
Με την έκδοση δύο νέων υπουργικών αποφάσεων, το υπουργείο Ερ-
γασίας κλιμακώνει το χαράτσωμα παλιών και νέων συνταξιούχων 
κατ΄ εφαρμογή του νέου αντιασφαλιστικού νόμου 4387/2016. Οι 

αποφάσεις επιβάλουν πρόσθετες μειώσεις στις ήδη κουτσουρεμένες στις 
επικουρικές του ΕΤΕΑ και στα εφάπαξ των Ταμείων Πρόνοιας και προστί-
θενται πρόσφατες περικοπές στο ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων.
Ταυτόχρονα, θέτουν σε εφαρμογή την πρόβλεψη του ίδιου νόμου για επα-
νϋπολογισμό όλων των κύριων συντάξεων που αποδίδονται μέχρι τώρα, μέ-
χρι τον Σεπτέμβρη του 2017, σύμφωνα με τους νέους χαμηλότερους συντε-
λεστές, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα για παραπέρα μειώσεις στο μέλλον, 
σε εξάρτηση από την οικονομική κατάσταση του ΕΦΚΑ, με δεδομένη τη 
μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς αυτόν. 
Η νέα μείωση των επικουρικών έχει αναδρομική ισχύ από τις συντάξεις του 
Ιούνη και θα αποτυπωθεί στις συντάξεις του Αυγούστου ή του Σεπτέμβρη. 
Έτσι, για τους δύο ή τρεις μήνες που θα έχουν ήδη παρέλθει, οι περικοπές θα 
παρακρατηθούν σε ισόποσες δόσεις από τις συντάξεις που θα καταβληθούν 
μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι μειώσεις στις αποδιδόμενες 
επικουρικές συντάξεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα αφορούν 
πάνω από 200.000 συνταξιούχους, ενώ το ύψος τους μπορεί 
να φτάνει και το 1/3 της σημερινής επικουρικής σύνταξης. 
Επανϋπολογισμός – λεπίδι
Ο νέος επανϋπολογισμός των αποδιδόμενων επικουρικών 
συντάξεων θα γίνει με τον νέο μειωμένο συντελεστή 0,45% 
ανά έτος ασφάλισης, χωρίς μάλιστα να υπάρχει η προστα-
σία των κατώτερων ορίων. Έτσι, το «μαχαίρι» θα αφορά όλες 
τις επικουρικές συντάξεις, ανεξάρτητα από το ύψος τους. Το 
ύψος της περικοπής εξαρτάται από το άθροισμα κύριων και 
επικουρικών, που σύμφωνα με τον νόμο ορίζεται αθροιστι-
κά στο ποσό των 1.300 ευρώ. Έτσι θα δεχτούν άμεση μείω-
ση στην επικουρική τους σύνταξη, όσοι συνταξιούχοι έχουν 
άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω του ποσού 
των 1.300 ευρώ μεικτά. 
Επανϋπολογισμός των κύριων συντάξεων
Με τη δεύτερη απόφαση, διευκρινίζεται ο τρόπος επανυπο-
λογισμού όλων των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων 
κύριων συντάξεων μέχρι τη μέρα ψήφισης του νέου νόμου 
(12/5/2016), πλην των συντάξεων του ΟΓΑ. Με τον τρόπο 
αυτό, τίθεται σε εφαρμογή ο επανυπολογισμός όλων των κύ-
ριων συντάξεων με τους νέους χαμηλότερους συντελεστές, 
ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβρη του 2017. 
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα διαμορφωθούν για τους 
ήδη συνταξιούχους τα νέα πολύ μικρότερα ποσά συντάξεων. 
Η διαφορά με τις ήδη αποδιδόμενες συντάξεις θα συνεχίζει 
να καταβάλλεται στους δικαιούχους ως «προσωπική διαφο-
ρά», όμως έχει ήδη διαμορφωθεί η κατάλληλη «υποδομή» 
για νέες περικοπές στο μέλλον. 
Νέος τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ
Με άλλη υπουργική απόφαση, τίθενται σε ισχύ σε νέα δε-
δομένα για την απονομή των εφάπαξ, τα οποία και αυτά θα 
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Συνέχεια στη σελίδα 2

Δελτίο τύπου των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
ΙΚΑ–ΕΛΤΑ–ΔΗΜΟΣΙΟΥ–ΟΣΕ–OAEE–ΝΑΤ–ΟΤΑ–ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ

Το από 7 μήνες κυοφορούμενο έκτρωμα της κυβέρνησης που βάζει ταφόπλακα στον 
κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος, λεηλατεί τους σημερινούς 
συνταξιούχους και τους επόμενους, φτωχοποιεί ακόμα παραπέρα τα λαϊκά στρώματα, 
καταργεί το ΕΚΑΣ, η φοροεπίθεση στα λαϊκά εισοδήματα αφήνοντας στο απυρόβλητο 
το κεφάλαιο, μαζί με όλα τα άλλα που σε όλο αυτό το διάστημα ενημερώναμε τους 
συνταξιούχους ότι θα συμβούν έγινε νόμος – λαιμητόμος από τους 153 ψήφους των 
κυβερνητικών βουλευτών.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών 
τους μπαίνοντας στον αγώνα για την οργάνωση και την κινητοποίηση των συνταξιούχων 
ενάντια στις αντισυνταξιουχικές και αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων 
χαιρετίζουν τους χιλιάδες συνταξιούχους που πήραν μέρος σ’ αυτούς τους αγώνες σε όλη 
τη Χώρα.
Οι κινητοποιήσεις μας έγιναν οργανωμένες και συντεταγμένες όπου και όποτε 
εκδηλώθηκαν. Θα μείνουν παρακαταθήκη και στις νέες γενιές. Ο αγώνας για το δίκιο 
μαζί με το εργατικό κίνημα δεν σταματά όσους αντιλαϊκούς νόμους και αν ψηφισθούν. 
Δεν μαζεύουμε τις αγωνιστικές σημαίες όπως θα ήθελαν ορισμένοι…
Καλούμε τους συναδέλφους όλων των ταμείων να συσπειρωθούν στα σωματεία τους και 
στις Ομοσπονδίες τους. Να δυναμώσουν ακόμα καλύτερα τις οργανώσεις τους και να 
βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για νέο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Να 
μπούμε εμπόδιο στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών.
Να είμαστε σίγουροι ότι με τον οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να τους σταματήσουμε 
και αυτό θα κάνουμε. 

Οι συνταξιούχοι δεν σταματούν τον αγώνα 
όσοι αντιλαϊκοί νόμοι κι αν ψηφιστούν

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Στις 11 Ιουνίου 2016  πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στην 
Πάτρα,  το 9ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξι-
ούχων ΟΑΕΕ.

Την εισήγηση στο Συνέδριο παρουσίασε ο Πρόεδρος ης Ομοσπονδί-
ας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ, τονίζοντας τη δράσης της Ομοσπονδίας τα 
προηγούμενα χρόνια ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα των προηγούμενων 
κυβερνήσεων και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με αποκορύφωμα 
την ψήφιση του νέου αντιασφαλιστικού νόμου4387/2016. 
Αναφέρθηκε στη θετική δράση της Συντονιστικής Επιτροπής  Αγώνα 
(ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων  και τη συμ-
βολή της Ομοσπονδίας στον αγώνα των Συνταξιούχων ενάντια στο νόμο 
λαιμητόμο στο φορολογικό, στα ζητήματα της υγείας. 
Στο Συνέδριο προσκλήθηκε και  ο πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτή-
ρης Ραυτόπουλος ο οποίος  κατά την έναρξη του Συνεδρίου απεύθυνε 
τον ακόλουθο σύντομο χαιρετισμό:

Συνέχεια από σελίδα 1

9ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣ-ΟΑΕΕ 
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΠΑΤΡΑ

Αντιπροσωπεία της Συντονιστι-
κής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ), 

συναντήθηκε στις 9/6/2016 με τον 
Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, 
μετά από τις μεγάλες Πανελλαδικές 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των 
συνταξιούχων για τα προβλήματα 
της υγείας. Η συζήτηση πραγματο-
ποιήθηκε πάνω στο υπόμνημα της 
ΣΕΑ που έχει σταλεί στον Υπουρ-
γό και περιγράφει την τραγική κα-
τάσταση που επικρατεί συνολικά 
στην υγεία και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Η ΣΕΑ απαίτησε: Απο-
κλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία 
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
για όλους, χωρίς προϋποθέσεις και 
προαπαιτούμενα, κατάργηση κάθε 
εμπορευματοποίησης. Άμεσες προ-
σλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, άνοιγμα νοσοκομείων, 
κέντρων υγείας. Κατάργηση στα 
χαράτσια πληρωμών για γιατρούς, 
φάρμακα, συνταγές. Ο Υπουργός 
απάντησε ότι θα κινηθεί μέσα στα 

πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής. 
Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα 
στην υγεία και την ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη θα χειροτερεύουν, η 
ιδιωτική υγεία, η εμπορευματοποίη-
ση θα δυναμώνουν και τελικά υγεία 
θα έχει όποιος έχει χρήματα. Ο 
Υπουργός μας ενημέρωσε ότι έχουν 
εγκριθεί 985 προσλήψεις  παραϊα-
τρικού – νοσηλευτικού προσωπικού 
και 690 γιατρών.
Ο πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 
ήταν στη συνάντηση και έθεσε στον 
Υπουργό  το θέμα  με τις ανεξό-
φλητες δαπάνες συναδέλφων που 
έγιναν πριν την ένταξη του κλάδου 
υγείας του ΤΑΥΤΕΚΟ στον ΕΟΠΥ 
το 2012 και οι οποίες ακόμη δεν 
έχουν δοθεί στους δικαιούχους. Ο 
Υπουργός απάντησε ότι το κόστος 
είναι μεγάλο και μας παρέπεμψε στη 
Διοίκηση του ΕΟΠΥ. Το Σωματείο 
μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες 
μέχρι να δοθούν τα χρήματα στους 
συναδέλφους. 

ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Στην Αθήνα στις 8/6/2016, μετά από κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συ-
νταξιουχικών Οργανώσεων, έγινε συγκέντρωση στην πλατεία Εθνι-
κής Αντίστασης και ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Υγείας όπου 

συναντήθηκαν με την απεργιακή συγκέντρωση των υγειονομικών, ενώνο-
ντας τις φωνές τους: «Ανθρώπινες συντάξεις και δωρεάν υγεία, την κρίση 
να πληρώσει η εργοδοσία». «Δώστε λεφτά για την Υγεία, κάτω τα χέρια 
απ΄τα νοσοκομεία», «Με ψίχουλα και ψέματα δεν θα συμβιβαστούμε, όλα τα 
κλεμμένα τα διεκδικούμε». Στα κενά και τις ελλείψεις των κρατικών δομών 
Υγείας, αλλά και στις πληρωμές που επιβάλλονται στους συνταξιούχους 
αναφέρθηκε μιλώντας στη συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΙΟΣ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιού-
χων Δημοσίου. Χαιρετισμό στη συγκέντρωση των συνταξιούχων και στη 
συνέχεια των υγειονομικών, απηύθυνε και ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Τόνισε πως ο αγώνας για 
το μεγάλο πρόβλημα της Υγείας είναι κοινός για εργαζόμενους και συνταξι-
ούχους. «Έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή», ανέφερε και πρόσθεσε πως 
οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους συνεχίζουν να βάζουν το χέρι στην 
τσέπη για τις εμπορευματοποιημένες υπηρεσίες Υγείας. Στη συγκέντρωση 
και τη διαδήλωσε πήρε μέρος και το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ

είναι μειωμένα. Με τους νέους μαθηματικούς τύπους που θα ισχύσουν, 
οι μειώσεις στα εφάπαξ που ήδη εκκρεμούν για μια σχεδόν τριετία. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 15% έως 20%.  
Ο νέος τρόπος υπολογισμού αφορά όσους έχουν αποχωρήσει και απο-
χωρούν μετά την 1/9/2013.
Καταργείται η προκαταβολή του εφάπαξ  των 8.000 ευρώ που δίνονταν 
από 12 Μαΐου 2016. 
Νέα κριτήρια για το ΕΚΑΣ
Νέα εισοδηματικά κριτήρια για το ΕΚΑΣ που οδηγούν στη διακοπή της 
προνοιακής παροχής σε περίπου 80.000 δικαιούχοι, οι περικοπές ξεκι-
νούν από την 1η Ιουνίου 2016, οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα πρέπει να 
πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το προαναφε-
ρόμενο όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τους συνταξιούχους λόγω ανα-
πηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύ-
νταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Μάλιστα διευκρινίζεται ότι όσοι 
συμπληρώσουν το 65ο έτος εντός του 2016 θα δικαιούνται ΕΚΑΣ από 
τον μήνα που συμπληρώθηκε η ηλικία και εφεξής (θα καταβάλλεται από 
την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας 
μήνα).  
Το ύψος του ΕΚΑΣ για το 2016 κυμαίνεται από 57,5 ευρώ έως 230 ευρώ, 
για όσους έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύ-
ριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, 
ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, μικρότερο από 7.972 ευρώ.
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Αγαπητοί συνάδελφοι και συνα-
δέλφισσες, Εκ μέρους του Πα-

νελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», χαι-
ρετίζω το 9ο Συνέδριο της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ 
και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Το 
Συνέδριο συνέρχεται τη στιγμή που η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η ερ-
γοδοσία και η ΕΕ, εξαπολύουν ολομέ-
τωπη επίθεση στα εναπομείναντα δι-
καιώματά μας.  Αποκορύφωμα αυτής 
της επίθεσης είναι η ψήφιση του αντι-
ασφαλιστικού νόμου-οδοστρωτήρα, 
που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
πατώντας πάνω στους αντιασφα-
λιστικούς νόμους και τις πολιτικές 
αποφάσεις όλων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, φέρνουν νέα βάρβαρα 
μέτρα. Διαλύουν την κοινωνική ασφά-
λιση και τη μετατρέπουν σε προνοια-
κή. 
Συνάδελφοι,
Από αυτή την επίθεση κανένας δεν 
γλιτώνει. Προωθούν τον επανϋπολο-
γισμό των κύριων συντάξεων και για 
τους ήδη συνταξιούχους, με τους χα-
μηλότερους συντελεστές, ο οποίος θα 
ολοκληρωθεί μέχρι τον Σπτέμβριο του 
2017. Προωθούν την ενοποίηση των 
Ταμείων. Προβλέπουν ενιαίες εισφο-
ρές και παροχές, που σημαίνει νέες 
μειώσεις στις παροχές στην υγεία και 
στη σύνταξη για όλους, σύμφωνα με 
την εμπειρία από τις μέχρι σήμερα 
ενοποιήσεις – συγχωνεύσεις. 
Η νέα μείωση των επικουρικών συντά-
ξεων που αφορά πάνω από 200.000 
συνταξιούχους. 

Καταργεί σταδιακά μέχρι το 2019 το 
ΕΚΑΣ.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να απαλ-
λάξει το κράτος και την εργοδοσία από 
το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης, 
να την παραδώσει στα αρπαχτικά των 
ασφαλιστικών εταιρειών και των επι-
χειρηματιών της υγείας. Επιδιώκουν 
να μεταφέρουν για μια ακόμα φορά 
τη νέα λεηλασία των ασφαλιστικών 
και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
πάνω στις πλάτες των συνταξιούχων, 
των εργαζόμενων, των νέων.
Απέναντι σε αυτή την πολιτική της 
κυβέρνησης έχουμε υποχρέωση να 
αγωνιστούμε για την ανατροπή των 
νέων βάρβαρων αντιασφαλιστικών, 
αντεργατικών μέτρων, για την ανα-
τροπή της πολιτικής που γεννά αμέ-
τρητα βάσανα για κάθε συνταξιούχο 
για κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια.
Να αξιοποιήσουμε τη θετική πορεία 
του συνταξιουχικού κινήματος  μέσα 
από τη δράση της ΣΕΑ (Συντονιστική 
Επιτροπή Αγώνα) των συνεργαζόμε-
νων συνταξιουχικών οργανώσεων.
Αυτή την πορεία, εμείς σαν Συνταξι-
ούχοι  Σιδηροδρομικοί, θα τη συνεχί-
σουμε με πιο αποφασιστικά βήματα.
Η θετική αυτή δράση είναι παρακατα-
θήκη τόσο για το συνταξιουχικό όσο 
και για το εργατικό κίνημα και αποτε-
λεί απάντηση σε εκείνους που θέλουν 
να σπέρνουν τη μοιρολατρία και την 
απογοήτευση μέσα στο κίνημα.
Αυτό τον αγώνα θα τον συνεχίσουμε, 
το χρωστάμε στα παιδιά μας και στα 
εγγόνια μας, στις επόμενες γενιές των 
εργαζομένων.

Στον διαδικτυακό μας τόπο,
www.trenotita.gr

και στην σελίδα με τους
Νόμους μπορείτε να βρείτε

τον Αντιασφαλιστικό νόμο 4387/2016 και
τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΤΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
Η Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών συμμετείχε, την  11η  Ιουνίου 
2016, στο 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών στην Ερμούπολη της Σύρου, που διοργα-
νώθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Μουσικό Όμιλο Σύρου, στο κατα-
πληκτικό θέατρο «Απόλλων». Η εμφάνιση της Χορωδίας του Ψ.Ο.Σ. ήταν εντυπωσιακή, 
αποσπώντας τον θαυμασμό και τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων, που εκπρο-
σωπούσα ν σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πολλοί απ’ αυτούς τους εκπροσώπους, αφού συ-
νεχάρησαν την Χορωδία του Ψ.Ο.Σ. ζήτησαν ταυτόχρονα την παρουσία της στις πόλεις 
τους (Γύθειο, Μεσολόγγι, Ρόδο και αλλού). Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της 
αποστολής που εκπροσώπησαν επάξια όλους τους Σιδηροδρομικούς.

Συναυλία - Αφιέρωμα στον ΧΡΗΣΤΟ ΛΕΟΝΤΗ
από τον ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 6-6-2016 
στην αίθουσα Συνεδρίων του ΚΚΕ συναυλία – αφι-
έρωμα στον μεγάλο συνθέτη ΧΡΗΣΤΟ ΛΕΟΝΤΗ 

από τη ΧΟΡΩΔΙΑ του ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗ-
ΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ με την παρουσία και του ίδιου του συνθέ-
τη. Το άνοιγμα της εκδήλωσης έγινε από τον Γραμματέα 
της Χορωδίας ΣΤΑΘΗ ΚΟΛΛΥΡΗ, όπου επισήμανε ότι 
«τιμάμε σήμερα το Χρήστο Λεοντή που εκτός από κορυφαί-
ος συνθέτης, είναι ένας άνθρωπος που πορεύεται με ήθος 
και αξιοπρέπεια». Αναφέρθηκε επίσης στα 61 χρόνια συνε-
χούς παρουσίας της Χορωδίας, που στη διαδρομή της αυτή 
έχει αποσπάσει βραβεία, έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστι-
βάλ, εκτελώντας έργα σπουδαίων συνθετών.
Αναφέρθηκε, ακόμα, στους σπουδαίους συνθέτες που διεύ-
θυναν τη Χορωδία, ξεχωρίζοντας, αυτή που τη σημάδεψε 
περισσότερο και δεν είναι άλλη από την ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΠΑ-
ΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ.
Στη συναυλία παρευρέθηκε το Προεδρείο της ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ από τους συναδέλφους: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΗ 
(Πρόεδρο), ΡΟΥΣΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Γενικό Γραμματέα), 
ΜΕΛΟΥΔΗ ΘΑΝΑΣΗ (Ταμία) και τα μέλη του Δ.Σ.: ΧΑ-
ΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΑΒΒΑ και ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗ.
Ο πρόεδρος της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο σύντομο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στον άνθρωπο Χρήστο Λεοντή και επισήμα-
νε ένα γεγονός τον Ιανουάριο του 1966 η τότε Κυβέρνηση 
απαγόρευσε τη μετάδοση τραγουδιών του Μίκη Θεοδωρά-
κη από το ραδιόφωνο του ΕΙΡ και της ΥΕΝΕΔ. Σε ένδει-
ξη διαμαρτυρίας, ο Χρήστος Λεοντής παραιτήθηκε από τη 
διεύθυνση της ελαφράς ορχήστρας του ΕΙΡ. Ήταν η πρώτη 
διαμαρτυρία. Έπειτα, ακολούθησαν και άλλες.
Ο Χρήστος Λεοντής ήταν τότε 26 ετών και τα χρήματα που 
έπαιρνε από το ΕΙΡ (4.000 δρχ. το μήνα) του εξασφάλιζαν 
μια ανθρώπινη διαβίωση. Και τα αρνήθηκε.
Η συμπεριφορά του αυτή χαρακτηρίζει τον έως τώρα βίο 
του και δείχνει εκτός από μεγάλος Μουσικοσυνθέτης είναι 
και ένας σπουδαίος άνθρωπος.
Στη συναυλία παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΚΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ. Επίσης, ο ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ – μέ-
λος του ΠΓ και η ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΙΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ – μέλος 
του ΚΕ του Κόμματος και υπεύθυνη Πολιτισμού.
Ακολούθησε συναυλία με κομμάτια από τα έργα του Χρή-
στου Λεοντή «Κανάτα της ελευθερίας (ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟ-
ΛΩΜΟΣ – ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ), «Καταχνιά» σε στίχους του 
ΚΩΣΤΑ ΒΙΡΒΟΥ και «Αχ Έρωτα» σε ποίηση ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 
ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ, καθώς και από 
αγαπημένα και πολυτραγουδισμέ-
να τραγούδια του συνθέτη.
Την αφήγηση έκανε ο ΝΙΚΟΣ 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ.
Στο τέλος της συναυλίας έγινε 
απονομή αναμνηστικών πλακετών 
από τον ΨΟΣ και την ΕΝΟΤΗΤΑ.
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Υπεύθυνοι έκδοσης - Μέλη Δ.Σ.
Πρόεδρος: Ραυτόπουλος Σ., Αντιπρόεδρος: Φράγκος Χρ., Γεν. Γραμματέας: Ρούσσος Π.,
Ταμίας: Μελούδης Αθ., Μέλη: Χατζηθεοδωρίδης Σ., Βασιλόπουλος Π., Φωτιάδης Π.  

Με  μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή συναδέλφων,  πραγματοποιήθηκαν  οι 
εκδρομές του Σωματείου μας το προηγούμενο διάστημα.

Την Κυριακή 20/3/2016, στο Παλαμήδι – Τολό – Ναύπλιο.  Με δύο πούλμαν  επισκε-
φτήκαμε το Παλαμήδι, στη συνέχεια ακολούθησε βόλτα στο Τολό και καταλήξαμε στην 
ιστορική πόλη του Ναυπλίου.
Την Κυριακή 17/4/2016, στο Γαλατά – Πόρο.  Με τρία πούλμαν επισκεφτήκαμε την  Πα-
λαιά Επίδαυρο, βόλτα στην πόλη της Επιδαύρου, συνεχίσαμε στον Γαλατά και μετά στον 
όμορφο Πόρο. 
Την Κυριακή 22/5/2016, στα Καλάβρυτα.  Με δύο πούλμαν επισκεφτήκαμε το Μέγα 
Σπήλαιο,   τη μονή της Αγίας Λαύρας, το μνημείο του ολοκαυτώματος όπου ενημερω-
θήκαμε για το έγκλημα των Ναζιστικών Δυνάμεων Κατοχής ενάντια στο λαό των Καλα-
βρύτων στις 13/12/1943. Αρκετοί   συνάδελφοι  δεν έχασαν την ευκαιρία να θαυμάσουν 
το Φαράγγι του Βουραϊκού κατεβαίνοντας με το τρενάκι του  Οδοντωτού από τα Καλά-
βρυτα στο Διακοφτό.   

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

ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΔΥΟ ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ

Μνημείο Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων, 22/05/2016

Δυο νεκροί και δύο τραυματίες συνάδελφοι ήταν το 
αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο οχημάτων του ΟΣΕ 

τη Δευτέρα 16/5/2016 στην περιοχή Τούμπα Σερρών στη 
1 περίπου το μεσημέρι.
Το ένα ήταν όχημα unimog και έκανε εργασίες ψεκασμού 
καταπολέμησης των αγριόχορτων δίπλα από τις γραμμές 
και το άλλο ήταν «μπουρέζα», που κάνει εργασίες συντή-
ρησης στη σιδηροδρομική γραμμή. 
Το μέρος όπου έγινε το «ατύχημα», βρίσκεται στο κομμάτι 
ενός σιδηροδρομικού δικτύου απόστασης 80 χιλιομέτρων, 
όπου έχει σταματήσει η λειτουργία πολλών σταθμών, με-
ταξύ αυτών και των Σερρών. Έτσι, υπεύθυνοι για τον έλεγ-
χο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας είναι οι σταθμοί του 
Στρυμόνα και της Δράμας, που βρίσκονται στις δύο άκρες 
αυτού του κομματικού.
Το κυριότερο όμως είναι ότι σε αυτό το κομμάτι δεν λει-
τουργεί πια το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
(φωτοσήμανση), το οποίο, όταν ένα όχημα βρίσκεται στη 
γραμμή, αυτόματα ειδοποιεί μέσω φωτοσήμανσης άλλα 
οχήματα ώστε να μην το πλησιάσουν. Δηλαδή, αν λειτουρ-
γούσε, δεν θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο «ατύχημα», 
παρά μόνο αν κάποιος αγνοούσε τις ειδοποιήσεις.

Οι λόγοι που δε λειτουργεί είναι η μη χρηματοδότηση και 
η έλλειψη προσωπικού για τη συντήρηση του συστήμα-
τος. Η διαχείριση της κυκλοφορίας γίνεται τηλεφωνικά (!) 
μεταξύ των σταθμαρχείων, γεγονός που προκαλεί δυσκο-
λίες και δυσχεραίνει τον έλεγχο της κυκλοφορίας.
Επομένως, το νέο εργατικό «ατύχημα» δεν μπορεί να ιδω-
θεί έξω από τις οριακές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί 
σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο, στο φόντο της διαδικα-
σίας ιδιωτικοποίησης του δικτύου, με λειψές υλικοτεχνι-
κές υποδομές και μεγάλη έλλειψη προσωπικού (σήμερα 
απασχολούνται περίπου 3.000 υπάλληλοι, από 12.000 πριν 
από περίπου δέκα χρόνια), που με τη σειρά της έχει συνέ-
πειες όπως κλειστοί σταθμοί, αδυναμία συντήρησης του 
δικτύου, αδυναμία επαρκούς διαχείρισης της κυκλοφορίας 
κ.α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» επισημαί-
νει ότι οι δύο νεκροί συνάδελφοι στις Σέρρες «μαρτυ-
ρούν» με τον πιο τραγικό τρόπο τις μεγάλες ελλείψεις 
σε προσωπικό στον ΟΣΕ, τις διαχρονικές ευθύνες όλων 
των Κυβερνήσεων για την κατάσταση στον ΟΣΕ, απαιτεί 
την κάλυψη όλων των αναγκαίων θέσεων εργασίας, μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα 
σήμερα εν όψει της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ. «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπη-
τήρια στις οικογένειες των δύο νεκρών συναδέλφων και 
εύχεται τη γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών.

Το Προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με νέα του επιστολή (Α.Π. 494/22-06-2016) δηλώνει 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Κωνσταντίνο Πετράκη ότι δεν θα επιτρέψει να 
αγνοεί τους εκπροσώπους χιλιάδων συνταξιούχων και ζητά να οριστεί άμεσα συνάντη-
ση για το πρόβλημα 241 συναδέλφων που έλαβαν σημαντικά μειωμένες αποζημιώσεις 
κατά τη συνταξιοδότηση τους αλλά και για τη μη χορήγηση υπηρεσιακών ταυτοτήτων 
σε εκείνους του συναδέλφους που μετατάχτηκαν – διώχθηκαν με τον ν.3891/2010 από 
τον ΟΣΕ μετά από εργασία τριάντα και πλέον ετών στο σιδηρόδρομο και έχουν πάρει 
πλέον σύνταξη. 

Αναμένοντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ


