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ΜΑΖΙΚΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» σας καλεί να
παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνουν:

Μαζικά και μαχητικά διαδήλωσαν στις 17/12/2015 οι συνταξιούχοι στην
Αθήνα αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, με κεντρικά συνθήματα «ΕΔΩ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΔΩΡΑ», «ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ», «ΦΑΡΜΑΚΟ, ΥΓΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».
Με επιμονή, αποφασιστικότητα και πίστη στο δίκιο τους, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), όπου το μαχητικό παρόν
έδωσε και «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» με το πανό της.
Ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και στη συνέχεια στο μέγαρο Μαξίμου. Εκεί βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ και τις κλούβες που
είχαν φράξει την Ηρώδου Αττικού.
Οι συνταξιούχοι απαίτησαν συνάντηση με την κυβέρνηση.
Αντιπροσωπεία των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων
(ΣΕΑ) είχε συνάντηση με την κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη, η οποία στο αίτημα για καταβολή των Δώρων, όπως πριν ένα χρόνο
υποσχόταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την 13η σύνταξη, απάντησε
ότι αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει αφού η κυβέρνηση υπέγραψε το τρίτο

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2012
Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε ότι οι περικοπές
των συντάξεων που έγιναν το 1012 προσκρούουν σε συνταγματικές αρχές,
όπως αυτή της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη και σε
άλλες επιταγές άρθρων του συντάγματος όπως αυτές των άρθρων 2, 4, 22,
25, 106 κ.λ.π.
Η απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ είναι αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή
με τη δημοσίευσή της (9/6/2015) και η κυβέρνηση καλείται να επαναφέρει
τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ στα επίπεδα του 2012.
Μας προκαλεί εντύπωση η στάση Σωματείων Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών που υποτίθεται ότι υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μελών τους, να
μην έχουν στείλει μέχρι τώρα ούτε μία επιστολή στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να διαμαρτυρηθούν απέναντι στην πολιτική
και την τακτική της κυβέρνησης που μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμόσει την
απόφαση του ΣτΕ.
Συνέχεια στη σελίδα 2

ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΤΗ 26-1-2016 στις 11π.μ. στον 9ο όροφο του κτιρίου του
ΟΣΕ (Καρόλου 1-3).

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14-1-2016 στις 11π.μ. στην καφετέρια «ΣΑΛΕ» (Πλατεία Άρεως).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14-1-2016 στις 7μ.μ. στο Ξενοδοχείο «ΡΕΞ» (Αριστομένους 26).

ΛΑΜΙΑ

ΤΡΙΤΗ 19-1-2016 στις 11π.μ. στη ΛΕΣΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας).

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-1-2016 στις 11π. στο Ξενοδοχείο «ΜΕΤΡΟΠΟΛ»
(Ρούσβελτ 14).

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21-1-2016 στις 11π.μ. στο Ξενοδοχείο «ΒΟΛΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ» (Ξενοφώντος και Θρακών).

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28-1-2016 στις 11π.μ. στο Ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ»
(Αγίου Ανδρέα 16).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με τους συναδέλφους, κατά τόπους, θα διοργανώσουμε και άλλες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις όπως προτείναμε στους συναδέλφους στον
ΠΥΡΓΟ για τις 29/1/2016 αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.
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ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2012
Συνέχεια από σελίδα 1

Αντί γι’ αυτή την αυτονόητη ενέργεια, καλούν τους συναδέλφους συνταξιούχους να κάνουν αίτηση στο ΤΑΠΟΤΕ και στο ΙΚΑ για το
επικουρικό για την εφαρμογή της απόφασης του
ΣτΕ (αυτό είναι τουλάχιστον ανέξοδο), λες και
είναι αρμόδιες οι υπηρεσίες των Ταμείων για την
εφαρμογή της απόφασης!
Σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η προτροπή, από
τους ίδιους «συνδικαλιστές», προς τους συναδέλφους να προσφύγουν σε κατώτερο δικαστήριο (πρωτοδικείο) προκαταβάλλοντας μάλιστα
30 ή 50 ευρώ ανάλογα με ποιον δικηγόρο κάνουν
αγωγή, για να εφαρμοστεί μια αμετάκλητη και
άμεσα εφαρμοστέα (από την κυβέρνηση) απόφαση του ΑΝΩΤΑΤΟΥ Δικαστηρίου της χώρας.
Το ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιού-

χων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» πιστεύει
στις 19/10/2015 και του επισημάναμε ότι η
ότι για να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ χρεικυβέρνηση όταν δεν εφαρμόζει την απόφαάζεται η μεγαλύτερη δυνατή δράση και πίεση
ση του ΣτΕ παραβιάζει το Σύνταγμα και τον
στην κυβέρνηση ώστε να την αναγκάσουμε να
καλέσαμε να την εφαρμόσει. Ο κ. Πετρόεφαρμόσει την απόφαση και να μην παραβιάζει
πουλος μας απάντησε ότι η κυβέρνηση θα
το Σύνταγμα.
πάρει μέτρα ώστε να μην παραβιάζει το ΣύΣε αυτή την κατεύθυνση «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» έχει
νταγμα, χωρίς όμως να μας δώσει περεταίρω
κάνει συγκεκριμένες ενέργειες:
διευκρινίσεις και μας είπε ότι θα μας απαντή1. Στείλαμε επιστολή στον Υπουργό Εργασει τέλος Νοέμβρη 2015. Το τέλος Νοέμβρη
σίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο
πέρασε και δεν μας έχει απαντήσει.
Κατρούγκαλο και στον Υφυπουργό κ. Ανα- 3. Στις 15/12/2015 επανήλθαμε με νέα επιστάσιο Πετρόπουλο, που ζητάμε την άμεση
στολή με την οποία απαιτούμε απάντηση και
εφαρμογή της απόφασης της ολομέλειας του
λύση στα προβλήματα που μας απασχολούν.
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Αυτή την προσπάθεια θα την συνεχίσουμε
2. Συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό Κοινωνιμέχρι η κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόκών Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
φαση του ΣτΕ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς Υφυπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναστ. Πετρόπουλο
Κύριε Υπουργέ,
Στη συνάντηση που είχαμε μαζί σας στις
19-10-2015 σας εκθέσαμε τις θέσεις του Σωματείου μας για τρία σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους Συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς.
Συγκεκριμένα:
1.
Με το αναγκαστικό κούρεμα το 2012,
45εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά του Ταμείου
υπεξαιρέθηκαν, με αποτέλεσμα το Ταμείο (ΤΑΥΤΕΚΩ) να μην μπορεί να χορηγήσει τα εφάπαξ
στους συναδέλφους από το τέλος του 2012 και
μετά που τα δικαιούνται.
Ζητήσαμε άμεσα να δοθούν χρήματα στο ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ – ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους.

2.
Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού που
θα γίνεται για όσους συναδέλφους έχουν συνταξιοδοτηθεί και συνταξιοδοτούνται μετά την
1-9-2013 είναι κατάφορα άδικη.
Ζητήσαμε να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού
του εφάπαξ και να γίνεται με βάση τις διατάξεις
που ίσχυαν μέχρι την 31-8-2013.
3.
Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄αριθ. 2287-2290/15 αποφάσεις έκρινε ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που
επιβληθήκαν την 1-1-2012 και την 1-1-2013 με
τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012.
Ζητήσαμε την άμεση εφαρμογή της απόφασης
της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατεί-

ας.
Κύριε Υπουργέ,
Για τα τρία αυτά σοβαρά ζητήματα, μας ενημερώσατε στην συνάντησή μας στις 19-10-2015,
ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν είναι
έτοιμα να μας απαντήσουν και μας είπατε ότι
στο τέλος του Νοεμβρίου 2015 θα μας ενημερώσετε οριστικά.
Σήμερα που σας στέλνουμε την παρούσα επιστολή, έχουμε 15-12-2015 και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για τα θέματά μας.
Κύριε Υπουργέ,
Για τα παραπάνω θέματα, ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να μας απαντήσετε στα αιτήματά μας.

ΜΑΖΙΚΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Συνέχεια από σελίδα 1

μνημόνιο. Επίσης επανέλαβε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξει μείωση των κύριων συντάξεων. Τέτοια δέσμευση για τις επικουρικές δεν έδωσε. Επίσης, η κυβερνητική εκπρόσωπος
ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση θα υλοποιήσει την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές μετά το 2012, η απάντηση της οποίας ήταν
ότι η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις του ΣτΕ χωρίς να δώσει παραπέρα διευκρινίσεις.
Η αντιπροσωπεία των συνταξιούχων, ζήτησε να υπάρξει επίσημη απάντηση από τον Πρωθυπουργό,
στο υπόμνημα που καταθέσαμε τον περασμένο Ιούνη.
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος.
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Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Από την συγκέντρωση και πορεία των συνταξιούχων, 17/12/2015

Υπεύθυνοι έκδοσης - Μέλη Δ.Σ.
Πρόεδρος:
Ραυτόπουλος Σ.
Φράγκος Χρ.
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας: Ρούσσος Π.
Ταμίας:
Μελούδης Αθ.
Μέλη:
Χατζηθεοδωρίδης Σ.
Βασιλόπουλος Π.
Φωτιάδης Π.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Χαιρετισμός του Προέδρου
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
Σωτήρη Ραυτόπουλου

Από την συγκέντρωση και πορεία των συνταξιούχων, 26/11/2015

Ο

ι συνταξιούχοι δεν σκύβουν το
κεφάλι, για μια ακόμη φορά έδωσαν μάθημα διεκδίκησης και αξιοπρέπειας. Στη συγκέντρωση που οργάνωσαν
στην Αθήνα (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και σε άλλες πόλεις την Πέμπτη
26/11/2015, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, διαδήλωσαν κατά
της περικοπής των συντάξεων και υπέρ
της δωρεάν δημόσιας υγείας.
Στη συγκέντρωση της Αθήνας, δυναμικό παρόν έδωσε η «ΕΝΟΤΗΤΑ» ενώ
στους συγκεντρωμένους απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Σωτήρης Ραυτόπουλος.
Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε
πορεία προς το Υπουργείο Υγείας, κρατώντας πανό και φωνάζοντας τα συνθήματα με τα αιτήματά τους, υπερασπιζόμενοι με υπερηφάνεια το δικαίωμά τους
σε μια αξιοπρεπή ζωή για τους ίδιους, για

τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
Στη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, οι εκπρόσωποι των
οργανώσεων έθεσαν το ζήτημα της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και πόρων
που υπάρχει στις δομές δημόσιας υγείας,
με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών.
Τα βάρη φορτώνονται όλο και περισσότερο στους ασφαλισμένους ενώ το
ιδιωτικό κεφάλαιο ακονίζει τα νύχια του
για να κερδοσκοπήσει από τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού
και υγειονομικού συστήματος.
Ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα στο
σύστημα υγείας, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των συνταξιούχων για προσλήψεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι
θα δοθούν 300 εκατομμύρια ευρώ στα
νοσοκομεία παραπάνω για το έτος 2016.

Αντιπροσωπεία των συνταξιούχων με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο του αγώνα και αντιστεκόμαστε στα νέα βάρβαρα μέτρα του τρίτου
μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που
έχει υιοθετήσει και τα δύο πρώτα μνημόνια των
προηγούμενων κυβερνήσεων.
Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2016 είναι το
όχημα για τις επικείμενες νέες ανατροπές στο σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις
δεν έχουν τελειωμό.
Η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ που θα αρχίσει
μέσα στο 2016.
Το ύψος της δαπάνης για τις επικουρικές συντάξεις
θα μειωθεί το 2016 κατά 10.1%. Το στοιχείο αυτό
δείχνει ότι πρόκειται να ακολουθήσει νέος κύκλος
μειώσεων στις επικουρικές, παρά την προπαγάνδα
της κυβέρνησης ότι δεν θα εφαρμοστεί η «ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος» ή θα βρεθούν ισοδύναμα.
Η κατάσταση στην υγεία έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Την διετία 2013-2014, πήραν 208,5 εκατομμύρια
ευρώ από την τσέπη των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που αναγκάστηκαν να κάνουν εργαστηριακές
εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Το νέο χαράτσωμα που μας επέβαλε η κυβέρνηση
μέσα από την αύξηση των εισφορών για την υγεία
από 4% σε 6% στις κύριες συντάξεις και την θέσπιση εισφοράς υγείας 6% στις επικουρικές μόνο
με αυτό το μέτρο, υπολογίζεται ότι θα αρπαχτούν
από τις τσέπες των συνταξιούχων 355 εκατομμύρια
ευρώ το 2015 και 711 εκατομμύρια ευρώ το 2016.
Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών οδήγησαν:
• Στο κλείσιμο και τη συρρίκνωση Δημόσιων
Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων του
ΙΚΑ, σε όλη τη χώρα συνολικά έκλεισαν 330
μονάδες του ΕΟΠΥΥ.
• Τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
• Τα νοσοκομεία οδηγούνται σε κατάρρευση.
• Στη μετατροπή του ΠΕΔΥ από πρωτοβάθμιο
εθνικό δίκτυο υγείας σε έναν μηχανισμό συνταγογράφησης με πληρωμή από τους ασφαλισμένους.
• Η ένταξη του πρώην ΤΑΠΟΤΕ στον ΕΟΠΥΥ
δεν έγινε με στόχο στη βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά
για την ίδρυση μιας μηχανής που θα μετακυλύει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις τσέπες των ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων.
Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι, είναι οι μόνοι
που πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους.
Αυτοί που ληστεύουν τα ταμεία είναι οι κυβερνήσεις και οι εργοδοσία.
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας:
• Για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Για άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων.
• Απαιτείται άμεσα να εξασφαλιστεί το δικαίωμα
στην υγεία σε όλους όσους την έχουν ανάγκη,
δίχως προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα.
• Να επιστρέψουν τα αποθεματικά του Ταμείου
Προνοίας των Σιδηροδρομικών 45 εκατομμύρια ευρώ που υπεξαίρεσε η προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ με το αναγκαστικό κούρεμα ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους
συναδέλφους που περιμένουν από το 2012.
• Την άμεση υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων από
το 1012 και μετά.
Σταθερά στο μέτωπο των αγώνων, συνεχίζουμε και
απαιτούμε την αποκατάσταση όλων των περικοπών στις συντάξεις μας.

ενοτητα

ΣΕΛΙΔΑ - 4

«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» τιμά
το «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»
Το Προεδρείο του Σωματείου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», στις 17
ΝΟΕΜΒΡΗ 2015, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του
Πολυτεχνείου ως ελάχιστο φόρο τιμής στην εξέγερση της
νεολαίας και του λαού ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία.
Έχουν περάσει 42 χρόνια και το σύνθημα «ψωμί, παιδεία,
ελευθερία» είναι και σήμερα επίκαιρο για συνέχιση των
αγώνων για την απόκρουση της επίθεσης που δεχόμαστε από
την κυβέρνηση, το κεφάλαιο, την ΕΕ, στις συντάξεις μας, στην
υγεία, στα δικαιώματά μας.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Πολυτεχνείο, 17/11/2015
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ΚΥΡΙΑΚΗ 31/01/2016
ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΕΦΑΛΑΡΙ – ΜΥΚΗΝΕΣ
Αναχώρηση από Καρόλου ώρα 7.30’. Στάση για καφέ στον Ισθμό.
Επόμενη στάση στις Μυκήνες και επίσκεψη στα αρχαία της.
Επόμενη στάση στο Κεφαλάρι με το φανταστικό τοπίο και φαγητό
(προαιρετικά).
Τέλος, επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/02/2016
ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ
Αναχώρηση από Καρόλου ώρα 7.30’, με ενδιάμεση στάση για καφέ
στο Κάστρο.
Περνώντας από το μαρτυρικό Δίστομο, ερχόμαστε στη Βυζαντινή
Μονή του Οσίου Λουκά.
Επόμενη στάση στους Δελφούς για ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο και το Μουσείο των Δελφών (είσοδος ελεύθερη).
Και στη συνέχεια βόλτα στους Δελφούς και γεύμα (προαιρετικά).
Επόμενη στάση στην Αράχωβα για καφέ.
Τέλος, επιστροφή στην Αθήνα με μία ενδιάμεση στάση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ: (210/5238509, 210/5230829).
Παρατήρηση:Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ και για τα μη
μέλη είναι 10,00 ευρώ.

H ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2015
ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Με μεγάλη προσέλευση των μελών μας (δύο πούλμαν) και με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Συλλόγου μας την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015, στην Ορεινή Κορινθία, Λίμνη Στυμφαλία, Λίμνη Δόξα και
Μονή Αγίου Γεωργίου.
Η καλή οργάνωση, ο καλός καιρός και η καλή διάθεση όλων, συνέβαλλαν
έτσι ώστε τα μέλη που συμμετείχαν στην εκδρομή μας να αποκομίσουν τις
καλύτερες εντυπώσεις.
Το πανέμορφο τοπίο στη λίμνη Δόξα. Μετά στο χωριό Καρτέρι για φαί και
γλέντι και στη συνέχεια αναχώρηση και επιστροφή στην Αθήνα.
Στην παρέα μας ήταν ο Πρόεδρος - Ραυτόπουλος Σωτήρης, ο Γενικός Γραμματέας - Ρούσσος Παναγιώτης και ο Ταμίας μας - Μελούδης Αθανάσιος.

Ραντεβού για καφεδάκι

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Σας καλούμε κάθε Τετάρτη στα γραφεία μας
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος, Βερανζέρου 13, 1ος
όροφος) από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι
να πιούμε το καφεδάκι μας και να συζητήσουμε τα
προβλήματά μας. Σας περιμένουμε…

