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Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία μετά από εκείνη στο Δερβένι Κορινθίας 
στις 30 Σεπτεμβρίου 1968 όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 34 άνθρωποι, και στα Δο-
ξαρά Λάρισας στις 16 Ιανουαρίου 1972 όπου έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι. 
Στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023, 
έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας, μεταξύ αυτών πολλοί νέοι και μέσα σε 
αυτούς 11 συνάδελφοι Σιδηροδρομικοί.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» εκ-
φράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στις οικογένειες που θρηνούν την απώλεια 
των παιδιών τους, των συγγενών τους και των φίλων τους. Απαιτούμε να υπάρξει 
πλήρης διερεύνηση των αιτιών αυτής της τραγωδίας να μην κρυφτεί ή συγκαλυ-
φτεί τίποτε. Απαιτούμε απ’ όλους τους αρμόδιους: κυβέρνηση, Διοίκηση του ΟΣΕ, 

Παναττική κινητοποίηση 
συνταξιούχων για πραγματικές 

αυξήσεις για όλους και όχι κοροϊδία

Μαζική και μαχητική κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι στις 
14/2/2023 στην Αθήνα, με συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στα 

Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, έστειλαν το αποφασιστικό μήνυμα για 
πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις και όχι κοροϊδία, διαμηνύοντας ότι θα συ-
νεχίζουν τον αγώνα τους όλη την επόμενη περίοδο για την ικανοποίηση των 
δίκαιων αιτημάτων τους. 
Έχοντας στην προμετωπίδα τους την απαίτηση για πραγματικές αυξήσεις σε 
όλες τις συντάξεις, ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια σκληρών περικοπών.
Ταυτόχρονα, με μια φωνή απέρριψαν ως εμπαιγμό και κοροϊδία τις νέες κυβερ-
νητικές ανακοινώσεις για το εφάπαξ επίδομα ενόψει του Πάσχα αντί για αυξή-
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στη συνεδρίασή του στις 23 Φε-

βρουαρίου 2023 και ώρα 11.00’ π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, απο-
φάσισε την πραγματοποίηση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μελών της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 2023, και ώρα: 10.00’ π.μ. στα γραφεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Βεραντζέ-
ρου 13, 1ος όροφος).
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποι-
ηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2023   και ώρα 10.30΄π.μ. στα γραφεία του ΟΣΕ (Καρό-
λου 1-3) στον 9ο όροφο .

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης του 2022
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2022
3. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2023
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2022
5. Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2022
6. Ανακοινώσεις – προτάσεις – αποφάσεις. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, να παρευρε-
θούν μαζικά στη Γενική Συνέλευση την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, 
ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που μας 
απασχολούν. 
Σηεείωση:
• Συνεχίζουμε 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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εκτός αυξήσεων, σχεδόν, 
οι μισοί συνταξιούχοι

Σχεδόν ένας στους δύο συνταξιούχους δεν έλαβε αύξηση, όπως απο-
δεικνύεται από τη διαδικασία χορήγησης της αύξησης του 7,75% που 

πραγματοποιήθηκε στο τέλος Γενάρη με τις συντάξεις του Φλεβάρη 2023.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας το σύνολο των συνταξιούχων στη 
χώρα μας ανέρχεται σε 2.634.786. Η προσωπική διαφορά άφησε εκτός αυ-
ξήσεων 910.077 συνταξιούχους που αντιστοιχούν στο 34,54% του συ-
νόλου των συνταξιούχων της χώρας, δηλαδή ένας στους τρεις συντα-
ξιούχους δεν έλαβε καθόλου αύξηση. Οι συνταξιούχοι που έλαβαν 
αισθητά μικρότερη αύξηση από εκείνη που θα έπρεπε ανέρχονται σε 258.000.
Το σύνολο των συνταξιούχων που δεν έλαβε καθόλου αύξηση και αυ-
τοί που έλαβαν μικρότερη ανέρχονται σε 1.168.077, ο αριθμός αυ-
τός αντιστοιχεί στο 44,33% του συνόλου των συνταξιούχων της χώρας. 
Την Παρασκευή 14 Οκτώβρη 2022, ο πρωθυπουργός κ. Κυριά-
κος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο μέγαρο Μαξίμου με τη συντονι-
στική επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσε-
ων και δήλωσε ότι οι νέες αυξήσεις θα καλύψουν σχεδόν το 95% των 
συνταξιούχων. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Πώς το 7,75% αύξηση έγινε 4%;
Σε όσους συναδέλφους διαμορφώθηκαν νέες συντάξιμες αποδοχές μικτές 
πάνω από 1700,01 ευρώ η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 
3% γίνεται 6%, άρα διπλάσια εισφορά αλληλεγγύης από ότι πριν την αύξηση!
Επί των νέων συντάξιμων αποδοχών 1700,01 ευρώ γίνεται επίσης η κράτηση 
υγείας 6%, ενώ αυξάνεται και ο παρακρατούμενος φόρος. Ακόμα όμως και σε 
εκείνους που δεν άλλαξε η κλίματα της ΕΑΣ ή δεν έχουν μικτές συντάξιμες απο-
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σεις για όλους, κάνοντας καθαρό ότι δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω από το αίτημά 
τους για την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, που τις έχουν πληρώσει για 
δεκαετίες.
Στην κεντρική ομιλία, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ), 
ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, ξε-
καθάρισε: «Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις και όχι κοροϊδία, 
κάνουμε καθαρό από εδώ ότι δεν συμβιβαζόμαστε με ψίχουλα, δεν συμβιβαζό-
μαστε με ψευτοεπιδόματα...». Στη συνέχεια ανέδειξε τις διεκδικήσεις των συντα-
ξιούχων που περιλαμβάνονται και στο σχετικό υπόμνημα που απέστειλαν προς 
το υπουργείο Οικονομικών και κωδικοποιούνται στα εξής:
• Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, με την ενσωμάτω-

ση της προσωπικής διαφοράς του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκα-
λου. Να αποδίδεται στους αναπήρους ολόκληρη η εθνική σύνταξη. Να 
ισχύσει η παράλληλη ασφάλιση στους ασφαλισμένους πριν από το 2016. 
Κατάργηση της παρακράτησης για την Υγεία.

• Αμεση καταβολή των Δώρων. Καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους 
συνταξιούχους, δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα. Κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης. Αμεση πρόσληψη προσωπικού στην Υγεία. Απο-
κλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας και ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης. Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην τεράστια κοροϊδία σε βάρος των συνταξιούχων με τις ανέξοδες υποσχέ-
σεις για «αυξήσεις» που δήθεν θα δίνονταν στο 97% των συνταξιούχων, στα 
προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι 
εξαιτίας της ακρίβειας, στα ζητήματα της Υγείας, αλλά και στη θύελλα των πλει-
στηριασμών με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι χιλιάδες δανειολήπτες, 
αναφέρθηκαν στους χαιρετισμούς τους ο Ερμόλαος Λινάρδος, από τους συντα-
ξιούχους του Δημοσίου, ο Τέλης Κάντας, από τους συνταξιούχους των επικουρι-
κών ταμείων, ο Χρήστος Κολοβός, από τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, η Γιώτα 
Τσακούλια, από τους συνταξιούχους δικηγόρους, ο Γιώργος Πεπόνης, από τους 
συνταξιούχους των ΕΛΤΑ, ο Σωτήρης Ραυτόπουλος, από τους συνταξιούχους 
σιδηροδρομικούς, ο Αναγνώστης Μουμτζής, από την ΠΕΣ - ΝΑΤ, και ο Κώστας 
Τζατζάνης, από τους συνταξιούχους μηχανικούς.
Ακολούθησε πορεία από τα Προπύλαια προς το Σύνταγμα, οι συνταξιούχοι δεν 
σταμάτησαν να φωνάζουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Οταν η 
συγκέντρωση έφτασε έξω από το υπουργείο Εργασίας, το σύνθημα «Αυτό το 
υπουργείο δεν είναι εργασίας, είναι του κεφαλαίου και της εργοδοσίας» δόνησε 
την ατμόσφαιρα, με τον Δ. Κουμπούρη να καταγγέλλει το γεγονός ότι μέχρι 
τώρα ο Κ. Χατζηδάκης δεν έχει δεχτεί να συζητήσει με τις οργανώσεις των συ-
νταξιούχων, ενώ προτιμά να πηγαίνει στα κανάλια και να απευθύνει μονολό-
γους. 
Η μεγάλη κινητοποίηση ολοκληρώθηκε έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στο 
οποίο η ΣΕΑ είχε αποστείλει υπόμνημα με τα αιτήματά της, αλλά όπως ενημε-
ρώθηκε η αντιπροσωπεία της στο υπουργείο δεν βρισκόταν κανένας υπουργός 
για συνάντηση... Τελικά δόθηκε η απάντηση στους συνταξιούχους ότι θα οριστεί 
συνάντηση της ΣΕΑ με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακά-
κη, τις επόμενες μέρες. Στη συγκέντρωση συμμετείχε και το Σωματείο μας «Η 
ΕΝΟΤΗΤΑ» με δικό του πανό. 

Ενότητα: Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Οι απόψεις στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της «ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ»
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Διοίκηση της HELLENIC TRAIN, Διοίκηση ΕΡΓΟΣΕ να πάρουν άμεσα μέτρα με 
βάση τις προτάσεις των εργαζομένων που ζουν και βιώνουν καθημερινά την κατά-
σταση στον Σιδηρόδρομο, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην κυκλοφορία 
των τραίνων. Με άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, 
πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων, συντήρηση κι επισκευή του τρο-
χαίου υλικού και συντήρηση της γραμμής. Επισκευή και λειτουργεία του δικτύου 
ασφάλειας κυκλοφορίας των τραίνων, φωτοσήμανση, τηλεδιοίκηση ώστε να μην 
ξαναζήσουμε αυτή την τραγωδία. 

Μεγάλη κινητοποίηση Συνταξιούχων
για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις

Συνέχεια από τη σελίδα 1

δοχές πάνω από 1400,01 ευρώ, 3% ΕΑΣ, με την αύξηση του 7,75% αυξήθηκε η πα-
ρακράτηση υγείας και του φόρου και γι αυτό η τελική αύξηση είναι περίπου 4%. 
Επίσης επειδή αθροίζονται τα ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξε-
ων, έγινε αυξημένη παρακράτηση φόρου και στους επικουρικές συντάξεις, έστω 
κι αν οι επικουρικές με απόφαση της κυβέρνησης δεν πήραν καμία αύξηση!!! 
Γι αυτό στις επικουρικές συντάξεις υπήρξε μείωση κατά περίπου 2 – 4 ευρώ.
Η θέση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που εκφράστηκε με καθαρό και απόλυτο τρόπο 
στους αρμόδιους ήταν να υπολογιστεί η αύξηση του 7,75% στο καταβαλλό-
μενο ποσό των συντάξεων έτσι ώστε θα έπαιρναν αύξηση ΟΛΟΙ, είτε έχουν 
είτε δεν έχουν προσωπική διαφορά. Αυτή θα ήταν καθαρή, δίκαιη και έντιμη 
λύση και στη συνέχεια ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. 

Εκτός αυξήσεων, σχεδόν, 
οι μισοί συνταξιούχοι
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Ακρίβεια – Ενεργειακή Φτώχεια 
Χτυπάει τους συνταξιούχους 

και τα λαϊκά νοικοκυριά
Ο εφιάλτης της ακρίβειας θα συνεχιστεί και το 2024, με τους συνταξιούχους και 
τα λαϊκά νοικοκυριά να βρίσκονται στο απόλυτο αδιέξοδο, αφού ήδη βρίσκε-
ται σε εξέλιξη ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα διατροφής, ενώ 
ο πληθωρισμός μπορεί να εμφανίζεται μειούμενος, ωστόσο οι «καμπάνες» της 
ύφεσης ηχούν πιο δυνατά από ποτέ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρι-
σμός τον Δεκέμβριο του 2022 διαμορφώθηκε σε 7,2% από 8,5% τον προηγού-
μενο μήνα. Πριν λίγες μέρες η Eurostat είχε εκτιμήσει ότι ο εναρμονισμένος δεί-
κτης έφτασε στο 7,6% για τον ίδιο μήνα. Η ακρίβεια συνεχίζεται σε όλους τους 
τομείς και μάλιστα με υψηλό ρυθμό, με την ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα 
ποτά να σημειώνει νέα άνοδο, της τάξης του 15,5%.
Σημειωτέον, ο Δεκέμβριος είναι ο 19ος μήνας κατά τον οποίο σημειώνονται αυ-
ξήσεις στην ομάδα αυτή. Τον Νοέμβριο ήταν στο 15%, τον Οκτώβριο στο 14,8% 
κ.ο.κ. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία καταγράφονται επίσης αυξήσεις 
25,6% στα γαλακτοκομικά, 21,7% στα έλαια, 18,1% στο ψωμί και στα δημητρια-
κά, 17,8% στα κρέατα, 13,1% στα λαχανικά.
Την ίδια στιγμή ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνης Γεωργιάδης πάει από σού-
περ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να δείξει ότι το «καλάθι του νοικοκυριού» 
λειτουργεί, ενώ η κυβέρνηση με τα διάφορα pass - ψίχουλα των 70 λεπτών τη 
μέρα προσπαθεί να πείσει ότι παίρνει μέτρα ανακούφισης. Οι επιχειρηματίες των 
σούπερ μάρκετ έχουν βρει το καλύτερο καταφύγιο κερδών στο «καλάθι», μιας 
και ξεστοκάρουν μαζικά προϊόντα ετικέτας, που τους αποφέρουν μεγαλύτερο 
ποσοστό κέρδους, εκτοξεύοντας στα ύψη το σύνολο των κερδών τους.
Αυξήσεις 18,1% καταγράφονται στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, 
ενώ πολύ μεγάλες είναι οι ανατιμήσεις και στις μεταφορές: 32,9% στα ταξί, 
36,7% στα αεροπλάνα, 26,7% στα πλοία. Την ίδια στιγμή οι τιμές στο φυσικό 
αέριο έκαναν νέο «ράλι», σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 50%!
Αναλυτικά έχουμε τις εξής αυξήσεις:
• 25,3% στα γαλακτοκομικά
• 20,4% στα λάδια
• 18,7% στο ψωμί
• 16,7% στα κρεατικά
• 12,6% στα λαχανικά
Αξιοσημείωτες ήταν και οι ανατιμήσεις στην Ενέργεια, αν και ο ρυθμός αύξησης 
ανακόπηκε καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη του «ράλι». Στο 
φυσικό αέριο η ανατίμηση είναι 27,8% και στα στερεά καύσιμα 23,2%
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις
για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023 - Η Χορωδίας του Ψ.Ο.Σ. & Πλάνο από την εκδήλωση Θεσσαλονίκη  - 31 Ιανουαρίου 2023

Λαμία  - 19 Ιανουαρίου 2023

Βόλος  - 25 Ιανουαρίου 2023

Λάρισα  - 26 Ιανουαρίου 2023

Κατερίνη  - 1 Φεβρουαρίου 2023

Κατερίνη  - 7 Φεβρουαρίου 2023 Διακοφτό  - 15 Φεβρουαρίου 2023

Καλαμάτα  - 8 Φεβρουαρίου 2023

Τρίπολη  - 9 Φεβρουαρίου 2023

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετο-
χή των συναδέλφων  όλες οι εκδηλώσεις του Σωματείου μας για 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.  Στις εκδηλώσεις δόθη-
κε η δυνατότητα στο ΔΣ του Σωματείου  να συναντηθούμε με 
τα μέλη μας, μετά από δύο χρόνια λόγω κορονοϊού, να συζητή-
σουμε για τα προβλήματα που μας απασχολούν σαν συνταξιού-
χους γενικότερα και σας σιδηροδρομικούς ειδικότερα, να ανταλ-
λάξουμε ευχές για υγεία και δύναμη ώστε να αντιπαλέψουμε τα 
οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν συνταξιούχοι.  
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Εφάπαξ επίδομα, μόνιμη 
κοροϊδία από την κυβέρνηση 

στους συνταξιούχους
Να ξεγελάσει με προσωρινά επιδόματα τους συνταξιούχους, που στενάζουν 

από το νέο κύμα ακρίβειας, επιχειρεί και πάλι η κυβέρνηση, ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης ανακοίνωσε ότι «θα υπάρξει ένα έκτακτο εφάπαξ βοήθημα για τους 
συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους από την 1/1/2023» και 
περιόρισε το ύψος αυτού «μεταξύ 200 και 300 ευρώ», ανάλογα με το ποσό της 
σύνταξης που λαμβάνει ο καθένας. 
Η εξαγγελία, πέρα από το ότι αποτελεί έναν ακόμα αντιπερισπασμό της κυβέρ-
νησης μπροστά στην πίεση που ασκούν οι αγώνες των συνταξιούχων, οι οποίοι 
αυτές τις μέρες είναι και πάλι στους δρόμους, αλλά και μπροστά στην οργή 
εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων που δεν τα βγάζουν πέρα με τις λεηλατη-
μένες συντάξεις τους, είναι ταυτόχρονα και μια ομολογία ότι οι «μεγάλες αυξή-
σεις» που για μήνες διατυμπάνιζε ήταν ένα προπαγανδιστικό τρικ.
Μετά την απόδοση των συντάξεων του 2023, φάνηκε καθαρά ότι τουλάχιστον 
900.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ αύξηση, ενώ χιλιάδες ακόμα 
περιορίστηκαν σε αυξήσεις μερικών ευρώ. Την τραγική αυτή πραγματικότητα 
σπεύδει τώρα να συγκαλύψει η κυβέρνηση για να «σβήσει» την αγανάκτηση 
των συνταξιούχων, επιμένοντας όμως να κρατά σε ισχύ τη λεγόμενη «προσω-
πική διαφορά» και εξαιτίας της οποίας σχεδόν 1 εκατ. συνταξιούχοι δεν έλαβαν 
τις αυξήσεις του 2023.
Η θέση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» είναι «άρση των αδικιών» του νόμου Κατρούγκαλου 
και των άλλων αντιασφαλιστικών νόμων όλων των κυβερνήσεων. Άμεση και 
πραγματική ανακούφιση μπορεί να αποτελέσει η αύξηση σε όλες τις συντάξεις 
κύριες και επικουρικές, με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και κατάρ-
γηση των αντιασφαλιστικών νόμων.  

Στην τριμελή επιτροπή που όρισε ο υπουργός Συγκοινωνιών κύριος Γεώργιος 
Γεραπετρίτης για να διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη, ορίστη-

κε και ο κ. Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το 2010-2015 που μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο και υπουργό Συγκοινωνιών 
τον κ. Ρέππα, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα «εκσυγχρονισμού» του ΟΣΕ έδι-
ωξαν πάνω από 1500 έμπειρους συναδέλφους Σιδηροδρομικούς σε διάφορες 
υπηρεσίες. Σταθμάρχες, μηχανοδηγούς, προσωπικό αμαξοστοιχιών, τεχνίτες 
μηχανοστασίων-εργοστασίων, κλειδούχους, τεχνίτες γραμμής και άλλες ειδι-
κότητες, με αποτέλεσμα την τεράστια συρρίκνωση του προσωπικού του ΟΣΕ. 
Μετά τις έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις ο κ. Ζηλιασκόπουλος ανα-
γκάστηκε να παραιτηθεί από την Επιτροπή και στη θέση του τοποθετήθηκε ο 
κ. Χρήστος Πυργίδης. 
Η Επιτροπή της οποίας την εποπτεία θα έχει ο υπουργός Γ. Γεραπετρίτης, καλεί-
ται σε σύντομο χρονικό διάστημα να βγάλει πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας 
στα Τέμπη. Η Επιτροπή αυτή των «εμπειρογνομόνων» που έστησε η κυβέρνηση 
φαίνεται, ότι έχει ως βασική της επιστολή να «τεκμηριώσει» το προαποφασι-
σμένο πόρισμα, περιορίζοντας το σε ένα «ανθρώπινο λάθος» και να βγάζοντας 
λάδι την εγκληματική πολιτική της ιδιωτικοποίησης, τη διαχρονική απαξίωση 
του Σιδηρόδρομου απ’ όλες τις κυβερνήσεις. Επισημαίνουμε στους κύριους της 
Επιτροπής ότι οι ευθύνες του Σταθμάρχη της Λάρισας είναι δεδομένες και τις 
έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος. Ρωτάμε λοιπόν, ο Σταθμάρχης φταίει που δεν λει-
τουργεί η φωτοσήμανση κι η τηλεδιοίκηση; Ο Σταθμάρχης φταίει για τη σαλα-
μοποίηση και ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ; Ο Σταθμάρχης φταίει που δεν γίνονται 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αλλά με μπλοκάκι; Ο Σταθμάρχης φταίει που 
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι τα 67 χρόνια και οι παπαγάλοι των συ-
στημικών ΜΜΕ μας λένε ότι είναι μεγάλος (ενώ είναι 59 χρονών). Σε αυτά τα 
ερωτήματα και σε πολλά άλλα καλούμε τους αρμόδιους της Επιτροπής να απα-
ντήσουν, όχι σε εμάς αλλά σε αυτούς που έχασαν τους ανθρώπους τους.

Κάτω τα χέρια
από τη λαϊκή κατοικία

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 συνταξιοδότη-
σης τον Νοέμβριο 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 Απρίλιο 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.

Η απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την 
οποία «λύνονται τα χέρια» των funds και των εταιρειών διαχεί-

ρισης δανείων για τη διενέργεια μαζικών πλειστηριασμών, ανοίγει 
ένα νέο, πιο άγριο γύρο επέλασης στη λαϊκή κατοικία. 
Η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία γιατί 
στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι 
κυβερνήσεις που παρέδωσαν τα κόκκινα δάνεια στα αρπαχτικά των 
funds και στη συνέχεια στον πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης της 
ΝΔ.   Πρόκειται για 700.000 ακίνητα αξίας 45 δις ευρώ που θα βρε-
θούν στο έλεος τραπεζών, funds και των εταιρειών διαχείρισης δα-
νείων. Πολλά από αυτά τα ακίνητα κινδυνεύουν μετά την απόφαση 
της ολομέλειας του Αρείου Πάγου να βγουν στο ηλεκτρονικό σφυρί 
με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς ουσιαστικά να έχουν οι ιδιο-
κτήτες τους δυνατότητα νομικής άμυνας. Είναι ανάγκη να σηκώ-
σουμε τείχος απέναντι στα κοράκια για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κάτω τα χέρια από  
του Λαού τα σπίτια. 

ΩΡΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο ένοχος έχει όνομα
Η διάσπαση του σιδηροδρομικού έργου στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης», 

πέρα από την παράδοση των «φιλέτων» στα μονοπώλια και την απαλλα-
γή τους από κάθε ευθύνη για τις πανάκριβες υποδομές, αποτελεί και ένα πρώ-
της τάξης άλλοθι συγκάλυψης και διάχυσης των ευθυνών για την επικίνδυνη 
κατάσταση στον σιδηρόδρομο. Κι έρχεται από πάνω μια «Ανεξάρτητη Αρχή» - 
φερετζές για να κλείσει το καπάκι του υπονόμου, που τόσο βίαια άνοιξε με το 
δυστύχημα στα Τέμπη. Μόνο που ο λαός δεν πρόκειται να ψάχνει «ψύλλους 
στ' άχυρα» στον λαβύρινθο της ιδιωτικοποίησης για να βρει τον ένοχο για το 
έγκλημα. Το «όνομά» του είναι «στρατηγική της απελευθέρωσης» και μπορεί 
εύκολα να τον αναγνωρίσει κανείς σε κράτος, ΕΕ, κυβερνήσεις και μονοπωλια-
κούς ομίλους, που συνθλίβουν την ανάγκη του για σύγχρονες, φτηνές και ασφα-
λείς μεταφορές. Για του λόγου το αληθές αποκαλυπτικοί είναι οι ισχυρισμοί της 
Hellenic Train ότι δεν έχει καμία σχέση και εμπλοκή με το έγκλημα, ρίχνοντας 
τις ευθύνες στον ΟΣΕ. Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού εταιρεί-
ας, «η "Hellenic Train" ασχολείται με τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων 
και ως σιδηροδρομική εταιρεία που λειτουργεί σε υποδομή την οποία διαχειρίζε-
ται τρίτος, βρίσκεται σε επαφή με τον διαχειριστή της υποδομής για όλες τις κα-
τάλληλες αναφορές (...) Δεν εμπλέκεται στη διαχείριση της υποδομής ούτε στη 
συντήρησή της ούτε στην κυκλοφορία». Όσο για τα συστήματα ασφαλείας, εκεί 
γίνεται ακόμα πιο κυνικός: «Τα τρένα μας κινούνται σε πλήρη συμμόρφωση με 
τους κανόνες του συστήματος που χρησιμοποιείται στους σιδηροδρόμους που 
πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυπο-
ποίησης και μετά από πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου». Με 
άλλα λόγια, «μη μου ...τα κέρδη τάραττε»!

Με καθημερινές απεργίες απαντούν οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο 
απαιτώντας στη λήψη άμεσων μέτρων, προκειμένου να αποκατασταθεί 

η ασφάλεια στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με σκοπό να μη βιώσουν ξανά εργα-
ζόμενοι και συμπολίτες μας τέτοια ολέθρια τραγωδία. Την Κυριακή 5 Μάρτη 
πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με παλλαϊκή συμμετοχή, ενώ 
την Τετάρτη 8 Μάρτη κηρύχθηκε γενική απεργία από τα συνδικάτα (ΑΔΕΔΥ, 
Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία).  Θλιβερή εξαίρεση για μια ακό-
μη φορά η ΓΣΕΕ. Οι Απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη 
τη χώρα γίνονται  με πολύ μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων, των συνταξιού-
χων, των γυναικών – νέων – παιδιών όπου έκδηλη είναι η οργή και απαίτηση να 
μην συγκαλυφθεί το έγκλημα.

Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι 
στον σιδηρόδρομο κι όχι μόνο


