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Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΟΛΕΜΟΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ!
Ζ

Στα ύψη η τιμή της βενζίνης, το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο.
Εξανεμίζεται η σύνταξη χωρίς να καλύπτονται οι ανάγκες της οικογένειας.

ούμε την απόλυτη παράνοια καθώς
είδαμε τη Ρωσία να εισβάλει στην
Ουκρανία με πρόσχημα την πρόθεση της τελευταίας να ενταχθεί στο
ΝΑΤΟ. Αλήθεια ή ψέματα, ποιος ξέρει
και ποιος μπορεί να απαντήσει;
Η Ρωσία από το τρίτο δεκαήμερο του
Φεβρουαρίου βομβαρδίζει την Ουκρανία. Έλεγε ότι θα ήταν περίπατος, αλλά
διαπιστώνει ότι δεν της βγαίνει.
Άμαχοι πληρώνουν με τη ζωή τους,
ξεσπιτώνονται, γίνονται πρόσφυγες και
προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή
μακριά από τον τόπο τους, ξεριζωμένοι.
Δυστυχώς το πρόβλημα, μας περιλαμ-

βάνει όλους. Κι ανάμεσα τους κι εμάς
τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς.
• Τα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ πήραν
φωτιά, καθώς διπλασιάστηκαν ή και τριπλασιάστηκαν μερικές φορές.
• Το ίδιο και το φυσικό αέριο.
• Και φυσικά η βενζίνη και γενικότερα
τα καύσιμα.
• Και όλα αυτά συμπαρασύρουν τις
τιμές στα είδη πρώτης ανάγκη τόσο
στο σούπερ μάρκετ όσο και στην
αγορά γενικότερα.
Βλέπουμε να εξανεμίζεται η σύνταξη
μας, χωρίς να είμαστε σε θέση πια να
καλύψουμε τις βασικές ανάγκες του οικογενειακού προγραμματισμού.

Και ανησυχούμε πολύ περισσότερο μην
έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή
σε αυτόν τον πόλεμο.
Γι’ αυτό ενώνουμε τη φωνή μας με το
φιλειρηνικό κίνημα. Λέμε «Όχι στον
πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι, στην
ειρήνη!» Ναι, σε ένα περιβάλλον όπου
η κερδοσκοπία δεν θα έχει θέση, όπως
την ξέρουμε σήμερα και είναι ασύδοτη.
Έχουμε ήδη ταλαιπωρηθεί πολύ, δυο
χρόνια τώρα από τις συνέπειες του κορονοϊού Covid-19. Η κοινωνική αποστασιοποίηση, ο φόβος για τις συνέπειες
στη ζωή μας και η ανάγκη να υπακούμε
στα κυβερνητικά μέτρα, μας κράτησαν
μακριά από τα Σωματεία μας και τη

Καλή Ανάσταση!
Οι Άγιες μέρες των Παθών και
της Ανάστασης του Ιησού Χριστού ας φέρουν στον κόσμο
και στον καθένα ξεχωριστά
αγάπη και οικογενειακή γαλήνη.
Το μεγάλο ιστορικό γεγονός της
Αναστάσεως του Χριστού αποτέλεσε το ασάλευτο θεμέλιο,
πάνω στο οποίο στηρίχτηκε το
πνευματικό οικοδόμημα του Χριστιανισμού και έδωσε κουράγιο
και δύναμη στους Αποστόλους
και τους ήρωες της Εκκλησίας
να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του
Χριστού.
Με άσβεστες στα χέρια μας τις
λαμπάδες της λαμπροφόρου
Αναστάσεως, ας παραμερίσουμε, έστω και προς στιγμήν,
τα σκοτάδια της σημερινής
πραγματικότητας, για να αντικρίσουμε όσα και στην εποχή των
Αποστόλων, το ελπιδοφόρο
όραμα μιας νέας δημιουργίας,
μιας καινούργιας καταξιωμένης
ζωής. Χρόνια πολλά σε όλους!
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Αποστολόπουλος Βασ.
Ο Γεν. Γραμματέας
Τσαλδάρης Στυλ.

Π.Ο.Σ.Σ.
Υποχρεωθήκαμε να αναπροσαρμόσουμε τους προγραμματισμούς μας και
όλα τα Σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας, πλην ενός που σε λίγο ολοκληρώνει κι αυτό τις εκλογές του,
ανανέωσαν τις Διοικήσεις τους.
Θα ακολουθήσουν οι καταστατικές διαδικασίες που προβλέπονται και η
Π.Ο.Σ.Σ. θα αποκτήσει νέα Διοίκηση. Ας
είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνει το καλύτερο που μπορεί, μέσα σε δύσκολες
συνθήκες, για το συμφέρον των συναδέλφων.
Κοιτάζουμε μπροστά με δύναμη και
αποφασιστικότητα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αγαπητά μέλη,
Συναδέλφισσες - σοι, μετά από την αίτηση αποχώρησης του
Συνδέσμου Συντ/χων Σιδ/κών Μακεδονίας - Θράκης από την
Σιδηροδρομική οικογένεια της Ομοσπονδίας ΠΟΣΣ, σας κάνουμε γνωστό ότι η εφημερίδα «ο Τύπος της ΠΟΣΣ» που εκδίδει η Ομοσπονδία μας θα σταματήσει να αποστέλλεται στα
μέλη του αποχωρήσαντος Συνδέσμου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη
γραμματεία της ΠΟΣΣ στα τηλέφωνα 210-3832103 &
6946565033.
Εντολή ΔΣ

1555

Ένας αριθμός εξυπηρέτησης για τον ΕΦΚΑ
Το νέο, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο
εξυπηρέτησης πολιτών για τα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ακούει πια
στο 1555». Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για κάθε ζήτημα που μας
απασχολεί... Το νέο τηλεφωνικό κέντρο ενοποιεί τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν σήμερα
στο Υπουργείο, και είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να προσφέρει προσωποποιημένη και εξατομικευμένη
πληροφόρηση στους πολίτες, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων.
Από τον Σεπτέμβριο στο νέο ενιαίο
αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών για

τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ
εντάχθηκαν σταδιακά όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με στόχο την
συνολική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Ενιαίου
Αριθμού Υποστήριξης Πολιτών:
https://1555.gov.gr/ Δοκιμάστε
το και θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματα που θα έχετε...

O typos POSS 434 Ian - Feb 2022_Layout 1 14/03/2022 2:47 μμ Page 2

Σελίδα 2 / http://otipos1.blogspot.gr

Ιανουάριος - Μάρτιος 2022

Από την δράση της Ένωσης Συντ/χων Σιδ/κών τέως Δικτύου ΣΠΑΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ τέως ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ
Τρίπολη:
Κουσκούλας
Παναγιώτης
6977744455 /
2710 557268
Κόρινθος: Βαλιμήτης Ανδρέας
697788559
Πύργος: Αρβανίτης Νικόλαος
6973329820
Πάτρα: Τσέλης
Νικόλαος
6973346930

Διακοπτό:
Παπαθανασίου
Νικόλαος
6937711065 /
26910 42994
Καλαμάτα:
Δασκαλάκης
Ευάγγελος
6972444295
Άργος:
Παναγιωτόπουλος
Ιωάννης
6977134790 /
27510 20749

Δημοσιογραφικό Όργανο
Ιδιοκτησίας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών - Π.Ο.Σ.Σ.
Γραφεία Π.Ο.Σ.Σ.: Βούλγαρη 1 &
Πειραιώς Αθήνα - Τ.Κ. 104 37
Τηλ.: 210 3833501 Φαξ: 210 3832103
http://otipos1.blogspot.gr
e-mail: osse.email@gmail.com
Αρ. Φύλλου 434
Ιανουάριος - Μάρτιος 2022
Τιμή φύλλου 0,01 ευρώ
Κωδικός: 3190
Διευθύνεται από Συντακτική
Επιτροπή
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Βορείου
Ελλάδος «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»
Γραφεία: Ίωνος Δραγούμη 39
(γωνία Εγνατίας) - Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 546 25 Τηλ.: 2310/555208
Φαξ: 2310/555240
e-mail: somanagen@gmail.com
Ιστοσελίδα:
oseanagennisis.blogspot.gr
ΈΝΩΣΙΣ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Λαρισαϊκού Δικτύου
«Ο Λαρισαϊκός»
Γραφεία: Βούλγαρη 1 &
Πειραιώς - Αθήνα Τ.Κ. 104 37
Τηλ.: 210 3832879
e-mail:
e.s.s.lar.1972@gmail.com
ΈΝΩΣΗ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών
τέως Δικτύου ΣΠΑΠ
Γραφεία: Βούλγαρη 1 &
Πειραιώς - Αθήνα Τ.Κ. 104 37
Τηλ.: 210 3832283
Φαξ: 210 5202193
Ιστοσελίδα: t-spap.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών
Θεσσαλίας
Γραφεία: Παπαδιαμάντη 38 Βόλος Τ.Κ. 38 333
Τηλ.: 24210/26684
Δημοσιογραφική επιμέλεια:
Νίκος Ελ. Θεοδωράκης
Κλειούς 15 -17 Αθήνα
Τ.Κ. 104 41
Τηλ.: 6932212755
https://www.thrapsaniotis.gr
e-mail: nikosth2004@yahoo.gr

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που
θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου
2022 στο ξενοδοχείο NOVUS (Καρόλου
23, Αθήνα 10437) και ώρα 10:00 π.μ. με:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση του πρακτικού της προηγού-

μενης συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου
2. Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2021 έως
31/12/2021 και έγκριση προϋπολογισμού
χρήσης 2022 - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Απαλλαγή ευθυνών Διοίκησης
4. Γενικά θέματα που απασχολούν την τάξη
μας

5. Ερωτήσεις - Απαντήσεις
6. Προτάσεις - Αποφάσεις
Την ίδια μέρα θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικη πίττας του Συλλόγου μας.
Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας κατά του
COVID-19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• Κύριες συντάξεις βγαίνουν εντός
τετραμήνου
• Τα εφάπαξ των νέων συναδέλφων
συνταξιούχων έχουν εκδοθεί μέχρι το Νοέμβριο
του 2021.
• Όσοι συνάδελφοι αναμένουν τα συμπληρωματικά εφάπαξ με τις δευτερεύουσες απολαβές
των, αυτά έχουν εκδοθεί μέχρι τον Αύγουστο
του 2017.
• Όσοι πήραν εφάπαξ έως 31-12-2009 δικαιούνται διαφορά εφάπαξ.
• Σας γνωρίζουμε ότι η ΑΓΣΣΕ, στην οποία είμαστε μέλη, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης κατά της
εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας για τις συντάξεις χη-

ρείας.
• Αναμένουμε απαντήσεις από τον e-ΕΦΚΑ για
τα κατωτέρα θέματα:
1. Πού βρίσκονται οι συντάξεις των συναδέλφων που ζήτησαν να αναπροσαρμοστεί η
σύνταξή τους σύμφωνα με τον ν.4387/2016;
2. Πού βρίσκεται η υπόθεση των αναδρομικών των συναδέλφων που έλαβαν λανθασμένη σύνταξη ΤΑΠΟΤΕ αντί ΕΛΤΑ ΟΣΕ;
3. Τι γίνεται με τα έμμεσα ανήλικα μέλη
και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και γιατί μέχρι
σήμερα δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους;
4. Τα αναδρομικά του επιδόματος
σπουδών για τους φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες-οι,
Είναι γεγονός ότι έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα να συναντηθούμε διά ζώσης και ειδικά με
τους συναδέλφους της επαρχίας εξαιτίας της
Πανδημίας. Ελπίζουμε σύντομα αυτή η χρονική περίοδος που πέρασε να είναι μία κακή ανάμνηση.
Δυστυχώς, έφυγαν από κοντά μας πολλοί συνάδελφοι για τους οποίους εκφράζουμε τα ειλικρινή
μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.
Όπως έχετε ενημερωθεί, στο χρόνο που πέρασε,
διεξήχθησαν οι εκλογές του Σωματείου. Το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την ενημέρωση

για τα θέματα που μας απασχολούν μέσω του site
μας www.t-spap.gr.
Σύντομα κατά τη συνάντηση του 20-μελούς, που
θα έχει επαφή με τους αντιπροσώπους επαρχίας,
θα ζητηθεί να βρεθούν χώροι για να έχουμε συνάντηση μαζί σας.
Συναδέλφισσες-οι, σας στέλνουμε τις ευχές για
τις γιορτές που έρχονται. Να προσέχουμε όλοι
την υγεία μας
Επικοινωνία με την Ένωση
για να έχουμε
Συντ/χων Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ
μια καλή αντάστο email μας info@t-spap.gr
μωση.

Νέα παράταση στην υγειονομική περίθαλψη
Νέα παράταση στην υγειονομική
περίθαλψη για τους ανασφάλιστους. Για το επόμενο δωδεκάμηνο, έως τις 28 Φεβρουαρίου
του 2023 διασφαλίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
(υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφα-

λισμένους του e-ΕΦΚΑ και τα
μέλη των οικογενειών τους,
ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι
εν λόγω εργαζόμενοι πληρούν
τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής
ικανότητας (δηλ. ανασφάλιστους), που προβλέπει η νομοθεσία.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΜΟΥΣΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό έτος Σιδηροδρόμου
(που αναβλήθηκε το 2021 λόγω της πανδημίας)
Με θέμα «Όταν η Ποίηση συναντά τη Μουσική» στο θέατρο ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
(πρώην ΟΛΥΜΠΙΑ), Ακαδημίας 59
το Σάββατο 30 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Κατά την είσοδο θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά του COVID - 19
Τηλέφωνα επικοινωνίας Ψ.Ο.Σ.
6945264202, 6972444271, 6977269647, 2103473573

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LL.M, C.PhD
ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Δ/νση: Σόλωνος 53 & Σίνα
Τηλ.: 214 4449401
Κιν.: 697 8248139
Email: dfarmakidi@gmail.com
Εγγονή του Μελά Λεωνίδα, Εργοστασιάρχη Κ.Ε.Π.

Κάπως έτσι
είναι η ζωή
1. Στοχάζομαι και αναπολώ
πώς πέρασαν τα χρόνια
ξυπόλυτοι και νηστικοί - παιδιά
χαιρόμασταν με ξένα παντελόνια!
2. Δεν ξεχάσαμε τις ρίζες
μας
τιμήσαμε τους γονείς μας
ευλαβικά και σεβασμό
για πλούτη στη ζωή μας άφησαν
ευχές πατρικής αγάπης και
δίχως πειρασμό!
3. Πέρασαν τα χρόνια γρήγορα
πάντα με αγώνες και θυσία
σκοπό μας όλοι είχαμε
να παλέψουμε για μία θέση
σε κάποια υπηρεσία!
4. Το δικό μου τυχερό ήτανε
να ζήσουμε από τα τρένα
ο Θεός τον δρόμο στον καθένα έδειξε
για οικογένεια και παιδιά ευλογημένα!
5. Όσο τα χρόνια φεύγανε
πίστη και αγάπη είχαμε με
την δουλειά
ποτέ δεν κουραστήκαμε
στόχος μας ήταν στην κοινωνία ν’ ανέβουμε πιο ψηλά!
6. Τριάντα έξι χρόνια δουλειάς επέρασαν
σαν να ‘τανε ένας χρόνος
μα τα χρόνια στην πλάτη μας
φορτωθήκαμε
σαν σε περιπέτεια μικρή που
περνάει ο πόνος!
7. Για ορισμένους γραμμένο
ήτανε
συνταξιούχοι είκοσι ετών και
πάνω με θυσία
τώρα συνεχίζουμε και προσφέρουμε
με πίστη και αγάπη εθελουσία!
8. Εμείς που τώρα συνεχίζουμε
δόξα δεν κυνηγούμε
ψευδαίσθηση κατέχει όλους
μας
παράταση στα χρόνια μας να
δούμε!
9. Όλα αυτά που έγραψα
ειλικρινά μαντεύω
καλύπτουν πολλών τις αναμνήσεις των
και με πολύ αγάπη το πιστεύω!
Πτολεμαΐδα 31/12/2021
Νίκου Απόστολος
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Έφυγαν από
κοντά μας...

Ένωση Συντ/χων Σιδ/κών “ο Λαρισαϊκός”
Περνάμε σε μια νέα εποχή
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει.
Αλλάζουμε κι εμείς. Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της
νέας εποχής. Μια εποχή
όπου τα νέα μεταδίδονται
γρήγορα και εύκολα και όπου
η υπερπληροφόρηση δεν λειτουργεί πάντα υπέρ των συμφερόντων των συναδέλφων
μας.
Δείτε γύρω σας. Σε ποιων τα
χέρια είναι η πληροφόρηση;
Στους ίδιους που παίρνουν τα
μεγάλα έργα του δημοσίου...
Το αποτέλεσμα είναι να
έχουμε μια πληροφόρηση
χειραγωγημένη, που δεν
ασχολείται με τα πραγματικά
προβλήματα των πολιτών
αυτής της χώρας, αλλά με ότι

αποπροσανατολίζει και αποχαυνώνει.
Δείτε τι μας δίνουν: Μπιγκ
μπράδερ και ατελείωτες
ώρες στην κουζίνα για το μάστερ σεφ. Έλεος! Εδώ ο κόσμος αλλάζει συθέμελα και
αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα.
Ευτυχώς εμείς έχουμε αυτό
το μετερίζι της ενημέρωσης.
Την ώρα που ξεθεμελιώνουν
τον Σιδηρόδρομο, εμείς είμαστε εδώ να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Εκσυγχρονιζόμαστε
και
εμείς. Περισσότερο χρώμα,
καλύτερο χαρτί, μοντέρνα
σελιδοποίηση αλλά πάντα
κοντά και δίπλα στα προβλήματα των συναδέλφων και

των σωματείων που τους εκπροσωπούν.
Οι αλλαγές θα φανούν σιγά σιγά. Άλλωστε θα είμαστε
συνεπείς στο μηνιαίο ραντεβού μας και θα τα λέμε με
έναν τρόπο απλό, κατανοητό.
Το ζητούμενο είναι να παραμείνει αυτή η εφημερίδα εργαλείο προώθησης των
θέσεων της Ομοσπονδίας και
προβολής της δράσης της.
Δεν πρόκειται πάντως για μία
προσωπική υπόθεση αυτή η
αλλαγή. Αποτελεί συνέχεια
της επιτυχημένης προηγούμενης πορείας και στοχεύει
να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.
Αλλά σε αυτό τον ωραίο

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ
“Ο ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ”
ΛΑΡΙΣΑ: Σαξώνης Αθανάσιος, τηλ.: 6974656191
ΛΑΜΙΑ: Παναγής Αθανάσιος, τηλ.: 6937276663
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Τομαράς
Μιχαήλ, τηλ.: 6945470195

αγώνα σας χρειαζόμαστε
δίπλα μας. Επικοινωνείτε με
την εφημερίδα μας, προβάλλετε την δουλειά σας και
ιδού η πρόσκληση.
Ο Πρόεδρος
Αποστολόπουλος Βασίλης

Σωματείο Συντ/χων Σιδ/κών Β. Ελλάδος “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Συντ/χων Σιδ/κών
Β.Ε. «Η Αναγέννησις» στην
ετήσια Τακτική Γ.Σ. που θα
γίνει στις 23/3/2022 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα
γραφεία του Σωματείου Ιων.
Δραγούμη 39 όροφος 4ος.
Σε περίπτωση μη απαρτίας
αυτή θα επαναληφθεί την
επόμενη Τετάρτη
30/3/2022 στον ίδιο χώρο
και ώρα.
Θέματα Ημερήσιας
Διάταξης:
1. Λογοδοσία - Έκθεση -

Δράση Διοικήσεως
2. Έγκριση Ισολογισμού 2021
3. Έγκριση Προϋπολογισμού
2022
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Απαλλαγή ευθυνών Διοίκησης
6. Ανακοινώσεις - Προτάσεις
- Διάφορα
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα
ασφαλείας
κατά του COVID- 19.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Αλεξίου Σωτήρης, τηλ.:
6974863843
ΔΡΑΜΑ: Γρηγοριάδης
Θεόδωρος, τηλ.:
6936940277
ΣΕΡΡΕΣ: Μάρος Μιχαήλ,
τηλ.: 6970809811
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Ουρεϊλίδης
Γεώργιος, τηλ.: 6984108292
ΕΔΕΣΣΑ: Ευστρατίου Πασχάλης

ΕΝΤΟΛΗ Δ.Σ.

ΕΦΚΑ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Γράφει ο Κ. Σταματόπουλος
«Χαίρε βάθος δυσθεώρητον
ανθρωπίνοις λογισμοίς»
Εάν κ. Μητσοτάκη το επιτελικό κράτος που οραματιστήκατε και προσπαθείτε να
οργανώσετε έχει στην λειτουργία του και άλλα καρκινώματα όπως το περίφημο
ΕΦΚΑ που ενδιαφέρει τόσα
εκατομμύρια Συντ/χους αλλά
και Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γεν. Γραμματείς και
τους περί αυτών που δεν σέβονται τις αποφάσεις του
ΣτΕ, δυστυχώς είστε μακράν
νυχτομένος.
Και εξηγούμαι: Από το 2018
προσπαθώ να εκμαιεύσω μίαν
απάντηση στο ερώτημά μου
ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ αυτών που υπηρέτησαν
35 έτη αφού μπορούσαν με
τους άλλους που προσελήφθησαν με την προϋπόθεση
ότι στα 55 τους έτη θα συνταξιοδοτηθούν λόγω φύσεως
της εργασίας τους.
Αμφότεροι υπέστημεν το χαράτσι των Ν. 4024/11 και
4093/12 οι οποίοι το 2015 με
αποφάσεις του ΣτΕ κρίθηκαν
αντισυνταγματικοί και στις
δύο περιπτώσεις. Το 2018
επεστράφησαν τα παρανό-

ΑΡΝΙΣΣΑ: Γκάτσος Ευάγγελος, τηλ.: 6946477235
ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ: Ιωαννίδης
Χρήστος, τηλ.: 23860
232023
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Νίκου
Απόστολος, τηλ.:
6979261077
ΦΛΩΡΙΝΑ: Σίσσης Κωνσταντίνος τηλ. 6936593755
ΞΑΝΘΗ: Σαββόπουλος
Κων/νος, τηλ.: 6977223585

μως παρακρατηθέντα στους
έχοντας 35 έτη υπηρεσίας
σε εμάς όμως όχι. Αναφέρομαι στην κατηγορία του Ν.
3398 που αφορά τους υπαλλήλους των υπηρεσιών Έλξεως
και
Προσωπικού
Αμαξ/χιών που ισχύει από το
1955 - Γενικός Κανονισμός
Προσωπικού ο οποίος αντικατεστάθη το 1999 με την προσθήκη στις υπηρεσίες αυτές
ακόμα 3 ετών, δηλ. αντί του
55 στο 58 έτος σύνταξης Ν.Ε.
Γιαννοπούλου.
Όσες προσπάθειες κατέβαλα
για να πάρω μία απάντηση
γιατί τιμωρούμαστε εμείς,
εστάθη αδύνατον. Από την
απάντηση του ΕΦΚΑ το 2018
δεν μπόρεσα να καταλάβω τίποτε γιατί δεν γνωρίζω Σουχιλικά - μπούρδες. Όσον
αφορά τους κ.κ. Βρούτση και
Χάλαρη εισέπραξα απαξία και
περιφρόνηση. Είχαν άλλες
προτεραιότητες όπου ο κ.
Μηταράκης ως Υφ. Εργασίας
ζήτησε εξηγήσεις για το
πρόβλημά μου. Τότε η κεντρική Υπηρεσία ζήτησε από
την Αγ. Κων/νου εξηγήσεις, η
οποία μετά από 11 μήνες
απήντησε με κοινοποίηση και

σε μένα την εισήγησή τους
προς την Διεύθυνση του
ΕΦΚΑ. Έκτοτε και αφού έχουν
περάσει 11 μήνες, σιγή ασυρμάτου.
Ο Διοικητής, οι 4 Υποδιοικητές, οι Διευθυντές, οι Υποδιευθυντές, οι Τμηματάρχες
και τόσοι άλλοι χαραμοφάηδες δεν βρήκαν ακόμα τον
χρόνο να μου απαντήσουν.
Είναι άραγε όλοι τους εκεί
μέσα ανεύθυνοι γιατί ανάλγητοι και αφιλότιμοι είναι, αφού
δεν σέβονται τίποτε. Δεν
υπάρχει κανένας υπεύθυνος;
Δεν υπάρχει αντικειμενική
ευθύνη; Δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος; Εισαγγελέας δεν υπάρχει; Κάποιος
δεοντολογικά έχει χρεωθεί
την περίπτωσή μου. 11 μήνες
τώρα δεν βρήκε τον χρόνο
να μου δώσει μία απάντηση;
Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει
καλά στην ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΑ και τα
περί ισοτιμίας - ισοπολιτείας
- ισότητας - ισονομίας κ. Μητσοτάκη είναι λόγια. Στην
πραγματικότητα υπάρχει παντού ΟΜΕΡΤΑ σε όλη την κρατική μηχανή δυστυχώς!
Θεσσαλονίκη 14/10/21

Ποίηση
του Σταματόπουλου Κ.

Σαν την πεταλούδα
φτερουγίζεις
γύρω - γύρω στην
φωτιά γυρίζεις
πρόσεξε μην κάψεις τα
φτερά σου
και θα κλαις τότε τη
συμφορά σου.
Άρχισε χειμώνας να μυρίζει
κι ο Βοριάς σε λίγο θα
σφυρίζει
πού θα βρεις κλωνάρια
ανθισμένα
με τα δυο σου τα
φτερά καμένα.
Καβάλησε της νιότης
σου το άτι
πήγαινε εκεί στου πελάγου την άκρη
εκεί θα βρεις λιμάνια
άμα ψάξεις
ήρεμα και γαλήνια για ν’
αράξεις.

• Από τον Σύνδεσμο
Συν/χων Σιδ/κών Θεσσαλίας:
-Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος, Τεχνίτης ετών 69, απεβίωσε 30/11/2021
- Αναγνώστου Νικόλαος,
Αρχιτεχνίτης ετών 65, απεβίωσε 28/11/2021
- Καμινάρης Ευάγγελος,
ετών 62, απεβίωσε
26/12/2021
• Από τον Σύνδεσμο
Συντ/χων Σιδ/κών «Ο
Λαρισαϊκός»:
- Γατζόγιας Ιωάννης, Εργοδηγός Εργοστασίου ΟΣΕ
Πειραιά, απεβίωσε 2/12/21
- Τσιμούρης Αντώνιος, Εργοδηγός Εργοστασίου Πειραιά (ΟΣΕ), απεβίωσε
11/12/21
- Μανίκης Γεώργιος, Αρχιτεχνίτης Εργοστασίου ΟΣΕ
Πειραιά, απεβίωσε
13/12/21
- Κανελλόπουλος Νικόλαος,
Φύλακας Ισόπεδων Διαβάσεων Αθήνας, απεβίωσε
7/9/21
- Αλεξάκης Χρήστος, Διοικητικός Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εργοστασίου
Θεσ/νίκης, απεβίωσε
15/11/21
- Κεφάλας Κυριάκος, Υπεργοστασιάρχης Εργ. ΟΣΕ Πειραιά, απεβίωσε 18/12/21
- Τσαλαμάτας Δημήτριος,
Αρχ/της Εφαρμοστής Εργοστασίου ΟΣΕ Πειραιά, απεβίωσε Ιανουάριο 2022
•Από την Ένωση
Συντ/χων Σιδ/κών τ.
ΣΠΑΠ:
- Τσιμούρης Αντώνης, Εργοδηγός Εργοστασίου Πειραιά
- Παπάζογλου Πέτρος, Εργοδηγός (ΣΠΑΠ) Μηχ/σιο
ΜΠΡ
- Πολίτης Κωνσταντίνος,
Σταθμάρχης, Πάτρα
- Γκέλμπουρας Θεμιστοκλής, Εργοδηγός γραμμής,
Άργος
- Βαΐου Γεώργιος, Μηχ/ρης
Αγίου Ιωάννη Ρέντη
- Ταβουλάρης Ανδρέας τεχνίτης μηχανοστασίου Πύργου
Οι Διοικήσεις των
Σωματείων εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια.

Δωρεές
Στον Σύνδεσμο
Συντ/χων Σιδ/κών
«Ο Λαρισαϊκός»:
Η οικογένεια του αείμνηστου συναδέλφου Κανελλόπουλου Νικόλαου
προσέφερε εις μνήμην
του, 50 ευρώ για ενίσχυση του Σωματείου.
Η Διοίκηση του Συνδέσμου ευχαριστεί
θερμά.
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΣΤΑΣ!
Συναδέλφισσες -οι,
Θα ήταν φοβερή παράλειψη εκ μέρους μου να μην αναφερθώ σε ορισμένα γεγονότα που έγιναν από την
ημέρα ενασχόλησής μου και εκλογής
μου στο Σωματείο Συντ/χων Σιδ/κών
Β. Ελλάδος «Η Αναγέννησης», μέχρι
την αποχώρηση από την Σιδηροδρομική οικογένεια «ΠΟΣΣ» του Συνδέσμου Συντ/χων Σιδ/κών
«Μακεδονίας - Θράκης», για να θυμηθούν οι παλιοί και να γνωρίζουν οι
νέοι.
Όταν αναλάβαμε την Διοίκηση της
«Αναγέννησης» ως Γεν. Γραμματέας
εγώ και Πρόεδρος ο συνάδελφος
Παπαθανασίου Δημήτριος, το πρώτο
θέμα μας ήταν η ένωση των δύο Σωματείων. Καταβάλλαμε προσπάθειες,
ήταν όμως άκαρπες.
Με την ανάληψη της προεδρίας του

Συνδέσμου Συντ/χων «Μακ. - Θράκης» από τον συνάδελφο Αναλυτή
Γεώργιο, άρχισε να ωριμάζει η
σκέψη της ένωσης. Έγιναν συναντήσεις - εκδηλώσεις κοπής πίτας από
κοινού των δύο Σωματείων, πραγματοποιήθηκε και μια μεγαλειώδη Γεν.
Συνέλευση στο Ε.Κ.Θ. των δυο Σωματείων εκλέγοντας Συντακτική Επιτροπή επεξεργασίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
αποτελούμενη από τους δυο Προέδρους και τον τότε συνάδελφο
Στεφόπουλο ως επίσης και Εφορευτική Επιτροπή εκλογών.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
ετοιμάστηκε το Καταστατικό προς
υπογραφή και κατάθεση στο Πρωτοδικείο από τον δικηγόρο κ. Μόκα Α.
Την ημέρα και ώρα που θα υπέγραφε το καταστατικό, ο αείμνηστος Αναλυτής Γιώργος μια ομάδα

από τον Σύνδεσμο «Μακεδονίας Θράκης» αφαίρεσε από το χέρι του
τον στυλογράφο μέσω τηλεφώνου,
λέγοντας ότι και να υπογράψεις
εσύ, εμείς θα κρατήσουμε την
σφραγίδα του Συνδέσμου μας. Δεν
ήταν αυτοί περισσότεροι από το δάκτυλο του ενός χεριού, δεν θα αναφέρω τα ονόματά τους διότι δεν
είναι εν τη ζωή.
Κατάλευκος ο τότε συνάδελφος
Αναλυτής Γ. δεν είπε κουβέντα, η
λύπη του ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, που πιστεύω ότι του κόστισε πολύ.
Το μόνο που θέλω να γνωρίζουν οι
συνάδελφοι Συνταξιούχοι, ο μόνος
Πρόεδρος του συνδέσμου «Μακεδονίας - Θράκης» που ήθελε την Ένωση
ήταν ο Αναλυτής Γ. Όλοι οι μετέπειτα Πρόεδροι στην ουσία κανείς

τους δεν ήθελε την Ένωση προβάλλοντας ανυπέρβλητα εμπόδια και θέσεις. Το μόνο που έκαναν με κάθε
τι, να βγάζουν ανακοινώσεις και επιστολές προκειμένου να παραπλανήσουν τους Συναδέλφους.
Εμείς είμαστε εδώ, παραμένουμε
στη Σιδηροδρομική οικογένεια ΠΟΣΣ
ακλόνητοι και το Καταστατικό με τον
τίτλο «Σωματείο Συντ/χων Σιδ/κών
Μακεδονίας - Θράκης - Η Αναγέννηση» είναι πάντα στις καρδιές μας.
Πρόεδρος Αναγέννησης
Τζήκας Νικόλαος
Προς αποφυγήν κάθε αμφιβολίας
σας παραθέτω ορισμένα γεγονότα
εκείνης της περιόδου.
Σας καταθέτω αποδείξεις για να μην
υπάρχει αμφισβήτηση των γραφομένων.

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Συνταξιούχους, ανεξαρτήτως νόμου συνταξιοδότησής τους,
να γραφτούν στα Σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας μας

