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ΑΓΣΣΕ

ξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Η Ανώτατη Γενική Συνομο-

σπονδία Συντ/χων Ελλάδος
(ΑΓΣΣΕ) που εκπροσωπεί τους
Συντ/χους ως μοναδική κορυ-
φαία τριτοβάθμια οργάνωση,
θέλει με την επιστολή της αυτή
να σας απευθύνει έκκληση εν
αναμονή και των εξαγγελιών σας
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης.

ύμφωνα με τις προγραμμα-
τικές δηλώσεις στη Βουλή,

του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας
κ. Γιάννη Βρούτση, πρόθεση της
Κυβέρνησής σας είναι η αναγνώ-
ριση με νομοθετική ρύθμιση του
κινήματος των Οργανώσεων
Συντ/χων εκπροσωπούμενων
από την ΑΓΣΣΕ ως ισότιμου κοι-
νωνικού εταίρου.

ν όψει των εξαγγελιών της
Κυβέρνησης στην ΔΕΘ, εσείς

αλλά και οι αρμόδιοι κατά κλάδο
Υπουργοί, συνομίλησαν ή θα συ-
νομιλήσουν με φορείς και κοινω-
νικούς εταίρους προκειμένου να
διαμορφωθούν αλλά και να απο-
φασιστούν τα επόμενα βήματα
της Κυβέρνησής σας.

υστυχώς, ο μόνος κοινωνι-
κός φορέας, ως χώρος

που δεν συμμετέχει σε αυτή τη
διαδικασία θεσμικά είναι η ΑΓΣΣΕ
και οι Συνταξιούχοι που αριθμούν
δε πάνω από 2.500.000.

α προβλήματά τους πολλά
και σημαντικά. Το κυριότερο

όμως είναι ότι σήκωσαν δυσανά-
λογα το βάρος της οικονομικής
κατάρρευσης και εξακολουθούν
να βρίσκονται στη μέγγενη των
μέτρων που επεβλήθησαν, όλο
το προηγούμενο διάστημα. Βρέ-
θηκαν στο στόχαστρο των πολι-
τικών της λιτότητας και της
αφαίμαξης των συντάξεών τους,
που έχτιζαν με την εργασία τους,
για να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση
στη δύση της ζωής τους.

ξιότιμε κύριε Πρωθυ-
πουργέ,

Θέλουμε να πιστεύουμε και ελπί-
ζουμε ότι η Κυβέρνησή σας, θα
λάβει ιδιαίτερη μέριμνα σύντομα
για εμάς, τους απόμαχους της
εργασίας, αλλά τους παρόντες
στους αγώνες για ένα καλύτερο
αύριο.

εν θα σας κουράσουμε με
ένα κείμενο πολλών σελί-

δων, με το πλήθος των προβλη-
μάτων και των αιτημάτων μας.
Πιστεύουμε ότι στις εξαγγελίες
σας, κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ θα
υπάρχει και από τα δικά σας
χείλη, η αναγνώριση της ΑΓΣΣΕ
ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου
έτσι ώστε άμεσα να ξεκινήσουν
οι διαδικασίες θεσμικού διαλόγου
με τους εκπροσώπους των
2.5000.000 Συνταξιούχων, προκει-
μένου βήμα - βήμα και μέσα σε
ένα κλίμα συναίνεσης και κατα-
νόησης να λυθούν τα προβλή-
ματα που μας ταλανίζουν.

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος  Ανδρεαδάκης 
Ο Γεν. Γραμματέας 
Πέτρος Βογιατζής

Επιστολή στον
νέο Πρωθυπουργό
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ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΣ
την Αθήνα θα πραγματο-
ποιηθεί το 15ο Τακτικό
Πανσιδηροδρομικό Συνέ-

δριο της ΠΟΣΣ, όπου θα λάβουν
μέρος 42 Σύνεδροι από τα Σω-
ματεία μέλη της Ομοσπονδίας
μας. Τα Σωματεία που έχουν τις
προϋποθέσεις για να είναι εκεί:

1. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ
ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ (έδρα Θεσ/νικη)
2. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (έδρα

Θεσ/νικη)
3. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΠ (έδρα
Αθήνα)
4. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΛΑ-
ΡΙΣΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (έδρα Αθήνα)
5. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (έδρα Βόλος)
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα
έχουν διάρκεια 2 ημερών 6 & 7
Νοεμβρίου 2019 και θα πραγμα-
τοποιηθούν στο ξενοδοχείο
NOVUS CITY HOTEL (Καρόλου 23,

πλησίον του Μεγάρου ΟΣΕ, πλα-
τεία Καραϊσκάκη Αθήνα). 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνε-
δρίου ορίστηκαν οι Συνάδελφοι
Αποστολόπουλος Βασίλειος, Κα-
ραλής Ευθύμιος και Τζήκας Νικό-
λαος, με τους οποίους μπορείτε
να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα
της Ομοσπονδίας 210 3833501
και 210 3832103 fax, στη οδό
Βούλγαρη 1 & Πειραιώς, 5ος
όροφος.
Το Συνέδριο της ΠΟΣΣ είναι

εκλογικό και από τις διαδικασίες
τους θα προκύψει η νέα Διοί-
κηση της Ομοσπονδίας, ενώ θα
συζητηθεί και θα αποφασιστεί η
τροποποίηση ορισμένων άρθρων
του Καταστατικού και μία σειρά
από ζητήματα που μας αφορούν.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

15ο ΠΑΝΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 

ΣΣ

Όπως έχει καθιερω-
θεί εδώ και πέντε
χρόνια, με ομόφωνη
απόφαση του ΔΣ της
Ομοσπονδίας, κάθε
1η Νοεμβρίου στην
εορτή των Αγ. Αναρ-
γύρων Κοσμά και
Δαμιανού, τελείται
Θεία Λειτουργία με
αρτοκλασία και επι-
μνημόσυνη δέηση
υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών φονευ-

θέντων Συναδέλφων, στην εκτέλεση των Σιδηροδρομικών τους κα-
θηκόντων  καθώς και όλων των συναδέλφων που έχουν φύγει από
την ζωή με οποιαδήποτε αιτία.
Επελέγη ο χώρος αυτός στα Δοξαρά Λάρισας λόγω της μεγάλης
μετωπικής σύγκρουσης των δυο αμαξοστοιχιών το 1972. Στον

χώρο αυτό όπου έγινε η σύγκρουση, περνούσε η σιδηροδρομική
γραμμή και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων περνάει η καινούργια
χάραξη διπλής γραμμής, οι οικογένειες των φονευθέντων και
ακρωτηριασμένων θυμάτων συναδέλφων, έχτισαν αυτό το εκκλη-
σάκι με δικές τους δαπάνες εις μνήμην τους.
Η ΠΟΣΣ έχει βοηθήσει σε ορισμένα αναγκαία έργα και υπάρχουν
ακόμα ανάγκες στο εκκλησάκι. Τοποθετήσαμε πριν δυο χρόνια και-
νούργια περίφραξη και σιδερένια βάση δυο μέτρων με δεξαμενή
για τις ανάγκες του παρεκκλησίου και θα προβούμε και σε άλλες
βελτιώσεις ώστε αυτός ο χώρος να αποτελέσει σημείο μνήμης για
τους Συναδέλφους μας, για να θυμούνται οι παλαιοί και να γνωρί-
ζουν οι νεότεροι Σιδηροδρομικοί.
Την 1η Νοεμβρίου η ΠΟΣΣ θα μισθώσει πούλμαν από το Σιδηροδρο-
μικό Σταθμό Λάρισας για την μεταφορά και επιστροφή μετά την
λειτουργία στο ίδιο μέρος, με ώρα αναχώρησης από Σταθμό Λάρι-
σας 07:30 π.μ. Για όσους Σιδηροδρομικούς και μέλη των οικογε-
νειών τους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, να επικοινωνήσουν
με τον Συνάδελφο κ. Σαξώνη Θανάση στο τηλ. 6974656191 και στην
κα Ρούσσου Χρυσάνθη τηλ. 2410 615392.

ΤΕΛΕΣΗ ΠΑΝΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΟΞΑΡΑ

Με το όπλο παρά πόδα...

Συναδέφισσες - οι, 
Αναλύοντας τις εξελίξεις, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα Κυβέρνηση με
βάση τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή, κατά την ψήφο εμπιστοσύ-
νης, έχει όντως καταλάβει το ξεζούμισμα των Συντ/χων από τις Κυβερνή-
σεις των δέκα τελευταίων χρόνων.
Βέβαια, η πείρα μας έχει διδάξει να κρατάμε μικρό καλάθι, διότι παρόμοιες
δηλώσεις έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αλλά ουσία τίποτα. Ακούσαμε
λεφτά υπάρχουν και σε δυο μήνες μπήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο, άρχισαν τα Μνημόνια, ήρθαν νέες εκλογικές αναμετρήσεις με Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπου έλεγαν από την Δευτέρα σκίζουμε τα Μνημόνια
και θα παίζουν οι δανειστές με νταούλια και ζουρνάδες αλλά σε σύντομο
χρόνο κι άλλες περικοπές στις συντάξεις μας, πιο βαριές και αιματοβαμμέ-
νες. Άρα Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι δεν έχουμε δίκιο να μην έχουμε
και τόσο εμπιστοσύνη σε παχιά λόγια;
Μα θα μας πείτε, δεν είναι οι εξαγγελίες της νέας Κυβέρνησης προς την

σωστή κατεύθυνση; Κι εγώ λέω ναι, αλλά έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου
στους πολιτικούς, γιατί άλλα λένε και άλλα κάνουν όταν αναλαμβάνουν την
εξουσία. Γι’ αυτό λέμε Συνάδελφοι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, ίσως μπο-
ρέσει η νέα Κυβέρνηση με όσα λέει να μας επαναφέρει την εμπιστοσύνη
μας. Θα το δούμε, αλλά μέχρι να δούμε τα θετικά μέτρα για την μεσαία τάξη
που πλήρωσε το μάρμαρο της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας μας,
δεν ευθυνόμαστε εμείς, ευθύνονται αυτοί που κυβέρνησαν και έγιναν οι δή-
μιοι του κλάδου των συνταξιούχων. Έβαλαν το χέρι στην τσέπη μας και μας
πήραν τα λεφτά που με τόσο κόπο 40 χρόνων δουλειάς μαζέψαμε, για να
ζήσουμε με αξιοπρέπεια κι εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Παραμένουμε ετοιμοπόλεμοι. Εάν και τώρα μας προδώσουν, μία είναι η λύση,
αγώνας μέχρι τέλους. Η ζωή μας δεν έχει αξία όπως μας κατάντησαν, περι-
μένουμε με το όπλο παρά πόδα όπως λέγαμε στο στρατό και όπως γνωρί-
ζετε ένα είναι το όπλο μας, η αντίστασή μας και ο καθημερινός μας αγώνας,
μέχρι τη δικαίωσή μας.

Με αφορμή την αλλαγή Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας Βασίλης Αποστολόπουλος καταθέτει 
την άποψή του για τη στάση που θα πρέπει να κρατήσουμε απέναντί της.
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Διευθύνεται από Συντακτική 
Επιτροπή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Βορείου

Ελλάδος «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»
Γραφεία: Ίωνος Δραγούμη 39

(γωνία Εγνατίας) - Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 546 25 Τηλ.: 2310/555208

Φαξ: 2310/555240

ΈΝΩΣΙΣ Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών Λαρισαϊκού

Δικτύου «Ο Λαρισαϊκός»
Γραφεία: Βούλγαρη 1 & 

Πειραιώς - Αθήνα Τ.Κ. 104 37
Τηλ.: 210 3832879 

e-mail: e.s.s.lar.1972@gmail.com

ΈΝΩΣΗ Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών 

τέως Δικτύου ΣΠΑΠ
Γραφεία: Βούλγαρη 1 & 

Πειραιώς - Αθήνα Τ.Κ. 104 37
Τηλ.: 210 3832283 
Φαξ: 210 5202193

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Γραφεία: Βασιλέως Ηρακλείου 30

(2ος όροφος) Θεσσαλονίκη 
Τ.Κ. 54 624

Τηλ. - Φαξ: 2310/272410
e-mail: sssmakthrak@gmail.com

Ιστοσελίδα: 
ww.sssmakthrak.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας

Γραφεία: Παπαδιαμάντη 38 -
Βόλος Τ.Κ. 38 333
Τηλ.: 24210/26684

Δημοσιογραφική επιμέλεια:
Νίκος Ελ. Θεοδωράκης
Κλειούς 15 -17 Αθήνα 

Τ.Κ. 104 41
Τηλ.: 6932212755 
Φαξ: 210 5200006

https://www.thrapsaniotis.gr
e-mail: nikosth2004@yahoo.gr

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ τέως ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ

Από  την  δράση  της  Ένωσης  Συντ /ξων Σιδ /κών τέως Δικτύου  ΣΠΑΠ

Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ - 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ:
Ψυχογιός Παναγιώτης, 
τηλ.: 6973347227 /
2610223689
ΠΥΡΓΟΣ:
Σπυρόπουλος Κων/νος 
τηλ.: 6974938776 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
Δασκαλάκης Ευάγ., 
τηλ.: 6972444295 /
2721092609
ΤΡΙΠΟΛΗ: 
Κουσκούλας Παναγ., 

τηλ.: 6977744455 /
2710557268
ΆΡΓΟΣ: 
Παναγιωτόπουλος 
Ιωάν., τηλ.: 6977134790
/ 2751020749
ΚΟΡΙΝΘΟΣ:
Βαλιμίτης Ανδρέας, 
τηλ.: 6977788559 /
2742050183
ΔΙΑΚΟΦΤΟ: 
Παπαθανασίου Νικ., 
τηλ.: 6937711065 /
2691042994

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος, 
τηλ.: 6973342788
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 
Πετρίδης Ηρακλής, 
τηλ.: 6948105049
ΞΑΝΘΗ: Σίσκος Γεώργιος, 
τηλ.: 6974417805

ΔΡΑΜΑ: Βαρύτης Χριστόδου-
λος, τηλ.: 6946904892
ΣΕΡΡΕΣ: Σαββίδης Σταύρος,
τηλ.: 6976449199
ΈΔΕΣΣΑ: Σιάνης Αναστάσιος,
τηλ.: 6977796888
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Χρυσοστόμου 
Ανέστης, τηλ.: 6977263260

Θέλουμε πίσω τις συντάξεις μας
Συναδέλφισσες - οι, θα θέλαμε να σας
ευχηθούμε καλό Φθινόπωρο και υγεία
σε όλους. Ελπίζουμε με τον ερχομό
της νέας Κυβέρνησης να υπάρξει λύση
των προβλημάτων που απασχολούν τον
κλάδο των Συντ/χων, που επί μία δε-
καετία από την αρχή των μνημονίων
μέχρι σήμερα, υπέστημεν σάρωμα των
συντάξεων μας κύριων και επικουρι-
κών, καθώς και των λοιπών παροχών
υγείας και περίθαλψης. 
Αν όπως μας διατυμπανίζουν έχουμε
βγει από τα μνημόνια, καιρός είναι να
πάρουμε πίσω τις μειώσεις των συντά-
ξεων που έφτασαν το 50%. Πι-
στεύουμε να κάνουν πράξη τις
εξαγγελίες τους ότι θα σεβαστούν τις

δικαστικές αποφάσεις και θα επιστρέ-
ψουν τα αναδρομικά που ανήκουν στον
κάθε συνάδελφο. Όμορφα λόγια
ακούμε συνεχώς, η πράξη όμως είναι
εκείνη που θα δείξει εάν θα πρέπει να
είμαστε έτοιμοι να αντισταθούμε όπως
κάναμε όλα τα χρόνια των μνημονίων.
Θα πρέπει επιτέλους οι Διοικούντες
των ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ να σταματήσουν
τον εμπαιγμό προς τους Συντ/χους
Σιδ/κούς, να εκδώσουν άμεσα τις ταυ-
τότητες και να τηρήσουν τα συμφωνη-
θέντα, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα
μας βρουν απέναντί τους στον δρόμο
της δυναμικής παρέμβασης. 
Η Ομοσπονδία μας στις 6 & 7 Νοεμ-
βρίου θα διεξαγάγει το 15ο Τακτικό

Συνέδριο στην Αθήνα. Το  Σωματείο
μας, με τους αντιπροσώπους του, θα
καταθέσει τις προτάσεις του και θα
διεκδικήσουμε τις θέσεις μας που μας
ανήκουν στο Προεδρείο.
Συνάδελφοι- σες, θα θέλαμε να απευ-
θυνθούμε στις οικογένειες που έχα-
σαν δικούς τους και να τους
ευχηθούμε καλό κουράγιο και να γνω-
ρίζουν ότι δεν τους ξεχνάμε.
Συνάδελφοι - σες, να είστε πεπεισμέ-
νοι ότι θα είστε δίπλα μας όταν θα σας
χρειαστούμε. Να γνωρίζετε ότι εμείς
από την πλευρά μας, είμαστε πάντα
δίπλα σας και αγωνιζόμαστε για εσάς
και τις οικογένειές σας.

Το ΔΣ

Εγκαίνια του νέου Μουσείου
Στις 28 Μαΐου 2019 έγιναν τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Σιδηρο-
δρόμων του ΟΣΕ στις εγκαταστάσεις του μηχανοστασίου Πειραιώς.
Σημειώνουμε ότι το παλαιό Σιδηροδρομικό Μουσείο βρισκόταν στα
Σεπόλια και λόγω ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες υπογειοποίησης
των γραμμών, θα πρέπει να κατεδαφιστεί και εκρίθη αναγκαίο να
μεταφερθεί στον ανωτέρω χώρο.
Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία πολλών συναδέλφων που εργάστηκαν
επί πολλά χρόνια στο εν λόγω Μουσείο, οι οποίοι συγκινήθηκαν
βλέποντας ότι ο χώρος μηχανοστασίου Πειραιώς αποκτά ζωή και

πάλι και αναγεννά συναισθήματα
μνήμης. Στην τελετή που επακο-
λούθησε βραβεύτηκαν οι ιδρυτές

του Μουσείου, ο αείμνηστος διευθυντής Χριστόδουλος Χριστοδού-
λου και ο προϊστάμενος υπηρεσίας και ταμίας του συλλόγου μας κ.
Νικάκης Γιώργος ο οποίος εκφώνησε και τον παρακάτω λόγο.

150 χρόνια Σιδηρόδρομος
Για την εκδήλωση για τα 150 χρόνια του Σιδηρόδρομου που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής βραβεύτηκαν για τις ειδικές
υπηρεσίες που προσέφεραν στον Σιδηρόδρομο τα κατωτέρω μέλη
μας: Τσόγιας Δημήτριος Προϊστάμενος Εργοστασίων και Ταγαρού-
λιας Νικόλαος Μηχανοστασιάρχης. 
Ο δε Τσόγιας στην ομιλία του ζήτησε να ξαναδεί τον Σιδηρόδρομο
να κινείται σε όλη την Πελοπόννησο.Έφυγε 

από κοντά μας...
Τον Ιούνιο του 2019 απο-
χαιρετήσαμε τον τ. Αρχιε-
λεγκτή Αμαξ. ΒΕΛΑΩΡΑ ΝΙΚ.
Διετέλεσε για αρκετά έτη
και μαχόμενος συνδικαλι-
στής, ήταν τίμιος, ειλικρινής
και φιλικός προς όλους. Το
ΔΣ της Ένωσής μας, εύχε-
ται στην οικογένειά του
καλή παρηγοριά. Η μνήμη
του να είναι αιωνία.

Εκδρομή στα Καλάβρυτα
Στις 23 Ιουνίου το παράρτημα Κορίνθου του Σωματείου μας, 
πραγματοποίησε εκδρομή στα Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό Σιδη-
ρόδρομο. Ένα ταξίδι αναμνήσεων που αποζημίωσε τους εκδρομείς
συνάδελφους. 

Επικοινωνία με την Ένωση Συντ/χων Σιδ/κών 
τ. ΣΠΑΠ στο email μας ensysipe@gmail.com

Η εκδρομή μας στην Τήνο
Ο Σύνδεσμος Μακεδονίας - Θρά-
κης στις 8 Ιουνίου πραγματοποίησε
3ήμερη (2 διανυκτερεύσεις) εκ-
δρομή στην Τήνο.
1η ημέρα: Η αναχώρηση μας έγινε
από το άγαλμα του Βενιζέλου και
μετά από τις καθιερωμένες στά-
σεις για καφέ, στο λιμάνι της Ρα-
φήνας όπου είχαμε χρόνο για το
μεσημεριανό μας γεύμα. Στην συ-
νέχεια επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για την Τήνο.
2η ημέρα: Παρακολούθηση της
Θείας Λειτουργίας στο ναό της Μεγα-
λόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξε-
νοδοχείο. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε για
τον γύρο του νησιού, αρχίζοντας με
προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας
Πελαγίας, όπου υπάρχει το Ησυχαστή-
ριο, η Κάρα και ο ναός της Αγίας. Στην

συνέχεια περάσαμε από τα όμορφα
χωριά Κέχρος, Βώλαξ, Κάμπο, Καρ-
διανή, Υστέρνια και Πανόρμο όπου και
κάναμε στάση για φαγητό. Επόμενη
στάση μας στο μεγαλύτερο και πιο
όμορφο χωριό της Τήνου, τον Πύργο.
Εδώ επισκεφτήκαμε το σπίτι και το ερ-
γαστήριο του περίφημου γλύπτη Γιαν-
νούλη Χαλεπά, όπως επίσης και τα
παραλιακά ταβερνάκια.
3η ημέρα: Πρωινό, μεταφορά στο λιμάνι
και απόπλους προς Ραφήνα. Επόμενη
στάση μας η όμορφη πόλη της Χαλκί-
δας για φαγητό. Επιστροφή και άφιξη
αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.

Επιστολή παραίτησης
Θεσ/νίκη 10/9/19

Ενημερώνω τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου Μακεδονίας - Θράκης, ότι
από την 1η Οκτωβρίου 2019 πα-
ραιτούμε από την θέση του
Προέδρου στην οποία εκλέχ-

θηκα με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, τον Μάιο του
2018.
Εύχομαι καλή επιτυχία στον νέο
Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος Μακ. -Θράκης
Τύπος Σταύρος 

Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Σύνδεσμος Μακεδονίας - Θρά-
κης στο Δ.Σ. του Σεπτεμβρίου 2019
και αφού παρέλαβε την παραίτηση
του Προέδρου Τύπου Σταύρου,
υλοποιώντας την απόφαση του
πρώτου Δ.Σ. των τελευταίων εκλο-
γών του Μαΐου 2018 και η οποία
αναφέρει ότι την θέση του Προ-
έδρου θα την αναλάβουν εκ περι-
τροπής το πρώτο μισό της
τριετίας ο Τύπος Σταύρος και το
δεύτερο ο Πυτιτζόγιας Βασίλειος,
αποφάσισε ότι από 1η Οκτωβρίου
2019 και έως το τέλος της τριε-
τίας, νέος Πρόεδρος του Συνδέ-

σμου Μακεδονίας - Θράκης θα
είναι ο Πυτιτζόγιας Βασίλειος.
Έτσι η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΥΤΙΤΖΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΥΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΓΑ-
ΒΡΙΗΛ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΝΝΑ-
ΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
ΓΕΒΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Έφυγε από 
κοντά μας...

Το Σάββατο 24 Αυγούστου
2019, μας άφησε για το μεγάλο
ταξίδι ο Κούδας Αριστείδης σε
ηλικία 68 ετών. Δούλεψε στο
Ε.Ο. Θεσσαλονίκης, συνταξιοδο-
τήθηκε πριν πολλά χρόνια, ενώ
ασχολήθηκε μέχρι τελευταία με
το ερασιτεχνικό μπάσκετ και
ήταν υπεύθυνος για τον ορισμό
γραμματείας αγώνων ΕΚΑΣΘ.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ο Σύνδεσμος Συντ/χων
Σιδ/κών ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ πραγμα-
τοποιεί Μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών των
Συναδέλφων που έχουν φύγει
από τη ζωή, την Κυριακή
17/11/2019 και ώρα 09:30
π.μ. στην Εκκλησία των Αγ.
Πάντων.  Καλούνται τα μέλη, οι
φίλοι και τα μέλη των οικογε-
νειών των θανόντων να τιμή-
σουν τα μέλη που έφυγαν από
κοντά μας.

Ο Πρόεδρος 
ΠΥΤΙΤΖΟΓΙΑΣ Β. 

Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΑΡΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
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‘Ενωση Συντ /χων Σιδ /κών “Ο Λαρισαϊκός ”

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

“Ο ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ”

ΛΑΡΙΣΑ: Σαξώνης Αθανά-
σιος, τηλ.: 6974656191
ΛΑΜΙΑ: Παναγής Αθανά-
σιος, τηλ.: 6937276663
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Τομαράς 
Μιχαήλ, τηλ.: 6945470195

ΕΝΩΜΕΝΟ 
ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Το καθιερωμένο
ΑΝΤΑΜΩΜΑ
για τον μήνα
Οκτώβριο θα
γίνει στις
31/10/2019 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. και για τον μήνα 
Νοέμβριο θα γίνει στις
28/11/2019 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. στο ξενοδοχείο
NOVUS - CITY HOTEL
(Καρόλου 23 πλατεία Καραϊ-
σκάκη – Αθήνα).

Έφυγαν από
κοντά μας...

Από την Ένωση Συντ/χων
Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ:
- Δερματίνος Αντώνιος, Εργο-
στασιάρχης ΣΠΑΠ - Πειραιάς
- Αρχοντάς Αναστάσιος, ΚΕΠ -
Πειραιάς 
- Κυριακόπουλος Παναγιώτης,
Ελεγκτής - Πάτρα
- Κολώνια Αφροδίτη, κόρη του
Ιωάννη Κολώνια - Μεσολόγγι 
- Βλαχοπούλου Ξανθή, Διοικητι-
κός Υπάλληλος - Μεσολόγγι
- Τσαβδάρης Αστέριος, Διευ-
θυντής Αρχ/κος- Αθήνα
- Μπολώσης Σπύρος, Διοικητι-
κός Υπάλληλος - Αθήνα
- Παπαδάκης Γεώργιος, Εργο-
δηγός Γραμμής - Καβάσιλα
- Κατσαρού Περσεφόνη σύζυ-
γος Δημητρίου Κατσαρού
Μηχ/γος - Αθήνα
- Κουρουνιώτου Φλωρεντία σύ-
ζυγος Γεωργίου Μόκκα - Δια-
κοπτό
- Παπαθανασίου Βασιλική χήρα
Αθανασίου Παπαθανασίου
Από τον Σύνδεσμο
Συντ/χων Σιδ/κών Μακε-
δονίας - Θράκης:
- Γιώργος Γκαιταρτζάκης Σταθ-
μάρχης, εργάστηκε στο
σταθμό Αλεξανδρούπολης με
συνέπεια και εργατικότητα για
τον Σιδηρόδρομο και αγάπη για
την οικογένειά του. 
- Οι Αναστάσιος Παραλικίδης
και Απόστολος Σταχτίδης ερ-
γάστηκαν στην υπηρεσία γραμ-
μής του σταθμού Δικαίων και
μεγάλωσαν με αγάπη για το
σύγχρονο Σιδηρόδρομο και την
οικογένεια σε όλοι τους τη
ζωή. 
Από την  Ένωση Συντ/χων
Σιδ/κών 
«Ο Λαρισαϊκός»:
- Ιωαννίδης Παρασκευάς απε-
βίωσε στις 9/7/19, ετών 92,
Εργοδηγός ΚΑΥΛ.
- Ευταθιάδης Γεώργιος, απε-
βίωσε στις 30/6/19, πρώην Δι-
ευθυντής του ΟΣΕ
- Πετράκης Κων/νος, απεβίωσε
στις 15/6/19, πρώην Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΣΕ
Από τον Σύνδεσμο
Συντ/χων Σιδ/κών
Θεσσαλίας:
- Φατούρος Δημήτριος, ετών
90, απεβίωσε 3/9/19, Αρχιτε-
χνίτης Εργ/σίου Βόλου
- Χαχαμίδης Γεώργιος, ετών
61, απεβίωσε 7/9/19, Τεχνίτης
Δ’ Τμήματος γραμμής Βόλου
- Ευστάθιος Μπάλλος, ετών 90,
απεβίωσε 27/7/19, Αρχιτεχνί-
της Εργ/σίου Βόλου
- Πάσχος Δημήτριος, ετών 81,
απεβίωσε 12/8/19, Φύλακας
Διαβάσεων

Οι Διοικήσεις των 
Σωματείων εκφράζουν 

τα θερμά τους 
συλλυπητήρια

ΔΩΡΕΕΣ
Στον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών Θεσσαλίας:
- Η κα Πασχάλη Μάγδα εις
μνήμην του συζύγου της
Κων/νου, 20 ευρώ
- Η κα Παναγού Αντωνία εις
μνήμην του συζύγου της Σπυ-
ρίδων, 50 ευρώ
- Η κα Ρήγα Ευθυμία εις μνή-
μην του συζύγου της Νικο-
λάου, 40 ευρώ

H Διοίκηση του 
Συνδέσμου ευχαριστεί 

Μονοήμερη εκδρομή Σωματείων Συντ/χων
«Λαρισαϊκός» και «Πελοπόννησος»

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019,
πραγματοποιήθηκε η προγραμ-
ματισμένη μονοήμερη εκδρομή
των ανωτέρω Σωματείων στην
Αγ. Κυριακή και Στενή Ευβοίας.
Η αναχώρηση έγινε από τα γρα-
φεία του ΟΣΕ, Καρό-
λου1, όπου
συμπληρώθηκαν
εκατό (100) άτομα
για δύο (2) λεωφο-
ρεία κι αναχώρησαν
στις 07:30 για την
εκδρομή.
Προορισμός και

πρώτη στάση η Αρτάκη, όπου
ήπιαμε καφέ και στη συνέχεια
φτάσαμε στην Αγία Κυριακή.
Προσκυνήσαμε στο εκκλησάκι,
θαυμάσαμε το καταπληκτικό

τοπίο και αναχωρήσαμε για την
Στενή Ευβοίας, όπου είχαμε το
μεσημεριανό μας φαγητό σε
μία καταπληκτική ταβέρνα,
δίπλα στον καταρράκτη. Τα εδέ-
σματα ήταν υπέροχα. Μετά το

φαγητό και την οινο-
ποσία, ακολούθησε
τρικούβερτο γλέντι
(μερικοί συνάδελφοι
χόρευαν πάνω στα
τραπέζια). Αργά το
απόγευμα με τις
ομορφότερες εικό-
νες από την παρέα,

τα τοπία, το γλέντι, αναχωρή-
σαμε για την Αθήνα.
Να είμαστε καλά και να επανα-
λάβουμε άλλη μια παρόμοια εκ-
δρομή. 

ΠΕΝΘΗ
- Το ΔΣ του Σωματείου
μας εκφράζει τα βαθειά
συλλυπητήρια στο συνά-
δελφο Ανδρεακόπουλο
Ανδρέα τ. Μηχανοδηγό,
για τον ξαφνικό χαμό
του υιού του Γεωργίου.
Ο καλός Θεός να παρη-
γορεί όλους τους δι-
κούς του και ιδιαίτερα
το μωρό αγοράκι Αν-
δρέα που άφησε ο εκλι-
πών. 

Αγ. Χατζηγιαννάκη

- Απεβίωσε στις
16/7/19 ο αγαπητός συ-
νάδελφος Εργοστασιάρ-
χης Τ.Μ.Κ.
Σταυρόπουλος Κων/νος,
όπου διετέλεσε επί
πολλά χρόνια συνδικαλι-
στής. Διακρινόταν για
την τιμιότητά του, την
ειλικρίνεια και τη φιλικό-
τητά του σε ανώτερους
και κατώτερους συνερ-
γάτες του. Κώστα θα σε
θυμόμαστε για πάντα.
Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του. 
Αποστολόπουλος Βασ.

Πρόεδρος ΠΟΣΣ

Το Σωματείο Αλληλεγγύη Ελλήνων Σιδηροδρομικών καλεί όλα
τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από την
582/28-06-2019 απόφαση πρακτικού του ΔΣ, που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.μ. στο γραφείο του Σωματείου που βρίσκεται επί της
οδού Πειραιώς αρ. 46 - 48 στον 4ο όροφο, με θέμα ημερή-
σιας Διάταξης:
1. Ενημέρωση μελών
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γε-
νική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 16 Οκτωβρίου 2019 την
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σωματείο Αλληλεγγύης
Ελλήνων Σιδηροδρομικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα είναι με ευθύνη 
εκείνων που τα υπογράφουν

Ανεργία - Μετανάστευση - Δημογραφικό -
Υπογεννητικότητα

Σήμερα Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, θα μου
επιτρέψετε να σχολιάσω για την υπογεννητικό-
τητα που υπάρχει στην Ελλάδα, αν και χρόνια
πολλά, αρθρογραφώ μόνο για θέματα συνδικαλι-
στικά, συνταξιοδοτικά και για την περίθαλψη.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνά και λιγοστεύει, η
τάση είναι μακροχρόνια και δεν θα αντιστραφεί
μέσα σε λίγα χρόνια. Όλοι νιώθουμε ότι πρόκειται
για σοβαρό και μεγάλο ελληνικό πρόβλημα, γιατί
είναι πρόβλημα! Πρώτον η οικονομική πλευρά. Αν
δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι εργαζόμενοι, δεν θα
υπάρχουν τα οικονομικά μέσα για να ζήσουν καλά
οι ηλικιωμένοι, δηλαδή εμείς που εργασθήκαμε 35
χρόνια. Δεύτερον, η γεωπολιτική. Μία χώρα με
μικρό πληθυσμό θα είναι όλο και αδύναμη. Τρίτον,
η εθνική. Όλο και λιγοστεύουν οι Έλληνες, τόσο
θα περνούν στο περιθώριο η
γλώσσα και ο πολιτισμός μας. Και

τέταρτον η ποιότητα ζωής, κοινωνία με ελάχιστα
παιδιά θα είναι πτωχή σε εμπειρίες ζωής και συ-
ναισθήματα. 
Στην Ελλάδα έχει μειωθεί ο μέσος αριθμός παι-
διών που γεννά η κάθε Ελληνίδα, μας λένε οι αρ-
μόδιοι. Η αιτία είναι γνωστή, οικονομική και
έχουμε λίγους παιδικούς σταθμούς και λίγα παι-
δικά επιδόματα σε σχέση με άλλα κράτη.
Ας σκεφτούν αυτοί που μας κυβερνούν, πού πάμε
από εθνικής πλευράς; Διότι αυτούς που κάνουν
Έλληνες κάνουν από 4 έως 6 παιδιά και οι Ελληνί-
δες μετά βίας 2 για τους λόγους που αναφέρω
πιο πάνω και δεν έχουν εργασία στον τόπο τους.
Νομίζω είναι καιρός πλέον η νέα Κυβέρνηση να
κάνει κάποια πράγματα εμπρός για το θέμα αυτό,
προτού να είναι πολύ αργά για την χώρα μας.

Εορτή Αγίας 
Μαρίνας

Στις 17 Ιουλίου εορτά-
στηκε και φέτος η εορτή
της Αγ. Μαρίνας στο πα-
ρεκκλήσι του ΚΕΠ Πειραιά.
Παρευρέθησαν πολλοί Συ-
νάδελφοι, Συνταξιούχοι και
εργαζόμενοι και μέλη των
οικογενειών τους. Παρευ-
ρέθη ο Δ/νων Σύμβουλος
της ΕΕΣΤΥ κ. Αναγνωστό-
πουλος Γεώργιος, ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας
μας κ. Αποστολόπουλος
και η χορωδία των
Σιδ/κών.Γράφει ο Κωνσταντίνος Περγαντόπουλος

Σχόλιο από την ενέργεια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Εντυπώσεις από ταξίδι σήμερα
με το 51. Αρχικά να πω πως τα
σχόλια δεν αφορούν το προ-
σωπικό αλλά τη διοίκηση. Το
δρομολόγιο ήταν στην ώρα
του, με ίσως μία μικρή καθυ-
στέρηση της τάξεως των 5 λε-
πτών. Καθαρά βαγόνια, χωρίς
τα γνωστά γκράφιτι κλπ κλπ.
Και κάπου εδώ τα καλά σταμα-
τούν.
Ταξιδεύω με τρένο πάνω από
20 χρόνια. Έχω ζήση εποχές
πρώτης θέσης στα AEG με πα-
ροχή ρεύματος, καφέ, εφημε-
ρίδα κλπ. Τώρα πλέον 55 ευρώ
για ποιο λόγο; Πέρασε το παιδί
του κυλικείου με ένα χυμό και
5 ποτήρια στο χέρι να μας κε-
ράσει, χωρίς καν να φέρει κά-
ποιο ταμπελάκι ή ένδειξη ώστε
να γνωρίζουμε πως ανήκει στο
προσωπικό της αμαξοστοιχίας.
Καλά για το κυλικείο δεν θα
σχολιάσω ότι μου θύμισε επο-

χές προϊστορικές με την ποικι-
λία και την εικόνα. Ειλικρινά δεν
ξέρω πέρα από τις πρίζες και
την άνεση για ποιο λόγο κά-
ποιος χωρίς την δική μου αγάπη
για τον σιδηρόδρομο να δώσει
60 ευρώ σχεδόν ... 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Ιταλοί οποίοι και αν
ευθύνεστε σοβαρευτείτε!!! Σε
συνδυασμό με την πρόσφατη
απόφαση του ΔΣ να αφαιρέσει
το δικαίωμα της ελεύθερης με-
τακίνησης των Συντ/χων
Σιδ/κών στην Α’ θέση, είστε για
κλάματα! Άνθρωποι που πόνε-
σαν για τον Σιδηρόδρομο σε
εποχές δύσκολες που τα συμ-
φέροντα ήθελαν άλλα πράγ-
ματα, μένουν τώρα στην απ’
έξω ή αλλιώς στην Β’ θέση. 
Σοβαρευτείτε!!!

Κείμενο του φωτορεπόρτερ
του Συλλόγου Φίλοι 

του Σιδηρόδρομου κ. Σπανού
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Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Συνταξιούχους, ανεξαρτήτως νόμου 
συνταξιοδότησής, τους να γραφτούν στα Σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας μας  
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Συνοπτικό σημείωμα θεμάτων ΑΓΣΣΕ
Κατά τη συνάντηση της 9ης Σεπτεμβρίου
2019
Υπόψη Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστου Χάλαρη 
1. Επανυπολογισμός των Συντάξεων - Κατάρ-
γηση Ν. 4387/2016
1.1. Αποτύπωση της ανάλυσης του επανυπο-
λογισμού των συντάξεων με λεπτομερειακή
σαφήνεια, που να αποτρέπει οποιαδήποτε αμ-
φισβήτηση.
1.2. Μερίδα συνταξιούχων έχουν πληρώσει
αθροιστικά πολύ μεγαλύτερες εισφορές
εκείνων του ΙΚΑ και συνεπώς θα πρέπει να
γνωρίζουν οι συνταξιούχοι αυτοί πως η παρά-
μετρος αυτή ελήφθη και εάν ελήφθη υπόψη
κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
2. Η πρόσβαση στα μηνιαία εκκαθαριστικά
των συντάξεων.
Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα
εκκαθαριστικά των συντάξεων από τον Ια-
νουάριο του 2019 και εφεξής.
3. Η επίσπευση των διαδικασιών έκδοση των
συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις
του Υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση στη Βουλή.
Θα περιμένουμε τις εξελίξεις.
4. Απλούστευση διαδικασιών παρακράτηση
των συνδικαλιστικών εισφορών των συνταξι-
ούχων χωρίς την διάκριση παλαιών και νέων.
- Οι πριν του ν. 4387/2016 συνταξιούχοι κατα-
βάλλουν τις εισφορές τους μέσω ΕΦΚΑ (εν-
τασσομένων Ταμείων και Κλάδων) οι δε
μεταγενέστεροι μέσω ΕΦΚΑ (Γουδί).
- Ενοποίηση των προγραμμάτων ώστε η πα-
ρακράτηση να γίνεται μέσω ΕΦΚΑ (Γουδί).
5. Στον βαθμό που ο τρόπος υπολογισμού
των νέων συντάξεων χηρείας δημιουργεί ανι-
σότητες μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιού-
χων, τίθεται το ερώτημα της αναγκαιότητας
αναπροσαρμογής όλων των συντάξεων χη-
ρείας στο 70%.

- Η Εθνική Σύνταξη (384 ευρώ) θα πρέπει να
παραμένει αυτούσια στον επανυπολογισμό και
όχι να υπολογίζεται το 70%.
- Η Εθνική Σύνταξη θα πρέπει να καταβάλλε-
ται σε όλους τους ανασφάλιστους που συμ-
πληρώνουν το 65ο έτος ηλικίας.
6. Σε ότι αφορά τις αποφάσεις των πρωτόδι-
κων δικαστηρίων σε εφαρμογή των αποφά-
σεων της Ολομέλειας του ΣτΕ 2287 και
2288/2015 (περικοπές συντάξεων και επικου-
ρικών που έκριναν αντισυνταγματικού τους ν.
4051 και 4093/2012) επιβάλλεται να δοθούν
οδηγίες για τη μην συνέχιση της δικαστικής
διένεξης.
7. Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι κάποιοι χώροι
συνταξιούχων έχουν ασκήσει προσφυγές για
το ύψος εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ που παρακρα-
τείται από τον ΕΦΚΑ, επειδή θεωρούν ότι η
αύξηση από το 4% στο 6%, είναι μεγάλη.
8. Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι η εισφορά
Αλληλεγγύης παρακρατείται επί των μικτών
και όχι επί των καθαρών συντάξεων.

Το Προεδρείο της ΑΓΣΣΕ
Ο Πρόεδρος: Ανδρεαδάκης Δημήτρης
Ο Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Βογιατζής
Ο Αναπλ. Πρόεδρος: Βασίλης Αποστολόπου-
λος (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συντ/χων Σιδ/κών)
Ο Γραμ. Οργανωτικού: Κοντούλης Κων/νος
(Γεν. Γραμ. Σωματείου Συντ/χων ΟΑΣΑ)
Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής: Ρου-
σιάς Ευθύμιος (Πρόεδρος Σωματείου
Συντ/χων ΗΣΑΠ)
Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής: Σταύ-
ρου Γεώργιος (Πρόεδρος Συνδ. Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχει-
ρήσεων)
Το μέλος του ΔΣ: Πουγγίας Λάζαρος (Γραμ.
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συντ/χων ΔΕΗ)

Χθες Δευτέρα 9/9/2019 το Προ-
εδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επισκέφθηκε
στο Γραφείο του τον Διοικητή του
ΕΦΚΑ κ. Χρήστο  Χάλαρη, παρου-
σία και του υποδιοικητή  κ. Κων-
σταντίνου Τσαγκαρόπουλου. Στο
πλαίσιο της συζήτησης η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
έθεσε υπόψη τους τα ακόλουθα
θέματα: 
1. Επανυπολογισμός των συντά-
ξεων.
2. Πρόσβαση των συνταξιούχων
για εκτύπωση των μηνιαίων εκκα-
θαριστικών (ενημερωτικών).
3. Αναγκαιότητα προσαρμογής
όλων των συντάξεων χηρείας στο
70%, όπως καθορίστηκε με τον Ν.
4611/2019 (ΦΕΚ Α΄/73/17.5.2019)
για τις συντάξεις χηρείας μετά
τον Ν. 4287/2016.
4. Απλούστευση διαδικασιών ώστε
η παρακράτηση των συνδικαλιστι-
κών εισφορών των συνταξιούχων
υπέρ του Σωματείου στο οποίο
ανήκουν να γίνεται όχι μέσω των
εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Τα-
μείων και Κλάδων αλλά απευθείας
μέσω ΕΦΚΑ (Γουδί).
Από τη συζήτηση προέκυψαν τα
ακόλουθα:

• Εντός του Σεπτεμβρίου  θα γίνει
δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση
των εκκαθαριστικών των συντά-
ξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 και
στη συνέχεια και σταδιακά των
επόμενων μηνών του 2019.
• Εξετάζεται το θέμα του επανα-
καθορισμού όλων των συντάξεων
χηρείας στο 70%.
• Επιδίωξη της Διοίκησης του
ΕΦΚΑ είναι η ενοποίηση όλων των
διαδικασιών  και συνεπώς και του
καθορισμού ενιαίου τρόπου εί-
σπραξης της συνδικαλιστικής ει-
σφοράς όλων των συνταξιούχων
μέσω ΕΦΚΑ ( Γουδί) με σταδιακή
απεμπλοκή από την διαδικασία των
εντασσόμενων Ταμείων.
Εν συνεχεία έγινε αναλυτική ενη-
μερωτική συζήτηση όλων των θε-
μάτων που ταλανίζουν την τάξη
των συνταξιούχων και εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα των Υπουργείων
Οικονομίας, Εργασίας και Υγείας. 
Τέλος, οφείλουμε να επισημά-
νουμε ότι η όλη συζήτηση έγινε
σε κλίμα υψηλού ενδιαφέροντος,
μας εδόθησαν δε, πλήρεις και σα-
φείς απαντήσεις στα τεθέντα
ερωτήματα.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Η Δημοκρατία μας τα κατάφερε θαυμά-
σια. Προσέφερε το στίβο αναμέτρησης,
με ίσους όρους, σε όλα τα κόμματα και
απέδειξε τη στερεότητά της, αφού χώ-
ρισε τους πάντες και τα πάντα, δεξιούς
και αριστερούς, μετριοπαθείς και εξτρε-
μιστές, ανταγωνισμούς και οξύτητες,
πάθη και εμπάθειες, αλήθειες και ψεύδη,
χωρίς να τρίξουν οι αρμοί της, χωρίς να
διαταραχθεί η ισορροπία της, χωρίς να
χάσει ούτε βήμα από το περπάτημά της.
Ήδη η μάχη τώρα μεταφέρεται στις αί-
θουσες της Βουλής. Μετά το κατακλυσμό
των λόγων και υποσχέσεων, δικαιούται ο
λαός να περιμένει το αποτέλεσμα της
ψήφου του, τα έργα της Κυβέρνησης.
Δεν χωράει αμφιβολία ότι η μετεκλογική
περίοδος θα περάσει, όπως πάντα από
κάποιο μεταβατικό χαρακτήρα. Οι πανηγυ-
ρισμοί των μεν, οι απογοητεύσεις των δε,
ελπίδες που δικαιώθηκαν και προσδοκίες

που διεψεύσθησαν, προκαλούν πάντα μια
σύγχυση που χρειάζεται κάποιο χρόνο για
να επουλωθεί. Συχνά βλέπουμε άλλωστε
προεκλογικούς αντιπάλους να συναδελ-
φώνονται μετεκλογικά ή συνυποψήφιους
των προεκλογικών ημερών, να αποχωρί-
ζονται φιλικά ή όχι στις πρώτες μετεκλο-
γικές ημέρες. Και η Βουλή αυτή είναι
ενδεχόμενο να μας προσφέρει τις δικές
τις εκπλήξεις, στα υψηλά των κομμάτων,
όπου διαμορφώνεται η πολιτική ηγεσία
της χώρας.  Όλα αυτά είναι απλά ΕΝΔΕΧΟ-
ΜΕΝΑ, που ξεκινούν από το αξίωμα ότι τί-
ποτα δεν πρέπει να αποκλείεται στην
πολιτική «εσωκομματικές τριβές - διαβου-
λεύσεις». Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρ-
χει μια νέα Βουλή, που ανέδειξε η νέα
Κυβέρνηση και αυτό κυρίως ενδιαφέρει
πάνω απ’ όλα τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ - 
ΜΙΣΘΩΤΟ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ . 

Νίκος Τζήκας

ΚΡΙΝΩ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ
Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο που πολλά θα εξαρτηθούν από δύο
λέξεις «κρίνω- αποφασίζω». Κρίνω και
αποφασίζω για το μέλλον μου, για το
καλό του συνόλου. Του συνταξιούχου.
Η εύκολη και υπερβολική παροχολογία
δεν οδηγεί και δεν πείθει. Δεν πρόκειται
ασφαλώς να βιαστούμε, ούτε και φρό-
νιμο είναι να δημιουργούμε αυταπάτες.
Αποτελεί κοινό μυστικό, άλλωστε, ότι εύ-
κολα προσφέρονται οι προεκλογικές
υποσχέσεις στην διεκδίκηση της εκλογι-
κής νίκης και ευκολότερα οι ευσεβείς
πόθοι προβάλλονται σαν θεμιτές δυνατό-
τητες. Αλλά και γενικότερα τα προγράμ-
ματα των κομμάτων καλύπτουν στόχους
μακροπρόθεσμους, που δοκιμάζονται
στο «πέρασμα του χρόνου» και συχνά

τροποποιούνται, αναθεωρούνται ή συρρι-
κνώνονται για να μπουν στην καθημερινό-
τητα της ζωής, τίποτε το φυσικότερο και
απλούστερο. Η προεκλογική περίοδος
προσφέρει σε όλους - οπαδούς και πα-
ρατάξεις - το ωραίο ταξίδι της ονειρο-
πόλησης. Η μετεκλογική ημέρα
προσγειώνει και φέρνει το ξύπνημα και
την στυφή γεύση των πραγμάτων της
πραγματικότητας.
Όλα αυτά ωστόσο αφορούν και βρίσκουν
την ισχύ τους στα μεγάλα θέματα, εκεί
όπου κρίνεται η εθνική πορεία, η κοινω-
νική ισορροπία, η οικονομική κατάσταση
της πατρίδας μας και γιατί όχι και τα θέ-
ματα που αφορούν τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.
Η υπερβολική και εύκολη ΠΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙ.

Ποτέ δεν είναι αργά
Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν
γίνει 23 περικοπές με αποτέλε-
σμα οι Συνταξιούχοι να χάσουν
μέχρι και 50% πολλές φορές από
το εισόδημά τους. Οι νόμοι που
αφορούσαν τις περικοπές δεν
είχαν τελειωμό. Ο ένας με τον
άλλο συμπληρωματικά αλλά και με
καταστροφικά μέτρα για τι συντά-
ξεις, συμπλήρωναν το πάζλ για
την οικονομική εξαθλίωση των
συνταξιούχων.
Μας κόψανε τα δώρα, το επί-
δομα αδείας, μας μειώσανε τις
συντάξεις και τις επικουρικές, μας
φορολόγησαν άγρια, μας επέβαλ-
λαν την αλληλεγγύη και φόρτω-
σαν τον ΕΝΦΙΑ, μας κόψανε τα
πολυιατρεία και μας κόψανε τους
οδοντιάτρους υποχρεώνοντάς
μας να πληρώνουμε τους για-
τρούς του Ταμείου μας, μας έκο-
ψαν το ΕΚΑΣ, μας επέβαλλαν 6%
για την ασθένεια και στο επικου-
ρικό μειώσανε τα εφ’ άπαξ και
μας επέβαλλαν τέλος τον χει-
ρότερο νόμο που υπήρξε 
ποτέ στην Ελλάδα και θα μείνει
στην ιστορία σαν « Ο Νόμος
Κατρούγκαλου». Ο Έλληνας
Συντ/χος τα τελευταία χρόνια
έγινε όλο και πιο φτωχός.
Όμως είναι τεράστιες και οι
ευθύνες του συνδικαλιστικού
κινήματος αλλά και των ίδιων
των Συντ/χων. Έχουμε χάσει
πια ποιοι βρίσκονται στις θέ-
σεις των Προέδρων και των
Γραμματέων των Τριτοβάθμιων
Συνδικαλιστικών Οργάνων. Θα
τους δούμε τώρα στη Διεθνή

Έκθεση. Συνηθίζουν μία δύο
φορές τον χρόνο να κάνουν την
εμφάνισή τους.  Ούτε συγκεν-
τρώσεις δυναμικές, ούτε πορείες
αλλά και ούτε και μία παρουσία
στα Μ.Μ.Ε.
Όλοι αυτοί οι κύριοι γύρισαν το
ρολόι 30 χρόνια πίσω. Ότι είχαμε
αποκτήσει 30 και 40 χρόνια με
αγώνες και θυσίες, τα χάσαμε
μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ο συνδι-
καλισμός καμαρώνει γιατί είχε
ένα λαμπρό παρελθόν, αλλά δυ-
στυχώς δεν ισχύει το ίδιο για το
παρόν αλλά και πώς προμηνύεται
και για το μέλλον. Τα χάσαμε όλα
όσα είχαμε αποκτήσει.
Για να λέμε και αλήθειες για τον
εαυτό μας το μόνο που δεν χά-
σαμε είναι οι «Καναπέδες». Ότι
δεν κατορθώσαμε εμείς το κάνει
όπως φαίνεται το Συμβούλιο της
Επικρατείας με την απόφαση, που
όπως λέγεται μας δικαιώνει.

Ακούγεται όμως, ότι τα αναδρο-
μικά θα τα δώσουν σε βάθος
5ετίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν,
πόσοι θα προλάβουν  να τα πά-
ρουν γιατί δεν είμαστε και νέοι.
Όπως είχε πει και ο Τσίπρας οι
Συντ/χοι είναι μεγάλοι και σε λίγα
χρόνια θα μας αφήσουν και έτσι
δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο
ασφαλιστικό.
Τελειώνοντας, περιμένω αυτή τη
φορά να υπάρξει από μέρους μας
συμμετοχή άμα χρειαστεί να
αγωνιστούμε, τουλάχιστον έστω
και στα αναδρομικά να κάνουμε
μια προσπάθεια να πείσουμε τους
αρμόδιους και να διεκδικήσουμε
τα αναδρομικά και όχι περιμένον-
τας να παίρνουμε ψίχουλα 50 ή
100 ευρώ το μήνα. Ας πάρουμε
επιτέλους μία φορά τις τύχες μας
στα χέρια μας. Το ξέρω και το
ξέρετε ότι μπορούμε.

Τσαλδάρης Στέλλιος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΣΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
Αλεξίου Σωτήρης, τηλ.:
6974863843
ΔΡΑΜΑ: Γρηγοριάδης 
Θεόδωρος, τηλ.: 6936940277
ΣΕΡΡΕΣ: Μάρος Μιχαήλ, 
τηλ.: 6970809811
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Ουρεϊλίδης 
Γεώργιος, τηλ.: 6984108292
ΕΔΕΣΣΑ: Ευστρατίου Πασχάλης

ΑΡΝΙΣΣΑ: Γκάτσος Ευάγγε-
λος, τηλ.: 6946477235
ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ: Ιωαννίδης 
Χρήστος, τηλ.: 23860 232023
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Νίκου 
Απόστολος, τηλ.: 6979261077
ΦΛΩΡΙΝΑ: Απιδόπουλος 
Θεόδωρος, τηλ.: 6970887764
ΞΑΝΘΗ: Σαββόπουλος
Κων/νος, τηλ.: 6977223585
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