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Εκλογές 24 Οκτωβρίου

Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, δέχτηκε αιτήματα πολλών Περιφερειακών Τµηµάτων για παράταση,
τόσο της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποψηφιοτήτων για όλα τα όργανα του Συλλόγου µας, όπως και για αναβολή
της ηµεροµηνίας των εκλογών. Προς τούτο το Δ.Σ. παρέπεμψε τα εν λόγω αιτήματα στην Κ.ΕΦ.Ε.:
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τη συνεδρίαση της Κεντρικής εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε) που πραγματοποιήθηκε την
28/5//2019, παρόντων όλων των μελών, συζητήθηκε διεξοδικά το
γραπτό αίτημα περιφερειακών τμημάτων του συλλόγου, για παράταση
της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για όλα τα
όργανα του συλλόγου καθώς και για την παράταση της ημερομηνίας
της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας.
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Πορεία στην κανονικότητα...

Ο

Σύλλογός μας, εξέρχεται από μια περιπέτεια, δικαστικών και λοιπών αντιπαραθέσεων κι αντιπαλοτήτων. Η όντως
έκρυθμη κατάσταση, που ταλαιπώρησε
ηθικά, ψυχικά, οικογενειακά και συλλογικά
πολλά από τα μέλη μας, - είτε ως πρόσωπα,
είτε ως ολόκληρα Περειφερειακά Τμήματα
- , βαίνει προς το τέλος της...!!!
Πέραν των όποιων προσωπικών, - υπερβολικών ή μή, δικαολογημένων ή αδικαιολογήτων - , πικριών, ας πάρουμε μια
βαθειθά ανάσα..., κι ας λογίσουμε πάντα
ταύτα ως μια ακόμη ανθρώπινη αντιπαράθεση....!!!
Ας πούμε..., Ο ΓΕΓΟΝΕ..., ΓΕΓΟΝΕ.., ας
δώσουμε τα χέρια κι ας κάνουμε μια ΝΕΑ
ΑΡΧΗ...!!!
Είναι πολλά εκείνα που μας ενώνουν...,
μπροστά σε αυτά που μας χωρίζουν...!!!
Η Πολιτεία, μέσω των Θεσμών της και δη
της Δικαιοσύνης, μας έδωσε τη λύση: Διόρισε Διοίκηση η οποία δρομολόγησε όλες
τις νόμιμες διαδικασίες για την εκλογή αιρετών οργάνων σε όλες τις βαθμίδες του
Συλλόγου μας...!!!
Η Δημοκρατία μας προσφέρει την μέγιστη έκφραση βούλησης στην κάλπη: ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ.!
Αυτές οι ΕΚΛΟΓΕΣ είναι μπροστά μας και
κοντά μας.!
Ας σπεύσουμε μαζικά και δημιουργικά σ
αυτές τις εκλογές να εκλέξουμε εκείνους
που εμείς θεωρούμε άξιους να πάρουν τον
Σύλλογό μας μπροστά..., στο μέλλον..., και
να τον καταστήσουν ΔΥΝΑΜΙΚΟ..., ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ..., ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗ..., ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ
ΜΑΣ...!!!
«Η ισχύς εν τη ενώσει...», έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας.!
Το ίδιο ακριβώς επαναλαμβάνουμε κι
εμείς σήμερα..., Όπου: Ισχύς μας - δύναμή

συνέχεια στη σελίδα 2

Αφού λάβαμε υπόψη μας τα παραπάνω γραπτά αιτήματα, το γεγονός ότι υπάρχουν Περιφερειακά Τμήματα που έχουν ορίσει Περιφερειακές συνελεύσεις
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, τις δικαστικές αποφάσεις, τις τηλεφωνικές παρακλήσεις μελών του συλλόγου, το εκλογικό
περιβάλλον, όπως εξελίχθηκε μετά τις Ευρωεκλογές
και τις αυτοδιοικητικές εκλογές για το ωφέλιμο του
συλλόγου αποφασίσαμε τα παρακάτω:
1.	Ορίζουμε ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων την 11/7/2019 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00μ.μ.
2.	Αιτήσεις που δεν θα έχουν παραληφθεί έως και
την 11/7/2019 και ώρα 14:00 δεν θα γίνουν
δεκτές.

3.	Ορίζουμε ως ημερομηνία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας την ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019 από 09:00
π.μ έως 19:00 μ.μ.
4.	Να δημοσιευθεί το παρόν πρακτικό στην εφημερίδα του συλλόγου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του συλλόγου για ενημέρωση των μελών μας.
5.	Να αποσταλεί στις διοικήσεις των Περιφερειακών
Τμημάτων και με ευθύνη αυτών στις Περιφερειακές Εφορευτικές επιτροπές προκειμένου να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τα μέλη του
συλλόγου.
6.	Να αναρτηθεί το παρόν πρακτικό στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε.

Σύννομες οι διαδικασίες για το Σύλλογό μας

...και με δικαστική απόφαση
Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι κατ ΄εφαρμογήν της υπ.αριθ.2747 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, τις Νομικές οδηγίες και συμβουλές των Δικηγόρων που χειρίστηκαν τις σχετικές υποθέσεις στα
Δικαστήρια, την προσωρινή διαταγή της 18.3.2019
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τον ορισμό Κεντρικής εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) όπως
αυτή διατηρήθηκε με την από 1/4/2019 απόφαση του
ίδιου Δικαστηρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 18/4/2018, αποφάσισε
τα εξής:
1ον: Είναι νομική και συνδικαλιστική υποχρέωση για
όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, η πιστή εφαρμογή των Δικαστικών αποφάσεων και εντολών,
ώστε τηρώντας την Νομιμότητα, να οδηγηθεί ο
σύλλογός μας στην ομαλότητα και στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των εκλογικών διαδικασιών.
2ον: Οι αποφάσεις της Κεντρικής Εφορευτικής
(ΚΕΦΕ) είναι απολύτως σύννομες και υποχρεωτικές για ΟΛΟΥΣ μας, γιατί υλοποιούν τις Δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό.
3ον. Μετά τα ανωτέρω , όλα τα Περιφερειακά Τμήματα οφείλουν να προγραμματίσουν άμεσα τις Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις, ώστε
με την παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων, να
εκλέξουν Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Ενόψει έκδοσης της εφημερίδας του Συλλόγου,
παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση της
ημερομηνίας πραγματοποίησης της Αρχαιρεσιακής Περιφερειακής Συνέλευσης, ώστε να δημοσιευθεί και να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη
έγκαιρα.
4ον. Η πραγματοποίηση των εκλογικών διαδικασιών
στις 24 Οκτωβρίου 2019, είναι η πλέον σύντομη
αλλά και αναγκαία χρονικά ημερομηνία για τη
νόμιμη, ορθή και με διαφάνεια ολοκλήρωση των
Εκλογών, των περίπου 30.000 μελών μας.
5ον. Με απόφαση του Δ. Συμβουλίου εξουσιοδοτείται
ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας, να ζητήσουν Εισαγγελική εντολή για την παραλαβή ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ Μητρώου μελών του συλλόγου από τον
ΕΦΚΑ, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία των εκλογών.
Συνάδελφοι,
Επειδή στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα,
προειδοποιούμε τους πολύ λίγους που ενδεχομένως
να θελήσουν να υπακούσουν στις αναξιόπιστες αυτές φωνές οι οποίες οδήγησαν με τις επιλογές τους
την προηγούμενη Διοίκηση σε καθαίρεση, ότι με τη
συμβολή του Δικαστικού αντιπροσώπου η Κεντρική
Διοίκηση ΑΜΕΣΑ δύναται να ορίσει ως οφείλει και να
πραγματοποιήσει τις Γενικές Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις όπου χρειασθεί.
συνέχεια στη σελίδα 2

Γενική Συνέλευση των Αθηνών
(ενημέρωση εφ' όλης της ύλης και απο ειδικούς)

20 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10π.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ, Γ' Σεπτεμβρίου 110, Αθήνα
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

συνέχεια από τη σελίδα 1
μας, η ορμή, η διάθεση, η πίστη, το όραμα κι η προσδοκία για ένα
καλύτερο αύριο και μάλιστα διαρκείας.!
Ένωσή μας, ο κοινός μας χώρος δράσης..., Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΣ...!!!
Η άρνηση..., Δεν μας αρμόζει...!!!
Η απάθεια..., Μας απωθεί...!!!
Η παθητικότητα..., Δεν μας ταιριάζει...!!!
Η αμέλεια..., Μας απογοητεύει...!!!
Επιτέλους ας προτάξουμε το ΕΜΕΙΣ..., στο ΕΓΩ κι ας ατενίσουμε
ενωτικά το μέλλον...!!!
Συνάδελφοι...,
Όχι άλλα χρόνια χαμένα...
Εδώ και τώρα..., ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ...!!!
Εδώ και τώρα..., ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ...!!!
Εδώ και τώρα.,.., ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ..., και δη χωρίς επιβάρυνση
οικονομική των μελών μας...!!!
Εδώ και τώρα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις με γιατρούς – ελεγκτές που θα συνταγογραφούν και θα δίνουν παραπεμπτικά χωρίς επιβάρυνση οικονομική των μελών
μας...!!!
Εδώ και τώρα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Δ. Σ του ΟΠΑΚΕ
των μελών μας και ισοτιμία τουλάχιστον στη συξμμετοχή στις παραθεριστικές περιόδους...!!!
Εδώ και τώρα ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με συμμετοχή ειδικών για
καθοδήγηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά...!!!
Άμεσα να δρομολογηθεί συνεργασία με όλες τις Συνταξιουχικές
Οργανώσεις για ενδυνάμωση της πάλης μας απέναντι στους μνημονιακούς νόμους και τη διεκδίκηση των αναδρομικών μας...!!!
Άμεσο αίτημα στην COSMOTE για την παροχή φθηνού πακέτου
κινητής κι όχι μόνον τηλεφωνίας, για τα 30.000 και πλέον μέλη
μας...!!!
Επιτέλους, δημιουργία ομάδων από συναδέλφους μας με εμπειρία σε θέματα, όπως ..., εκδρομές, κοινωνικό τουρισμό, πολιτιστικές εκδηλώσεις, θέατρα, κινηματογράφους κλπ...!!!
Τέλος, αναβάθμιση της εφημερίδας μας με περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση ποικίλης ύλης και με ειδικά ένθετα που θα περιλαμβάνουν ανά περιφέρεια, επαγγέλματα που ασκούν μέλη των
οικογενειών των μελών μας σε ειδικές τιμές και εξυπηρέτηση...!!!

Απάντηση
Προς:
Συντακτική Επιτροπή της
"Φωνής των Συνταξιούχων"
Συνάδελφοι,
στο πρόσφατο φύλλο με αριθμό 287 της εφημερίδας μας, σε κείμενο του Α. Μπογόρδου στην σελίδα 3 υπήρξε αναφορά στο όνομά μου αλλά και στην
Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας το συγκεκριμένο
διάστημα ήμουν Πρόεδρος. Γράφει λοιπόν οτι ο Δη-

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Η ισχύς εν τη ενώσει
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Θέλουμε να νοικοκυρέψουμε τον Σύλλογό μας. Να ανοίξουμε την αγκαλιά του
στα μέλη μας και να ασχοληθούμε με τα
δικά τους προβλήματα, ώστε να βάλουν
και τα μέλη μας το Σύλλογό μας στην
καρδιά τους.. Ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη δύναμη του αριθμού
των μελών μας.
Οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ -συναδελφοί
μας- μαζί με τους συγγενείς, πρώτου και
δεύτερου βαθμού, φθάνουν τις 300.000.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα
Μπορούμε και πρέπει να αποκτήσουμε
οίκους φιλοξενίας για συναδέλφους που
έχουν μείνει ή θα μείνουν μόνοι τους στη
ζωή για να μην καταλήγουν στα Γηροκομεία.
Μπορούμε και πρέπει να οργανώσουμε Τράπεζα Αίματος και δωρητών οργάνων για να την αφήσουμε στις επόμενες
γενιές.
Παραθεριστικά Κέντρα και οργανωμένες-φθηνές-διακοπές μπορούμε και
πρέπει να εξασφαλίσουμε για τα μέλη
μας.
Ανοίγουμε έτσι νέους ορίζοντες και
βάζουμε πλώρη για έναν άλλο προορισμό.
Ως αρχή βάζουμε σήμερα τρείς (3) στόχους:
Στόχος 1ος: Να έρθουν στα Μητρώα
μας όλοι εκείνοι που μέχρι σήμερα δεν
είναι μαζί μας
Στόχος 2ος: Να κρατήσουμε κοντά μας

όλους εκείνους που σκέφτονται την...διαγραφή τους, για τον άλφα ή βήτα λόγο.
Στόχος 3ος: Να ωφεληθούν σημαντικά όλα τα μέλη μας και οι οικογένειές
τους αφού θα εξοικονομούν κάθε
χρόνο χρήματα από την ανταπόδοση
των προσφορών.
Επειδή η ροή της συνδρομής των μελών μας από τον ασφαλιστικό φορέα δεν
είναι διασφαλισμένη και είναι πολύ πιθανό να διακοπεί κάποια στιγμή πρέπει να
βρούμε άλλο τρόπο που θα εξασφαλίζει
τους πόρους για την πορεία του Συλλόγου μας στο μέλλον.
Για παράδειγμα θα ήταν λύση ένας
Λογαριασμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
των μελών μας, Κοινωνικού σκοπού και
Ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Τον Σύλλογο τον χρειαζόμαστε ΟΛΟΙ
μας και ο Σύλλογος μας χρειάζεται
ΟΛΟΥΣ. Δανείζομαι τα λόγια του Σ. Ράμφου: "Σύλλογος είναι η διαχείριση των
αναγκών και των προβλημάτων των
Μελών στη βάση του αλτρουισμού, της
προσφοράς, της αλληλεγγύης".
Κι εμείς έτσι θέλουμε το Σύλλογο.
Θυμηθείτε το: "εν τη ενώσει η ισχύς"
καθώς και το "μάτσο με τις βέργες" του
Αισώπου.
Την πρόταση κατέθεσαν οι συνάδελφοι
Ανέστης Μπογόρδος και ο Αλέξανδρος Μαριόλης
- εισηγητές - και οι Μιχάλης Κόσσυβας, Στέφανος
Δαμασιώτης και Ιωάννης Γκορτσάς προσφέρθηκαν
να βοηθήσουν, για να πετύχουμε αυτούς τους
στόχους.

σε δημοσίευμα

μητρίου συνοδευόμενος από τον Γ. Σαριδάκη (μέλος
της Ε.Ε.) και από τον Π. Φωτεινόπουλο (Ταμίας του
Συλλόγου) μετέβησαν στην Μυτιλήνη με σκοπό την
διαγραφή μου, την σύλληψή μου ή ότι άλλο μπορεί
να επινοήσει η φαντασία του.

Ουδέν Ψευδέστερον!!!
Πράγματι βρεθήκαμε στην Μυτιλήνη οι παραπάνω
τρεις αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους, και
εξηγούμαι. Στην τελευταία Γ.Α.Σ. πάρθηκε η απόφαση για έλεγχο των οικονομικών της περιόδου
2014 – 2018 του συγκεκριμένου περιφερειακού
τμήματος, όπου υπεύθυνος ήταν ο Α. Μπογόρδος. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις του Ταμία του Συλλόγου δεν ανταποκρινόταν, με συνέπεια να γίνει
Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου
θέμα στην Γ.Α.Σ. και να παρθεί η συγκεκριμένη
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ
απόφαση. Ως καθ’ ύλην αρμόδιος για τον έλεγχο
των οικονομικών και με την συνδρομή του Ταμία,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΥ:
βρεθήκαμε στην Μυτιλήνη εκτελώντας την εντοΝίκος Κούνας, Αντώνης Σεργιάννης
λή της Γ.Α.Σ. και όχι με δική μας πρωτοβουλία ή
παρότρυνση οποιουδήποτε άλλου.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Επικοινωνήσαμε με τον Α. Μπογόρδο και του
Δημήτρης Βαγιάκος, Δημήτρης Πατατούκας,
ζητήσαμε να συναντηθούμε στα γραφεία του ΣυλΑντώνης Σεργιάννης,
λόγου. Δυστυχώς αρνήθηκε και μας πρότεινε να
Αγγελική Ρούσσα-Φραγκοπούλου
συναντηθούμε σε μια καφετέρια στο λιμάνι, πράγΒερανζέρου 13, Αθήνα
μα απαράδεκτο τη στιγμή που υπάρχουν γραφεία
www.pssote.gr • e-mail: pss-ote@otenet.gr
του Συλλόγου στο νησί. Τέλος πάντων κάνοντας

την ανάγκη φιλοτιμία, δεχθήκαμε και συναντηθήκαμε στην καφετέρια. Εξηγήσαμε τον λόγο της παρουσίας μας και του ζητήσαμε να βοηθήσει στο έργο μας
προσκομίζοντας όποια στοιχεία έχει προκειμένου να
κλείσει η υπόθεση. Εδώ πρέπει να πληροφορήσω
τους αναγνώστες ότι από το 2014 εώς το 2018 δεν
είχαν καταθέσει ούτε μία φορά οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό του τμήματος. Σε αυτά που
του θέσαμε με βάση την εντολή της Γ.Α.Σ., ο Α. Μπογόρδος μας απάντησε λέγοντας μας τα εξής:
"Καλώς ήρθατε στην Μυτιλήνη, σε έναν τόπο τουριστικό και σας εύχομαι καλές διακοπές. Σας πληροφορώ πως δεν έχετε καμία αρμοδιότητα εσείς να με
ελέγχετε".
Αυτή ήταν όλη και όλη η συνάντησή μας. Ούτε να
τον συλλάβουμε πήγαμε ούτε τίποτα από όσα ανυπόστατα και ψευδή διαδίδει μέσω της εφημερίδας
μας. Απλά τονίσαμε την υποχρέωσή του.
Παράλληλα του ζητήσαμε να επισκεφθούμε τα
γραφεία του τμήματος και μας όρισε την επόμενη
ημέρα. Την επόμενη το πρωί επισκεφθήκαμε τα γραφεία στα οποία μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Η κατάσταση ήταν τραγική, πιθανότατα να είχαν
να ανοίξουν χρόνια. Μια κατάσταση διάλυσης, εικόνα εγκατάλειψης.
συνέχεια στη σελίδα 5
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ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συνάδελφοι, συναδέλφισες
Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Μετά την έκδοση της 1087/2019 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η
τριτανακοπή κατά της 2747/2018 απόφασης διορισμού της διοίκησής μας, την οποία σας κοινοποιήσαμε την Παρασκευή 3/5/2019, δημοσιεύθηκαν
και δύο νέες σημαντικές αποφάσεις:
Η 1138/2-5-2019 του Μον. Πρωτοδικείου
Αθηνών σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώθηκε
οριστικά ο διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Κ.ΕΦ.Ε και απορρίφθηκε
η 28924/2019 πρόσθετη παρέμβαση της καθαιρεθείσας Κ.ΕΦ.Ε, της καθαιρεθείσας Κ.Ελ.Ε, των καθαιρεθέντων μελών του ΔΣ, Αρνή Γ., Βουκάντση
Α., Δαλάκα Χ., Ζίγκηρη Γ., Κουβαβά Μ., Μεράκου Γ., Μούκα Β., Μπαλωμένου Λ., Οικονόμου Γ.,
Τσαγκουρνή Κ., κ.λ.π μελών του συλλόγου. Τα εν
λόγω πρόσωπα της ΚΕΦΕ εξουσιοδοτήθηκαν να
συγκροτηθούν σε σώμα και να ενεργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού και των
νόμων για τις εκλογικές διαδικασίες του συλλόγου.
Η από 3/5/2019 διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αίτη-

ση παράτασης της θητείας της διοίκησης που
διορίσθηκε με την 2747/2018 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου. Μετά τα παραπάνω καλούμε
για μία ακόμη φορά τις Περιφερειακές Διοικήσεις
(Π.Δ), όσες δεν το έχουν πράξει ακόμη:
να αγνοήσουν αυτή την παράνομη και αντικαταστατική καμπάνια παραπληροφόρησης των
καθαιρεθέντων (σύγκληση ΓΑΣ, αναμονή απόφασης για Κ.ΕΦ.Ε κ.λ.π) και να πειθαρχήσουν στις
αποφάσεις της νόμιμης Διοίκησης που αφορούν
τις διενεργούμενες αρχαιρεσίες.
να συγκαλέσουν τις τοπικές γενικές συνελεύσεις των Τμημάτων τους σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ενημερώνοντας τα μέλη τους με
κάθε πρόσφορο τρόπο και διευκολύνοντας αυτά
να προσέλθουν από γειτονικούς νομούς, όπου
αυτό απαιτείται και όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Να φροντίσουν άμεσα, λόγω της δυσχέρειας
που θα παρουσιασθεί από τις επικείμενες Ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές κ.λ.π, για
τον έγκαιρο διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και ενημερώνοντας την Κεντρική
Διοίκηση με τα ονοματεπώνυμα των διορισθέντων
δικαστικών αντιπροσώπων.

Σε περίπτωση αδράνειας των Περιφερειακών
Διοικήσεων, η στάση τους αυτή θα εκληφθεί σαφώς ως απουσία διοίκησης (αυτοπαράδοση) ή
σύγκρουση συμφερόντων των Διοικήσεων των
Τμημάτων με τις ισχύουσες δικαστικές αποφάσεις
και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέσο
για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων
του Συλλόγου και την αποκατάσταση της τάξεως.
Η Κ.ΕΦ.Ε θα σας αποστείλει εγκαίρως εκλογικές καταστάσεις τις οποίες θα παραδώσετε στον
δικαστικό αντιπρόσωπο ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εκλογή της περιφερειακής εφορευτικής επιτροπής.
Η Ε.Ε του συλλόγου και η ΚΕΦΕ θα είναι καθημερινά στη διάθεσής σας για την επίλυση των
όποιων ζητημάτων προκύψουν.
Τέλος καλούνται άμεσα η καθαιρεθείσα Κ.ΕΦ.Ε
και η καθαιρεθείσα Κ.Ελ.Ε να παραδώσουν τα αρχεία τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί απείθεια προς τις δικαστικές αποφάσεις με ότι
αυτό συνεπάγεται.

Για την αλήθεια και μόνον
Συνάδελφοι...,
Στην εφημερίδα του Συλλόγου μας στο φύλλο 286 και με τίτλο, «Πως και Γιατί φτάσαμε ως εδώ»..., είχαμε αναφερθεί και με νομικά στοιχεία πως ο Σύλλογος οδηγήθηκε στον διορισμό νέας Διοίκησης, με σκοπό να ενημερωθούν όλα τα μέλη μας. Όμως, φαίνεται ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
Γι' αυτό και εγώ σήμερα θα σας δώσω στοιχεία πραγματικά που δεν αμφισβητούνται και ξεκινώντας από την αρχή της όλης υπόθεσης.
Στις 12 και 13 Νοεμβρίου του 2013, έγινε η 20η ΓΑΣ. Δείτε τι ψηφίστηκε σχετικά με το επίμαχο άρθρο 4..., όπως αναφέρουν και τα επίσημα πρακτικά:
Δείτε την εισήγηση – διευκρίνηση –αιτιολογία γι αυτό το θέμα του συναδέλφου Κώστα Λουκόπουλου, τότε προέδρου του Συλλόγου. Λέει μεταξύ
άλλων:
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Δείτε στην συνέχεια, όμως συνάδελφοι, τι κατατέθηκε
στο ειρηνοδικείο μετά από αρκετούς μήνες, την 5 Μαρτίου 2014
για το σχετικό 4ον Άρθρο 1β παράγραφος

ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Υπερσύγχρονα Συστήματα Υγείας και Ευεξίας
Για καλύτερη ποιότητα ζωής
Ανακούφιση και αποκατάσταση από τους πόνους των αρθρώσεων, από μυοσκελετικούς κτλ
Ειδική προσφορά για τους συνταξιούχους Ο.Τ.Ε.
Δώδεκα (12) συνεδρίες ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε αποκλειστικά στο 210 2919641

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι
Προτρέψτε τους συναδέλφους,
που δεν είναι ακόμα μέλη μας, να
υποβάλλουν άμεσα αίτηση εγγραφής
νέου μέλους.
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Όπως θα διαβάσετε κι όπως βλέπετε..., συγκρινόμενα τα δύο στοιχεία, το 1ο τι δηλαδή ψηφίστηκε
και τι τελικά κατατέθηκε στην παράγραφο β΄υπάρχει προσθήκη: ή όταν καταστούν ταμειακά εντάξει.
Μετά από προσφυγή του συναδέλφου Ανέστη Μπογόρδου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδόθηκε η απόφαση:

Με την απόφαση αυτήν ακυρώθηκαν οι εγκρίσεις των άρθρων 4
(και 23) του καταστατικού.

συνέχεια από τη σελίδα 2

Απάντηση

σε δημοσίευμα

Δικαιολόγησε την κατάσταση αυτή λέγοντας πως δεν του στέλνουν χρήματα
από τα κεντρικά του Συλλόγου. Πως θα μπορούσε να γίνει όμως αυτό, όταν από
την στιγμή που από το 2013 εώς το 2017 δεν είχε αποδόσει λογαριασμό.
Εδώ θα πρέπει να προσθέσω πως κατά την επίσκεψή μας, παρόντες ήταν συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν του λόγου το αληθές. Αυτά και
μόνο αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ούτε σύλληψη, ούτε απειλές και
ούτε σχέδια καταστροφής του Α. Μπογόρδου.
Αφού επιστρέψαμε, συντάχθηκε έκθεση που αναφέρει λεπτομερώς όλα τα
γεγονότα που αντιμετωπίσαμε στην Μυτιλήνη και η οποία φέρει τις υπογραφές

της Ελεγκτικής Επιτροπής. Πρωτοκολλήθηκε και δόθηκε στο Προεδρείο προς
ενημέρωση του Δ.Σ και είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου.
Αυτή και μόνο αυτή είναι η πραγματικότητα.
Υ.Γ. Παρακαλώ η παρούσα επιστολή να δημοσιευθεί μέσω της εφημερίδας προκειμένου να γνωρίζουν οι συνάδελφοι, καθώς επίσης και να αποκατασταθεί η τιμή
και η αξιοπρέπεια της επιτροπής και εμού προσωπικά.
Με εκτίμηση
Ν. Δημητρίου
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Στις 18-5 2017, έγινε έφεση από τον Σύλλογο και εκδόθηκε απόφαση, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:
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Μετά την εν λόγω εφετειακή απόφαση εκδόθηκε η απόφαση διορισμού νέας Διοίκησης στον Σύλλογο. Η
απόφαση αυτή αναφερόμενη στο κείμενο που προσκομίστηκε στο ειρηνοδικείο Αθηνών για την έγκριση
των τροποποιήσεων στο καταστατικό σχετικά με την προσθήκη 1β του άρθρου 4 αναφέρει μεταξύ άλλων:
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Μετά από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα φτάσαμε Συνάδελφοι στην απόφαση διορισμού νέας Διοίκησης και ας κάνουν κάποιοι πως διαφωνούν ή δεν
ξέρουν τα πραγματικά γεγονότα και τις αιτίες που μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Όμως θα πρέπει και εσείς όλοι να προβληματιστείτε για όλα τα προαναφερόμενα
και να διερωτηθείτε: Γιατί άραγε έγιναν όλα τούτα.,.;;;
Χρειάζονταν να γίνουν όλα αυτά;;;
Και τώρα ποιος πλήρωσε το μάρμαρο...;;; Διότι, μην σας διαφεύγει ότι η υπόθεση αυτή ξεκίνησε από το 2014 δικαστικά. Διερωτηθήκατε, πόσα χρήματα ξόδεψε ο Σύλλογος...;;; Εκτός, όλων των άλλων, φτάνου ν άραγε μόνον αυτοί που το έκαναν και που το ανέχτηκαν...;;; Και που δεν στήριξαν την νομιμότητα και
την αλήθεια...;;; Φυσικά, αυτά τα λίγα προς το παρόν. Θα επανέλθουμε για την αποκάλυψη περισσοτέρων στοιχείων για το καυτό αυτό θέμα...!!!
Δημήτρης Πατατούκας
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
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Νομοθετική ρύθμιση για το Επικουρικό
-Ένα σοβαρό και δύσκολο πρόβλημα βρήκε τη
λύση του, μετά από τεκμηριωμένο αποφασιστικό και
υπεύθυνο τρόπο.
Μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων (περίπου 300
άτομα) των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου δεν
είχαν συμπλήρωση τον αναγκαίο ασφαλιστικό χρόνο για την άμεση λήψη Επικουρικής Σύνταξης.
Και αυτό γιατί είχαν λίγες ημέρες άδειας άνευ
αποδοχών (άρα ανασφάλιστες) και έτσι δεν συμπλήρωναν τον αναγκαίο ασφαλιστικό χρόνο, για αυτό
έπρεπε να περιμένουν το 67ο έτος της ηλικίας για να
πάρουν την αναλογούσα επικουρική σύνταξη.
Με την ψηφισθείσα τροπολογία δίνεται η δυνατό-

τητα εξαγοράς του αναγκαίου χρόνου, έτσι ώστε να
δικαιούνται και αυτοί οι συνάδελφοι την λήψη άμεσα
επικουρικής σύνταξης.
Με συντονισμένες προσπάθειες με επιστημονική και
νομική τεκμηρίωση διαμορφώθηκε η σχετική τροπολογία που προωθήθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή.
Αυτή η νομοθετική ρύθμιση δεν λύνει μόνο το
πρόβλημα των σημερινών συναδέλφων, αλλά αποτελεί θεσμική νομική ρύθμιση που αφορά και οποίους άλλους συναδέλφους έχουν παρόμοιο πρόβλημα στο μέλλον.
Από αυτή τη άποψη νομίζω μπορούμε να μιλαμε
για μια ιστορική ρύθμιση!

Για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, για
αυτή την επιτυχία δούλεψαν και έτρεξαν αρκετοί
συνάδελφοι, πέρα από το προηγούμενο Δ.Σ., το
Προεδρείου του σημερινού Δ.Σ. και άλλοι συνάδελφοι όπως επίσης και οι Βουλευτές Δ. Γάκης, Β.
Γκεγκέρογλου, Ι. Βρούτσης, Χρ. Κατσιώτης, ο Διοικητής του ΕΤΕΑΠ κ. Μπρίκης και ο Υφ. κ. Αν. Πετρόπουλος.
Όταν το συνδικαλιστικό κίνημα εργάζεται μεθοδικά, σοβαρά, και υπεύθυνα έχει αποτελέσματα και
δίνει λύσεις στα προβλήματα των μελών μας εξασφαλίζοντας έτσι την ΕΝΟΤΗΤΑ και την ΙΣΧΥ του
Συλλόγου μας.

Εκλογικό επίδομα - Όχι 13η σύνταξη
Στις 20/5 κατατέθηκε στους λογαριασμούς των
Συνταξιούχων. ΕΚΤΑΚΤΗ κλιμακωτή οικονομική
ενίσχυση η οποία βαφτίστηκε 13η Σύνταξη!!
Πρόκειται για μια προεκλογική παροχή και για μια
προσπάθεια εξαπάτησης των συνταξιούχων από την
Κυβέρνηση από την οποία ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη εφαρμογή
των αποφάσεων του ΣτΕ που έκριναν παράνομες και
αντισυνταγματικές τις περικοπές της 13ης και 14ης
σύνταξης (από τον Ιούνιο του 2015)
Το βοήθημα αυτό που μάλιστα χορηγήθηκε κουτσουρεμένο εχει τόση σχέση με 13η σύνταξη όση
έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο!!
Και αυτό για τους παρακάτω σοβαρούς λόγους:
1ον)Είναι ένα βοήθημα κατά μέσο όρο 320€ το οποίο
δεν ανταποκρίνεται ούτε κατ' ελάχιστο με 13η και14η
σύνταξη που καταβαλλόταν στο σύνολο του ποσού και
για τη Κυρία και για την Επικουρική Σύνταξη.
Να υπενθυμίσουμε στην Κυβέρνηση ότι για το
Δώρο Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος άδειας
έχουμε καταβάλει πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές
και Γι αυτό η 13η και 14η σύνταξη είναι θεσμοθετημένες τακτικές αποδοχές και γι αυτό είναι όχι μόνο
προκλητικό αλλα και ευθέως παράνομο να βαφτίζεται έτσι αυτό το βοήθημα!
2ον) Ούτε βέβαια το ύψος του σχετίζεται με συντάξεις καθόσον όσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη τόσο

μικρότερο είναι το βοήθημα αυτό!
Στερείται κάθε είδους λογικής και περί δικαίου
αίσθημα γιατί, όσοι λαμβάνουν σύνταξη 500€ λαμβάνουν το 100%, όσοι 500 έως 600 το 70%, όσοι
600 έως 1000 το 50%, ενώ όσοι άνω των 1000€ το
30%της σύνταξης!!
Δηλαδή μια σύνταξη 500€ έλαβε βοήθημα 500€,
ενώ μια σύνταξη 1000€ έλαβε 300€!!
3ον) Σοβαρά ερωτήματα και προβλήματα προκύπτουν για τον τρόπο υπολογισμού αλλά και για το
ύψος των κρατήσεων. Επί ποιων μικτών αποδοχών
έγινε ο υπολογισμός, αφαιρέθηκαν όλες οι μνημονιακές περικοπές ακόμα και αυτές που το ΣτΕ χαρακτήρισε παράνομες και αντισυνταγματικές;
Από τη στιγμή που δεν δίνεται επίσημα πειστική και
τεκμηριωμένα απάντηση είναι προφανές ότι έχουν
γίνει σοβαρά λάθη και αυθαιρεσίες που προκαλούν
δικαιολογημένα την οργή των Συνταξιούχων.
Όταν ακόμα και σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί
οι επανυπολογισμενες συντάξεις έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιο είναι το ποσό των μικτών συντάξεων
που καταβάλλονται από 1/1/2019.
4ον) Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και τον Νόμο
4387/16 (Ν, Κατρούγκαλου) μεικτές αποδοχές της κυρίας Σύνταξης θεωρούνται αυτές που προκύπτουν όταν
από της ονομαστικές συντάξιμες αποδοχές αφαιρεθούν

οι μειώσεις των Νόμων 4024, 4051 και 4093.
Είναι αυτά τα ποσά που αναγράφονται στις επιστολές Κατρούγκαλου και στις αποδείξεις πληρωμών
του ΕΤΕΑΕΠ μετά τον ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των επικουρικών συντάξεων ,και επί αυτών των μικτών συντάξιμων αποδοχών έπρεπε να υπολογισθεί το βοήθημα. Π.Χ έστω αρχικό, ονομαστικό ποσό σύνταξης
1766,83€ μετά την αφαίρεση των Ν 4024&4051 δηλαδή 124,40€ και του Ν 4093 δηλαδή 153,64€ σύνολο 278,04€)οι μικτές συντάξιμες αποδοχές είναι
1488,79€.
Συνεπώς το βοήθημα έπρεπε να είναι 1488,79Χ
30% = 446,6€ μικτά, μείον6% για υγεία και 22% για
εφορία (125,048)= 321,552€.
Αντί λοιπόν για 321,552€ ο συγκεκριμένος συνταξιούχος έλαβε 302,26€!! έγινε δηλαδή μια ακόμη αυθαίρετη αφαίμαξη κατά. 19,29€!!
Το ίδιο έγινε αναλογικά για όλους τους Συνταξιούχους που έχουν κύριες μικτές συντάξεις άνω των
1000€.
Τέλος, ας κατανοήσει η σημερινή αλλά και η αυριανή Κυβέρνηση ότι οι συνταξιούχοι διεκδικούν και
απαιτούν τα δίκαια, νόμιμα και Συνταγματικά τους
δικαιώματα χωρίς εκπτώσεις και αλχημείες ,αγανακτούν και εξοργίζονται με τον εμπαιγμό!!!

Συντάξεις χηρείας

Από τον Ιούλιο οι διορθώσεις – αυξήσεις
Με την καταβολή του Ιουλίου θα "περάσουν" οι
αυξήσεις στις νέες συντάξεις χηρείας, τις οποίες ψήφισε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για αυξήσεις τόσο στη βάση υπολογισμού,
όσο και στο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων
χηρείας που εκδόθηκαν για θανάτους συνταξιούχων που συντελέστηκαν μετά την 12η Μαΐου 2016.
Οι μεταβολές αυτές στον τρόπο υπολογισμού των
νέων συντάξεων χηρείας οδηγούν σε αύξηση έως
40% (ή και παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις)
στο καταβαλλόμενο ποσό τους.
Συγκεκριμένα, με βάση το νέο νόμο, η βάση υπολογισμού των νέων συντάξεων χηρείας καθίσταται
ολόκληρη η παλιά σύνταξη του θανόντος και όχι
εκείνη που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό της
με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.
Η ρήτρα αυτή θα ισχύει μόνο στην περίπτωση που
η επανυπολογισθείσα σύνταξη είναι χαμηλότερη της
παλιάς.
Αν είναι υψηλότερη, ως βάση υπολογισμού της
σύνταξης χηρείας θεωρείται η επανυπολογισθείσα.

Επίσης, αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της
σύνταξης χηρείας από το 50% στο 70%.
Η ισχύς αυτών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, οπότε δημοσιεύτηκε ο σχετικός νόμος στο ΦΕΚ.
Έτσι, πρακτικά, η αύξηση έπρεπε να "περάσει" στις
συντάξεις Ιουνίου, οι οποίες θα καταβληθούν στις
24 και 28 Μαΐου.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως αυτό θα συμβεί
μαζί με την καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου,
οι οποίες θα καταβληθούν στα τέλη του Ιουνίου.
Αυτό σημαίνει πως με τις συντάξεις Ιουλίου, θα
"περάσουν" οι προβλεπόμενες αυξήσεις, αλλά ταυτόχρονα θα δοθούν αναδρομικά και οι αυξήσεις που
έπρεπε να δοθούν με τις συντάξεις Ιουνίου. Συνεπώς οι δικαιούχοι των νέων συντάξεων χηρείας θα
δουν στους λογαριασμούς τους διπλά αυξημένο το
ποσό το οποίο αναμένουν.
Για παράδειγμα, έστω σημερινός δικαιούχος νέας
σύνταξης χηρείας λόγω θανάτου συνταξιούχου συζύγου μετά την 12η/5/2016, πχ την 1η/7/2016. Έλαβε σύνταξη χηρείας ύψους 400 ευρώ.

Και αυτό γιατί η σύνταξη του θανόντος ανερχόταν στα
1000 ευρώ, μετά τον επανυπολογισμό της με βάση το
νόμο Κατρούγκαλου έπεσε στα 800 ευρώ, ενώ με βάση
το ποσοστό αναπλήρωσης 50% έπεσε στα 400 ευρώ.
Με βάση το νέο νόμο, ως βάση υπολογισμού της
σύνταξης χηρείας θεωρούνται τα 1000 ευρώ (σ.σ.:
ολόκληρη η σύνταξη του θανόντος). Επί αυτού του
ποσού, προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70%.
Συνεπώς, η επανυπολογισθείσα νέα σύνταξη χηρείας ανέρχεται στα 700 ευρώ (70%Χ1000 ευρώ).
Άρα, θα αυξηθεί κατά 300 ευρώ ή κατά 42%. Η
αύξηση των 300 ευρώ, θα "περάσει" μαζί με τις συντάξεις Ιουλίου. Μαζί της, όμως, πρέπει, να "περάσει" και η αύξηση του Ιουνίου.
Συνεπώς, η εν λόγω συνταξιούχος προβλέπεται
να δει στον λογαριασμό του το ποσό των 1000 ευρώ
(700 ευρώ η επανυπολογισθείσα –αυξημένη σύνταξη χηρείας Ιουλίου +300 ευρώ η αναδρομική αύξηση για τη σύνταξη του Ιουνίου).
Η σύνταξη χηρείας θα επανέλθει στα 700 ευρώ
από τον Αύγουστο.
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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.

Ηλίας
Μιχαλόπουλος

Έφυγε από κοντά μας, ο
αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς
Ηλίας Μιχαλόπουλος,
Θα τον αγαπάμε πάντα
και θα τον θυμόμαστε. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που τον σκεπάζει.

Όμηρος Ραπτόπουλος

Αντώνης Ασκητής

Έφυγε από την ζωή ο εκλεκτός μας συνάδελφος, Όμηρος Ραπτόπουλος.
Το Περιφερειακό Τμήμα Βέροιας και όλοι οι συνάδελφοί
του εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια στους οικείους του.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Η οικογένειά του

Κ. Καρατζόγλου

Έφυγε από κοντά μας, μετά από σύντομη
ασθένεια, ένας εκλεκτός συνάδελφος και
φίλος, ο Αντώνης Ασκητής. Η εξόδιος ακολουθία εψάλει στον Ιερό Ναό του Αγίου
Δημητρίου Δροσιάς, σε κλίμα βαθιάς θλίψηςκαι οδύνης, παρουσία συγγενών, φίλων
και πολλών συναδέλφων. Αιωνία η μνήμη
σου αγαπητέ συνέδελφε, Αντώνη.
Οι συνάδελφοί σου
της Υποδιεύθυνσης Συντήρησης

Πριν από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Σμύρνης και
αγαπητός συνάδελφος, Γιώργος Τζιβόγλου.

Ρ/Η εγκαταστάσεων

Λουκάς Μπαλωμένος

Χ. Ντίνας

Δημήτρης Καρανίκας

Βασίλης Μακρής

Έφυγε από την ζωή, ένα δυνατό στέλεχος του
Περιφερειακού Τμήματος Λαρίσης, ο αγαπητός Δημήτρης Καρανίκας. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, άριστος οικογενειάρχης, εντιμότατος συνάδελφος που μόνο φίλουθς είχε.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένειά του.
Εμείς Δημήτρη Θα σε θυμόμαστε πάντα. Να
είναι αιωνία η μνήμη σου και ελαφρύ το χώμα
της θεσσαλικής γης που σε σκέπασε.
Γιώργος Πλατανησιώτης,
Λουκάς Μπαλωμένος

Πρόσφατα έφυγε από την ζωή, ο αγαπηρτός
μας φίλος κι αδελφός Βασίλης Μακρής. Ήταν
εξαίρετος άνθρωπος, άριστος υπάλληλος, ιδανικός σύζυγος και στοργικός πατέρας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ο Θεός να του παρέχει παρηγοριά,
δύναμη και υγεία για να τον θυμούνται πάντα
με αγάπη και σεβασμό. Να είναι αιωνία του η
μνήμη και ελαφρύ το χώμα της αττικής γης που
τον σκεπάζει.
Λουκάς Μπαλωμένος

Αχιλλέας Ροπότης

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνέδελφος, φίλος και αδελφός Αχιλλέας Ροπότης.
Εξαίρετος άνθρωπος, πτυχιούχος της Παντείου και Νομικής, κοινωνικά μορφωμένος, χαιρόσουν να συζητάς μαζί του.

Έφυγε από κοντά μας, ο εξαίρετος συνάδελφος,
συμαθητής και φίλος Ιωάννης Παπαδόπουλος.
Έντιμος άνθρωπος, και σωστός οικογενειάρχης.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένειά του με την ευχή όπως ο πανάγαθος
Θεός να δίδει παρηγοριά, δύναμη και υγεία να
τον θυμούνται με αγάπη και σεβασμό.
Αιωνία του η μνήμη...

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, με την ευχή ο πανάγαθος θεός να
του δίδει υγεία, δύναμη και παρηγορία για να
ξεπεράσουν το τραγικό γεγονός. Να είναι αιωνία του η μνήμη και ελαφρύ το χώμα της αττικής γης που τον σκεπάζει.

Λουκάς Μπαλωμένος

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους
του με την ευχή ο πανάγαθος Θεός να τους δίδει
παρηγοριά, δύναμη και υγεία ώστε να ξεπεράσουν
το δυσάρεστο γεγονός.
Να είναι αιωνία σου η μνήμη και ελαφρύ το χώμα
της αττικής γης που σε σκέπασε.

Έλενα Βογιατζή – Τρικαλιώτη

Ένας άγγελος με συνόδεψε στο γάμο μου. Αυτός ο άγγελος,
μεγάλωσε, έκανε παιδιά, εξαιρετική οικογένεια και ξαφνικά
έφυγε.
Η Έλενα Βογιατζή-Τρικαλιώτη. Πόνος πολύς για όλους αλλά
πιο πολύ για μένα και την αδελφή μου, Βαλεντίνα, μια βαθειά μαχαιριά.
Αθηνά Φραγκουλίδου – Παλιά Τηλεφωνήτρια

Σαρής Παντελάκης

Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ο αγαπητός μας φίλος και
αδελφός, Σαρής Παντελάκης, μέγας αγωνιστής και συμμαχητής. Ήταν αξιόλογος άνθρωπος, ιδανικός σύζυγος και
στοργικός πατέρας.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά
του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Λουκάς Μπαλωμένος

Δημήτρης Σπάρταλης
Για την απώλεια του προσφιλούς μου φίλου και συναδέλφου, Δημήτρη Σπάρταλη, θέλω να εκφράσω στην αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφο, την Βάσω Χρύση, τα πιο θερμά
μου συλλυπητήρια και την εξ ύψους παρηγορία.
Σόνια Λάζαρη – Τσάκωνα

Λουκάς Μπαλωμένος

Νίκος Τσάκαλος

Δημήτρης Κωστόπουλος
Δημήτρης Μποζόγλου

Έφυγε από κοντά μας, ο αγαπητός, πολύτιμος κι ανεκτίμητος συνάδελφος (Ρ/Η), Νίκος Τσάκαλος, ένας λεβέντης,
ατρόμητος, πνευματώδης, ανήσυχος, δυναμικός, με ήθος
και αξιοπρέπειεα, ένας γλετζές, (χορευταράς στο τσάμικο).
Όσοι φίλοι και συνάδελφοι είχαμε την τιμή να τον γνωρίζουμε, τον συνοδέψαμε με σεβασμό μαζί με τους δικούς
του, στο αγαπημένο του χωριό, τον Αετό Τρικάλων.
Στο πλευρό του πάντα η αγαπημένη και ακούραστη σύζυ-

Νικόλας Στ. Μακαρούνας
Την 8η Ιανουαρίου έφυγε από κοντά μας ο

Έφυγε από κοντά μας, τον Νοέμβρη που πέ-

πολύ αγαπητός συνάδελφος, σύζυγος, πα-

ρασε, ο εκλεκτός συνάδελφος Δημήτρης Κω-

τέρας, και παππούς, Νίκος Στ. Μακαρούνας.

στόπουλος. Λίγους μήνες αργότερα, έφυγε και
ο Δημνήτρης Μποζόγλου, του ΠΤ Βέροιας. Όλοι
οι συνάδελφοι εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

γός του Άννα και ο γιος του Γιώργος. Νίκο μας καλό ταξίδι!

Κ. Καρατζόγλου

Νίκος Παύλου

Ελένη Κοντού

Γεώργιος Τζιβόγλου

Σπυρίδων Παπατρέχας

Αιωνία η μνήμη σου.
Η σύζυγος Χρυσούλα – Τα παιδιά Σταύρος
και Κυριακή – Τα εγγόνια Νικόλαος και Αθανάσιος – τα δέλφια και λοιποί συγγενείς.
Βασίλης Όντριας

Χ. Ντίνας

Γιώργος Τζουλάκης

Η πρόωρη απώλεια του αγαπητού μας συναδέλφου, Γιώργου Τζ-

Στις 16 Νοεμβρίου αποχαιρετήσαμε για

Τα θερμά μου συλυπητήρια στην πολυα-

το αιώνιο ταξίδι τη συνάδελφο Ελένη Κο-

γαπημένη σου οικογένεια, τη σύζυγό σου,

λους και συναδέλφους του. Το Δ.Σ. του ΠΤΣ – ΟΤΕ Θεσσαλονίκης,

ντού. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την

τα παιδιά σου αλλά και τα εγγόνια σου που

συλλυπείται την οικογένεια, τους οικείους του και αποχαιρετά τον

σκέπασε και αιωνία της η μνήμη. Στα παι-

λάτρεψες τόσο πολύ

Νομό Πέλλας, εργάστηκε με συνέπεια και ευθύνη για το καλό του

διά της, τα εγγόνια της και τα αδέλφια της,
ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία.
Ευστάθιος Γιαννακόπουλος

Καλό ταξίδι Σπυράκο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΚΡΗΣ
Συνταξιούχος ΟΤΕ Αγρινίου

σουλάκη, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στους συγγενείς, τους φί-

άξιο συνάδελφο, ο οποίος σαν εκπρόσωπος του τμήματός μας στον
Συλλόγου και των συνεδέλφων μας!
Για το Δ.Σ. του ΠΤ Θεσσαλονίκης
Ο Πρόεδρος
Κων. Χαρισόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας
Γαβριήλ Αλεξίου
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4η ΜΑΗ 1944 ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ
Στην πρώτη γραμμή των αντιστασιακών δράσεων και απεργιών, στη διάρκεια της κατοχής ήταν
οι εργαζόμενοι στην τηλεφωνική εταιρία 3Τ.
Αιδεσιμότατε,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Συναδέλφισες, συνάδελφοι,
Από τις πρώτες μέρες της κατοχής (Φλεβάρης του ’41), οι συνάδελφοί μας τριατατικοί, πραγματοποιούν την ΠΡΩΤΗ Πανευρωπαϊκή Απεργία σε όλη την υποταγμένη Ευρώπη, με αιτήματα, α) δελτία ταυτότητας ελεύθερης κυκλοφορίας
για να μπορούν να επιστρέφουν στα σπίτια τους όταν δούλευαν απογευματινή
βάρδια, καθόσον απαγορευόταν η κυκλοφορία μετά τις 7:00 μ.μ. και πολλές φορές διανυκτέρευαν στις καρέκλες της υπηρεσίας τους & β) μια μερίδα φαγητού
(όπως έπαιρναν οι άλλοι εργαζόμενοι στην άλλη εταιρία ΑΕΤΕ – SIEMENS). Μετά
από 8 μέρες αγώνα, πετυχαίνουν την ικανοποίηση και των δύο αιτημάτων!!!
Στην επίσης μεγάλη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ το Μάρτη του ’43, ενάντια στη πολιτική
επιστράτευση για την αποστολή εργατικού δυναμικού στη Γερμανία, οι συνάδελφοί μας τριατατικοί πρωτοστατούν και ηγούνται του αγώνα, που είχε ως αποτέλεσμα την ΑΚΥΡΩΣΗ της πολιτικής επιστράτευσης (μόνο στην Ελλάδα επετεύχθη αυτό!!) αλλά και την απόφαση καθαίρεσης του πρωθυπουργού.
Στην Πρωτομαγιά του ’44, πρωτοστατούν και πάλι οι 3τατικοί, παρά τις αυστηρές εντολές των δυνάμεων κατοχής και της Γκεστάπο που είχαν ενοχληθεί για
όλη τη μέχρι τότε αντιστασιακή και πατριωτική δράση των τριατατικών.
Στις 3 Μάη δίνεται εντολή και γίνεται μπλόκο στα κτήρια της Κωλέττη και της
Σταδίου 15 και όταν έχουν μπεί όλοι οι συνάδελφοι μέσα στα κτήρια, προχωρούν
και συλλαμβάνουν 250 συνάδελφους- πατριώτες. Τους μεταφέρουν όλους στο
στρατόπεδο στο Χαϊδάρι.
Το υπόλοιπο προσωπικό, υπό την απειλή εκτέλεσης, κάνει «λευκή απεργία»
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα, η τηλεφωνία και η
τηλεγραφία.
Αναγκάζονται λοιπόν, αφού έκαναν το ξεδιάλεγμα να απελευθερώσουν, εξ’
ανάγκης τους 233 και να κρατήσουν 17 συναδέλφους, που για παραδειγματισμό
και «τρομοκράτηση» των υπολοίπων, τους οδηγούν στις 7 Μάη, στην Καισαριανή και τους εκτελούν.

Αιωνία η μνήμη τους, Αιώνια τιμή, και για τους 17 αλλά και για όλους εκείνους
τους αγνούς πατριώτες-αγωνιστές που δεν υποτάχθηκαν και δεν προσκύνησαν
τον φασισμό και τον κατακτητή!
Ν. Κούνας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια: Μια σχέση μοναδική
Ο
ι δεσμοί μεταξύ παππούδων και γιαγιάδων με τα
εγγόνια τους είναι πολύ ισχυροί. Πολλοί μιλούν
για συναισθήματα που δεν εμφανίζονται σε καμμία
άλλη σχέση. Στην Ελλάδα λέμε "του παιδιού μου το
παιδί είναι δυο φορές παιδί μου" για να περιγράψουμε τα έντονα συναισθήματα μεταξύ της προηγούμενης γενιάς που δένεται με την επόμενη με δεσμούς
αίματος.
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε όλο τον κόσμο, μα
και περισσότερο στην Ελλάδα, όπου ακόμα ο θεσμός
της οικογένειας ζωγραφίζετε με ζωηρά χρώματα,στέκονται κοντά στα παιδιά και στα εγγονιά τους με
όλες τους τις δυνάμεις. Με το χαμόγελό τους, με τη
βοήθεια στο μεγάλωμα των εγγονιών, με το να είναι
έκει στις όμορφες και δύσκολες στιγμές της καινούργιας οικογένειας.
Όταν τα παιδιά είναι μικρά ο παππούς και η γιαγιά
είναι έκει για νατα φροντίσουν, να παίξουν μαζί τους,
να πάρουν με τρόπο μαγικό το άγχος και τη στεναχώρια τους.
Και όταν τα εγγόνια μεγαλώσουν είναι και πάλι εκεί
για να γίνουν οι φίλοι τους, να τα συμβουλευτούν, να
γίνουν έμπιστοι τους. Είναι εκείνοι που μας αγάπησαν
πριν ακόμη έλθουμε στη ζωή, μας αγαπούν πάντα και
μας συγχωρούν τα πάντα.
Έρευνες έχουν δείξει, ότι το βαθύτερο σημείο αυ-

τής της σχέσης, είναι ότι
παρόλου που οι ιστορίες που μπορούν να διηγηθούν ο παππούς και
η γιαγιά, να ανήκουν σε
ένα εντελώς διαφορετκό
χρονικό και κοινωνικό
πλαίσιο, το μήνυμα και η
δύναμη του τρόπου διηγήσης τους, έχει πάντα
κάτι να πει διαφορετικό
και νέο, έχει πάντα διδακτικό χαρακτήρα.
Είναι η αυθεντική αγάπη και το αυθεντικό νοιάξιμο που έχει ο κάθε παππούς και γιαγιά προς το έγγονι του, που πραγματικό μελήμα τους είναι να μεταλαμπαδεύσουν οποιαδήποτε μεγάλη ή μικρή τους
εμπειρία, με στόχο να προστατεύσουν μέσα από τις
δικές τους ιστορίες-εμπειρίες τη νέα γενιά, τα δικά
τους εγγόνια και όχι μόνο.
Παιδιά που έχουν γευτεί την αγκαλιά του παππού
και τις γιαγιάς δείχνουν να γίνονται πιο ολοκληρωμένοι ψυχοσυανισθηματικά ενήλικοι. Γενικότερα, τα
άτομα που έχουν λάβει αλλά και δώσει αγάπη στον
φυσιολογικό κύκλο ζωής, παππού-γιαιγιά, μπα-

μπά-μαμά, ευατός μου, τείνουν να έχουν πιο δυνατή
ψυχοσυναισθηματική εικόνα, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και περισσότερο αυτοσεβασμό, καο περισσότερο έτοιμα να μεταλαμπαδεύσουν αυτό που εισέπραξαν στις επόμενες γενιές.
Ας εκτιμήσουμε λοιπόν,την υπάρξη του παππού και
της γιαγιάς στο οικογενειακό μας περιβάλλον, και ας
δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας να βιώσουν
αυτή την πραγματικά μοναδική και ανεπανάληπτη
σχέση.
Κωνσταντοπούλου Σταυρούλα
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
e-mail: synedriak@gmail.com
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Συνάδελφοι,
Παρακάτω παρατίθενται, όπως μας κοινοποιήθηκαν από τα κατά τόπους αρμόδια όργανα, οι ημερομηνίες των Αρχαιρεσιακών Περιφερειακών Συνελεύσεων.

ΣΕΡΡΕΣ
22/05/2019

ΚΈΝΤΡΟ ΕΛΙΆ,
10:00Π.Μ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΦΕΑ,
Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 12 (ΙΣΟΓΕΙΟ)
11:00

ΒΕΡΟΙΑ
22/05/2019
ΚΈΝΤΡΟ
ΦΡΌΝΤΖΟΥ-ΠΟΛΙΤΕΊΑ
10:30Π.Μ.

ΚΟΖΑΝΗ
16/5/2019
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
20/05/2019

ΚΕΡΚΥΡΑ
10/06/2019

ΑΊΘΟΥΣΑ ΟΜΟΣΠ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ
10:00

ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΏΝ
ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ,10:00Π.Μ.

ΒΟΛΟΣ
5/06/2019

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
10/6/2019

ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ
10:30

ΛΑΜΙΑ
22/05/2019

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ELYSION
ΣΠΑΝΈΛΗ - ΝΕΆΠΟΛΗ
10:30Π.Μ.

ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ
ΛΑΜΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΙΑΚΟΥ) 10:30

ΠΑΤΡΑ
22/05/2019

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛΙΚΥΡΝΑ»
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
11:00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
«ΑΝΑΤΟΛΙΑ»
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
18:00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΈΝΤΡΟ ΟΤΕ
18:00

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
10:00

ΛΑΡΙΣΑ
22/05/2019

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
23/05/2019

ΚΑΒΑΛΑ
25/06/2019

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15/5/2019

ΛΕΣΧΗ ΟΤΕ
10:30

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΤΕ 19:00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
22/05/2019

ΑΘΗΝΑ
20/06/2019

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ
ΚΈΝΤΡΟ ΟΤΕ
10:00Π.Μ.

ΤΡΙΠΟΛΗ
12/06/2019

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
14/06/2019

ΣΥΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ COUNTRY INN
(3Ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11:00

ΡΟΔΟΣ
22/05/2019

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 26
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
10:30

ΧΑΝΙΑ

ΑΊΘΟΥΣΑ ΈΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΆΤΩΝ ΑΞΙΩΜ.
ΑΕΡΟΠΟΡΊΑΣ,18:30Μ.Μ.

14/05/2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ
ΗΡΆΚΛΕΙΟ, ΛΕΩΦ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13/05/2019

17:30Μ.Μ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΤΕ,ΠΙΝΔΟΥ 1, ΡΟΔΟΣ
18:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας μελών Εφορευτικής Επιτροπής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
210 382 1338, 210 382 3769 • pss-ote@otenet.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6974 422 429, 210 382 1338, 210 382 3769
ipagalosote@gmail.com

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6971 552 244, 6975 855 546
210 382 1338, 210 382 3769 • gibasilis@yahoo.gr
ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
6977 208 291, 210 382 1338, 210 382 3769
pss-ote@otenet.gr
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

210 382 1338, 210 382 3769
antoniskoulouris@yahoo.gr
ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
210 382 1338, 210 382 3769
grogorismprk@gmail.com
ΠΑΠΑΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
210 382 1338, 210 382 3769 • pss-ote@otenet.gr

