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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιού-
χων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στη συνεδρίασή του στις 

22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10.00’ π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, 
αποφάσισε την πραγματοποίηση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης των μελών της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κατα-
στατικού. 
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, και ώρα: 10.00’ π.μ. στα γραφεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Βε-
ραντζέρου 13, 1ος όροφος). 
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα  πραγματο-
ποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 στον ίδιο χώρο και την ίδια 
ώρα.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση 
θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022   
και ώρα 10.30΄π.μ. στο Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 
4, Αθήνα).

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης του 2021.
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2021. 
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. 
5. Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2021.
6. Ανακοινώσεις – προτάσεις – αποφάσεις. 
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών 

σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου μας
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, να παρευ-
ρεθούν στη Γενική Συνέλευση στις 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ώστε, ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ, να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν. 
Σημείωση:
• Στη Γενική Συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης που 

προβλέπονται για τον COVID 19. 
• Παρακαλούμε να επιδείξετε κι εσείς την κατάλληλη προσοχή για τη 

δική σας ασφάλεια και προφύλαξη. 

               Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
   ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΗ 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στη συνεδρίασή του στις 22/2/2022, 
αποφάσισε βάση του άρθρου 17 του καταστατικού, να προκηρύξει εκλο-
γές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελε-
γκτικής Επιτροπής.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Απρίλη 2022, στον 
9ο όροφο της Καρόλου 1-3, από ώρα 9 π.μ. έως 6.30 μ.μ.
Εγγραφές συναδέλφων στο Σωματείο για να έχουν δικαίωμα ψήφου θα 
πραγματοποιούνται έως την Παρασκευή 8 Απρίλη 2022, στα γραφεία 
του Σωματείου μέχρι τις 12.00 μ.μ. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και οι συ-
νάδελφοι που έχουν πάρει προσωρινή σύνταξη. 
Για να ψηφίσετε πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα ή 
την υπηρεσιακή ή το δίπλωμα οδήγησης.

Με τον επίσημο πληθωρισμό για τον Γενάρη να απογειώνεται σε νέα επίπεδα 
– ρεκόρ 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο μετά την ένταξη της ελ-

ληνικής οικονομίας στο ευρώ αλλά και σε σχέση με μια 25ετία πριν, η κατάσταση 
χτυπάει «κόκκινο» για το λαϊκό εισόδημα. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά 
συμβαίνουν σε συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας, που - όπως λένε εν χορώ τα 
αστικά κόμματα - θωρακίζει τάχα και βελτιώνει το λαϊκό εισόδημα. Η αλήθεια 
αποδεικνύεται τελείως διαφορετική.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός «έτρεχε» με 6,2% τον Γενάρη, για ένα-
το στη σειρά μήνα συνεχούς ανόδου και μάλιστα με επιταχυνόμενους ρυθμούς, 
ενώ, όπως όλα δείχνουν, το κύμα της ακρίβειας θα συνεχιστεί, ροκανίζοντας παρα-
πέρα το λαϊκό εισόδημα.
Οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά λαϊκής κατανάλωσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Από τη συγκέντρωση της 26ης Φλεβάρη 2022, στο Σύνταγμα

6 Απρίλη: Πανελλαδική πανεργατική
24ωρη απεργία σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα

Μετά τα μεγάλα πανεργατικά συλλαλητήρια της 26/2/ σε πολλές πόλεις της 
χώρας με αποκορύφωμα το μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα συν-

δικάτα κλιμακώνουν την πάλη τους με νέες κινητοποιήσεις και πανελλαδική 
24ωρη απεργία στις 6 Απρίλη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Απεργιακές 
αποφάσεις έχουν προκηρύξει και η ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Παναττική Συγκέντρωση, Τρίτη 22 /03/22 ώρα 10:30 π.μ.
στην Πλ. Κλαυθμώνος & Πορεία στο Υπ. Εθν. Οικονομίας

Συμμετέχουμε μαζικά στον αγώνα και 
βροντοφωνάζουμε με όλη μας την δύναμη 

• Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να 
ζήσουμε με τις συντάξεις  που πληρώσαμε και τις περικόψατε 

• Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, αποδώστε τα πληρωμένα δώρα 
μας, τα αναδρομικά, το 0.5% του ΑΕΠ. 

• Δεν πρόκειται να δεχθούμε και δεν διεκδικούμε επιδόματα πείνας .
• Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να 

ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δο-
μές οίκων ευγηρίας. 

• Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία 
και η φοροληστεία 

• Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
• Να σταματήσει τώρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και κάθε ανάμειξη στο αι-

ματοκύλισμα των λαών
Δεν ανεχόμαστε, δεν αποδεχόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε με τις αντιλαϊκές πο-
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• 5,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, με μεγάλες αυξήσεις 
σε ελαιόλαδο 15,4%, ψωμί 5%, ζυμαρικά 7,1%, αλεύρι και άλλα δημητριακά 
6,6%, αρνί και κατσίκι 17,6%, πουλερικά 4,7%, παρασκευάσματα με βάση το 
κρέας 7,4%, νωπά ψάρια 5,9%, γιαούρτι 6,1%, τυριά 6,3%, άλλα βρώσιμα έλαια 
17,3%, νωπά φρούτα 8,4%, νωπά λαχανικά 14,4%, πατάτες 12,3%. Μιλάμε δη-
λαδή για τα στοιχειώδη για την επιβίωση της λαϊκής οικογένειας.

• 22,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης των τιμών σε ηλεκτρισμό 56,7%, 
φυσικό αέριο 154,8%, πετρέλαιο θέρμανσης 36%, ενοίκια κατοικιών 0,7%.

• 11,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης των τιμών σε καύσιμα και λιπα-
ντικά 21,6%, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 11,5%, καινούργια αυτοκίνητα 8,7%, 
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο 11,4%.

• 3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύ-
ξησης των τιμών σε έπιπλα και διακοσμητικά είδη 3,9%, υαλικά - επιτραπέζια 
σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης 4,9%, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυρι-
ού 1,5%.

«Φωτιά» σε ρεύμα και καύσιμα
Οπως προκύπτει και από τα στοιχεία, καθοριστική συμβολή στην ακρίβεια έχουν 
οι τιμές Ενέργειας και ειδικότερα οι τιμές ηλεκτρισμού που από το καλοκαίρι μέχρι 
και σήμερα εμφανίζουν διαρκή άνοδο. Παρά τις αρχικά «αισιόδοξες» προβλέψεις 
της κυβέρνησης, που μιλούσε για «παροδικό φαινόμενο», οι τιμές χονδρικής στο 
εγχώριο Χρηματιστήριο Ενέργειας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 200 ευρώ τη 
μεγαβατώρα, βάζοντας «φωτιά» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Στα οικιακά τιμολόγια η ψυχρολουσία είναι μεγάλη. Ενδεικτικά, αναφέρουμε εκκα-
θαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ σε νοικοκυριό τετραμελούς οικογένειας με 1.222 
Kwh κατανάλωση, όπου η ρήτρα αναπροσαρμογής αντιστοιχεί σε 233 ευρώ, όταν η 
επιδότηση μαζί με την έκπτωση της ΔΕΗ φτάνουν τα 112 ευρώ.
Οσον αφορά το συγκεκριμένο παράδειγμα πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα 
στο τελευταίο εξάμηνο, με τον οικογενειακό προϋπολογισμό να επιβαρύνεται κατά 
τουλάχιστον 135 ευρώ επιπλέον σε σχέση με ό,τι πλήρωνε, μόνο για το ηλεκτρικό 
ρεύμα, δίχως εδώ να υπολογιστούν οι αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα καύ-
σιμα κίνησης ή στο φυσικό αέριο.

ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

26 Φλεβάρη: Τεράστια διαδήλωση ενάντια 
στην ακρίβεια, για την υγεία, τη ζωή

Παλλαϊκό μήνυμα ενάντια στην ακρίβεια, για την προστασία της δουλει-
άς και της υγείας έστειλαν χιλιάδες λαού από το μεγάλο συλλαλητήριο 

στην Αθήνα. Η συγκλονιστική αυτή διαδήλωση ήταν ταυτόχρονα μια ηχηρή 
απάντηση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή.
Χιλιάδες εργαζόμενοι από κλάδους που έδωσαν σημαντικούς αγώνες όλο το 
προηγούμενο διάστημα, από εκατοντάδες άλλους χώρους δουλειάς, εργατο-
ϋπάλληλοι του δημόσιου τομέα, φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι και συνταξι-
ούχοι, νέοι, φοιτητές και μαθητές με αφορμή τα δύο χρόνια από την πανδη-
μία έστειλαν μήνυμα: «Ως εδώ. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας!». «Ως 
εδώ με την ακρίβεια, τα διαλυμένα νοσοκομεία, τη δουλειά χωρίς δικαιώμα-
τα», τη ζοφερή δηλαδή πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την πολιτι-
κή θωράκισης των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, τσακίζοντας τη ζωή 
του εργατόκοσμου, των φτωχών αυτοαπασχολούμενων και της νεολαίας.
Με τη μαζική τους συμμετοχή μετέτρεψαν τη γενικευμένη δυσαρέσκεια σε 
συλλογικό αγώνα ενάντια στην τεράστια ακρίβεια που βασανίζει τα εργατι-
κά - λαϊκά στρώματα, στα σοβαρά πλήγματα στο εισόδημα, στην ανυπαρξία 
ΣΣΕ που να κατοχυρώνουν σύγχρονα δικαιώματα για τους εργαζόμενους, 
στη φοροληστεία και την επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους. Διαδήλω-
σαν ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία, δια-
τράνωσαν την απαίτηση για καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Για 
αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Το μήνυμα που στάλ-
θηκε είναι ένα: Συντονισμένη απεργιακή κλιμάκωση.

Ενότητα: Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
Βερανζέρου 13 (1ος όροφος) Αθήνα Τ.Κ. 106 77 Τηλ.: 210-5230829, 210-
5238509  /  Φαξ: 210-3840154
internet: http://www.trenotita.gr/    e-mail: trenotita@gmail.com
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Εργαζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία
Δυναμικό Απεργιακό «ΟΧΙ» στο «ΝΕΟ ΕΣΥ»

Με Πανυγειονομική απεργία στις 23Φλεβάρη
Ένα μαζικό και δυναμικό «όχι» στους αντιδραστικούς σχεδιασμούς για το «νέο 
ΕΣΥ», της έντασης της επιχειρηματικής δράσης στα νοσοκομεία, και ταυτόχρο-
να ένα μήνυμα διεκδίκησης ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος 
υγείας εξέπεμψαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στην απεργιακή τους 
συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στην Αθήνα.
Δύο χρόνια από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στο ΑΧΕΠΑ, η ΟΕΝΓΕ (Ομο-
σπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας) και η ΠΟΕΔΗΝ (Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων) καταγγέλλουν 
το «νέο ΕΣΥ» των συγχωνεύσεων τμημάτων κλινικών – νοσοκομείων και των 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ),  ενώ απαιτούν μεταξύ άλ-
λων μαζικές προσλήψεις, νομιμοποίηση των συμβασιούχων, γενναία αύξηση της 
χρηματοδότησης του ΕΣΥ. 
«Δύο χρόνια τώρα δουλεύουμε χωρίς να υπολογίζουμε κούραση, φτάνοντας στα 
όριά μας, εξουθενωμένοι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά, απανωτές βάρδιες, 
εξοντωτικές εφημερίες χωρίς ξεκούραση, χωρίς ρεπό, χωρίς άδεια», τονίζει σε 
ανακοίνωσή της η ΟΕΝΓΕ.
Καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει τους νοσοκομειακούς γιατρούς και 
το νοσηλευτικό προσωπικό αβοήθητους να προσπαθούνε να αποκρούσουνε το 
ένα μετά το άλλο τα επιδημικά κύματα, με τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, 
υποδομές και εξοπλισμό. 
Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» έκφρασε τη συμπαράστασή του στον αγώνα των 
υγειονομικών και σε ανακοίνωση που έβγαλε επισημαίνει: «Εμείς οι συνταξι-
ούχοι δεν τους χειροκροτούμε μόνο, αλλά, με βάση τις δυνατότητές μας, τους 
στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε ολόψυχα στον αγώνα τους».   

λιτικές σας, δεν θα πέσουμε στον καιάδα που μας οδηγείτε. Αδειάσατε τα ταμεία 
μας σε όφελος των τραπεζών, μας πήρατε πίσω τις συντάξεις που πληρώσαμε, 
τα δώρα, το ΕΚΑΣ, την υγεία, τα κοινωνικά μας δικαιώματα. Συνεχίζετε να μας 
αδικείτε με νέες περικοπές στις συντάξεις αφαιρώντας τη μια «εθνική σύνταξη», 
δύο ακόμη συντάξεις με τις ανυπόφορες αυξήσεις των τιμών ειδών και υπηρεσι-
ών πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα, στα καύσιμα.
Είμαστε ξανά στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα και διεκδικούμε ότι έχουμε πλη-
ρώσει με την δουλειά μας. Δεν χρωστάμε σε κανένα, δεν δανειστήκαμε, δεν μας 
χαρίστηκε τίποτε. 
Όσοι μέχρι σήμερα κυβερνήσατε και σήμερα συνεχίζετε, είστε στο ίδιο καράβι 
και κάνετε κρουαζιέρα με αυτούς που σας δίνουν τις εντολές να μας αδικείτε για 
την αύξηση των αμύθητων κερδών τους. Είστε όλοι υπεύθυνοι για την κατα-
στροφή μας, δεν θα επιλέξουμε πολιτικούς δήμιους. Αρκετά έχετε ταλαιπωρή-
σει τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου με τις κοροϊδίες,  τις ψεύτικές 
υποσχέσεις και τις στημένες αντιπαραθέσεις σας, για να υποδαυλίζετε διαφορές 
–που εσείς έχετε δημιουργήσει- ανάμεσα στους ταλαιπωρημένους, για να εξα-
γοράζεται ψήφους και θύματα σε κάθε εκλογές, για να συνεχίζετε τη δική μας 
καταστροφή και των παιδιών μας. 
Οι συνταξιούχοι είμαστε στο δρόμο του αγώνα, έχουμε την γνώση, έχουμε  την 
πείρα, μέσα από την δράση και τους αγώνες καταφέραμε να αποκρούσουμε, να 
καθυστερήσουμε αντιλαϊκά, αντισυνταξιουχικά μέτρα.
Είμαστε στο δρόμο του αγώνα γιατί ξέρουμε ότι μόνο με αυτόν μπορούμε να 
σταματήσουμε τα νέα μέτρα που μαγειρεύετε, για να ολοκληρώστε το αντια-
σφαλιστικό σας πάζλ, το οποίο προσπαθείτε να κουκουλώσετε τάζοντας «αυξή-
σεις» για το 2023. 
Συνάδελφοι συναδέλφισσες  
Καμιά επανάπαυση. Μας τσάκισαν τα δικαιώματα την περίοδο της κρίσης που 
οι επιχειρηματικοί όμιλοι δημιούργησαν, τώρα συνεχίζουν στο όνομα της λε-
γόμενης ανάπτυξης στον ίδιο δρόμο. Όλοι οι νόμοι που ψηφίσθηκαν αυτό το 
διάστημα χειροτερεύουν την θέση των συνταξιούχων των εργαζομένων και των 
αυτοαπασχολουμένων, ιδιωτικοποιούν ότι έχει απομείνει από το σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης, όλα παραδίδονται στις ορέξεις της κερδοφορίας των επιχει-
ρηματικών ομίλων και στο χρηματιστηριακό τζόγο. 
Η  ανησυχία μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν μπροστά στα μάτια μας ζούμε 
έναν ακόμη ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με την καταδικαστέα εισβολή της ιμπερια-
λιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία.  Απαιτούμε τώρα να σταματήσει κάθε συμμε-
τοχή, κάθε ανάμειξη στο αιματοκύλισμα και τον σφαγιασμό των λαών από τους 
ιμπεριαλιστές. Την υποκρισία των ιμπεριαλιστών της Δύσης που είναι και αυτοί 
στο ίδιο στρατόπεδο, στην ίδια λογική και έχουν τις ίδιες ευθύνες, που έφτασαν 
στο σημείο να απαγορεύουν ακόμη τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 
των Ρώσων καλλιτεχνών και αθλητών. Αίσχος.
Συνεχίζουμε. Όλοι στον δρόμο του αγώνα να μας αποδοθούν όλα αυτά που αδί-
κως για δέκα χρόνια μας περικόπτουν, να σταματήσουμε τις νέες μειώσεις. 
Να μην λείψει κανένας από την μεγάλη Παναττική συγκέντρωση 22.3.2022 και 
ώρα 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και την πορεία στο Υπουργείο Εθνι-
κής Οικονομίας
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Παναττική Συγκέντρωση, Τρίτη 22 /03/22 ώρα 10:30 π.μ.
στην Πλ. Κλαυθμώνος & Πορεία στο Υπ. Εθν. Οικονομίας

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τρύπα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ 
στα έσοδα του ΕΤΕΑΕΠ, από την πρώτη 

κιόλας πενταετία, ανοίγει η λειτουργία του 
ΤΕΚΑ, του νέου Ταμείου ιδιωτικής Ασφάλισης 
που δημιούργησε η κυβέρνηση και η λειτουρ-
γία του άρχισε από 1/1/2022.
Θυμίζουμε ότι η Ασφάλιση από την 1/1/2022 
στο νέο αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα, 
θα αφορά όλους τους νέους ασφαλισμένους, 
με τους εργαζόμενους να ξέρουν τι θα πλη-
ρώνουν αλλά όχι ποια θα είναι η σύνταξη που 
θα πάρουν, αφού οι εισφορές τους θα τζογά-
ρονται για να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις 
των επιχειρηματικών ομίλων. Οπως φαίνεται, η 
λειτουργία του νέου Ταμείου θα στερήσει τον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας του από το ΕΤΕΑ-
ΕΠ (το σημερινό Επικουρικό Ταμείο) το ποσό 
των 36 εκατ. ευρώ, το οποίο εγγράφηκε στον 
κρατικό προϋπολογισμό του 2022. Σύμφωνα με 
τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, αυτό το 
ποσό αφορά περίπου 40.000 νέους ασφαλισμέ-
νους που υπάγονται υποχρεωτικά στην Επι-
κουρική Ασφάλιση, οι οποίοι θα καταβάλλουν 
τις εισφορές τους πλέον στο Ταμείο Επικουρι-
κής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) 
και όχι στο ΕΤΕΑΕΠ.
Θυμίζουμε ότι πριν από την ψήφιση του νομο-
σχεδίου, τον περασμένο Σεπτέμβρη, η κυβέρ-
νηση υποστήριζε σε όλους τους τόνους πως 
δήθεν «οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερι-
νούς συνταξιούχους (...) Οι συντάξεις τους δεν 
πρόκειται να επηρεαστούν...».
Μόνο που από τα πρώτα αυτά στοιχεία προκύ-
πτει ότι μόνο την πρώτη πενταετία, με δεδο-
μένο ότι στο ΤΕΚΑ θα μπουν περίπου 200.000 
νέοι ασφαλισμένοι, οι απώλειες εσόδων για το 
ΕΤΕΑΕΠ θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ! 
Και αυτά χωρίς να συνυπολογιστεί ο αριθμός 
των ασφαλισμένων κάτω των 35 ετών, που θα 
επιλέξουν εθελοντικά το νέο σύστημα από το 
2023, κάτι που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αι-
μορραγία εσόδων για το ΕΤΕΑΕΠ. Οι απώλειες 
αυτές, όπως δείχνει και η φετινή επιχορήγησή 
του από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ με 
τον χρόνο και με τη διόγκωση των απωλειών 
δεν αποκλείεται να τεθεί και ζήτημα μείωσης 
των υφιστάμενων συντάξεων.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡΣ

Υπερψηφίστηκε με 157 ψήφους υπέρ και 141 κατά, το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
της ΝΔ, που το βάφτισε με τον ψευδεπίγραφο τίτλο σχέδιο νόμου για τον «εκσυγχρονισμό» του 

ΕΦΚΑ, το οποίο ιδιωτικοποιεί επί της ουσίας τη διαδικασία απονομής συντάξεων.
Πρόκειται για ένα ακόμα αντιδραστικό, αντεργατικό τερατούργημα, το οποίο αποτελεί προε-
τοιμασία για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης. Προβλέπει την πρόσληψη υψηλόμισθων 
μάνατζερ στις θέσεις των διευθυντών και γενικών διευθυντών (αποδοχές άνω των 8.000 ευρώ), οι 
οποίοι θα περνούν από τη διαδικασία της συνέντευξης ώστε να επιβεβαιωθεί η «εξειδίκευση» και 
καταλληλότητά τους για τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Ενώ ολόκληρη η τεράστια περιουσία 
των ασφαλιστικών ταμείων, που ξεπερνάει κατά πολύ το 1 δισ. ευρώ, με 400 ακίνητα και αποτελεί 
εγγύηση για την καταβολή των συντάξεων, μεταφέρεται στα δόντια των ιδιωτών προς ...«αξιοποίη-
ση», μέσω της δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας με μέτοχο τον ΕΦΚΑ.
Παράλληλα προσπαθεί να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος των εργαζομένων 
του ΕΦΚΑ. Με τη δημιουργία μονάδας εσωτερικών υποθέσεων και τη λειτουργία πειθαρχικών συμ-
βουλίων, αφενός προσπαθεί να τους δείξει ως υπεύθυνους για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι 
ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι, με την καθυστέρηση της έκδοσης των συντάξεων και συνολικά 
της εξυπηρέτησης, αφετέρου να καλλιεργήσει την τρομοκρατία και την αστυνομοκρατία σε βάρος 
τους για να τους μετατρέψει σε πειθήνια όργανα της κυβερνητικής πολιτικής ιδιωτικοποίησης της 
Ασφάλισης.
Στη συζήτηση στην επιτροπή της βουλής παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συ-
νταξιούχων ΙΚΑ, εκπροσωπώντας και τη ΣΕΑ, Δήμος Κουμπούρης, ανέδειξε πως οι συνταξιούχοι 
και οι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη εμπειρία και ξέρουν πως όταν μια κυβέρνηση λέει «αναδιοργάνω-
ση» θέλει να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα, για να παραδοθεί η Κοινωνική Ασφάλιση στους 
ιδιώτες, να χτυπηθούν κι άλλο οι συντάξεις. Αναφέρθηκε στη ραγδαία μείωση του προσωπικού του 
ΕΦΚΑ καθώς όλα αυτά τα χρόνια όσοι αποχωρούν δεν αντικαθίστανται, στην έλλειψη της απα-
ραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής κ.ά. Εκανε καθαρό πως ό,τι μπόρεσαν να αποκρούσουν και να 
αποσπάσουν οι συνταξιούχοι επιτεύχθηκε μέσα από αγώνες, «έτσι και τώρα θα δώσουν τη μάχη στο 
ιερό πεζοδρόμιο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους».

Τέλος δεν έχει η κοροϊδία των συνταξιούχων από το κράτος.
Τελευταίος κρίκος στη μακρά αλυσίδα είναι η επιβολή τοκογλυφικού επιτοκίου ύψους 6%, 
ως «διευκόλυνση» τάχα για να πληρώσουν σε δόσεις τον φόρο των αναδρομικών που τους 

επιδικάστηκαν για το ενδεκάμηνο Ιούνη 2015 - Μάη 2016.
Δεν τους φτάνει δηλαδή ότι με ευθύνη των κυβερνήσεων οι περικοπές που κρίθηκαν παράνομες από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας καταβλήθηκαν μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια, κουτσουρεμένες 
και όχι σε όλους. Δεν τους αρκεί ότι έτσι που μεθοδεύτηκε το ζήτημα, τα μίζερα αυτά ποσά καταβλή-
θηκαν άτοκα και με φόρο που έφτασε μεσοσταθμικά το 30%. Τώρα, προκειμένου να εισπράξει αυτόν 
τον άδικο φόρο, η κυβέρνηση καταφεύγει σε κουτοπονηριές και τους κάνει και τη ...χάρη (!) να τον 
πληρώσουν με δόσεις! Ομως, ακόμα και έτσι, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να πληρώσουν επιτόκιο 6% 
ετησίως. Πώς το λέει ο λαός μας; «Να σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω λάδι»!
Οι συνταξιούχοι, όμως, «τα έχουν τετρακόσια» και κρατούν λογαριασμό για τα απανωτά «χαστού-
κια» που τους ρίχνουν η μια μετά την άλλη όλες οι κυβερνήσεις. Κι όπως δεν έλειψαν ποτέ από τον 
δρόμο, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να καταβάλει έστω κι ένα μέρος από τα κλεμμένα, έτσι και 
τώρα δεν πρόκειται να σταματήσουν να διεκδικούν αξιοπρεπείς συντάξεις και Ασφάλιση, κατάργη-
ση των χαρατσιών που πετσοκόβουν κι άλλο τις συντάξεις τους. 

ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Απάντηση από e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα αιτήματα Ανάκλησης Αποφάσεων 

Το σωματείο μας έχει θέσει το ζήτημα των αιτήσεων ανάκλησης σύνταξης, που 
έχουν υποβάλλει συνάδελφοι – μέλη μας, ώστε να υπολογιστεί με το Νόμο 

4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) τόσο προφορικά όσο και με πρόσφατη επιστολή 
του. Με έγγραφο, που υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Συ-
ντάξεων κα Ελένη Νιαρχάκου του e-ΕΦΚΑ απαντά στην επιστολή μας και μας 
ενημερώνει ότι: «Οι οδηγίες του αρ. πρωτ. Σ93/1/169196/2-2-2018 Γενικού εγ-
γράφου της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων είναι εν ισχύ και εφαρμόζονται κανονι-
κά από τις περιφερειακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, τα αρχικά 
αιτήματα απονομής σύνταξης αποτελούν προτεραιότητα για την υπηρεσία μας 
και δεδομένων των εξαιρετικά μειωμένων ανθρωπίνων πόρων, η Γενική Δ/νση 
Συντάξεων έχει επιλέξει να εστιάσει σε αυτά. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι, 
σταδιακά θα συνεχιστεί και η επεξεργασία των εκκρεμών αιτημάτων ανάκλησης 
της συνταξιοδοτικής απόφασης (ένεκα έκδοσης του ν.4387/16), ώστε να διεκπε-
ραιωθούν στο σύνολό τους εντός του έτους». 
Η επιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 
Κα Διευθύντρια, 
Πριν την επιβολή της καραντίνας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο σας 
με θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την καθυστέρηση στην 
απονομή των συντάξεων. Στην συνάντηση συμμετείχαν: από το πρώην ΤΑΠΟΤΕ η 
κα Βετουλάκη Δέσποινα (Διευθύντρια του Ταμείου), η κα Φουντά Γεωργία (Προϊ-

σταμένη) και εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομι-
κών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ο Πρόεδρος – Σωτήρης Ραυτόπουλος.
Στη συνάντηση αυτή, ο Πρόεδρος του Σωματείου έθεσε και το ζήτημα των αιτή-
σεων ανάκλησης σύνταξης, που έχουν υποβάλλει συνάδελφοι – μέλη μας, ώστε 
να υπολογιστεί με το Νόμο 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου). Η δική σας εντολή 
- στην κα Βετουλάκη και στην κα Φούντα – ήταν να σταματήσουν την επεξεργασία 
των αιτημάτων ανάκλησης, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην επεξεργασία και 
έκδοση των αρχικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
Σας υπενθυμίσουμε ότι τα αιτήματα των ανακλήσεων εκκρεμούν από το 1Ο τρί-
μηνο του έτους 2019 με το πρόβλημα να συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και σήμερα 
χωρίς να φαίνεται ένα χρονοδιάγραμμα πότε περίπου θα ξεκινήσει η διαδικασία 
επεξεργασίας τους.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, αν 
στον προγραμματισμό σας είναι να συνεχίσετε την επεξεργασία και την έκδοση 
αποφάσεων που αφορούν αιτήματα ανακλήσεων των συναδέλφων, ώστε κι εμείς με 
τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας, καθώς δεχόμαστε καθημερινά πολλά 
ερωτήματα από τους ενδιαφερόμενους.
Για την «ΕΝΟΤΗΤΑ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
Όπως ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο τμήμα του Ταμείου, αυτό το μήνα 
εξετάζονται και θα χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους που έχουν 
καταθέσει στο Ταμείο την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης τον Νο-
έμβρη 2021. Αυτό δεν ισχύει για τους συναδέλφους που υπάρχουν προ-
βλήματα με τα δικαιολογητικά τους.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
Για τα ΑΜΕΣΑ μέλη η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται 
ηλεκτρονικά σε συνεργασία με το γραφείο τελετών. 
Για τα ΕΜΜΕΣΑ μέλη η υποβολή και η αποστολή των σχετικών δικαιο-
λογητικών των εξόδων κηδείας, γίνεται πλέον στη νέα διεύθυνση: ΕΦΚΑ 
(ΤΑΥΤΕΚΟ Διεύθυνση Παροχών Υγείας, 6ος όροφος) Πατησίων 54, ΤΚ 
10682 ΑΘΗΝΑ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Για τους συναδέλφους που έφυγαν στη σύνταξη μετά τον Σεπτέμβρη 2013, 
και δεν έχουν υπολογιστεί οι δευτερεύουσες απολαβές του εφάπαξ, αυτό 
το μήνα εξετάζονται και χορηγούνται οι δευτερεύουσες απολαβές στους 
συναδέλφους που πήραν το εφάπαξ τον Σεπτέμβρη του 2017. Ενημερώ-
νουμε τους συναδέλφους που έκαναν ένσταση εκπρόθεσμα και αυτούς 
που δεν έκαναν καθόλου, να είναι προσεχτικοί γιατί διάφοροι τους λένε 
να πάνε σε δικηγόρους κ.λ.π., δεν χρειάζεται να πάνε πουθενά, τις δευτε-
ρεύουσες απολαβές θα τις πάρουν με τη σειρά τους όλοι, όπως έχουν βγει 
τα εφάπαξ. Το Σωματείο θα παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κύριε Υπουργέ, 
Οι σύλλογοί μας, που εκπροσωπούν τους 45.000 συνταξιούχους ασφαλι-
σμένους στο τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ, ζητούν επείγουσα συνάντηση μαζί σας, για τη 
συζήτηση και την αναζήτηση λύσεων στα μεγάλα και σοβαρά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας από την απρογραμμάτιστη, και χωρίς 
μελέτη αρμοδιοτήτων του τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ. 
Επίσης, είναι επείγουσα ανάγκη, να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες των επανυπολογισμών των συντάξε-
ών μας, από τους νόμους 4387/2016 και 4670/2020.  Προσμένοντας τον 
προσδιορισμό της συνάντησής μας, σας ευχαριστούμε.
Για το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών – 
Ομίλου ΟΤΕ, ο Πρόεδρος Γ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ, ο Γεν. Γραμματέας 
Α. ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ, για το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων 
ΕΛΤΑ, ο Πρόεδρος Γ. ΠΕΠΟΝΗΣ, ο Γεν. Γραμματέας, ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
και για το ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομι-
κών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», ο Πρόεδρος Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο Γεν. Γραμματέας 
ΠΑΝ. ΡΟΥΣΣΟΣ.
** Μέχρι που η εφημερίδα μας πήγε στο τυπογραφείο, όχι μόνο ο κ. Χατζη-
δάκης δεν όρισε συνάντηση αλλά απαξίωσε να μας απαντήσει, αγνοώντας 
τους εκπροσώπους 45.000 συνταξιούχων. Συνάδελφοι τα συμπεράσματα 
δικά σας.

Κοινή Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη
από τους τρεις Συλλόγους Συνταξιούχων,

ΟΤΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ  στις 8/2/2022  

Η Διοίκηση του ΟΣΕ δεν υλοποιεί
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Συγκεκριμένα, δεν έχει ακόμα υλοποιήσει την τελεσίδικη απόφαση του 
πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών για την πληρωμή των Κυριακάτικων 

αργιών (υπ’ αριθμ. 1693/2002) που της απέστειλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
κ. Φώτης Λαγγούσης στις 20/4/2021. 
Ενώ το 2020 ο ΟΣΕ προχώρησε στην πληρωμή της υπ’ αριθμ. 5763/2001 τε-
λεσίδικη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου με το ίδιο ακριβώς νομικό θέμα 
για το ίδιο χρονικό διάστημα με την ίδια ειδικότητα των υπαλλήλων (όλοι 
Μηχανοδηγοί). 
Η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους μιλάει για το σεβασμό στις αποφάσεις 
της δικαιοσύνης, ας το αποδείξει έμπρακτα, να υλοποιήσει την παραπάνω 
απόφαση και να μην ταλαιπωρεί άλλο τους συναδέλφους που περιμένουν 
από το 1999.
Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ζητάει από τη Διοίκηση του ΟΣΕ να υλοποιήσει 
άμεσα την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. 

Απαιτούμε να σταματήσει ΤΩΡΑ ο πόλεμος
Καμιά εμπλοκή της χώρας μας

Εκ μέρους του ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»,  εκφράζουμε την καταδίκη της στρατι-
ωτικής επέμβασης της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, που εξελίσσεται 

σε έναν ακόμη ιμπεριαλιστικό πόλεμο με θύμα το λαό της, που μετρά ήδη αν-
θρώπινες απώλειες, χιλιάδες ξεριζωμένους και πρόσφυγες, καταστροφές υποδο-
μών.
Η αντιπαράθεση των μεγάλων μονοπωλιακών συμφερόντων για το μοίρασμα 
και τον έλεγχο των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς της, των τερά-
στιων κερδών που προσφέρουν, οδήγησαν στο αποτέλεσμα της διεξαγωγής ενός 
ακόμη πολέμου, που αυτή τη φορά αντανακλά την σύγκρουση ανάμεσα στις 
ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ από τη μια μεριά και Ρωσία από την άλλη.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ»  εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τον κίνδυνο η σύρραξη 
στην Ουκρανία να μετατραπεί σε γενικευμένο πόλεμο, πολύ περισσότερο που οι 
εμπλεκόμενες Χώρες διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο, ικανό να οδηγήσει την 
ανθρωπότητα στον όλεθρο.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» θεωρεί επίσης πως η κυβέρνηση της χώρας μας μπορεί και πρέ-
πει να στηρίξει τον Ουκρανικό λαό με ανθρωπιστική βοήθεια και δεν πρέπει να 
εμπλέξει την Χώρα μας στη σύγκρουση αυτή, με την αποστολή υλικού και μονά-
δων των ειδικών δυνάμεων. Αρνούμαστε να δούμε τα εγγόνια μας να μετατρέ-
πονται σε θύτες άλλων ανθρώπων, αλλά και πιθανά θύματα στον πόλεμο αυτό.
Ο λαός μας,  οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι,  η νεολαία μας, αρνούμαστε να 
υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των μονοπωλίων των ΗΠΑ, της ΕΕ. Δεν διαλέ-
γουμε ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, όπως δεν διαλέγουμε σφαγέα των συντά-
ξεών μας. Οι συνταξιούχοι πληρώνουμε με τις συντάξεις μας τους τεράστιους 
Νατοϊκούς εξοπλισμούς. Βλέπουμε με ανησυχία τη χώρα μας να έχει γεμίσει 
Αμερικανονατοϊκές βάσεις, που αποτελούν εστίες κινδύνων για τους λαούς και 
τον δικό μας, σαν στόχοι στρατιωτικών απαντητικών πληγμάτων.
Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, επιβαρύνονται, πέραν όλων των άλλων πληγ-
μάτων που δέχεται το εισόδημά τους από τις αντεργατικές, αντιασφαλιστικές 
πολιτικές, τη μεγάλη ακρίβεια και με τις άμεσες επιπτώσεις της πολεμικής σύ-
γκρουσης, που αντανακλούνται από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών στα καύ-
σιμα και στο ρεύμα.
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε να μπει τέρμα στον άδικο, επιθετικό πόλεμο της 
Ρώσικης ηγεσίας ενάντια στην Ουκρανία. Εκφράζουμε την συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη μας  στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που δεν έχουν να 
χωρίσουν τίποτα, όπως όλοι οι λαοί         

ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η πρωτοφανής απόφαση της υπουργού Πολιτισμού κας Μενδώνη να 
ακυρώσει εκδηλώσεις με Ρώσικους Πολιτιστικούς Οργανισμούς, ως 

αντίδραση του υπουργείου πολιτισμού στην εισβολή των Ρώσων στην 
Ουκρανία, με αποκορύφωμα να ακυρώσει την παράσταση «Λίμνη των 
κύκνων» του Τσαϊκόφσκι με τα διάσημα μπαλέτα Μπολσόι.
Τα πνευματικά επιτεύγματα κάθε χώρας είναι προϊόν πνευματικής εργα-
σίας χιλιάδων ανθρώπων όπου γης στη διάρκεια των αιώνων. Δεν ανή-
κουν σε κανέναν. Ούτε στις ΗΠΑ-ΕΕ και Ουκρανία, ούτε στη Ρωσία, για 
να μπορούν να απαγορεύουν τη διάδοσή τους. Ανήκουν στην ανθρωπό-
τητα. Η παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης των καλλιτεχνικών δη-
μιουργημάτων και των ιδεών που περικλείουν σημαίνει αποστείρωση και 
θάνατο για την τέχνη και τον πολιτισμό. 
Το χειρότερο είναι πως η επίθεση στον πολιτισμό προαναγγέλλει την επέ-
λαση της βαρβαρότητας σε όλα τα μέτωπα. Η διαίρεση του πολιτισμού 
αποτελεί στοιχείο πολεμικής προετοιμασίας, που θέλει τους λαούς 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
Αφιερωμένη στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

(που αναβλήθηκε το 2021 λόγω της πανδημίας)
με θέμα: «Όταν η Ποίηση συναντά τη Μουσική»

στο θέατρο ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ (πρώην ΟΛΥΜΠΙΑ), Ακαδημίας 59
το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ώρα 19:30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ: Κατά την είσοδο θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα 
μέτρα προστασίας κατά του COVID-19
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