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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ - ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
τη Βουλή κατατέθηκε ήδη
το νέο ασφαλιστικό νο-
μοσχέδιο όπου θα αλλά-

ξει τα δεδομένα για παλαιούς και
νέους συνταξιούχους, όπως και
για τις εισφορές.
Το νέο ασφαλιστικό σύμφωνα με
τους προγραμματισμούς της κυ-
βέρνησης αναμένεται να έχει ψη-
φιστεί πριν τα τέλη Φεβρουαρίου,
ώστε οι εισφορές Ιανουαρίου των
μη μισθωτών που πληρώνονται
τέλη Φεβρουαρίου να καταλογι-
στούν με το νέο σύστημα και να
πληρωθούν εγκαίρως.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας,
το προσχέδιο περιλαμβάνει 104
άρθρα τα οποία αφορούν την
κύρια ασφάλιση, την επικουρική, τις
εισφορές των ελευθέρων επαγ-
γελματιών και των αγροτών, αλλά
και τις εισφορές των μισθωτών,
με την κυβέρνηση να υποστηρίζει
ότι «διορθώνει» αδικίες του λεγό-
μενου Νόμου Κατρούγκαλου και
την αντιπολίτευση να ασκεί δριμεία
κριτική. Η αναλογιστική μελέτη που
το συνοδεύει επιβεβαιώνει τη βιω-
σιμότητα του ασφαλιστικού συστή-
ματος για ακόμη 50 χρόνια, δηλαδή
έως το 2070.
Οι αλλαγές στα ποσοστά ανα-
πλήρωσης
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις τα

ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων
συντάξεων στο τμήμα της ανταπο-
δοτικής διαμορφώνονται ανάλογα
με τα έτη ασφάλισης ως εξής:
- 15 έτη: ποσοστό αναπλήρωσης
0,77%.
- 15,01 έτη έως 18 έτη: ποσοστό
αναπλήρωσης 0,84%.
- 18,01 έως και 21 έτη: ποσοστό
αναπλήρωσης 0,90%.
- 21,01 έως και 24 έτη: ποσοστό
αναπλήρωσης 0,96%
- 24,01 έως και 27 έτη: ποσοστό
αναπλήρωσης 1,03%.
- Από 27,01 έως και 30 έτη: ποσο-
στό αναπλήρωσης 1,03%
- Από 30,01 έως και 33 έτη: ποσο-
στό αναπλήρωσης 1,21%.
- Από 33,01 έως 36 έτη: ποσοστό
αναπλήρωσης 2,50% (έναντι 1,59%)
- Από 36,01 έως 40 έτη: ποσοστό
αναπλήρωσης 2,55% (έναντι 1,80%).
- Από 40,01 και πάνω έτη: προσαυ-
ξάνεται κατά 0,5% ανά έτος.
Από την 1η/10/2019 οι συντάξεις
που έχουν ήδη υπολογισθεί ή και
καταβληθεί ή εκκρεμεί ο υπολογι-
σμός τους αναπροσαρμόζονται
σύμφωνα με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης.
Στις αιτήσεις συνταξιοδότησης
που έχουν υποβληθεί μέχρι και την
30ή Σεπτεμβρίου του 2019 το
ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να

υπολείπεται του ποσού της σύντα-
ξης που θα απονεμόταν κατά το
προϊσχύον καθεστώς. Η διαφορά
καταβάλλεται στον δικαιούχο.
Οι επανυπολογισθείσες κύριες
συντάξεις που εκδόθηκαν σύμ-
φωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου,
υπολογίζονται και πάλι από
1/10/2019 με βάση τα νέα ποσο-
στά αναπλήρωσης. Σε περίπτωση
που το καταβαλλόμενο ποσό είναι
μεγαλύτερο από εκείνο του νέου
υπολογισμού, ο δικαιούχος εξακο-
λουθεί να λαμβάνει το επιπλέον
ποσό. Αν είναι μικρότερο, τότε η
σύνταξη αυξάνεται κατά το ένα
πέμπτο της πρόσθετης διαφοράς
για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου
2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020
και ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η
Δεκεμβρίου 2024.
Οι αλλαγές στις εισφορές
Η σαρωτική μεταρρύθμιση του
υπουργείου Εργασίας, όπως ανα-
φέρει η naftemporiki στο ασφαλι-
στικό σύστημα φέρνει αλλαγές και
στα ποσά των εισφορών που κα-
λούνται να πληρώσουν μισθωτοί,
αλλά και περίπου 1,5 εκατομμύριο
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοα-
πασχολούμενοι και αγρότες. Αυτές
θα ισχύσουν από το 2020.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του νο-
μοσχεδίου, που δόθηκε σε δημό-
σια διαβούλευση και αναμένεται να
ψηφιστεί στη Βουλή μέσα στο

πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουα-
ρίου, από την 1η Ιουνίου στις περι-
πτώσεις πλήρους απασχόλησης οι
ασφαλιστικές εισφορές των μι-
σθωτών μειώνονται κατά 0,90 μο-
νάδες.

Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες
μειώνονται τα ασφάλιστρα υπέρ
κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμε-
ρίζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μο-
νάδες στο ασφάλιστρο του

εργοδότη και κατά 0,27 ποσοστι-
αίες μονάδες στο ασφάλιστρο του
εργαζομένου.
Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ
ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25
ποσοστιαίες μονάδες και κατανέ-
μεται 2,69 ποσοστιαίες μονάδες
στον εργοδότη και 1,56 μονάδες
στον εργαζόμενο. Κατά 0,15 ποσο-
στιαίες μονάδες των ασφαλίστρων
υπέρ του ενιαίου λογαριασμού για
την εφαρμογή κοινωνικών πολιτι-
κών.
Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες
μειώνονται τα ασφάλιστρα υπέρ
κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμε-
ρίζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μο-
νάδες στο ασφάλιστρο του
εργοδότη και κατά 0,27 ποσοστι-
αίες μονάδες στο ασφάλιστρο του
εργαζομένου. ενώ το συνολικό
ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας δια-
μορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες
μονάδες και κατανέμεται 2,69 πο-
σοστιαίες μονάδες στον εργοδότη
και 1,56 μονάδες στον εργαζό-
μενο. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονά-
δες των ασφαλίστρων υπέρ του
ενιαίου λογαριασμού για την εφαρ-
μογή κοινωνικών πολιτικών. 
Η Π.Ο.Σ.Σ. θα περιμένει να δει τι θα
περάσει από τη Βουλή, επειδή
πολλά πράγματα απορρίπτονται ή
τροποποιούνται και θα πάρει θέση
μπροστά στο μεγάλο αυτό ζήτημα
που μας αφορά όλους.Οι πρώτες επισημάνσεις

Αναφορικά δε με το υπό συ-
ζήτηση ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο επισημαίνονται τα
ακόλουθα: 
- Παρά τις προεκλογικές διακηρύ-
ξεις της Κυβέρνησης για την κα-
τάργηση του αντιασφαλιστικού
νόμου Κατρούγκαλου, στην πράξη
επιφέρει μόνο επιφανειακές τρο-
ποποιήσεις με συνέπεια το όλο
πνεύμα να παραμένει αμετάβλητο.
- Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο
προωθεί κατ’ ουσίαν μόνο την
οργανωτικολειτουργική και διαδι-
καστική ενοποίηση, χωρίς να προ-
ωθεί ουσιαστικά την
Κοινωνικοασφαλιστική μεταρρύθ-
μιση.
- Προβλέπει περιορισμένου επι-
πέδου αυξήσεις στις συντάξεις
συγκριτικά με τις τεράστιες απώ-
λειες και μειώσεις των συντά-
ξεων της τελευταίας δεκαετίας.
- Τα ποσοστά αναπλήρωσης των
συντάξεων είναι πενιχρά επειδή
ουδόλως αφουγκράστηκε ο νομο-
θέτης στο σημείο αυτό τις απο-
φάσεις του ΣτΕ, όταν μάλιστα
απαιτείται και επιβάλλεται να
γίνει όχι επιφανειακή αλλά εκ
βάθρων αλλαγή στο νόμο Κα-
τρούγκαλου.
- Η επιβολή εισφορών υπέρ Υγει-
ονομικής περίθαλψης στις επι-
κουρικές συντάξεις (που έχουν

απαξιωθεί από συνεχόμενες
περικοπές) αντίκειται στο γε-
νικό κανόνα, ότι δηλαδή η επι-
κουρική ασφάλιση είναι διμερής
(ασφαλισμένος- εργοδότης) ο δε
κρατικός νομοθέτης ελάχιστα
επεμβαίνει σε αυτή. 
- Συνακόλουθα δε οι επικουρικές
συντάξεις πρέπει να αναπροσαρ-
μοστούν αναδρομικά, όχι  από
1/10/2019 αλλά από 12/5/2016
οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο αντι-
συνταγματικός κοινωνικοασφαλι-
στικός νομοθετικός
προγραμματισμός της απελθού-
σας Κυβέρνησης. 
- Ο επανυπολογισμός των κυρίων
συντάξεων πρέπει να γίνει χωρίς
τις αντισυνταγματικές  περικοπές
των Ν. 4051 & 4093/2012 όπως
το ΣτΕ με παρρησία αποφάσισε
με τις υπ’ αριθμ. 2287- 2290/2015
αποφάσεις του, τις οποίες όμως
ουδέποτε σεβάστηκε η απελ-
θούσα Κυβέρνηση και για
αυτό εισέπραξε τη δυσαρέ-
σκεια των συνταξιούχων στις
πρόσφατες εκλογές.
Πάγιο αίτημα των συνταξιού-
χων αποτελεί η διασφάλιση
και διατήρηση του δημόσιου
κοινωνικού χαρακτήρα του
Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης, κύριας και επι-
κουρικής.

Αντιφάσεις
Οι προεκλογικές υποσχέσεις
και διακηρύξεις της Κυβέρ-
νησης υπέρ των συνταξιούχων,
αναφορικά με την υλοποίηση και
εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 2287 &
2290/2015 αποφάσεων της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ, εξελίχθησαν
μετεκλογικά σε αντιφάσεις
και σχεδιασμούς σε βάρος
μας όπως αποτυπώθηκαν:
- στην από 4/10/2019 απόφαση
της Ολομέλειας του ΣτΕ σύμ-
φωνα με την οποία κρίθηκαν...
συνταγματικές οι περικοπές των
συντάξεων (Ν.4051 &4093/12)
και 
- στα όσα προοιωνίζονται από
τις αναμενόμενες αποφάσεις
της Πιλοτικής Δίκης της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ της 10ης Ιανουα-
ρίου του 2020. 

Κωνσταντίνος Περγαντόπουλος
Η απώλεια του φίλου και συνα-
δέλφου Κώστα Περγαντόπου-
λου μας έχει συγκινήσει
βαθύτατα.
Ο Κώστας Περγαντόπουλος ερ-
γάστηκε 40 χρόνια στο Μηχα-
νοστάσιο της Θεσσαλονίκης.
Όλοι οι Συνάδελφοί του έχουν

να πουν μια καλή κουβέντα για τον Κώστα. Καλός, αγα-
πητός και σαν τεχνίτης και σαν βαθμοφόρος. Ήταν
πάντα κοντά στους νεώτερους και πάντα πρόθυμος
να βοηθήσει και να λύσει κάθε τους πρόβλημα. 
Ο Περγαντόπουλος μετά την συνταξιοδότησή του,
ασχολήθηκε με πάθος με τον συνδικαλισμό, στο Σω-
ματείο της «Αναγέννησης». Έγινε Πρόεδρος του Σω-
ματείου «Αναγέννησης» και Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Στο τέλος
της διαδρομής του έγινε Πρόεδρος του Γεν. Συμβου-
λίου της ΠΟΣΣ.
Στο τελευταίο Συνέδριο του Νοεμβρίου 2019, η Ομο-
σπονδία τον τίμησε ιδιαίτερα δίνοντάς του πλακέτα
για την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά του. Πάν-
τοτε σωστός, συνεργάσιμος και αγαπητός απ’ όλους
τους Συναδέλφους, από τους οποίους πάντοτε ήταν
ο σεβαστός και αγαπητός Πρόεδρος.
Σαν Πρόεδρος, εργάστηκε με ζήλο, γιατί αγάπησε
πραγματικά αυτό το Σωματείο. Δεν τον είδαμε ποτέ
να θυμώσει, να φωνάξει, πάντα με το χαμόγελο και
πάντα με μια καλή κουβέντα για τον κάθε Συνάδελφο.
Έφυγε όμως ο Περγαντόπουλος με ήσυχη την ψυ-

χούλα του. Έκανε αυτό που από χρόνια είχε σαν
όνειρο. Να αποκτήσει επιτέλους και η «Αναγέννηση»
μία στέγη, ένα δικό της γραφείο. Και το πέτυχε. Ήταν
τόσο μεγάλη η χαρά και η ικανοποίησή του, που πραγ-
ματικά και να μην ήθελε το έδειχνε το πρόσωπό του
και η συμπεριφορά του. 
Το ανακοίνωσε στην Γεν. Συνέλευση στο Εργ. Κέντρο.
Είπε λοιπόν γεμάτος ικανοποίηση: «Το Σωματείο των
Συντ/χων Σιδ/κών «Η Αναγέννηση» απέκτησε δικά του
γραφεία στην οδό Ίωνος Δραγούμη 34, στον 4ο
όροφο. Τώρα, μπορείτε να ξέρετε ότι το γραφείο
είναι δικό σας. Εμείς, μπορεί να το αγοράσαμε, αλλά
είναι δικό σας, είναι των μελών της. Φαινόταν ότι επι-
τέλους έγινε αυτό που ονειρευόταν χρόνια για το Σω-
ματείο. Έγινε επιτέλους το όνειρό του
πραγματικότητα.
Ο Περγαντόπουλος Κώστας ήταν άξιος οικογενειάρ-
χης, στοργικός σύζυγος και πατέρας. Είχε μια πολύ
άξια σύζυγο την Φιλιώ, με την οποία απέκτησαν δυο
υπέροχα και άξια κορίτσια, την Μαρία και την Αικατε-
ρίνη, οι οποίες παντρεύτηκαν δυο πολύ καλούς συζύ-
γους και τους χάρισαν 3 εγγονάκια. 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά του, ο Θεός να τους δίνει παρηγοριά, δύναμη
και υγεία για να τον θυμούνται πάτα με αγάπη και σε-
βασμό. Να είναι αιωνία η μνήμη και ελαφρύ το χώμα
που τον σκεπάζει.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
Κώστα.

Το ΔΣ

ΣΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)
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Από την  δράση  της  Ένωσης  Συντ /χων Σιδ /κών τέως Δικτύου  ΣΠΑΠ

Επικοινωνία με την Ένωση
Συντ/χων Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ στο

email μας ensysipe@gmail.com

Συνάντηση με τον Γ.Γ.
του Υπουργό Συγκοι-
νωνιών και Υποδομών 

κ. Σταθόπουλο

Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης Συν/xων Σιδ/κών 
τ. ΣΠΑΠ με τον υπουργό κ. Μηταράκη

Το Προεδρείο του Σωματείου
μας συναντήθηκε με τον Γενικό
Γραμματέα κ. Σταθόπουλο και
συζήτησε θέματα που απασχο-
λούν τους συνταξιούχους,
όπως η έκδοση ταυτοτήτων, οι
ευκολίες μεταφοράς, οι κρατή-
σεις πέραν του 25% καθώς και
το Σιδηροδρομικό Μουσείο.
Ο Γεν. Γραμματέας μας διαβε-
βαίωσε ότι θα βοηθήσει για την
επίλυση των ανωτέρω προβλη-
μάτων.
Α) Για το Δίκτυο Πελοποννήσου
μας διαβεβαίωσε ότι ως το
Πάσχα του 2020 θα λειτουργή-
σει η γραμμή για το Αίγιο.
Β) Θα διατεθούν κονδύλια για
την ανακαίνιση της γραμμής Πά-
τρας - Πύργου για την επανα-
λειτουργία της.

Συνάδελφοι για μια ακόμη φορά η 
Ένωση μας πρωτοστατεί στην προ-

άσπιση των δικαίων αιτημάτων του κλάδου μας.
Την Παρασκευή 22-11-2019 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης μας, με
τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας κ. Μηταράκη.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση μας,
ήταν η έκδοση τροποποιητικών συντάξεων, δυνα-
τότητα επαναϋπολογισμού παλαιών συντάξεων με

τον νέο νόμο, έκδοση συντάξεων χηρείας και επι-
κουρικών συντάξεων, το ζήτημα των δευτερευου-
σών απολαβών στον υπολογισμό του εφάπαξ
καθώς η διατήρηση των γραφείων του πρώην ΤΑ-
ΠΟΤΕ. 
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ
υπήρξε η ρητή διαβεβαίωση εκ μέρους του
Υπουργού ότι έχει πληρωθεί δεν πρόκειται να
χαθεί.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Ένωση Συντ/χων Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ καλεί
τα μέλη της σε Ετήσια Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί στις 10/3/2020
και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο
NOVUS CITY HOTEL (Καρόλου 23, πλ. Κα-
ραϊσκάκη, Αθήνα).
Επειδή στην πρώτη Συνεδρίαση είναι δύ-
σκολη η επίτευξη απαρτίας, η οριστική Συ-
νεδρίαση θα γίνει οπωσδήποτε την
επόμενη Τρίτη 17/3/2020 την ίδια ώρα
και στο ίδιο ξενοδοχείο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Απολογισμός Δράσης Διοίκησης 2019
2. Προγραμματισμός Δράσης Διοίκησης
2020 
3. Οικονομικός απολογισμός 2019
4. Προϋπολογισμός 2020 
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Βράβευση μελών για την προσφορά
τους στην Ένωση
7. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΘ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ

Πραγματοποιηθήκαν με μεγάλη επιτυχία στην Επαρχία οι εκδηλώσεις κοπής Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας σε Άργος, Τρίπολη, Άσσο (Κορινθίας), Διακοπτό, Πάτρα, Πύργο

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ τέως ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ

ΠΑΤΡΑ - 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ:
Ψυχογιός Παναγιώτης, 
τηλ.: 6973347227 /
2610223689
ΠΥΡΓΟΣ:
Αρβανίτης Νικόλαος
τηλ. 6973329820
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

Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών Θεσσαλίας

Κοπή πίτας Συνδέσμου 
Συντ/χων Σιδ/κών Θεσσαλίας

Ένα Εκκλησάκι αφιερωμένο στην 
Αγ. Βαρβάρα και στον Άγ. Φίλιππο

Την 1η/2/2020 ημέρα Σάββατο
πραγματοποιήθηκε στο ξενο-
δοχείο «VOLOS PALACE» η κοπή
πίτας του Συνδέσμου
Συντ/χων Σιδ/κών Θεσσαλίας,
στην οποία παρευρέθηκαν αρ-
κετοί Συνάδελφοι, Βουλευτές
του Νομού, η Αντιπεριφερει-
άρχης, εκπρόσωπος του

δήμου Βόλου, καθώς επίσης οι Συνάδελφοι κ.κ. Σπανός και Σαξώνης του
Συνδέσμου «Λαρισαϊκός». Επίσης, παρευρέθηκε και μίλησε ο εκπρόσωπος
της Π.Ο.Σ. κ. Νικολάου και ο εκπρόσωπος των Εργαζομένων του Συνδέ-
σμου Σιδ/κού Θεσσαλίας κ. Θωμάς Ρουσσιώτης. Επιστολή απέστειλε ο
Πρόεδρος της ΠΟΣΣ κ. Αποστολόπουλος Βασίλης. Χαιρέτησαν την εκδή-

λωση οι Βουλευτές του Νομού, η Αν-
τιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και ο
Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΣ κ. Καραμαν-
λής Γεώργιος, ο οποίος μίλησε για τα
μεγάλα προβλήματα που έχουν συσ-
σωρευτεί τα τελευταία χρόνια της
κρίσης και για τις προσπάθειες που
γίνονται για την επίλυσή τους. Τις
προσφωνήσεις έκανε ο συνάδελφος
Αναστάσιος Τσαλούχας. Το φλουρί
κέρδισαν οι Κεχαγιά Άρτεμης, Κατε-
ρής Κων/νος και Κεραμάρης Δημή-
τριος.

Το ΔΣ του Σ.Σ.Σ. Θεσσαλίας 

Στον προαύλιο χώρο του ΟΣΕ στον Βόλο, στις
αρχές Οκτωβρίου τοποθετήθηκε ένα εκκλη-
σάκι μετά από προσπάθεια πολλών χρόνων,
από τον Σύνδεσμο Συντ/χων Σιδ/κών Θεσσα-
λίας, με πρωτεργάτη τον Συνάδελφο Από-
στολο Καρκαλά και συμπαραστάτη τη Γ.Α.Ι.Α.
ΟΣΕ. Το εκκλησάκι είναι αφιερωμένο στην Αγία
Βαρβάρα, Προστάτιδα του Θεσσαλικού Σιδη-
ρόδρομου και στον Άγιο Φίλιππο τον διάκονο

που είναι προστάτης του Σιδηρόδρομου. 
Ο Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών Θεσσαλίας και η Λέσχη Σιδ/κών Βόλου, ευ-
χαριστούν τον συνάδελφο Απόστολο Καρκαλά, τη Γ.Α.Ι.Α. ΟΣΕ και τον Προ-
ϊστάμενο Δ’ Γραμμής κ. Σπύρο Παναδρεάδη.

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Γ.    ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Δ.

Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

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

ΔΡΑΜΑ: Βαρύτης Χριστό-
δουλος, τηλ.: 6946904892
ΣΕΡΡΕΣ: Σαββίδης Σταύ-
ρος, τηλ.: 6976449199
ΈΔΕΣΣΑ: Σιάνης Αναστά-
σιος, τηλ.: 6977796888
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Χρυσοστόμου 
Ανέστης, τηλ.: 6977263260

Ο Σύνδεσμος Μακεδονίας - Θράκης στην προ-
σπάθεια που κάνει για να γίνει πιο εύκολη και
καλύτερη η ενημέρωση των μελών μας, θα
πρέπει όσοι έχουν email να το δηλώσουν στο
Σωματείο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΙΤΥΤΖΟΓΙΑΣ ΒΑΣ.    ΜΑΡΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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‘Ενωση Συντ /χων Σιδ /κών “Ο Λαρισαϊκός ”

Μεγάλη και φέτος η συμμετοχή
την 1η Νοεμβρίου, των συγγενών
Συναδέλφων και φίλων στο πα-
ρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων
στα Δοξαρά της Λάρισας.
Μετά την τέλεση της Θείας Λει-
τουργίας και αρτοκλασίας υπέρ
υγείας όλων των Σιδηροδρομικών
και των οικογενειών τους, τελέ-
στηκε το καθιερωμένο Πανελλα-
δικό Σιδηροδρομικό Μνημόσυνο
που τελείται εδώ και 7 χρόνια
υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συντ/χων Σιδ/κών
και την συμμετοχή όλων των Σω-
ματείων της δυνάμεώς της: ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΙΣ Β. Ελλάδος,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Β. Ελλά-
δος με έδρα την Θεσσαλονίκη,
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ με έδρα τον
Βόλο, ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ με
έδρα την Αθήνα, ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟ-

ΠΟΝΝΗΣΟΥ
με έδρα την Αθήνα.
Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε δημόσια την Ιερά
Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνά-
βου, για την ικανοποίηση του αι-
τήματός μας να καλύψουν με
ιερέα την τέλεση των ακολου-

θιών της Θείας Λειτουρ-
γίας και του Μνημόσυνου
και τους ιεροψάλτες που
έψαλαν, όπως κάθε
χρόνο. 
Στη Θεία Λειτουργία και
το Μνημόσυνο παρευρέ-
θηκαν ο Πρόεδρος της

ΠΟΣΣ με μέλη του
ΔΣ καθώς και Πρό-
εδροι των προανα-
φερθέντων
Σωματείων με μέλη
των ΔΣ. Επίσης, πα-
ρευρέθηκε και τί-
μησε την εκδήλωση
ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Δοξα-
ρών Παλαιοκώστας
Λάμπρος και πολλοί
κάτοικοι των γύρω
χωριών.

ΕΝΩΜΕΝΟ 
ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Το καθιερωμένο
ΑΝΤΑΜΩΜΑ
για τον μήνα
ΜΑΡΤΙΟ θα
γίνει στις
26/3/2020 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. και για τον μήνα 
ΑΠΡΙΛΙΟ θα γίνει στις
30/4/2020 ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 10:00 π.μ.
στο ξενοδοχείο  NOVUS -
CITY HOTEL (Καρόλου 23
πλατεία Καραϊσκάκη -
Αθήνα).

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συνάδελφοι, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε εις την Ετήσια Γε-
νική Συνέλευση του Σωματείου «Λαρισαϊκός», η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεως της Ομοσπονδίας, στα
γραφεία μας, Πειραιώς & Βούλγαρη 1, Αθήνα, 5ος όροφος, ημέρα
Τετάρτη 11/3/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Επειδή κατά την πρώτη Γεν. Συνέλευση είναι δύσκολο να υπάρξει
απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη
18/3/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου
NOVUS - CITY HOTEL, Καρόλου 23, Πλ. Καραϊσκάκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Απολογισμός δράσης Διοίκησης 2019
2. Προγραμματισμός δράσης Διοίκησης 2020 

3.Οικονομικός Απολογισμός 2019
4. Προϋπολογισμός 2020 
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
6. Απαλλαγή ευθυνών Διοίκησης
7. Ανακοινώσεις - Προτάσεις 
Προς αποφυγήν ταλαιπωρίας των
συναδέλφων, σας προσκαλούμε
όλους να παρευρεθείτε στη δεύ-
τερη ημερομηνία, η οποία θα είναι
και η τελευταία σύμφωνα με το κα-
ταστατικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β.    ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-
ΠΟΙ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

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

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΙΤΩΝ
Αγαπητοί Συνάδελφοι σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Υγεία και Ευτυ-
χία σε σας και στις οικογένειές σας.
Συνάδελφοι, καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την με-
γάλη σας συμμετοχή στην κοπή των πιτών. Πιστεύουμε η ενημέ-

ρωση που κάναμε να σας ικανοποίησε. Προσπαθούμε να απαντή-
σουμε σε όλα τα προβλήματά σας που είναι πολλά και εύλογα.
Σας υποσχόμαστε ότι η Ένωση Συν/χων Σι/κών Λαρισαϊκού θα είναι
πάντα κοντά στο πλευρό σας σε ότι πρόβλημα σας απασχολεί. 

Έφυγαν από κοντά μας...

ΔΩΡΕΕΣ
• Στην Ένωση Συντ/χων
Σιδ/κών «Ο Λαρισαϊκός»:
Η κα Παπανδρέου Όλγα στην μνήμη
του συζύγου της Γεωργίου, 20
ευρώ
Η κα Κατσανιώτη Νικολίτσα στην
μνήμη του συζύγου της Νικόλαου,
30 ευρώ
•Στον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών Θεσσαλίας:
Η κα Ρήγα Ευθυμία στην μνήμη του
συζύγου της Νικόλαου Ρήγα, 50
ευρώ
Η κα Μάγδα Πασχάλη στην μνήμη
του συζύγου της Κων/νου, 20
ευρώ
Η κα Κεχαγιά Άρτεμη στην μνήμη
του συζύγου της Βάϊου, 20 ευρώ
• Στον Σύνδεσμο Συντ/χων

Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ:
Η κα Ιωαννίδου Ευαγγελία τ. Προ-
ϊστ. Ιατρείου Πειραιώς, στην μνήμη
του συζύγου της Στεφάνου, 50
ευρώ
Στην μνήμη της Διονυσίας Πολυ-
τσοπούλου - Κοροβέση, τα παιδιά
της Αγγελική, Ξανθή, Παναγιώτης,
Νίκη και Βασίλης το ποσό των 100
ευρώ
• Στον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑ-
ΚΗΣ:
Η κα Παπαδοπούλου Παρασκευή
στην μνήμη του συζύγου της Κατο-
λία Στυλιανού, 50 ευρώ
Η κα Πετρούλα Πέτρου στην μνήμη
της μητέρας της Βαρλατσάνη Γε-
ωργία, 20 ευρώ

Από την Ένωση Συντ/χων
Σιδ/κών «Ο Λαρισαϊκός»:
- Λεβεντόπουλος Παναγιώτης - Εργο-
δηγός ΚΕΠ, απεβίωσε στις 20/10/19
- Κατσανιώτης Νικόλας - Εργοδηγός
ΚΕΠ, απεβίωσε στις 19/9/19
- Κριεμπάρδης Παντελής - Αρχ/της
ΚΕΠ, ετών 67 απεβίωσε στις 27/9/19 
- Ευστρατιάδης Στυλιανός - Μηχανο-
δηγός, ετών 63 απεβίωσε στις
15/10/19
- Σκλάβος Κων/νος - Αρχ/της Εργ.
Πειραιά, απεβίωσε στις 28/10/19
- Παναγής Βασίλειος - Εργοδηγός
Γραμμής, ετών 93 απεβίωσε στις
13/9/19
- Μπερσίμης Γεώργιος - Εργοστα-
σιάρχης Τ.Μ.Κ., ετών 73 απεβίωσε
30/10/19
- Σφήνας Γεώργιος - Εργοδηγός ΚΕΠ,
απεβίωσε τον Ιούλιο 2019
- Βάθη Χρυσούλα - Διοικ. Υπάλληλος,
απεβίωσε 30/1/2020
- Κυριαζής Ανδρέας - Μηχανοδηγός,
απεβίωσε 28/1/2020
- Καραμποΐκης Χρήστος - Διευθυντής
ΟΣΕ, απεβίωσε 31/1/2020
- Πετρόπουλος Γεώργιος - Αρχ/της
ΚΕΠ, απεβίωσε 7/1/2020
- Ζωγραφάκης Εμμανουήλ - Πολ. Μη-
χανικός τ. Διευθυντής ΟΣΕ, απεβίωσε
24/1/2020
Από τον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών Θεσσαλίας:
- Κυριακίδης Γεώργιος - Αρχιτεχνίτης
Εργ/σίου Βόλου, ετών 65 απεβίωσε
στις 5/10/19

- Γιαννούλης Αριστείδης - Τεχνίτης
Εργ/σίου Βόλου, ετών 58 απεβίωσε
στις 26/10/19
- Αβαράκη Θεοδώρα σύζυγος Λεω-
νίδα Αβαράκη, ετών 94 απεβίωσε στις
16/10/19
- Μαλλιαρός Νικόλαος - Σταθμάρχης,
ετών 62 απεβίωσε στις 7/11/19
- Πέτρου Σπυρίδων - Ηλεκτρολόγος
Αρχ/της Εργ/σίου Βόλου, ετών 80
απεβίωσε στις 7/11/19
Από τον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ:
- Ανδρεακοπούλου Αγγελική, σύζυγος
Γεωργίου - Αθήνα
- Τσιώδηλος Δημήτριος -τ. Φορτωτής,
Πάτρα
- Μανώλος Φώτιος - Οδηγός αυτοκ.,
Πάτρα
- Πολυτσοπούλου - Κοροβέση Διονυ-
σία - Διοικητικός Υπάλληλος - Καρό-
λου Τμηματάρχης, απεβίωσε στις
22/3/19
- Σπυρόπουλος Κων/νος - Μηχ/γος,
Πύργος, Αντιπρόσωπος Ένωσης
ΣΠΑΠ Ν. Ηλείας
- Μπόμπος Παναγιώτης - Ελεγκτής,
Πάτρα
- Κιούφτης Κώστας- Ελεγκτής , Πάτρα
- Βάθυ Χρυσούλα - Διευθύντρια ΟΣΕ
- Λαζάρου Κώστας - Αρχιεργάτης
Γραμμής, Κόρινθος
- Δρέλας Νικόλαος - Εργοδηγός ΚΕΠ
- Διονυσία Πολυτσοπούλου - Καρα-
βέση, Διοικητική Υπάλληλος τ. Τμημα-
τάρχης , έφυγε από την ζωή τον
Μάρτιο 2019 

ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΚΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τμηματάρχης ΟΣΕ

Απεβίωσε την 28/10/19
Πολύ νέα εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο η
αγαπητή συνάδελφος Γεωργία που έφυγε από τη
ζωή στα 67 της χρόνια. Η Γεωργία εργάστηκε στον
ΟΣΕ σαν Διοικητικός υπάλληλος, ήταν αγαπητή και
συνεργάσιμη συνάδελφος με όλους, τίμια και ηθική

και πάντα με το χαμόγελο. Δημιούργησε μια υπέ-
ροχη οικογένεια μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο
Αντώνη Βαχλιώτη. Καλό σου ταξίδι συναδέλφισσα,
θα σε θυμόμαστε πάντα. Αιωνία σου η μνήμη. 

Το ΔΣ της 
Ένωσης «ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ» 

ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ

Με πόνο ψυχής αποχαιρετή-
σαμε σε ηλικία 60 ετών την
Ευανθία, συνάδελφο και εξα-
δέλφη μας. Συνυπηρετήσαμε
στον ΟΣΕ επί σειρά ετών. Εξαί-
ρετη ψυχή. Αγαπητή σε όλους
τους συναδέλφους. Αιωνία σου
η μνήμη Ευανθία.

Τα ξαδέλφια σου 
Καναρίδης - τ. Γ. Γραμμα-

τέας Σ.Σ.Σ.Θ
Κατέρης - Σταθμάρχης 

ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΙΘΟΡΕΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΑ ΔΟΞΑΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στερνό αντίο
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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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Σωματείο Συντ/χων Σιδ/κών Β. Ελλάδος “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ”

Από νεαρός ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς γίνεται υποθέσεις που
πηγαίνουν στα δικαστήρια από το μονομελές μέχρι το ΣτΕ, να αλλάζουν τις
περισσότερες φορές στον δρόμο.
Τι συμβαίνει άραγε; Όλοι οι δικαστές δεν έχουν σπουδάσει τους ίδιους νό-
μους; Όλες οι αποφάσεις δεν παίρνονται βάσει των νόμων; Διαφορετικούς
νόμους οι Πρωτοδίκες από τους Εφέτες; Άλλους ποινικούς ή Αστικού Νό-
μους συμβουλεύονται; Το βέβαια είναι πως όλα αυτά τα πληρώνει ο κοσμά-
κης, συρόμενος στα δικαστήρια χρόνια ολόκληρα, ξοδεύοντας πολλές
φορές ολόκληρες περιουσίες για να βρει το δίκαιό του. Εκτός από το
άγχος και την αγωνία που κοστίζουν και την υγεία του.
Από το 2010 όλες οι Κυβερνήσεις βρήκαν το εύκολο θύμα, τους συνταξι-
ούχους, - γιατί άραγε; - τους οποίους έχουν αφαιμάξει, έχουν αποστεώσει
ως τον αδύναμο κρίκο και εκτός αυτού μας αδικούν με αποφάσεις άδικες -
κραυγαλέες χωρίς να ιδρώνει το αυτί τους. Μας θεωρούν ανισότιμους και
ανισόνομους πολίτες δευτέρας κατηγορίας, όπως ευτυχώς δεν λέει το
«Σύνταγμά μας». Ακούστε ένα παράδειγμα κραυγαλέο που βγάζει μάτι
υπουργέ κ. Βρούτση.

Επιζώντες Συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί του Ν3395 έχουμε απομείνει περί-
που 60 - 70 όλοι κι όλοι σε όλη την Ελλάδα. Με τους Νόμους 4024/11 και
4051/12 μας επεβλήθη μια μείωση περίπου 10% στην σύνταξή μας. Ο
Νόμος αυτός καταργήθηκε ως παράνομος και τα χρήματα επεστράφησαν
στους Σιδηροδρομικούς αυτούς που είχαν συμπληρώσει 35ετία. Στους
υπάλληλους της ΕΛΞΕΩΣ και ΚΙΝΗΣΕΩΣ δηλαδή στην αιχμή του δόρατος του
ΟΣΕ, όχι. Δεν είδαν οι ανεγκέφαλοι ότι οι δυο αυτές κατηγορίες απολυό-
μενα με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας μας - λόγω γήρατος
- γράφει η απόφαση της συντάξεώς μας. Επομένως ήτοι αδύνατον να συμ-
πληρώσουμε 35 χρόνια υπηρεσίας. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι
στους 35ετής σταμάτησε η κράτηση αυτή από την σύνταξή τους, ενώ
εμείς οι δεύτερης κατηγορίας εξακολουθούμε να πληρώνουμε το ληστρικό
αυτό χαράτσι προς δόξαν της Δημοκρατίας. Τα χρήματα που πλήρωναν οι
35ρηδες πληρώναμε κι εμείς. Για τους πρώτους οι Νόμοι ήταν παράνομοι
ενώ για εμάς ήταν νόμιμοι.
Εδώ στην περίπτωση μας αυτή η επιστήμη σηκώνει τα ΧΕΡΙΑ ΨΗΛΑ. Προφα-
νώς δεν διάβασαν τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του ΟΣΕ!

Κοιν.: Διευθυντή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη
Εκπροσωπώντας ακόμα περίπου 65-70 μελλοθάνατους - λόγω ηλικίας,
αφού όλοι μας έχουμε υπερβεί σχεδόν το 80ο έτος της ηλικίας μας - σας
απευθύνω μια ΚΡΑΥΓΗ αγωνίας και αγανάκτησης για μία εξόφθαλμή ΑΔΙΚΙΑ
που βγάζει μάτι και που μας κατατάσσει μη ισόνομους αλλά και μη ισότι-
μους Έλληνες. Επιγραμματικά:
Είμαστε Συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί του Νόμου 339 - Προσωπικό έλξεως
και Κινήσεως. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού προβλέπει συνταξιοδό-
τησή μας στα πενήντα πέντε έτη (55 έτη). Η απόφαση συνταξιοδότησης
ανέφερε «ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ». Προφανώς λόγω φύσεως της εργασίας μας.
Με τους Νόμους 4024/11 και 4051/12 η κράτηση περίπου 10% στη σύν-
ταξή μας κρίθηκε παράνομη και επέστρεψε στους συναδέλφους μας των
παρακρατηθέντων μόνο όμως σε αυτούς που είχαν συμπληρώσει τριάντα
πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας. Ταυτοχρόνως σταμάτησε και η εν λόγω κρά-
τηση του 10%. Σε εμάς τους πληβείους όχι μόνο δεν μας επέτρεψαν τα

αναδρομικά, αλλά συνεχίζουμε να πληρώνουμε το ΧΑΡΑΤΣΙ. Αυτή είναι η
λογική των κατσαπλιάδων παρανοϊκών υπουργών Τσακαλώτου - Κατρούγ-
καλου. 
Σημειωτέον ότι οι δυο αυτές κατηγορίες μας είναι η αιχμή του δόρατος
του ΟΣΕ, που εργάζεται σε αντίξοες συνθήκες όλο το εικοσιτετράωρο και
που αριθμεί δεκάδες θανάτους, ακρωτηριασμούς, αναπηρίες λόγω συγ-
κρούσεων, εκτροχιασμών, ηλεκτροπληξιών και λοιπών ατυχημάτων συνα-
δέλφων μας που έπαθαν εν υπηρεσία και ένεκεν τούτης.
Και σας ερωτώ: Πρέπει να πεθάνουμε με το παράπονο ότι εμείς οι ταπει-
νοί δεν προστατευόμεθα από αυτό το κράτος, από τους Νόμους του; Είμα-
στε παιδιά κατώτερου Θεού;
Με την ύστατη ελπίδα ότι θα τύχουμε της δεούσης προσοχής της Νέας
Κυβερνήσεως τώρα στας δυσμάς του βίου μας.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛ.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡOΜΙΚΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 
6-9: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα (Αγ.
Πνεύματος), Τρίτη
4ήμερη  αεροπορική στην  μοναδική
Κάρπαθο
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ
9ήμερη απόδραση στις Δαλματικές
Ακτές. Ζάγκρεμπ, Λιουμπλιάνα, Οπα-
τία, Σπήλαια Ποστόνια, Λίμνες Πλίβι-
τσε, Σιμπένικ, Τρογκίρ, Σπλιτ,
Ντουμπρόβνικ, Κοτόρ, κ.α.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
10ήμερη οδική στον Μαρτυρικό
Πόντο. Θα επισκεφτούμε περισσό-
τερες από 15 πόλεις του ιστορικού
Πόντου, Αμάσεια, Κάβειρα, Νικόπολη,
Αργυρούπολη, Τραπεζούντα, Σαμ-
ψούντα Σινώπη, κ.α.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
24-29: Γύρος Ιορδανίας, Νεκρά Θά-
λασσα, Αμμάν, Πέτρα, Γέρασα, κ.α.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
14-15  Σάββατο - Κυριακή: Μουσείο
Θερμοπυλών, Λουτρά Πλατυστό-
μου, Μονή Αγάθωνος
Πληροφορίες - Δηλ. συμμετο-
χής:
Κολλύρης Ευστάθιος τηλ. 6945
264202
Αναστασόπουλος Παναγιώτης
τηλ. 6908 724888

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2020

Η Θέμις είναι κοντόφθαλμη και κάνει πως δεν βλέπει και το κουβέρνο 
είναι κουφό και κάνει πως πέρα βρέχει

Γράφει ο Κ. Σταματόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Συντ/χων
Σιδ/κών Β.Ε. «Η Αναγέννησις» στην ετήσια Τακτική
Γ.Σ. που θα γίνει στις 11/3/2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Σωματείου
Ίωνος Δραγούμη 39, όροφος 4ος. Σε περίπτωση
μη απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3/2020 στο ΕΚΘ στον 1ο όροφο
με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία - Έκθεση Δράσης Διοικήσεως

2. Έγκριση Ισολογισμού 2019
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Απαλλαγή ευθυνών Διοίκησης 
6. Ανακοινώσεις - Προτάσεις - Διάφορα 

ΕΝΤΟΛΗ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-1-2020
Παναγιότατε π. Χρυσόστομε, αξιό-
τιμοι προσκεκλημένοι, Συναδέλφισ-
σες - Συνάδελφοι, εκ μέρους του
ΔΣ του Σωματείου Συντ/χων
Σιδ/κών «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» σας ευ-
χαριστούμε που ανταποκριθήκατε
στην σημερινή μας εκδήλωση
κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Σας
ευχόμεθα Χρόνια πολλά, καλή χρο-
νιά, προσωπική και οικογενειακή ευ-
τυχία.
Φίλες - φίλοι - Συναδέλφισσες -
Συνάδελφοι, ευχαριστούμε τον Θεό
που μας αξίωσε και φέτος να έρ-
θουμε και να συναντηθούμε σε
αυτήν την αίθουσα όπως και τον Ια-
νουάριο του 2019.
Η πλειοψηφία - οι περισσότεροι εί-
μαστε εδώ παρόντες, λίγοι όμως

και μεταξύ αυτών που αποδήμησαν
εις Κύριον είναι και ο τέως Πρό-
εδρος μας Κώστας Περγαντόπου-
λος εις μνήμη αυτών παρακαλώ να
κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. 

Συναδέλφισσες- οι ένας ακόμη
χρόνος  πέρασε στην άβυσσο του
παρελθόντος. Το 2019 μας άφησε
ευχάριστες και δυσάρεστες ανα-
μνήσεις. Εμείς ας κρατήσουμε τις
καλές, ευχάριστες στιγμές διότι
αυτό μας επιβάλλει η ηλικία μας.
Ανταλλάξαμε ευχές για το καινούρ-
γιο χρόνο, ευχηθήκαμε κάθε καλό -
υγεία - χαρά - πρόοδο - οικογενει-
ακή θαλπωρή.
Ας γίνει ο καινούργιος χρόνος αλη-

θινός οδηγός για επιτυχία - δημι-
ουργικότητα, ας φωτίσει το Άγιο
Πνεύμα τους δικαστές του Συμβου-
λίου της Επικρατείας να βγάλουν
ικανοποιητική απόφαση για τα πα-
ρακρατηθέντα των Συντ/χων που
έγιναν με τους μνημονιακούς νό-
μους.
Το ΔΣ της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ προσπά-
θησε - αγωνίστηκε - συμμετείχε σε
διάφορες εκδηλώσεις - συγκεν-
τρώσεις - κινητοποιήσεις - διαμαρ-
τυρίες τόσο στην Αθήνα όσο και
στην Θεσσαλονίκη. Δεν σταματάμε
όμως, συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες μας για να μπορούμε να προ-
σφέρουμε σε όλους εσάς κάτι το
καλύτερο.
Εμείς ότι κάνουμε το κάνουμε από
αγάπη προς τα μέλη του Σωματείου

μας και όχι μόνο, που ασφαλώς
τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ
καθώς όλα αυτά τα χρόνια μας πε-
ριβάλλουν με αγάπη και εμπιστο-
σύνη. Έτσι μας δίνουν δύναμη και
κουράγιο για να μπορούμε να στε-
κόμαστε στο ύψος που πρέπει, για
να έχουμε την δυνατότητα να διορ-
γανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις με
ελεύθερη είσοδο, που συμβάλλουν
θετικά στο κοινωνικό σύνολο. Η
δική σας αγάπη και συμμετοχή είναι
ο οδηγός μας για περισσότερες
ενέργειες και επιτυχίες. Ευχή όλων
μας είναι να έχουμε ένα ελπιδο-
φόρο 2020 με 
Υγεία - Αγάπη - Ειρήνη - Πίστη στην
Θρησκεία - Πατρίδα - Οικογένεια.
Χρόνια πολλά, καλή Χρονιά

ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜε την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωσή μας:
1. Αγγελίδης Θεόδωρος - Εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας
2. Κυριζόγλου Λάζαρος - Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
3. Παγώνης Δημήτρης - Εκπρόσωπος Ε.Κ.Θ.
4. Ιωαννίδης Δημήτρης - Εκπρόσωπος Σιμοπούλου Ευστ.
5. Πυτιτζόγιας Βασίλειος - Πρόεδρος Συνδέσμου Συντ/χων Σιδ/κών
Μακεδονίας - Θράκης
6. Λάζος Νικόλαος - Πρόεδρος Σ.Β.Ε.
7. Ιωαννίδης Δημήτριος - Εκπρόσωπος Βουλευτού Σιμοπούλου Ευστ.
8. Μυλωνάκης Ανδρέας - Πρόεδρος Σιδηροδρομικού Μουσείου
Θεσ/κης
9. Αλμπάνης Αστέριος - Πρόεδρος Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Αμ-
πελόκηπων
10. Νικολάου Χρήστος - τέως Διευθυντής ΟΣΕ
11. Γιαννακίδης Χρήστος - κάλυψε δημοσιογραφικά την όλη μας εκ-
δήλωση

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

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδρομή 
της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ στον γύρο της Πελοποννήσου. 

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΜΑ
Προς τον Αξιότιμο Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση

Στην αίθουσα ΚΛΙΜΑΤΑΡΙΑ
συγκεντρώθηκαν οι Συνάδελ-
φοι Συντ/χοι Σιδ/κοί Αλεξαν-
δρούπολης προκειμένου να
κόψουν την Πρωτοχρονιάτικη
πίτα. Τυχερός της εκδήλωσης
ο συνάδελφος Σκαρλόπουλος
Κων/νος.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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