόνι και χιλιάδες μετακλητών
υπαλλήλων και οι οποίοι, τι ντροπή, να ασχολούνται ακόμα και με την παροχή φροντιστηριακών
μαθημάτων στα παιδιά των Εθνοπατέρων και να
μην, έστω και με απόφαση των δανειστών, ναι να
μην περιοριστεί ο αριθμός των Εθνοπατέρων σε
52, αλλά να κόβεται η σύνταξη του υπερήλικα
και φιλάσθενου, για την οποία καταβλήθηκαν εισφορές, υπέρ του δέοντος υψηλές, από τον υπερήλικα πατέρα και παππού των.
Και για να το διασκεδάσετε:
Στην Ελλάδα, μια χώρα με τόσα και τόσα οικονομικά προβλήματα, είναι τρελό να έχουμε τόσους
πολλούς βουλευτές όταν σε άλλες, αναπτυγμένες
και με εύρωστη οικονομία, χώρες ο αριθμός των
βουλευτών-γερουσιαστών είναι αρκετά μικρότερος, λαμβάνοντας υπόψη τους πληθυσμιακούς
συσχετισμούς.
Στην Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων έχουμε -είπαμε- 300, δηλαδή 27,3 βουλευτές για κάθε εκατομμύριο κατοίκους.
Να δούμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες για να
μπορέσουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα:
ΧΩΡΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΟΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΕ ΕΚΑ- & ΓΕΡΟΥΣΙ- ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΑΣΤΕΣ
ΤΟΜΥΡΙΟ
ΡΙΑ
82
621
8,4
17
150
13,3
46
350+ 264
13,3

ΒΕΛΓΙΟ
ΓΑΛΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΣΕΧΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

11
66
38
60
11
21

150
577 +343
460 +100
630 + 315
230
343 + 137

13,6
13,9
14,7
15,7
21
22,4

63

1439

22,8

10,5
8,7
10
11

200 +81
183 + 62
386
300

26,8
28,2
38,6
27,3

Άλλωστε οι ίδιοι οι Βουλευτές μας, με τις
δημόσιες τοποθετήσεις των, ότι δεν πρόλαβαν
να διαβάσουν το Χ΄ νομοσχέδιο απαξιώνουν
εαυτούς, αφού ωμά δηλώνουν ότι δεν βουλεύονται.
Δεν προτιθέμεθα να σχολιάσουμε τις τοποθετήσεις, θετικές και αρνητικές, κανενός στην παραίτηση Σακελλαρίου. Αρκούμαστε να επισημάνουμε
για μια ακόμη φορά, την βροντερή απουσία της
Επιστημονικής Κοινότητας, της Εκκλησίας και
όλων των Κοινωνικών Φορέων, στα τεκταινόμενα, με εξαίρεση τον «Ρουβίκωνα».
Δεν μπορούμε όμως, να αφήσουμε ασχολίαστες
τις δηλώσεις και τη στάση, του αρμόδιου Υπουργού του κ. Κοντονή, ο οποίος «κόντυνε» εαυτόν.
Όφειλε σιωπή και είχε μία και μόνο ευκαιρία να
αποδείξει στην πράξη την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, με το να κάνει αποδεκτή, ή ΌΧΙ, την παραίτηση Σακελλαρίου.
Αλλά όμως ας προσγειωθούμε στα πολύ γήινα
και που μας αφορούν άμεσα και που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τα συνδέσουμε με την
πράξη ευθύνης - θυσίας του κ, Σακελλαρίου.
Ας γίνει κατανοητό ότι ο Νόμος Κατρούγκαλου,
δεν είναι απλά βλαπτικός και αντισυνταξιουχικός
και αντισυνταγματικός, αλλά πέρα για πέρα, ένα
εθνοκτόνο νομοθέτημα, που όμοιό του δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει, ανά την υφήλιο.
Δεν χρήζει καμιάς ανάλυσης το πώς και το γιατί,
αρκεί να υποστεί επιστημονικής ανάλυσης ο ψυχικός κόσμος και ο εγκέφαλος του εισηγητού.
Ανατρέξτε στο «λεφτά υπάρχουν» και το ανεκδιήγητο «μαζί τα φάγαμε» και θα νοιώσετε αποστροφή για όλους αυτούς τους «λεβέντες».
Αυτό το Υπουργείο της Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο υπηρέτησε ο κ. Κατρούγκαλος, ατυχώς έχει γίνει επί των ημερών του
Υπουργείο Ανεργίας και κατά καιρούς εκτροφείο πιράνχας και σήμερα θα έπρεπε να λέγεται
Υπουργείο Εθνικής Εκπόρνευσης συνειδήσεων.
Εμείς, που τώρα δεχόμαστε αυτόν τον ανελέητο
διωγμό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους
τους χαρτογιακάδες, ότι ζήσαμε ένα πόλεμο, βιώσαμε μια κατοχή, ξεπεράσαμε έναν εμφύλιο και
με εθνική υπερηφάνεια συμβάλαμε αποφασιστικά
στην ανόρθωση αυτού του Τόπου.
Με τις εισφορές μας συνεισφέραμε στην ανασυγκρότηση του Κράτους. Συμβάλαμε στην κατασκευή δρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών και
χρηματοδοτήθηκαν όλες οι μικρές και μεγάλες
Επιχειρήσεις του Τόπου. Ακόμα και πρόσφατα τα
αποθεματικά των Ταμείων μας, τα οποία είχαν
συσσωρευτεί από τον ιδρώτα και γιατί όχι και το
αίμα όλων ημών των εργαζομένων, χρησιμο-

ποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των
Τραπεζών και την υπηρέτηση του χρέους των
δανειστών.
Και εκεί που λέγαμε δόξα συ ο Θεός, τώρα
λέμε Παναγία βόηθα.
Το χειρότερο από όλα, δεν είναι ο κακός θάνατος
στον οποίο οδεύουμε, χωρίς τη θέλησή μας, είναι
η ντροπιαστική εξαθλίωση που δεχόμαστε από τα
παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τα οποία, με βαρύ
τίμημα, σπουδάσαμε για να μας διοικήσουν και
εκεί που προσδοκούσαμε ένα καλύτερο αύριο και
να είναι τα γηρατειά μας με αξιοπρέπεια, ζούμε τον
απόλυτο εξευτελισμό και μια εξαθλίωση ανεπίτρεπτη.
Εκείνο δε, που μας πονά βασανιστικά, είναι το
ότι χωρίς τη συμμετοχή μας και παρά τη θέλησή
μας, χάθηκε το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς
και πήγε στράφι ένα ιδεολόγημα, το οποίο ήταν
βάλσαμο και παρηγοριά για την Κοινωνία.
Αν, λέμε αν, η Κυβέρνηση θέλει ισοδύναμα
και πρωτογενές πλεόνασμα, έχει τη χρυσή ευκαιρία, όλους τους άνω των 70, οι οποίοι είναι
και μη παραγωγικοί, να οδηγούνται στον Ιππόδρομο για εξόντωση με, ή χωρίς, ευθανασία.
Σε όλους αυτούς τους ανάλγητους και στυγνούς
δημίους μας, θέτομε ένα και μόνο ερώτημα: Τι
ψυχή θα παραδώσετε, διότι το ότι θα την παραδώσετε στον Διάβολο είναι σίγουρο – σιγουρότατο.
Δεν Ευελπιστούμε τη σύνεση και την καταλλαγή
της αυθαιρεσίας των Κυβερνητικών παραγόντων,
αν κρίνουμε την μέχρι τώρα στάση των, η οποία
είναι άκρως Καθεστωτική.
Τι να πει κανείς, για τη στάση και συμπεριφορά
της Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας;
Συμπεριφορά άθλια καθ’ όλα και το λέμε αυτό
μετά λόγου γνώσεως, διότι είναι όχι απαράδεκτο
αλλά ανεπίτρεπτο να μη μας δέχονται, αν και τους
ενοχλήσαμε, δεν θα πούμε χιλιάδες φορές, αλλά
δεκάδες και βέβαια όχι για να ζητήσομε « ρουσφέτι », ή ειδική μεταχείριση, αλλά για να εξετάσουμε
μαζί το πόσο και που μπορούμε να συμβάλουμε
και να συνδράμουμε, στο έργο του Υπουργείο,
έτσι ώστε να επιλυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα και καλύτερα τα προβλήματα που ταλανίζουν
τα μέλη μας, χωρίς την υπαιτιότητά των, αλλά με
ευθύνη άλλων.
Δεν θα πούμε, ελαφρά τη καρδία, ότι είναι όλοι
ίδιοι, θα πούμε χωρίς έρκος οδόντων, ότι είναι οι
χειρότεροι και για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, τους λέμε ότι, ακόμα και ο Παύλος ο Μανωλόπουλος, μας δεχότανε εντός 48ώρου.
Ελέγξτε κυρίες και κύριοι του Υπουργείου, αξιότιμε κ. Πετρόπουλε τις εισόδους μας, όχι στο
Υπουργείου σας, αλλά ακόμα και στο Μέγαρο Μαξίμου, επί άλλων Κυβερνήσεων και τότε θα πειστείτε ότι είστε Καθεστώς, με όλη τη σημασία της
λέξεως.
Σας έχουμε διαμηνύσει και επισημάνει, κ. Τάσο
Πετρόπουλε, αλλά και αποδείξει ότι δεν κάνουμε
συνδικαλισμό πεζοδρομίου, ούτε καν επιθετικό,
κάνουμε συνδικαλισμό προσφοράς, στα μέλη
μας και το κοινωνικό σύνολο και αδυνατείτε να το
καταλάβετε και να το αξιοποιήσετε, δεν φταίμε
εμείς.
Πολύ θα θέλαμε να μας αναφέρει η Ηγεσία του
Υπουργείου, έναν άλλο Σύλλογο, οποιουδήποτε μεγέθους που να έχει προσλάβει και διαθέσει
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

συνέχεια από τη σελίδα 3

Επιτέλους... ποιος μας κυβερνάει;
στον ΕΦΚΑ και το ΤΑΥΤΕΚΩ έξη ( 6) υπαλλήλους,
οι οποίοι συνδράμουν το έργο των εκεί τακτικών
Υπαλλήλων, χρόνια τώρα, χωρίς προαπαιτούμενα.
Ωστόσο η Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
και κοινωνικής Πολιτικής δέχεται και ευχάριστα συνομιλεί, αλλά και χρηματοδοτεί, όλους
όσους της κάνουν καταλήψεις και χειροδικούν
μαζί των, για το καλό τους.
Αυτό τούτο κύριοι της Κυβέρνησης, είναι που
κάνε και τη διαφορά.

Αλλαγή στον τρόπο
διαγραφής
της προκαταβολής για
τον Λογαριασμό Νεότητας
φορολογικού έτους 2017
Τις τελευταίες μέρες εκδόθηκε από
τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων η 1068/2018
εγκύκλιος που παρέχει οδηγίες για τη
φορολογία εισοδήματος φορολογικού
έτους 2017. Μεταξύ άλλων περιέχει και
την παράγραφο:
«Δεν υπολογίζεται προκαταβολή
για το εφάπαξ που εισπράττει
ενήλικο τέκνο υπαλλήλου ΟΤΕ από
τον Λογαριασμό Νεότητας, το οποίο
φορολογείται ως εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα».
Αυτό απλά σημαίνει ότι από φέτος
δεν θα υπάρχει καταχωρημένη
προκαταβολή στο εκκαθαριστικό του
κάθε παιδιού υπαλλήλου ή συνταξιούχου
του ΟΤΕ του οποίου το παιδί του, πέρυσι
είχε εισπράξει την πρώτη δόση ή την
εκκαθάριση του Λογαριασμού Νεότητας.
Το ποσό που αναγράφεται στον ΚΩΔ 403
στην φορολογική δήλωση του παιδιού
είναι το ποσό της χορηγίας του ΟΤΕ και
το οποίο φορολογείται ως εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα. Με
την οριστική ηλεκτρονική κατάθεση
της φορολογικής δήλωσης στο
εκκαθαριστικό θα απεικονίζεται μόνο
ο αναλογούν φόρος και ταυτόχρονα
θα
διαγράφεται
η
αναλογούσα
προκαταβολή φόρου.
Έτσι από φέτος δεν χρειάζεται να
καταθέτουμε την αίτηση στην Οικεία
Εφορία με τα συνημμένα της και να
απευθυνόμαστε ξανά στην Εφορία τον
Σεπτέμβριο για να ζητάμε να διαγραφεί η
προκαταβολή μόλις θα άνοιγε το Σύστημα
ΤΑΧΙΣ σύμφωνα με το άρθρο 70 του
φορολογικού νόμου 4172.
Για τυχόν απορίες από συναδέλφους
που τους αφορά το θέμα, μπορεί να
απευθύνονται στο Σύλλογο.
Γ. Κουτσιμπογιώργος

Αν κυρίες και κύριοι του Υπουργείου ακούγατε,
σε δεύτερο χρόνο, τα όσα κατά καιρούς δηλώνατε
και τα οποία μας προσβάλουν θα νοιώθατε σίγουρα, αν όχι ντροπή, ένα δέος και μια συστολή.
Δεν περιποιεί τιμή και δεν αναβαθμίζει τη θέση
σας, στην αξιακή κλίμακα μια τέτοια συμπεριφορά και αυτό το λέμε καθαρά και ξάστερα, άλλωστε
εμείς ήμαστε θιασώτες του εκ Ταρσού φιλοσόφου,
ο οποίος ευαγγελίζεται ότι «εκ του περισσεύματος
της καρδίας ημών λαλεί η γλώσσα ημών».

Σε εμάς μένει να παρακαλέσουμε το Θεό, να σας
συνετίσει και να σας συγχωρέσει και να καλέσουμε τα μέλη μας και όλους τους Συνταξιούχους σε
εγρήγορση και γιατί όχι και σε εξέγερση, αφού
καλούμαστε έτσι να προστατέψουμε τα ιερά και τα
όσια, με τα οποία γαλουχηθήκαμε
Ο αγώνας δικαιώνεται με τη συμμετοχή όλων
μας, έναντι όλων αυτών, που μας επιβουλεύονται
και μας ευτελίζουν.
Κ. Λουκόπουλος

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ 2012:
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

Τ

έλη Μαΐου 2018 έκλεισε επιτυχώς ένας μεγάλος και επίπονος κύκλος, αχρείαστης και άδικης –
όπως αποδείχθηκε – ταλαιπωρίας, για εκατοντάδες συναδέλφους μας που είχαν αποχωρήσει

από τον ΟΤΕ με την εθελούσια του 2012 και εκ των υστέρων εναντίον τους είχε ασκηθεί δίωξη.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η υπόθεση αυτή ανέκυψε ύστερα από “ανώνυμη” καταγγελία κάποιου
καταφανώς κακοπροαίρετου συνανθρώπου μας, προς τις Εισαγγελικές αρχές της χώρας μας.
Στην καταγγελία αυτή, ετίθετο θέμα παράνομης λήψης και παρακράτησης χρημάτων που έδωσε ο
ΟΤΕ σε ορισμένους συναδέλφους που έφυγαν με την εθελούσια εκείνης της περιόδου και για τη μη
απόδοση μέρους των χρημάτων αυτών στα ασφαλιστικά Ταμεία.
Αποτέλεσμα της καταγγελίας αυτής, ήταν η ενεργοποίηση του Εισαγγελέα και η διερεύνηση
της υπόθεσης, μέσω της διασταύρωσης των στοιχείων που υπήρχαν στα αρχεία του ΟΤΕ και των
ασφαλιστικών Ταμείων.
Οι έρευνες των Εισαγγελικών αρχών οδήγησαν στην άσκηση διώξεων κατά 380 συναδέλφων, ο
αριθμός των οποίων όμως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δικών και μετά από επανέλεγχο που
πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του ΟΤΕ, περιορίστηκε τελικά σε λίγες δεκάδες.
Στις δικαστικές αίθουσες και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δεν προέκυψαν
επιβαρυντικά στοιχεία ενοχής, αλλά ούτε και ζημία του ΟΤΕ, αντιθέτως ομολογήθηκε ότι το όφελος
της υπηρεσίας ήταν της τάξεως των 90 εκατ. ευρώ ετησίως.
Άλλωστε το πρόγραμμα με τους όρους και τα κίνητρα αποχώρησης εκπονήθηκε αποκλειστικά
από τον ΟΤΕ, χωρίς τη συμμετοχή άλλων φορέων π.χ. των Συνδικάτων, οπότε δεν μπορούσε να
στοιχειοθετηθεί οποιοσδήποτε δόλος από τη μεριά των εργαζομένων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, ήταν οι αποφάσεις των δικαστηρίων να βγαίνουν συντριπτικά αθωωτικές
και μόνο 13 συνάδελφοι από τους συνολικά 380 να κριθούν προσωρινά ένοχοι, οι οποίοι φυσικά
άσκησαν έφεση και η υπόθεσή τους θα εκδικαστεί σε επόμενο βαθμό, όπου ευελπιστούμε ότι και
αυτοί θα δικαιωθούν, ενώ ένα Δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω της απεργίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.
Ο Σύλλογός μας από την αρχή είχε ταχθεί κατά των διώξεων των συναδέλφων μας και για το λόγο
αυτό, προτού ξεκινήσουν οι δικαστικές διαμάχες είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τη Διοίκηση
του ΟΤΕ, προκειμένου να αποτρέψει αυτή τη δυσμενή εξέλιξη και να μην αμαυρωθεί εντελώς άδικα
η τιμή και η υπόληψη εκατοντάδων συναδέλφων μας.
Αναγνωρίζοντας λοιπόν το άδικο των διώξεων, ο Σύλλογός μας παρευρέθηκε σε όλες τις δίκες
που διεξήχθησαν, με τη συνεχή παρουσία του μέλους της ΓΑΣ συν. Δημήτρη Καρνάρου, καθώς και
την τακτική προσέλευση του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου συν. Αντώνη Μπιρμπιλή και του μέλους
της Εκτελεστικής Επιτροπής συν. Γιώργου Κουτσιμπογεώργου.
Ευχόμαστε και θα είναι σταθερή μας επιδίωξη, να πρυτανεύσει και στον ΟΤΕ και παντού η κοινή
λογική, όπως συνέβη με τις αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών, να παύσει η σπίλωση και ο
διασυρμός αθώων ανθρώπων και να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διώξεις, ποινικές και
αστικές, καθώς εκ του αποτελέσματος απεδείχθη ότι τελικά ήταν “άνθρακες ο θησαυρός”.
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& 11 Μαίου 2018 συνήλθε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών,

"NOVOTEL", η 27η ΓΑΣ.
Την πρώτη μέρα των εργασιών εξελέγη, σύμφωνα με το καταστικό, το Προεδρείο.

Στη συνέχεια δόθηκε τιμητικά ο λόγος στους επίσημους προσκεκλημένους οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν θερμά
το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση, απηύθυναν εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό προς το σώμα, ως ακολούθως:

Κ. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ:
Είμαι Οργανωτικός Γραμματέας ΑΓΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης των Συνταξιούχων
ΟΑΣΑ (Αστικές Συγκοινωνίες).
Κατ΄αρχήν καλημέρα
σας και εύχομαι οι διαδικασίες της Γενικής σας Συνέλευσης να έχουν καλά
αποτελέσματα.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που
μας στείλατε και ευχόμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να τα λέμε από πολύ κοντά, γιατί η
πληροφορία μου είναι ότι είστε έτοιμοι και γι΄αυτό κάνετε τις διαδικασίες, για να γίνετε μέλος της
ΑΓΣΣΕ και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν οι
διαδικασίες και οι συνταξιούχοι να ενοποιηθούν,
να γίνουν ένα Σώμα, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτήν τη λαίλαπα που υπάρχει, αυτό
που γίνεται σήμερα εις βάρος των συνταξιούχων.
Δεν θέλω περισσότερα να πω, σας ευχαριστώ
πολύ για την πρόσκληση και καλές διαδικασίες
στο Συνέδριό σας. Ευχαριστώ πολύ.

σοστού 10% για καταστροφή αυτών των μετοχών,
ώστε πλέον από εδώ και πέρα αν υλοποιηθεί αυτή
η απόφαση, που ήδη έχει ξεκινήσει, η DEUTCHE
TELEKOM δε χρειάζεται να αγοράσει άλλο ποσοστό, θα κατέχει πάνω από το 50% του μετοχικού
κεφαλαίου απ΄αυτό που έχει μέχρι σήμερα.
Υπογράψαμε μια Συλλογική Σύμβαση πριν από
1,5 μήνα που διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και
είναι η πρώτη σύμβαση, που μέσα στα Μνημόνια
δίνει αυξήσεις, δίνει 1,5% αυξήσεις στους παλιούς
συναδέλφους, 5% στους νέους συναδέλφους,

ποιήσουμε τι πρέπει ν΄αλλάξουμε για να πάμε στο
αύριο, τι στραβά κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε,
γιατί, δυστυχώς, τα όποια λάθη τα πληρώνουν τα
παιδιά, τα εγγόνια μας και οι νέες γενιές που έρχονται.
Εγώ να σας ευχαριστήσω, κ. Πρόεδρε και
κ.Γραμματέα, για την πρόσκληση, να είστε όλοι
καλά και να πάνε τα πράγματα καλύτερα από εδώ
και πέρα και για μας και για τη χώρα μας.
Να είστε καλά.

γιατί έχουμε και διαφορετικά μισθολόγια και νομίζω ότι είναι απ΄αρχής πλέον να ξεκινήσουμε σε
μια Εταιρεία που αναπτύσσεται και τα οικονομικά
της είναι καλά, να δουν και οι εργαζόμενοι κάποια
ανταπόδοση.
Εγώ θα πω ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι ότι οι
εποχές αλλάζουν, έτσι πρέπει ν΄αλλάξουμε κι
εμείς τα πράγματα και να πάμε στο αύριο. Είμαι
από αυτούς που έλεγα από χρόνια ότι πρέπει να
έχουμε κάνει ένα Σωματείο στον ΟΤΕ, μία Ομοσπονδία στον Κλάδο και σε αυτό το Σωματείο δίπλα να είναι οι συνταξιούχοι, να είναι η «ρίζα» που
αυτό το δένδρο θα «ανδρωθεί» και πραγματικά
είμαι πραγματικά περήφαντος γι΄αυτό το Κίνημα
που έχουμε στον ΟΤΕ και το Συνδικαλιστικό με την
ιστορία που έχει γράψει αλλά και το Κίνημα των
Συνταξιούχων με τα 35.000 μέλη, που η φυσική
ροή είναι κάποια στιγμή κι εμείς να έρθουμε εκεί.
Εμείς δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους που υπηρέτησαν στον ΟΤΕ και με τις παροχές που εμείς
κατακτούμε στον ΟΤΕ και με τα Παραθεριστικά
Κέντρα, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας, ξέροντας ότι τα τελευταία χρόνια εσάς «χτυπάνε» τα
Μνημόνια, εσάς «χτυπάνε» και οι αποφάσεις που
παίρνονται στα Κοινοβούλια, που το σύνολο – θα
πω εγώ – του πολιτικού προσωπικού έχει φανεί
μη αντάξιο των προσδοκιών σε μια κοινωνία που
βάλλεται και πρέπει όλοι μας μαζί να συνειδητο-

Θ. ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ
(Πρόεδρος Δ.Σ.
Συνταξιούχων ΟΑΣΑ):

Β. ΛΑΜΠΡΟΥ
(Πρόεδρος ΟΜΕ-ΟΤΕ):
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα.
Είναι ιδιαίτερη χαρά
για μένα να βρίσκομαι
σήμερα εδώ, να δω κατ΄αρχήν παλιούς φίλους,
παλιούς συναγωνιστές
αλλά και φίλους από άλλες Παρατάξεις αλλά αυτό που παραμένει είναι
η συναδελφικότητα, αυτή η λέξη είναι που την
έχουμε μάθει και την πάμε.
Θέλω να σας πω ότι ο ΟΤΕ που εσείς μεγαλουργήσατε, σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα έχει παραμείνει στο ελληνικό δημόσιο 1%, 4% στον ΕΦΚΑ,
οι Γερμανοί κατέχουν το 45% του ΟΤΕ, όλα τα
«βέτο» είτε σε εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά που είχαν μπει από τη συμφωνία του 2008
παραχώρησης του management στην DEUTCHE
TELEKOM, ώστε να μη μπορεί ν΄αλλάξει το όνομα, να μη μπορεί να κλείσει Θυγατρικές, να μη
μπορεί να μεταφέρει Θυγατρικές, να μη μπορεί
να βγάλει την Εταιρεία από το Ελληνικό Χρηματιστήριο, να μεταφέρει την έδρα από την Ελλάδα,
όλα αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Ο ΟΤΕ έχει περάσει στα χέρια της DEUTCHE TELEKOM και με την
συμφωνία που έκαναν τελευταία με το Ελληνικό
Δημόσιο και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τα
κεφάλαια ελεύθερης ροής του ΟΤΕ θα πηγαίνουν
κατά 30% σε μέρισμα και τα 60%-70% για αγορά
μετοχών από το Ελληνικό Χρηματιστήριο έως πο-

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κύριοι του
Προεδρείου, αγαπητοί
συνάδελφοι της Συνέλευσης.
Είμαι Πρόεδρος του
Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΣΑ. Μας συνδέουν πολλοί αγώνες μεταξύ μας παλιά, αλλά και τώρα που είμαστε συνταξιούχοι προσπαθούμε να ενωθούμε όλοι μαζί, να
προχωρήσουμε στο παραπέρα, γιατί βλέπετε ότι
σήμερα οι περικοπές που γίνονται, γίνονται γιατί
κι εμείς έχουμε μια ευθύνη, δεν είμαστε όλοι μαζί.
Δεν είμαστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε, γιατί
μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε.
Πρέπει κάποτε ν΄αφήσουμε τους καναπέδες.
Κάνουμε συγκεντρώσεις κι εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Κλάδο τον δικό μου. Στον
Κλάδο τον δικό μου θ΄αναφερθώ, γιατί προσπαθούμε με τα e-mail, στέλνουμε 3.500 e-mail και
έρχονται 50 άτομα.
Δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσουμε αυτά τα
πράγματα εδώ, αλλά η ενέργεια η δική σας σήμε-
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ρα δείχνει ότι κάτι πάει να γίνει, κάπου πάει να τα
βρούμε, κάπου πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Γι΄αυτό
σας εύχομαι καλές επιτυχίες και καλώς να έρθετε
στην ΑΓΣΣΕ, γιατί εκεί πρέπει να είμαστε όλοι. Τριτοβάθμιο Όργανο ξέρουμε ότι υπάρχει. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Τώρα υπάρχει
στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αλβανία μόνο.
Παρ΄όλα ταύτα έχουμε εμπόδια από κάποιους να
μας απενεργοποιήσουν και να έχουν τα πρωτεία
κάποιοι άλλοι.
Ευχαριστώ που με ακούσατε και καλές συνέχειες.

Ι. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
(Πρόεδρος ΑΓΣΣΕ):
Καλή σας μέρα, συνάδελφοι.
Εκ μέρους της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας, ήθελα να ευχαριστήσω το Προεδρείο
σας για την πρόσκληση
στη σημερινή σας Συνέλευση και να συγχαρώ, επιτέλους, στην απόφασή
σας να συμμετάσχει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος
του ΟΤΕ στον κοινό αγώνα που έχουμε ξεκινήσει
στην ΑΓΣΣΕ.
Πριν περίπου 12 χρόνια ξεκίνησε αυτή η Συνομοσπονδία.
Τότε πρωτοστατούσε και ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ και
οι Τράπεζες και πολλά άλλα Σωματεία στη δημιουργία ενός κοινού μετώπου, βλέποντας μακριά,
βλέποντας ότι το Ασφαλιστικό αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και κάποια στιγμή θα γίνει μία ενοποίηση, όπως και έγινε.
Τα δεδομένα έχουν αλλάξει τώρα. Με το Νόμο
Κατρούγκαλου πλέον έχουμε ενιαίο φορέα, επομένως κάποια μεμονωμένα προβλήματα που
υπήρχαν σε Συλλόγους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από έναν κοινό φορέα.
Αυτή τη στιγμή η ΑΓΣΕΕ έχει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των Ομοσπονδιών και των Πανελληνίων Συλλόγων των Συνταξιούχων, πλην της
Ομοσπονδίας του ΙΚΑ και του Δημοσίου, που είναι
κοινό μυστικό ότι πλέον κινούνται με Κομματικά
κριτήρια και, δυστυχώς, δεν συμπαρατάσσονται
μαζί μας.

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
Εμείς προχωράμε τον αγώνα μας και πιστεύω
ότι τα αποτελέσματα δεν θ΄αργήσουν να έρθουν.
Ξεκινήσαμε τις προσφυγές στον Νόμο Κατρούγκαλου.
Εμείς ξεκινήσαμε, δηλαδή τα Σωματεία τα δικά
μας, και ήδη αναμένουμε την απόφαση, ίσως και
αύριο, η οποία ουσιαστικά θα βγάλει αντισυνταγματικές πολλές Διατάξεις του Νόμου, όχι όλο το
Νόμο, επομένως θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα.

Γ. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
(Πρόεδρος ΠΑΣΕΣΠΑ):
Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Γενικέ Γραμματέα του
ΠΣΣ-ΟΤΕ, κύριε Πρόεδρε
της ΟΜΕ-ΟΤΕ, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών
φορέων, αγαπητοί αντιπρόσωποι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλημέρα σας.
Με ιδιαίτερη χαρά παρέλαβα για πρώτη φορά
την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό, εκπροσωπώντας ως Πρόεδρος
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕΣΠΑ Ομίλου
ΟΤΕ στις εργασίες της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος εργαζομένων και Συνταξιούχων με παιδιά με αναπηρία Ομίλου ΟΤΕ
εδρεύει στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στη
Λεωφ. Κηφισίας 99 στο Μαρούσι και έχει ως τακτικά μέλη του Συλλόγου εργαζόμενους και συνταξιούχους Ομίλου ΟΤΕ, οι οποίοι είναι γονείς
παιδιών με αναπηρία αλλά και άτομα με αναπηρία
που εργάζονται στον Όμιλο ΟΤΕ.
Ο ΠΑΣΕΣΠΑ Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί Πρωτοβάθμιο Κοινωνικό Συνδικαλιστικό Όργανο, το οποίο
μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων
Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΚΑΜΕΑ), τη Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία
και στοχεύει στην προάσπιση και διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους.
Ως ΠΑΣΕΣΠΑ Ομίλου ΟΤΕ, θέλουμε κοντά μας

κάθε συνάδελφο και κάθε συναδέλφισσα του Ομίλου, που είτε έχει παιδί με αναπηρία είτε ο ίδιος
είναι άτομο με αναπηρία. Άλλωστε, όσοι βιώνουν
την αναπηρία, δεν την επέλεξαν. Η αναπηρία είναι
μια ρευστή έννοια, αν σκεφτούμε πως ο οποιοσδήποτε θεωρείται σήμερα φυσιολογικός, θα μπορούσε αύριο να είναι ένα άτομο με αναπηρία.
Με την αρωγή και τη στήριξή σας αλλά και την
ενδυνάμωση του πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας που υπάρχει, ειδικά το τελευταίο διάστημα και που διαρκώς αναπτύσσεται και ενδυναμώνεται μεταξύ του ΠΑΣΕΣΠΑ Ομίλου ΟΤΕ αλλά
και του ΠΣΣ-ΟΤΕ, μπορούμε να τα καταφέρουμε
πολύ καλύτερα στη μεγάλη αυτή οικογένεια του
Ομίλου ΟΤΕ. Μπορούμε να αναδειχθούμε ως παράδειγμα, που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
Ο αγώνας και η προοπτική που πρέπει να ενδυναμώσουμε για ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές μας, για εμάς τους ίδιους, είναι αυτά που
πρέπει να μας κρατούν ενωμένους.

Ε. ΞΑΝΘΑΚΗ
(Πρόεδρος ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ):
Κυρίες μου και κύριοι,
καλή σας μέρα. Για όσους
δεν με γνωρίζετε, είμαι
η Ξανθάκη Ευαγγελία,
Πρόεδρος του Οργανισμού Παραθεριστικών
Κέντρων ΟΤΕ.
Θα σας πω δυο λόγια
για τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και για
τα σχέδιά μας.
Πριν περίπου ένα χρόνο προαναγγείλαμε την
ολοκλήρωση τριών οικίσκων για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, το Καλοκαίρι του 2017.
Τη στιγμή που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους με πλήρεις και απαιτούμενες προδιαγραφές και είναι έτοιμα προς διάθεση για τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους. Όλα αυτά
στο Παραθεριστικό Κέντρο της Τέμενης.
Επίσης, στο Παραθεριστικό Κέντρο της Τέμενης
έχει ξεκινήσει η αποξήλωση και η κατασκευή νέας
παιδικής χαράς, κάτι που προσπαθούσαμε αρκετό καιρό. Βέβαια, μπορεί να μην απασχολεί άμεσα
εσάς, αλλά σίγουρα τα εγγόνια σας.
Μέχρι τις 10 Ιουνίου το σίγουρο είναι ότι θα έχει
ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει
όλους, και τους μικρούς μας φίλους και τις οικογένειές τους.
Γίνονται παράλληλα πολλά μικρά αλλά σημαντικά έργα συντήρησης και στα δύο Παραθεριστικά,
συντήρηση οικίσκων και είναι η πρώτη φορά, που
από αυτή τη θέση μπορώ να σας ανακοινώσω ότι
βρισκόμαστε στα σκαριά βέβαια ενός μεγάλου
πρότζεκτ, που είναι η αντικατάσταση παλαιών οικίσκων με σύγχρονους προκατασκευασμένους
οικίσκους.
Είμαστε στην αρχή ακόμα, σε συνεργασία με τη
Διοίκηση, με την ΟΤΕSTATE συγκεκριμένα, αλλά
είναι ένα σχέδιο και ένα έργο που όταν θα ολοκληρωθεί, θα ικανοποιήσει όλους. Και για τα δύο
Παραθεριστικά Κέντρα, εννοείται.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που
μου κάνατε, σας εύχομαι να έχετε επιτυχίες στις
εργασίες της Συνέλευσής σας και σας περιμένουμε στα Παραθεριστικά και στα Ξενοδοχεία, που θα
βγουν λίαν συντόμως για τη θερινή περίοδο.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εισηγητής: Κώστας Λουκόπουλος, Πρόεδρος
Κυρίες και κύριοι,
Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,
O σημερινός Διοικητικός Απολογισμός, ο
πρώτος και μοναδικός,
στα 70 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου και
ελπίζω και ο τελευταίος, είναι με αρνητικό πρόσημο και για αυτό δεν
ενοχοποιείται και δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, ο Προγραμματισμός Δράσης, ο οποίος
ψηφίστηκε πέρσι και που είχε ανεβασμένο τον
πήχη των προσδοκιών όλων μας, ύστερα από την
εισήγηση του Αντώνη του Μπιρμπιλή, ούτε και είναι επιτρεπτό να αποδοθεί στην άκομψη και Καθεστωτική αντίληψη και συμπεριφορά των κρατούντων, σε όλες τις βαθμίδες Διοίκησης.
Ακόμα δεν δικαιολογείται ούτε και η παρατεταμένη Εκλογική Διαδικασία του Συλλόγου.
Ευθύνεται όμως αποκλειστικά και μόνο, στην
αθλιότητα που επικράτησε, τα τελευταία χρόνια
και εκτραχύνθηκε, πριν, κατά και μετά την Εκλογική Διαδικασία του 2017.
Μια διαδικασία, που αναντίρρητα προσβάλει
τον Νομικό μας Πολιτισμό, προδίδει απαίδευτο Συνδικαλιστικό Κίνημα και καταδεικνύει τις
ανθρώπινες αδυναμίες, όλων και κυρίως όσων
συνήθισαν να ζούνε με δεκανίκια, όσων ήθελαν
και θέλουν μηχανάκι, οδηγό και αρχηγό και όλων
όσων τα «εγώ» των, είναι απροσάρμοστα στο
κοινωνικό σύνολο.
Ο χαρακτήρας μου, ο οποίος διαμορφώθηκε
αυτά τα 54 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά και
το συνδικαλισμό, το Αξίωμα το οποίο υπηρετώ και
το οποίο, με βάση της επιταγές του Καταστατικού,
που πολύ σοφά, δεν μου δίδει οφίκια και εξουσία,
παρά μόνο ευθύνες και υποχρεώσεις, με πολλή

σαφήνεια αποτυπωμένες σε αυτό, να συγκαλώ,
δηλαδή, το Δ.Σ, να προεδρεύω αυτού, να εκπροσωπώ το Σύλλογο, μαζί με τον Γ. Γραμματέα, έναντι πάσης Αρχής και Εξουσίας και να φροντίζω,
έτσι γενικά και αόριστα, χωρίς περιγραφή του
τρόπου, για την πιστή τήρηση του Καταστατικού
και την εφαρμογή των Αποφάσεων των Οργάνων
Διοίκησης, δεν μου επιτρέπει άλλη συμπεριφορά
και στάση.
Κάποιοι, καθ’ έξη δύστροποι και γαλουχημένοι
να συμπεριφέρονται, όχι μόνο αντικαταστατικά,
αλλά και με εμφανή εχθρότητα προς αυτό, με τη
στάση των και τη συμπεριφορά των, δημιούργησαν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του
Συλλόγου, προβλήματα που εκθέτουν αυτόν και
εαυτούς ανεπανόρθωτα.
Θέλω να πιστεύω, ότι όλοι μας και εννοώ τα μέλη
του Δ.Σ., σήμερα, ενώπιων σας, θα θελήσουμε να
αποκαλύψουμε τα « θέλω » μας και να παρουσιάσουμε τα έργα των ημερών μας, έτσι ώστε,
εσείς, που από το Καταστατικό είστε το Κυρίαρχο
Όργανο, με όλες τις υπερεξουσίες να αποφασίσετε
για το παρόν και το μέλλον αυτού του Συλλόγου.
Η πολυετής (24χρονη) συνύπαρξη, με τους περισσότερους από εσάς και η οποία συνύπαρξη
διαμόρφωσε φιλίες και τέτοιες συνθήκες εκτίμησης και αλληλοσεβασμού, δεν μου επιτρέπει, να
σας δείξω σήμερα έναν άλλο χαρακτήρα και προ
πάντων να στραφώ με κατηγορητικό λόγο, κατά
οποιουδήποτε συναδέλφου, για την άπρεπη και
πολλές φορές ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά του
προς το πρόσωπό μου, αλλά όταν πρόκειται για
άπρεπη συμπεριφορά και στάση, οποιουδήποτε,
μέλους και μη, κατά του Συλλόγου, θα είμαι κάθετα και απόλυτα σκληρός.
Σας παρακαλώ όλες και όλους, κατά τη διάρκεια
των εργασιών του Συνεδρίου, να ακούσετε τα πάντα με προσοχή, να βουλευτείτε με περίσκεψη και

να αποφασίσετε με σώφρονα κρίση, το τι θέλετε
να γίνει αυτός ο Σύλλογος.
Όλες και όλοι, θα καταλάβετε σύντομα το γιατί
έχω αυτή τη στάση και αυτή τη θεώρηση.
Αλλά να είστε απόλυτα σίγουροι ότι, τα πράγματα δεν είχαν και δεν έχουν ξεφύγει τόσο πολύ,
ώστε να ανησυχείτε.
Τα στελέχη, του Διοικητικό Συμβούλιο, στην
πλειοψηφία των, με όλες τις αδυναμίες, που τα
χαρακτηρίζουν, έχουν τη θέληση, αλλά και τη δύναμη να προσφέρουν, αρκεί να ενστερνιστούν τη
θέλησή σας και να πειθαρχήσουν στις αποφάσεις
σας.
Έτσι αν και ήμασταν, από ανάγκη, στρατοπεδευμένοι στην Ευελπίδων, για να ικανοποιηθούν
τα βίτσια ορισμένων, δεν παρασυρθήκαμε και δεν
αφήσουμε τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα
που απασχολούν τα μέλη μας χωρίς να τα καταγγείλουμε, να τα διεκδικήσουμε και να επιλύσουμε,
όσα μπορέσαμε.
Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι, όχι μόνο η δική μου
πεποίθηση, αλλά και πολλών άλλων, είναι ότι μπορούσαμε και καλύτερα.
Αυτός είναι και ο λόγος που λέω ότι ο Διοικητικός Απολογισμός, είναι με αρνητικό πρόσημο.
Δεν είναι δόκιμο, να αρκούμαστε στα ελάχιστα,
όταν μπορούμε τα μέγιστα.
Αυτός ο Σύλλογος πρέπει να παίζει ηγετικό ρόλο
στο Κίνημα και η δράση του να είναι πρωτοποριακή, για τα μέλη του, όπως έγινε πρωτοπόρος με
τις προσφυγές στο ΣτΕ, για τους μνημονιακούς
νόμους, τις μηνυτήριες αναφορές, στις Διοικήσεις
των Φορέων, για τις παράνομες κρατήσεις και τα
Εξώδικα, ακόμα και στον Πρωθυπουργό, για τις
παράνομες κρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
Με παρρησία και συλλογικότητα, παρουσιάσαμε τα προβλήματα των μελών μας, στα Κόμματα
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και τους Φορείς και με αγωνιστική διάθεση απαιτήσαμε την παρέμβασή όλων και όπου αναγκαιεί
για την επίλυσή των, όχι μόνο με τις παραστάσεις
των στελεχών μας, αλλά και με επίσημα έγραφα,
ακόμα και με « NO PAPERS ».
Θα ήμασταν άδικοι, αν δεν λέγαμε ότι είδαμε
φως στο τούνελ, αν και θα περιμέναμε κάτι περισσότερο, για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Δεν περιμέναμε, τουλάχιστον εγώ, να ακυρωθεί τόσο γρήγορα και με τέτοιο τρόπο το « ηθικό
πλεονέκτημα της Αριστεράς ».
Δεν έπρεπε το αφήγημα της Αριστεράς και του
Ορθόδοξου Σοσιαλισμού, να έχει τέτοιο τέλος και
να απολαμβάνει τέτοιας απαξίας από τους πολίτες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε την ανατροπή με φθαρμένα υλικά και σκουριασμένα εργαλεία και αυτό
ήταν μοιραίο, πρωτίστως, για το Λαό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από αδυναμία ή και Καθεστωτική
αντίληψη κάποιων, οι οποίοι και επελέγησαν να
ασκήσουν εξουσία, έχασε την επαφή με το Λαό,
τώρα απεργάζεται τρόπους να μη χάσει και την
Εξουσία .
Για όσους έχουν άλλη, ή και αντίθετη άποψη, θα
τους πούμε, απλά και μόνο να πουν στους αρμοδίους του Μεγάρου Μαξίμου και των Υπουργείων,
να δουν, μόνο να δουν, το ημερολόγια εισόδου
των Στελεχών του Συλλόγου μας, σε αυτούς τους
χώρους διαχρονικά, τότε και μόνο τότε, δεν θα
ξαναπούν ότι « δεν ήμαστε όλοι ίδιοι », διότι θα
διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια ότι « είναι
οι χειρότεροι ».
Και επειδή μπορώ να λέω τα πράγματα με το
όνομά τους, αφού σε κανέναν δεν έχω, καμιάς
μορφής υποχρέωση και σε κανέναν δεν χρωστώ
χάρη, αρκετοί είναι οι ευεργετημένοι, ας μη με
αναγκάσουν να ανοίξω το στόμα μου.
Αυτός ο Σύλλογος δεν έκανε και δεν κάνει συνδικαλισμό πεζοδρομίου, ούτε καν επιθετικό, κάνει
συνδικαλισμό προσφορά, όχι μόνο στα μέλη του,
αλλά και το κοινωνικό σύνολο.
Δεν είναι μόνο δύσκολο, αλλά αδύνατο, να βρεθεί ένας Σύλλογος με τόσα μέλη ταμειακό εντάξει,
τέτοια δομή, σε όλη την Επικράτεια και με αυτή
την κινητή και ακίνητη περιουσία, αλλά το σπουδαιότερο να έχει μια άριστα δομημένη παρουσία
σε όλη την Επικράτεια.

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Είναι όχι αδύνατο, αλλά πρωτόγνωρο, άλλος
συνδικαλιστικός Φορέας να έχει διαθέσει, έστω
και έναν ( 1 ) και όχι έξι ( 6 ) υπαλλήλους για την
εξυπηρέτηση των μελλών του και όχι μόνο.
Κύρια όμως είναι δύσκολο να βρεθεί άλλος Σύλλογος, με τέτοια συνδικαλιστική και πολιτιστική
δράση, σε όλη τη Επικράτεια.
Είναι όμως και από την άλλη αδιανόητο να φρενάρεται μια τέτοια συμπεριφορά και δράση, προκειμένου να υπηρετηθούν προσωπικές αδυναμίες.
Ποιος θα το έλεγε αυτός ο Σύλλογος με 400
και πλέον. εκλεγμένα και ικανότατα στελέχη σε
όλη την Επικράτεια, θα έβαζαν σε Τρίτη μοίρα τον
εορτασμό των 70 χρόνων αδιάλειπτης και καλής
λειτουργίας του και θα δηλητηριαζόμασταν με το
θέμα της Απλής Αναλογικής και των Παρατάξεων.
Ποιος λογικός άνθρωπος δέχεται να πληρώνει
ο Σύλλογος 35.000 €, δηλαδή όσο η αγορά ενός
πολυτελούς Γραφείου, ή 1.500 € έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κάθε Περιφερειακού Τμήματος,
για μια αξιοπρεπή εκδήλωση, μόνο και μόνο για
να ικανοποιηθούν τα θέλω κάποιων.
Αν οι Διοικήσεις του Συλλόγου αυτά τα χρόνια
είχαν αυτή τη λογική δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ,
όλοι μαζί ομονοώντας, αλλά θα δερνόμασταν,
όπως παλαιότερα σε άλλες συλλογικότητες.
Όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να απεμπολήσουμε
κανένα θέμα, αυτή την εισφορά των μελών δεν τη
δαπανήσαμε σε κρουαζιέρες στήριξης των λαών
της Λατινικής Αμερικής, την δαπανήσαμε σε υποδομές αξιοπρεπούς εμφάνισης των Τμημάτων και
σε δράσεις εξυπηρέτησης των μελών μας και βέβαια είναι στα μείον μας, το ότι δεν λειτούργησαν
τα από πολλού χρόνου, προγραμματισμένα τουλάχιστον, Κοινωνικά Ιατρεία.
Ωστόσο, δεν δαπανήθηκε και δεν θα δαπανηθεί
ούτε €, για την κοινωνική προβολή κανενός, ή την
συνδικαλιστική αποκατάσταση άλλων.
Ας γίνει βίωμα όλων ότι ο Σύλλογος, αυτός ο
Σύλλογος, δεν προσφέρεται για κοινωνική καταξίωση, ούτε και για συνδικαλιστική αποκατάσταση,
πολύ δε περισσότερο για κομματική ανέλιξη. Ο
Σύλλογος δεν είναι ούτε η κολυμβήθρα του Σιλωάμ, αλλά ούτε και η Πηνελόπη του Οδυσσέα. Είναι
θυσία και προσφορά .

Φίλες και φίλοι, με τα όποια εσωτερικά προβλήματα, που μας βασάνιζαν προσπαθήσαμε να
λύσουμε, αν όχι όλα, τα περισσότερα προβλήματα
και να σταθούμε δίπλα σε κάθε συνάδελφο.
Αν κάποιος από εσάς, ή τα μέλη των Περιφερειών σας, δεν εξυπηρετήθηκε, δεν είναι ότι δεν
θελήσαμε, ούτε ότι αμελήσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε.
Θα πρέπει να μας κρίνετε όχι μόνο κατά συνείδηση, αλλά ερχόμενοι στην από ‘δω πλευρά του
λόφου.
Για φανταστείτε, να είστε εσείς στη θέση των μελών του Δ.Σ. πως θα νοιώθατε να κριθείτε από μια
πλειάδα μελών, που όλο τον άλλο καιρό ήσαν παντελώς αδιάφοροι, ή το ενδιαφέρον των εξαντλείτο στην επίλυση των προσωπικών των και μόνο
προβλημάτων, η την εξυπηρέτηση των προσωπικών των αναγκών.
Θέλω, ή μάλλον είναι αναγκαίο και σκόπιμο, ειλικρινά, να πει ο καθένας από εσάς, όχι σε εμάς,
αλλά στη συνείδησή του, τι παραπάνω και τι καλλίτερο θα έκανε και βέβαια δεν μπορώ να φανταστώ
κάποιον, ή κάποια των συνέδρων ότι δεν επιλύθηκε το πρόβλημα που τον, ή την απασχολούσε,
ή και ότι δεν μπήκαμε στη διαδικασία αξιοποίησης
και υλοποίησης, από το Δ.Σ., της όποιας πρότασης
μας υποβλήθηκε.
Με μια τέτοια λογική είναι άδικο, αφύσικο κα μη
παραγωγικό, το να ελέγχεται η Διοίκηση και μάλιστα, με μυστική ψηφοφορία και δεν είναι μόνο
άδικο για μας, αλλά και προσβλητικό, έως αχρείο
για εσάς, αφού πρέπει να λειτουργήσετε εν κρυπτό, ως ένοχοι και τα κρινόμενα μέλη του Δ.Σ. να
μη συνειδητοποιήσουν το τι δεν έκαναν καλά, για
να διορθωθούν και το όλο σκηνικό να παραπέμπει
σε καθεστώς συμπάθειας, οίκτου και εκδίκησης.
Φίλες και φίλοι, κρίνετε μας, όπως εσείς θέλετε,
εμείς όμως θα πρέπει να σας πούμε, με όλη τη δύναμη της φωνής μας, ότι κάναμε ότι μπορούσαμε
και επειδή ήταν επιλογή μας να Υπηρετήσουμε το
Σύλλογο, δεν θα σας ρωτήσουμε ΕΣΕΙΣ τι κάνατε;
Γιατί δεν θέλουμε να σας αφαιρέσουμε έτσι άκομψα το φωτοστέφανο του κριτή.
Αυτό το κείμενο κρατήστε το θα σας χρειαστεί.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εισηγητής: Παναγιώτης Φωτεινόπουλος - Ταμίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

(Χρήση 1/1/2017-31/12/2017)

Α.ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ 2016

Α.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

1.
2.
3.
4.
5.

Συνδρομές μελών
750.000,00
Τόκοι καταθέσεων
5.000,00
Χορηγίες
50000,00
Οικ. Ενίσχ. από Περιφ. Τμήματα
0,00
Εισπράξεις από παλιές οφειλές
1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
806.000,00
Μεταφορά από χρήση 2016
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Β. ΕΞΟΔΑ
1. Αγορές Γραφείων
200.000,00
2. ΕΝΦΙΑ - ΦΑΠ - Φόρ. Εισοδήματος κλπ
15.000,00
2α. Φόρος Εισοδήματος κλπ
10.000,00
3. Αμοιβή Φοροτεχνικού
7.000,00
4. Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου
50.000,00
5. Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ε.Ε.
30.000,00
6. Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ελ.Ε.
1.000,00
7. Τακτικές Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων
150.000,00
7α. Έκτακτες Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων
20.000,00
8. Έξοδα ΓΑΣ
120.000,00
9. Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων
120.000,00
9α. Μισδοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων
50.000,00
10. Εφημερίδα
100.000,00
11. Δαπάνες κινητοποιήσεων
10.000,00
12. Δικαστικά έξοδα
50.000,00
12α. Δικηγορική Δαπάνη
35.000,00
13. Μελέτες
5.000,00
14. Λειτουργικές Δαπάνες Γραφείου
150.000,00
15. Δαπάνες Εκλογών
110.000,00
16. Απρόβλεπτες Δαπάνες
20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
1.253.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017 (1.356.224,23 - 783.452,00)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2017
1. Προθεσμιακή
2. Ταμιευτήριο ΕΤΕ
3. Ταμείο (μετρητά)
ΣΥΝΟΛΟ
Στα Περιφ.Τμήματα (αναλ. πίσω σελ.)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

725.493,00
2.832,36
50.000,00
0,00
1.502,63
779.827,99
576.396,24
1.356.224,23
0,00
9.394,81
1.742,06
4.960,00
36.479,44
27.400,00
720,00
136.982,40
6.150,00
100.779,33
102.976,51
33.418,95
76.466,78
2198,40
25.745,34
27.000,18
0,00
89.792,71
100.872,13
372,96
783.452,00
572.772,23
1.356.224,23

450.000,00
121.290,37
1.481,86
572.772,23
206.265,02
779.037,25

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20

Β. ΕΣΟΔΑ
Συνδρομές μελών
750.000,00
Τόκοι καταθέσεων
3.000,00
Χορηγίες
50000,00
Οικ. Ενίσχ. από Περιφ. Τμήματα
0,00
Εισπράξεις από παλιές οφειλές
1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 804.000,00
Μεταφορά από χρήση 2017
572.772,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.376.772,23
Γ. ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
Αγορές Γραφείων
150.000,00
ΕΝΦΙΑ - ΦΑΠ κλπ
15.000,00
Φόρος Εισοδήματος κλπ
10.000,00
Αμοιβή Φοροτεχνικού
7.000,00
Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου
50.000,00
Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ε.Ε.
30.000,00
Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ελ.Ε.
1.000,00
Τακτικές Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων
150.000,00
Εκτακτες Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων
20.000,00
Έξοδα ΓΑΣ
60.000,00
Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων
130.000,00
Μισδοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων
50.000,00
Εφημερίδα
100.000,00
Δαπάνες κινητοποιήσεων
10.000,00
Δικαστικά έξοδα
50.000,00
Δικηγορική Δαπάνη
30.000,00
Μελέτες
5.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες Γραφείου
250.000,00
Δαπάνες Εκλογών (1/3)
30.000,00
Απρόβλεπτες Δαπάνες
20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.168.000,00
ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ (για χρήση 2019)
208.772,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.376.772,23

Ο Πρόεδρος
Κ. Λουκόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Αντ. Μπιρμπιλής

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Ο Ταμίας
Παν. Φωτεινόπουλος

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΟΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΛΑΜΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΑΤΡΑ
ΡΟΔΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΥΡΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΧΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΛΗ
14042
243
409
1027
3173
965
502
470
288
465
530
669
1169
628
545
1790
380
283
289
1367
710
29944

Αθήνα 30/01/2018
Ο Γεν. Γραμματέας
Αντ. Μπιρμπιλής

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
134.803,20
2332,80
3926,40
9859,20
30460,80
9264,00
4819,20
4512,00
2764,80
4464,00
5088,00
6422,40
11222,40
6028,80
5232,00
17184,00
3648,00
2716,80
2774,40
13123,20
6816,00
152659,20

ΕΓΚΡΙΣΗ
150.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
50.000,00
30.000,00
1.000,00
160.000,00
20.000,00
60.000,00
130.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
50.000,00
30.000,00
5.000,00
225.000,00
40.000,00
20.000,00
1.163.000,00
213.772,23
1.376.772,23

Ο Ταμίας
Παν. Φωτεινόπουλος

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αθήνα 30/01/2018

Ο Πρόεδρος
Κ. Λουκόπουλος

31/12/2017: 572.772.23

ΑΠΟΘΕΜΑ
31/12/2017
0,00
1.727,00
4.417,15
10.339,54
69.548,65
10.573,62
9.933,47
8.084,45
6.348,63
1.457,19
7.958,86
5.823,83
18.289,90
3.286,00
28.400,52
980,96
838,95
5.333,59
5.720,20
7.202,51
206.265,02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΟΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΛΑΜΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΑΤΡΑ
ΡΟΔΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΥΡΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΧΑΝΙΑ

ΜΕΛΗ
14656
249
421
1066
3266
968
506
478
296
451
551
700
1184
667
548
1857
381
287
299
1442
743
ΣΥΝΟΛΟ 31016

ΕΛΑΒΑΝ
2017

ΑΠΟΘΕΜΑ
31/12/2017

2.141,40
3.620,60
9.167,60
28.087,60
8.324,00
4.351,60
4.110,80
2.545,60
3.878,60
4.738,60
6.020,00
10.182,40
5.736,20
1.000,00
15.970,20
3.276,60
2.468,20
2.571,40
12.401,20
6.389,80
136.982,40

1.727,00
4.417,15
10.339,54
69.548,65
10.573,62
9.933,47
8.084,45
6.348,63
1.457,19
7.958,86
5.823,83
18.289,90
3.286,00
0,00
28.400,52
980,96
838,95
5.333,59
5.720,20
7.202,51
206.265,02

Σημείωση:
1. Στα Περιφ. Τμήματα δόθηκαν έκτακτες επιχορηγήσεις ως εξής:
Βέροια 1.000,00€, Κοζάνη 1.300,00€, Λαμία 350,00€, Λάρισα 700,00€,
Μεσολόγγι 500,00€, Ρόδος 700,00€ και Σύρος 1.600,00€.
2. Το Π.Τ. Μυτιλήνης δεν έχει στείλει Οικονομικούς Απολογισμούς, Προϋπολογισμούς,
Εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής και Ταμειακά Διαθέσιμα κατά τα τελευταία χρόνια.

9
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Εισηγητής: Αντώνης Μπιρμπιλής, Γενικός Γραμματέας
Συναδέλφισες Συνάδελφοι
Έχω την τιμή για
ακόμη μια χρονιά
να καταθέσω ενώπιών σας σκέψεις,
προτάσεις, ιδέες και
ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ως δράση για την επόμενη χρονιά.
Μια χρονιά που όπως και οι προηγούμενες δεν
προοιωνίζεται εύκολη δεδομένης της πολιτικοοικονομικής κατάστασης της χώρας αλλά και των
τεράστιων προβλημάτων που έχει σωρεύσει η
συνεχιζόμενη μνημονιακή πολιτική. Μια πολιτική
που μπορεί σε κάποια ζητήματα να έχει διορθωτικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, (και θα εξηγήσω τι εννοώ) όμως για εμάς τους απόμαχους
της εργασίας αλλά όχι της ζωής, έχει βάναυσα λεηλατήσει.
Για να μην παρεξηγηθώ για τις διαρθρωτικές
επιβολές θέλω ενδεικτικά να πω ότι η υποχρεωτική επιβολή για Γενικούς Γραμματείς με θητεία
ανεξάρτητα Κυβερνήσεων μπορεί τα επόμενα
χρόνια να δώσει μια σταθερότητα στη Δημόσια
Διοίκηση. Η σταδιακή επιβολή ενός αριθμού για
όλους τους πολίτες της χώρας μπορεί να βάλει
τάξη στο χαώδες σύστημα της γραφειοκρατίας και
της φοροδιαφυγής. Η υποχρέωση της Δημόσιας
Διοίκησης αλλά και των φορέων άσκησης εξουσίας ανάρτησης ΌΛΩΝ των πράξεων στο διαδίκτυο
δίνει την άμεση διαφάνεια στους πολίτες και πολλά άλλα που δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο
σας, αναφέροντας τα γιατί θα χρειαστούν σελίδες.
Αυτό που με στεναχωρεί όμως είναι ότι αυτά μας
τα επέβαλαν οι «δανειστές» γιατί μόνοι μας δεν
μπορούσαμε ή δεν θέλαμε να εφαρμοσθούν!!!
Σε όλο αυτό το πλαίσιο εμείς ως συνταξιούχοι
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες
της χρεοκοπίας αλλά και τα παιδιά μας την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Βρισκόμαστε λοιπόν στον Προκρούστη αυτής
της κατάστασης και αν τελικά κάποια στιγμή η

χώρα μας ανακτήσει την κυριαρχία της, οικονομική και πολιτική, εμείς δεν θα τη ζήσουμε δυστυχώς. Παρόλα αυτά οφείλουμε να μείνουμε όρθιοι
και να παλέψουμε τουλάχιστον για τα παιδιά και τα
εγγόνια μας.
Φυσικά θα αναρωτηθεί κάποιος τι μπορούμε να
κάνουμε;
Και όμως μπορούμε να κάνουμε πολλά.
Μπορούμε να απαλύνουμε τις συνέπειες της οικονομικής μας δυσπραγίας.
Μπορούμε να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες
περίθαλψης και υγείας.
Μπορούμε να αναπτύξουμε αγώνες πίεσης για
πιο γρήγορη απαλλαγή από τους δυνάστες μας.
Μπορούμε να επιβάλλουμε καλύτερους κανόνες Διοίκησης.
Μπορούμε πολλά αρκεί να το θέλουμε και να
συντονιστούμε για τα αυτονόητα.
Δυστυχώς όμως συνεχίζει και μας κατατρέχει
μια ανίατη ασθένεια αυτή της εσωστρέφειας. Αντί
να ασχολούμαστε με τα κοινά μένουμε εγκλωβισμένοι με τα εσωτερικά. Και επειδή μέσα από ένα
Πρόγραμμα Δράσης δεν θέλω να ξύσω πληγές,
ούτε να ανάψω αντιπαραθέσεις δεν θα ξανακαταγράψω όλα όσα είχα εκθέσει σε παλαιότερο πρόγραμμα. Θα μπω λοιπόν στην ουσία, έχοντας κατά
νου όλα όσα και από τις προηγηθείσες Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων εκτέθηκαν
και ως ψηφίσματα μας ήρθαν για διεκδίκηση.
Αγαπητοί Σύνεδροι της ΓΑΣ
Θεωρώ ότι πριν μπουν σε σειρά ιεράρχησης
ορισμένα από αυτά, η προσωπική μου θέση και
άποψη την οποία και θέλω το επόμενο διάστημα
να κατανοηθεί από τους περισσότερους είναι, ότι
ο Σύλλογός μας πρέπει να αλλάξει ρότα. Όχι από
το σκοπό , ούτε από την διάρθρωσή του, αλλά από
τον τρόπο λειτουργίας και τα μέσα που πρέπει να
χρησιμοποιήσει για να πετύχει το σκοπό. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν. Τα μέσα πρέπει να διευρυνθούν και η αριθμητική του δύναμη να χρησιμοποιηθεί προς κάθε
κατεύθυνση.

Μου είναι αδιανόητο να μην μπορούμε να προσφέρουμε στα μέλη δυνατότητες που πολύ μικρότεροι Σύλλογοι ή Συνεταιριστικές Οργανώσεις
μπορούν να προσφέρουν. Δεν είναι δυνατόν να
μην «εκμεταλλευόμαστε» δυνατότητες που δίνουν
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και χρηματοδοτήσεις για
την Τρίτη ηλικία.
Σας είχα πει και είχα δώσει στην προηγούμενη
ΓΑΣ το Καταστατικό και τις δράσεις που είχε αναλάβει μια Οργάνωση η 50+ ΕΛΛΑΣ η οποία ιδρύθηκε το 2005 και έχει αναπτύξει δράσεις πολυποίκιλες και με επιτυχία, ΧΩΡΙΣ να έχει μέλη. Για παράδειγμα, με συνεργάτη την COSMOTE, υλοποιεί
πρόγραμμα σε Αθήνα-Μαρούσι-Πειραιά και Θεσσαλονίκη για «πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο»
ατόμων άνω των 50 και άλλα πολλά, έχοντας απλά
ένα ιδιωτικό συμφωνητικό 5 ατόμων που αποτελεί και το Καταστατικό της Οργάνωσης. Μεταξύ
των δραστηριοτήτων της οργάνωσης είναι και η
συνηγορία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
ατόμων 50+ και για ισότητα στην πρόσβαση σε
όλες τις Κοινωνικές υπηρεσίες, στην Ιατρική περίθαλψη, πρόληψη και αποκατάσταση….
Άραγε δεν θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε
κάτι και στα 20 Περιφερειακά μας Τμήματα ώστε
να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες για τα μέλη μας;
Θα μπορούσαμε αλλά έχουμε εγκλωβιστεί σε
μια κεκτημένη ταχύτητα στην πεπατημένη της
έως τώρα λειτουργίας και παρεμβατικότητας που
είχαν οι Συνδικαλιστικοί Φορείς μέχρι πρότινος.
Ένα άλλο ζήτημα που δεν μας έχει απασχολήσει είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται από
το Νομοθετικό Πλαίσιο που υπάρχει για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Συνεργατική Οικονομία.
Το νέο αυτό πλαίσιο δίνει νέες δυνατότητες που
ξεπερνούν τις παθογένειες παλαιού τύπου συνεταιρισμών, δεδομένου ότι εντάσσουν δραστηριότητες Κοινωνικής Ωφέλειας όπως της Υγείας, της
Κοινωνικής στέγασης, της σίτισης, της φροντίδας
ηλικιωμένων, της κοινωνικής αρωγής και χωρίς
βέβαια να υποκαθιστούν αυτές τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους.
Μπορούμε να «εκμεταλλευτούμε» αυτές τις δυνατότητες;
Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε αρκεί να καταλάβουμε ότι
πρέπει να προσδώσουμε νέα
έννοια στη συλλογικότητα
που έχουμε κτίσει.
Παράλληλα με αυτά βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε
να δρούμε και να λειτουργούμε σε όλα τα επίπεδα άσκησης
Πολιτικής με παρεμβάσεις,
προτάσεις και απαιτήσεις. Είναι όμως αδιάρητη ανάγκη
να αλλάζουμε και θεωρώ ότι
ανάμεσά μας, αλλά και στα
μέλη μας υπάρχουν μέλη που
μπορούν με τη βοήθεια, τη
δύναμη και την αρωγή του
Συλλογικού μας Οργάνου, να
αναπτύξουν τέτοιες μορφές
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που θα δώσουν στο σύνολο των μελών αλλά και
σε μεμονωμένες περιπτώσεις λύσεις, ανακούφιση
και ανταπόδοση.
Έδωσα με τα δύο αυτά παραδείγματα όχι υποχρεωτικά μια κατεύθυνση δράσης αλλά ένα ακόμη
δρόμο που μπορούμε παράλληλα να ακολουθήσουμε. Ο σύλλογος θα συνεχίσει και πρέπει να συνεχίσει την παρεμβατική του λειτουργία σε όλους
τους τομείς ενδιαφέροντος που απασχολούν τα
μέλη του.
Κρίσιμο σημείο το επόμενο διάστημα θα είναι η
πλήρης συγχώνευση στον ΕΦΚΑ της έως τώρα
δομής που υπήρχε. Μιας δομής που παρά τα προβλήματα, ευρισκόμενη για την εξυπηρέτηση των
μελών μας κεντρικά και με την συνδρομή των
υπαλλήλων που ως Σύλλογος είχαμε διαθέσει,
έλυνε προβλήματα και έδινε σε πολύ μεγάλο βαθμό ανακούφιση σε εκατοντάδες συναδέλφους και
συναδέλφισες.
Είτε αυτό ήταν για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης είτε για παροχές σε χρήμα ή είδος
αλλά και σε αναζήτηση και τακτοποίηση προβλημάτων ασφαλιστικής ενημερότητας βρίσκαμε λύσεις.
Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υποκαταστήματος καθώς και τους υπαλλήλους που έχουμε διαθέσει για την συνεργασία
που έχουμε καθώς επίσης και τους υπαλλήλους
του Συλλόγου, που όλοι μαζί και τη χρονιά που
πέρασε βοήθησαν στη λύση πολυποίκιλων προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε αλλά που τελικά
έδωσαν λύση ΣΕ ΟΛΑ.
Επανέρχομαι στο θέμα.
Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και την
δρομολόγηση που έχει γίνει από πλευράς ΕΦΚΑ
( δεν ξέρω αν και κατά πόσο μέχρι την στιγμή που
γράφω αυτό το κείμενο έχει διορισθεί διοικητής
στον ΕΦΚΑ ) η νέα δομή προβλέπει απόλυτη συγχώνευση όλων των Ταμείων και φυσικά κατάργηση του Υποκαταστήματος.
Στη συνάντηση που είχαμε με τον κ. Μπακαλέξη
(δυο ημέρες αργότερα παραιτήθηκε) εκφράσαμε
τις ανησυχίες μας για την ποιότητα εξυπηρέτη-

σης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, των οποίων τα
όποια θέματα-προβλήματα αναλάμβαναν μέχρι
και σήμερα, να λύσουν εξειδικευμένα στελέχη του
ταμείου που γνώριζαν το Καταστατικό και τις ιδιαιτερότητες του Ταμείου – και αυτό με τις γνωστές
καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία για τους συναδέλφους συνταξιούχους.
Οι έως τώρα δομές του πρώην ΙΚΑ, μαζί με κάποια ακόμη παραρτήματα που θα δημιουργηθούν
σε μεγάλα Αστικά Κέντρα, θα κληθούν από τις
αρχές του έτους να εξυπηρετούν το σύνολο των
ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ!!!
Δεδομένου λοιπόν ότι ορισμένα ζητήματα θα
ακολουθούν τους παλαιούς ασφαλισμένους των
Ταμείων και της πολυποικιλότητας των διατάξεων
που τους αφορούν, εύλογα αναρωτιόμαστε αν το
Ο.Π.Σ. (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) αλλά και η ΗΔΙΚΑ θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σ’ αυτό το εγχείρημα.
Γνωρίζεται όλοι τι τραβήξαμε τρία χρόνια τώρα
με το θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας. Εξακολουθούμε να έχουμε ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων και μεταβιβάσεων
σε συντάξεις χηρείας .Έχουμε μέλη μας εκατοντάδες ενταγμένους σε προγράμματα εθελούσιας
που διέπονται από ειδικές διατάξεις οι οποίες θα
πρέπει να εκδοθούν τα επόμενα 4-5 χρόνια, των
οποίων οι ενιαίες καταστάσεις με αριθμό πρωτοκόλλου έχουν κατατεθεί στο Υποκατάστημα κ.ο.κ.
Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε μια ετοιμότητα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
ώστε όταν αυτό συμβεί να μπορούμε είτε τοπικά
είτε κεντρικά να παρεμβαίνουμε. Πιστεύω ότι θα
πρέπει να δημιουργήσουμε μια Γραμματεία στο
Σύλλογο στελεχωμένη με τέτοιο τρόπο που θα
μπορεί να λειτουργεί στην κατεύθυνση αυτή.
Μετά λοιπόν την κατάργηση του Υποκαταστήματος το στελεχιακό δυναμικό που έχουμε διαθέσει
θα μπορούσε με το συντονισμό ενός ή δύο μελών
της Ε.Ε. αλλά και όποιου άλλου, να αποτελέσει
για ένα διάστημα ένα τύπου γραφείου εξυπηρέτησης και παρέμβασης στα Τοπικά Παραρτήματα σε
όποια περίπτωση μέλος μας αντιμετωπίσει κάποιο
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πρόβλημα.
Δεν επεκτείνομαι άλλο σ’ αυτό, όμως τονίζω ότι
πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Φυσικά η δράση μας ξανατονίζω ότι θα πρέπει
να γίνει και σε συντονισμό και με τις άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις και όχι μόνο. Στην κατεύθυνση αυτή εύχομαι με το πέρας των διαδικασιών
να έχουμε ολοκληρώσει την υπόθεση ένταξης μας
στην ΑΓΣΣΕ με την εκλογή αντιπροσώπων. Είναι
αδήριτη ανάγκη το Συνταξιουχικό κίνημα, το έχω
πει πολλές φορές, να αποκτήσει μια δυναμική
αντάξια στο μέγεθος των μελών που εκπροσωπεί. Δυο εκατομμύρια συνταξιούχοι διασπασμένοι
είναι βούτυρο στο ψωμί κάθε Κυβέρνησης. Δεν
είναι δυνατόν λοιπόν να μην γίνει έστω και τώρα
μια προσπάθεια όπου «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ» να
μπορεί τουλάχιστον να διεκδικήσει και να κερδίσει από τους κυβερνώντες τα ελάχιστα αλλά και τα
εξής δύο: ΣΕΒΑΣΜΟ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Με αυτές τις δύο λέξεις κλείνω τις σκέψεις και
προτάσεις επί του Προγράμματος Δράσης.
Αν πετύχουμε τον σεβασμό θα ακούσουν το
πρόβλημα και τις προτάσεις και αν υλοποιήσουν
ορισμένες απ’ αυτές μπορεί να πάρουμε πίσω μέρος της ζωής μας και μια αξιοπρέπεια που αξίζουν
τα όσα λίγα ή πολλά άσπρα μαλλιά και τα περήφανα γηρατειά που πορευόμαστε.
Κλείνοντας θα ακούσω με προσοχή τις προτάσεις που στο διάλογο θα αναπτυχθούν και πιστεύω ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα Προεδρεία των
Περιφερειακών Τμημάτων αλλά και εσείς οι ΓΑΣίτες ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έχοντας ως εργαλείο
αυτόν τον ιστορικό και μεγάλο Σύλλογο που αυτή
την περίοδο θεσμικά εκπροσωπούμε και παραλάβαμε από εκείνους που με αγώνες, δυσκολίες
αλλά και επιτυχίες, τον ίδρυσαν πριν από 70 χρόνια, με σκοπό να παραδώσουμε με τη σειρά μας
στους επόμενους, ακόμη πιο δυνατό, παρεμβατικό και ισχυρό.
Σας Ευχαριστώ
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27η ΓΑΣ
Ψ

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Η

Φ

Ο

Φ

Ο

Ρ

Ι

Ε

Σ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 27ης ΓΑΣ
Για τα θέματα της - Ημερήσιας Διάταξης -, που αφορούσαν εκλογή αντιπροσώπων στην ΑΓΣΣΕ και τροποποίηση καταστατικού, τα μέλη της 27ης ΓΑΣ αποφασίζουν
ομόφωνα:
ΑΠΟΦΑΣΗ 27ης ΓΑΣ
Α) Εγκρίνουν την πρόταση του ΔΣ για συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα φέρει εισήγηση και στην
επόμενη ΓΑΣ θα αποφασιστεί και θα γίνει εκλογή Αντιπροσώπων στην ΑΓΣΣΕ.
Β) Συγκροτείται Επιτροπή για τον σκοπό αυτόν, αποτελούμενη από τους κ. κ. Η. Κουτάντο, Π. Παπαδόπουλο, Στ. Ανέστη κι ένα μέλος του Προεδρείου του
Δ.Σ., Πρόεδρος ή εν. Γραμματέας).
Μετά από εισήγηση του Ταμία, Παναγιώτη Φωτεινόπουλου, και με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 25 και 26 του άρθρου 10 του καταστατικού του Συλλόγου μας και με δεδομένο ότι όπως αναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια το Περ. Τμήμα Μυτιλήνης δεν αποστέλλει οικονομικούς απολογισμούς, προϋπολογισμούς,
εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής και Ταμειακά Διαθέσιμα, η ΓΑΣ να δώσει εντολή στην Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή να συλλέξει τις εκθέσεις ελέγχου του Περ.
Τμήματος Μυτιλήνης των προηγουμένων ετών και να τις υποβάλει στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας με ειδική έκθεση κι αν χρειαστεί να κάνει και τους σχετικούς
ελέγχους.
ΑΠΟΦΑΣΗ 27ης ΓΑΣ
«Η ΓΑΣ δίνει εντολή στην Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή που Συλλόγου να συλλέξει τις εκθέσεις ελέγχου του Περιφερειακού Τμήματος Μυτιλήνης και να τις
υποβάλλει στο ΔΣ του Συλλόγου με ειδική Έκθεση και εάν χρειαστεί να διενεργήσει αυτή τους σχετικούς ελέγχους.
Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Μυτιλήνης οφείλει να συνδράμει στο έργο αυτό και να δώσει στην Κ. Ελ. Επιτροπή όλα τα απαραίτητα έγγραφα».!
Σήμερα, στις 11-05-2018, 2η ημέρα των εργασιών της 27ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων ΓΑΣ, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενήργησε τις ψηφοφορίες αυτής:
Μηδέν (0)

4.	Για τον Προϋπολογισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τον Διοικητικό Απολογισμό.

ΛΕΥΚΑ:

2. Για τον Οικονομικό Απολογισμό.

2. Για τον Οικονομικό Απολογισμό

3. Για τον Οικονομικό Προϋπολογισμό.

Παρόντες

141

Παρόντες

141

4.	Για τον Προϋπολογισμό Δράσης του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Παρόντες με δικαίωμα ψήφου:

141

Παρόντες με δικαίωμα ψήφου:

141

Ψήφισαν:

119

Ψήφισαν:

138

Στις εργασίες της 27ης Γενικής Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων, ήταν εκλεγμένοι και νομιμοποιημένοι να παραστούν οι Σύνεδροι που κατ’ αυτήν
παρέστησαν.

Έγκυρα ψηφοδέλτια:

119

Έγκυρα ψηφοδέλτια:

138

Τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων ψηφοφοριών είχαν ως κάτωθι:

ΛΕΥΚΑ:

1.	Για τον Διοικητικό Απολογισμό

Παρόντες

141

Ο Πρόεδρος:

Άκυρα:

0

Άκυρα:

0

ΝΑΙ:

Εκατόν ένα (101)

ΝΑΙ:

Εκατόν δώδεκα (112)

ΟΧΙ:

Δέκα οκτώ (18)

ΟΧΙ:

Είκοσι έξι (26)

Μηδέν (0)

ΛΕΥΚΑ:

Μηδέν (0)

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

3. Για τον Οικονομικό Προϋπολογισμό

Ιωάννης Καλιανιώτης

Παρόντες

141

Παρόντες με δικαίωμα ψήφου:

141

Ο Γραμματέας: Ελευθέριος Κουζούπης

Παρόντες με δικαίωμα ψήφου:

141

Ψήφισαν:

141

Τα Μέλη:

Ψήφισαν:

116

Έγκυρα ψηφοδέλτια:

141

Έγκυρα ψηφοδέλτια:

116

Άκυρα:

Άκυρα:

0

ΝΑΙ:

Ογδόντα ένα (81)

ΟΧΙ:

Τριάντα πέντε (35)

0

Γεώργιος Δαμασκηνός
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
Σπύρος Καραγκούνης
Αθανάσιος Καραπιτσάκος

ΝΑΙ:

Εκατόν δέκα έξι (116)

ΟΧΙ:

Είκοσι πέντε (25)

Γεώργιος Κωστούλας

Μηδέν (0)

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 17:00΄

ΛΕΥΚΑ:

27η ΓΑΣ

Απρίλιος - Μάϊος 2018
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Η Σ 2 7 Η Σ ΓΑ Σ
Οι 158 Σύνεδροι της 27ης Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις
10 και 11 Μαϊου 2018 του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, οι
οποίοι εκπροσωπούν όλη την επικράτεια και εκφράζουν 32.000 και πλέον μέλη μας, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα:
1.	Για τις οριζόντιες και κλιμακωτές περικοπές των
συντάξεών μας.
2.	Για τη βάρβαρη και εγκληματική πολιτική της λιτότητας, η οποία μας οδήγησε στην οικονομική
εξόντωση και εξαθλίωση.
3.	Για την πλήρη υποβάθμιση της ποιότητας των
προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης.
4.	Για την άδικη και μονομερή κατανομή των οικονομικών βαρών της κρίσης στο πιο αδύναμο
κοινωνικά κομμάτι της κοινωνίας, στους συνταξιούχους.
5.	Για τις νέες καθολικές και οριζόντιες περικοπές
των συντάξεών μας, κυρίως και επικουρικών,
στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν.4387/16 και
την ψήφιση σήμερα του Νόμου που υλοποιεί τη
συμφωνία της Κυβέρνησης με τους θεσμούς για
τη δεύτερη αξιολόγηση.
Εκφράζουμε την πλήρη αγανάκτηση και πικρία
μας για τον ιδιότυπο βιολογικό θάνατο στον οποίο
φαίνεται ότι μας οδηγούν τα μέτρα της εγκληματικής λιτότητας, της απαράδεκτης υποβάθμισης των
υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, καθώς και της
κατεδάφισης του όποιου κοινωνικού Κράτους.
Διεκδικούμε:
1.	Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών
Νόμων, 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
περικοπών των συντάξεων.
3.	Την άμεση υλοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
(2287/15), η οποία έκρινε αμετάκλητα ως παράνομες, αντισυνταγματικές τις περικοπές που
επεβλήθησαν με τους μνημονιακούς Νόμους
4051/12, 4093/12 και την 1/1/2012 και 1/1/2013
αντίστοιχα και εφεξής.
4.	Την έμμεση επιστροφή ΟΛΩΝ των παρανόμως
παρακρατηθέντων εισφορών εντόκως και χωρίς το χαράτσι της διπλοφορολόγησης και της
ταλαιπωρίας των τροποποιητικών δηλώσεων
5.	Την τιτλοποίηση με ομόλογο του Ελληνικού
Δημοσίου των παρανόμως παρακρατηθέντων
ποσών και την απόδοση στους δικαιούχους με
συγκεκριμένη ρήτρα ανάπτυξης επί του ΑΕΠ.
6.	Την άμεση ανακεφαλαιοποίηση του ΕΦΚΑ και
του ΕΤΕΑΕΠ στα πρότυπα των Τραπεζών.
7.	Τη βελτίωση και την τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι παροχές που περιείχε ο Κανονισμός Παροχών του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, όπως
είναι η οδοντιατρική περίθαλψη.
8.	Την καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας
ασφαλισμένου, εντός και εκτός του Δημοσίου

Συστήματος Υγείας, που θα περιλαμβάνει, εκτός
της ασφαλιστικής ικανότητος, την επίσκεψη, την
πληρωμή, τη συνταγογράφηση και τον ιατρικό
φάκελο για να σταματήσει η ταλαιπωρία αλλά
και η διασπάθιση των χρημάτων υγείας και περίθαλψης από όλους όσους τα επιβουλεύονται.
9.	Τη με νομοθετική ρύθμιση καθιέρωση παροχής
υπηρεσιών από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με το κρατικό τιμολόγιο που ισχύει κάθε
φορά από τα ιδιωτικά τους ιατρεία, για 5 χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος άσκησης
του ιατρικού τους λειτουργήματος και ως ελάχιστη ανταπόδοση της εκ μέρους τους δωρεάν
Παιδείας που η Πολιτεία τους προσέφερε.
10.	Την τροποποίηση του Κανονισμού της συμμετοχής μας στη φαρμακευτική αγωγή, ώστε στην
τελική τιμή να μην υπερβαίνει η συμμετοχή του
ασφαλισμένου του εικονικού σήμερα 25%.
11.	Τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών
της κρίσης ανάλογα με την πραγματική φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
12.	Τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και ειδικότερα των συνταξιούχων των
οποίων η σύνταξη με τις διαδοχικές περικοπές
οδηγείται από ανταποδοτική παροχή κοινωνικής ασφάλισης σε προνοιακό επίδομα.
13.	Τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε όλους
τους συνταξιούχους και με προτεραιότητα των
συναδέλφων μας που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα
και στις ορεινές περιοχές της χώρας.
14.	Τη συμμετοχή των συνταξιούχων στα Προγράμματα του Κοινωνικού Τουρισμού.

κοινούς αγώνες με όλους τους συνταξιούχους,
και όχι μόνο, για την ολική επαναφορά των συντάξεών μας σε επίπεδα ανάλογα των εισφορών
που έχουμε καταβάλλει 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 αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε περαιτέρω
οριζόντια κλιμακωτή περικοπή των συντάξεών
μας.
• Τη στήριξή μας στα όποια, με κοινωνική και δημοκρατική ευαισθησία, μέτρα που θα οδηγούν
στη δημοσιονομική εξυγίανση και την έξοδο
από την οικονομική κρίση, πάντα μέσα στα
πλαίσια της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας
μας.
Επίσης καταδικάζουμε την παράνομη κράτηση
και φυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτών και
απαιτούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και
τους «Συμμάχους» να τερματίσουν άμεσα το θέμα
αυτό και να διασφαλίσουν την ειρήνη στην περιοχή
που κλονίζεται από τέτοιου είδους ενέργειες.
Τονίζουμε παράλληλα ότι η πρόσφατη απόφαση
της Κυβέρνησης που κινείται στη λογική «επιδόματος φυλάκισης» προσβάλει όχι μόνο την πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία αλλά και τους ίδιους τους
φύλακες των συνόρων μας.
Εντολή του Σώματος το παρόν με ευθύνη της
Εκτελεστικής Επιτροπής να επιδοθεί:
1)	Στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Παυλόπουλο Προκόπιο.

15.	Τη ρύθμιση με Νόμο του δικαιώματος παρακράτησης από τη σύνταξη εισφοράς προς τα
Πολιτιστικά Κέντρα και Ενώσεις που προάγουν
τον πολιτισμό, την παράδοση και την κουλτούρα
του τόπου, αυτοδίκαια για τα έως σήμερα μέλη
τους, των οποίων η εισφορά παρακρατείτο από
το ΕΤΕΑΕΠ και τη δυνατότητα με αίτηση στον
ΕΦΚΑ για την παρακράτηση νέων μελών.

2)	Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Τσίπρα
Αλέξιο.

16.	Τη διάθεση ποσοστού από τα έσοδα που θα
προκύψουν από την εξόρυξη και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων υπέρ του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας.

6) Στην ΑΓΣΣΕ.

17.	Την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.4331/15
και με την ταυτόχρονη διαβούλευση για την
εκπόνηση ειδικού Νόμου για τη σύσταση, λειτουργία και οργάνωση του συνταξιοδοτικού κινήματος.
18.	Την κατάργηση των διατάξεων που αφορούν
στις περικοπές των κύριων και επικουρικών
συντάξεων, καθώς και των άλλων οδυνηρών
μέτρων στα πλαίσια της ψήφισης από την πλειοψηφία της παρούσας Ελληνικής Βουλή της συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση.
19. Την άμεση κατάργηση των διατάξεων του
Ν.4387/16 για τις προϋποθέσεις και της χορήγησης συντάξεων χηρείας και επαναφοράς του
παλιού καθεστώτος.
Με γνώμονα τα συμφέροντα των μελών μας και
την ανάγκη για την προάσπιση αλλά και κατάκτηση
των αιτημάτων μας δηλώνουμε:
• Τη συστράτευσή μας και τη συμμετοχή μας σε

3) Στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση.
4)	Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων.
5)	Στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας.
7) Στη ΓΣΕΕ.
8) Στην ΑΔΕΔΥ.
9)	Στις Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες και Συλλόγους.
10) Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Για το Προεδρείο
της 27ης Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. Φλώρος

Κ. Πασβάντη

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. Καρνάρος

Ε. Αντωνογιαννάκη

ΙΓΡΑΦΟ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤ

14

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

j

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

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.

Μιχάλης
Τζανόπουλος

Ευχαριστήριο

Η οικογένεια του Μιχάλη Τζανακόουλου
ευχαριστεί όλους
τους συναδέλφους
που παρευρέθησαν
στο σαρανταήμερο
μνημόσυνο που τελέστηκε στον ιερό
ναό του Αγίου Νεκταρίου Χαϊδαρίου.

Έφυγε από κοντά μας χτυπημένος
από την επάρατη νόσο ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Μιχάλης
Τζανακόπουλος. Μιχάλη όλοι οι συνάδελφοι του Πειραιά σου εύχονται
καλό ταξίδι και ελαφρύ το χώμα που
θα σε σκεπάζει.
Γιώργος Μεράκος, Κώστας Ανέστος

Εις Μνήμη
Κωνσταντίνου Πέγκα

Την 5η Ιανουαρίου 2018 έφυγε
από κοντά μας ο αγαπητός φίλος
και εκλεκτός συνάδελφος Κώστας Πέγκας. Καλό σου ταξίδι
φίλε Κώστα και ας είναι ελαφρύ
το χώμα που θα σε σκεπάζει. Θα
σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά σου. Αιωνία σου η Μνήμη.
Νικηφόρος Φακουρέλης
Γιώργος Μεράκος

Ευάγγελος
Κουτσογιάννης

Την 28/04/2018, έφυγε από κοντά μας ο
συνάδελφος Ευάγγελος Κουτσογιάννης.
Στην οικογένειά του
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια
και ευχόμαστε ο Θεός
να τους χαρίζει υγεία
και να τον θυμούνται
για πάντα.

Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος

Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφός
και φίλος Κώστας Παναγιωτόπουλος. Αγωνιστής, Μαχητής
με δυναμική και μεγάλη παρουσία στα συνδικαλιστικά δρώμενα του ΟΤΕ. Μεγάλωσε στο πλευρό του αείμνηστου Θεόδωρου Πριγγούρη. Προσέφερε πολλά και στα πολιτιστικά.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια
του, στα τέκνα του και τους ευχόμεθα ο Θεός να δίδει δύναμη και υγεία για να τον θυμούνται πάντα. Εμείς Κώστα
είμαστε αδέλφια σου και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Να είναι ελαφρύ το χώμα της Μεσηνιάτης γης που σε σκεπάζει.
Λουκάς Μπαλωμένος, Γιώργος Κανελλόπουλος, Ιωάννης Σχίζας

Λεωνίδας Αγγελάκας

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος
Λεωνίδας Αγγελάκας. Στην οικογένειά του εκφράζουμε την
αγάπη μας, την συμπάθεια μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Γιάννης και Αγγελική Καλλιανιώτη

Κώστας Δέδες

Τα λόγια μου θα φανούν πολύ φτωχά
για να εκφράσω την λύπη μου για τον
χαμό του φίλου και αξιόλογου συναδέλφου, με τον οποίο επί χρόνια συνεργαστήκαμε στο Δ.Σ. του Συλλόγου της
Ανωτέρας Τηλεπικοινωνιακής Σχολής
(ΑΤΣ – ΟΤΕ). Στη σύζυγο και τα παιδιά
του εύχομαι κουράγιο και να είναι καλά
να τον θυμούνται.
Αιωνία σου η μνήμη φίλε Κώστα.
Βασίλης Μπεάκος

Γιάννης Χαϊδεμένος

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος
φίλος και συνάδελφος, Γιάννης Χαϊδεμένος.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του κι ειδικά στην πολυαγαπημένη του κόρη και την εγγονούλα του.
Νίκος Πέττας

Παναγιώτης Πλειωτάς

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός
φίλος και συνάδελφος Παναγιώτης Πλειωτάς του Χρήστου.

Δημήτρης
Κουμουτσάκος

Τσιριγώτη Σοφία

Πρόσφατα έφυγε από
κοντά μας αιφνιδίως, η
Σοφία Τσιριγώτη, σύζυγος του αγαπημένου μου
εξάδελφου και συναδέλφου Πέτρου Τσιριγώτη.

Γιώργος Μεράκος

Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στη σύζυγο
& συνάδελφο του αποθανόντος Δημήτρη Κουμουτσάκου, Βούλα. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα που θα τον σκεπάζει.

Κώστας Γεωργακόπουλος

Γιώργος Μεράκος

Συγγενείς και φίλοι νοιώθουν βαριά την απώλεια της.

Δημήτρης Πανόπουλος

Κώστας Γεωργακόπουλος

Βασιλης Μαραντος

Φίλε Χρήστο, όλοι οι συνάδελφοι
σου εύχονται καλό ταξίδι και ελαφρύ το χώμα της Λακωνικής γης
που θα σε σκεπάσει.

Ζαμπάτη Δέσποινα

Η συνάδελφος Ζαμπάτη Δέσποινα έφυγε από τη ζωή στις
03/05/2018 γεμίζοντας θλίψη
οικείους, συναδέλφους και φίλους. Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στην οικογένειά
της. Καλό ταξίδι Δέσποινα.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους και φίλους, Λουκά
Μπαλωμένο, Γιώργο Κανελλόπουλο και Ιωάννη Σχίζα για της
παρηγορητικές ευχές τους.
Η απώλεια του λατρευτού μου
συζύγου Κωνσταντίνου Γεωρ.
Παναγιωτόπουλου πιστεύω, ότι
σηματοδότησε την παντοτινή
απουσία ενός ανθρώπου που
ήταν πρώτα από όλα και πάνω
από όλα ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ – ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ που με ΘΑΡΡΟΣ και με
ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ υπηρέτησε επί
πολλά και δύσκολα έτη το Συνδικαλιστικό Κίνημα.
Ένας τέτοιος άνθρωπός δεν ξεχνιέται ΠΟΤΕ!
Με εκτίμηση η σύζυγος του
Κατερίνα Κουλουμπίνη
Παναγιωτοπούλου

Ύστατο χαίρε
στον Κων/νο Δέδε

Σε κλίμα οδύνης πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το Σάββατο 28-4-18 και ώρα
17.00 στο κοιμητήριο Ελαιώνα Βοιωτίας
τον σπουδαίο συνάδελφο, φίλο, αγωνιστή και ενεργό μαχητή στα συνδικαλιστικά δρώμενα στον ΟΤΕ. Άριστος υπάλληλος, ιδανικός σύζυγος και στοργικός
πατέρας. Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν
πολλοί συνάδελφοι του, φίλοι και συγγενείς. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε
παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου
μας, Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, του
Αντιπροέδρου Λουκά Μπαλωμένου, του
κουμπάρου του Λεωνίδα Παπαχατζή.
Κώστα πάντα θα σε θυμόμαστε και θα σε
αγαπάμε, αιωνία η μνήμη σου.
Το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων –
Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.

Παύλος Στασινός

Μεγάλη Παρασκευή… ήταν
που λάβαμε την δυσάρεστη
ήδη ότι έφυγε από κοντά μας
ο πολυαγαπημένος μας συνάδελφος Παύλος Στασινός.
Ο "Παυλάρας" μας, όπως τον
αποκαλούσαμε όλοι οι συνάδελφοι, ο πάντα γελαστός, ο
καλοσυνάτος, ο πρόθυμος στα
υπηρεσιακά του καθήκοντα.
Θα σε θυμόμαστε πάντα Παύλο, η αγάπη μας θα σε συντροφεύει στο μακρινό σου ταξίδι.
Καλό σου ταξίδι φίλε και συνάδελφε Παύλο, ας είναι ελαφρύ
το χώμα που σε σκεπάζει.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια
στην αγαπημένη σου οικογένεια.
Δημήτρης Κρίκρής
Συνταξιούχος ΟΤΕ
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συνάδελφου μας
Παναγόπουλου Παναγιώτη για
τον ξαφνικά χαμό της πολυαγαπημένης του κόρης Ζωή,
ο Θεός να τους δίνει δύναμη
υγεία και παρηγοριά για να την
θυμούνται πάντα.
Ανδριανόπουλος Ιωάννης

Γιάννης Φραγκάκης

Στις 17-05-2018 κλείνει ένας χρόνος που
έφυγε από τη ζωή, αγαπημένος φίλος και
συνάδελφος: Ο Γιάννης υπηρέτησε τις τηλεπικοινωνίες ενσύρματες, ασύρματες,
αναλογικές και ψηφιακές στους χώρους
του ΟΤΕ και όχι μόνο. Προσελήφθη στον
ΟΤΕ ΤΟ 1960 με γνώσεις τηλεπικοινωνιών, στο Ρ/Η προσωπικό και ασχολήθηκε
με αρκετά πολύπλοκα τεχνικά θέματα,
Ασυρματικά δίκτυα, Αστικά, Υπεραστικά
Κέντρα, Οπτικές Ίνες κ.τ.λ.
Την τεράστια εμπειρία του την μετέδωσε
στους συναδέλφους μέσω σεμιναρίων και
σημειώσεων. Τον διέκρινε το ήθος, η ειλικρίνεια και προπάντων η απαράμιλλη εργατικότητα. Όσοι τον γνώρισαν τον Γιάννη
και είναι πολλοί, έχουν να πουν ένα καλό
λόγο. Στη Γυναίκα του, τα παιδιά και εγγόνια του, εύχομαι την εξ ύψους παρηγοριά.
Αιωνία σου η μνήμη φίλε Γιάννη
ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αργύρης
Καπετανάκης

Απεβίωσε 27/4/2018 ο
συνάδελφος
Αργύρης
Καπετανάκης.
Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του και ευχόμαστε ο
Θεός να χαρίζει υγεία και
παρηγοριά στους οικείους του.
Οι συνάδελφοι του
Από το ΤΚ Κατερίνης

Θεοφάνης
Γιαννούκης
Στον αγαπημένο μας φίλο
και συνάδελφο, Γιάννη
Γιαννάκο, εκφράζουμε
τα πιο θερμά κι ειλικρινή
συλλυπητήρια, για τον
αδόκητο θάνατο του γιου
του Θεοφάνη.
Γιάννης κι Αγγελική
Καλλιανιώτη
Λεωνίδας Αγγελάκας

Μάκης Ζαρκαδάς
Στις 3-4-2018 έφυγε από
κοντά μας ο εξαίρετος και
αγαπητός
συνάδελφος
Μάκης Ζαρκαδάς σε ηλικία 66 ετών.
Ο εκλιπών υπηρέτησε στο
Συγκρότημα Κατασκευών Αττικής (μοντάζ) και
ιδιαίτερα στην ευρύτερη
περιοχή Πειραιά, επί σειρά ετών.
Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια προς τους
οικείους του φίλε Μάκηοι συνάδελφοι σου από το
"μοντάζ" θα σε θυμούνται
για πάντα με αγάπη και το
χώμα της Αττικής γης που
σε σκεπάζει ας είναι ελαφρύ….
Κώστας Γκριτζαλής
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«Στην άκρη στον Κάβο-Μαλιά»

Η

Δια χειρός Χρυσούλας Μπιράκου-Σφακιανάκη
Με μια πέννα που συναρπάζει
Εκδόσεις Νοων

Μεγάλη Ιδέα του "Μεγάλου Αρχηγού", σβήνει στις στάχτες της Πόλης
του Λεβάντε. Της Πόλης των ονείρων του Ελληνισμού. Ο Κεμαλ
νικητής, πατώντας γερά στο ασίγαστο μίσος των πολιτικών ηγεσιών της
Ελλάδας, γίνεται ο σφαγέας του Μικρασιατικού κόσμου.

"ο γιος του αητού" και "Του Ψηλορείτη ο γιος", κυριαρχούνται από μένος,
μεταξύ τους. Η χιλιοματωμένη πατρίδα, στη δίνη του Εθνικού Διχασμού,
της Καταστροφής και στο χαλασμό του ΄22.
Του βίαιου, πρωτοφανούς ξεριζωμού του Ελληνικού πληθυσμού, από τις
πανάρχαιες πατρογονικές εστίες τους.
Ακολουθούν δίκες, τιμωρίες, εκτελέσεις. Απανωτά στρατιωτικά κινήμα-

τα, δικτατορίες, Αλβανικό Μέτωπο, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Τριπλή Κατοχή της χώρας.
Στο τέλος, η… κατάρα. Ο τόπος, χωρισμένος θανάσιμα στα δυο. Αδελφομάχος πόλεμος, αδελφοσφαγή. Ο Εμφύλιος Σπαραγμός, η συνέχεια του
μακρόχρονου και αδιάλειπτου Εθνικού Διχασμού, ξεκληρίζει τη ρημαγμένη
Ελλάδα.
Στον ακριανό Πάρνωνα, στον κάβο- Μαλιά, στα Βάτικα, η ήσυχη φαμελιά του Κατσάνου, χτυπιέται, όπως η Ελλάδα, ανελέητα από τη Μοίρα. Και
οι δυο κλυδωνίζονται, συνταράσσονται από τραγικά γεγονότα, Σέρνονται
μέσα στο χάος των συμφορών.

«Εργασιακές Σχέσεις
& Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα»

Ε

Αλέξης Π. Μητρόπουλος
Εκδόσεις Λιβάνη

ίναι σαφές ότι το τρίτο Μνημόνιο (Ν.
4336/2015), ο νέος ασφαλιστικός νόμος
(4387/2016), με τις επιδεινώσεις του συμπληρωματικού Μνημονίου (Ν.
4472/2017) και του εφαρμοστικού του νόμου (Ν. 4475/2017), είναι ένα
αρνητικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο... υπόδειγμα βίαιης κατεδάφισης του
Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος ευρωπαϊκής χώρας, που με τόσους
κόπους και αγώνες δομήθηκε από τους Έλληνες εργαζομένους, την
κοινωνία στο σύνολό της, χρόνο με τον χρόνο.

Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για «μεταρρύθμιση», δηλαδή για τη βελτίωση
και την ανέλιξη ενός συστήματος για την επίτευξη βελτιωμένων ποσοτικών
και ποιοτικών στόχων για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους,
αλλά για σκληρή νεοφιλελεύθερη ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.

πολύ σοβαρές για όλους τους ασφαλισμένους (κυρίως τους νέους και τις
γυναίκες) και τους συνταξιούχους, αφού οι διάφοροι νεοφιλελεύθεροι θεσμοί και αρχές που εισάγει, εφαρμοζόμενες σωρευτικά, θα οδηγήσουν σε
ένα ασφαλιστικό σύστημα «βικτωριανής κοινωνίας», όπου η μισθωτή εργασία και η κοινωνική ασφάλιση θα αποτελούν απλώς μηχανισμό παραγωγής
νεόπτωχων.
Στα καθημαγμένα πρόσωπα των γονέων και των παππούδων τους οι νέοι
και οι νέες εφεξής θα βλέπουν την κατάληξη και του δικού τους εργασιακού
βίου, κάτι που δημιουργεί άκρως αρνητικές προοπτικές για την κοινωνία,
την οικονομία και το έθνος ολόκληρο. Τον λόγο πλέον έχει ο λαός και πρώτα από όλους η περήφανη νεολαία μας.

Είναι ολοκληρωμένο σχέδιο «κοινωνικού δαρβινισμού», που παρά τις
κατά καιρούς νεοφιλελεύθερες κραυγές και πιέσεις καμία από τις διακηρυγμένα νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν
αποτόλμησε να εισαγάγει. Οι συνέπειες του νόμου Κατρούγκαλου θα είναι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Αλέξης Π. Ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο της Ηλείας. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και του Παντείου
Πανεπιστημίου. Διδάσκει Εργατικό Δίκαιο και
Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1980 μέχρι σήμερα.
Έχει πλούσια κοινωνική δράση. Από μαθητής Γυμνασίου διώχθηκε για τις δημοκρατικές του ιδέες. Ως φοιτητής της Νομικής
Σχολής Αθηνών, στη διάρκεια της δικτατορίας, φυλακίστηκε για
μεγάλο χρονικό διάστημα και βασανίστηκε από τα Σώματα Ασφαλείας του δικτατορικού καθεστώτος. Τον Μάιο του 2010, μαζί

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΗ ΚΕΧΑΓΙΑ
Σύμβουλος Οικογένειας - Ψυχοθεραπεύτρια
Μεταπτ. Τίτλος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
και στη ψυχοθεραπεία - Keele Univ., Αγγλία

www.psychiki-ygeia.gr
Ειδικές τιμές για συναδέλφους

693 252 4008

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

με εξειδικευμένους επιστήμονες και κοινωνικά στελέχη, ίδρυσε
την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού
Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ., enypekk.gr). Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Νοεμβρίου 2010 ηγήθηκε του συνδυασμού «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» για την Περιφέρεια Αττικής.
Στις Εθνικές Εκλογές του Μαΐου-Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου
2015 εξελέγη πρώτος σε ψήφους βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής. Διετέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής μέχρι το
καλοκαίρι του 2015, που διαχώρισε τη θέση του από τον ΣΥΡΙΖΑ
και δεν ψήφισε το τρίτο Μνημόνιο.
Έχει εκδώσει δεκάδες μελέτες και 18 βιβλία.

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Κατάθεση Στεφάνου και Επιμνημόσυνη Δέηση
στο κτήριο του ΟΤΕ στην οδό Κωλέττη

Ο

νέες διεκδικήσεις σε καιρούς χαλεπούς όπως οι
σύγχρονοι…

• Δημήτρης Αρβανιτοζήσης – Πρόεδρος ΠΑΣΕ

Στεφάνι εκ μέρους του Συλλόγου μας κατέθεσε
ο πρόεδρός μας Κώστας Λουκόπουλος, ενώ
στεφάνι κατέθεσαν επίσης η εκπρόσωπος της
διοίκησης του ΟΤΕ, ο πρόεδρος της ΟΜΕ –
ΟΤΕ, ο ΓΓ του Συλλόγου των Εργαζομένων της
COSMOTE καθώς και ο ΓΓ της ΠΕΤ-ΟΤΕ. Την
όλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ο οι εξής αντιπρόσωποι των συνδικαλιστικών
ιερεύς - πατήρ Κωνσταντίνος του Ιερού Ναού σωματείων & εκπρόσωποι του Ομίλου ΟΤΕ:
της Ζωοδόχου Πηγής, της οδού Ακαδημίας, και • Κατερίνα Ακρίδα – Εκπρόσωπός της
παρέστη σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του
Διοίκησης ΟΤΕ
Συλλόγου μας καθώς και πολλοί συνάδελφοί • Βασίλης Λάμπρου – Πρόεδρος της ΟΜΕ –
μας.
ΟΤΕ

• Λάμπρος Κωντογιώργος – Γραμματέας

Σύλλογός μας όπως κάθε χρόνο
πραγματοποίησε την ετήσια επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνου στο κτήριο
του ΟΤΕ στην οδό Κωλέττη, στην μνήμη των
συναδέλφων μας που εκτελέστηκαν στις 7
Μαΐου του 1944 σε αντίποινα της συμμετοχής
τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της
Πρωτομαγιάς του έτους εκείνου.

– ΟΤΕ
ΠΑΣΕ – ΟΤΕ

• Γιάννης Ιορδανίδης – Πρόεδρος ΑΓΣΕΕ
• Πέτρος Βογιατζής – ΓΓ ΑΓΣΕΕ
• Κώστας Κοντούλης – Αντιπρόεδρος
Σωματείου

ΟΑΣΑ

και

Γραμματέας

της ΑΓΣΕΕ,

Οργανωτικός

• Ευθύμιος Ρουσιάς – Πρόεδρος Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

• Εύη Ξανθάκη – Πρόεδρος ΟΠΑΚΕ
• Εβίτα Αντωνέλου – Πρόεδρος Πολιτιστικού
Ο Γραμματέας του Συλλόγου μας, Αντώνης • Δημήτρης Φούκας – Γραμματέας ΟΜΕ – ΟΤΕ
Κέντρου ΟΤΕ Αθηνών.
Μπιρμπιλής, συγκίνησε τους παρισταμένους με • Δημήτρης Γιαννόπουλος – ΓΓ ΠΕΤ – ΟΤΕ
την ομιλία – ανάμνηση αγώνων των συναδέλφων • Ευάγγελος Κατσαβριάς – ΓΓ Συλλόγου • Γεωργία Μπαντούνα – Πρόεδρος ΠΑΣΕΣΑΠ
μας και ταυτόχρονα πρόκριμα και προτροπή για

Εργαζομένων COSMOTE

ΟΤΕ

Αιδεσιμότατε, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι

Σ

υμπληρώνονται στις 9 Μαΐου, εβδομήντα τρια χρόνια από τη λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, του πρώτου πραγματικά παγκόσμιου πολέμου,
που άφησε πίσω του περίπου 80 εκατομμύρια θύματα. Η λήξη του, σήμανε το τέλος των φασιστικών καθεστώτων αλλά και την αλλαγή στο
χάρτη της Ευρώπης.

Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε ουσιαστικά στις 2 Σεπτεμβρίου 1945 με νίκη των Συμμάχων και με την παράδοση της Ιαπωνίας στην Αμερική
και τους συμμάχους.
Η χώρα μας θρήνησε 83.000 στρατιώτες και 325.000 πολίτες.
Για όλους αυτούς αλλά και για κάθε ένα από αυτούς σκύβουμε ευλαβικά το κεφάλι και τους ευγνωμονούμε για την θυσία τους.
Ο σύλλογος μας κάθε χρόνο πραγματοποιεί την εκδήλωση αυτή θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής για όλους μπροστά στην επιτύμβια στήλη των
17 συναδέλφων απεργών που εκτελέσθηκαν λίγο πριν την λήξη του πολέμου στην Χώρα μας .
Με Εθνική Υπερηφάνεια και Ευλάβεια Βρισκόμαστε μπροστά στην επιτύμβια στήλη με χαραγμένα τα ονόματα όχι μόνο στην μαρμάρινη επιφάνεια
αλλά και στις καρδιές μας
Για εμάς του εργαζομένους αλλά και συνταξιούχους του ΟΤΕ αλλά και για όλους τους Έλληνες οι 17 αυτοί συνάδελφοι και η θυσία τους, αποτελούν
φάρο ιδανικών αξιών και αρχών στη σημερινή εποχή του κενού.
Θυσιάστηκαν για ότι πίστευαν. Δεν λύγισαν στις σειρήνες της εφημερίας. Αντιστάθηκαν (Αγωνίστηκαν) για τα αυτονόητα και τα πανανθρώπινα.
Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Αγώνας Διεκδίκησης, Αντίσταση στον Κατακτητή.

Σε κάθε είδους και μορφή Κατακτητή. Κάθε γενιά είχε τους Ήρωες της.
Ευχόμαστε τα παραδείγματα όλων αυτών για τα μεγάλα ιδανικά του ανθρώπου να γίνουν οδηγός στους χαλεπούς μας καιρούς και αν όχι τέτοια
θυσία, έστω και κάποια οφείλουμε όλοι να καταθέσουμε για το μέλλον αυτού του τόπου. Για το μέλλον των παιδιών μας. Για το μέλλον αυτού του
κόσμου.
Η θυσία τους παραμένει ζωντανή στη μνήμη μας.
Ο Αγώνας τους, Οδηγός της ζωής μας.
Αιωνία τους η Μνήμη.

