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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Συνεχίζουμε!
Αγωνιζόμαστε ενάντια στην παραπέρα
μείωση του εισοδήματος μας και
διεκδικούμε την επιστροφή των κλεμμένων

Μέλη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με το πανό στη συγκέντρωση της 15/10/2022

Π

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ερίτεχνα η κυβέρνηση διαφήμισε με υπερβολικό επικοινωνιακό θόρυβο την
κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους, χωρίς
να ξεκαθαρίζει για ποια εισφορά αλληλεγγύης αναφέρεται.
Η φορολογική εισφορά αλληλεγγύης που καταργείται από 1/1/2023 είναι:
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε με το Ν.3986/11 και αφορά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Είχε βέβαια «προσωρινό» χαρακτήρα και έπρεπε να
καταργηθεί το 2014, αλλά στην πορεία ξεχάστηκε!
Αυτή η ειδική εισφορά (είχε χαρακτηριστεί ως φορολογική εισφορά), υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα συντελεστών από 2,2% έως 10% επί του συνολικού
ετήσιου εισοδήματος, δηλαδή των κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Ας δούμε όμως τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους:
Καθαρό ποσό σύνταξης 1083 €, μείωση 1,83€ / μήνα, 1166€ μείωση 3,70€ / μήνα,
1250€ μείωση 5,50€ / μήνα, 1333€ μείωση 7,33€ / μήνα, 1466 € μείωση 9,10€
/ μήνα, 1500€ μείωση 11€ / μήνα, 1583€ μείωση 12,80€ / μήνα, 1666€ μείωση
14,60€ / μήνα.
Από την παράθεση των ποσών που θα απαλλαγούμε από 1/1/2023, γίνεται καθαρό ότι μιλάμε για «σταγόνα στον ωκεανό», για τη συντριπτική πλειοψηφία
των συνταξιούχων μελών μας.
Είναι καθαρό ότι δεν λύνει κανένα από τα τεράστια προβλήματα που μας έχει
προκαλέσει η ακρίβεια και η κερδοσκοπία της αγορά και η οποία κάνει κάθε
μέρα τη ζωή μας δυσκολότερη και την αγοραστική μας δύναμη μικρότερη.
Αυτή η εισφορά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την άλλη, δηλαδή την ασφαλιστική εισφορά. Η εξαγγελία για την κατάργηση της εισφοράς έχει δημιουργήσει σύγχυση και βέβαια προσδοκίες στους συνταξιούχους που θεωρούν ότι
επίκειται κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3863/10.
Η κυβέρνηση έχει σκοπίμως δημιουργήσει την εντύπωση ότι καταργείται γενικώς κάθε «εισφορά αλληλεγγύης» αλλά αυτήν με τα μεγαλύτερα ποσά την
«ξέχασε».
Οι συνταξιούχοι δεν την ξεχνούν γιατί την πληρώνουν κάθε μήνα. Παράδειγμα:
Με σύνταξη 2.000€ τον μήνα και πάνω, η αύξηση είναι 35,50€ τον μήνα. Ας ψάξουμε να βρούμε μετά τις σφαγιαστικές περικοπές που έγιναν στους συνταξιούχους, πόσοι εξ αυτών λαμβάνουν συντάξεις πάνω από 2.000€, για να έχουμε το
μέγεθος της υποκρισίας και του εμπαιγμού που γίνεται σε βάρος τoυς.
Η υποκρισία και ο εμπαιγμός δεν θα περάσει.

Το συνταξιουχικό κίνημα δεν καταθέτει τα όπλα, διοργανώνει συγκεντρώσεις
σε όλη τη χώρα. Στην Αττική, οι συνταξιούχοι, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης, 5/10/2022 στο Σύνταγμα και από εκεί πορεύτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου,
απαιτώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η οποία τελικά ορίστηκε για την Παρασκευή 14 Οκτώβρη, στις 12.30 μ.μ.
Στην κινητοποίηση κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης, τονίζοντας ότι «οι λύσεις θα έρθουν με τους
δικούς μας αγώνες και όχι με την εναλλαγή των κομμάτων στην κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι «δεν μας κοροϊδεύουν με υποσχέσεις» - «δεν συμβιβαζόμαστε με την
αθλιότητα και τα λίγα ψίχουλα που μας πετάνε».
Μίλησαν, ακόμα, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» Σωτήρης Ραυτόπουλος, ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ερμόλαος Λινάρδος, ο
πρόεδρος Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Αριστοτέλης Κάντας, ο πρόεΣυνέχεια στη σελίδα 2

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ – EUROSTAT:

Με 12,1% «τρέχει» η ακρίβεια στην Ελλάδα
και με 10% στην Ευρωζώνη

Σ

υνεχίστηκε και τον Σεπτέμβρη το «ράλι» ανόδου του πληθωρισμού στις χώρες της Ευρωζώνης, πλήττοντας καίρια το λαϊκό εισόδημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, ο μέσος όρος
του πληθωρισμού ανέβηκε στο 10% τον Σεπτέμβρη στην Ευρωζώνη, από 9,1%
τον Αύγουστο. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ με διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού!
Στην Ελλάδα ο ρυθμός αύξησης τον Σεπτέμβρη ήταν 12,1% από 11,4% τον Αύγουστο και όλα δείχνουν ότι έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες με την ακρίβεια
να καλπάζει παντού και την Ενέργεια να γίνεται απλησίαστη λόγω των πολιτικών της «απελευθέρωσης» της «πράσινης» μετάβασης, του χρηματιστηρίου ρύπων και της έμμεσης φορολογίας.
Καλπασμός της ακρίβειας καταγράφεται ακόμα στη Γερμανία (10,9%), το Βέλγιο
(12%), την Αυστρία (11%) και την Ολλανδία (17,1%)! Πάνω από 20% είναι ο
πληθωρισμός στις τρεις χώρες της Βαλτικής. Συγκεκριμένα σε Εσθονία (24,2%),
Λιθουανία (22,5%) και Λετονία (22,4%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά είναι σε Μάλτα (7,3%) και Γαλλία (6,2%).
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην Ενέργεια, με αύξηση 40,8%, στα μη
επεξεργασμένα τρόφιμα με 12,7%, στο αλκοόλ και στον καπνό με 11,5%, τσα
βιομηχανικά προϊόντα με 5,6% και στις υπηρεσίες με 4,3%.
(Πηγή: Eurostat)
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Περιμένοντας τη σύνταξη
επτά χρόνια

Σ

ε ομηρία και απόγνωση βρίσκονται συνταξιούχοι του δημοσίου και
των ΔΕΚΟ, οι οποίοι επί επτά χρόνια περιμένουν να λάβουν ένα σημαντικό μέρος των συντάξεών τους, λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης στα
κλαδικά ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ταμείο νομικών και ΤΣΑΥ και εισπράττουν…
μόνο θα.
Από τον Μάιο του 2016 μέχρι σήμερα όλες οι υποσχέσεις που έχουν αποσπάσει αποδείχτηκαν «γράμμα κενό», με αποτέλεσμα να είναι στα «κεραμίδια».
«Ο ΕΦΚΑ, εξαγγέλλοντας το 2022 ότι δήθεν θα μας πληρώσει τον Μάιο,
τον Ιούνιο, τον Ιούλιο…κοκ, το τραβάει από μήνα σε μήνα και ουσιαστικά
μας κοροϊδεύει.
Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος και 65.000 μηχανικοί,
γιατροί και δικηγόροι τιμωρούμαστε, υποχρεούμενοι να ζούμε με μισή
σύνταξη για έξι και επτά χρόνια; Επειδή ήμασταν οι πλέον συνεπείς και
καταβάλλαμε υποχρεωτικά δύο πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία μας για 30 και 40 χρόνια;», αναρωτιέται ο Γιάννης Αντωνιάδης, που
συνταξιοδοτήθηκε ως μηχανικός από τον ΟΣΕ.
Γι αυτό το σοβαρό πρόβλημα, το σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» έχει αποστείλει εξώδικο στον Υπουργό Εργασίας και στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ,
και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας μέχρι να υλοποιηθεί το δίκαιο
αίτημα των συναδέλφων.

Ε

Ένα καλάθι κοροϊδία

νώ η κατάσταση σε κάθε σπίτι είναι οριακή, με το πληθωρισμό να τρέχει
άνω από το 12% και την ακρίβεια να εξαϋλώνει το εισόδημα των συνταξιούχων και της λαϊκής οικογένειας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ως «απάντηση» στην
ακρίβεια που καλπάζει, το περιβόητο «καλάθι του νοικοκυριού». Πρόκειται για
ωμό και απροκάλυπτο εμπαιγμό, όχι μόνο γιατί δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας, αλλά και γιατί υποβαθμίζει τις καθημερινές ανάγκες
διαβίωσης ενός λαϊκού νοικοκυριού, στα όρια ουσιαστικά των «προσφορών»,
που θα επιλέγουν οι ιδιοκτήτες των super market. Με προϊόντα, όχι φθηνότερα,
αλλά, κάποια προϊόντα, που υποτίθεται θα πωλούνται με …μικρότερες ανατιμήσεις, έναντι των υπολοίπων. Με τέτοια τρικ δεν εξασφαλίζονται ούτε φθηνά
ούτε επαρκή προϊόντα. Όχι άλλη κοροϊδία ! Δεν πρέπει και δεν μπορεί μας υποτιμούν με αυτόν τον τρόπο. Την απάντηση που τους αξίζει την έδωσαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι , με τη μεγαλειώδη σε συμμετοχή και δυναμισμό
πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Συνεχίζουμε! Αγωνιζόμαστε
ενάντια στην παραπέρα μείωση του εισοδήματος μας
και διεκδικούμε την επιστροφή των κλεμμένων
Συνέχεια από τη σελίδα 1

δρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ Γιώργος Πεπόνης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Παντελής Τάτσης, ο πρόεδρος των
Συνταξιούχων Μηχανικών Κώστας Τζατζάνης και ο Αναγνώστης Μουμτζής από
την ΠΕΣ – ΝΑΤ. Δυναμική ήταν η συμμετοχή των μελών του σωματείου μας με
το δικό τους ξεχωριστό πανό.
Οι συνταξιούχοι μεταξύ άλλων, απαιτούν:
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις τώρα. Κατώτερη σύνταξη στα 650 ευρώ από τα 384
που είναι σήμερα. Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις, να σταματήσουν οι περικοπές
στα εφάπαξ.
Να δοθούν άμεσα σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά του 11μηνου που
παράνομα παρακρατούνται, ανεξάρτητα αν έχουν ασκήσει αγωγή ή όχι. Να αποδοθεί το 0,5% του ΑΕΠ που με νόμο έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση και επί 3
χρόνια δεν το αποδίδει, ποσό που έχει φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια. Να αποδοθούν τώρα οι παράνομα παρακρατημένες συνδρομές (0,20) στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις, που οφείλονται από το 2018. Καθώς και τα παρακρατηθέντα από τους
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ.
Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων
ευγηρίας. Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία
και η φοροληστεία. Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επισκεφτείτε το ανανεωμένο site μας
https://trenotita.gr/ για άμεση, έγκυρη
και πληρέστερη ενημέρωση
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Νέα διοίκηση στην Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.)

Π

ραγματοποιήθηκε στις 20/10/2022 το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς,
μετά το τέλος του 37ου Πανσιδηροδρομικού Συνεδρίου, προκειμένου να γίνει η
συγκρότηση σε σώμα και η εκλογή Προεδρείου.
Πρόεδρος:
ΝΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωτής Πρόεδρος:
ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γενικός Γραμματέας:
ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας:
ΜΠΟΓΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γραμματέας Οικονομικών:
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναπλ.Γραμμ.Οικονομικών:
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γραμματέας Οργανωτικού:
ΛΑΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: ΑΧΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΤΡΕΒΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΗ:
9. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
1. ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,
2. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
11. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
4. ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
13. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ,
5. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,
14. ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
6. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
15. ΤΣΙΓΓΙΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
7. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ,
16. ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,.
Με ανακοίνωση η ΔΕΣΚ-Σ στις 21/10/2022, επισημαίνει ότι με ευθύνη των
παρατάξεων (ΔΑΚΕ, ΔΙΚΤΥΟ, ΠΑΣΚ), αποκλείστηκε από το προεδρείο της
Π.Ο.Σ. μετά από 35 χρόνια συνεχούς συμμετοχής.
Από τις παραπάνω παρατάξεις, κρίθηκε ότι δεν έχει θέση σε αυτό το προεδρείο.
Και η ανακοίνωση της ΔΕΣΚ-Σ καταλήγει: «Προφανώς αυτή η απόλυτη ταύτιση των τριών παρατάξεων σε αυτό το θέμα εξυπηρετεί άλλες στοχεύσεις. Μια
ταύτιση που βεβαίως είναι σε συνέχεια και άλλων πολιτικών θέσεων και επιλογών όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, οι ΣΣΕ, οι εργασιακές σχέσεις κ.λ.π. Θέλουμε
να κάνουμε ξεκάθαρο για άλλη μια φορά ότι η ΔΕΣΚ-Σ θα συνεχίσει με όσες
δυνάμεις της έδωσαν οι σιδηροδρομικοί και με κάθε πρόσφορο τρόπο, να είναι
μπροστά σε κάθε πρόβλημα των σιδηροδρομικών και να υπερασπίζεται μαζί με
όλους τους εργαζόμενους της χώρας τα συμφέροντά τους.»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 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 της συνταξιοδότησης τον Ιούλιο του 2022. Αυτό δεν ισχύει για τους συναδέλφους που
υπάρχουν προβλήματα με τα δικαιολογητικά τους .

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Για τους συναδέλφους που έφυγαν στη σύνταξη μετά την 1 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 Φλεβάρη του 2018.
Ενημερώνουμε 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
διότι τις δευτερεύουσες απολαβές θα τις πάρουν με τη σειρά τους όλοι
όπως έχουν βγει τα εφάπαξ.
Το Σωματείο θα παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει.

Ενότητα: Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου
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Συναντήσεις της ΣΕΑ με τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη
και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρα

Ο

Δελτίο τύπου της ΣΕΑ για τη συνάντηση
με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

ι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στη συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε με τον κ. Πρωθυπουργό και την διευρυμένη αντιπροσωπεία Υπουργών στο Μέγαρο Μαξίμου την Παρασκευή
14/10/22, ανέδειξαν την ανάγκη και την απαίτηση των συνταξιούχων για
ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αναλυτικά αναφέρονταν στο
Υπόμνημά τους.
Η αναγκαιότητα ουσιαστικών λύσεων προκύπτει από τις τεράστιες περικοπές, που οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί τα τελευταία δεκατρία χρόνια
από όλες τις κυβερνήσεις σε όλα τους τα δικαιώματα, συντάξιμες αποδοχές, Δώρα, ΕΚΑΣ, κοινωνικές παροχές, υγεία και φάρμακα, που τα έχουν
πληρώσει με τον αγώνα μιας ζωής, δεν τα χρωστούν σε κανένα δανειστή
και τα διεκδικούν στο σύνολό τους. Αλλά και από τις ανατιμήσεις αυτής
της περιόδου που έχουν αφαιρέσει ακόμη μια μηνιαία σύνταξη.
Απαίτησαν:
Μπροστά σε αυτή την δραματική κατάσταση που οι συνταξιούχοι της χώρας μας βιώνουν, να δοθούν άμεσα πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους
συνταξιούχους, τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού, στις Κύριες και
Επικουρικές συντάξεις με την ενσωμάτωση της λεγόμενης απαράδεκτης
προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξιμες αποδοχές.
Να αποδοθούν άμεσα τα αναδρομικά του 11μηνου 2015-2016 σε όλους
τους συνταξιούχους δίχως διακρίσεις και προαπαιτούμενα.
Να εφαρμοσθεί η νομοθεσία και να καταβληθούν άμεσα οι καταβαλλόμενες συνδρομές πέντε χρόνων για τις λειτουργικές ανάγκες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που οι ίδιοι οι συνταξιούχοι οικειοθελώς
πληρώνουν στις δικαιούχες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα
χρήματα που παρακρατούνται από τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ.
Δυστυχώς οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον κ. Πρωθυπουργό για μια

ακόμη φορά είναι στο πνεύμα και την λογική των εξαγγελιών της κυβέρνησης στην ΔΕΘ, που όπως έχουμε καταγγείλει σε προηγούμενο Δελτίο
Τύπου, όχι μόνο δεν αποτελούν αυξήσεις, αλλά είναι νέες παραπέρα μειώσεις στις συντάξεις μας.
Μετά από αυτή την συνάντηση η αντιπροσωπεία θεωρεί ότι τίποτε το
ουσιαστικό δεν έχει λυθεί από τα μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων, που υποφέρουν από την ακρίβεια και τις τεράστιες περικοπές. Οι
απαντήσεις που δόθηκαν είναι μια επανάληψη των όσων ειπώθηκαν στην
συνέντευξη του κ. Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.
Μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση που μας έχουν φέρει, η διεκδίκηση και το πλαίσιο αιτημάτων μας παραμένει στο ακέραιο και θα το
διεκδικήσουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις που ήδη σε όλη την χώρα
πραγματοποιούνται.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδ. Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα

Ο

ι εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
παρουσίασαν τις θέσεις και τα αιτήματα τους στον Πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο
για «διπλή εξαπάτηση των συνταξιούχων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».
Αρχικά αναφέρθηκε στην 13η σύνταξη λέγοντας ότι «όταν φέραμε στη
Βουλή τη 13η σύνταξη, ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε και τη ψήφισε λέγοντας ότι θα την κρατήσει, αλλά μόλις εξελέγη την ξέχασε ότι υπήρχε καν».
Αναφερθείς στις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προς
τους συνταξιούχους, ο Αλέξης Τσίπρας, τόνισε ότι «στην ΔΕΘ δεσμευτήκαμε για δύο πράγματα. Την επιστροφή της 13ης σύνταξης, με την κατάργηση του ΤΕΚΑ που αφορά την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και θα επαναφέρουμε αυτό το 1 δις στους συνταξιούχους για να
δίνεται κάθε τέλος του έτους μια σημαντική ενίσχυση. Τα αναδρομικά των
2,5 δις ευρώ, θα δοθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις περίπου των 800 εκ.,
διότι είναι μεγάλο δημοσιονομικά το βάρος…». Τόνισε ότι το ζήτημα των
συνταξιούχων δεν πρέπει να το βλέπουμε ως ένα ζήτημα που αφορά την
τρέχουσα συγκυρία αλλά ως ένα ζήτημα που αφορά την αποκατάσταση
της δικαιοσύνης σε σχέση με τη δεκαετία που πέρασε.
Παράλληλα, αναφερόμενος στις αυξήσεις των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου του 2023 που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας
τόνισε πως «είναι αυξήσεις που νομοθετήθηκαν το 2017 και προβλεπόντουσαν για το 2023. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
Το ένα είναι η προσωπική διαφορά, καθώς αν δεν υπήρχε τότε αυτό το
τέχνασμα, οι παλιές συντάξεις θα πηγαίνανε στον πάτο. Τώρα όμως δημιουργείται πρόβλημα διότι για να καλυφθεί η προσωπική διαφορά από τις
τρέχουσες αυξήσεις της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις συντάξεις, οι
συνταξιούχοι με την προσωπική διαφορά δεν θα παίρνουν αυξήσεις και

αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και με τις δικές
σας προτάσεις να το αντιμετωπίσουμε».
Παράλληλα, χαρακτήρισε «τεράστιο» το θέμα των εκκρεμών συντάξεων,
το οποίο όπως είπε «διογκώθηκε». «Θα θυμάστε ότι επί των ημερών μας
είχαμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και τις είχαμε μειώσει κατά 70%. Ήρθε
η νέα κυβέρνηση και υποσχέθηκε ότι ούτε μια μέρα δεν θα αργούν οι συντάξεις και τελικά τις έφτασε πάλι 300 χιλιάδες. Και τώρα έχουμε περίπου
124 χιλ. επικουρικές και 80 χιλ. κύριες να εκκρεμούν και 55 χιλ. εφάπαξ
που εκκρεμούν. Και εδώ η κυβέρνηση ακολουθεί το δρόμο της ιδιωτικοποίησης και όχι την ενίσχυση του δημοσίου με άξιο στελεχικό δυναμικό.
Εμείς τότε είχαμε βρει μια λύση μέσα από ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για
νέους επιστήμονες και είχαμε βάλει 2.000 ανθρώπους να ασχολούνται
με αυτό. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα δικαιοσύνης» πρόσθεσε ο κ.
Τσίπρας.

ενοτητα
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Απάντηση σε άθλιο δημοσίευμα
του μπλοκ «Το Στέκι της Έλξης»
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Σύλλογος Μ.Ε.Α.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ Σιδηροδρομικών

Τουριστική αμαξοστοιχία στην κοιλάδα
του Νέστου και στο Φαράγγι του Αγγίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Δεν συνηθίζουμε να ασχολούμαστε με αθλιότητες που εκπορεύονται από γνωστούς εργοδοτικούς συνδικαλιστές. Όμως το θράσος και η αθλιότητα ηγετικών
στελεχών του Σωματείου των Μηχανοδηγών δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Αφορμή υπήρξε δημοσίευμα της εφημερίδας μας (φύλλο 160, Μαΐου-Ιουνίου) για τον θάνατο και την κηδεία του συναδέλφου Νώντα Θεοδωρόπουλου,
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/6/2022 στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας.
Στο δημοσίευμα αναφερθήκαμε στους συναδέλφους που παραβρέθηκαν στην
κηδεία, όπου μεταξύ αυτών ήταν και ο πρόεδρος της «Ενότητας» Σωτήρης Ραυτόπουλος, καθώς σε συναδέλφους εκπρόσωπους σιδηροδρομικών Σωματείων,
όπως επισημάναμε την απουσία εκπροσώπου του Σωματείου των Μηχανοδηγών, στο οποίο ο συνάδελφος Νώντας ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος και
ότι αυτό σχολιάστηκε αρνητικά από πολλούς συναδέλφους που παραβρέθηκαν
στην κηδεία. Μετά από τρεις μήνες, την Κυριακή 11/9/2022, το γνωστό μπλοκ
«το στέκι της Έλξης» με ανάρτησή του, συκοφαντεί τόσο το Σωματείο μας όσο
και τον πρόεδρο του Σωτήρη Ραυτόπουλο με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς,
που δεν μας αγγίζουν, αλλά χαρακτηρίζουν αυτούς που τα γράφουν, γιατί οι
συνάδελφοι συνταξιούχοι και οι παλαιότεροι εν ενεργεία συνάδελφοι γνωρίζουν
πολύ καλά τη διαδρομή και τη δράση του προέδρου της «Ενότητας» και του
Σωματείου μας και φυσικά γνωρίζουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.Παρά το υβρεολόγιο που εξαπέλυσαν με την ανάρτησή τους, δεν αναφέρουν τελικά ποιος
ήταν ο εκπρόσωπος του Σωματείου των Μηχανοδηγών, ώστε να το μάθουμε
και εμείς. Όσον αφορά την ανάρτηση που κάναμε στο site του Σωματείου μας
με τα ονόματα των νέων Μηχανοδηγών που προσλήφθηκαν το 2018, μας κατηγορούν ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέους φακέλους κοινωνικών
φρονημάτων στο Σιδηρόδρομο, αλλά τους ενημερώνουμε ότι τέτοιοι φάκελοι
φτιάχνονται για την πολιτική, συνδικαλιστική και κοινωνική δράση και όχι απλά
με τα ονοματεπώνυμα. Αυτό βέβαια το γνωρίζουν οι συνάδελφοι που οι γονείς
τους είχαν τέτοιους φακέλους στην ασφάλεια και ήτανε υπερήφανοι γι αυτό.
Το ότι δεν δημοσιεύσαμε, στη συνέχεια, άλλες καταστάσεις νεοπροσληφθέντων,
είναι γιατί η εργοδοσία τις κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό και απ’ ότι φαίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του σημερινού προεδρείου των Μηχανοδηγών. Αν
έχουν τέτοιες καταστάσεις ας τις δημοσιεύσουν οι ίδιοι, εμείς λέμε όλα στο φως.
Το ΔΣ του Σωματείου μας απευθύνεται στους συναδέλφους Μηχανοδηγούς –
συνταξιούχους και εν ενεργεία – και τους δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία εμπάθεια και κανένα μίσος για το Σωματείο των Μηχανοδηγών, άλλωστε, παλιότερα,
έχουμε δώσει κοινούς αγώνες. Δηλώνουμε ότι το Σωματείο μας δεν πρόκειται να
ακολουθήσει τους υβριστές σε αυτό το δρόμο και τους παραδίνουμε στην κρίση
των συναδέλφων.Σε μία εποχή που οι σιδηροδρομικοί, μαζί με όλους τους άλλους συνταξιούχους και εργαζόμενους, πλήττονται από την σκληρή αντιλαϊκή
πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, σε μια εποχή που ειδικά μετά το
ξεπούλημα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο σιδηρόδρομος
αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης με όλα τα συνεπακόλουθα
για την κοινωνία και τους σιδηροδρομικούς, εμείς θα συνεχίσουμε αταλάντευτα
και ασυμβίβαστα τον αγώνα μας για τα δικαιώματα των σιδηροδρομικών, συνταξιούχων και εν ενεργεία κι όχι μόνο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Σ

τόχος, να υπάρξει ένα τρένο, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή από τη Δράμα
μέχρι την Ξάνθη με ενδιάμεση στάση τα στενά του Νέστου και επαναφορά στη
Δράμα. Ενώ μια δεύτερη διαδρομή θα είναι από τη Δράμα προς τη Λευκοθέα με
κεντρικό αξιοθέατο τα Φαράγγι του Αγγίτη.
Η πρωτοβουλία του Μ.Ε.Α.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ήταν να στήσουν ένα περίπτερο στην
είσοδο του αύλειου χώρου του ΟΣΕ το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Σεπτεμβρίου,
στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας, που διοργάνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας.
Όπως είναι γνωστό, το τουριστικό τρένο προς τα Στενά του Νέστου είναι μια πολύ
παλιά ιστορία για τη Δράμα. Παλαιότερα υπήρχαν συχνά δρομολόγια κάποιες Κυριακές, τα οποία στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν, όταν υπήρξαν προβλήματα στις
γραμμές
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Μ.Ε.Α.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ, Παναγιώτης Μακρόπουλος,
«πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου, μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να πιέσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε
την τουριστική αμαξοστοιχία, ώστε να πηγαίνει από Δράμα προς Ξάνθη με ενδιάμεσες στάσεις Παρανέστι, Σταυρούπολη και Τοξότες και την Κοιλάδα του Νέστου.
Επίσης, θα βάλουμε ένα ακόμα δρομολόγιο από Δράμα, Φωτολίβος, Λευκοθέα.
Στη διαδρομή αυτή, αριστερά έχουμε το Φαράγγι του Αγγίτη και δεξιά το Σπήλαιο
της Αλιστράτης και η γραμμή περνάει ανάμεσα απ’ αυτά. Θα υπάρχει μια στάση
στο Σπήλαιο Αλιστράτης».

Παρουσίαση ποιητικών συλλογών
του Λευτέρη Μανωλά

Ο

Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών
και ο συγγραφέας Λευτέρης Μανωλάς, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022,
στη Μεγάλη Αίθουσα εκδηλώσεων του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, παρουσίασαν με
μεγάλη συμμετοχή φίλων και συναδέλφων, τις ποιητικές συλλογές του Λευτέρη Μανωλά: ΠΛΕΥΣΗ ΠΡΥΜΝΗΣ – ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΣΟΡΙΑΣ και ΕΔΩ ΚΑΙ
ΤΩΡΑ (εκδόσεις Παπαζήση).

Δραστηριότητες του Παραρτήματος
Νομού Φθιώτιδας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Έφυγε από τη ζωή ο συνάδελφος
Χρήστος Φράγκος

Ο

συνάδελφος, Χρήστος Φράγκος ήταν μέλος
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και είχε αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική δράση και είχε διατελέσει
Αντιπρόεδρος του Σωματείου μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιου της ΕΝΟΤΗΤΑΣ με
επιστολή του εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους
του:
Το ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», εκφράζουμε τη θλίψη μας για την απώλεια του συναδέλφου
Χρήστου Φράγκου που έφυγε από τη ζωή.
Εκφράζουμε στην οικογένειά του και στους οικείους του τα θερμά μας συλλυπητήρια ιδιαίτερα όσων από μας τον γνωρίσαμε σαν άνθρωπο και σαν συνάδελφο
για πολλά χρόνια και αντιπρόεδρο του Σωματείου μας, που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς με αξιοπρέπεια.
Καλό σου ταξίδι συνάδελφε Χρήστο.

Τ

ο Παράρτημα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στον Νομό Φθιώτιδας έδωσε το
αγωνιστικό τους παρόν συμμετέχοντας στην κινητοποίηση για δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, στην Πύλη του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (21/9/2022) στη διαδήλωση ενάντια στην ακρίβεια που οργάνωσε η
ΣΕΑ (19/10/2022) και στην απεργιακή συγκέντρωση της 9/11/2022.
Επίσης, το Παράρτημα, την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποίησε μονοήμερη εκδρομή στο Δίστομο, με μεγάλη συμμετοχή. Οι συνάδελφοι επισκέφτηκαν το Μνημείο σφαγιασθέντων Διστόμου, όπου και κατέθεσαν στεφάνι. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το Μοναστήρι του Οσίου
Λουκά και την Κρύα Λειβαδιάς.

