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Αμέσως μετά τις άδειες και από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου ξανάρ-
χισε, το γνωστό σε όλους τους συνταξιούχους, θέμα με τα αναδρομικά 

των συνταξιούχων.
Οι γνωστοί «αναλυτές εργατολόγοι», μέσα από τα συστημικά κανάλια άρ-
χισαν παραπληροφορούν ξανά τους συνταξιούχους (όπως έκαναν τα τελευ-
ταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τον Ιούνιο του 2015 όταν και βγήκε η απόφα-
ση του ΣτΕ που έκρινε  αντισυνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεων με 
τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012) ότι θα τους επιστραφούν διάφορα 
ποσά, κάθε φορά και διαφορετικά. 
Σαν σωματείο, θέλουμε για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας γι’ 
αυτό το σημαντικό θέμα και όπως δεν κάναμε μέχρι σήμερα, δεν θα κάνουμε 
και στη συνέχεια, να παίρνουμε μέρος στον εμπαιγμό και στην παραπληρο-
φόρηση των συναδέλφων μας συνταξιούχων. 
Να ξεκαθαρίσουμε ότι,
Πρώτον, δεν πρόκειται για αναδρομικά αλλά για την επιστροφή των αιμα-
τοβαμμένων περικοπών που υποστήκαμε με τους μνημονιακούς νόμους και 
ιδιαίτερα με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012.
Δεύτερον, σε μια ευνομούμενη πολιτεία που στοιχειωδώς σέβεται τους πολί-
τες της και ιδιαίτερα τους απόμαχους της δουλειάς, θα εφαρμόζονταν αμέ-
σως η απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 που έκρινε τις περικοπές των 
συντάξεων αντισυνταγματικές.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τους χειρισμούς της για την 
ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης συγκροτώντας επιτροπή στην 

οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Το 
έργο της, το οποίο πρέπει να παραδοθεί μέχρι τις 4/10/2019, είναι η “επεξερ-
γασία και διατύπωση του μηχανισμού μετάβασης σε ένα νέο σύστημα κεφα-
λαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα“, δηλαδή η παράδοση της 
δημόσιας επικουρικής ασφάλισης στους ιδιώτες.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι από 1/1/2021 και για όσους θα ασφαλίζονται από 
αυτή την ημερομηνία και μετά θα υπάρχει η “ελεύθερη επιλογή” της δημόσιας 
ή της ιδιωτικής ασφάλισης, ευελπιστώντας ότι οι νέοι άνθρωποι που στο μυαλό 
τους η έννοια της σύνταξης και μάλιστα της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης 
μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός θα επιλέξουν μαζικά την ιδιωτική ασφάλι-
ση!!! και αδιαφορώντας για το τι θα γίνουν εκατομμύρια συνταξιούχοι όταν θα 
σταματήσει η είσπραξη των εισφορών και δεν θα υπάρχουν πλέον έσοδα στη 
δημόσια επικουρική ασφάλιση.
Τα πρόσφατα παραδείγματα των δύο παρακάτω Επαγγελματικών Επικουρικών 
Ταμείων είναι αμείλικτα. Το ΛΕΠΕΤΕ, λογαριασμός επικούρισης των εργαζο-
μένων της Εθνικής Τράπεζας, σταμάτησε να καταβάλει συντάξεις από 1/1/2018 
και καταβλήθηκαν αναδρομικά λίγες μέρες πριν τις εκλογές του Ιουλίου από το 
ΕΤΕΑΕΠ. Το ΕΤΕΑΕΠ, επίσης, υποχρεώθηκε να καταβάλει το  Επικουρικό των 
συνταξιούχων της ΕΡΤ και οι εισφορές των εν ενεργεία ασφαλισμένων μετα-
φέρθηκαν στον ΕΔΟΕΑΠ ώστε να αποκτήσει πρόσθετα έσοδα.
Στο ΕΤΕΑΕΠ από 1/1/2017 με τον νόμο Κατρούγκαλου συνενώθηκε όλη η 
επικούριση, είτε είχε την μορφή επικουρικών ταμείων είτε ως λογαριασμοί σε 
ταμεία κύριας ασφάλισης. Άλλαξε και ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών 
συντάξεων, που βασίζεται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα και την λεγόμενη 
νοητή κεφαλαιοποίηση.
Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 για όλους ανεξάρτητα τους ασφαλι-
σμένους είτε ασφαλίζονται για πρώτη φορά, είτε είναι παλαιοί ασφαλισμένοι 
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Διαλύεται η Δημόσια Επικουρική Ασφάλιση
και παραδίδεται στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες

η σύνταξη αποτελεί προϊόν “ατομικού κουμπαρά” που το τελικό ποσό διαμορ-
φώνεται με το προσδόκιμο ζωής (τι ηλικία έχει ο συνταξιούχος) και τα συνο-
λικά έσοδα του ταμείου. Η σύνταξη για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014 
διαμορφώνεται με τον συντελεστή 0,45% επί του μέσου όρου των συντάξιμων 
αποδοχών από το 2002 και μετά και όσα χρόνια υπάρχουν έως 31/12/2014.
Η σύνταξη δηλαδή αποτελείται από 2 τμήματα και φτάνει στο τελικό ποσό.
Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι όσοι ασφαλίζονται από 1/1/2015 η 
σύνταξή τους δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό κοινωνικής ασφάλισης όπως την 
γνωρίσαμε και αυτό που επιδιώκει η σημερινή κυβέρνηση είναι να απαλλαγεί 
οριστικά το δημόσιο και από την τυπική εξασφάλιση της χορήγησης επικουρι-
κής σύνταξης. Την ενδιαφέρει να δώσει τις εισφορές στους ιδιώτες για να κερ-
δοσκοπήσουν τζογάροντας τα χρήματα των εργαζομένων και επειδή θα είναι 
“ελεύθερη” η επιλογή, ευθύνη τους αν δεν πάρουν στο τέλος καμία σύνταξη…
Τελικός στόχος είναι η απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους της υποχρέ-
ωσης καταβολής εισφορών στην επικουρική ασφάλιση και την κατάργηση της 
δημόσιας επικουρικής ασφάλισης.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΔΕΙ

Είκοσι χρόνια τώρα, κάθε ασφαλιστικός νόμος που ψηφιζόταν ήταν χει-
ρότερος από τον προηγούμενο, οι απόμαχοι της δουλειάς βλέπουν τις 

συντάξεις τους να λεηλατούνται, ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε να κλι-
μακώσει αυτήν την αντιασφαλιστική επίθεση. Και ενώ αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα, η νέα Κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας Γ.Βρούτσης – με 
πρόσχημα μετρημένες περιπτώσεις – ανακαλύπτουν ξανά την ιστορία με 
τα «συντάξεις μαμούθ». Παλιά τους τέχνη κόσκινο! Η παραφιλολογία που 
εξαπολύεται είναι το γνωστό προπέτασμα καπνού που φτιάχνεται πριν από 
κάθε νέα επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση. Τα ίδια που κάνει σήμερα η 
Κυβέρνηση της ΝΔ για να καμουφλάρει την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της 
Ασφάλισης, τα έκανε παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ που τους 
διαδέχθηκε..... Στο κάτω κάτω, άλλωστε, και αυτές οι μετρημένες περιπτώ-
σεις «χρυσών συντάξεων», που αφορούν πολύ συγκεκριμένους χώρους, δη-
μιούργημα των δικών τους κυβερνήσεων είναι, οι οποίες εμφανίζονται ως 
«ανίκανες» να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα, αλλά.... πολύ ικανές για τη 
σφαγή 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, ένα τεράστιο κομμάτι των οποίων 
παλεύει να τα βγάλει πέρα με συντάξεις πείνας. Το ίδιο έργο το έχουμε ξα-
ναδεί σε πολλές περιπτώσεις, στις «αποκαλύψεις» για τις «μαϊμού συντά-
ξεις αναπηρίας», για τους «μεγαλοοφειλέτες της ΔΕΗ», για τους «μεγάλους 
φοροφυγάδες» κ.ο.κ., όμως στην τελική πάντα την πληρώνει ο λαός, ενώ το 
κεφάλαιο και τα... «golden boys» του «διευκολύνονται» ποικιλοτρόπως και 
μένουν στο απυρόβλητο!

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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Με τη «σφραγίδα» του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν συ-
νταγματικές οι περικοπές του 13ου και 14ου μισθού των Δημοσίων 

Υπαλλήλων, όπως είχε γίνει ήδη γνωστό από το Μάιο. Ωστόσο, η Ολομέ-
λεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου δημοσίευσε το σκεπτικό των 
αποφάσεών της, οι οποίες ελήφθησαν κατά πλειοψηφία.  
Κατά τους δικαστές, η κατάργηση των τριών επιδομάτων «τεκμηριώνεται 
επαρκώς» και δεν λογίζεται ως απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, 
για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί 
ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμό-
ζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προ-
σπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της 
Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από τις επιταγές της ΕΕ για 
μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος». 
Οι σύμβουλοι υπογραμμίζουν πως «κατά τη λήψη του επίμαχου μέτρου ο 
νομοθέτης είχε πλήρη επίγνωση όχι μόνο του εν γένει επιπέδου διαβίωσης 
του πληθυσμού της Χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των 
δημοσίων υπαλλήλων, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και το 
νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων».
Μάλιστα, στο σκεπτικό επισημαίνεται ότι η αποδοχές των δημοσίων 
υπαλλήλων ακόμη και μετά την κατάργηση των επίμαχων επιδομάτων 
«εξασφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης τόσο σε σχέση με όσους δι-
αβιούσαν στα όρια της φτώχιας όσο και με όσους απασχολούνταν στον 
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Με το κιάλι είδαν πέρσι τις διακοπές – έστω και για λίγες ημέρες – 
πάνω από τους μισούς Έλληνες. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της EUROSTAT το 51% του πληθυ-
σμού της χώρας μας από 16 ετών και άνω δεν μπόρεσε να εκδράμει το 
2018 ούτε για μια εβδομάδα, καταγράφοντας, έτσι, το τρίτο υψηλότερο 
ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού με την Κύπρο. 
«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που το επίμαχο ποσοστό αυξήθηκε 
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία πενταετία, από 49% το 
2013 σε 51% το 2018», επισημαίνει η Αρχή και συνεχίζει:
«Το 2009, λίγο πριν η Ελλάδα εισέλθει σε περίοδο ύφεσης, το αντίστοι-
χο ποσοστό ήταν στο 46,3%, ενώ το 2015, χρονιά που επιβλήθηκαν τα 
capital controls, αυτό εκτοξεύθηκε στο 53,7%. Πρόκειται για το υψηλό-
τερο ποσοστό κατά ην περίοδο 2009-2018».
Όσον αφορά στην υπόλοιπη κατάταξη, τις δύο πρώτες θέσεις κατέκτη-
σαν Ρουμανία και Κροατία, με 58,9% και 51,3% αντίστοιχα, με την πε-
ντάδα να συμπληρώνεται από Ιταλία και Ουγγαρία, με 43,7% και 43% 
εκάστη. Πορτογαλία, Ισπανία και Βουλγαρία βρέθηκαν στις αμέσως επό-
μενες θέσεις (41,3%, 34,2% και 30,5%), ενώ καλύτερη ήταν η κατάσταση 
σε Γερμανία και Σουηδία που μόλις το 14,5% και το 9,7% αντίστοιχα των 
κατοίκων τους να μην έχουν τη δυνατότητα να λείψουν για ένα 7ήμερο. 
Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τα στοιχεία για το 2019 τώρα που «βγή-
καμε» από τα μνημόνια και προχωράμε στην «ανάπτυξη» για όλους. 
* (στοιχεία EUROSTAT το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μαζί με την Κύπρο στην ΕΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΟ 51% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟ 2018

ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο».
Επιβεβαιώνοντας ότι οι κατώτεροι μισθοί και οι συντάξεις στον ιδιωτικό 
τομέα γίνονται μοχλός πίεσης στα χέρια του αστικού κράτους για τη συ-
νολική συμπίεση των μισθών και των συντάξεων. 
Η ολομέλεια του ΣτΕ εξέφρασε διαμετρικά αντίθετη άποψη από αυτή της 
επταμελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του ίδιου δικαστηρίου, που είχε 
κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των τριών επιδομάτων – δώρων 
που έγιναν με το νόμο 4093/2012. Σύμφωνα με την απόφαση των δικα-
στών του ΣΤ΄ Τμήματος η κατάργηση των δώρων – επιδομάτων αντίκει-
ται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτό 
αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. 
Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη απόφαση του ΣτΕ, 
που έκρινε «συνταγματικό» και «νόμιμο» το πετσόκομμα της λίστας Βα-
ρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, και έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά 
ότι όλο το αντεργατικό μνημονιακό οπλοστάσιο διατηρείται άθικτο και 
στη… «μεταμνημονιακή» περίοδο. 
Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στην απόφαση των ανώτατων δικα-
στών που έχουν κληθεί να κρίνουν τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου 
με διάχυτο το φόβο ότι μπορεί η απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ για τα 
δώρα των εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων να λειτουργήσει ως πρόκρι-
μα  και για τους συνταξιούχους.
Επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα ότι η ανάκτηση των τεράστιων 
απωλειών των συνταξιούχων και των εργαζομένων από την επίθεση της 
σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι ζήτημα που θα κρι-
θεί στους δρόμους, στην ενίσχυση της πάλης, απέναντι στην πολιτική 
στήριξης του κεφαλαίου, απέναντι στην απατηλή λογική του «μικρότερου 
κακού» και της «αναποτελεσματικότητας των αγώνων». 

Με αυτό τον τίτλο αναρτήθηκε στα ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ την Τρίτη 
23 Ιουλίου 2019, από τον συνάδελφο Χρήστο Γιαννακίδη το παρακάτω 

κείμενο:
«Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε μια φήμη που έκανε λόγο για αύξηση του 
ποσοστού της συμμετοχής των συνταξιούχων σιδηροδρομικών στην έκδοση ει-
σιτηρίων για ταξίδια με τα τρένα, από 20% σε 50%. 
Τα «Σ.Ν.» μόλις πληροφορήθηκαν την κυκλοφορούσα φήμη, ζήτησαν και ενη-
μερώθηκαν από τον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος 
ανέφερε ότι αυτή η φήμη δεν ισχύει γιατί από χθες το βράδυ ενσωματώθηκε 
στο σύστημα το παλιό καθεστώς όπως ήταν μέχρι τώρα δηλαδή συμμετοχή 
20%.
Με συνταξιούχο σιδηροδρομικό που επικοινωνήσαμε, εκτιμά ότι δεν αποκλείε-
ται πίσω από αυτή τη φήμη να κρύβεται πολιτική σκοπιμότητα…
Με το που πληροφορήθηκαν αυτή τη φήμη, οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί, 
τα τηλέφωνα πήραν στην κυριολεξία ‘‘φωτιά’’».
Πληροφορούμε τον καλό συνάδελφο Γιαννακίδη ότι δεν πρόκειται για φήμη, 
με ανυπόγραφο έγγραφο που στάλθηκε στα εκδοτήρια εισιτηρίων και στα 
πρακτορεία, ενημέρωνε τους συνεργάτες ότι από την Πέμπτη 18/7/2019 για 
τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς η συμμετοχή στην έκδοση των εισιτη-
ρίων για να ταξιδέψουν με τα τρένα θα αυξηθεί από 20% σε 50%.
Το συγκεκριμένο ανυπόγραφο έγγραφο είναι στην κατοχή μας και αν μας το 
ζητήσει ο συνάδελφος Γιαννακίδης θα είναι στη διάθεσή του.  Η ανάκληση 
του εγγράφου έγινε μετά από ενημέρωση που είχαμε από συναδέλφους και 
με άμεση παρέμβαση του Προέδρου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρη Ραυτόπου-
λου, στην Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπου μας δήλωσαν ότι δεν ισχύει.
Άρα δεν ήταν φήμη, ούτε πολιτική σκοπιμότητα, ήταν μια προσπάθεια για 
ντεφάκτο αύξηση της συμμετοχής των συνταξιούχων σιδηροδρομικών από 
20% στο 50%, που δηλώνουμε ότι σαν Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιού-
χων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» με την αγωνιστική συμμετοχή των συ-
ναδέλφων, δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει.
Ταυτόχρονα όπως επανειλημμένα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, θα απαιτήσου-
με την έκδοση των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων που καθυστερούν απαρά-
δεκτα.
Γι’ αυτό χρειάζεται ετοιμότητα και επαγρύπνηση από όλους μας. 

ΜΙΑ ΦΗΜΗ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ
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Οι απειλές που εκτόξευσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κω-
στής Χατζηδάκης για αναζήτηση ποινικών ευθυνών σχετικά με την υπό-

θεση της ΔΕΗ και τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής είναι προφανές ότι 
αποσκοπούν να δημιουργήσουν ερείσματα στην κοινή γνώμη που θα διευκο-
λύνουν τα κυβερνητικά σχέδια για το μέλλον της επιχείρησης, τα οποία αποκά-
λυψε ο ίδιος στην πρόσφατη συνέντευξή του στην «Καθημερινή» στις 1/9/2019: 
«Με τα μέτρα διάσωσης και εξυγίανσης που παρουσιάσαμε για τη ΔΕΗ, επιδι-
ώκουμε, πέρα από να την κρατήσουμε όρθια, να την καταστήσουμε ελκυστική 
σε υποψήφιους επενδυτές». Θα την εξυγιάνουν δηλαδή όχι για να λειτουργήσει 
προς όφελος της κοινωνίας αλλά για να την ξεπουλήσουν. Μάλιστα, η επίθε-
ση κατά της ΔΕΗ συνδέεται άμεσα με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο 
Βερολίνο, που συνέπεσε χρονικά και με τη συμφωνία του με την καγκελάριο 
Μέρκελ για την πραγματοποίηση εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 επεν-
δυτικού φόρουμ για την εκπόνηση «πράσινου επενδυτικού σχεδίου» για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ομως, η χώρα μας είναι αυτή που είναι προικι-
σμένη με τον ήλιο, τους ανέμους και τις θάλασσες. Δεν μπορούν να αξιοποιη-
θούν από τη ΔΕΗ με τη μορφή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Πρέπει να 
έλθουν οι Γερμανοί να αξιοποιήσουν την αιολική, την ηλιακή και την ενέργεια 
των κυμάτων; Βέβαια, οι σκοπιμότητες που υπηρετού1ν τα σχέδια της Ν.Δ. 
θα αποκαλυφθούν μεσοπρόθεσμα, όταν θα μπορεί να συγκριθεί η τότε κατά-
σταση της επιχείρησης και οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών 
με τη σημερινή της κατάσταση αλλά και τον κοινωνικό της χαρακτήρα στη 
διάρκεια της κρίσης. Διότι υπάρχει προηγούμενο που επιτείνει τους φόβους 
μας για το μέλλον της ΔΕΗ: Πρόκειται για τη διάλυση του ελληνικού σιδηρο-
δρόμου με εμπνευστή του σχεδίου «εξυγίανσης» και πάλι τον κ. Κωστή Χατζη-
δάκη, ο οποίος ως υπουργός Μεταφορών στοχοποίησε το 2008 τον ΟΣΕ για 
το χρέος του και στις 12/8/2008 παρουσίασε το πλάνο της «ανασυγκρότησής» 
του. Ποιοι όμως προκάλεσαν το χρέος του σιδηροδρόμου; Ο διάδοχος του κ. 
Χατζηδάκη στο υπουργείο Μεταφορών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, είχε παρα-
δεχτεί ότι η αναλογία εσόδων – εξόδων του σιδηροδρόμου στην Ευρώπη είναι 
8 προς 10, ενώ στην Ελλάδα 1 προς 8. Το χάσμα αυτό μεταξύ της Ευρώπης και 

Κύριε Χατζηδάκη,
μη διαλύσετε και τη ΔΕΗ όπως τον σιδηρόδρομο

της χώρας μας οφειλόταν στον κομματισμό, στις πελατειακές σχέσεις και στην 
αναξιοκρατία που επέτειναν τη δυσλειτουργία του ΟΣΕ, για τα οποία υπόλογα 
ήσαν τα δύο κόμματα του δικομματισμού (Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ). Δηλαδή οι ίδιοι 
οι «διασώστες». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, 
Κυριάκος Κιουλάφας, στην έκθεσή του με θέμα «ΟΣΕ – Η αλήθεια για την κρί-
ση», έγραφε τότε: «Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι η γενεσιουρ-
γός αιτία τής πράγματι κακής οικονομικής εικόνας του ΟΣΕ οφείλεται στο ότι 
ο ΟΣΕ υποχρεώνεται να λειτουργεί με “πολιτικά κριτήρια” και να αξιολογείται 
με “επιχειρηματικά κριτήρια”». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της «εξυγίανσης» 
του ΟΣΕ; Μετέφεραν εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανοδηγούς, σταθμάρχες, 
προσωπικό κίνησης, απαραίτητο για την κυκλοφορία αμαξοστοιχιών, σε νο-
σοκομεία, εφορείες αρχαιοτήτων, κ.α. Ομως, όπως υποστήριζε ο Aνταμ Σμιθ 
στη θεωρία του περί «ανθρώπινου κεφαλαίου», η απόκτηση από τον υπάλληλο 
παραγωγικών ικανοτήτων κοστίζει πάντα πραγματική δαπάνη, η οποία είναι 
πάγιο κεφάλαιο που περιέχεται στον ίδιο. Δηλαδή εκμηδένισαν πάγιο κεφά-
λαιο του ΟΣΕ μεταφέροντας εξειδικευμένους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους 
σε άσχετες υπηρεσίες του Δημοσίου, τις οποίες και επιβάρυναν με το έλλειμμά 
του. Σήμερα π.χ. στον Εβρο, από τις δέκα αμαξοστοιχίες που κυκλοφορούσαν 
ημερησίως μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Δικαίων τη δεκαετία του 2000, διεξά-
γονται μόνον τρία δρομολόγια, εκ των οποίων τα δύο με λεωφορείο! Μεταξύ 
Αλεξανδρούπολης – Θεσ/νίκης, τα δέκα δρομολόγια ημερησίως περιορίστη-
καν σε δύο και ο χρόνος διαδρομής από τις 4,5 – 5 ώρες του Intercity εκτο-
ξεύτηκε σε 6,5 και 7 ώρες αντίστοιχα για τα δύο δρομολόγια, χρόνος ο οποί-
ος πρόσφατα είχε αυξηθεί στις 8,5 ώρες. Σήμερα μάλιστα η διαδρομή μεταξύ 
Αλεξ/πολης – Δράμας διεξάγεται με λεωφορείο και εκείθεν μέχρι Θεσ/νίκη 
με τρένο! Ποιο είναι σήμερα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
επιβάτες του σιδηροδρόμου; Στον Εβρο για παράδειγμα, στη γραμμή Αλεξ/
πολης – Δικαίων έχουν κλείσει από την αρχή της δεκαετίας του 2010 όλοι οι 
ενδιάμεσοι σταθμοί, ακόμη και πόλεων και κωμοπόλεων όπως η Ορεστιάδα, το 
Διδυμότειχο, το Σουφλί, οι Φέρες κ.ά. Και όχι μόνον αυτό. Είναι κλειστές και 
οι αίθουσες αναμονής! Η ίδια κατάσταση επικρατεί σε ολόκληρη τη Θράκη και 
τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το τροχαίο υλικό ρημάζει στους σταθμούς. Αυτή την 
πολιτική που ιδιωτικοποιεί κοινωφελείς εταιρείες που ασκούν και κοινωνικό 
έργο εν μέσω κρίσης, όπως η ΔΕΗ, ή κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγεία, η παι-
δεία, ο Ντέιβιντ Χάρβεϊ και ο Καρλ Πολάνι την ονομάζουν «συσσώρευση του 
κεφαλαίου μέσω υπεξαίρεσης». Διότι μειώνει τον κοινωνικό μισθό των εργα-
ζομένων αναιρώντας έτσι διαχρονικές κατακτήσεις τους. Πρόκειται για ταξικό 
θέμα και οι διαβεβαιώσεις περί μικρής μόνον επιβάρυνσης των καταναλωτών 
στο πρώτο στάδιο της «εξυγίανσης» αποσκοπούν να αποκοιμίσουν την κοι-
νωνία για τα επερχόμενα και να συγκαλύψουν την υπεξαίρεση ενός δημόσιου 
περιουσιακού στοιχείου με υψηλό κοινωνικό κόστος.

Συνέχεια από σελίδα 1

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ»
Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ. 46-48, τηλ. 6983616471

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από την από 582/28-6-2019 απόφαση πρα-
κτικού του ΔΣ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 
Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄π.μ. στο γραφείο του Σωμα-
τείου που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς αριθμ. 46-48, στον 4ο όροφο, με 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενημέρωση Μελών. 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση 
θα επαναληφθεί στις 16 Οκτωβρίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρo. 
Για επικοινωνία Φίνος Γιάννης Αντιπρόεδρος τηλ. 6983366819.

Τρίτον, τον Μάη του 2016 ψηφίστηκε ο νόμος 4387, ο γνωστός σαν νόμος 
Κατρούγκαλου, ο οποίος και προβλέπει τον επανυπολογισμό των παλιών 
συντάξεων. Στις 4/10/2017 εκδικάστηκε από το ΣτΕ αν θα κριθεί συνταγμα-
τικός ο νόμος Κατρούγκαλου, στα άρθρα που αφορούν τον επανυπολογισμό, 
η απόφαση όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη, καθυστερεί σημαντικά. Αν ο νόμος 
Κατρούγκαλου κριθεί συνταγματικός τότε η επιστροφή από τις περικοπές 
περιορίζονται για το διάστημα από τον Ιούνιο 2015 (απόφαση ΣτΕ) έως τον 
Μάιο 2016 (ψήφιση νόμου Κατρούγκαλου).
Με δημοσιεύματα που παρακολουθούμε στον Τύπο, η απόφαση του ΣτΕ για 
την συνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου αναμένεται να εκδοθεί 
μέσα στο φθινόπωρο και από τα ίδια δημοσιεύματα οι οριστικές αποφάσεις 
της κυβέρνησης θα παρθούν μετά την έκδοση της απόφασης. Επισημαίνου-
με ότι ο κ. Γιάννης Βρούτσης Υπουργός Εργασίας, σε συνέντευξή του στον 
«Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» 4/8/2019 σε ερώτηση του δημοσιογράφου 
για το θέμα αυτό απάντησε ως εξής: «υπάρχει η πρόθεση να επιστραφούν 
στους συνταξιούχους ποσά από μειώσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο όμως «των δημοσιονομικών 
αντοχών της οικονομίας» όπως είπε χαρακτηριστικά. 
Επίσης πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κ. Βρούτσης ήταν ο Υπουργός της κυβέρ-
νησης της ΝΔ που το 2012 εισηγήθηκε και ψήφισε τους νόμους 4051/2012 
και 4093/2012 και φέρνουν την υπογραφή του. 
Σταθερή θέση του σωματείου μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» είναι ότι η επιστροφή 
των περικοπών πρέπει  να γίνει με πολιτική απόφαση, όπως έγινε για τους 
απόστρατους και τα σώματα ασφαλείας με το νόμο 4075/2018, όπως έγινε 
με την επιστροφή σε αυτούς που δικαιούνταν τις παραπάνω κρατήσεις από 
τον ΕΟΠΥ. Όσο για τους «αναλυτές εργατολόγους», ιδιαίτερα στις πρωινές 
εκπομπές, κατά την άποψή μας πέραν από τον αποπροσανατολισμό των συ-
νταξιούχων, υπηρετούν και δύο συγκεκριμένους στόχους:
• Να περάσουν τις αντιασφαλιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων με όσο 

το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις και να τους καθηλώσουν στους κανα-
πέδες.

• Να εξασφαλίσουν πελατεία για τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία. 
Δυστυχώς, υπάρχουν  και σωματεία που λένε ότι εκπροσωπούν συνταξιού-
χους και λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση. 
Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, καλό φθινόπω-
ρο, αγωνιστική επαγρύπνηση και υγεία πάνω από όλα. 

Σωτήρης Ραυτόπουλος,
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

Γράφει ο Δημήτρης Μακροδημόπουλος
Συνταξιούχος αρχιμηχανικός ΟΣΕ, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ
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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…

Μέσα στο Σεπτέμβριο θα δημοσιοποιηθούν τα εκκαθαριστικά των συ-
ντάξεων για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός και αφο-

ρά τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 
2016.
Είναι γνωστό ότι οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να εκδώσουν ενημερωτικά 
φύλλα σύνταξης από 1/1/2019 με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης, με 
αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν τα αποτελέσματα του επανυπολογισμού αν 
και παίρνουν το ίδιο ποσό σύνταξης ή κάποια μικρή αύξηση για ένα αριθμό 
συνταξιούχων (περίπου 600 χιλιάδες).
Με βάση δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, δεν έχει γίνει 
επανυπολογισμός για περίπου 222 χιλιάδες συνταξιούχους. Αυτός ο αριθμός 
προκύπτει με βάση έγγραφο των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.
Στα εκκαθαριστικά σημειώματα των συντάξεων θα περιλαμβάνονται:
• - Η εθνική σύνταξη, δηλαδή το ποσό της εθνικής σύνταξης που φτάνει 

τα 384 ευρώ.
• - Η ανταποδοτική σύνταξη το ποσό της οποία εξαρτάται από τις εισφο-

ρές που έχει πληρώσει ο συνταξιούχος στον ασφαλιστικό βίο του και 
υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης 
και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης και η προσωπική διαφορά, δηλα-
δή η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο καταβλητέο ποσό πριν από 
τον Μάιο 2016 και το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό. 
Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης όπως και της 
προσωπικής διαφοράς είναι το νέο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο 
συνταξιούχος από 1/1/2019. 

Το σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» δεν γνωρίζει αν μέσα στις συντάξεις που 
δεν έχουν επανυπολογιστεί είναι και των συνταξιούχων σιδηροδρομικών και 
με βάση το γεγονός ότι οι σιδηροδρομικοί πλήρωναν αυξημένες εισφορές 
στο ΤΑΠ-ΟΤΕ σε σχέση με το ΙΚΑ σχεδόν διπλάσιες, από τον μέχρι τώρα 
επανυπολογισμό δεν προκύπτουν  αυξήσεις που λογικά θα έπρεπε. Θα πα-
ρακολουθούμε το θέμα ταυτόχρονα θα ζητήσουμε συνάντηση με τη νέα Δι-
οίκηση του ΕΦΚΑ ώστε να ενημερωθούμε υπεύθυνα.

ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Με το νόμο 4611/2019, που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαΐου 2019 και 

ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση όπου αφορούσε την 
αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας οι επιζώντες σύζυγοι δικαιούνται 
πλέον το 70% της σύνταξης του θανόντος αντί του 50% που όριζε ο νό-
μος Κατρούγκαλου.
Οι αυξήσεις που προκύπτουν θα δοθούν στις 25 και 27 Σεπτεμβρίου, δη-
λαδή με την καταβολή των συντάξεων του Οκτωβρίου 2019, με βάση δη-
λώσεις κυβερνητικών στελεχών του Υπουργείου Εργασίας. Τις αυξήσεις 
δικαιούνται όλοι όσοι κατέστησαν χήροι, χήρες, μετά το νόμο Κατρού-
γκαλου (Μάης 2016).
Ταυτόχρονα καταργήθηκε το όριο ηλικίας 55 ετών για το δικαίωμα στη 
σύνταξη χηρείας καθώς και τα τέκνα εφόσον είναι δικαιούχοι και δεν 
κλείσει το 24ο έτος ηλικίας ανεξάρτητα αν σπουδάζουν ή όχι. 
Οι αυξήσεις μετράνε αναδρομικά από τη σύνταξη του Ιουνίου 2019 και 
θα καταβληθούν τα αναδρομικά των αυξήσεων με τη σύνταξη του Νο-
εμβρίου 2019, με βάση και πάλι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών του 
Υπουργείου Εργασίας. 
Οι συντάξεις χηρείας που έχουν εκδοθεί μετά το νόμο Κατρούγκαλου με 
το 50%, θα επανυπολογιστούν με το νέο νόμο με ποσοστό 70%.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Εϊ ψιτ, φωτογράφος!
Έτσι την πρωτοφώναξε,

                 γι αστείο,
βλέποντάς τη να ρουφά

                     πρώτη
τα χρώματα της πλάσης

                  κι έπειτα
να τ’ απαθανατίζει με τη μηχανή.

Κι όσο τα χρόνια πέρναγαν
κι όσο δίπλα-δίπλα 

                 μεγαλώναν
ξεχάστηκε εκείνη η πρώτη στιγμή,

                          σαν αστείο.
Ώσπου, σαν πια ανηφόριζαν 
                           στο χρόνο,

ανήξεροι πως κατηφόρα ήταν,
φωτογραφίες συχνά να στέλνει

                               άρχισε.

ΑΦΙΕΡΩΣΗ
Έφυγε από τη ζωή η συναδέλφισσα Φλωρεντία Κουρουνιώτου σε ηλι-
κία 60 χρονών. Ο συνάδελφος Λευτέρης Μανωλάς την αποχαιρέτησε 
με το παρακάτω ποίημά του. Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» εκφράζει τα 
συλλυπητήρια του στην οικογένειά της.

ΒΑΣΙΛΕΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ
Μνήμη Φλωρεντίας

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/09/2019:
ΑΚΡΑΤΑ – ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ – ΖΑΡΟΥΧΛΑ
Αναχώρηση από την Καρόλου ώρα 7.30΄π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ, συ-
νεχίζουμε με την ανάβαση στο Χελμό μέσα από μια πανέμορφη καταπράσινη 
διαδρομή που φιλοξενεί τη γραφική λίμνη Τσιβλού. Συνεχίζουμε στο ορεινό 
χωριό Ζαρούχλα για βόλτα και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  20/10/2019:
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΡΤΑΚΙ
Αναχώρηση από την Καρόλου ώρα 7.30΄π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ, 
επισκεπτόμαστε το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής, καταλίγουμε στη 
Στενή, ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στο χωριό. Το απόγευμα επι-
στροφή στην Αθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ  24/11/2019:
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΓΡΑΒΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 
Αναχώρηση από την Καρόλου 7.30΄π.μ. για την Αμφίκλεια με ενδιάμεση στάση 
για καφέ. Συνεχίζουμε για τη Γραβιά επισκεπτόμαστε το «Χάνι της Γραβιάς», 
αργότερα στο γραφικό Πολύδροσο για φαγητό και το απόγευμα αναχώρηση 
για την Αθήνα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ: (210/5238509, 210/5230829).

Παρατήρηση: Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ και για τα μη μέλη 
είναι 10,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ε.Ε.Λ., οι εκδόσεις «ΛΕΙΜΩΝ» και ο συγγραφέας
σας προσκαλούν με ιδιαίτερη χαρά να παραβρεθείτε

την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019, στις 17:45
στην αίθουσα της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών

Γενναδίου 8 και Ακαδημίας 65 (7ος όροφος)
όπου θα γίνει η παρουσίαση της Ποιητικής Συλλογής

«ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ»
του Λευτέρη Μανωλά

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ :
Χαιρετισμός – Συντονισμός: Κώστας Καρούσος, Πρόεδρος 
Ε.Ε.Λ.
Ο μ ι λ η τ έ ς :
• Κώστας Νιάρχος, Καθηγητής Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
• Φίλιππος Νικολόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου 

(Κοινωνιολογίας). Συγγραφέας, Βιβλιοκριτικός
• Απόστολος Παλιεράκης, Ποιητής, Πεζογράφος
Απαγγελία: Δήμητρα Φωτοπούλου, Μέλος Χορωδίας

 Ψ.Ο.Σιδηροδρομικών
Μελοποίηση: Γεώργιος Πρωτόπαπας, Συνθέτης, Οδοντίατρος
Τραγούδι: Φωτεινή Κουρνέτα και Δήμητρα Φωτοπούλου
Ο συγγραφέας θα κάνει σύντομη αναφορά στο έργο


