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ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
σας καλωσορίζω στη Γενική Συνέλευση.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η φετινή γενική συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» διεξάγεται σε μια
περίοδο όπου συνεχίζεται η επίθεση στα κατακτημένα με θυσίες και
αγώνες δικαιώματά μας. Οι αντισυνταξιουχικές τους πολιτικές τόσο
της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
όσο και των
προηγούμενων, έχουν χειροτερεύσει δραματικά τη ζωή μας. Στην
ημερήσια
διάταξη
έχουν
περικοπές
στις
συντάξεις,
εμπορευματοποίηση της υγείας, ιδιωτικοποίηση – ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας, και κάθε είδους εξυπηρέτηση επιχειρηματικών
συμφερόντων και τραπεζιτών. Στο προσεχές διάστημα οι
συνταξιούχοι θα δούμε νέες περικοπές με τον επανυπολογισμό των
συντάξεων και την περικοπή των προσωπικών διαφορών, αλλά και
μέσω της φορολογίας (μείωση του αφορολόγητου κλπ).
Αυτήν την επίθεση μόνον ο οργανωμένος και ενωμένος αγώνας
συνταξιούχων, εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων,
μπορεί να την ανακόψει. Χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή
συσπείρωσή μας, όλων μας γύρω από το σωματείο μας.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ», όλο το προηγούμενο διάστημα, συμμετείχε σε
όλους τους αγώνες και τις δράσεις του συνταξιουχικού κινήματος.
Αγωνίστηκε και διεκδίκησε για τα ιδιαίτερα προβλήματα των
συνταξιούχων σιδηροδρομικών. Προσπάθησε για την αμφίδρομη
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επικοινωνία των μελών της με εκδηλώσεις και στην περιφέρεια, όπου
οι περισσότερες από αυτές ήταν μαζικές και γόνιμες.
Έτσι και η φετινή ετήσια συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και οι
επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης θα
πρέπει να διεξαχθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή μαζικότητα.
Η κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά την ιδιωτικοποίηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς, ξεπουλά και την ΕΕΣΤΥ (Εταιρεία
Επισκευής και Συντήρησης Τροχαίου Υλικού). Τα Εργοστάσια και τα
Μηχανοστάσια που αποτελούν την καρδιά του Σιδηρόδρομου,
στρατηγικής σημασίας βιομηχανικές υποδομές, τις παραδίδουν στους
επιχειρηματικούς ομίλους. Για να φτάσουμε όμως στο ξεπούλημα της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΤΥ και στο «εθνικό έγκλημα» όπως το είχε
χαρακτηρίσει ο σημερινός πρωθυπουργός σε ομιλίες του στους
σιδηροδρομικούς, ευθύνη έχουν και όλες οι προηγούμενες
κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που όλα τα προηγούμενα χρόνια
προετοίμασαν το ξεπούλημα.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η
ΕΝΟΤΗΤΑ», στηρίζει τον αγώνα των συναδέλφων σιδηροδρομικών
για δημόσιο Σιδηρόδρομο που να ανήκει στο λαό και να υπηρετεί τις
ανάγκες του.
Ο Σιδηρόδρομος μπορεί να αναπτυχθεί και να εκσυγχρονιστεί,
μπορεί να γίνει το βασικό μέσο μεταφοράς των λαϊκών στρωμάτων με
φθηνό εισιτήριο και ασφάλεια.
Έχουμε καθήκον και υποχρέωση μετά από 35 χρόνια και πάνω
δουλειάς στο σιδηρόδρομο να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για
Ενιαίο – Δημόσιο Σιδηρόδρομο που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες
και θα συμβάλει στην ανάπτυξη προς όφελος του λαού.
Διεκδικούμε το άνοιγμα και τη λειτουργία του δικτύου της
Πελοποννήσου και των Περιφερειακών Δικτύων, προσλήψεις
προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Το συνταξιουχικό κίνημα όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσε
μαζικές αγωνιστικές μάχες ενάντια στις αντισυνταξιουχικές
αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, που τσακίζουν τη ζωή
μας. Οι κινητοποιήσεις μας αποτελούν παρακαταθήκη, δείχνουν το
δρόμο και ταυτόχρονα δίνουν απάντηση στο φόβο τη μοιρολατρία και
τη λογική του «δεν γίνεται τίποτα».
Στους απόμαχους της δουλειάς αλλά όχι του αγώνα, σε όσους με
τη δουλειά και το αίμα τους έχτισαν τα ασφαλιστικά ταμεία δεν τους
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ταιριάζει ο καναπές και η αδιαφορία γι αυτά που ζούμε και αυτά που
έρχονται.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με βάση τις
αποφάσεις της Σ.Ε.Α. έδωσε τη μάχη του αγώνα σταθερά και
αγωνιστικά για τη απόκρουση και ανατροπή των αντεργατικών
αντιλαϊκών πολιτικών.
Αυτή η δράση χαρακτηρίζεται από μαζικές πρωτοβουλίες και
παρεμβάσεις. Αξιοποιήσαμε όλες τις μορφές πάλης. Από τη
συμμετοχή μας στις συγκεντρώσεις, παραστάσεις, πορείες, αποστολή
υπομνημάτων κ.λ.π.
Συγκεκριμένα:
 Στις
20/1/2017
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση
των
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων με τον κ.
Πρωθυπουργό μετά από αίτημα των συνταξιούχων.
Στη συνάντηση η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, έβαλε προς
συζήτηση με τον κ. Πρωθυπουργό τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι και απαίτησαν λύσεις σε αυτά όπως
π.χ. αποκατάσταση των συντάξεων, 13η – 14η σύνταξη, ΕΚΑΣ,
ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων, τα προβλήματα υγείας, περίθαλψης
και άλλα εκφράζοντας παράλληλα και την ανησυχία μας για το
μέλλον των συντάξεων.
Σχετικά με αυτό και παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού
«ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες μειώσεις», ως εκπρόσωποι των
συνταξιούχων του δηλώσαμε ότι οι συνταξιούχοι δεν πείθονται αφού
το νομικό πλαίσιο που υπάρχει και ψηφίστηκε από όλες τις
προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται από αυτή τη σημερινή
κυβέρνηση είναι αρνητικό για κάτι τέτοιο περιλαμβάνοντας πέραν
των άλλων την «προσωπική διαφορά» τον «δημοσιονομικό κόφτη»
βασικά εργαλεία για νέες περικοπές συντάξεων.
Επίσης, κάναμε καθαρό ότι οι εισφορές μιας ζωής δεν μπορούν
να ανταποδίδονται με επιδόματα και μερίσματα όπως αυτό των
Χριστουγέννων αλλά με σταθερές και για όλους παροχές δώρα –
επίδομα αδείας κ.τ.λ.
Επίσης, θέσαμε το σοβαρό πρόβλημα που αφορά την
καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων κύριων και επικουρικών,
τη χορήγηση του εφάπαξ. Η απάντηση ήταν ότι οι συντάξεις και το
εφάπαξ θα αποδοθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017.
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Στις 4 Απρίλη 2017 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στην
πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας
όπου είχαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αναστάσιο
Πετρόπουλο.
 Στις 18 Μάη 2017 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στην
πλατεία Εθνικής Αντίστασης και απαιτήσαμε να αποσυρθεί η
αντιασφαλιστική πρόταση της κυβέρνησης.
 Στις 15 Ιούνη 2017 πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας των συνταξιούχων για τα προβλήματα της υγείας,
αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ.
Ανδρέα Ξάνθο.
 Στις 3 Οκτώβρη 2017 συγκέντρωση της ΣΕΑ και πορεία προς το
Υπουργείο Εργασίας.
 Στις 15 Δεκέμβρη 2017 μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση των
συνταξιούχων στην Πλατεία Συντάγματος που απαίτησαν:
- Την άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των
πληρωμένων δώρων μας.
- Την άμεση καταβολή όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων
καθώς και των εφάπαξ που χρονίζουν.
- Καταβολή των συντάξεων χηρείας με κατάργηση των διατάξεων
του νόμου 4387/16.
- Ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων.
- Κατάργηση των παρακρατήσεων για την υγεία στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις.
- Κατάργηση όλων των αντισυνταξιουχικών – αντεργατικών νόμων
και απόδοση σε ότι μας έχει αφαιρεθεί.
- Καταγγέλλουμε και εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις νέες
θανατηφόρες περικοπές του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος
2018.
Στις 8 Μάρτη 2018 πραγματοποιήθηκε παναττική συγκέντρωση
της ΣΕΑ στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο
Υπουργείο Εργασίας όπου συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό
Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο όπου απαιτήσαμε η
κυβέρνηση με πολιτική απόφαση να αναγνωρίσει το «λάθος» της,
τώρα και να αποδώσει στους δικαιούχους τα ποσά που
προκύπτουν από τις διαφορές στις παρακρατήσεις των κύριων
και επικουρικών συντάξεων, εισφορά αλληλεγγύης κ.λ.π., χωρίς
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δικαστήρια, αιτήσεις και προαπαιτούμενα, όπως έγινε με τις
επιστροφές για την υγεία στις κύριες συντάξεις και όχι στη
μεταθανάτια ζωή.
Συνάδελφοι,
Το συνταξιουχικό κίνημα έβαλε τη σφραγίδα του και είχε μαζική
– μαχητική παρουσία σε αυτούς τους αγώνες, που αποσιωπήθηκαν ή
διαστρεβλώθηκαν.
Οι αγώνες αυτοί δείχνουν τις δυνατότητες που έχουμε για να
συνεχίσουμε ακόμη πιο μαζικά και μαχητικά.
Συνάδελφοι,
Η υγεία εμπορευματικοποιείται παραπέρα, με τεράστιες
ελλείψεις γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού. Αυξάνεται η τιμή σε
πολλά φάρμακα και εξετάσεις. Οι κρατήσεις μας για την υγεία
αυξήθηκαν για μια ακόμα φορά, επεκτάθηκαν και στις επικουρικές
μας συντάξεις και υγεία δεν έχουμε.
Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για την
κάλυψη όλων των κενών θέσεων.
Για τα προβλήματα σχετικά με το εφάπαξ
Για τους συναδέλφους που αποχώρησαν από την υπηρεσία την 1η
Σεπτέμβρη 2013 και μετά, ο τρόπος υπολογισμού έχει αλλάξει,
προβλέπει 100% χορήγηση του εφάπαξ. Το μεγάλο πρόβλημα που
υπάρχει είναι ότι το Ταμείο προχωράει με αργούς ρυθμούς στη
χορήγηση του εφάπαξ στους συναδέλφους.
Στις 22/6/2017 το σωματείο μας πραγματοποίησε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στα γραφεία του Ταμείου και συναντήθηκε με τον κ.
Καποτά. Το σωματείο μας με έγγραφό του στις 2/2/2018 στον
Διοικητή του ΕΤΕΑΠ του επισημάναμε τα εξής:
Με το υπ’αριθμ. Πρωτοκόλλου 596/16.10.2017 έγγραφό μας, σας
ζητούσαμε να μας ενημερώσετε πόσα συνολικά εφάπαξ έχουν
χορηγηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία (αριθμητικά) και
πόσα από αυτά είναι κατά προτεραιότητα στους συναδέλφους
σιδηροδρομικούς ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία ενημερώσατε τον πρόεδρο του σωματείου
μας Σωτήρη Ραυτόπουλο ότι έχουν χορηγηθεί 175 εφάπαξ το χρονικό
διάστημα από 1/7/2017 μέχρι 31/10/2017. Επειδή συγκεκριμένοι
συνάδελφοι συνταξιούχοι λένε ότι τους ενημερώσατε ότι έχουν δοθεί
πολλά
περισσότερα
εφάπαξ
και για να μην υπάρχει
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παραπληροφόρηση, ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας ώστε να μας
ενημερώστε επίσημα για τον ακριβή αριθμό των εφάπαξ που έχουν
χορηγηθεί και πιο συγκεκριμένα:
- Πόσα εφάπαξ έχουν χορηγηθεί από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.
- Πόσα εφάπαξ έχουν χορηγηθεί κατά προτεραιότητα.
- Σε ποιο χρόνο και σε ποιο μήνα βρίσκεται σήμερα η χορήγηση των
εφάπαξ με βάση το πρωτόκολλο κατάθεσης της οριστικής απόφασης
κύριας σύνταξης, και πόσα εφάπαξ εκκρεμούν ακόμη για τους
συνταξιούχους σιδηροδρομικούς.
Συνάδελφοι,
Το σωματείο μας πήρε πρωτοβουλίες για το πρόβλημα της
αποζημίωσης που χορηγήθηκε στους συναδέλφους σημαντικά
μειωμένη όπως επίσης και για τις υπηρεσιακές ταυτότητες στους
συναδέλφους που μετατάχθηκαν-διώχθηκαν από τον ΟΣΕ, με θετικά
αποτελέσματα για τους συναδέλφους που έχουν μεταταχθεί.
Επίσης το σωματείο μας με έγγραφό τους στις 21/2/2018 ζήτησε
συνάντηση με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παναγιώτη
Θεοχάρη για τα παρακάτω θέματα:
Περίπου 241 συνάδελφοί μας, μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον
ΟΣΕ, τους χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη η αποζημίωση που
δικαιούνται. Το προεδρείο του σωματείου μας συναντήθηκε με τις
προηγούμενες Διοικήσεις του ΟΣΕ επισημαίνοντας κάθε φορά την
κατάφορη αυτή αδικία. Παρά τις προσπάθειές μας όμως, δεν δόθηκε
λύση στο παραπάνω ζήτημα.
Ένα άλλο θέμα που εκκρεμεί είναι η έκδοση των υπηρεσιακών
ταυτοτήτων. Παρόλο που τα στοιχεία έχουν δοθεί από τον περασμένο
Νοέμβριο στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ακόμη δεν έχουμε λάβει κάτι
νεότερο μέχρι σήμερα.
Τέλος με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου έγινε περικοπή
πέραν του 25% των αποδοχών. Έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές
αποφάσεις που δικαιώνουν τους συναδέλφους συνταξιούχους. Για το
λόγο αυτό θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πώς και πότε θα
επιστραφούν τα χρήματα στους συναδέλφους. Η συνάντηση έγινε στις
21 Μαρτίου 2018.
Συνάδελφοι,
Η πορεία που ακολουθήσαμε οι κινητοποιήσεις που έγιναν
οι μεγάλες κεντρικές, Παναττικές, με κορύφωση την πανελλαδική
πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στις 15/12/2017 είχαν μεγάλη
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επιτυχία. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο των τελευταίων
χρόνων, πήρε μέρος αρκετός κόσμος για πρώτη φορά, με μαχητική
στάση.
Η επιμονή στον ταξικό προσανατολισμό του κινήματος των
συνταξιούχων με βάση τις ανάγκες της εποχής σε σύγκρουση με τις
δυνάμεις της Ε.Ε. του κεφαλαίου και τις πολιτικές συνδικαλιστικές
δυνάμεις που τις υπηρετούν.
Κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους συνταξιούχους να συνεχίσουμε
τον αγώνα με μεγαλύτερη συμμετοχή και αποφασιστικότητα.
Εμείς δεν παραιτούμαστε από ό,τι μας έχουν κλέψει όλα αυτά τα
χρόνια. Τα διεκδικούμε όλα. Τα δικαιώματά μας δεν είναι «περασμένα
– ξεχασμένα». Δεν χαρίζουμε σε κανέναν τον ιδρώτα μας. Μπορούμε
να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, αυτό μας λένε οι αγώνες του λαού μας και
οι κατακτήσεις του.
Οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα μπορούμε να ζήσουμε
όπως μας αξίζει.
Δεν λέμε ότι όλα είναι εύκολα, ότι ο δρόμος είναι γεμάτος
ροδοπέταλα.
Τα μεγάλα συμφέροντα δεν παραιτούνται έχουνε άμεσο και
ζωτικό συμφέρον από τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.
Τα μέτρα γι΄αυτούς σημαίνουν νέο πλούτο. Για εμάς όμως είναι
ακόμα μεγαλύτερη δυστυχία, ανέχεια, ζωή χωρίς δικαιώματα,
συντάξεις, μηδαμινή προστασία της υγείας, της πρόνοιας.
Η
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΩΝΑ
ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
αποφάσισε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε αυτό
το αγωνιστικό δρόμο.
Αυτή την πορεία μας σαν «ΕΝΟΤΗΤΑ» θα τη συνεχίσουμε με πιο
αποφασιστικά βήματα.
Η θετική αυτή δράση είναι παρακαταθήκη τόσο για το
συνταξιουχικό όσο και το εργατικό κίνημα και αποτελεί απάντηση σε
εκείνους που θέλουν να σπέρνουν τη μοιρολατρία και την
απογοήτευση μέσα στο κίνημα.
Συνάδελφοι,
Το διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη Γενική
Συνέλευση το Δ.Σ. του Σωματείου μας πέραν τις δράσεις και τις
πρωτοβουλίες που πήρε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των
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μελών μας, οργανώσαμε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις με μαζική
συμμετοχή των συναδέλφων.
Στην Αθήνα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Άργος,
τη Λαμία, τη Λάρισα, το Βόλο, την Κατερίνη, τη Θεσσαλονίκη για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2018 με μεγάλη
συμμετοχή των συναδέλφων.
Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτές τις εκδηλώσεις είναι ότι
πρέπει να έχουμε επαφή με τα μέλη μας τακτικά και ανελλιπώς μέσα
από τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις,
προσωπικές επαφές.
Στη σταθερή οργάνωσης της συμμετοχής των συνταξιούχων στη
μαζική δράση.
Στη στήριξη και την αλληλεγγύη απέναντι σε συναδέλφους που
έχουν πολύ σοβαρές ανάγκες.
Στην τακτική επικοινωνία με υλικό και ανακοινώσεις.
Την εφημερίδα μας και το site που δημιουργήσαμε και θα
αναπτύξουμε παραπέρα.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η κοινωνική ασφάλιση, η σύνταξη, τα δώρα, η περίθαλψη, δεν
δόθηκαν απλόχερα στους συνταξιούχους, δεν μας χαρίστηκαν, ήταν
αποτέλεσμα πολύχρονων σκληρών συγκρούσεων με τις κυβερνήσεις
και το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση απέναντι
στις ζωές μας, στο μέλλον των παιδιών μας, να αντισταθούμε στην
εξαθλίωση.
Εντείνουμε τους αγώνες μας, μπορούμε να τους σταματήσουμε
νικώντας το φόβο, την αδιαφορία, τις αυταπάτες, παίρνοντας
καθολικά μέρος και δυναμώνοντας τους αγώνες μας.
Απαιτούμε:
- Αποκλειστικά Δημόσιο Υποχρεωτικό Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης, Υγείας και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
- Είμαστε σε πλήρη αντίθεση και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στη
συνείδησή μας τους αντισυνταξιουχικούς, αντεργατικούς,
αντιλαϊκούς νόμους, αγωνιζόμαστε για την ανατροπή τους.
- Κάτω τα χέρια από τις επικουρικές και το ΕΚΑΣ.
- Την
άμεση
επιστροφή
στο
ακέραιο
των
παράνομα
παρακρατηθέντων.
- Την άμεση καταβολή των δώρων σε όλους τους συνταξιούχους.
8

- Την άμεση απονομή όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων
καθώς και των εφάπαξ που χρονίζουν.
- Την ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων.
- Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών,
φορομπηχτικών νόμων.
Συνάδελφοι,
Η σημερινή Γενική Συνέλευση πρέπει να αποτελέσει
σταθμό στην παραπέρα δράση του Σωματείου μας για την παραπέρα
μαζικοποίησή του με την εγγραφή νέων μελών, με τη σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ μας σταθερά στο μέτωπο των αγώνων αλλά και μέσα
από διάφορες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και πολιτιστικού
περιεχομένου.
Σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε να συμβάλλετε όλοι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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