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ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Σ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Αυξήσεις τώρα για προστασία από τον πληθωρισμό
Με τον πληθωρισμό να τρέχει με διψήφιο ποσοστό και
τα 2/3 των συνταξιούχων να λαμβάνουν αποδοχές κάτω
από 1.000 ευρώ το μήνα, οι αναπροσαρμογές στους
συνταξιούχους - ώστε να διατηρήσουν μέρος της αγο-
ραστικής τους δύναμης -  δεν μπορεί να μεταφερθούν
έναν ακόμη χρόνο. Για το... μακρινό 2023!
Αλλά και τότε, η πλειονότητα των συνταξιούχων δεν θα
δει πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές της, καθώς
με το τέχνασμα της «προσωπικής διαφοράς», από τον
λανθασμένο επανυπολογισμό των συντάξεων των προ
του 2016 συνταξιούχων, απορροφώνται οι όποιες μελ-
λοντικές αναπροσαρμογές.
Έτσι, οι προ του 2016 συνταξιούχοι που υπέστησαν τις
μεγαλύτερες μνημονιακές περικοπές, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις δε οι μειώσεις αγγίζουν το 60%, συνεχίζουν
να δέχονται και σήμερα τις ακραίες επιπτώσεις αυτών
των επιλογών. Καίτοι η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι «βγή-
καμε από την εποπτεία». Παρά το γεγονός ότι ακόμη

και η Στατιστική Υπηρεσία εντοπίζει δραματικό ποσοστό
πληθωρισμού (10,2% τον περασμένο Απρίλιο). 
Επιπλέον:
- Οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να πληρώνουν Εισφορά
Αλληλεγγύης, δηλαδή φόρο πάνω στον φόρο και συμ-
μετοχή στα φάρμακα 50% αντί της νόμιμης συμμετοχής
25%
- Οι 2 στους 3 συνταξιούχους λαμβάνουν λιγότερα από
1.000 ευρώ το μήνα σύμφωνα με το σύστημα «Ήλιος».
- Οι παλαιοί συνταξιούχοι έχουν μέσες μηνιαίες αποδο-
χές 650 ευρώ (άνω από 81 ετών).
- Οι ανάπηροι και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου (χήρες
και ορφανά που σπουδάζουν), λαμβάνουν περί τα 630
ευρώ το μήνα.
- Σχεδόν 1 εκ. συνταξιούχοι, από ένα σύνολο κοντά στα
2,5 εκ., λαμβάνουν λιγότερα από 620 ευρώ το μήνα.
Αυτοί οι συνάδελφοι θα έπαιρναν σήμερα Επίδομα Αλ-
ληλεγγύης, αν το 2016  δεν είχαν καταργηθεί οι ρυθμί-

σεις για το ΕΚΑΣ...
Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την δραματική
κατάσταση των Ελλήνων συνταξιούχων. Η Ανώτατη Γε-
νική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ)
ζητεί από την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυ-
πουργό:
1. Χορήγηση αυξήσεων  ώστε να προστατευτεί το ει-
σόδημά μας από τον πληθωρισμό. Η νομοθετική πρό-
βλεψη για αναπροσαρμογές από το 2023 έγινε σε
περιβάλλον αποπληθωρισμού και είναι ήδη ξεπερα-
σμένη λόγω της γενικευμένης ακρίβειας.
2. Να αναβληθεί η πρόβλεψη για την θετική προσωπική
διαφορά και να λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι αύξηση.
Πόσο μάλιστα που εδώ και 14 χρόνια όχι μόνο δεν εί-
δαμε καμία αναγνώριση των θυσιών μας, αλλά υπομέ-
νουμε συνεχείς μειώσεις και εισοδηματικές
προσβολές.

Το Γραφείο Τύπου της ΑΓΣΣΕ

Προσοχή!

ρειάζεται ακόμα προ-
σοχή όσο βλέπουμε

τις καθημερινές απογευμα-
τινές ανακοινώσεις του
ΕΟΔΥ να έχουν υψηλό
αριθμό κρουσμάτων, δια-
σωληνομένων και νεκρών,
όσο κι αν οι κυβερνητικές
αποφάσεις για χαλάρωση
των μέτρων είναι σε ισχύ.

ίμαστε σε μια ηλικία
ευαίσθητη και χρει-

άζεται να προσέχουμε
ακόμα περισσότερο τον
εαυτό μας, οπότε και συ-
νεχίζουμε όταν εκτιμούμε
ότι υπάρχει υψηλή κινητι-
κότητα στους χώρους που
είμαστε να φοράμε τη
μάσκα και να προσέχουμε.

ζωή είναι δώρο και
οφείλουμε να το εκτι-

μούμε και μη ρισκάρουμε
από ανόητες κινήσεις που
δεν βοηθούν.

εωρούμε ότι η
Π.Ο.Σ.Σ. χρειάζεται να

κάνει αυτή την υπόμνηση
κατ' αρχήν στα Σωματεία
της δύναμης της και μετά
σε όλα τα μέλη τους, προ-
σωπικά στον καθέναν.

υπευθυνότητα είναι
πολύ μεγάλο πράγμα

και η πείρα της ζωής μας
έχει διδάξει ότι οφείλουμε
να τη σεβόμαστε. Ας το
κάνουμε καθημερινά
πράξη. Το χρωστάμε στον
εαυτό μας, στους ανθρώ-
πους μας και στα παιδιά
μας.

την τροποποίηση άρ-
θρων του καταστατικού

προχώρησαν οι εκλεγμένοι
εκπρόσωποι των Σωματείων
της δύναμης της Π.Ο.Σ.Σ. στο
έκτακτο Συνέδριο της Ομο-
σπονδίας μας που πραγματο-
ποιήθηκε με φυσική παρουσία
στο ξενοδοχείο NOVUS της
Αθήνας στις 9 Ιουνίου 2022.

Όλες οι αλλαγές που αφο-
ρούν στην καλύτερη λειτουρ-
γία του δευτεροβάθμιου
συνδικαλιστικού μας οργάνου
και θα βοηθήσουν όλους μας
να απελευθερωθούμε από αγ-
κυλώσεις, ψηφίστηκαν ομό-
φωνα.
Χρειάζονταν όλα αυτά; Ασφα-
λώς, δεδομένου ότι ο κόσμος

προχωρεί μπροστά, οι συνθή-
κες αλλάζουν και ο καταστα-
τικός χάρτης πάνω στον
οποίο όλοι κινούμαστε
έπρεπε να είναι ζωντανός και
να καλύπτει τις ανάγκες των
καιρών.
Τις αλλαγές στις λεπτομέ-
ρειες του τις γνωρίζουν ήδη
καλά τα Σωματεία της δύνα-

μης μας και είμαστε βέβαιοι
ότι στην κατάλληλη στιγμή θα
ενημερώσουν τα μέλη τους. 
Ωστόσο χρειάζεται να τονί-
σουμε ότι είναι δεύτερη
φορά μέσα σε μια δεκαετία
που επιχειρούμε κάτι ανά-
λογο, δείγμα ότι ο κόσμος αλ-
λάζει κι εμείς φροντίζουμε
να αλλάζουμε μαζί του.

Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό καλοκαίρι. Να διαμορφωθούν έτσι οι
συνθήκες και παρά τις δυσκολίες να τα καταφέρουμε να πάμε μερι-
κές μέρες ή περισσότερες διακοπών. Το έχουμε ανάγκη και το χρει-
αζόμαστε.
Με την επιστροφή μας τον Σεπτέμβρη και με καλύτερες συνθήκες
ελπίζουμε από τα προηγούμενα δυο χρόνια, θα μπορέσουμε να κά-
νουμε πολύ περισσότερα πράγματα.

Καλό καλοκαίρι!

Σ

Με ευρύτατη πλειοψηφία οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Σωματείων ψήφισαν
σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος 
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Ανακοίνωση 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
Οι δυσκολίες ήταν αρκετές, 12 χρόνια μνημόνια, παν-
δημίες, ακρίβειες, κλπ. Είναι γεγονός ότι έχει αλλάξει
ο τρόπος της ζωής μας. Θέλουμε όμως να πι-
στεύουμε ότι πολύ γρήγορα όλα αυτά θα ξεπερα-
στούν και σύντομα θα συναντιόμαστε πάλι για να τα
λέμε από κοντά. Για αυτό πρέπει όλοι μας να προ-
οσέχουμε. 
Ο πληθωρισμός τρέχει με πάνω από 11%. Οι παλαιοί
συνταξιούχοι, οι πριν του 2016, που υπέστησαν τις
μεγαλύτερες μνημονιακές περικοπές που σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν το 50% καθώς και
οι μειωμένες συντάξεις των νέων συνταξιούχων συ-
νεχίζουν και σήμερα να δέχονται ακραίες επιπτώ-
σεις από την ακρίβεια.
Συνεχίζουν να πληρώνουν εισφορά αλληλλεγγύης
δηλαδή φόρο στο φόρο, στα φάρμακα ξεπερνά πολ-
λές φορές η συμμετοχή το 50%, το ΕΚΑΣ κόπηκε
στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τα στατιστικά στοιχεία
επιβεβαιώνουν τη δραματική κατάσταση των συντα-

ξιούχων.
Για το 2023 ο ν. 4387/16 προβλέπει αύξηση για τους
συνταξιούχους. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν
θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους,
καθώς με την προσωπική διαφορά (θετική) που προ-
ήλθε από τον λάθος επαναϋπολογισμό των συντά-
ξεων, αποροφάται από τις όποιες μελλοντικές
αναπροσαρμογές των συντάξεων.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 
Θα πρέπει με τη χορήγηση των αυξήσεων να προ-
στατευθεί το εισόδημα των συνταξιούχων από τον
πληθωρισμό διότι τα νέα δεδομένα έχουν αλλάξει
από αυτά που προέβλεπε ο ν. 4387/16, οι οποίοι υπο-
λογισμοί, έγιναν σε περιβάλλον αποπληθωρισμού, εν

αντιθέσει σήμερα που υπάρχει συνεχής άνοδος της
ακρίβειας και ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το
11%. Να επιβληθεί η πρόβλεψη ώστε και οι συνάδελ-
φοι που έχουν θετική προσωπική διαφορά να λάβουν
ολόκληρη την αύξηση. Ας αναλογιστούμε πως εδώ
και 12 χρόνια όχι μόνο δεν είδαμε καμιά αύξηση αλλά
υπομένουμε τις συνεχόμενες μειώσεις που επέβα-
λαν οι κυβερνήσεις και καμία αναγνώριση των θυ-
σιών μας δεν υπήρξε μέχρι σήμερα, διότι χάρη στις
θυσίες των συνταξιούχων στάθηκε όρθια η Ελληνική
κοινωνία.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 
Οι συνταξιουχικές οργανώσεις, με πρωτοβουλία της
ΑΓΣΣΕ (Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιού-
χων), οι Ομοσπονδίες συνταξιούχων, τα Σωματεία,
να αγωνιστούμε για αυξήσεις που να καλύπτουν τις
απώλειες του εισοδήματός μας και να τις λάβουν
όλοι οι συνάδελφοι. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι
και να έχετε υγεία εσείς προσωπικά και οι οικογέ-
νειές σας.                                                  Το ΔΣ
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Αξιότιμοι Κύριοι, 
Λαμβάνουμε την πρωτοβουλία της πα-
ρούσης επιστολής προκείμενου να εκ-
θέσουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά
μέλη μας τα οποία έχουν μεταταγεί από
τον ΟΣΕ και τις θυγατρικές αυτού σε
έτερους φορείς του Δημοσίου. Έτσι
κατά την συνταξιοδότηση τους και ενώ
δικαιούνται την απόληψη της αποζημίω-
σης του άρθρου 55 παρ. 4 εδ.α του ΠΔ
410/1988 (άρθρο 49 παρ.4 του
Ν.993/1979), υπάρχει διαφοροποίηση
μεταξύ του εκάστοτε φορέα στον
οποίο έχουν μεταταγεί. 
Ενδεικτικά μέλη μας που έχουν μετατα-
γεί στον e-ΕΦΚΑ δεν την λαμβάνουν,
ενώ έτεροι που έχουν μεταταγεί πχ. σε
νοσοκομειακά ιδρύματα ή την αποκεν-
τρωμένη διοίκηση το λαμβάνουν. Παρα-
τηρείται επομένως μια αδικαιολόγητη
διάκριση, χωρίς αυτή να δικαιολογείται
ή να βασίζεται στον νόμο.
Σημειώνουμε ότι αφετηρία για την άρ-
νηση των εκάστοτε υπηρεσιών να κατα-
βάλλουν την ανωτέρω αποζημίωση
τυγχάνει το  υπ’ αριθμ. Φ.80000.
12498/Δ.15/247/1-4-2016, έγγραφο του
Υπουργείου σας.
Για το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη εκ-
δοθεί η σχετική 187/2020 γνωμοδότηση
του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία και τα
μέλη μας δικαιούνται την εν λόγω απο-
ζημίωση. 
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας
και τις νόμιμες ενέργειες για την διευ-
θέτηση της εν λόγω διάκρισης. 

- Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο
νέος νόμος για τον εκσυγ-
χρονισμό της πρωτοβάθμιας
φροντίδας και προβλέπεται
ότι όλοι οι ενήλικοι πολίτες
θα μπορούν από δω και στο
εξής να επιλέγουν τον προ-
σωπικό τους γιατρό, είτε
από τον ιδιωτικό τομέα είτε
από το Δημόσιο χωρίς να
ισχύουν γεωγραφικοί περιο-
ρισμοί. Με τον τρόπο αυτό,
θα εξασφαλίζεται ολοκλη-
ρωμένη και συνεχής φρον-

τίδα δωρεάν, όπως: πρό-
ληψη ασθενειών, διαχείριση
χρονίων νοσημάτων, υπο-
στήριξη και καθοδήγηση στο
σύστημα υγείας με παρα-
πομπή, εφόσον χρειάζεται,
σε ειδικό γιατρό ή νοσοκο-
μείο. Θα αποτελείται από
γενικούς ιατρούς και παθο-
λόγους, δύνανται ως προ-
σωπικοί γιατροί να
ορίζονται και γιατροί άλλων
ειδικοτήτων, ιδίως όταν εμ-
πλέκονται με την παρακο-

λούθηση χρονίως πασχόν-
των.
Σημειώνεται ότι σύντομα θα
αποσαφηνιστούν οι λεπτο-
μέρειες και προβλέπεται ότι
από τις αρχές του 2023 το
νέο πρόγραμμα να βρίσκεται
σε πλήρη εφαρμογή.
- Επειδή πολλοί συνάδελφοι
μας ρωτούν, η εξυπηρέτηση
όλων των συναδέλφων για
όποιο θέμα προκύπτει που
αφορά συνταξιοδοτικά θέ-
ματα γίνεται από τα κατά

τόπους υποκαταστήματα
του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). Σας
θυμίζουμε κατωτέρω το
νόμο για τη μεταφορά των
αρμοδιοτήτων από τα κεν-
τρικά στα περιφερειακά τα
οποία είναι υποχρεωμένα να
εξυπηρετούν όλους τους
συναδέλφους. Εφημερίδα
της κυβερνήσεως/1 Δεκεμ-
βρίου 2020 /αρ. φύλλου
5285 (Συνεδρίαση Δ.Σ. e-
ΕΦΚΑ 42/10-12-2020 ΑΠΟ-
ΦΑΣΗ 476).

1. Συντάξεις κύριες βγαίνουν εντός τε-
τραμήνου.
2. Συντάξεις χηρείας εντός τριμήνου.
3. Στις επικουρικές συντάξεις υπάρ-
χουν καθυστερήσεις.
4. Εφάπαξ βγήκαν και πληρώνονται  του
Φεβρουαρίου 2022.
5. Όσοι έχουν να λάβουν συμπληρωμα-
τικό εφάπαξ έχει ολοκληρωθεί και πλη-
ρώνεται του Νοεμβρίου 2017.
6. Επειδή πολλοί συνάδελφοι ανησυ-
χείτε για το συμπληρωματικό εφάπαξ
μέσω του site μας ανά δεκαπενθήμερο
ενημερώνουμε για την πορεία του.
7. Όσοι αναμένουν επίδομα σπουδών
για τα παιδιά τους, σας γνωρίζουμε ότι
εάν η μηχανογράφηση που ανήκει σε
ιδιώτη δεν ολοκληρώσει όλες τις εκ-
κρεμότητες του αναπροσδιορισμού
των συντάξεων δεν πρόκειται να τα
εκδώσει. Πιθανολογείται η ολοκλήρωση
του επαναπροσδιορισμού να γίνει μέχρι
τον Αύγουστο του 2022.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι παραπονούν-
ται ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι
κατανοητά, εμείς σας ενημερώνουμε
υπεύθυνα ότι εκκρεμούν δύο δικαστι-
κές αποφάσεις και συγκεκριμένα οι κα-
τωτέρω:
I. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση
από το συμβούλιο της επικρατείας που
είχε συζητηθεί τον Ιανουάριο 2021 και
αφορά τα αναδρομικά του 11μηνου Ιου-
λίου 2015 έως Ιουνίου 2016 για τις επι-
κουρικές συντάξεις τα δώρα
Χριστουγέννων Πάσχα επίδομα αδείας
II. Υπάρχει πιλοτική δίκη για το λάθος
του επανυπολογισμού των συντάξεων
την οποία όταν εκδοθεί θα σας ενημε-
ρώσουμε σχετικά.

Για τις συντάξεις που θα βγουν φαστ τρακ, προ-
σοχή στις αναγραφόμενες ημερομηνίες επειδή ο
έλεγχος θα γίνει εντός τριετίας και για άλλες
εντός διετίας! Να φυλάσσετε τα δικαιολογητικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας καλούμε στο
«Αντάμωμά» μας,
στις 23/6/2022,
ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00,
στην αίθουσα του Roof Garden
του ξενοδοχείου NOVUS - 8ος
όροφος, Καρόλου 23, Αθήνα
10437. Το αντάμωμα θα επανα-
ληφθεί και στις 21 Ιουλίου
2022.

ΑΝΤΑΜΩΜΑ!

Κάτι κινείται στην
Πελοπόννησο

Το  κομβικό έργο έχει ως αντικείμενο
την ηλεκτροκίνηση στο τμήμα της
γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη, προϋπο-
λογισμού μελέτης (84 εκατ. (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) και θα υλοποιηθεί
σε ορίζοντα τριετίας. Η νέα διπλή σι-
δηροδρομική γραμμή έχει μήκος 70,6
χιλιόμετρα και με τη λειτουργία της
ηλεκτροκίνησης, τα τρένα θα μπορούν
να αναπτύσσουν ταχύτητα έως και
200 χιλιόμετρα/ώρα. Παράλληλα, πε-
ριλαμβάνονται τηλεπικοινωνιακά συ-
στήματα πληροφόρησης επιβατών,
σύστημα ανακοινώσεων, κλήσεων
ανάγκης και ενδοεπικοινωνία, κλειστό
κύκλωμα τηλεόρασης, φυτεύσεις, εγ-
κατάσταση αντιθορυβικών πετασμά-
των σε εντοπισμένα σημεία.

Χρήσιμες πληροφορίες

Παραλαβή Μελέτης Ανάλυσης Κό-
στους-οφέλους για την Σιδηροδρο-
μική σύνδεση Πάτρα-Πύργος και
υποβολή Τεχνικού Δελτίου του
έργου στο Υπουργείο για έγκριση.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 48
εκατ. Και περιλαμβάνει την Ά φάση
κανονικοποίησης της γραμμής και
παράλληλα την άμεση επαναλει-
τουργία της μετρικής γραμμής.
Χρονοδιάγραμμα: Προκήρυξη δια-
γωνισμού από τον ΟΣΕ - OSE σε 1
μήνα, συμβασιοποίηση μέχρι τέλος
του έτους και ολοκλήρωση του
έργου και επαναλειτουργία της
γραμμής το 2024.
Ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος του
ΟΣΕ, Αθ. Κοταρας, άφησε το στίγμα
του για την αναβάθμιση του δικτύου
Πελοποννήσου (Πάτρα-Πύργος). Πι-
στεύουμε ότι η διοίκηση του ΟΣΕ θα
το ολοκληρώσει.

Επιτέλους γίνεται η
αρχή για το δίκτυο 
Πάτρας Πύργου

Επιστολή  προς
Υπουργεία Εργασίας

και Οικονομικών

Θα θέλαμε να γνωρίσουμε στα Μέλη μας ότι η Εφημερίδα εκδίδεται
από την Ομοσπονδία μας και όχι από την Ένωση. Εκ των πραγμάτων, λοι-

πόν, κάθε καθυστέρηση στην έκδοσή της δεν οφείλεται σε εμάς.

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

στο email μας info@t-spap.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει τα
υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ είναι
υπεύθυνα για τα θέματα που απα-
σχολούν τους συναδέλφους. 
Σας ενημερώνω για άλλη μία
φορά ακόμη το άρθρο 10 του
νόμου 5280 6/20 και η εγκύκλιος
του ΕΦΚΑ που μεταφέρει τις αρ-
μοδιότητες στα υποκαταστήματα
του. 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
1. Έκτακτο Συνέδριο της ΠΟΣΣ.
Στις 9/6/2022 συνήλθε στο Ξενο-
δοχείο «NOVUS», Καρόλου 23,
στην Αθήνα σε έκτακτο συνέδριο
της ΠΟΣΣ όπου παρευρέθησαν οι
εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Σω-
ματείων για την τροποποίηση ορι-
σμένων άρθρων του καταστατικού,
διότι λόγω των γεγονότων που
συνέβησαν το τελευταίο εξάμηνο
κρίθηκε επιβεβλημένη η τροποποί-
ηση άρθρων του καταστατικού
ώστε να είναι πιο δημοκρατικό και
εύχρηστο.
Ψηφίστηκαν ομόφωνα όλες οι αλ-
λαγές που προτάθηκαν πλην του
άρθρου 10-2Β στο οποίο υπήρξε
πρόταση από το Σωματείο μας με
άλλο σκεπτικό, το οποίο έδινε μό-
νιμη λύση, δυστυχώς η μη απο-
δοχή της πρότασής μας
προβλέπουμε ότι σύντομα θα
αναγκαστούμε σε νέα τροποποί-
ηση του καταστατικού για το συγ-
κεκριμένο άρθρο.
Για όλα αυτά σύντομα θα τα πούμε
από κοντά.
2. Η ΑΓΣΣΕ (Ανωτ. Συν/νδία
Συντ/ων Ελλάδος) απέστειλε εξώ-
δικο στον ΕΦΚΑ για τον λάθος
επανυπολογισμό των συντάξεων. 
Ενέργειες για τους μεταταγμένους
συναδέλφους που δεν έλαβαν την
αποζημίωση των 15.000 ευρώ.

Τοπικά
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Ένωση Συντ/χων Σιδ/κών “ο Λαρισαϊκός” Έφυγαν από
κοντά μας...

Από τον Σύνδεσμο
Συν/χων Σιδ/κών Θεσ-
σαλίας:
- Γεώργιος Κουφοστάθης,
ετών 95 Ηλεκτρολόγος  Ερ-
γοδηγός  Εργοστασίου
Βόλου, απεβίωσε
09/05/2022
- Νίκας Αναστάσιος ετών
97 Σταθμάρχης, απεβίωσε
15/05/2022
Από τον Σύνδεσμο
Συντ/χων Σιδ/κών «Ο
Λαρισαϊκός»:
-Δόκα Ευαγγελία, Διοικητική
Υπάλληλος απεβίωσε
2/5/22
- Ρουπακιά Αθανασία από
Λαμία
- Περδίκη Δέσποινα από
Λαμία
- Κοσμάς Παυλίδης, Αρχι-
σχεδιαστής Εργοστασίου
Πειραιά απεβίωσε 19/4/22
- Καρανάσης Ιωάννης, απε-
βίωσε 12/3/22
- Μοσχονησιώτης Ευάγγε-
λος, Εργοδηγός Εργοστα-
σίου Πειραιά, απεβίωσε
10/6/22
- Χατζηπαναγιώτης Δημή-
τριος, Σταθμάρχης απε-
βίωσε 13/6/22
- Πρεβεζάνος Βασίλειος,
Αρχιτεχνίτης απεβίωσε
11/6/22
- Μαλλάνα Λουκία σύζυγος
Νικολάου, απεβίωσε 7/3/22
- Δρούλια Δήμητρα απε-
βίωσε 17/3/22
- Δεγαΐτης Στάυρος Υπα/ος
ΟΣΕ απεβίωσε 27/12/21
Από την Ένωση
Συντ/χων Σιδ/κών τ.
ΣΠΑΠ: 
- Γιαννακόπουλος Γεώργιος,
Εργοδηγός μηχ/σίου (Διακο-
πτό)
- Γιαννακός Γεώργιος, Αρ-
χιεργάτης μηχ/σίου (Διακο-
πτό)
- Χρυσούλα Καλληγέρη, σύ-
ζυγος Νικολάου (Πειραιάς)
- Κούρετας Νικόλαος, Μη-
χανοδηγός ΜΠΡ (Πειραιάς)
- Κωνσταντίνος Μπακο-
στέργιος (αρχιτεχνίτης, ερ-
γοστάσιο Πειραιά ΣΠΑΠ)
- Σπύρος Δούμουρας, Αρχι-
μηχανικός ΟΣΕ (Αθήνα)
- Xασάπης Ιωάννης, Προ-
ϊστάμενος Καρόλου ΟΣΕ
- Πολίτης Κωνσταντίνος,
Κλειδούχος ΚΙΑΤΟ

Οι Διοικήσεις των 
Σωματείων εκφράζουν

τα θερμά τους συλλυπη-
τήρια.

Στον Σύνδεσμο
Συντ/χων Σιδ/κών 
«Ο Λαρισαϊκός»:
Ο κ. Περγάντης Άγγελος
προσέφερε 40 ευρώ
Στην Ένωση Συντ/χων
Σιδ/κών Θεσσαλίας: 
Η κυρία Ασημένια (Γάτου)
Βαμβάκου  πρόσφερε  50
ευρώ, στη μνήμη του συζύ-
γου της  Γάτου  Κωνσταντί-
νου

Οι Διοικήσεις των Σω-
ματείων ευχαριστούν

θερμά.

Δωρεές

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στις Εκλογές 

Αγαπητοί Συνάδελφοι - Συ-
ναδέλφισσες
Μετά τις πρόσφατες εκλο-
γές του Σωματείου
Συντ/χων «Λαρισαϊκός» για
την ανάδειξη οργάνων σε
Διοικητικό Συμβούλιο και
ΠΟΣΣ και μετά την διαμόρ-
φωση του νέου Προεδρείου,
θα θέλαμε να σας ευχαρι-
στήσουμε για μία ακόμη
φορά για την συμμετοχή
σας και την τιμή που μας κά-
νατε να μας επιλέξετε ως
εκπροσώπους σας στα ανώ-
τερα όργανα.
Υποσχόμαστε ότι και εμείς
θα φανούμε αντάξιοι της
εμπιστοσύνης σας και θα

προσπαθήσουμε να στα-
θούμε δίπλα σας. Γνωρί-
ζουμε ότι τα προβλήματα
που ταλανίζουν τους
Συντ/χους Σιδ/κούς είναι
πολλά και απαιτούν άμεσης
λύσης. Μέσα από την σφυ-
ρηλάτηση της ενότητας και

της προσπάθειας του Σωμα-
τείου μας, μαζί με τα άλλα
Πρωτοβάθμια Σωματεία και
κάτω υπό την αιγίδα της
ΠΟΣΣ, θα προσπαθήσουμε
να επιλύσουμε τα προβλή-
ματα παρά τις αντιξοότητες
και τις δυσκολίες που υπάρ-

χουν.
Και θέλω να πιστεύω ότι
καλώς εχόντων των πραγμά-
των το ΑΝΤΑΜΩΜΑ θα ξεκι-
νήσει ξανά την τελευταία
Πέμπτη του Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος
Πυργιανός Λουκάς 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ 

“Ο ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ”

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

Νέα σύνθεση Δ.Σ. «Λαρισαϊκού»

Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022,  πραγματοποιήθηκε η Τρίτη κατά  σειρά προγραμματι-
σμένη συναυλία μας στο ακριτικό Καστελλόριζο. 

Συγχρόνως πραγματοποιήθηκε μία επιθυμία και ένας πόθος μας να τραγουδήσουμε σε αυτό το μετε-
ρίζι του Ελληνισμού. Η αγάπη με την οποία μας περιέλαβαν, η προσέλευση των αρχών του νησιού, τα
χαμόγελα και το θερμό τους χειροκρότημα, μας έκαναν να νιώσουμε ότι δεν πασχίσαμε άδικα να
φτάσουμε μέχρι αυτή τη μικρή εσχατιά της πατρίδας μας. Η συγκίνησή μας πολύ μεγάλη αλλά το ίδιο
ήταν και η δική τους. Κορυφώθηκε δε όταν αφιερώσαμε την συναυλία μας στην Δέσποινα Αχλιαδιώ-
του την περίφημη κυρά της Ρω, που φέτος συμπληρώνονται σαράντα χρόνια από το θάνατό της. 
Ο Δήμαρχος Μεγίστης κ. Γιώργος Σαμψάκος, ο Αντιδήμαρχος κ. Στράτος Αμύγδαλος, η στρατιωτική
ηγεσία του νησιού και όσοι από τους κατοίκους δεν εργάζονταν εκείνη την ώρα, παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση, τραγούδησαν μαζί μας και χειροκρότησαν θερμά την προσπάθειά μας να προσφέρουμε
ποιοτική διασκέδαση και να προβάλλουμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο όπου και αν βρισκόμαστε.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και ευχόμαστε να καταφέ-
ρουμε να ξαναπάμε. Επίσης, θερμά ευχαριστούμε και όλους όσους μας βοήθησαν στην πραγματοποί-
ηση αυτής της αποστολής.            Το Δ.Σ. του Ψ.Ο.Σ.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΜΟΥΣΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ

Η χορωδία καταθέτει στεφάνι στην 
Αμφίκλεια (Δαδί) στο Χάνι της Γραβειάς

Ένα θέμα που απασχολεί αρ
κετούς Συναδέλφους

Συντ/χους σχετικά με το επίδομα
τέκνων που έχουν περάσει στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ότι
το ΤΑΠΟΤΕ δεν έχει προχωρήσει σε
αποστολή των εγκεκριμένων απο-
φάσεών του στο ΕΦΚΑ στο τμήμα
μηχανογράφησης του, προς πλη-
ρωμή των επιδομάτων τέκνων στις
συντάξεις των μελών μας.

Πρέπει η ΠΟΣΣ να μας γνωρί-
σει τι γίνεται με την υπόθεση

των Συναδέλφων Συντ/χων που
έφυγαν με τις διατάξεις του ΤΑ-

ΠΟΤΕ και όχι ΕΛΤΑ - ΟΣΕ και τι γίνε-
ται με τα αναδρομικά που μας
οφείλονται.

Έχουν γίνει προσπάθειες να
γίνει συνάντηση με τον Πρό-

εδρο του ΟΣΕ κ. Πατέρα, ώστε να
συζητηθούν θέματα που απασχο-
λούν τους Συναδέλφους Συντ/χους
για να επιλυθούν, κι εκείνος απο-
φεύγει συστηματικά να μας ορίσει
ραντεβού και σε επικοινωνία με την
γραμματεία του, μας λένε συνέχεια
ότι θα ενημερωθεί και θα μας ορί-
σει ραντεβού. Φτάνει πια αυτή η
κοροϊδία εκ μέρους του. 

Έχει κοινοποιηθεί στον ΟΣΕ
δικαστική απόφαση από τον

Απρίλιο του 2021 από τον δικηγόρο
Λαγούση Φώτη και σε συνάντηση
του 2021 που είχε γίνει με τον δι-
κηγόρο, είχαν δεσμευτεί για να
υλοποιηθεί η απόφαση όταν πάρουν
τον καινούργιο χρόνο τον προϋπο-
λογισμό του 2022, δηλαδή τον Ια-
νουάριο θα προέβαιναν στην
πληρωμή της δικαστικής απόφασης.
Παρά ταύτα τον Μάιο του 2022 η
νομική υπηρεσία αρνείται να τηρή-
σει την δέσμευσή της σε αυτά που
είχαν υποσχεθεί με την αιτιολογία

ότι αυτά έχουν παραγραφεί. Η συγ-
κεκριμένη απόφαση της νομικής
υπηρεσίας του ΟΣΕ κρύβει δόλο,
αφού την έχει στα χέρια της ένα
χρόνο πριν, στην ουσία  αυτή  πα-
ρεγράφη στα χέρια της και παρά
την διαβεβαίωση για πληρωμή. Η συγ-
κεκριμένη απόφαση έχουν πάρει τα
χρήματα τα 2/3 των συναδέλφων για
την συγκεκριμένη δικαστική απόφαση.
Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η
λογική του δίκαιου αιτήματός της δικα-
στικής απόφασης.

Νίκος Φουτζόπουλος 
Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Σ.Θεσσαλίας

Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών Θεσσαλίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πυργιανός Λουκάς 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κολλύρης Ευστάθιος 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μεγαλοοικονόμου  Ιωάννης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαχλιώτης Αντώνης
ΤΑΜΙΑΣ: Σπανός Σπυρίδων
ΜΕΛΗ: Αποστολόπουλος Βασίλειος

Κάσσης Δημήτριος
Στρογγιόγλου Ιωάννης 
Φλωράκη Δήμητρα

Mόνο με ηλεκτρονικό ραντεβού η εξυπηρέτηση, 
χωρίς ταλαιπωρία, από τον ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ υπενθυμίζει στους πολίτες μπορούν μόνο μέσω του συστή-
ματος των ηλεκτρονικών ραντεβού να εξυπηρετηθούν χωρίς ταλαιπωρία και κα-
θυστερήσεις από τις υπηρεσίες του Φορέα.
Το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού μονιμοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες
καθώς επιτυγχάνει την εξάλειψη των πολύωρων καθυστερήσεων και τις ουρές
στα γκισέ των υποκαταστημάτων και ταυτόχρονα διευκολύνει το έργο των υπαλ-
λήλων.  Οι συναλλασσόμενοι μπορούν μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr)
ή του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr/rv, να εισέλ-
θουν με τους κωδικούς Taxis στην υπηρεσία των ηλεκτρονικών ραντεβού. Με απλά
βήματα επιλέγουν την υπηρεσία και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και
κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. Την ημέρα του ραντεβού αρκεί

να προσέλθουν λίγα μόνο λεπτά νωρίτερα και να εξυπηρετηθούν άμεσα και με
ασφάλεια.
Ενδεικτικό της μεγάλης αποδοχής που είχε το μονιμοποιημένο μέτρο των ηλεκτρο-
νικών ραντεβού αποτελεί το γεγονός ότι κατά το προηγούμενο έτος (2021)
1.082.324 χρήστες έκλεισαν ηλεκτρονικά ραντεβού με τις Υπηρεσίες του Φορέα. 
Τέλος, τονίζεται πως οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν στις Τοπικές Διευθύν-
σεις του e-ΕΦΚΑ και χωρίς το κλείσιμο ηλεκτρονικού ραντεβού κατ’εξαίρεση μόνο:
- σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του επικεφαλής της
μονάδας
- εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά την ώρα προσέλευσής
του πολίτη και εφόσον δεν υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού εκείνη την ώρα.

1.

2.

3.

4.
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Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Συνταξιούχους, ανεξαρτήτως νόμου συνταξιοδότησής τους, 
να γραφτούν στα Σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας μας

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

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: Σίσσης Κωνσταντί-
νος τηλ. 6936593755 
ΞΑΝΘΗ: Σαββόπουλος
Κων/νος, τηλ.: 6977223585

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022
Η 1η του Μάη αποτελεί
για πάντα ημέρα Τιμής
και Μνήμης για την Επέ-
τειο της Πρωτομαγιάς
του 1886 και την εξέ-
γερση στο Σικάγο των
90.000  εξαθλιωμένων
εργατών και εργατριών.
- Πέρασαν από τότε
136 χρόνια με κοσμογο-
νικές αλλαγές, κοινωνι-
κές, πολιτικές και
οικονομικές.
- Με δύο Παγκόσμιους
Πολέμους  και χρησιμο-
ποίηση της πυρηνικής
ενέργειας ως μέσου
εξολόθρευσης του αν-
θρώπινου γένους, την
άνοδο και την κατάρ-
ρευση των Σοβιέτ, τη
δημιουργία του ΝΑΤΟ

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόσφατη Παγκοσμιοποίηση και
- Με ανεξίτηλα τα σημάδια της αιμάτινης πορείας του Νεότερου Ελ-
ληνισμού:
- Στον επώδυνο Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 και τους νικηφό-
ρους Βαλκανικούς Πολέμους
- Στον εμφύλιο διχασμό που οδήγησε:
- Στην συντριβή στη Μικρά Ασία της Μεγάλης Ιδέας για αναβίωση
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και
- Στον εμφύλιο πόλεμο του 1945-1949 που απέκλεισε την Ελλάδα
από το τραπέζι των νικητών παρά τις θυσίες για το έπος του 1940

και την Εθνική Αντίσταση
Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ  και η Μεταπολίτευση έδωσαν την
ελπίδα για την αναγέννηση της Χώρας μέσα από ποικιλώνυμα Ευρω-
παϊκά και Μεσογειακά προγράμματα, που όμως λεηλατήθηκαν ποικι-
λοτρόπως αντί να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές, με
συνέπεια η Ελλάδα και οι Έλληνες να βιώνουν από το 2009 μέχρι σή-
μερα μια πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική κρίση.
Παράλληλα η Παγκοσμιοποίηση που άρχισε το 1989 και σήμερα βρί-
σκεται σε κορύφωση, δημιούργησε τους ολιγάρχες, μια Παγκόσμια
ελίτ, που ως οιονεί Παγκόσμια Κυβέρνηση "μετατρέπει" τους Λαούς
σε Δουλοπάροικους χωρίς ιστορική μνήμη, χωρίς γλώσσα, χωρίς συ-
νείδηση πατρίδας.
- Είναι όνειδος και απερίγραπτος καημός να μένουμε αδρανείς για
τα διαδραματιζόμενα:
- Οι νέοι μας, όσοι μένουν ακόμα εδώ, να ζουν στη μιζέρια, ως δια-
νομείς ταχυφαγείων και την καταφρόνια των 4ωρων συμβάσεων που
ιεροκρυφίως γίνονται 7ωρα, χωρίς τη χαρά του έρωτα, του γάμου
και της οικογένειας.
- Οι 500.000 μεσήλικες, μακροχρόνια άνεργοι, που παραμένουν στο
ημίφως του κοινωνικού περιθωρίου, που έχουν βρει καταφυγή στην
πατρική εστία και στην κουτσουρεμένη κατά 50% σύνταξη, δεν προ-
σελκύουν το κοινωνικό ενδιαφέρον καμίας Κυβέρνησης.
- Ο επιχώριος Ελληνισμός φθίνει δραματικά με ενδεχόμενο  τον αφα-
νισμό του στον ιστορικό χρόνο.
- Η πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού να ζει στερημένα, «χωρίς άρτον
και θεάματα» γιατί τα θεάματα (Μέγαρα Μουσικής, Στέγη Νιάρχου,
Αρχαία Θέατρα, Μουσεία κτλ) δεν αγγίζουν την πλειοψηφία του
Λαού.
Οι αναθεωρητισμοί:
- Της Ρωσίας με την προσάρτηση της Κριμαίας και τον Πόλεμο στην
Ουκρανία προσεγγίζουν το σημείο ανάφλεξης ενός ολέθριου Τρίτου
Παγκοσμίου Πολέμου και 

- Της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί απειλή για Ελλάδα
και Κύπρο και συνεπιφέρουν
- Κρίσεις στις οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών και πρωτοφανή
ακρίβεια και φτώχεια στην Ελλάδα.
Αποτελεί συνεπώς Χρέος και Καθήκον για τις κραταιές Συνδικαλιστι-
κές Οργανώσεις της ΓΣΕΕ & της ΑΔΕΔΥ συνεπικουρούμενες από εμάς
τους συνταξιούχους της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τις συσσωρευμένες γνώσεις
και εμπειρίες να δημιουργήσουμε ένα φορέα με πολλούς ανά τη
Χώρα κόμβους Αριστείας:
- Που θα διατυπώνει θεμελιωμένες προτάσεις στα επιμέρους προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η Χώρα σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο
- Που θα προτείνει και θα γνωστοποιεί λύσεις
- Που θα κάνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικο-
νομικών και πολιτικών προβλημάτων
Που θα είναι αυστηρός  κριτής των έργων της Πολιτείας και υπο-

στηρικτής λύσεων των προβλημάτων του Λαού και της Χώρας από
την Πολιτική εξουσία 
Ζητάμε από την Πολιτεία να βρει λύσεις:
Για την κοινωνική και οικονομική επανένταξη των 500.000 μακροχρο-
νίως ανέργων, που ως πάροικοι ζουν στην Ελλάδα και συνεπώς δι-
καιούνται να ενταχθούν στην κατηγορία των μεταναστών για στήριξη
από τα  Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!
Για τους νέους της Ελλάδας, όσους απέμειναν, για την πλήρη απα-

σχόλησή τους στον Ιδιωτικό Τομέα με ετήσιες συμβάσεις, επιδοτού-
μενες κατά 50% από το Κράτος.
- Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την οικονομική στήριξη
των συνταξιούχων μπροστά στην ογκούμενη ακρίβεια στο κόστος
διατροφής και ενέργειας.

24ωρη Απεργία Κυριακή 1 Μαΐου 2022
Το Γραφείο Τύπου

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΝΑ
Ο Σιδηρόδρομος αποτέλεσε το
πρωταρχικό  μέσο μεταφοράς. Η
μεταφορά προσώπων, αγαθών αλλά
ακόμη και ιδεών, δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για ανάπτυξη και
πρόοδο.
Τα πλεονεκτήματα του Σιδηρόδρο-
μου είναι πλέον γνωστά σε όλους.
Το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τον
Σιδηρόδρομο είναι: ταχύτητα, ασφά-
λεια και προστασία του περιβάλλον-
τος.
Στην χώρα μας ο Σιδηρόδρομος
γεννήθηκε το έτος 1882 από τον
οραματιστή Χαρίλαο Τρικούπη. Δημι-
ουργήθηκαν μεγάλα τεχνικά έργα,
γέφυρες, σήραγγες, σταθμοί. Ατμο-
μηχανές, βαγόνια, επιβατικά, εμπο-
ρικά, στολές, φανάρια, ταξιδιώτες,
δημιούργησαν μία ατμόσφαιρα πρω-
τόγνωρη για την εποχή εκείνη.
Η εικόνα του τρένου που περνάει
δεν ξεφεύγει από κανένα μάτι, ούτε
παιδιού, ούτε άντρα, ούτε γυναίκας,
ούτε ηλικιωμένου, συμβολίζει πάντα
ένα σύνολο συναισθημάτων. Βλέπον-
τας κανείς από το παράθυρο ενός
βαγονιού, σιδηροδρομικούς σταθ-
μούς και τοπία σπάνιας ομορφιάς,
καταλήγει ότι μόνο με το τρένο μπο-
ρούμε να τα απολαύσουμε.
Το τρένο αποτελεί μία αληθινή με-
ταφορική δύναμη, φιλικότερη προς
το περιβάλλον που προσφέρει την
αληθινή ταξιδιωτική απόλαυση.
Όπως συνηθίζεται να λέγεται από
τον Σύλλογο φίλων του Σιδηρόδρο-
μου «Με το τρένο ταξιδεύεις, δεν
μεταφέρεσαι».
Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν
από τον Σιδηρόδρομο και γράφτη-
καν πολλά τραγούδια, ένα από αυτά
είναι «Τα τρένα που φύγαν» σε στί-
χους Βαγγέλη Γκούφα και Βασίλη Αν-
δρεόπουλου, μουσική Σταύρου
Ξαρχάκου, τραγουδά η Βίκυ Μοσχο-
λιού.
«Τα τρένα που φύγαν, αγάπες που
πήρανε, αγάπες που κλαίνε ποια
μοίρα τις μοίρανε. Δωσ’ μου χέρι να
πιαστώ, να πιαστώ να κρατηθώ ένα
γέλιο, μια ματιά κι ανασταίνετ’ η καρ-
διά�.» Το τραγούδι αυτό συνδέεται
με το τρένο «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΕΞΠΡΕΣ»
που ήταν μία σιδηροδρομική σύν-
δεση μεταξύ Αθηνών - Μονάχου
κατά την μεταναστευτική περίοδο
του 1960 και μετέφερε τις ελπίδες,
τις προσδοκίες και τα όνειρα νέων
ανθρώπων από την Ελλάδα στη Γερ-
μανία.
Τέλος, κάθε ταξίδι με το τρένο είναι
μία έμπρακτη απόδειξη μίας γνήσιας
αγάπης για τον κόσμο και τη φύση.

Αθανάσιος Π. Μόσχου
Πηγές - Βοηθήματα

Ίντερνετ
Επιλογές - Τρένα  

Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να βγούμε από την χρόνια νάρκη που βρισκόμα-
στε τόσα χρόνια. Πρέπει όλοι μαζί να αντισταθούμε και να απαιτήσουμε να μας
επιστρέψουν πίσω όλα αυτά που μας έκλεψαν και είναι αυτά που αποκτήσαμε
μετά από 30 και 35 χρόνια με κόπους και ιδρώτα. 
Το 2023 πρέπει να είναι η χρονιά του Συνταξιούχου. Πρέπει να μας δώσουν όλα
αυτά που δικαιούμαστε. 
Θέλουμε και απαιτούμε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. 
Να επανέλθουν οι συντάξεις στο 2012. 
Να δοθούν πίσω τα δώρα για τα οποία πληρώναμε 30 και 35  χρόνια τις νόμιμες
κρατήσεις.
Να καταργηθεί με νόμο ο Νόμος Κατρούγκαλου αυτό το τερατούργημα που υπο-
σχόταν η Κυβέρνηση ότι όταν θα έρθει στη εξουσία θα τον καταργήσει.
Άλλο έναν «Κατρουγκάλειο» στίγμα που άφησε είναι η περίφημη ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ-
ΦΟΡΑ.  Ο αθεόφοβος μετά από 50 χρόνια αλλάζει τον τρόπο σύνταξης και κανείς
δεν συγκινείται. Το 2016 πήραμε όλοι μια επιστολή από τον τότε Υπουργό κ. Κα-
τρούγκαλο. Με την επιστολή καθόριζε αυθαίρετα το ύψος της κύριας και επικουρι-
κής σύνταξής μας. Αισθάνομαι ότι ο Υπουργός με νομίζει βλάκα και με κοροϊδεύει
γιατί αλλιώς δεν γίνεται να τελειώνει την επιστολή με τις φράσεις: «Με την εισερ-
χόμενη άνοδο της οικονομίας θα υπάρξει αύξηση στις συντάξεις» ΝΤΡΟΠΗ -
ΝΤΡΟΠΗ - ΝΤΡΟΠΗ κ. Κατρούγκαλε και σε σένα αλλά και σε όσους υποσχέθηκαν να
καταργήσουν με νόμο αυτό το έκτρωμα - ΜΟΝΟ ΝΤΟΡΠΗ τίποτε άλλο.

Ο Γεν. Γραμματέας
Τσαλδάρης Στέλλιος 

Τα δύσκολα δύο τελευταία χρόνια
Συνάδελφοι, κάθε χρόνο τον
μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με
το καταστατικό μας, είμαστε
υποχρεωμένοι να πραγματο-
ποιήσουμε την ετήσια τα-
κτική Γενική Συνέλευση. 
Είναι αλήθεια ότι περνάμε
μία δύσκολη περίοδο λόγω
της παγκόσμιας πανδημίας
Covid -19. Εξυπακούεται ότι
το ζήτημα της προστασίας
της υγείας του κάθε συνα-
δέλφου, της οικογένειας,
του κοινωνικού συνόλου
αποτελεί κοινό στόχο και
δεν τίθεται σε καμία περί-
πτωση αιτία να θέσουμε
τους συναδέλφους σε κίν-
δυνο της υγείας τους. Για το
λόγο αυτό στο πλαίσιο της
υγειονομικής προστασίας και
την κρίση που βιώνουμε τα
τελευταία δύο χρόνια καίρια
σημασία είναι να διαφυλά-
ξουμε την υγεία, όχι μόνον
την δική μας αλλά και όλων
των Συναδέλφων.
Έτσι πήραμε την απόφαση
την Γ.Σ. να την κάνουμε στα
γραφεία του Σωματείου μας
και όχι στο Ε.Κ.Θ. Εμβολια-
στήκαμε, φυλαχτήκαμε και
είμαστε σήμερα εδώ ΠΑ-
ΡΟΝΤΕΣ. Θα ήταν όμως πα-
ράλειψη να μην αναφερθώ
στις παράπλευρες απώλειες
που είχαμε λόγω κορονοϊού,
όπως των αδελφών ΓΟΥ-

ΔΩΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΠΕΤΡΟΥ,
ΠΛΑΣΤΑΡΑΝΙΚΟ, ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ
ΧΡΗΣΤΟ -  Αιωνία τους η
μνήμη θα τους θυμόμαστε
πάντα.
Συνάδελφοι οι μέρες -
μήνες, τα δύο χρόνια ήταν
πολύ δύσκολα, οι κινήσεις
μας, οι ενέργειες περιορι-
σμένες λόγω των μέτρων
προστασίας.
Παρά τα αυστηρά μέτρα
κρατήσαμε το γραφείο μας
ανοιχτό, μετά φυσικά και
από τηλεφωνική επικοινωνία
με τους συναδέλφους, προ-
κειμένου να εξυπηρετηθούν
καθ’ ότι οι υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ λειτουργούσαν μόνο
με τα μέσα ηλεκτρονικής δι-
κτύωσης. 
ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΜΕ- ΣΤΕΡΗΣΑΜΕ
όχι με τη δική μας ευθύνη
από τους συναδέλφους την
εκδήλωση της πρωτοχρονιά-
τικης κοπής πίτας, την ετή-
σια, ημερήσια εκδρομή κ.α.
ΦΥΛΑΧΤΗΚΑΜΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΘΗΚΑΜΕ είμαστε παρόντες,
πιστεύω σύντομα θα επα-
νέλθουμε στη κανονικότητα
και όσα στερηθήκαμε θα τα
πραγματοποιήσουμε στο
μέλλον. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση θα πορευτούμε
για το καλό των συναδέλ-
φων συνταξιούχων.

Νικόλαος Τζήκας 

Ως πότε πια!

Η προσφορά ισχύει από 1/9/2022 -
31/10/2022
Δίκλινο δωμάτιο
Απλή διαμονή: 20 ευρώ 
Με πρωινό: 26 ευρώ
Με ημιδιατροφή: 40 ευρώ
Τρίκλινο δωμάτιο
Απλή διαμονή: 30 ευρώ
Με πρωινό: 39 ευρώ
Με ημιδιατροφή: 60 ευρώ
Για την ημιδιατροφή υπάρχει επιλογή
φαγητού μεταξύ  6- 8 φαγητών την

ημέρα. Καθημερινά υπάρχει δωρεάν
μεταφορά προς τα ιαματικά λουτρά
για όσους δεν διαθέτουν αυτοκίνητο.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2226022838
6980735869 cosmote, 6948072918
Ευχαριστούμε πολύ. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Προσφορά ξενοδοχείου

“ΑΙΔΗΨΟΣ”

Στις 30 Μαρτίου 2022 σε κλίμα αδελ-
φοσύνης πραγματοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση της Αναγέννησης.
Με μεγάλη επιτυχία και σε κλίμα συ-
ναδελφοσύνης πραγματοποιήθηκε η
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και
παμψηφεί εγκρίθηκαν τα θέματα της
ημερήσια διάταξης:
1. Δράση Δ.Σ.
2. Έγκριση Απολογισμού 2021

3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022
4. Απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ. 
5. Διάφορα
Συνάδελφοι εκ μέρους του Δ.Σ., σας
χαιρετίζω και σας ευχαριστώ που αν-
ταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Σή-
μερα είναι η δεύτερη εξ’ αναβολής
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και
σύμφωνα με το καταστατικό θεωρεί-
ται ότι ευρίσκεται σε απαρτία.

Γενική Συνέλευση
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