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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Ηχώρα μας δεν πρόλαβε να βγει από την
δεκάχρονη οικονομική κρίση και βρέ-

θηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη παγκό-
σμια υγειονομική κρίση. Το κόστος της υγει-
ονομικής κρίσης με την οποία βρισκόμαστε
αντιμέτωποι σήμερα είναι υπαρκτό. Πρωτί-
στως σε αριθμούς με τις άλλες χώρες της
υφηλίου. 

Είναι όμως και ένα κόστος κοινωνικό κα-
θώς σε κάθε κρίση οι αντοχές της κοι-

νωνίας δοκιμάζονται. Και ασφαλώς η κρίση
η υγειονομική προξένησε και στη χώρα μας
ένα μεγάλο οικονομικό κόστος. Αυτή θα εί-
ναι μία χρονιά ύφεσης για την οικονομία
μας, οι δείκτες της ανεργίας θα αυξηθούν,
ενώ και η παγκόσμια οικονομία θα δεχθεί
ισχυρές πιέσεις από τη βέβαιη εκτόξευση
των εθνικών χρεών. 

Είναι αδιανόητο να πιστέψει κανείς ότι
μπορεί να βγει αλώβητος από αυτή την

κρίση. Το μόνο που μπορεί να πετύχει, μετά
από μεγάλη προσπάθεια είναι να ελαχιστο-
ποιήσει το κόστος της επιδημίας. Μπορεί
σήμερα μία χώρα να θρηνεί χιλιάδες χαμέ-
νες ζωές και άλλες χώρες λιγότερες, όμως
κάθε ζωή είναι πολύτιμη. 

Όπως πολύτιμη είναι και κάθε θέση εργα-
σίας, ο ένας άνεργος καθώς και οι ολό-

κληρες στρατιές των ανέργων αποτελούν για
την κοινωνία μας ένα πλήγμα δυσβάστακτο.
Ασφαλώς όσο λιγότεροι βρεθούν χωρίς δου-
λειά τόσο ευκολότερο είναι να βοηθηθούν ή
ακόμη και να απορροφηθούν στις νέες θέ-
σεις εργασίας που θα παρουσιαστούν. 

Σήμερα η μάχη η υγειονομική και η οικο-
νομική θα πρέπει να κερδηθεί με όσο το

δυνατό χαμηλότερο κόστος και με τις μικρό-
τερες δυνατές απώλειες να βγούμε από αυ-
τήν την περιπέτεια πιο δυνατοί. 

Να βγούμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθη-
ση και με εδραιωμένη την εμπιστοσύνη

απέναντι στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μά-
χες κερδίζονται όταν είμαστε και παραμέ-
νουμε ενωμένοι απέναντι στον κοινό εχθρό
ο οποίος επανέφερε στη δημόσια σφαίρα τη
σημασία του καλού συστήματος υγείας. 

Οδρόμος για την πλήρη ίαση του κορωνοϊ-
ού Covid-19 ασφαλώς και θα είναι ακόμη

μακρύς. Μπορεί όμως να θεωρηθεί καλός
οιωνός το γεγονός πως οι πολιτικές δυνά-
μεις ομονοούν χωρίς καμία απολύτως εξαί-
ρεση πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώ-
ρας μας ανταποκρίθηκε άμεσα και αποφα-
σιστικά στην καταπολέμηση της πανδημίας
με τα γνωστά αποτελέσματα τα οποία θα
πρέπει να είναι ο μπούσουλας των ειδικών
για την περεταίρω αντιμετώπιση της υγει-
ονομικής αλλά και της οικονομικής κρίσης
που θα ακολουθήσει.       Η Διοίκηση 

   Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Διπλό το κόστος
της πανδημίας 
Covid-19

Φίλες και Φίλοι, 
Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

Μετά από μία δύσκολη περίοδο ανα-
γκαίου για τη δημόσια υγεία αυτοπεριο-
ρισμού όλων μας, περνάμε σε μία νέα φά-
ση της ζωής μας, που καλούμαστε να πιά-
σουμε ξανά το νήμα της καθημερινότητάς
μας. Η πανδημία του κορωνοϊού δεν αφή-
νει μόνο βαθειά σημάδια στην κοινωνία
και στη ζωή μας, αλλά ήδη έχει αρχίσει
να αποτυπώνεται ανεξίτηλα και στην οι-
κονομία μας. 

Είναι η ώρα τώρα μετά τα
νέα δεδομένα που έφερε
στην επικαιρότητα η νέα παν-
δημία του κορωνοϊού Covid-
19 να προσπαθήσουμε για να
σταθούμε ο ένας πλάι στον
άλλον τηρώντας τα μέτρα που
υποδεικνύουν οι αρμόδιες
αρχές για την προστασία μας
από τον κορωνοϊό. Σιγά-σιγά
θα πρέπει να επανερχόμαστε
στην κανονικότητα, η οποία
βέβαια δεν είναι ιδία με το

χθες, είναι τελείως διαφορετική. 
Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τη σημερι-

νή πραγματικότητα αναλογιζόμενοι ότι η
πανδημία που ενέσκηψε σε όλη την υφήλιο
δεν έχει ακόμη εξαφανιστεί, και τη στιγμή
μάλιστα που δεν υπάρχει το ανάλογο εμ-
βόλιο, είναι δίπλα μας, καιροφυλαχτεί και
δεν πρόκειται να μας συγχωρήσει έστω και
το παραμικρό λάθος που θα κάνουμε. 

Είμαστε υποχρεωμένοι από δω και
μπρος να ζούμε με τον φόβο του κορωνοϊ-
ού και να ζούμε πάντα κάτω από τις οδη-

γίες των ειδικών λοιμοξιολόγων, αναλογι-
ζόμενοι ότι το μεγαλύτερο αγαθό για τον
άνθρωπο είναι η υγεία. Η επαγρύπνηση για
τον ιό θα πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη. Θα
πρέπει να γίνει πιστεύω όλων μας ότι ακό-
μη και αν το αρχικό κύμα της πανδημίας
του κορωνοϊού έχει τεθεί επιτυχώς υπό
έλεγχο, μπορεί αν δεν εφαρμόσουμε σω-
στά τις οδηγίες των ειδικών να εμφανι-
στούν και νέα κύματα κρουσμάτων. 

Σήμερα δεν είμαστε μόνοι – είμαστε
όλοι μαζί πρωταγωνιστές στην ίδια περι-

πέτεια με έναν αντίπαλο πα-
νίσχυρο, που πρέπει όμως
να αποδείξουμε ότι δεν είναι
αήττητος. Είναι καθήκον
όλων μας σήμερα να πρά-
ξουμε υπεύθυνα για να κα-
ταπολεμήσουμε αυτήν την
απειλή και να την αφανή-
σουμε και εφόσον οι εξελί-
ξεις μας το επιτρέψουν να
συναντηθούμε και πάλι με
ανανεωμένη διάθεση και αι-
σιοδοξία.         Η Διοίκηση

Μετά από καραντίνα 75 ημερών

ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ –ΣΤΑΣΥ

Λες και ήταν χθες που έγινε η σύνδεση της Αθήνας με τον
Πειραιά με τον ατμοκίνητο τότε σιδηρόδρομο. Όμως πέρασαν
από τότε 151 χρόνια και σήμερα ο ηλεκτροκίνητος πλέον σι-
δηρόδρομος έχει καλύψει το λεκανοπέδιο της Αττικής προ-
σφέροντας τις υπηρεσίες του στους κατοίκους της με το μέ-

σο της σταθερής τροχιάς που προσφέρει γρήγορη και αξιό-
πιστη μετακίνηση. Σε αυτό βέβαια συνέβαλαν και οι πολλές
χιλιάδες εργαζόμενοι που ο καθένας από αυτούς έβαλε το
λιθαράκι του για να στηθεί όλο αυτό το οικοδόμημα.

27 Φεβρουαρίου 1869 – 27 Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το φετινό καλοκαίρι είναι τελείως διαφορε-
τικό από όλα τα άλλα που περάσαμε και θα πρέ-

πει να το αντιμετωπίσουμε εφαρμόζοντας όλους
τους κανόνες υγείας γιατί ο κορωνοϊός παραμο-

νεύει στη γωνία και δεν συγχωρεί ούτε το παραμικρό λάθος.
Υγεία πάνω από όλα, να περάσουμε ευχάριστα τις διακοπές
μας μαζί με αυτούς που αγαπάμε και να επιστρέψουμε όλοι
το φθινόπωρο στις εστίες μας. Η Διοίκηση

Κ α λ ό  κ α λ ο κ α ί ρ ι



• Μπαρμπάτης Νίκος 20 Ευρώ  
• Ματσής Στέλιος 50 Ευρώ 
• Μάρκου Φώτης 20 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Παναγιώτης20 Ευρώ
• Παπαϊωάννου Αγγελική 30 Ευρώ
• Στέργιος Δημήτριος 20 Ευρώ
• Ακουμιανάκης Νικόλαος 20 Ευρώ
• Δρετάκης Εμμανουήλ 20 Ευρώ
• Τσαμπάσης Ευάγγελος 30 Ευρώ
• Τσιώλης Γεώργιος 30Ευρώ
• Καλογεράς Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Πατρινός Νίκος 15 Ευρώ
• Δάρρας Παναγιώτης 8 Ευρώ
• Σαξιώνης Παναγιώτης 10 Ευρώ
• Βασιλοπούλου Αντωνία 20 Ευρώ
• Σκούρας Γεώργιος 25 Ευρώ
• Μοδές Βασίλης 40 Ευρώ
• Κατσουλάκης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Φωτόπουλος Γεώργιος 50 Ευρώ
• Μαστοράκος Γρηγόριος 50 Ευρώ
• Μπίνας Νικόλαος 20 Ευρώ
• Κεραμίδας Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Τζοβάνης Δημήτριος 20 Ευρώ
• Δημητρίου Ερμιόνη 15 Ευρώ
• Μπίττα Τριανταφυλλιά 20 Ευρώ
• Ακουμιανάκης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Ματσής Στέλιος 30 Ευρώ
• Πελεκάσης Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Νικολουδάκης Ιωάννης 20 Ευρώ

• Παπαδάτου-Λαγκουβάρδου
Μαρία 50 Ευρώ  

• Φασόλης Γεώργιος 10 Ευρώ
• Μπεστεμιώτης Χρήστος 20 Ευρώ
• Συρίγος Ποθητός 20 Ευρώ
• Νικολοπούλου Ιουλιανή 20 Ευρώ
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Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι σήμε-
ρα 24 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή αν-
θρώπινη μοίρα:

ΠΑΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ: Χήρα Γεωργίου 

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ: Χήρα Ιωάννη ετών 90

ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 84

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Προϊστάμενος Διεκπεραιωτής ετών 80

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Διεκπεραιωτής ετών 83

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Ηλεκτροδηγός ετών 55

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Εισπράκτορας Πράσινων Λεωφορείων ετών 85

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Χήρα Ηλία ετών 92

ΜΠΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: 
Τμηματάρχης Προϊστάμενος Τμήματος ετών 78

ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ: Χήρα Νικολάου ετών 95

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 
Τμηματάρχης Α’ ετών 89

ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 
Σταθμάρχης Α’ ετών 70

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: 
Ηλεκτροδηγός ετών 84

ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ: Χήρα Λεωνίδα ετών 77

ΨΕΥΤΟΥΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: 
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 71

ΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 
Ελεγκτής Πράσινων Λεωφορείων ετών 65

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: 
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 62

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Χήρα Ηλία ετών 88

ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 
Φύλακας Εγκαταστάσεων ετών 85

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ: 
Αρχιτεχνίτης Αποκλεισμού ετών 84

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: 
Προϊστάμενος Εσωτερικών Υπηρεσιών ετών 89

ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ: Χήρα Ευθυμίου ετών 85

ΜΠΑΡΤΖΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (εργαζόμενος): Ετών 49

ΚΑΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ: Χήρα Σταμάτη ετών 90

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή
μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σω-
ματείου μας συγκλονισμένο από
τον αιφνίδιο θάνατο του Διονυσίου
Μπάρτζελη εργαζομένου στη
ΣΤΑ.ΣΥ και γιου του συναδέλφου
μας Σπύρου Μπάρτζελη εκφράζει
τα θερμά του και ειλικρινή συλλυ-
πητήριά του στην οικογένειά του,
ιδιαίτερα δε στην αγαπημένη του
μητέρα και συνταξιούχου μας Στυ-
λιανή που σήμερα βιώνει έναν πό-
νο αβάστακτο που δεν τον χωρά ο
ανθρώπινος νους καθώς μετά τον
θάνατο του συζύγου της και συνα-
δέλφου μας πριν 3 χρόνια περί-
που, σήμερα ένας νέος πόνος θρο-
νιάστηκε στη μητρική της καρδιά
με τον θάνατο του σπλάχνου της. 
Αγαπητή Στυλιανή ο άνθρωπος
από την ώρα που γεννιέται και
ύστερα, συνεχώς βρίσκεται σε κα-
θεστώς ομηρίας, από τον χρόνο
που αποδεικνύεται, συνήθως, εχ-
θρικός, απέναντι στους περισσό-
τερους ανθρώπους και ανάλγητος
συνοδοιπόρος του θανάτου, ύπου-
λος και συνωμοτικός κατά της αν-
θρώπινης ευτυχίας, ένα εφιαλτικό
ρολόι της παροδικότητας της ζωής
και του κύκλου της. Σφίξε την καρ-
διά σου και κάνε κουράγιο και να
έχεις δίπλα σου όσους σε αγαπούν
για να απαλύνουν όσο είναι δυνατό
τον αβάστακτο πόνο σου.

Η Διοίκηση

Συλλυπητήρια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εκφράζει τα θερμά του και
ειλικρινή συλλυπητήρια στους συναδέλφους Τοπαλίδη Κώστα,Τσίρο Τρύφω-
να, Σιγάλα Αλέξανδρο, Γεωργακόπουλο Ιωάννη και Θάνο Ιωάννη για τον θά-
νατο των αγαπημένων των συζύγων. Επίσης στην κα. Μαρία Παπαδάτου-
Λαγκουβάρδρου για τον θάνατο του συζύγου της και συναδέλφου μας Νι-
κόλαου Λαγκουβάρδου.

Η Διοίκηση

Συλλυπητήρια

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Ο συνάδελφος Γιώργος Σκούρας
κατέθεσε στη μνήμη του συνα-
δέλφου του Παναγιώτη Παπαϊ-
ωάννου που έφυγε πρόσφατα
από τη ζωή, το ποσό των 25 ευ-
ρώ, υπέρ των σκοπών του Σω-
ματείου.

Ο συνάδελφος Γρηγόρης Μαστο-
ράκος κατέθεσε στη μνήμη των
γονιών του Παναγιώτη και Δάφ-
νης Μαστοράκου, το ποσό των
50 ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.

Η κα. Μαρία Παπαδάτου-Λαγκου-
βάρδου κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλ-
φου μας Νίκου Λαγκουβάρδου,
το ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Κατα-
στατικού του Σωματείου μας, κατα-
θέσαμε τα παρακάτω ποσά σε διά-
φορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη
μνήμη των συναδέλφων μας που
έφυγαν για πάντα από κοντά μας:

❱ Στη μνήμη της Ιωάννας Πουλιά-
ση και ύστερα από επιθυμία του
υιού της Σπύρου Πουλιάση το πο-
σό των 60 ευρώ αντί στεφάνου, το
κατέθεσε στην «Κιβωτό του Κό-
σμου».

Αντί Στεφάνου

Δωρεές Δωρεές 
για το Σωματείο για το Σωματείο 

και την Εφημερίδακαι την Εφημερίδα

• Θεοδώρου Άρης 30 Ευρώ
• Παπαφρατζέσκου Αντωνία50 Ευρώ
• Ζερβουδάκης Προκόπης 60Ευρώ
• Σταματογιάννης Ιωάννης 50Ευρώ
• Ζαχαρής Γεώργιος 40 Ευρώ

Δωρεές για τηνΔωρεές για την

ΕφημερίδαΕφημερίδα

• Λημνιού Ανθούλα 10 Ευρώ  
• Αντωνογιώργος 

Απόστολος 25 Ευρώ
• Ζαρκαδούλας Γεώργιος 25 Ευρώ

ΠΕΝΘΗ
ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1936-2020

Στις 12 Φεβρουαρίου
2020 έφυγε από κοντά
μας ο αγαπητός συνά-
δελφος Γιώργος Λάος.
Ο Γιώργος εργάστηκε
στους ΗΣΑΠ από όπου
συνταξιοδοτήθηκε με

την ειδικότητα του Προϊσταμένου Αμαξοστοι-
χίας το έτος 1992. Ήταν αγαπητός και φίλος με
όλους τους συναδέλφους του και εκτελούσε
την υπηρεσία του με ευσυνειδησία γιατί τιμού-
σε το ψωμί που έτρωγε το οποίο κατά κάποιο
τρόπο είχε στερηθεί στα άγονα μέρη όπου είχε
γεννηθεί και τα οποία αγαπούσε καθώς εκεί
γύρισε πάλι μετά τη συνταξιοδότησή του και
εκεί αναπαύεται μετά τον θάνατό του. Όλοι όσοι
γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Γιώργο
μόνο θετικά λόγια έχουν να πουν. Δεν έδωσε
ποτέ το λόγο και σε κανένα να εκφραστεί αρ-
νητικά γι’ αυτόν. Ήταν γεμάτος αγάπη και αυτήν
την προσέφερε σε όλους. Για το Σωματείο μας
ήταν ένας καλός αγαπητός και φίλος συνάδελ-
φός μας που πάντα ήθελε, αν και βρισκόταν
μακριά από αυτό να δείχνει έμπρακτα την αγά-
πη του. Αείμνηστε φίλε και συνάδελφε Γιώργο,
εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας σου, της Μά-
νης που σε σκεπάζει. Αιωνία η μνήμη σου.

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Προϊστάμενος Διεκπεραιωτής
1940-2020

Σε ηλικία 80 ετών
στις 6 Φεβρουαρίου
2020 αναχώρησε για
την αιωνιότητα ο συνά-
δελφος Κώστας Γουνα-
ρόπουλος. Μέχρι τον
Οκτώβριο του 2000 ερ-

γάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΠΑ στη διεκπεραίωση
στη Γενική Διεύθυνση με ζήλο και υπευθυνό-
τητα σε αυτό που του είχε ανατεθεί κάθε φορά.
Ήταν αγαπητός, φίλος με όλους τους συναδέλ-
φους του και συνεργαζόταν άψογα με όλους
αλλά και τυπικός. Το Σωματείο μας στο οποίο
ήταν μέλος από τη συνταξιοδότησή του μέχρι
την ημέρα της αναχώρησής του για την αιώνια
ζωή εκφράζει τη θλίψη του και τα ειλικρινή
συλλυπητήριά του στους οικείους του. Ευχό-
μαστε δε να έχει ούριο άνεμο για να περάσει
την Αχερουσία λίμνη χωρίς κλυδωνισμούς. Αι-
ωνία σου η μνήμη συνάδελφε Κώστα.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διεκπεραιωτής 1937-2020

Στις 18 Φεβρουαρί-
ου 2020 άφησε την τε-
λευταία του πνοή και
πήρε τον μεγάλο δρόμο
που δεν έχει επιστροφή
ο συνάδελφος, συνερ-
γάτης και φίλος Βαγγέ-

λης Οικονόμου. Εργάστηκε πολλά χρόνια στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι τον Ιανουάριο του 1997 που
συνταξιοδοτήθηκε. Ο Βαγγέλης έγινε γνωστός
ιδιαίτερα όταν εργάστηκε στο κεντρικό ταμείο
και συγκέντρωνε τα χρήματα από τα εκδοτήρια
των σταθμών. Εκεί φάνηκε το ποιόν του ανθρώ-
που αυτού. Τότε έδειξε ότι ήταν η προσωπο-
ποίηση της εργατικότητας, της τιμιότητας και
της συναδελφικής αλληλεγγύης. Όλοι τον αγα-
πούσαν και όλους τους αγαπούσε χωρίς υπο-
λογισμούς και διακρίσεις. Αλλά και μετά τη
συνταξιοδότηση του ο Βαγγέλης δεν έπαψε να
είναι δίπλα στον συνάδελφό του συνταξιούχο
καθώς και στο Σωματείο μας το οποίο πολύ συ-
χνά επισκεπτόταν και πάντα ήθελε να ενημε-
ρωθεί για τα τεκταινόμενα σε αυτό. Αγαπητέ
συνάδελφε Βαγγέλη ευχόμαστε να είναι ελα-
φρύ το χώμα που σε σκέπασε. Η μνήμη σου θα



είναι βαθειά ριζωμένη στη ψυχή και στην καρδιά σε όλους εμάς που
είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί σου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ηλεκτροδηγός 1965-2020

Πολύ νέος καθώς ήταν μόλις 55 ετών ο αγα-
πητός συνάδελφος Σταύρος αποχαιρέτησε τον
μάταιο επίγειο κόσμο και αναχώρησε για τους
ουρανούς για να βρει τη γαλήνη και την ηρεμία
που είχε στερηθεί στη Γη. Ο Σταύρος εργάστηκε

στους ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του Ηλεκτροδηγού. Μπορεί να ήταν
λίγα τα χρόνια του εργασιακού βίου, ήταν όμως αρκετά για να δείξουν
ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Σταύρος. Όλοι εμείς που είχαμε την
ευτυχία να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε με τον Σταύρο έχουμε
να πούμε με κάθε ειλικρίνεια ότι ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου
και του συναδέλφου, ποτέ δεν αντιμίλησε και ποτέ δεν στεναχώρησε
κανέναν μας. Πάντα εκτελούσε με ευσυνειδησία τα καθήκοντά του και
πάντα ήταν δίπλα στον συνάδελφό του να τον εξυπηρετεί όταν το είχε
ανάγκη. Όμως η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι καθώς πολύ νωρίς
τον φόρτωσε με ανυπέρβλητα προβλήματα υγείας και τα οποία γρή-
γορα μας τον στέρησαν από την παρουσία του.

Λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε, πολύ νωρίς από τον
Οκτώβριο του 2011 αποχώρησε της ενεργούς δράσης και συνταξιοδοτή-
θηκε. Τα προβλήματα όμως τον ακολούθησαν και μετά τη συνταξιοδό-
τησή του μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2020 που έφυγε για πάντα από κοντά
μας. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Σταύρο ευχόμαστε να έχεις ούριο άνε-
μο στο μεγάλο σου ταξίδι και να είναι απαλλαγμένο από τα μεγάλα προ-
βλήματα που αντιμετώπισες στην επίγεια ζωή σου. Καλό σου ταξίδι.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εισπράκτορας Πράσινων Λεωφορείων
1935-2020

Στις 4 Μαρτίου αναχώρησε για το μεγάλο τα-
ξίδι που δεν έχει γυρισμό ένας από τους τελευ-
ταίους εισπράκτορες των Πράσινων Λεωφορεί-

ων στην ηλικία των 80 ετών. Ο Παναγιώτης εργάστηκε ως εισπράκτο-
ρας στα Πράσινα Λεωφορεία των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ. Ήταν μία ήσυχη δύναμη
ο Παναγιώτης σε όλη του τη ζωή εκτιμούσε και σεβόταν τους πάντες
αλλά και τυπικός και σωστός στο καθήκον του καθώς πρόσεχε να μην
θίξει και προσβάλλει κανέναν από τους συναδέλφους του στα τόσα
χρόνια της εργασίας του στα Πράσινα Λεωφορεία. Οι ευχές όλων μας
ας συνοδεύουν τον αγαπητό συνάδελφο Παναγιώτη στο αιώνιο του τα-
ξίδι. Ο πανάγαθος Θεός ας αναπαύσει τη ψυχή του και ας δίνει βάλ-
σαμο παρηγοριάς στα προσφιλή και αγαπημένα του πρόσωπα. Αιωνία
η μνήμη σου αξιομακάριστε Παναγιώτη.

ΜΠΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τμηματάρχης Α΄ - Προϊστάμενος Τμή-
ματος 1942-2019

Με μεγάλη καθυστέρηση, πληροφορηθήκαμε
τον θάνατο του συναδέλφου μας Βασίλη ο οποίος
έφυγε από τη ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 σε

ηλικία 77 ετών. Ο εκλιπών συνάδελφος εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
μέχρι το 2000 που συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Τμηματάρχη Α΄
(Προϊστάμενος Τμήματος) ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου και του
συναδέλφου, σωστός και τυπικός σε όλα του προσεκτικός στις εκδη-
λώσεις του και στις πράξεις του, πρόσεχε τους πάντες και τα πάντα. Είχε
λίγα λόγια καθώς μιλούσε ελάχιστα και όταν έπρεπε. Έτσι θα τον θυμό-
μαστε όλοι όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλό σου
ταξίδι αγαπημένε φίλε και συνάδελφε Βασίλη στην αιώνια ζωή του πα-
ραδείσου. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Τμηματάρχης Α΄ 1931-2020

Στα 89 του χρόνια μας αποχαιρέτησε ο αγα-
πητός συνάδελφος και φίλος Κώστας. Έφυγε
μόνος του καθώς η επιδημία του κορωνοϊού
που μαστίζει την υφήλιο δεν μας επέτρεψε να
τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία,

αν και θα το θέλαμε όλοι μας γιατί όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε και
συνεργαστήκαμε μαζί του, του είχαμε ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση.
Ο Κώστας είχε μία λαμπρή υπαλληλική διαδρομή στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
καθώς και κοινωνική διαδρομή. Υπόδειγμα εργατικότητας, ακούρα-
στος, ευσυνείδητος με αγάπη στον άνθρωπο, έζησε ανιδιοτελή ζωή
γεμάτη από αγώνες, θυσίες και αφοσίωση στι3 αξίες και στα ιδανικά
που πίστευε και έτσι παρέμεινε μέχρι το τέλος του επίγειου βίου του.
Πάντα πρόθυμος να προσφέρει τη βοήθειά του σε όποιον τη ζητούσε.
Μετά τη συνταξιοδότησή του το 1992 αν και είχε λάβει τις αδυναμίες
της ανθρώπινης ζωής συνέχιζε να αγωνίζεται και να αγαπά με κου-
ράγιο και θάρρος χωρίς φόβο, και το κυριότερο δυναμικά για τα δι-
καιώματα του ανήμπορου συνταξιούχου συναδέλφου του. Ήταν αγα-
πητός φίλος και συνεργάτης του Σωματείου μας στο οποίο προσέφερε
πολλά με τις γνώσεις του και την αγάπη του προς αυτό. Έφυγε ήσυχα

και ανώδυνα πηγαίνοντας να συναντήσει όλους αυτούς που έφυγαν
πριν από αυτόν και που τόσο αγάπησε. Ας είναι αιωνία η μνήμη του
για όλους εμάς και ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.

ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σταθμάρχης Α΄ 1950-2020

Σαν αετός περήφανος πέταξε στα ουράνια
εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού χωρίς
της παρουσία όλων εμάς που είχαμε την τύχη
και τη χαρά της γνωριμίας και της συνεργασίας

με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Νίκο. Θα το θέλαμε πολύ να τον
συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία αλλά λόγω της καραντίνας
ήταν αδύνατο. Ο Νίκος εργάστηκε στους ΗΣΑΠ πολλά χρόνια μέχρι
τον Νοέμβριο του 2010 που συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Σταθ-
μάρχη Α΄ του Σιδηροδρόμου. Ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου και
συναδέλφου. Αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια το κτύπημα της μοίρας του
που τον κτύπησε ανελέητα όταν ακόμη ήταν ενεργός εργαζόμενος μέ-
χρι την ημέρα που εγκατέλειψε την επίγεια ζωή του όπου με την αξιο-
πρέπεια που τον διέκρινε έδωσε τη μάχη του. Αναγκάστηκε να μείνει
πολλά χρόνια στο κρεβάτι του πόνου δεχόμενος τις φροντίδες της αγα-
πημένης και στοργικής συζύγου του που τον αγαπούσε και τον φρόν-
τισε μέχρι τέλους. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε άλλαι είναι οι βούλες
των ανθρώπων και άλλα ο θεός κελεύει. Σου ευχόμαστε να έχεις ούριο
άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι και να βρεις την ανάπαυση αυτή που δεν
βρήκες στην επίγεια ζωή σου.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ηλεκτροδηγός Σιδηροδρόμου 1936-
2020

Τα νέα έφτασαν από την Πάτρα για τον αγα-
πητό φίλο, συνάδελφο και συνεργάτη τον Μι-
χάλη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στην ηλικία

των 84 ετών. Ο Μιχάλης ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία
από τους ΕΗΣ όπου προσλήφθηκε ως οδηγός στα Πράσινα Λεωφο-
ρεία και αργότερα ηλεκτροδηγός στον σιδηρόδρομο. Από όπου και
αν πέρασε έδωσε εξετάσεις και πέρασε με άριστα, ήταν το υπόδειγμα
του υπαλλήλου από κάθε πλευρά τίμιος, ηθικός, εργατικός, φιλικός
και συνεργάσιμος με άλλους. Μετά τη συνταξιοδότησή του τον Ια-
νουάριο του 1991 ο Μιχάλης εγκαταστάθηκε μόνιμα στην ιδιαίτερη
πατρίδα του την Πάτρα και χάσαμε την παρουσία του, όμως δεν έπαψε
ποτέ να ενδιαφέρεται για το Σωματείο μας και τους συναδέλφους του,
πάντα ήθελε να μαθαίνει τα νέα μας κάθε φορά που είχε την ανάγκη
να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, ήθελε να μαθαίνει τα πάντα
και πάντα ήταν μία ευχάριστη συζήτηση μαζί του και ήταν ιδιαίτερη
χαρά για εμάς να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να συζη-
τούμε τα σημερινά και να αναπολούμε τα παλιά. Καλό σου ταξίδι αγα-
πητέ φίλε και συνάδελφε Μιχάλη θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Αιωνία η μνήμη σου.

ΨΕΥΤΟΥΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1949-
2020

Στα 71 του χρόνια έφυγε από κοντά μας ο αγα-
πητός συνάδελφος Αργύρης, τον πρόδωσε η καρ-
διά του και έφυγε για το μεγάλο ταξίδι που δεν
έχει γυρισμό. Ο Αργύρης εργάστηκε στους ΗΣΑΠ

και έκλεισε τη σταδιοδρομία του τον Ιούλιο του 2003 ως προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας. Ήταν καλός και πρόθυμος υπάλληλος, αγαπούσε και συ-
νεργαζόταν με όλους τους συναδέλφους του και αυτή την αγάπη προς
τους συναδέλφους του τη διατήρησε και μετά τη συνταξιοδότησή του.
Όμως στα 71 του χρόνια τον πρόδωσε η καρδιά του και έπαψε να κτυπά
τότε σαν κεραυνός έπεσε η είδηση ότι ο Αργύρης που ήταν όλο ζωντάνια
έφυγε από κοντά μας. Αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου, ότι γεννιέται
πεθαίνει και ο Αργύρης δεν θα μπορούσε να αποφύγει τον κανόνα. Από
όλους εμάς που γνωρίσαμε, ζήσαμε, συνεργαστήκαμε από κοντά και
συμπορευτήκαμε μαζί του καλό κατευόδιο. Θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένειά του.

ΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ελεγκτής Πράσινων Λεωφορείων 1955-
2020

Στις 17 Μαρτίου νικημένος από την επάρατο
νόσο έφυγε από τη ζωή ο συνάδελφος Νίκος.
Πάλεψε αλλά δεν νίκησε – νικήθηκε καθώς ο
αγώνας ήταν άνισος. Ο Νίκος εργάσθηκε στα

Πράσινα Λεωφορεία και συνταξιοδοτήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 με
την ειδικότητα του Ελεγκτή. Ήταν ο σοβαρός αλλά και σωστός υπάλ-
ληλος πιστός στο καθήκον του καθώς και καλός συνεργάτης με τους
συναδέλφους του. Μπορεί να είχε λίγα λόγια αλλά αγαπούσε και σε-
βόταν όλους τους συναδέλφους του. Ο Νίκος μετά τη συνταξιοδότησή
του εγκαταστάθηκε μόνιμα στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Βόρεια
Εύβοια όπου έζησε μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Καλό ταξίδι συ-
νάδελφε Νίκο στην αιώνια ζωή και στη γη του παραδείσου.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1958-2020

Απότομα ο χάρος έκοψε τη ζωή του συναδέλφου μας Αντώνη, ήταν
μόλις 62 ετών. Γιος του αγαπητού συναδέλφου μας Νίκου Θεοδωρα-
κάκη ο Αντώνιος εργάστηκε στους ΗΣΑΠ καταρχάς στο εργοστάσιο
ως τεχνίτης και αργότερα στην εκμετάλλευση μέχρι την ημέρα που
συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας. Εί-
χε πολλά χαρίσματα και σαν υπάλληλος και ως άνθρωπος και αυτά θα
συνοδεύουν τον Αντώνη στο μεγάλο του ταξίδι, τα οποία χαρίσματα
δεν μπόρεσε να τα ζήσει και να τα εξατομικεύσει καθώς αντιμετώπιζε
τεράστια προβλήματα υγείας προσφιλών του προσώπων και αυτά ήταν
ο λόγος που έφυγε πρόωρα και πικραμένος από τη ζωή. Ο Αντώνης
αγαπούσε πολύ την ιδιαίτερη πατρίδα του τον Γερολιμένα της Μάνης
και από κει ψηλά που βρίσκεται θα την βλέπει με τα μάτια της ψυχής
του θα την βλέπει και θα την καμαρώνει. Καλό σου ταξίδι συνάδελφε
Αντώνη, ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι. Αι-
ωνία η μνήμη σου.

ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φύλακας Εγκαταστάσεων 1935-2020

Στις 7 Μαρτίου 2020 έπαψε να είναι μαζί
μας ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Γιάν-
νης Καραβάς, ένας καλός, τίμιος και ενσυνεί-
δητος συνάδελφος τον οποίο γνωρίσαμε στους

ΗΣΑΠ στην υπηρεσία φύλαξης, πάντα πρόθυμο να προσφέρει τις
υπηρεσίες του προς την εταιρεία καθώς και προς τους συναδέλφους
του. Τον Γιάννη τον γνωρίσαμε μετά την επιστροφή του από τον Κα-
ναδά και την ανάληψη υπηρεσίας στους ΗΣΑΠ και από τότε μέχρι
την ημέρα που έφυγε ως εργαζόμενος και ως συνταξιούχος ήταν ο
φίλος, ο συνάδελφος και ο συνεργάτης με όλους μας. Ας είναι αι-
ωνία η μνήμη του και να αναπαύεται στα χώματα της αγαπημένης
του ιδιαίτερης πατρίδος στην οποία έζησε όλα τα χρόνια μετά τη
συνταξιοδότησή του. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο αγαπημένε
φίλε και συνάδελφε Γιάννη.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Αρχιτεχνίτης Αποκλεισμού 1936-2020

Αθόρυβα όπως ήταν άλλωστε όλη η ζωή
του έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο ο συ-
νάδελφος Νώντας στις 20 Μαρτίου 2020. Ο
Νώντας εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-

ΗΣΑΠ και από όποιο πόστο και αν πέρασε σε όλο τον εργασιακό του
βίο διακρίθηκε για την εργατικότητά του, την τιμιότητά του και την
αγάπη του για την εταιρεία την οποία υπηρέτησε αλλά και για όλους
τους συνεργάτες του συναδέλφους του που υπηρέτησαν μαζί καθώς
και με όλους που είχαν την τύχη και τη χαρά να τον γνωρίσουν.
Όμως και μετά τη συνταξιοδότησή του τον Μάιο του 1992 δεν απο-
μακρύνθηκε από τους συναδέλφους του καθώς μέχρι το τέλος της
επίγειας ζωής του ήταν δίπλα στο Σωματείο μας και τους συναδέλ-
φους του συνταξιούχους και συμμετείχε πάντα σε όλες τις εκδη-
λώσεις του Σωματείου μας και τον ευχαριστούμε από τα βάθη της
καρδιάς μας για την προσφορά τους αυτή. Όλοι εμείς που γνωρίσα-
με και συνεργαστήκαμε με τον Νώντα δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ
και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος του. Καλό κατευόδιο και καλό
παράδεισο αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Επαμεινώνδα Μάντζαρη
αιωνία η μνήμη σου.

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Προϊστάμενος Εσωτερικών Υπηρεσιών
1931-2020

Ήταν 23 του Μάρτη όταν έπαψε να είναι κον-
τά μας ο Βαγγέλης Αρβανιτάκης καθώς πήρε
την απόφαση να πραγματοποιήσει το μεγάλο τα-
ξίδι που δεν έχει γυρισμό. Ο Βαγγέλης δεν ήταν

μόνο ένας καλός συνάδελφος και φίλος, ήταν και ένας υπέροχος άν-
θρωπος με σπάνιες αρετές και χαρίσματα που στη σημερινή κοινωνία
όλο και πιο δύσκολα, όλο και πιο σπάνια συναντά κανείς. Άδολη ψυχή,
τρυφερή, ευαίσθητη, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη. Πάντα με το χαμό-
γελο στα χείλη και με έναν γλυκό λόγο για όλους. Η μεγάλη του καρδιά
χωρούσε όλον τον κόσμο. Ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου και του
συναδέλφου, καθώς είχε τη δυνατότητα για να παντρεύει αυτές τις
δύο ιδιότητες και με αυτές πορεύτηκε σε όλον το εργασιακό του βίο
στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησής του τον Ια-
νουάριο του 1992. Όμως ο Βαγγέλης και μετά τη συνταξιοδότησή του
δεν βγήκε στο περιθώριο παρέμεινε ενεργό μέλος του Σωματείου μας
δίνοντας το παρών σε όλες τις εκδηλώσεις του. Ήταν μπροστάρης σε
όλα τα κελεύσματα του Σωματείου μας και ήταν πάντα στην πρώτη
γραμμή. Οι ευχές όλων ας συνοδεύουν τον αξιομακάριστο φίλο, συ-
νεργάτη και συνάδελφο Βαγγέλη στο αιώνιο ταξίδι του. Το χώμα της
Αττικής γης, που τον δέχθηκε στους κόλπους του, ας είναι ελαφρύ. Ο
πανάγαθος Κύριος ας αναπαύσει τη ψυχή του και ας σκορπίσει βάλ-
σαμο παρηγοριάς στα προσφιλή και αγαπημένα του πρόσωπα. Αιωνία
η μνήμη σου αξιομακάριστε Βαγγέλη.
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Αυτοί  που έφυγαν
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Ειρηνική συνύπαρξη
Χριστιανών και Μουσουλμάνων

Τους συνταξιούχους του Σωματεί-
ου ΗΣΑΠ χαροποίησε ιδιαίτερα η
πρώτη επίσκεψη Προέδρου της

Δημοκρατίας στα Πομακοχώρια της Ξάν-
θης καθώς και οι συζητήσεις που είχε η
Πρόεδρος κα. Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου με τους κατοίκους της περιοχής. Είπε
για την Θράκη η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας «Είναι η Ελλάδα της δημιουργίας, της
ισονομίας, του κράτους δικαίου, του σε-
βασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
της συνεργασίας, της προόδου, των ανοι-
χτών οριζόντων χαρακτηρίζοντας την
Θράκη ζωντανό παράδειγμα, έναν τόπο
όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι μπο-
ρούν να συμβιώσουν αρμονικά στη μου-
σουλμανική μειονότητα και τους Πομά-
κους. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έγινε
η πρώτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας που
επισκέφθηκε το μειονοτικό χωριό της

Γλαύκης και το σχολικό συγκρότημα, μι-
λώντας και πάλι για τον αλληλοσεβασμό
και την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών
και μουσουλμάνων μέσα από την εκπαί-
δευση των μουσουλμανοπαίδων, με το
σύνθημα «πρόσθεση και όχι αφαίρεση,
πολλαπλασιασμός και όχι διαίρεση». Χαι-
ρόμαστε ιδιαίτερα εμείς οι συνταξιούχοι
του ΗΣΑΠ που είχαμε νουθετήσει εδώ και
14 χρόνια τις σκέψεις της κυρίας Προ-
έδρου όταν προσπαθήσαμε και συνεχί-
ζουμε τις προσπάθειές μας για να αναδεί-
ξουμε ότι αυτά που θα πρέπει να ενώνουν
τις διαφορετικές κοινότητες είναι περισ-
σότερα από αυτά που τις χωρίζουν. Έχου-
με επισκεφθεί επανειλημμένα τα ορεινά
χωριά της Ξάνθης που κατοικούνται απο-
κλειστικά από Έλληνες πολίτες Πομά-
κους-μουσουλμάνους στο θρήσκευμα,
έχουμε βραβεύσει διαδοχικά όλα αυτά τα

χρόνια τους αριστεύσαντες μαθητές και
μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης, έχου-
με βοηθήσει σύμφωνα με τις δυνατότητες
που έχουμε πιστεύοντας ότι προσφέρου-
με με καλή διάθεση και αγάπη προς τον
άνθρωπο για να υπάρξει πρόσθεση και
όχι αφαίρεση – πολλαπλασιασμός και όχι
διαίρεση μεταξύ των διαφορετικών μει-
ονοτήτων της χώρας μας. 

Ευχόμαστε η επίσκεψη της Προέδρου
της Δημοκρατίας στα Πομακοχώρια της
Ξάνθης να είναι η αιτία που η πολιτεία θα
δει με άλλο μάτι και θα έλθει αρωγός και
συμπαραστάτης στους ξεχασμένους αυ-
τούς Έλληνες πολίτες αυτής της χώρας, οι
οποίοι δεν θέλουν πολλά, θέλουν αγάπη
και συμπαράσταση στα δύσκολα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν και όχι εκμε-
τάλλευση.

Η Διοίκηση

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,

Μη ξεχνάς: Να έρχεσαι στο Σωματείο για να ενημερώνεσαι
και να συμμετέχεις ενεργά στις δραστηριότητες
που προγραμματίζει αυτό για όλους.

Μη ξεχνάς: Όταν αλλάζεις διεύθυνση κατοικίας και αριθμό
τηλεφώνου να ενημερώνεις το Σωματείο για να
έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί
σου, να λαμβάνεις την εφημερίδα και ό,τι άλλο
έγγραφο θα πρέπει να σου στείλουμε.

Μη ξεχνάς: Νέα Συναδέλφισσα-Νέε Συνάδελφε, ότι για να
εγγραφείς και να γίνεις μέλος του Σωματείου
μας θα πρέπει να έρθεις στον Πειραιά στα γρα-
φεία και να κάνεις τη σχετική αίτηση εγγραφής.

Μη ξεχνάς: Ότι στο Σωματείο σου υπάρχει και μία ζεστή και
φιλόξενη αίθουσα ανταμώματος όλων των συν-
ταξιούχων που σε περιμένει να σου προσφέρει
με αγάπη έναν καφέ που θα τον απολαύσεις με
όλους τους άλλους συναδέλφους σου που θα
βρίσκονται σε αυτή.

Μη ξεχνάς: Ότι σε όλα αυτά που ζητάμε θα θέλαμε να έχου-
με και τη δική σας βοήθεια γιατί εάν δεν την

έχουμε σύντομα θα φθάσει η ώρα που δεν θα
έχουμε καμία δυνατότητα να επικοινωνούμε
μαζί σας και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα
για την μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων
στους ΗΣΑΠ.

Μη ξεχνάς: Να ενημερώνεις τη Διοίκηση του Σωματείου
σου όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή
στην οικογενειακή σου κατάσταση π.χ. θάνατος
άμεσου ή έμμεσου ασφαλισμένου, γάμος παι-
διών, επιτυχίες παιδιών, επαγγελματική απο-
κατάσταση παιδιών για να γράφουμε σχετικά
στις σελίδες της εφημερίδας μας. Είναι απαρά-
δεκτο γεγονός αυτό που συμβαίνει πολλές φο-
ρές δηλαδή να φεύγει από τη ζωή ένας συνά-
δελφος και να το πληροφορούμαστε μετά από
έναν χρόνο καθώς και όταν σας στέλνουμε μέ-
σω τηλεφώνου ενημερωτική μήνυμα να μην το
λαμβάνεις γιατί έχεις αλλάξει νούμερο κινητού
τηλεφώνου ή να μην λαμβάνεις την εφημερίδα
γιατί έχεις αλλάξει διεύθυνση κατοικίας και δεν
μας έχεις ενημερώσει σχετικά.

Η Διοίκηση

Συνάντηση

με�τον�Διευθύνοντα

Σύμβουλο

της�ΣΤΑ.ΣΥ�Α.Ε.

Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας στις 11 Ιουνίου
2020 είχε συνάντηση γνωριμίας

με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Νικόλαο Χαιρέτα. Ήταν
μία εθιμοτυπική συνάντηση την οποία
ζήτησε το Σωματείο μας για να γνωρί-
σουμε τη νέα Διοίκηση της Εταιρείας
και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία
στο έργο που έχει μπροστά του να επι-
τελέσει. Το μόνο θέμα που θέσαμε στο
τραπέζι των συζητήσεων με τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς το θεωρή-
σαμε το πλέον φλέγον ήταν της ανα-
πλήρωσης του ιατρού της Υγειονομικής
Υπηρεσίας καθώς μετά την αποχώρηση
λόγω συνταξιοδότησης του γιατρού
Γιώργου Κρικέλη, η υγειονομική υπη-
ρεσία έχει σήμερα έναν μόνο γιατρό ο
οποίος είναι αδύνατο να εξυπηρετήσει
το σύνολο των συναδέλφων συνταξιού-
χων και εργαζομένων. Ο κύριος Διευ-
θύνων μας άκουσε με προσοχή και
σύντομα θα έχουμε απάντηση επί του
θέματος όπως μας διαβεβαίωσε.

Η Διοίκηση

Αποχαιρετισμός 
στον Πρόεδρο

και Διευθύνοντα
Σύμβουλο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματεί-
ου μας αποχαιρετά τον κ. Σταύρο Στεφό-
πουλο και Γιώργο Θωμόπουλο που μετά
από 4 χρόνια και 3 μήνες που βρίσκονταν
στο τιμόνι της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. έδωσαν τη θέ-
ση τους στη νέα Διοίκηση της Εταιρείας.
Τους ευχαριστούμε για όσα προσέφεραν
ή δεν προσέφεραν στο Σωματείο μας και
τους ευχόμαστε να είναι υγιείς και να
έχουν επιτυχίες στα νέα τους πόστα που
θα αναλάβουν. Η Διοίκηση

ΑπολύμΑνση
στους χώρους
του σωματείου

Στις 9 Μαΐου ειδικό συνεργείο έκανε
απολύμανση σε όλους τους χώρους του
Σωματείου με κάθε σχολαστικότητα,
εξασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν
υγειονομική ασφάλεια των συναδέλ-
φων και όλων των επισκεπτών στους
χώρους του Σωματείου μας με το άνοιγ-
μά τους μετά την άρση της καραντίνας.

Η Διοίκηση

Παιδικές
κατασκηνώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την
ώρα που η εφημερίδα μας «Ο Ηλε-
κτρικός» πήγε για εκτύπωση στο τυ-
πογραφείο δεν είχαμε καμία ενημέ-
ρωση αν θα λειτουργήσουν φέτος και
πότε οι κατασκηνώσεις στην Βαρυμ-
πόμπη. Όταν έχουμε νέα θα σας ενη-
μερώσουμε. H Διοίκηση

Πρόβλημα με την Υγειονομική Υπηρεσία

Σταδιακά τα τελευταία χρόνια η υγει-
ονομική υπηρεσία λόγω συνταξιο-
δότησης του προσωπικού και ειδικά

των ιατρών έχει αποδυναμωθεί σε μεγάλο
βαθμό, σε σημείο μάλιστα οι εναπομεί-
ναντες υπάλληλοι να αδυνατούν να αντα-
πεξέλθουν στα προβλήματα που καθημε-
ρινά παρουσιάζονται. Το μέγεθος του με-
γάλου αυτού προβλήματος φάνηκε τις
ημέρες της πανδημίας του κορονοϊού
Covid-19 που έπληξε τη χώρα μας, όταν
οι δύο εναπομείναντες γιατροί απείχαν
από τα καθήκοντά τους καθώς ο ένας
ανήκε στις ευπαθείς ομάδες και σήμερα
είναι συνταξιούχος ο δε άλλος έκανε χρή-
ση του δικαιώματος της αδείας ειδικού
σκοπού. Κανονικά και σύμφωνα με τους
νόμους και οι δύο γιατροί ήταν για μεγάλο
διάστημα των ημερών του κορονοϊού,
απαλλαγμένοι της υπηρεσίας. Ηθικά
όμως απέναντι στους συναδέλφους όχι.

Το Σωματείο μας από την πρώτη ημέ-
ρα που τα ιατρεία στον Πειραιά ήταν
κλειστά όχι μόνο δεν αδράνησε, αλλά
κατέβαλε προσπάθειες για να βρεθεί λύ-
ση για το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Είχε
καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες
με τον Πρόεδρο και με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Εταιρείας, οι οποίοι αν και
μόλις είχαν αναλάβει καθήκοντα φρόν-
τισαν να ενημερωθούν σχετικά και έδει-
ξαν ενδιαφέρον για να λύσουν το τερά-
στιο αυτό πρόβλημα. Δυστυχώς όμως
δεν υπήρχε λύση καθώς οι γιατροί έκα-
ναν εφαρμογή του νόμου. Έτσι για αρκε-
τό χρονικό διάστημα τα ιατρεία στον Πει-
ραιά παρέμειναν κλειστά και οι ασφαλι-
σμένοι, ειδικά δε οι συνταξιούχοι δεν
μπορούσαν να συνταγογραφήσουν τα
φάρμακά τους για τις χρόνιες παθήσεις
των. Η πρώτη μας ενέργεια μετά τις 18
Μαΐου που ανοίξαμε το Σωματείο μας

ήταν να ενημερώσουμε για τα θέματα
αυτά της υγειονομικής περίθαλψης μό-
νοι μας καθώς και με τα Σωματεία εργα-
ζομένων, εγγράφως τον Πρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Είχαμε συναντήσεις μαζί τους στις 29
Μαΐου με τον Πρόεδρο και 11 Ιουνίου με
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπου τους
ενημερώσαμε σχετικά με το θέμα και ζη-
τήσαμε η Διοίκηση να βρει την ενδεδειγ-
μένη λύση του προβλήματος άμεσα. 

Εμείς δεν σταματάμε εδώ θα παρακο-
λουθούμε από κοντά τις εξελίξεις μαζί με
τα Σωματεία των εργαζομένων μέχρι να
βρεθεί η λύση του προβλήματος. Είναι
ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους ερ-
γαζόμενους και συνταξιούχους και θα
πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση του σοβα-
ρού αυτού προβλήματος που αφορά την
υγεία.

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ Δ.Σ.�ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Προς όλους τους Συνταξιούχους
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Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που
από το ακριτικό Καστελόριζο ο τότε πρωθυπουργός της
Ελλάδας έδεσε τη χώρα μας στο άρμα του Διεθνούς Νο-

μισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (της Μέρκελ
και του Σόιμπλε) και έστειλε την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού
στην πείνα, την ανεργία και τη φτώχεια. Αν και πέρασαν από τότε
σχεδόν 10 χρόνια. Αν και πέρασαν και άλλοι πρωθυπουργοί πρό-
θυμοι να μας σώσουν, ο Έλληνας πολίτης συνέχισε και συνεχίζει
να ζει μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια και κάθε μέρα να βυθί-
ζεται πιο πολύ στο σκοτάδι των αλλεπάλληλων μνημονίων που
ψήφισαν όλοι αυτοί που ανέλαβαν να μας σώσουν. Φως για εμάς
τους συνταξιούχους δεν υπάρχει από πουθενά. Μας λένε ότι βγή-
καμε από την κρίση, από ποια κρίση βγήκαμε; Εμείς οι συνταξι-

ούχοι δεν είδαμε ακόμη μέχρι σήμερα καμία μεταβολή στην οι-
κονομική μας κατάσταση. Εκτός βέβαια αν εννοείται τα ψίχουλα
των 2 και 5 ευρώ που έχουν φανεί στις απολαβές μίας ελάχιστης
μερίδας συνταξιούχων που οφείλονται στη λεγόμενη μείωση της
φορολογίας. Βέβαια εδώ και ένα χρόνο τα τηλεοπτικά κανάλια,
τα ραδιόφωνα και ο τύπος μας βομβαρδίζουν συνεχώς με αυξή-
σεις μισθών και συντάξεων με έχτρα παροχές, με κοινωνικά με-
ρίσματα και άλλες παροχές. Όλα αυτά είναι λόγια λόγια λόγια και
τίποτε άλλο εμείς βιώνουμε ακόμη την 10ετή κρίση που μας επέ-
φεραν τα μνημόνια. Κύριοι Κυβερνώντες του χθες και του σήμερα
με λόγια του αέρα δεν γεμίζει το άδειο στομάχι του συνταξιούχου.
Απαιτεί να του δώσετε πάλι αυτά που του κλέψατε με τα αλλε-
πάλληλα μνημόνιά σας. Απαιτεί να διορθώσετε την αδικία που
έχουν υποστεί όλοι οι συνταξιούχοι τα τελευταία δέκα χρόνια των
αλλεπάλληλων μνημονίων με έργα και όχι με λόγια καθώς το
άδειο στομάχι του συνταξιούχου δεν χορταίνει με μολυσμένο αέ-
ρα, θέλει τροφή και περίθαλψη, τα οποία σήμερα δεν τα έχει. Να
λάβετε δε υπ’ όψιν σας ότι η υπομονή του αδύναμου να αντιδρά-
σει συνταξιούχου έχει εξαντληθεί από καιρό.

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Μάης 2010 – Μάης 2020
Στο ίδιο έργο θεατές

Από τις προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας για το έτος 2020
μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε μόνο μία αυτή που ήταν η τριήμερη στην
ωραία και φιλόξενη Ζάκυνθο χωρίς όμως το «Βενετσιάνικο καρναβάλι» καθώς
είχε απαγορευτεί από την Πολιτεία λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού που ήταν
προ των πυλών της χώρας μας. Πάντως ήταν μία υπέροχη εκδρομή που την ευ-
χαριστήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες οι οποίοι πέρα του ότι θαύμασαν τη φύση
της άνοιξης και τα ωραία τοπία της φιλόξενης Ζακύνθου, γέλασαν, τραγούδησαν,
χόρεψαν, γέμισαν τις μπαταρίες τους με υπομονή και πίστη ότι η επερχόμενη
λαίλαπα που φαινόταν ότι ερχόταν θα τους έδινε δύναμη για να την αντιμετω-
πίσουν. Ελπίζουμε η εκδρομή αυτή να μην είναι η τελευταία για το 2020 η επι-
στήμη και όλοι μας να κάνουμε αυτά που πρέπει για να νιώσουμε γρήγορα ελεύ-
θεροι και απαλλαγμένοι από την φοβερή αυτή λαίλαπα που συγκλονίζει την
υφήλιο για να μπορέσουμε και πάλι να μπούμε στον κανονικό δρόμο της ζωής.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, για όποια εκδρομή καλώς εχόντων των πραγ-
μάτων προγραμματιστεί να γίνει, βέβαια μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, θα
σας ενημερώνουμε εγκαίρως και με λεπτομέρεια.

Η Διοίκηση

Εκδρομές
που θα γίνουν

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Είναι άγνωστο αν με τα σημερι-

νά δεδομένα θα έχουμε τη δυνα-
τότητα να εφαρμόσουμε το πρό-
γραμμα των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων του Σωματείου μας, λόγω της
πανδημίας και της απαγόρευσης
των συναθροίσεων. Όταν οι συνθή-
κες το επιτρέψουν και θα μπορού-
με χωρίς κανένα κίνδυνο να πραγ-
ματοποιήσουμε κάποια από τις
προγραμματισμένες εκδρομές μας
θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα. 

Η Διοίκηση

Πώς θα
λειτουργήσουν 
τα γραφεία 
του Σωματείου 
το Καλοκαίρι

Τα γραφεία του Σωματείου
μας θα παραμείνουν κλειστά 

από 13 Ιουλίου μέχρι
28 Αυγούστου.

Θα είμαστε πάλι μαζί σας
από τη Δευτέρα 31

Αυγούστου.
Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι

και στις διακοπές θα είμαστε μαζί σας
και δίπλα σας, γι’αυτό όταν αντιμετω-
πίζετε κάποιο πρόβλημα να μη διστά-
ζετε να επικοινωνείτε μαζί μας, θα εί-
ναι χαρά μας να σας ακούσουμε και να
σας εξυπηρετήσουμε.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι να
περάσετε ευχάριστα όπου και να πάτε,
σε βουνό ή θάλασσα μαζί με τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα και σας περιμένου-
με υγιείς και ανανεωμένους για να εί-
μαστε σε θέση όλοι μαζί να αντιμετω-
πίσουμε τα πολλά και δύσκολα προβλή-
ματα που θα μας περιμένουν. Ραντεβού
λοιπόν στις 31 Αυγούστου στo προσκλη-
τήριο αυτό δεν θα πρέπει να λείψει κα-
νείς θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.

Η Διοίκηση

Ο Πρόεδρος 

της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

στον Πειραιά

Στις 13 Μαΐου 2020 ο νέος Πρόεδρος
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Χαράλαμπος Δαμάσκος
πραγματοποίησε επίσκεψη γνωριμίας στις
εγκαταστάσεις του Πειραιά μεταξύ των
χώρων που επισκέφτηκε ήταν και τα γρα-
φεία του Σωματείου μας, όπου τον υπο-
δέχθηκαν τα παρευρισκόμενα μέλη του
Σωματείου μας. Ευχηθήκαμε στον νέο
Πρόεδρο να έχει επιτυχία στο έργο που
ανέλαβε και του ζητήσαμε να έχουμε άμε-
σα συνάντηση μαζί του για να του εκθέ-
σουμε τα θέματα που έχουν προκύψει και
ιδιαίτερα το πρόβλημα της υγειονομικής
περίθαλψης που προέκυψε αυτές τις δύ-
σκολές ημέρες της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Ο κύριος Πρόεδρος μας άκουσε με
προσοχή και άμεσα θα έχουμε συνάντηση
μαζί του για να συζητήσουμε και να βρού-
με τις ενδεδειγμένες λύσεις των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουμε. Για ό,τι νεό-
τερο θα σας ενημερώσουμε.Η Διοίκηση

Συνάντηση�
με�τη�Διευθύντρια�
του�Ταμείου�Συντάξεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματεί-
ου μας στις 15 Ιουνίου είχε συνάντηση συ-
νεργασίας και ενημέρωσης με τη Διευ-
θύντρια του Ταμείου Συντάξεων κα. Αρ-
γυρώ Πίκουλα. Ήταν η πρώτη συνάντηση
μετά την καραντίνα του κορωνοϊού Covid-
19 και τα θέματα προς συζήτηση πολλά,
προσπαθήσαμε μέσα σε κλίμα συνεργα-
σίας να βρούμε λύσεις των προβλημάτων
που είναι σε εκκρεμότητα. Είμαστε βέβαι-
οι ότι θα βρεθούν λύσεις γιατί είναι θέλη-
ση και των δύο πλευρών.  Η Διοίκηση 

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
έκρινε παράνομη την κίνηση τράπεζας
να σηκώσει από τον λογαριασμό συν-
ταξιούχου το ποσόν της σύνταξης δύο
μηνών λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
του και υποχρεώνει την εναγόμενη
τράπεζα να επιστρέψει στον συνταξι-

ούχο που κατέφυγε στη δικαιοσύνη για
το ακατάσχετο της σύνταξής του καθώς
δεν είχε άλλους πόρους να επιστρέψει
στο ακέραιο το ποσό που του είχε κα-
τασχέσει καθώς από τη συμπεριφορά
αυτή των υπαλλήλων της τράπεζας
επήλθε πέραν της οικονομικής βλάβης

αλλά και ηθική βλάβη λόγω της ταλαι-
πωρίας και της ανασφάλειας που του
προκάλεσε η όλη εξέλιξη της υπόθε-
σης. Επιπλέον δε η εναγόμενη τράπεζα
υποχρεούται να καταβάλλει και τον νό-
μιμο τόκο.

Η Διοίκηση

Δίχτυ προστασίας για το ακατάσχετο της σύνταξης

Εκδρομές που έγιναν

Υποβολή 
Δηλώσεων

Μέχρι τις 31 Ιουλίου η υποβολή
των δηλώσεων και όχι μέχρι τις 30
Ιουνίου καθώς όλες οι υποχρεώ-
σεις πήγαν πίσω λόγω του κορω-
νοϊού.

Η μεγάλη διευκόλυνση είναι οι 8
μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής του
φόρου. Μέχρι σήμερα η αποπλη-
ρωμή του φόρου ήταν σε τρεις δι-
μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα
καταβληθεί ύστερα από την εκκα-
θάριση της φορολογικής δήλωσης
η δε τελευταία δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί πέραν του Φεβρουαρί-
ου του 2021.

Η Διοίκηση



Στις 29 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-
τείου μας, κατόπιν αιτήματός του, είχε συνάντηση με τον
νέο Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Χαράλαμπο Δαμάσκο.
Ήταν μία συνάντηση σε εγκάρδιο και ζεστό κλίμα, όπου
μετά τις ευχές για επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει
η Διοίκηση του φορέα και μάλιστα σε μία πολύ δύσκολη
στιγμή για τη χώρα μας, εκθέσαμε στον κύριο Πρόεδρο
τα προβλήματα που χρονίζουν για εμάς του απόμαχους
της εργασίας, ειδικά δε το πρόβλημα που υπάρχει με
την υγειονομική υπηρεσία και το οποίο ειδικά σήμερα
θα πρέπει να βρει άμεσα τη λύση του. Ο κύριος Πρό-
εδρος μας άκουσε με προσοχή, κράτησε σημειώσεις για
όλα τα θέματα, τα είδε με θετικό μάτι και περιμένουμε
να δούμε και έργα. Επιθυμούμε και ελπίζουμε να έχου-
με μία αρμονική συνεργασία προς όφελος όλων. 

Η Διοίκηση
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ΑνΑβολή
Γενικής Συνέλευσης

Η Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση του
Σωματείου μας που ήταν προγραμματισμένη να
γίνει στις 27 Μαρτίου 2020 δεν πραγματοποιήθη-
κε λόγω των περιοριστικών μέτρων της πολιτείας
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Θα οριστεί
νέα ημερομηνία πραγματοποίησης όταν αρθούν
τα μέτρα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα
υπάρξει εκ μέρους της Διοίκησης του Σωματείου
σχετική ενημέρωση. Η Διοίκηση

Αύξησε ισ
στις επικουρικές συντάξεις
Αυξήσεις από 5 έως 150 ευρώ, στις επικουρικές συν-

τάξεις πήραν 245.000 συνταξιούχοι, στο σύνολο 2.500.000
συνταξιούχων της χώρας. Είναι οι Συνταξιούχοι που μετά
τον Νόμο 4387/16 είδαν τις επικουρικές τους συντάξεις
να μειώνονται όταν το σύνολον κύριας και επικουρικής
υπερέβαινε το ποσό των 1.300,00 ευρώ αθροιστικά στις
31/12/2014. Με τον Νόμο 4670/2020 όλοι οι συνταξιούχοι
που είχαν αθροιστικά κύρια και επικουρική σύνταξη θα
παίρνουν από εδώ και στο εξής το ποσό της επικουρικής
σύνταξης που είχαν 31/12/2014 αφού πρώτα γίνουν οι
κρατήσεις 6% για την περίθαλψη καθώς και ό,τι αναλογεί
στην εφορία, τα δε αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019
μέχρι σήμερα θα δοθούν σύμφωνα με τις εξαγγελίες του
Υπουργού Εργασίας με τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2020.

Η Διοίκηση

Συνάντηση με τον Πρόεδρο
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Σας ενημερώνουμε ότι οι αγωγές που ήταν προ-

γραμματισμένες να εκδικαστούν το χρονικό διάστημα
που ήταν κλειστά τα δικαστήρια και αυτές ήταν κατά
κύριο λόγο οι εφέσεις που είχε ασκήσει η ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. για τις υποθέσεις των αποζημιώσεων του 2011
και αφορούσαν τους μήνες Απρίλιο-Μάιο ανεβλήθη-
σαν. Θα προγραμματιστούν πάλι νέες ημερομηνίες
εκδίκασης και θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους
κλήσεις με την νέα ημερομηνία εκδίκασης. Για ό,τι
νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους. Η Διοίκηση

Δικαστικές αγωγές

Συνταξιοδοτικά θέματα
Με απόφαση του ΣτΕ που έγινε σεβαστή από την Κυβέρνηση

αποκαταστάθηκαν απόλυτα οι επικουρικές συντάξεις. Έτσι
διορθώθηκε μια κατάφωρη αδικία που υπέστησαν μία μερίδα

συνταξιούχων που είχαν άθροισμα κύρια και επικουρική σύνταξη πάνω
από 1.300 ευρώ και περικόπηκε με τον Ν. Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα με τον Ν. 4670/2020 (Ν. Βρούτση) από τις 2 Ιουνίου
πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα ποσά που είχαν περι-
κοπεί με τον Ν. Κατρούγκαλου και επανήλθαν στο ύψος που ήταν δια-
μορφωμένες πριν την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή τον Ιούνιο του 2016.
Η απόφαση προβλέπει επίσης αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία
εφαρμογής του νέου νόμου τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Μάιο
του 2020, συνολικά 8 μήνες και όπως εξήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας
δια του αρμόδιου Υπουργού θα καταβληθούν εφάπαξ στις 2 Οκτωβρίου
του 2020. Εννοείται ότι επί του συνολικού ποσού των αναδρομικών θα
υποστούν κράτηση 6% εισφορά υπέρ του Ταμείου Υγείας καθώς και ο
αναλογούν φόρος.

Και ενώ η κατάσταση αποκαθίσταται για τις επικουρικές δύο βασικές
εκκρεμότητες κρατούν σε αναμμένα κάρβουνα το σύνολο των συνταξι-
ούχων της χώρας.

1. Εντός του Ιουνίου και ίσως μέχρι την έκδοση της εφημερίδας μας
αναμένεται να έχει δημοσιοποιηθεί η απόφαση του ΣτΕ για την πιλοτική
δίκη των αναδρομικών, κύριων και επικουρικών συντάξεων, με τις μει-
ώσεις από τους Ν. 4051 και 4093/2012 που εκδικάστηκε στις 10-1-2020.

2. Την εφαρμογή του Ν. 4670/2020 στην πράξη των κύριων συντά-
ξεων.

Ειδικότερα για το ταμείο μας εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρε-
μότητα και δεν έχει εφαρμοσθεί ο επανυπολογισμός των κύριων συν-
τάξεων με τον Ν. Κατρούγκαλου.

Σε ό,τι αφορά την πιλοτική δίκη για τα αναδρομικά που εκδικάστηκε
στις 10-1-2020 με δήλωσή του ο δικηγόρος κ. Λουκάς Αποστολίδης που
χειρίζεται την υπόθεση σημειώνει ότι πιθανολογείται να δικαιωθούν οι
συνταξιούχοι που προσέφυγαν, για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 –
Μάιος 2016, διότι τα αιτήματα ήταν πλήρως τεκμηριωμένα και βάσιμα
θεμελιωμένα με τις ισχύουσες διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία και
τη νομολογία του ΣτΕ.

Για τα χρονικά διαστήματα 2013 – 2015 καθώς και για το διάστημα
μετά τη δημοσίευση του Ν. Κατρούγκαλου και μέχρι 31-12-2018 θα ανα-
μένουμε τη δημοσίευση της απόφασης προκειμένου να εξετάσουμε και
να κρίνουμε το σκεπτικό και τις σκέψεις πλειοψηφίας και μειοψηφίας.
Οφείλουμε τον απαιτούμενο σεβασμό στον θεσμό της δικαιοσύνης και
δεν είναι πρέπον να προκαταλαμβάνουμε αποφάσεις. Ολοκληρώνοντας,
πως τελικό στάδιο για τη νομική έκβαση της υπόθεσης την προάσπιση
των αρχών του κράτους Δικαίου και των αναφαίρετων δικαιωμάτων των
συνταξιούχων, θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να σημειώσουμε για
το φλέγον θέμα των αναδρομικών η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πως θα
σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ όποια και αν είναι αυτή.

Και ενώ το θέμα των αναδρομικών φαίνεται πως σιγά-σιγά ξεδιαλύ-
νει, θολό παραμένει το τοπίο σε ό,τι αφορά τον επανυπολογισμό των
κύριων συντάξεων.

Ο Υπουργός Εργασίας σε τοποθέτησή του δημόσια υποστήριξε πως
ο Ν. 4670/2020 (Ν. Βρούτση) θα ολοκληρωθεί για όλους τους συνταξι-
ούχους τον μήνα Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα πιστωθούν και τα
αναδρομικά εφάπαξ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το 2016 και εν-
τεύθεν. Για τους παλιούς συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν
από το 2016 εφόσον προκύψει αύξηση θα χορηγηθεί σε πέντε ισόποσες
ετήσιες δόσεις ή θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Επιπλέον
ο κάθε συνταξιούχος διαδικτυακά μέσω e-ΕΦΚΑ μπορεί να βλέπει και

να διαβάζει τη σύνταξή του και να γνωρίζει τι ακριβώς παίρνει.
Όμως το θέμα δεν είναι απλό όσο φαίνεται. Για να εφαρμοστεί ο Ν.

Βρούτση θα πρέπει να εφαρμοσθεί κατ’ αρχήν ο Ν. Κατρούγκαλου κάτι
που μέχρι στιγμής είναι αδύνατον, λόγω ελλείψεως στοιχείων μηχανορ-
γάνωσης του ταμείου μας, με αποτέλεσμα ενώ ο επανυπολογισμός να
έχει ολοκληρωθεί από 1-1-2019 στο 80% των συνταξιούχων, στο δικό
μας ταμείο και σε ορισμένα άλλα ταμεία εξακολουθεί να παραμένει σε
εκκρεμότητα και να υπάρχει άγχος και αγωνία σε περισσότερους από
200.0000 συνταξιούχους. Εύλογο παραμένει το ερώτημα στο επαναπο-
μείναν χρονικό διάστημα μέχρι τον Σεπτέμβριο θα προλάβουν να εφαρ-
μόσουν τον Ν. Κατρούγκαλου και τον Ν. Βρούτση ώστε να ολοκληρωθεί
ο επανυπολογισμός;

Το Σωματείο μας για το μεγάλο αυτό πρόβλημα με έγγραφό μας στο
Υπουργείο έχουμε επισημάνει:

1) Για τους «παλαιούς» συνταξιούχους να προχωρήσει ο εναπαυπο-
λογισμός των συντάξεων μας κατά ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 28
και 30 του Ν 4387/2016, με την προϋπόθεση ότι να χρησιμοποιηθούν τα
ορθά ασφαλιστικά δεδομένα, ήτοι ο ορθός ασφαλιστικός χρόνος, οι ορ-
θές συντάξιμες αποδοχές που αναγράφονται στην συνταξιοδοτική πράξη
και να υπολογισθούν οι ορθές επιπλέον ασφαλιστικές μονάδες του άρ-
θρου 30 του Ν 4387/2016, προκειμένου να καταστεί δυνατόν από πλευ-
ράς μας ο έλεγχος των ενημερωτικών σημειωμάτων. Επιφυλασσόμεθα
να επανέλθουμε σε περίπτωση που κατά τον επαναυπολογισμό των συν-
τάξεων μας δεν χρησιμοποιηθούν τα ορθά ασφαλιστικά δεδομένα.

2) Για τους αποχωρήσαντες από το έτος 2012 και μέχρι τις 12/05/2016
για τον επαναυπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύν-
ταξης να ληφθούν υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές ο μέσος όρος των
μηνιαίων αποδοχών μας επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές από
το έτος 2002 μέχρι την αποχώρηση από την Υπηρεσία άλλως η καλύτερη
ασφαλιστική πενταετία της τελευταίας πριν την αποχώρηση δεκαετίας. 

Σε κάθε περίπτωση η διαφορά στο ποσό της σύνταξης που θα προ-
κύψει θετική ή αρνητική θα αποτελεί προσωπική διαφορά του συνταξι-
ούχου και θα εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα.

3) Εκτός αυτού κατά την περίοδο του Μνημονίου, αρκετοί συνάδελφοι
μας (ασφαλισμένοι του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από τον
ΗΣΑΠ σε Υπουργεία και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες με αποτέλεσμα ενώ
το ασφαλιστικό καθεστώς τους παρέμεινε ίδιο, ο συντάξιμος μισθός τους
στις Υπηρεσίες αυτές μειώθηκε έτι περαιτέρω ξεπερνώντας το 40% ακόμα
το 50%. Η ως άνω περιγραφείσα οδυνηρή μείωση του συντάξιμου μισθού
τους κατά την χρονική περίοδο 2012-2016 

είχε άμεση επιρροή στην σύνταξη όσων αποχώρησαν κατά την χρο-
νική περίοδο 2012 και μέχρι την ψήφιση του Ν 4387/2016, (μέχρι τις
12/05/2016), καθώς ως βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών
για τον χρόνο ασφάλισης μέχρι το έτος 2007, χρησιμοποιείτο ο μισθός
του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την αποχώρηση.

Επειδή πλέον τα περιθώρια έχουν στενέψει αρκετά σε συνεργασία με
την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ζητήσαμε άμεσα συνάντηση με τον e-ΕΦΚΑ και το Υπουργείο
Εργασίας για την εξέλιξη του μεγάλου αυτού προβλήματος.

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου 
του Σωματείου

TA NEA 
ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΗΑνωτάτη Γενική Συνομοσπον-
δία Συνταξιούχων Ελλάδας
στις 10 Ιανουαρίου 2020 την

ημέρα που εκδικαζόταν στην Ολομέ-
λεια του Συμβουλίου Επικρατείας η
προσφυγή του ΕΦΚΑ για τις μνημο-
νιακές περικοπές των συντάξεων
πραγματοποίησε μία αξιοπρεπή συγ-
κέντρωση έξω από το ΣτΕ που μας
έκανε να πιστέψουμε ότι ήρθε πλέον
η ώρα η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. να κάνει τα σωστά
βήματα, να βγει μπροστά και να απαι-
τήσει να πάρει από την πολιτεία ό,τι
της αναλογεί. Δυστυχώς όμως ήρθε
η επιδημία του κορωνοϊού Covid-19
και μας διέψευσε όλους καθώς ήταν
επιβεβλημένο όλοι να παραμείνουμε
έγκλειστοί στα σπίτια μας για να προ-
στατεύσουμε την υγεία μας και τη
ζωή μας. Όλοι πειθαρχήσαμε στις εν-
τολές της πολιτείας και γι’ αυτό άλ-

λωστε είχαμε τα θετικά αποτελέ-
σματα που τα γνωρίζουν και τα ανα-
γνωρίζουν όλοι. Ήρθε όμως η ώρα
σήμερα χωρίς βέβαια να υποτιμή-
σουμε τον κορωνοϊό που καιροφυ-
λακτεί, να αναλάβουμε όλοι τις ευ-
θύνες που μας αντιστοιχούν μέσα και
έξω από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε., να βγούμε
μπροστά και να διεκδικήσουμε όλα
αυτά που χάσαμε τα δέκα χρόνια των
μνημονίων. Θα πρέπει να δώσουμε
να καταλάβει η πολιτεία ότι ο συντα-
ξιούχος δεν είναι ο αδύναμος κρίκος,
αλλά ισότιμο μέλος της πολιτείας με
υποχρεώσεις και δικαιώματα. Θα
πρέπει η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. να ορθώσει το
ανάστημά της και να δείξει ποια είναι
η αποστολή της έναντι των συνταξι-
ούχων της χώρας μας
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Νέο ξεκίνημα
Με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών από τις 20 Μαρτίου. Η σύνθεση του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Δαμάσκος, 

Πολ. Μηχανικός
Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Χαιρέτας, Μηχανικός
Μέλη

Νικόλαος Αθανασόπουλος, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μαρία Κολυβά, Ορκωτός Ελεγκτής, Ανεξάρτητο Μέλος
Ελένη Βλαχογιάννη, Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Ανεξάρ-

τητο Μέλος
Παναγιώτης Πέγκας, 

Οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μέλος
Σπυρίδων Ρεβύθης, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ καλωσορίζει τα νέα μέλη της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. και εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι αναλαμβάνετε σήμερα έναν φορέα
με ιστορία 151 χρόνων που σε αυτόν προσέφεραν πολλές
Διοικήσεις αλλά και χιλιάδες εργαζόμενοι και θα θέλαμε
να πιστέψουμε ότι η προσφορά σας για όσο διάστημα πα-
ραμείνετε στην Εταιρεία να είναι προς όφελος όλων, Εται-
ρείας, Εργαζομένων και Συνταξιούχων. Η Διοίκηση

Νέο Διοικητικο ΣΥμβοΥλιο
στις Σταθερές Συγκοινωνίες ΣτΑ.ΣΥ Α.έ.

Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας
μέχρι σήμερα 5 συνάδελφοι αποχώρησαν από την ερ-
γασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συν-
τάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Μαστοράκος Γρηγόριος: Επιθεωρητής
Κατσουλάκης Ιωάννης: Εκδότης
Φίνος Γεώργιος: Σταθμάρχης
Μπεστεμιώτης Χρήστος: Σταθμάρχης
Ζαχαρής Γεώργιος: Εργοδηγός Α΄ Εξ. Ηλεκτροδηγών

Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη με-
γάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και
τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.

Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
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Α ν ο ι χ τ ή  Ε π ι σ τ ο λ ή

Κ
ύριε Υπουργέ, πολλές φορές οι εξαγγελίες των
υπουργών καθώς και των κυβερνητικών παραγόν-
των καταλήγουν εις βάρος των εργαζομένων και των

συνταξιούχων.
Κύριε Υπουργέ, τους τελευταίους μήνες από τότε που ανα-

λάβατε τα ηνία του Υπουργείου Εργασίας έχουμε ακούσει από
τα χείλη σας και έχουμε διαβάσει στον ημερήσιο καθώς και στον
περιοδικό τύπο συστάσεις και προτάσεις που συνιστούν στους
εργαζομένους να παραμείνουν στην εργασία τους πέραν των 35
χρόνων για να έχουν μεγαλύτερα απολαβές ως συνταξιούχοι.

Κύριε Υπουργέ, θέλουμε να σας πιστέψουμε αλλά δεν μπο-
ρούμε, καθώς στην πράξη συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Οι
συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ που παρέμειναν ως εργαζόμενοι πέραν
των 35 ετών, απαίτησαν και πήραν αυτά που όριζαν οι νόμοι

2084/1992, 3863/2010, 3986/2011 και 4019/2011. Η χορήγηση του
αναλογούντος ποσού σε αυτούς τους συναδέλφους δόθηκε μετά
από την ένσταση που είχε υποβάλει έκαστος εξ’ αυτών στο αρ-
μόδιο υποκατάστημα του Ταμείου Συντάξεων. Όμως όλοι αυτοί
οι συνάδελφοί μας συνταξιούχοι δεν πρόλαβαν να χαρούν με τα
χρήματα που πήραν καθώς η Διεύθυνση του Ταμείου Συντάξεων
προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, απαιτώντας να επιστραφούν και μά-
λιστα εντόκως τα ποσά που είχαν καταβληθεί σε αυτούς μέχρι
τον Ιούλιο του 2011 πέραν των 35 ετών υπηρεσίας. Οι αγωγές αυ-
τές ήταν μεμονωμένες για τον κάθε έναν από αυτούς και ήτο
αδύνατο το Σωματείο μας να καλύψει όλα τα δικαστικά έξοδα.
Όλες οι αγωγές εκδικάστηκαν στο τριμελές Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών και οι αποφάσεις ήταν θετικές υπέρ των συνα-
δέλφων μας. Όμως και πάλι δεν χάρηκαν και πολύ καθώς το αρ-

μόδιο Υποκατάστημα του Ταμείου Συντάξεων προσέφυγε και πά-
λι κατά της πρωτόδικης απόφασης στο Εφετείο.

Όλα αυτά κύριε Υπουργέ αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα
και μας κάνουν δύσπιστους στα εξαγγελλόμενα από το Υπουρ-
γείο σας, καθώς όλες οι αγωγές που έγιναν ήταν ή θα έπρεπε
να ήταν υπό την κάλυψη του ΕΦΚΑ το οποίο είναι κάτω από την
εποπτεία του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφαλίσεως και για να πιστέψουμε τις εξαγγελίες σας θα πρέ-
πει άμεσα να δώσετε εντολή για να σταματήσουν οι διώξεις αυ-
τών των συναδέλφων μας. Ζητάμε να αποκατασταθεί η νομι-
μότητα και να πάψει η ταλαιπωρία μας η οποία μας έχει κοστί-
σει οικονομικά, τα οποία τη σημερινή εποχή δεν έχουμε τη δυ-
νατότητα να τα αντιμετωπίσουμε.         

Η Διοίκηση

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη Βρούτση

έκατό χρόνια Σωματείο έργαζομένων

Κ
άπως έτσι πριν από 100 χρόνια ξεκίνησε η πορεία του σωματείου της «Ενώσεως Προσω-
πικού Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων», του σωματείου μας.  Εκατό χρόνια ιστο-
ρίας, εκατό χρόνια αγώνα. Χρόνια δύσκολα τα περισσότερα. 

Το σωματείο μας συμμετείχε σε όλους τους μεγάλους αγώνες για 8ωρο, 13ο μισθό κτλ. Για
τους αγώνες αυτούς μέλη του απολύθηκαν από την εργασία τους, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν,
εκτελέστηκαν, βασανίστηκαν ή πέθαναν στην φυλακή.

Σημείο αναφοράς για τα συνδικάτα της χώρας μας, έφτασε να έχει τα μέλη του από τους κα-
λύτερα αμειβόμενους εργαζομένους.

Δεν έχει σκοπό αυτό το μικρό κείμενο να επεκταθεί με λεπτομέρεια στα ιστορικά γεγονότα
που σημάδεψαν την εκατονταετή πορεία του σωματείου μας. Η επέτειος  αυτή θα πρέπει να έχει
την προβολή που της αρμόζει.  Τα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία του σωματείου στα εκατό
αυτά χρόνια θα πρέπει να αναδειχτούν και να γίνουν μάθημα για όλους εμάς τους νεότερους.

Οι μήνες Μάιος και Ιούνιος είναι οι μή-
νες της μεγάλης δοκιμασίας για τους μα-
θητές της τρίτης τάξεως του Λυκείου που
επιχειρούν να κάνουν το μεγάλο άλμα για
την είσοδό τους στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της
χώρας και με τη σημερινή κατάσταση που
η χώρα μας είναι τρεις μήνες τώρα στην
καραντίνα λόγω της επιδημίας του κορω-
νοϊού Covid-19 η κατάσταση είναι πάρα
πολύ δύσκολη ίσως και τραγική για την
πλειοψηφία των μαθητών. 

Είναι μεγάλο το άγχος, ψυχοφθόρα η
αγωνία, κρίσιμη η συμμετοχή κάτω από το
βάρος του κορωνοϊού. Οι μαθητές, θα κρι-
θούν από την προετοιμασία τους και από
τη δυνατότητά τους να κρίνουν ορθά, να
αναλύσουν σωστά και να συνθέσουν εποι-
κοδομητικά. Όμως για να αποκτήσει ο μα-
θητής το τρίπτυχο της ορθής κρίσης, της
σωστής ανάλυσης και της εποικοδομητι-
κής σύνθεσης, τουτέστιν να αναπτύξει αυ-
τόνομη σκέψη καθώς και κριτικές ικανό-
τητες, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί κα-
τάλληλα με υπομονή και επιμονή για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που
έχουν παρουσιαστεί ειδικά τους τελευταί-
ους μήνες. Τότε και μόνο τότε θα μπορεί
στα στενά και ασφυκτικά όρια των τριών
ωρών, που διαρκεί η καθημερινή δοκιμα-
σία, να οργανώσει σωστά τις σκέψεις του
και να συνθέσει τις απαντήσεις του. 

Σήμερα και κατά περίεργη σύμπτωση,
η αγωνία και το άγχος των μαθητών της
Γ΄ Λυκείου που συμμετέχουν στις Πανελ-
λήνιες εξετάσεις για την εγγραφή τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπίπτει
με την κορύφωση της δοκιμασίας, της
αγωνίας και του άγχους για την επόμενη
ημέρα, καθώς και για το μέλλον τους για
την επόμενη ημέρα και για το αύριο της
ζωής τους. Μετά από μία δωδεκάχρονη
δοκιμασία σε Δημοτικό-Γυμνάσιο-
Λύκειο, ήρθε η ώρα για γενναίες αλλά
ορθές αποφάσεις. Όμως στο πρόγραμμα
είναι και η αποτυχία η οποία δεν θα πρέ-
πει να γεμίσει απογοήτευση τις ευαίσθη-
τες ψυχές των παιδιών μας καθώς μία
αποτυχία στις πανελλήνιες μπορεί να
ανοίξει άλλους δρόμους γι’ αυτά.

Η ζωή δεν σταματά στην πρώτη απο-
τυχία της ζωής θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζουν με θάρρος και αυτοπεποίθηση τη
ζωή η οποία απλώνεται μπροστά τους.
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Καλή επιτυχία 
στα παιδιά μας και 
στα εγγόνια μας

Φέτος δεν γιορτάστηκε η ημέρα του εργάτη του υπαλλήλου
και του κάθε εργαζόμενου στη χώρα μας καθώς και σε πολλές
άλλες χώρες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.
Όμως η ημέρα αυτή και τα προηγούμενα χρόνια είχε χάσει
τον δρόμο της και αντί να είναι μία μέρα συγκεντρώσεως και
διαμαρτυρίας των εργαζομένων όπου όλοι μαζί να απαιτούν
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, απολαβές που θα τους επι-
τρέπουν να ζουν αξιοπρεπώς, δυστυχώς όλοι γέμιζαν τα καφέ,
τα μεζεδοπωλεία και τις παραλίες και οι λίγες προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις στις πλατείες ήταν άδειες και απλώς οι
αφίσες που ήταν παντού διάσπαρτες θύμιζαν στους περαστι-
κούς ότι σήμερα είναι η ημέρα της 1ης Μαΐου αφιερωμένη
στους εργαζόμενους που τους καλεί να αγωνιστούν και να
διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν και όχι για χορούς και
γλέντια. Ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς πέρασε στο
Ελληνικό Εργατικό Κίνημα και καθιερώθηκε στον δημόσιο βίο
μας σαν μέρα διεκδίκησης των εργαζομένων. Η πρώτη του
Μάη είναι επίσης ημέρα μνήμης και τιμής για τους ανθρώπους
αυτούς που έδωσαν το αίμα τους και θυσιάστηκαν διεκδικών-
τας το οχτάωρο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Ξεφυλ-
λίζοντας την ιστορία του Εργατικού Κινήματος φτάνουμε στα
1886, τότε που οι καταπιεσμένοι εργάτες στα εργοστάσια στο
Σικάγο μη αντέχοντας άλλο την καταπίεση του στυγνού εργο-
δότη, επαναστάτησαν και το ματωμένο πουκάμισό τους έγινε
το σύμβολο της πάλης και της θυσίας. Από τότε οι πρωτομα-
γιές έγιναν κόκκινες καταλαμβάνοντας σημαντικότατη θέση
στην καρδιά και στη ζωή των εργαζομένων της γης. Το 1889
στο Παρίσι και σε ανάμνηση της ηρωϊκής και ματωμένης εκεί-
νης απεργίας των εργαζομένων στο Σικάγο, η Δευτέρα Διε-
θνής, καθιέρωσε και κήρυξε την πρώτη του Μάη, μέρα αλλη-

λεγγύης και ενότητας όλων των εργαζομένων. Για την ιστορία
αναφέρουμε ότι η πρώτη Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα
γιορτάστηκε στα 1894. Στη συγκέντρωση που έγινε στους στύ-
λους του Ολυμπίου Διός μίλησαν οι Πλάτων Δρακούλης και
Σταύρος Καλλέργης, για το ιστορικό της Εργατικής Πρωτομα-
γιάς. Από τότε παρά τις διώξεις και τις φυλακίσεις των πρω-
τεργατών του εργατικού κινήματος της χώρας μας, ο γιορτα-
σμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς πέρασε στο Ελληνικό Ερ-
γατικό Κίνημα και καθιερώθηκε στο δημόσιο βίο ως μέρα
διεκδικήσεων των εργαζομένων. Βέβαια όλα αυτά συνέβαιναν
μέχρι που ήρθε η μέρα που η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως
ημέρα αργίας και έτσι όλοι απαλλαγμένοι από την εργασία
τους ήταν ελεύθεροι να τρέχουν στις εξοχές για να χαρούν τη
φύση. Ξεχάσαμε πλέον όλοι μας ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι
μέρα αργίας, αλλά ημέρα αγώνων και διεκδικήσεων των ερ-
γαζομένων καθώς και μέρα για απότιση τιμής σε αυτούς που
αγωνίστηκαν για να έχουμε εμείς οι νεότεροι όλα αυτά που
απολαμβάνουμε και ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών που αγω-
νίσθηκαν, αλλά και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και
άλλο το βιοτικό επίπεδο το δικό μας και των παιδιών μας. Σή-
μερα θα πρέπει να περάσουμε σε μία νέα εποχή κανονικότη-
τας, που να μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε ξανά το
παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, βάζοντας στο επίκεντρο
τον εργαζόμενο. Η Πρωτομαγιά θα πρέπει να συμβολίζει τον
διαχρονικό αγώνα των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες
εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές. Σήμερα ο αγώνας αυτός
θα πρέπει να είναι ο σημαντικότερος στόχος των εργαζομέ-
νων. Αρκεί όμως τα συνδικαλιστικά στελέχη να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες
που τους αναλογούν, και είναι πολλές.       Η Διοίκηση

Εργατ ική Πρωτομαγιά

Του Παναγιώτη Κοντογιάννη
Μέλος του ΔΣ του Σωματείου 

Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ

Ἂρθρον 40ον
Τό παρὸν καταστατικὸν συγκείμενον ἔκ 40 ἄρθρων συνεζητήθη ἔν

τῇ Γεν. Συνελεύσει  τῶν μελῶν τῆς Ἑνώσεως τῇ συγκροτηθείσῃ ἔν τῇ
αἰθούσῆ τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν τῇ 19 Ἰουνίου 1920, έψη-
φίσθη και ἐπεκυρώθη κατ’ ἄρθρον καὶ ἔν τῷ συνόλῳ αὐτοῦ καἰ τίθε-
ται ἔν ἰσχύϊ ἀπὸ σήμερον.

Τὸ νῦν Δ. Συμβούλιον θέλει ὑποβάλει τὸ παρόν εἴς τὸ Πρωτοδι-
κεῖον πρὸς ἀναγνώρισιν.

Ἔν Αθήναις, τῇ 19 Ἰουλίου 1920
Τὸ Διοικ. Συμβούλιον τῆς Ἑνώσεως

1920 – 2020
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Ε
ν μέσω πανδημίας του covid-19 και μιας πιθανής
κρίσης, ή αμφισβητούμενης φθινοπωρινής οικονο-
μικής σταθερότητας, η κυβέρνηση της Ν.Δ. και με

τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εν-
σωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844
και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμ-
βουλίου του και λοιπές διατάξεις», εφαρμόζει πιστά τις επι-
ταγές και τις υποδείξεις της Ε.Ε, για να επιταχύνει τις δια-
δικασίες ολοκλήρωσης του στρατηγικού στόχου της, που
αφορά την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στη
χώρα μας. Θυσιάζει έτσι το περιβάλλον στην κερδοφορία
των αρπακτικών αγοραστών και των ίδιων αυτών εμπνευ-
στών των οδηγιών, που περιμένουν εναγωνίως να απολαύ-
σουν, το ξεχωριστό αυτό έδεσμά τους. Στο άρθρο 115 του
ν/σ καταχωρήθηκε η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της, ενώ με
πρωτοφανείς και γρήγορους ρυθμούς που εν ψυχρώ θα
εκτελεστούν, όπως η απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακε-
δονίας και της Αρκαδίας, ερημώνοντας από ζωή και εργασία
τις περιοχές αυτές και αφήνοντας στην τύχη τους χιλιάδες
εργαζόμενους. Με το κίβδηλο επιχείρημα «Περί οικειοθε-
λούς [δήθεν]αποχώρησης» που με ένα ευτελές μπόνους χά-
νει κανείς την σταθερή δουλειά του, ενώ πρόκειται για πραγ-
ματικές απολύσεις, για να βάλει στα ταμεία της 25 εκ. ευρώ
για το 2020 από τη μείωση της μισθοδοσίας. Το ίδιο σχέδιο
McKinsey προβλέπει παραπέρα μείωση του προσωπικού
κατά 4000 με 5000, αύξηση της kwh, κατάργηση των Σ.Σ.Ε.
πώληση τμήματος ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, κατάργηση της μο-
νιμότητας, αξιολόγηση με τρομοκρατία, είσοδο manager
από την αγορά κλπ. Και μια ΓΕΝ.ΟΠ-ΔΕΗ να φέρνει σοβα-

ρές ευθύνες αφού ουδόλως για όλα αυτά αντιδρά. Αφήνον-
τας έτσι τους ενεργειακούς σχεδιασμούς και τις δομές ανά-
πτυξης της χώρας όπως τις προϋπέθετε και τις πρόσφερε η
ΔΕΗ κάποτε, στα συμφέροντα και στις ορέξεις των αγορα-
στών..

Εντύπωση προκαλεί η αντιπαράθεση ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ν.Δ. για
το ποιος διεκδικεί τα πρωτεία της πράσινης ενεργειακής
ανάπτυξης στη χώρα μας, και για το ξεπούλημα των φιλέτων
που πραγματοποιείται σήμερα, αφού τη σκυτάλη του ξεπου-
λήματος του μονοπωλιακού αυτού ενεργειακού κάποτε κο-
λοσσού, που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε προβλήματα παρά
μόνο κέρδη, με διπλάσιο από σήμερα το προσωπικό και
υψηλότερα τότε να είναι αμειβόμενο και χωρίς τις μνημο-
νιακές περικοπές του, το παρέλαβε η Ν.Δ. ακριβώς έτσι από
τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με σκοπό να το συνεχίσει. Όπως τριχοτόμηση
της ΔΕΗ, Μικρή ΔΕΗ, Δημοπρασίες ΝΟΜΕ για να διατεθεί
το 50% της λιανικής στους ιδιώτες [3ο μνημόνιο], Πωλητήριο
για τον ΑΗΣ Μελίτη και των μονάδων 3 και 4 Μεγαλόπολης
κλπ και με μια εκμετάλλευση από τα ίδια αυτά αρπακτικά
μέσω της εγκατάστασης Α.Π.Ε. που ξεσήκωσαν τους κατοί-
κους πολλών περιοχών και ιδιαίτερα των νησιών.

Μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι γεγονός ότι η

ΔΕΗ βρίσκεται σε μια εντεινόμενη και καταστροφικής μορ-
φής λεηλασία απ’ το ντόπιο και ξένο «επενδυτικό» αλλά πε-
ρισσότερο αρπακτικό κεφάλαιο, με ενόχους τις κυβερνήσεις
που υιοθετούν με ωραιοποιήσεις αυτήν την πολιτική και ιδι-
αίτερα απέναντι στην ενέργεια που έχει διεθνώς καταχωρηθεί
σαν κοινωνικό αγαθό, γι’ αυτό και μας αφορά όλους. Όχι με
τακτικές που άλλοτε τη ΔΕΗ καθιέρωσαν όπως: Η δομή της
και οι δραστηριότητες της σε ένα και μοναδικό αποκλειστικό
κρατικό φορέα και λαϊκή περιουσία, για να λειτουργεί και ν’
αποδίδει με το παλιό και πρωτοπόρο κάποτε σύνθημα της ΓΕ-
ΝΟΠ: «Ρεύμα φθηνό ΔΕΗ για το Λαό» και χωρίς Κοπελού-
ζους, Μυτιληναίους κλπ. Ούτε συνεχώς να τεμαχίζεται και να
εκποιείται. Με μορφή Ενιαία και καθετοποιημένη σε όλες τις
δραστηριότητες της στην: Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή,
και Εμπορία. Το συνεπές συνδικαλιστικό-ταξικό κίνημα πρέ-
πει αγωνιστικά ακόμη πέραν αυτών ν’ απαιτήσει:

❱ Καμία διακοπή ρεύματος σε ανήμπορες οικογένειες.
❱ Άμεση επανασύνδεση αν σ’ αυτές έγιναν διακοπές.
❱ Δωρεάν kwh [με όριο] σε οικογένειες που βρίσκονται

στο όριο φτώχιας.
❱ Μείωση του ΦΠΑ.
❱ Χρέωση της kwh ανάλογα με την περιοχή και με κλι-

μάκωση.
❱ Και σεβασμός στις ανάγκες των εργαζόμενων που

έχουν δείξει πως ξελασπώνουν την επιχείρηση στις δύσκο-
λες και παντός καιρού συνθήκες.

Τίποτε από όλα αυτά δεν προτίθεται να τα παράσχει
ένας ιδιώτης.

Του Βασίλη Δαμιανού
Συνταξιούχου ΔΕΗ

Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω,
τότε που οι εργαζόμενες γυναίκες στα πρωτόγονα
εργοστάσια της Νέας Υόρκης είπαν ότι ο εξευτελι-
σμός της γυναίκας υφάντριας δεν αντέχεται άλλο και
αποφάσισαν να αποτινάξουν τον ζυγό της υποτέλειας
και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, που ήταν
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καλύτερα μεροκά-
ματα και το κυριότερο αναγνώριση της προσωπικό-
τητάς τους, καθώς η γυναίκα βρισκόταν σε μειονε-
κτική θέση και στην εργασία και στο σπίτι σε σύγ-
κριση με τον άνδρα. Υπήρξαν εποχές, όχι πολύ μα-
κρινές, που τη γυναίκα τη θεωρούσαν αντικείμενο
και όχι ανθρώπινο όν. Ήταν κτήμα και όχι σύντροφος
και συνεργάτης των ανδρών. Ήταν τότε 8 Μαρτίου
1857. Όμως και σήμερα, αν και πέρασαν 163 χρόνια
παρά τις κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις και
τους αγώνες διαφόρων ατόμων με προσωπικότητα
αλλά και των ιδίων των γυναικών υπάρχουν ακόμη
κράτη στα οποία η θέση της γυναίκας, της μητέρας,
της συντρόφου και της συνεργάτιδας βρίσκεται ακό-
μη σε μειονεκτική θέση έναντι του άνδρα. Συμβαί-
νουν αυτά γιατί σε πολλά κράτη θέλουν τον άνδρα να
είναι ο αφέντης και όχι ο φίλος και συνεργάτης ισό-
τιμος με την γυναίκα. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι
η γυναίκα όχι μόνο δεν υστερεί έναντι τους ανδρός
σε κανέναν τομέα αντίθετα σε ορισμένους τομείς
όπως είναι ο κοινωνικός και ο συναισθηματικός η
γυναίκα είναι ανώτερη από τον άνδρα. Σήμερα οι γυ-
ναίκες όλης της υφηλίου θα πρέπει να καταλάβουν
ότι θα πρέπει να αγωνιστούν συσπειρωμένες και αλ-
ληλέγγυες αν θέλουν να καταπολεμήσουν και να
αποβάλλουν πρώτα από μέσα τους και ύστερα από
την κοινωνία τα κατάλοιπα του παρελθόντος και να
αναστρέψουν τα έθιμα μιας αναχρονιστικής παρά-
δοσης αιώνων που είναι τροχοπέδη στη ζωή τους και
στην κοινωνική τους αναγνώριση. Είναι στο χέρι τους
να αποδείξουν ότι έχουν ουσιαστική συμβολή στα
σημερινά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, αρκεί
όμως να θελήσουν να το αποδείξουν.                            

Η Διοίκηση

8 Μαρτίου Ημέρα της Γυναίκας

Ονέος κορωνοϊός Covid-19 έχει αλλάξει ριζικά τις συ-
νήθειες της ζωής μας, όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα.
Και όλοι αναρωτιόμαστε πότε και πως θα είναι η επι-

στροφή στην καθημερινότητα όπως ήταν πριν γνωρίσουμε τον
άγνωστο μέχρι στιγμής επισκέπτη τον Covid-19. Αυτός είναι ο
στόχος όλων μας  όμως κανένας μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει
ποια θα είναι η πορεία αυτού του ανεπιθύμητου επισκέπτη.
Δεν γνωρίζουμε πως θα είναι το καλοκαίρι που είναι προ των
πυλών καθώς και το φθινόπωρο που ακολουθεί. Σήμερα οι
επιστήμονες διαμορφώνουν διάφορα σενάρια για το πότε και
πως θα επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. Όμως όλα είναι
σχετικά καθώς όλοι οι επιστήμονες βαδίζουν σε αχαρτογρά-
φητα νερά και όλοι οι ερευνητές αγωνίζονται να βρουν το κα-
τάλληλο εμβόλιο για να αναχαιτίσουν την πανδημία του Covid-
19. Αν τα καταφέρουν, οι μαζικοί εμβολιασμοί ασφαλώς δεν
θα είναι κάτι εύκολο ή γρήγορο καθώς δισεκατομμύρια άν-
θρωποι στον πλανήτη θα πρέπει να το κάνουν. Επίσης θα χρει-
αστεί να αποφασιστεί ποιοι θα το κάνουν πρώτοι; Οι ευπαθείς
ομάδες; Οι Υγειονομικοί; Μέχρι τότε βέβαια στις περισσότερες
χώρες μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα έχει αποκτήσει ανο-
σία. Ο ιός θα συνεχίσει να κυκλοφορεί και να παραμένει απει-
λητικός, μολύνοντας ανθρώπους όπως η γρίπη. Στην καλύτερη
περίπτωση το καλοκαίρι θα είναι λίγο καλύτερο από την άνοιξη
που ζήσαμε. Θα επιτραπούν, όχι όλες, βέβαια, αλλά αρκετές
δραστηριότητες σε μικρές ομάδες. Οι ειδικοί θεωρούν, γενικά,
πως θα αργήσουμε αρκετά να ξαναδούμε μεγάλα πλήθη συγ-
κεντρωμένα κάπου. Το καλοκαίρι ίσως είναι ένα διάλειμμα,
ίσως μία μικρή υποχώρηση του ιού και εάν ο αριθμός των
κρουσμάτων δεν μειωθεί σημαντικά μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα
ξέρουμε ότι ο Covid-19 δεν είναι εποχικός και θα περιμένουμε
και νέα μέτρα το φθινόπωρο.  Αυτή τη στιγμή κανένας επιστή-
μονας δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ο ιός να επι-
στρέψει πιο ισχυρός το φθινόπωρο ή τους χειμερινούς μήνες,
κάτι που σημαίνει πως απαιτούνται μακροπρόθεσμες προετοι-
μασίες. Τόσο στις ιατροφαρμακευτικές δομές όσο και στη
στρατηγική των κυβερνήσεων που πλέον θα έχουν την πείρα
από τις συνθήκες τις οποίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ξαφ-
νικά. Αυτή η συσσωρευμένη πείρα μαζί με τη διεθνή συνερ-
γασία και αλληλεγγύη δημιουργούν τις μεγαλύτερες ελπίδες
για το μέλλον της αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19.
Σε αυτό το διάστημα θα έχουμε μάθει αρκετά για τον κορωνοϊό

και έτσι θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε για μεγαλύτερη
ασφάλεια όσον αφορά τις δραστηριότητες στις οποίες είναι
ασφαλές να επιστρέψουν οι πολίτες πάντα κάτω από τις εξαγ-
γελίες των ειδικών λοιμοξιολόγων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε
όλοι ότι από αυτή τη στιγμή η ζωή μας δεν θα είναι η ιδία καθώς
έχει αλλάξει για πάντα. Η προοπτική δεν θα είναι ιδανική και
δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ σε εκείνα που γνωρίζαμε
μέχρι χθες. Θα πρέπει να γίνει βίωμα σε όλους μας ότι μέχρι
να έρθει η επόμενη ημέρα θα μάθουμε να ζούμε με τον νέο
κορωνοϊό, ο οποίος ασφαλώς μας ανακάλυψε πολλά και απλά
πράγματα που όμως σήμερα με τους τρελούς ρυθμούς στη ζωή
μας έχουμε ξεχάσει και νομίζουμε ότι όλα είναι δουλειά και
λεφτά. Καλά είναι και αυτά, είναι μέρος της ζωής μας, αλλά
πάνω απ’ όλα βρίσκεται η αξία της ιδίας της ζωής.

Θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο τρωτοί είμαστε όλοι μας και
ότι δεν γίνεται καμία διάκριση, όπως ακριβώς το λέει το Ευαγ-
γέλιο, αν είναι δηλαδή κανείς φτωχός ή πλούσιος, βασιλιάς ή
στρατιώτης. Δεν υπάρχουν έθνη, κράτη, φυλές, παρατάξεις,
λευκοί ή μαύροι, εχθροί ή φίλοι. Είμαστε όλοι στην ίδια γραμ-
μή ίσοι, ευάλωτοι, μικροί. Τώρα που πέρασε η πρώτη επέλαση
της πανδημίας θα πρέπει να σκεφτούμε νηφάλια τι θα πρέπει
να πράξουμε από εδώ και στο εξής. Θα θεωρήσουμε ότι ήταν
ένα εφιάλτης που πέρασε και θα ξαναγυρίσουμε πάλι στα ίδια,
ή θα είναι κάτι που θα μας φέρει πιο κοντά, θα γίνουμε όλοι
καλύτεροι; Τις ημέρες της κρίσης όλοι φέραμε στις σκέψεις
μας τους ανθρώπους μας, τους φίλους μας, τα σφάλματα που
έχουμε κάνει στο παρελθόν και κάτω από τον φόβο της παν-
δημίας δώσαμε έστω και ενδόμυχα την υπόσχεση ότι θα γί-
νουμε καλύτεροι. Επομένως δεν θα πρέπει σήμερα να ξεχά-
σουμε αυτά που μας κράτησαν όρθιους, να αξιολογήσουμε τις
καταστάσεις που βιώσαμε με την πανώλη του κορωνοϊού και
να υποσχεθούμε όλοι, πρώτα στον εαυτόν μας και έπειτα στον
πλησίον μας ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα ζωής, αναλο-
γιζόμενοι ότι ο κορωνοϊός δεν πέθανε, παραμονεύει στην γω-
νία και δεν επιτρέπει λάθη και παραλείψεις.

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα

με διακομματική 
την προθυμία δώρο στ’ Αρπακτικα



Όπως έχει επισημανθεί και σε
προηγούμενα αντίστοιχα κεί-
μενα, Γλώσσα είναι έκφραση

τής σκέψης καθώς έχει άμεση σχέση
με τη νόηση του ανθρώπου, και με βάση
τη νόηση αυτή καθοδηγούνται πιθανό-
τατα και οι ανθρώπινες σκέψεις και
αποφάσεις. Για τη γλωσσική σχέση,
όπως για κάθε σχέση, δεν αρκεί ο ενθουσιασμός. Χρειάζεται
απόφαση. Παρόλα αυτά αν και το θέμα σε συναρπάζει, ο περί-
γυρος σε προβληματίζει και οι απογοητεύσεις συχνές. Η Γλώσ-
σα δεν εκφράζει μόνον την αλήθεια του υποκειμένου, αλλά δια-
χέεται σ’ όλη την ύπαρξη αναζητώντας μέσω τής αμφισβήτησης
και του στοχασμού να φωτίσει και να καθοδηγήσει το διαλογί-
ζεσθαι τού ανθρώπου και πέραν τού ορατού. Αν και η γλώσσα
φύεται πάνω στη ρέουσα αίσθηση τού παρόντος, εντούτοις δεν
δίνει μόνο ορισμούς, αλλά παράγει έννοιες, διανοήματα, κρί-
σεις, και καταλήγει στον έναρθρο λόγο. Κατ’ αυτή την έννοια η
γλώσσα υπερβαίνει τη συμβατική δομή και αντανακλά τη νοη-
σιαρχική ή “ανοιχτή δομή” η οποία βρίσκει εφαρμογή στον φι-
λοσοφικό στοχασμό στον οποίο δεν είναι αυτονόητο ότι οι αι-
σθήσεις μας εισάγουν πραγματικά δεδομένα. Όσο και αν κά-
ποιοι έχουν τη γνώμη, πως κάποιες λέξεις που μεταχειρίζονται
οι φιλόσοφοι (και όχι μόνο) για να περιγράψουν ή να τις νοη-
ματοδοτήσουν, χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση*, εντούτοις κατά
το μάλλον ή ήττον έχουν δεδομένο νόημα, και όσο και αν ανα-
λυθούν περαιτέρω δεν θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν τα
νοήματα λέξεων όπως: “Ον”, “Είναι”, “Υπάρχειν”, “Ύπαρξη”, “Φαί-
νεσθαι”, “Γίγνεσθαι”, “Λόγος”, “νόηση”, “Συνείδηση” κ.τ.ο.

Η γλώσσα δεν είναι ούτε πρέπει να τη βλέπουμε ως πρωτο-
γενή έκφραση, αλλά έχει το προνόμιο και μέσω της έκφρασης
να επικοινωνεί τα βαθιά διανοήματα του ανθρώπου ως κορυ-
φαία μορφή του λόγου. Και όπως αναφέραμε ήδη, ο λόγος έχει
ως προϋπόθεση τη σκέψη, τη διάνοια(2) και την αναζήτηση, δεν
σημαίνει σαφήνεια, αλλά, δυνατότητα έκφρασης ιδεών απόψε-
ων και σκέψεων μέσω των λέξεων που πολλές φορές όχι μόνο
δεν κυριολεκτούν, αλλά είναι ουσιαστικά κριτική απέναντι σε
κάτι και ως εκ τούτου αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγ-
ματικότητα. Είναι όμως σωστό να πούμε πως η σκέψη βρίσκεται
μέσα στις αποδείξεις της ανθρώπινης ύπαρξης, και η γλώσσα
– ομιλία προσπαθεί να προσεγγίσει ακόμα και να ανακαλύψει
την ουσία μιας πραγματικότητας που αυτή αναγνωρίζει. Κοντο-
λογίς θα μπορούσαμε να πούμε πως η γλώσσα γίνεται τέχνη
μέσα από τη δομή τού νου(2*) και λόγος που προσφέρει συγκί-
νηση, συναίσθημα, κρίση και ρυθμό, γιατί αναβαθμίζεται μέσα
από την ποιητική(2**) δημιουργία. 

Η ελληνική γλώσσα όπως αναφέρει και το εγκυκλοπαιδικό
λεξικό webster, “The Greeks had a word for everything” οι Έλ-
ληνες είχαν (και έχουν) μια λέξη για το κάθε τι· και επειδή όντως
έτσι είναι, ο πλούτος του ελληνικού λόγου δεν είναι ανάγκη να
οδηγεί στη θέση ότι τη γλώσσα πρέπει να βιάζει κανείς για να
τη βάλλει σε τάξη, εάν δεν έχει ως διανοητική αφετηρία τον
πλούτο σκέψεων τη ζεστασιά τού φιλέω και τη λάμψη της ομορ-
φιάς η οποία “δεῖ λέγειν τό κατά ψυχήν...”. Αν και ο σκοπός
της φύσης εκπληρώνεται ασφαλέστερα με το ένστιχτο παρά με
το λογικό, ο άνθρωπος έχει το φυσικό χάρισμα όχι μόνο να φι-
λοσοφεί πλάθοντας διάφορες θεωρίες, και επι-πλέον να γνω-
ρίζει να φυλάγεται από τη γλωσσαλγία που δημιουργεί τη φλυα-
ρία, αλλά και να εκτιμά τη φιλοσοφία του λακωνίζειν και του
πυθαγόρειου λάλει ἅ δεῖ.

Και επειδή η γλώσσα – όπως έχουμε ήδη πει επανειλημμέ-
να- δεν είναι μόνο για να “καταλαβαινόμαστε”, γι αυτό η χρήση
της δεν είναι ανάγκη να αντανακλά ή να απεικονίζει μόνο πράγ-
ματα που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε όπως “τραπέζι, “αβγό”,
“σπίτι”, “φαγητό”… ή που εξαντλούνται στα όρια του κόσμου.
Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε όμως, πως η γλώσσα μαθαί-
νεται με τη σπουδή των λέξεων, με τη μελέτη των ανθρώπων
με τη φαντασία, αλλά και το κριτήριο της ανθρώπινης στέρησης
μέσα στο φυσικό μεγαλείο. Ωστόσο, η γλώσσα ως ποίηση ου-
σιαστικά όχι μόνο συμβαδίζει, όχι μόνο συνθέτει, αλλά και ζων-
τανεύει κάθε βαθιά αλλά αναγκαία αγαπητική σχέση που είναι
δύσκολο να τη σπουδάσει κανείς μέσω της νεκροτομής που εί-
ναι ακολούθημα του θανάτου...γιατί η γλώσσα θα ζη πάντα, χω-

ρίς όμως στην περίπτωσή μας να ζει! Τη
γλώσσα τη βλέπει κανείς εποπτικά ξε-
τυλίγοντας αιώνες ποιητικής δημιουρ-
γίας. Καμιά φορά βέβαια, πολλοί, –
ίσως οι περισσότεροι – μιλούν γι αυτήν
σαν αντικείμενο. Όμως αυτή στην ουσία
είναι μια συνεχής διατριβή και μια σχέ-
ση που μας αποκαλύπτει μια μοναδική

πορεία και μοναδικότητα. Μπορεί η γλώσσα να μην “μετέσχε
θείας μοίρας” δηλ. να μην την δημιούργησε ο θεός, όμως είναι
η πηγή πλούτου και δημιουργίας των πνευματικών αγαθών. Έτσι
η γλώσσα εποπτεύεται από τη φυσική οικονομία, και το γλωσ-
σικό φαινόμενο ζη και εξελίσσεται προοπτικά σε ποσότητα αλλά
και σε ποιότητα μέσα από την παιδαγωγική τού πνεύματος τής
κίνησης και των αισθήσεων. Χρέος τού κάθε γλωσσικού αγα-
πητικού είναι να βάζει σε τάξη τη φυσική γλωσσική πλησμονή
και να την ανυψώνει στο υψίπεδο τής πληρότητας αντιδρώντας
στα χτυπήματα τής γλωσσικής και διανοητικής κακοπάθειας.
Ωστόσο, είναι πρέπον να γίνει αντιληπτό πως κάθε μεράκι**
κρύβει πόνο και πάθος για να μπορέσει ο αγαπητικός να σπάσει
τις αλυσίδες τού γλωσσικού Καυκάσου. Γιατί μην ξεχνάμε πως
για να πιάσει κανείς ερωτικό αλισβερίσι(3) με τη γλώσσα, πρέπει
να γνωρίζει τον κίνδυνο, να έχει την τόλμη όσο και τη χάρη.
Στην τραγική και στέρφα γλωσσική εποχή που ζούμε κάθε
στράβωμα ζητάει ίσιωμα (εύθυνση) και η επιτυχία γι αυτήν απο-
τελεί η χρήση του κανόνα όχι ως ράβδος μυστική αλλά στυπτι-
κή· ως ευθύτητα και κυρίως ευθύνη που όμως μας αφορά
όλους γιατί η γλώσσα είναι και κοινωνικό προϊόν. 

Σήμερα καθένας που σκέφτεται το φως δεν πρέπει να πα-
ρακαλεί την Αθηνά να τραγουδήσει το μῆνιν ἄειδε, αλλά να
προβληματιστεί, να αγωνιστεί και αν χρειαστεί να απευθύνει οϊ-
μέ στους σύγχρονους ντόπιους ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΕΣ*** οι οποίοι
δοκούν, χωρίς να αντιλαμβάνονται, πως αδιαφορώντας ή και
καταργώντας κάθε ιστορική σχέση με γλώσσα δεν εξυπηρε-
τούν. Αντίθετα, βαναυσουργούν γλωσσικά συμβάλλοντας σε μια
γλωσσική πενία που σε αποτρέπει να γευτείς τους ηδονικούς
καρπούς, αδρανοποιεί και αλλοιώνει νοηματικά χωρίς να πα-
ράγει καινούργια (καινός + έργο), αλλά ούτε καιν- ούρια! (ευ-
νοϊκά) και για τη γλώσσα και όχι μόνο. Έτσι, κάποιοι, αντιλή-
φθηκαν μόνοι τους; ότι χρειάζονται “ορθοπαιδικό!!!” για να για-
τρέψει τις παιδικές δυσπλασίες του μυαλού τους. 
Αναγκαίες διευκρινιστικές σημειώσεις - προσθήκες

* Ας μη ξεχνάμε πως και στη γλώσσα της οικονομίας υπάρχουν λέ-
ξεις που πολλοί άνθρωποι δεν τις γνωρίζουν στο βάθος, όμως τους
ταλαιπωρούν στην ουσία λέξεις όπως: αγαθά, χρήμα, υπεραξία, κό-
στος, παραγωγή, καπιταλιστική & σοσιαλιστική οικονομία κλπ.

Να συμπληρώσουμε ακόμα, πως όταν λέμε “λέξη” εννοούμε γενικά
την ομιλία, τη λέξη ή τη φράση πρβλ. την εκφρ. “δεν είπε λέξη”. 

(2) διάνοια είναι ο ενδιάθετος και άνευ φωνής λόγος. καθότι “Τῷ
λόγῳ χρῆται μόνος τῶν ζώων ἄνθρωπος, τοῦ δέ λόγου ὕλη
ἡ φωνή” βλ. Αριστοτ. “περί Ζώων γενέσεως”.

(2*) νους/νοός ρ. νοέω-ω = νόηση, διάνοια, λογισμός. Απ’ εδώ σχη-
ματίζεται και η φωνή η οποία, “τά τοῦ νοός εἰς φῶς ἐξάγει” οι-
ονεί φωτονόη βλ. Αριστοτ. “περί ψυχής”. 

(2**) Του ποιητού έργον είναι να λέγει ουχί τα γενόμενα, αλλά τα
πιθανά κατά το εικός ή αναγκαίον βλ. ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΣΕΩΣ Ελληνική Αρ-
χειακή Βιβλιοθήκη ανάτυπο 1893 

Η πάσα αιτία, προκειμένου να μεταβή κάτι από την ανυπαρξίαν εις
την ύπαρξιν είναι ποίησις… βλ. Ο εν τη λέξει Λόγος – Ερατώ εκδ. Γε-
ωργιάδης Αθήναι 2006

2) ποίηση σημαίνει δημιουργία (ρ. ποιώ) η τέχνη της σύνθεσης στί-
χων, ποίημα = δημιούργημα. 

** μεράκι = πόθος. Από το �μερος = πόθος (που προέρχεται από
μεγάλη αγάπη- έντονο συναίσθημα) ουσιαστικά �μεράκιον εξ ου και
μερακλής. ετυμ. εκ του �εμαι = ρίπτομαι και �ρωή-ρωή κίνηση
(σχετ. και η λαϊκή έκφραση έπεσε στον έρωτά του/της) �ότης = επι-
θυμία πρβλ. και στο προοίμιο της Οδύσσειας· “ἀλλ’ οὐδ’ ὥς ἑτά-
ρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ.” = Αλλ’ ουδέ κι έτσι τούς εταίρους
έσωσε, κι ας ήθελε – επιθυμούσε.

(3) Αλισβερίσι = δοσοληψία, δούναι και λαβείν, συναλλαγή. από το
αλίσβη = απάτη τουρκ. alișveriș

*** “Ποσειδωνιάται”: Κάτοικοι της Ποσειδωνίας, ελληνικής αποικίας
που ιδρύθηκε στην Κ. Ιταλία τον 6ο αι. π.Χ οι οποίοι κατά τον Καβάφη 

Την γλώσσαν την Ελληνική εξέχασαν τόσους αιώνες ανακατευμένοι 
με τους Τυρρηνούς και τους Λατίνους και άλλους ξένους…
Και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν…
βγαλμένοι – ω συμφορά- απ’ τον Ελληνισμό!!! 

9O HΛEKTPIKOΣ /  http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr
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Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

25�Μαρτίου�1821
25�Μαρτίου�2020

Φ
έτος 199 χρόνια από την εξέ-
γερση των ραγιάδων η μνήμη
της Εθνικής μας Επετείου δεν

ξύπνησε. Λες και ξεχάστηκε στον ετή-
σιο λήθαργό της. Έτσι το εικοσιένα
έμεινε ανεόρταστο. Μπροστά στην αό-
ρατη απειλή του φονικού λοιμού ξεχά-
στηκαν τα ιερά πατροπαράδοτα έθιμα.

Με έναν αλλιώτικο τρόπο γιορτάστη-
κε φέτος η επέτειος της 25ης Μαρτίου.
Δεν υπήρξαν φυσικά παρελάσεις, αλλά
μία εξαιρετικά λιτή τελετή κατάθεσης
στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη, παρουσία των πολιτικών αρ-
χηγών, από την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Στο μήνυμα της που είχε στείλει την
προηγούμενη μέρα αναφέρει ότι «Η
25η Μαρτίου μας διδάσκει ότι, για να
πετύχει μία εθνική προσπάθεια, το
«εμείς» θα πρέπει να μπει πριν το
«εγώ». Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία
και η αλληλεγγύη βρίσκονται στην καρ-
διά του νέου πατριωτισμού που έχουμε
ανάγκη. Κι όπως τότε, έτσι και σήμερα
για να θωρακίσουμε το «εμείς» και να
κρατήσουμε την πατρίδα όρθια, καλού-
μαστε να παραμερίσουμε το «εγώ». Να
θυσιάσουμε προσωρινά ατομικές μας
ελευθερίες, για να προασπίσουμε το
υπέρτατο συλλογικό αγαθό της δημό-
σιας υγείας».

Φέτος η μνήμη της Εθνικής μας
Επετείου δεν ξύπνησε καθώς βρίσκει
τη χώρα μας σε μία πρωτόγνωρη κατά-
σταση. Δεν τη γιορτάσαμε σε δρόμους
και πλατείες. Αλλά την τιμούμε από το
σπίτι μας. Με τις σημαίες μας να κυμα-
τίζουν ψηλά και τη σκέψη μας στον
αγώνα των προγόνων μας για ελευθε-
ρία. Όμως με συνείδηση ότι ο εχθρός,
τώρα, είναι η πανδημία. Απέναντί της θα
πρέπει να παρελάσουν, σήμερα, η ενό-
τητά μας και η αγάπη προς τον άνθρω-
πο. Καθώς σήμερα θα πρέπει να αντι-
μετωπίσουμε την επιδημία του κορονοϊ-
ού. «Ένα μέτωπο ζωής είναι πιο ανα-
γκαίο όσο ποτέ για την υγεία όλων και
για την κοινωνική συνοχή» είπε μεταξύ
άλλων στο μήνυμά του ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης «Όλοι μαζί
ενωμένοι ας συνεχίσουμε να δίνουμε
νόημα στις θυσίες των προγόνων μας».
Ήταν το μήνυμα του πιλότου της Πολε-
μικής Αεροπορίας καθώς πετούσε πά-
νω από την Αθήνα τη μέρα εκείνη. Ήταν
μήνυμα εμψύχωσης και ομοψυχίας
προς τους πολίτες με έμμεση αναφορά
στη σκληρή δοκιμασία της πανδημίας
και συνέχισε ο πιλότος της ομάδος αε-
ροπορικών επιδείξεων F-16 «Ζεύς»
«Ελληνίδες Έλληνες στα 199 χρόνια από
την επανάσταση του ’21 που τιμούμε σή-
μερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες
στιγμές αλλά αντιμετώπισε και πολλές
δυσκολίες. Η Ελλάδα πάντα έβγαινε πιο
δυνατή, αυτό θα γίνει και τώρα».

Μία είναι η ευχή σήμερα όλων των
Ελλήνων, το 2021 να γιορτάσουμε όπως
αρμόζει με κάθε λαμπρότητα τα 200
χρόνια από την Επανάσταση του 1821
απαλλαγμένοι όμως από την επιδημία
του κορονοϊού. Η Διοίκηση

Γλώσσα – ένας έρωτας που δεν χρειάζεται
ανταγάπηση - Γλωσσικός ύμνος



Φαίνεται πως το συνδικαλιστικό κίνημα (σ.κ. ) εδώ
και καιρό, και, σχεδόν, σε όλες του τις διαβαθμί-
σεις, ακολουθεί το Νόμο της βαρύτητας: πορεία

προς τα κάτω και μάλιστα με πλήρη εφαρμογή της αρχής
της επιτάχυνσης! Όλο και πιο γρήγορα, όλο και περισσό-
τερο. Ωστόσο, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί, ότι είναι εύ-
κολο όσο και ανέξοδο, να διαπιστώνεις, προβλήματα και
παραλείψεις των άλλων, και στη συνέχεια, με Λουδοβί-
κειον ύφος, να… «λες», και να νομίζεις πως ανακάλυψες
την Αμερική! Είναι, λέει, απλό, όσο και εύκολο να κριτι-
κάρεις και μάλιστα εκ του ασφαλούς, όπως κάνουν οι πε-
ρισσότεροι. Μπορεί, όμως, - και γιατί όχι; - να συμβαίνει
και το αντίθετο: να κρύβεις μια φωνή αγωνίας. Ίσως να
διατυπώνεις ένα αίσθημα φόβου! Πιθανόν, να σκέφτεσαι,
ότι έρχονται περισσότεροι εφιάλτες και τα αδιέξοδα γι-
γαντώνονται. Να κρύβονται, όλο και πιο πολλοί κίνδυνοι!
Θέλω να πιστεύω πως ανήκω στους δεύτερους. Όχι, βέ-
βαια, από επιτηδευμένη μετριοπάθεια ή κάποια υστερό-
βουλη σκοπιμότητα, αλλά από απόλυτη ανησυχία. Και
χωρίς, φυσικά, να μονοπωλώ ένα τέτοιο «δικαίωμα» μό-
νον για τον εαυτό μου. Άλλωστε, έχω και σχετικό επιχεί-
ρημα να καταθέσω: για να έχουμε φυσική και μη ατελή,
λειτουργία της Δημοκρατίας, απαιτείται σ. κ. αναζήτησης,
δράσης, παρέμβασης, συστηματικής διεκδίκησης, κι όχι,
σ.κ., σε ρέμβη και ακινησία! Κάποιοι, ίσως να ισχυρι-
στούν, πάλι, έστω και πολύ γενικά, (αλλά, επιμένω, όχι
πρόχειρα ή ατεκμηρίωτα! ), ότι αναφέρομαι σε μια κατά-
σταση και μια πραγματικότητα με τεράστια προβλήματα,
που ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι πολύ, γνωστή! Τόσο γνω-
στή, ώστε να έχει γίνει κατεστημένο και να φαντάζει, ως
δεδομένο ή στη χειρότερη, περίπτωση, ως αξεπέραστη
πραγματικότητα. Και φυσικά, για όλα αυτά, υπάρχουν ευ-
θύνες! Αλλά, όπως, συμβαίνει, σχεδόν πάντα,  στη δημό-
σια ζωή της χώρας, λείπουν οι υπεύθυνοι! Γιατί, όπως και
να δεις ή να θέλεις να το αναλύσεις, κάποιοι λειτούργη-
σαν με έλλειψη πρόνοιας για το αύριο του σ. κ., ή, κινή-
θηκαν στατικά, με πρωτοφανή εσωστρέφεια, εντελώς,
κοντόφθαλμα. Υπάρχει και κάτι χειρότερο: να σχεδίασαν
το αύριο του σ. κ. με εξοργιστική προχειρότητα. Σίγουρα,
όμως, από το αποτέλεσμα, βεβαιωμένα πια, προκύπτει,
ότι κινήθηκαν με παρωχημένες τακτικές. Ίσως, πάλι, να
μην απόδωσαν οι «προοδευτικές επιλογές» τους και να
τους έλειψαν οι σταθερές απόψεις ή η «κανονικότητα»
στην λειτουργία του σ.κ.! Ή, ακόμα, να παρασύρθηκαν,
από «ωραίες» και προσοδοφόρες επιθυμίες (κομματικές,
προσωπικές) πλέκοντας όνειρα για τους εαυτούς τους,
«κι ας πάει και το παλιάμπελο». Μπορεί, όμως, να βο-
λεύτηκαν στην…  ακινησία, μιας, κι η όποια κινητικότητα,
τους δημιουργούσε…  ναυτία! Γι αυτό όφειλαν να μείνουν
στην προκυμαία, κουνώντας μαντήλια, σκουπίζοντας, τα
απαραίτητα δάκρυα, κι όχι να «πιλοτάρουν το πλοίο» του

συνδικαλισμού. Το σ. κ., με αντικειμενικά χαρακτηριστι-
κά, βιώνει περίοδο νιρβάνας! Μπορεί, εύκολα, να ισχυ-
ριστεί κανείς, έστω και καθ’ υπερβολή, ότι … «λείπει».
Ας πούμε, ότι έχει πάει, κάτι σαν…  διακοπές! Αναρωτιέ-
μαι, όμως, το γιατί πήγε: Για να ηρεμήσει; Για να σκεφτεί;
Να… ονειρευτεί; Να …δυναμώσει, και να μας γυρίσει
«ηλιοκαμένο», ψημένο κι αποφασισμένο; Όπως, όμως,
και να έχει η κατάσταση, αυτό το σενάριο πάσχει, διότι:
οι διακοπές αυτές, εκτός από μακροχρόνιες και άκαιρες,
είναι και αναίτιες και αχρείαστες. Κοινή διαπίστωση: το
σ. κ., εδώ και καιρό,  είναι ουδέτερο, απόμακρο, μοιάζει
με αποξηραμένο… λουλούδι που το διατηρούν και δεν
το πετάνε, για να δικαιολογείται το ντεκόρ (η διακόσμηση)
και το… βάζο! Το σ. κ. σήμερα, διαβιεί με μοναστική (κα-
λογερίστικη) διάθεση και συνέπεια τον …βίον του! Εμ-
φατικά και σε κάθε ευκαιρία, δηλώνει, εκκωφαντικά μά-
λιστα, την ανυπαρξία του. Και φυσικά, καταφέρνει να μυ-
θοποιεί περίτεχνα την απομόνωση του, με την γνωστή ετι-
κέτα: δυσκολίες! Με άλλα λόγια φταίνε οι… άλλοι! Χωρίς
υπερβολή, το σ. κ. έτσι όπως… «λειτουργεί» (;) μου θυ-
μίζει ηλικιωμένη ψιλικατζού που περιμένει … «το εφά-
παξ» ή το «επίδομα αλληλεγγύης», για να λύσει τα προ-
βλήματα της. Κι είναι, επιτέλους, καιρός να πάψουμε να
υποκρινόμαστε πως υπάρχει σ. κ.: αν δεν πρόκειται για
χλευασμό του προφανούς και της λογικής, στα σίγουρα
είναι μια εκδοχή που υποφέρει, από πλήξη, ηθελημένη
άγνοια και στρουθοκαμιλιστική μονοτονία!

Ας είμαστε ειλικρινείς: το σ. κ. πρέπει,  να αποκτήσει
μια νέα  (έστω και ανανεωμένη ) ταυτότητα! Πρέπει, άμε-
σα να κλείσει τους κύκλους του χτές. Εκείνους, της απο-
τυχίας, της αδράνειας, της διαίρεσης, της απομόνωσης
και της περιθωριοποίησης. Οφείλει να κινηθεί με σκέψη
ελεύθερη, αέρινη, γοργή, με τον ενθουσιασμό του οπα-
δού και το πείσμα του ερωτευμένου. Με ρεαλιστικό σχε-
διασμό, με έμπνευση από τα λάθη στο παρελθόν και τις
ανάγκες που ορίζει το αύριο. Είναι καιρός να σκεφτούμε
με νηφαλιότητα, σε αντικειμενικούς, γενικούς και ειδι-
κούς, στόχους, εγκαταλείποντας, οριστικά κι αμετάκλητα,
τους υποκειμενισμούς και τα αναίτια μικροσυμφέροντα,
προσωπικά, κομματικά, παραταξιακά, απόλυτα και δογ-
ματικά, και να αρχίσουμε το ταξίδι: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Ας οριστεί, επιτέλους, μια νέα αφετηρία. Ας κινη-
θούμε με ειλικρίνεια, και παρρησία, σε προσπάθειες για

δράση και παρέμβαση στα συνδικαλιστικά και κοινωνι-
κά δρώμενα. Για να (ξανα) κτίσουμε το σ. κ. ως πράξη
δημοκρατικής διαδικασίας, άλλα και ως στήριγμα των
εργαζομένων, των συνταξιούχων, των επαγγελματιών.
Το θέλει η κοινωνία ! Το απαιτεί η μακρόχρονη και επι-
τυχημένη πορεία του. Το χρειάζονται οι θεσμοί, είναι
απαραίτητο για τη ζωή! Είναι καιρός, να απομονώσουμε
τον βλαβερό, επικίνδυνο και μονοσήμαντο κομματισμό.
Ας τα αφήσουμε, όλα αυτά, εκεί που ανήκουν: σε εκεί-
νους που πρεσβεύουν ξεπερασμένες ιδεοληψίες, που
ακουμπούν σε υστερόβουλες κομματικές σκοπιμότητες,
που υπηρετούν τις δικές τους ανάγκες και που φορούν,
μονίμως, τον υποκριτικό μανδύα του αποκλειστικού
προστάτη των «φτωχών και των αδικημένων!» - και μέ-
χρις εκεί, και όχι παραπέρα, ο λόγος ύπαρξης τους.
Ναι, το ξέρω καλά και το καταλαβαίνω περισσότερο από
πολύ: υπάρχουν, για μια νέα αρχή, δυσκολίες - ας επι-
χειρήσουμε να τις απομονώσουμε! Άλλωστε, δυσκολίες,
ποικίλης ύλης και περιεχομένου πάντα θα υπάρχουν.
Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, άμεσα και ενεργά, ως υπεύ-
θυνες συνδικαλιστικές φωνές,  σε διαδικασίες σύνθε-
σης, όπως θα έκανε κάθε «ενεργός πολίτης!». Ας τελει-
ώσουμε επιτέλους, με την αίσθηση της φθοράς και της
ακινησίας. Ας ξαναβάλουμε στο τραπέζι, όνειρα και
προσδοκίες. Ας φύγουμε,  από το περιθώριο, για να δώ-
σουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, νέο στίγμα, για κοινωνικούς αγώνες
και κατακτήσεις, για Πολιτική και Κοινωνική Δημοκρα-
τία! Να υπηρετήσουμε το δημόσιο και εθνικό συμφέρον,
αυτόνομα, ισχυρά,και  με αποφασιστικότητα. Ας το κα-
ταλάβουμε, όλοι μας – έχουμε αργήσει: δεν πρόκειται
για δικαίωμα, αλλά, για Δημοκρατική Υποχρέωση και
Ευθύνη, που έχουμε, ως σ.κ. και ως ηγεσίες. Και σε αυ-
τήν την διαδικασία, όλοι πρέπει να έχουν ρόλο και θέση!
Κι ούτε πρώτοι, μήτε δεύτεροι. Ισότιμα και Έντιμα. Κά-
ποιοι, όμως, πρέπει να ξεκινήσουν την προσπάθεια! Με-
ρίδιο πρωτοβουλιών, έχει και η ΑΓΣΣΕ! Η Ανωτάτη Γε-
νική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος! Όπως, το
μπορούν,  και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, να
πάρουν πρωτοβουλίες, σε έναν ανοικτό, συνεδριακού
χαρακτήρα, διάλογο, έντιμο, ειλικρινή και, κυρίως, ενω-
τικό, όχι μόνον στο Κέντρο,αλλά και στην Περιφέρεια,
με ανάλογη εξωστρέφεια, μέσα από ένα συγκεκριμένο
και καλά μελετημένο πρόγραμμα.  Πάντα, βέβαια, όμως,
σκέφτομαι, πως η πρωτοβουλία, είναι μια δύσκολη υπό-
θεση, και πως ακουμπάει σε πολλές, ενίοτε, δύσκολες
καταστάσεις με μεγάλα ή και μικρά, εμπόδια. Ευτυχώς,
όμως, υπάρχει απάντηση και σε αυτό: καλύτερα να με-
τανιώσεις για κάτι που έκανες, παρά να μετανιώσεις, για
κάτι που δεν έκανες ! Η λογοδοσία, ακόμα και στους
εαυτούς μας, τις περισσότερες φορές,  δεν είναι απλά,
σκληρή, παραμένει αμείλικτη!
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Ε ΛΕ Λ EE Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΥ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Λ ά θ ο ς  

η εκτίμηση του Π.Ο.Υ.
για την εξάπλωση 

του κορωνοϊού Covid-19

ΟΠαγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τέ-
λη Ιανουαρίου διόρθωσε την εκτί-
μησή του για το μέγεθος της απει-

λής του νέου κορωνοϊού Covid-19 χαρα-
κτηρίζοντας το «υψηλό» σε διεθνές επί-
πεδο και όχι «μέτριο», όπως έγραψε έως
σήμερα στις αναφορές του εξαιτίας ενός
λάθους στη διατύπωση, όπως παραδέχ-
θηκε. Μέχρι πριν μερικές ημέρες. ο
Π.Ο.Υ. έγραφε ότι ο κίνδυνος είναι πολύ
υψηλός στην Κίνα, υψηλός σε περιφερει-
ακό επίπεδο και μέτριος σε διεθνές επί-
πεδο. Ο Π.Ο.Υ. δημοσίευσε έξι εκθέσεις
από την έναρξη της κρίσης. Από την τρίτη,
που δημοσίευσε την 23η Ιανουαρίου
2020, προχώρησε σε μία εκτίμηση του
κινδύνου. Στην έκτη έκθεση σχετικά με
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί που
δημοσίευσε στις 30 Ιανουαρίου, ο Π.Ο.Υ.
διόρθωσε την ανάλυσή του, επιβεβαι-
ώνοντας ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο
υψηλός για την Κίνα αλλά είναι υψηλός
σε περιφερειακό επίπεδο και υψηλός σε
διεθνές επίπεδο. Και πάλι όμως η διόρ-
θωση αυτή δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο
Π.Ο.Υ. δεν θεωρεί πως η επιδημία συνιστά
μία επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγεί-
ας διεθνούς εύρους. Αποδείχθηκε δηλα-
δή ότι η εκτίμηση του Π.Ο.Υ. ήταν κοντό-
φθαλμη και ότι ο ιός θα παρέμενε μόνο
στην Κίνα και δεν θα επεκτεινόταν σε όλη
την υφήλιο για να λάβουν τα ενδεδειγμέ-
να μέτρα για να μη θρηνήσουμε τις χιλιά-
δες νεκρούς και την οικονομική κατα-
στροφή σε ολόκληρη την υφήλιο.

Η Διοίκηση

Σκοτώνουν τ’ άλογα 
όταν γεράσουν

Α
σφαλώς και σκοτώνουν τα άλογα όταν γε-
ράσουν καθώς είναι πολύ ευαίσθητα ζώα
και μαραζώνουν σε μεγάλη ηλικία καθώς

αισθάνονται ότι είναι πλέον σε αχρηστία. Όμως
δεν περίμενε κανείς ότι θα ερχόταν η στιγμή
που η ίδια η πολιτεία θα έβαζε στόχο να εξον-
τώσει και τον ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος
όχι μόνο δεν θα είχε να της προσφέρει τίποτα,
αλλά αντιθέτως θα της ήταν ένα μεγάλο οικο-
νομικό βάρος. Την ευκαιρία της εξόντωσης
των ηλικιωμένων ανθρώπων την βρήκε με την
πανδημία του κορωνοϊού Covid19 που ενέσκη-
ψε σε όλες τις χώρες της υφηλίου και άφησαν
όλους τους ευρισκόμενους στους οίκους ευ-
γηρίας να πεθάνουν μόνοι τους και αβοήθητοι
και όχι μόνο αυτό, αλλά και στα νοσοκομεία
ειδικά των λεγόμενων προοδευτικών και ανε-
πτυγμένων χωρών, η νοσηλεία γινόταν βάση
της ηλικίας αυτών που νοσούσαν από τον κο-
ρωνοϊό. Αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι που λέ-
γονται κυβερνήτες κάθε χώρας τι σκεπτικό εί-
χαν και έπραξαν αυτές τις εγκληματικές πρά-
ξεις; Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα να
αποφασίζουν αυτοί για το ποιος άνθρωπος θα
πρέπει να επιζήσει και ποιος όχι; Είναι ντροπή
τους και μόνο ντροπή τους. Ας αναλάβουν τις
ευθύνες τους και να ζητήσουν έστω και τώρα
όμως με ειλικρίνεια και θάρρος συγνώμη από
αυτούς τους ανθρώπους που τους επέλεξαν να
τους στείλουν στον άλλο κόσμο.

Ο Εκδότης

Συνδικαλιστική Ακινησία

Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου

ΑΓΣΣΕ

Του Τριαντάφυλλου Τριανταφύλλου
Μέλους Δ.Σ. Σωματείου 

και Μουσείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Τις μέρες που μείναμε σπίτι λόγω της
πανδημίας, σε συζητήσεις στα

Μ.Μ.Ε. που γίνονταν, ο έγκριτος Δημοσ.
Γ. Χουνταλάκης με έβαλε σε σκέψεις
και ερωτήματα.

Οι Πομάκοι του Ν. Ξάνθης πριν από
το 1985 ενημερώνονταν μέσω δορυφο-
ρικών κεραιών (πιάτων), για μεγάλο
χρονικό διάστημα, πολλοί από μας δεν
γνωρίζαμε τι ακριβώς ήταν αυτά που
κρέμονταν στις βεράντες τους.

Αυτά τους τα έδινε η Τουρκική
προπαγάνδα για να τους παραπληρο-
φορεί. Η τακτική αυτή της Τουρκίας
συνεχίστηκε με την επιδημία του κο-
ρονοϊού.

Τους έλεγε ο Ερντογάν ότι δεν
πρέπει να δείχνουν κανέναν φόβο ή
ότι η ασθένεια αυτή προσβάλλει μόνο
τους άπιστους.

Οι πιστοί Μουσουλμάνοι έχουν
ισχυρό DNA και πως δεν θα αντιμε-
τωπίσουν κανένα πρόβλημα.

Είδαμε όμως ότι όλη αυτή η πε-
ριοχή του Εχίνου είχε τα πιο πολλά
κρούσματα.

Η παρέμβαση του ΕΟΔΥ και της
πολιτείας ήταν άμεση, για να καταλά-
βουν οι άνθρωποι πως αυτή η πανδη-
μία δεν ξεχωρίζει και δεν χαρίζεται
σε κανέναν.

Δυστυχώς τους έχει πείσει η
Τουρκική προπαγάνδα.

Δεν έχουν καταλάβει τη στήριξη
και την προσφορά αγάπης και αλλη-
λεγγύης από το υστέρημα των συντα-
ξιούχων του ΗΣΑΠ, που τους τιμούμε
κάθε χρόνο και με την παρουσία μας.

Υ.Γ. Πρέπει να συνεχιστούν οι προ-
σπάθειες του Γ. Δεληγεώργη.

Η 28η Μαΐου 1979 είναι μία ιδιαίτερη μέρα για τη χώρα μας που όμως εν
μέσω της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 πέρασε σχεδόν απαρατήρητη
από όλους. Είναι η ημέρα που υπογράφτηκε από τον τότε Πρωθυπουργό της
χώρας Κωνσταντίνο Καραμανλή η ιστορική Συμφωνία προσχώρησης της Ελ-
λάδας στην Ε.Ο.Κ. 

Ήταν μία συμφωνία που έμελλε να αλλάξει ριζικά τη σύγχρονη ιστορία
τις πατρίδας μας. Ιστορικά αναφέρουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για σύνδεση
της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές κοινότητες, ξεκίνησαν το 1959, οι οποίες
ολοκληρώθηκαν στις 9 Ιουλίου 1961, με την υπογραφή στην Αθήνα της Συμ-
φωνίας Σύνδεσης. Όμως λόγω της Δικτατορίας της 21η Απριλίου 1967 πά-
γωσαν οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ε.Ο.Κ. την περίοδο 1967-1974. Η επα-
νεκκίνηση του διαλόγου ένταξης άρχισε το 1975 και έπειτα από διαπραγμα-
τεύσεις τριών ετών και με την καθοριστική Σύνοδο Κορυφής της 18ης Δε-
κεμβρίου 1978 επί γερμανικής προεδρίας, όπου όλα τα επίμαχα ζητήματα
διευθετήθηκαν, φτάσαμε στην ιστορική υπογραφή στο Ζάππειο Μέγαρο στις
28 Μαΐου 1979. Ασφαλώς υπήρξαν δυσκολίες και αντιδράσεις κυρίως από
τη λαϊκή απροθυμία να εγκαταλείψουν η χώρα και οι πολίτες τις παλιές συ-
νήθειες και από την έλλειψη εξοικείωσης με τους νεότερους τρόπους συμ-
περιφοράς, οι οποίες ασφαλώς και δεν ήταν ριζικά διαφορετικές από αυτές
της υπόλοιπης Ευρώπης. Από το 1979 η Ελλάδα ακολούθησε μία στρατηγική
επιλογή που οδήγησε στη βαθύτερη ενσωμάτωση της στην Ευρωπαϊκή ενο-
ποιητική διαδικασία. Αυτή τη στρατηγική επιλογή ολοκλήρωσε το 2001 ο τότε
Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη.

Σήμερα η πατρίδα μας θα πρέπει να βοηθήσει την περαιτέρω ενίσχυση
της ευρωπαϊκής ενοποίησης για μία ισχυρή Ελλάδα σε μία ισχυρή Ευρώπη.

Η Διοίκηση

28  Μα ΐ ου  19 79Μέρες καραντίνας
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Τ Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν Ε Ι

Τι είναι ο κορονοϊός Covid-19
Τι μέτρα θα πρέπει να πάρουμε για να τον αντιμετωπίσουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ενημέρωση
Τι είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2; 
Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, ενώ η

ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη
φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε
έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον
κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε
απομονωθεί στον άνθρωπο. 

Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού; 
Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο

σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του ανα-
πνευστικού με σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή. 

Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται περισσότερο μεταδο-
τική; 

Ένα περιστατικό θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό όταν εμφανίζει
συμπτώματα, αλλά θα μπορούσε να είναι μεταδοτικό και στην ασυμ-
πτωματική φάση. Δεν γνωρίζουμε το ποσοστό των ασυμπτωματικών
κρουσμάτων, ούτε τον ακριβή ρόλο που παίζουν στη μετάδοση του
SARS-CoV-2, πιθανολογείται όμως πως είναι μικρότερο από αυτό των
συμπτωματικών περιπτώσεων της νόσου. 

Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης; 
Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: Πυ-

ρετός, βήχας, πονόλαιμος, αρθραλγίες, μυαλγίες, καταβολή και δυσκο-
λία στην αναπνοή. 

Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο; 
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. Σε περίπτωση βα-

ρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρή πνευμονία
και να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. 

Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο; 
Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι,

καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμο-
νοπάθειες) είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο. 

Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19; 
Εάν έχει:
Οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με του-

λάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια),
με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας

ΚΑΙ
Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολογικά κριτήρια, εντός

των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων:
• Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα από τον νέο

κορωνοϊό SARS-CoV-2
ή

• Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από SARS-CoV-2 περιοχές με
βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα.

Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργα-
στηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-2.

Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τον ΕΟ-
ΔΥ τηλ: 210.52.12.054 και όχι επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών
υγείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε δικτυακό τόπο:
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-ncov-
orismos-kroysmatos-2.pdf

Σε ποιες περιοχές του κόσμου υπάρχει διάδοση στην κοινότητα; 
Κίνα, Ιαπωνία, Χόνκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ιράν και Ιτα-

λία (οι περιοχές/επαρχίες Emilia-Romagna, Lombardy, Piedmont και
Veneto). 

Σε ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν εμφανιστεί κρούσματα CO-
VID-19; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC (Situation update worldwide,
March 1, 2020) έχουν αναφερθεί κρούσματα σε 29 Ευρωπαϊκές χώρες,
με 4 επαρχίες της Βόρειας Ιταλίας να έχουν συνεχιζόμενη μετάδοση
στην κοινότητα. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 7 έως σήμερα κρού-
σματα όλα με ιστορικό ταξιδιού στις πληττόμενες περιοχές/επαρχίες
της Ιταλίας. 

Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνει τόσο γρήγορα; 
Οι δύο βασικές αιτίες για την ταχεία αύξηση του αριθμού των κρου-

σμάτων είναι ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι
έχει βελτιωθεί η δυνατότητα ανίχνευσής του. 

Τι σημαίνει έχω έρθει σε επαφή με τον ιό; 
«Επαφή», ως προς τον COVID-19, είναι ένα άτομο που δεν παρου-

σιάζει συμπτώματα ενώ μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με περιστατικό
νοσούντος ή και ασυμπτωματικού ατόμου από τον COVID-19. Ο κίνδυ-
νος μόλυνσης εξαρτάται από τον βαθμό έκθεσης στον ιό και για να
προσδιορισθεί χρειάζεται συγκεκριμένη διερεύνηση από το προσωπικό
του ΕΟΔΥ. 

Πώς μπορώ να προφυλαχθώ από το COVID-19; 
Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών του αναπνευστι-

κού, περιλαμβανομένου του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, στο περι-
βάλλον των εκπαιδευτικών μονάδων αναφέρονται κατωτέρω:

Οδηγίες ατομικής υγιεινής:
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθη-

μάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοί-
μωξης αναπνευστικού

• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδή-
ποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή
πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες.

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη
μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

• Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόματος με το
μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησι-
μοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμε-
λές πλύσιμο των χεριών.

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και
νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη
στην τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπε-
τσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.

• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να εφαρμοστεί καλό
τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάν-
τιλα με αλκοόλη. 

Τι να κάνω εάν έχω στενή επαφή με κάποιον που υποψιάζομαι
πως έχει COVID-19; 

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ στο τηλ: 210.52.12.054 και μην πραγ-
ματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς
πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔY. 

Μπορεί η μάσκα να με προστατεύσει αποτελεσματικά από το CO-
VID-19; 

Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου από αυτούς που
είναι άρρωστοι στους υπόλοιπους. Η μάσκα χρησιμοποιείται για την
προστασία των επαγγελματιών υγείας και δεν συστήνεται η χρήση της
στον υγιή πληθυσμό. 

Υπάρχει εμβόλιο για το COVID-19; 
Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο για το COVID-19, γι΄

αυτό έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση και η εφαρμογή μέτρων
πρόληψης διασποράς της νόσου. Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες ερ-
γάζονται για την παρασκευή εμβολίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr 

Γενικές οδηγίες:
✑ Το ντύσιμό μας πρέπει να είναι κατά το δυ-

νατό ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο.
✑ Το υλικό του ρουχισμού να είναι πορώδες

ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος
και η εξάτμιση του ιδρώτα.

✑ Η χρήση καπέλου και γενικά καλύμματος
της κεφαλής επιβάλλεται, φυσικά με υλικό που
να επιτρέπει καλό αερισμό της κεφαλής.

✑Απαραίτητη είναι η χρήση μαύρων ή σκου-
ρόχρωμων γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια
από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου.

✑ Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
✑ Παραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη.
✑ Αποφυγή των χώρων όπου επικρατεί συ-

νωστισμός.
✑Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδι-

αίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρα-
σία και άπνοια.

✑Αποφυγή βαδίσματος για πολλή ώρα ή τρε-
ξίματος κάτω από τον ήλιο.

✑Πολλά χλιαρά ντους στη διάρκεια της ημέ-
ρας.

✑ Καλό θα είναι επίσης να τοποθετούνται
υγρά πανιά στο κεφάλι και στο λαιμό σαν προ-
στατευτικά μέτρα.

✑Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα με
έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών και
περιορισμός στα λιπαρά.

✑ Λήψη άφθονων υγρών-νερού και χυμών
φρούτων.

✑ Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστή-
νεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί
το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό.

✑ Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
✑Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με τα διάφο-

ρα μέσα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια της
υψηλής ζέστης.

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα
όπως αναπνευστικά, καρδιαγγειακά και άλλα θα
πρέπει να συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους
για εφαρμογή ειδικών για την περίπτωσή τους
οδηγιών.

Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν φάρμακα να συμβου-
λευτούν το γιατρό τους αν πρέπει να συνεχίσουν
και σε πια δοσολογία γιατί μερικά φάρμακα έχουν
την ιδιότητα να αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώ-
ματος.

Επειδή το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον εί-
ναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους, όταν υπάρ-
χει δυνατότητα καλό θα είναι να γίνεται η μετακί-
νησή τους σε δροσερές περιοχές στο βουνό ή στη
θάλασσα όπου είναι πιο εύκολο για τον καθένα. Αν
όμως παραμένουν στις πόλεις, τα δωμάτια να πα-
ραμένουν κλειστά όλη την ημέρα αφού έχουν αε-
ριστεί πολύ νωρίς το πρωί.

Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα,
καλό θα είναι να φροντίζουν να μην τα εγκαταλεί-
πουν μόνα τους σε περίπτωση θερινών διακοπών
ή πολυήμερης απουσίας από το σπίτι. Σε αντίθετη
περίπτωση πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο άτομο
για την καθημερινή τους φροντίδα.

Διαταραχές και νοσηρά φαινόμενα που
παρουσιάζονται με την έκθεση του

ατόμου στην έκθεση του ήλιου
Παρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του

περιβάλλοντος, ο οργανισμός του ανθρώπου έχει
την ικανότητα να προσαρμόζεται και να διατηρεί
σταθερή τη θερμοκρασία του. Αυτό το κατορθώνει

μόνο μέχρι ενός ορίου (43οC), πέρα από το οποίο
δεν μπορεί να αντιδράσει. Τότε αρχίζουν να εμφα-
νίζονται διάφορες λειτουργικές διαταραχές και
ελαφρά ή βαριά νοσηρά φαινόμενα.

Ένα από αυτά είναι θερμική εξάντληση, η οποία
εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη έκθεση του
ατόμου για ώρες ή ημέρες σε υψηλές θερμοκρα-
σίες. Πρόκειται για παροδική ανεπάρκεια του καρ-
διαγγειακού συστήματος σ’ ένα θερμικό στρες. Τα
αρχικά φαινόμενα είναι πονοκέφαλος, ίλιγγοι, ανο-
ρεξία, ανία, έντονο αίσθημα εξάντλησης, τα οποία
καταλήγουν σε ξαφνική και μικρής διάρκειας κα-
τάρρευση. Η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή και
υπάρχει ταχυκαρδία.

Η θεραπεία είναι απλή και συνίσταται στη με-
ταφορά του ατόμου σε δροσερό περιβάλλον και τη
χορήγηση ύδατος και χλωριούχου νατρίου συνή-
θως ενδοφλεβίως.

Μια άλλη λειτουργική διαταραχή είναι η θερ-
μοπληξία. Η θερμοπληξία εμφανίζεται όταν η θερ-
μοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και
η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι πάνω
από 70%, γεγονός που δυσκολεύει και εμποδίζει
τη εξάτμιση του ιδρώτα και την αποβολή θερμότη-
τας του σώματος. Υπάρχουν όμως και άλλοι παρά-
γοντες που βοηθούν στο να πάθει κανείς θερμο-
πληξία. Μερικοί από αυτούς είναι η βαριά σωμα-
τική εργασία, το βάδισμα για πολύ χρονικό διάστη-
μα κάτω από τον ήλιο, η ένδυση με ρούχα σκούρου
χρώματος που έχουν την ιδιότητα να απορροφούν
τις ηλιακές ακτίνες, η μη λήψη νερού, τα άφθονα
και βαριά γεύματα, καθώς και η κατάχρηση αλκοο-
λούχων ποτών.

Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι

η έντονη και ακατανίκητη δίψα και η ξηρότητα του
στόματος, του φάρυγγα και του δέρματος. Εμφα-
νίζεται ερυθρότητα στο πρόσωπο του ασθενούς
που συνοδεύεται από άφθονο ιδρώτα, ζάλη, πόνο
στο κεφάλι και στο στήθος, κατάπτωση του οργα-
νισμού, αδυναμία στα πόδια και μυϊκές κράμπες,
δυσφορία, ταχυσφυγμία, δύσπνοια και βουητό στα
αυτιά. Ο πυρετός είναι πάντα σταθερός και μπορεί
να φτάσει μέχρι τους 42ο C. Τέλος, εμφανίζονται
λιποθυμικά φαινόμενα και ο θερμόπληκτος πέφτει
αναίσθητος.

Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις
Μεταφέρουμε τον θερμόπληκτο χωρίς χρονο-

τριβή σε μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κάτω
από δένδρα αν υπάρχουν.

Τον ξαπλώνουμε ανάσκελα και απομακρύνου-
με τους περίεργους που συγκεντρώνονται για να
μην εμποδίζουν τον αερισμό.

Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα και του αερίζουμε
το σώμα με οποιοδήποτε μέσο.

Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα στο μέτωπο και
κεφάλι.

Βρέχουμε το πρόσωπο, το λαιμό, το στήθος και
γενικά το σώμα με κρύο νερό.

Κάνουμε ζωηρές εντριβές στα άκρα, χέρια και
πόδια, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.

Δίνουμε να εισπνεύσει ξύδι, αιθέρα ή αμμωνία
και αν μπορεί να πιει του δίνουμε άφθονα υγρά και
μικρές ποσότητες αλατιού για να αναπληρώσει αυ-
τό που έχασε ο οργανισμός του.

Αν όμως η κατάστασή του είναι πολύ βαριά
πρέπει να κληθεί επειγόντως γιατρός ή να μετα-
φερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την πα-
ροχή των απαραίτητων αγωγών.

Οι ειδικΟι συμβΟυλευΟυν

Πώς να προστατευτούμε από τον καύσωνα
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1η Φεβρουαρίου Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. ο
Ευρωβουλευτής Θεόδωρος Ζαγοράκης.

1η Φεβρουαρίου Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μεγάλη Βρε-
τανία.

1η Φεβρουαρίου Έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας Γιάν-
νης Τσεκλένης στα 82 του χρόνια.

2 Φεβρουαρίου Το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος «Oruc
Reis» προκάλεσε πλέοντας στα Ελληνικά
χωρικά ύδατα. Η φρεγάτα «Νικηφόρος Φω-
κάς» έγινε η σκιά του.

2 Φεβρουαρίου Άγνωστοι με drone έριξαν 3 πακέτα με κι-
νητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων.

2 Φεβρουαρίου Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι τραυμάτισε
3 άτομα στο Λονδίνο προτού πέσει νεκρός
από την αστυνομία.

3 Φεβρουαρίου Στη Σαουδική Αραβία για συζητήσεις ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

3 Φεβρουαρίου Συγκρούσεις μεταξύ προσφύγων-μεταναστών
με την αστυνομία στην Μόρια. Άγρια επεισό-
δια με συλλήψεις, χρήση καπνογόνων και κα-
τάληψη της πόλεως της Μυτιλήνης.

4 Φεβρουαρίου Στα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

5 Φεβρουαρίου Ο Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου Αντώνιος Νικητάκης τάχθηκε υπέρ
της συνταγματικότητας της περικοπής των
δώρων των συνταξιούχων του Δημοσίου.

5 Φεβρουαρίου Αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Κωνσταν-
τινούπολης κατά τη προσγείωσή του ξέφυγε
από τον διάδρομο και έπεσε σε τάφρο, κό-
πηκε στα τρία. 3 νεκροί επιβάτες 178 τραυ-
ματίες.

5 Φεβρουαρίου Χιονοστιβάδα στην Τουρκία είχε αποτέλεσμα
τον θάνατο 41 ανθρώπων και τραυματισμό
πολλών, υπάρχουν και αγνοούμενοι.

5 Φεβρουαρίου Νέος Αρχηγός της Πυροσβεστικής ο Αντι-
στράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

5 Φεβρουαρίου 2 κρουαζιερόπλοια σε καραντίνα για έλεγχο
του ιού της Κίνας.

5 Φεβρουαρίου Η Γερουσία των ΗΠΑ απάλλαξε τον Πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ από τις κατηγορίες
για κατάχρηση εξουσίας.

6 Φεβρουαρίου Επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του δη-
μοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε.

6 Φεβρουαρίου Κρούσμα Αφρικανικής πανώλης σε χοιρο-
στάσιο της Νιγρίτας Σερρών. Σήμανε συνα-
γερμό.

6 Φεβρουαρίου Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην περιοχή της Άρτας.
6 Φεβρουαρίου Επέλαση του χιονιά σε όλη τη χώρα. Κάθετη

πτώση θερμοκρασίας.
7 Φεβρουαρίου Κουκουλοφόροι τα έκαναν γυαλιά-καρφιά

στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
7 Φεβρουαρίου Μεγάλες νεροποντές μετά τις καταστροφι-

κές πυρκαγιές έπληξαν την Αυστραλία.
8 Φεβρουαρίου Ένοπλος στρατιωτικός έσπειρα τον θάνατο

προτού σκοτωθεί από την αστυνομία στην
Ταϋλάνδη. 27 οι νεκροί 60 οι τραυματίες.

9 Φεβρουαρίου 811 μέχρι σήμερα από τον κορονοϊό στην
Κίνα.

9 Φεβρουαρίου Η Ανεγκρέτ Κραμπ Καρενμπάουερ Πρό-
εδρος του κυβερνώντος κόμματος της Γερ-
μανίας δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια
για την καγκελαρία στις επόμενες εκλογές.

9 Φεβρουαρίου Η Motor Oil δήλωσε την εξαγορά του τηλε-
οπτικού σταθμού ΑΛΦΑ.

9 Φεβρουαρίου Μακελειό στις Κουρούνες Λασιθίου ένας σκό-
τωσε τον 72χρονο πατέρα και τραυμάτισε σο-
βαρά τον υιό του για κτηματικές διαφορές.

10 Φεβρουαρίου Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι το
φυσικό αέριο θα επεκταθεί σε 39 πόλεις.

10 Φεβρουαρίου Συμμορία αποτελούμενη από 5 ανηλίκους
είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Μενίδι.

10 Φεβρουαρίου Νέος διπλωματικός μαραθώνιος από τον
Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια θα έχει
συναντήσεις με υπουργούς της Ισπανίας,
Αλγερίας, Γερμανίας.

12 Φεβρουαρίου Για επενδύσεις στην Θάσο και την Καβάλα
ενδιαφέρεται η VOLKSWAGEN.

12 Φεβρουαρίου Στην Γαλλία βρέθηκε η 7χρονη Βαλεντίν που
είχε εξαφανιστεί. Ποινική δίωξη εις βάρος
του πατέρα της.

12 Φεβρουαρίου Η Ιταλική Γερουσία με 152 ψήφους υπέρ

και 76 κατά ψήφισε την παραπομπή σε δίκη
του πρώην υπουργού Ματέο Σαλβίνι για τη
στάση του στο προσφυγικό.

13 Φεβρουαρίου Συμπλοκή αλλοδαπών στην Μενάνδρου
αποτέλεσμα ένας νεκρός και ένας βαριά
τραυματίας.

13 Φεβρουαρίου Νέος Πρόεδρος του ΣτΕ εξελέγη ο Αθανά-
σιος Ράντος.

13 Φεβρουαρίου Συνελήφθη αστυνομικός κλέφτης.
13 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν 5 σχολεία λόγω της

εμφάνισης ψώρας.
13 Φεβρουαρίου Στην Αθήνα πραγματοποίησαν συγκέντρωση

διαμαρτυρίας κάτοικοι των νησιών του Βο-
ρείου Αιγαίου για το προσφυγικό.

14 Φεβρουαρίου Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων της εποχι-
κής γρίπης 53 άτομα μέχρι στιγμής έχουν
χάσει τη ζωή τους.

14 Φεβρουαρίου Νέοι πρεσβευτές της Ελλάδας σε πέντε θέ-
σεις κλειδιά.

16 Φεβρουαρίου Και δύο Έλληνες σε καραντίνα στο κρουα-
ζιερόπλοιο.

16 Φεβρουαρίου Νέες αθρόες συλλήψεις στρατιωτικών στην
Τουρκία.

17 Φεβρουαρίου Η μέχρι χθες Υπουργός Υγείας της Γαλλίας
Ανιές Μπουζέν θα είναι υποψήφια του κόμ-
ματος του Εμμανουέλ Μακρόν, για τη δη-
μαρχία του Παρισιού. 

18 Φεβρουαρίου 24ωρη απεργία στα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς.

18 Φεβρουαρίου Στην Κοζάνη η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια
στήνει το πιο μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο.

18 Φεβρουαρίου Σοκ προκαλεί η είδηση ότι βρέφος 11 μηνών
έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

18-19 Φεβρουαρίου Άφαντοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες Σα-
ράφης και Καλέση.

21 Φεβρουαρίου Σε ναυάγιο κατέληξε η σύνοδος κορυφής
στις Βρυξέλλες.

22 Φεβρουαρίου Επαναπατρίστηκαν και ετέθησαν σε καραν-
τίνα οι δύο Έλληνες που ήταν στο κρουα-
ζιερόπλοιο.

22 Φεβρουαρίου Κανονικά θα εξεταστούν οι προστατευόμενοι
μάρτυρες οι οποίοι εμφανίστηκαν στην
Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.

23 Φεβρουαρίου Δύο σεισμοί 5,7 και 5,8 στην Ανατολική
Τουρκία. 9 οι νεκροί πολλοί οι τραυματίες
μεγάλες υλικές ζημιές.

23 Φεβρουαρίου Έφυγε από τη ζωή η ποιήτρια Κική Δημούλα
σε ηλικία 89 ετών.

23 Φεβρουαρίου Τρεις οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Ιτα-
λία. Αυστηρά μέτρα στην Βόρειο Ιταλία.

23 Φεβρουαρίου Απαγόρευση από την Ελλάδα των μαθητικών
εκδρομών στην Ιταλία.

24 Φεβρουαρίου Συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νί-
κου Δένδια με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες για τις εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο.

24 Φεβρουαρίου Μεγάλη ληστεία στο Εθνικό Μετσόβειο Πο-
λυτεχνείο, αφαίρεσαν εργαστηριακό εξο-
πλισμό μεγάλης αξίας.

25 Φεβρουαρίου Εκδήλωση στο λιμάνι του Πειραιά έναρξη
των εργασιών επέκτασης.

25 Φεβρουαρίου Στα 89 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο ηθο-
ποιός Κώστας Βουτσάς.

25 Φεβρουαρίου Εκλογικό Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε.
25 Φεβρουαρίου Επίθεση του Ρουβίκωνα στα γραφεία της

Motor Oil στο Μαρούσι.
26 Φεβρουαρίου Συνάντηση Μητσοτάκη-Μπορίσοφ για Αι-

γαίο-Προσφυγικό-Μεταναστευτικό.
26 Φεβρουαρίου Τα πρώτα μέτρα για την επιδημία του κορο-

νοϊού ήταν οι απαγορεύσεις των εκδηλώ-
σεων το τριήμερο των απόκρεων.

27 Φεβρουαρίου Έφυγε από τη ζωή η συγγραφέας Άλκη Ζέη
ήταν 97 ετών.

28 Φεβρουαρίου Πολύνεκρα επεισόδια στο Νέο Δελχί στους
38 οι νεκροί.

28 Φεβρουαρίου Επιδρομή των κατοίκων στα σούπερ μάρκετ
λόγω φόβου εξάπλωσης του κορονοϊού.

28 Φεβρουαρίου Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εκ-
βιάζει με τους πρόσφυγες στέλνοντας χι-
λιάδες στα Ελληνικά σύνορα για να περά-
σουν στην Ελλάδα.

28 Φεβρουαρίου Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Καισαριανής.

29 Φεβρουαρίου Σε ηλικία 95 έφυγε από τη ζωή ο πρώην
Μητροπολίτης Πειραιώς Καλλίνικος.

1η Μαρτίου Τους αστυνομικούς προσποιούνταν μέλη
συμμορίας ληστών που συνελήφθησαν.

2 Μαρτίου Θριαμβευτής των εκλογών δηλώνει ο Μπε-
νιαμίν Νετανιάχου.

2 Μαρτίου Πράσινο φως σε Βόρεια Μακεδονία και Αλ-
βανία για έναρξη ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων έδωσε η κομισιόν.

4 Μαρτίου Την έμπρακτη στήριξη των Δυνάμεων
Ασφαλείας εξέφρασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός
προσφέροντας 75 τόνους προμήθειες στους
φρουρούς του Έβρου.

4 Μαρτίου Βουλευτικές εκλογές εξηγγέλθησαν στις 26
Απριλίου στην Σερβία.

4 Μαρτίου Τούρκοι βουλευτές ήρθαν στα χέρια με
αφορμή τη στρατιωτική επέμβαση στον Ιντ-
λίμπ.

5 Μαρτίου Στον Έβρο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για
τόνωση των υπερετούντων στα σύνορα.

5 Μαρτίου Τιμωρήθηκαν οι ποδοσφαιρικές ομάδες
ΠΑΟΚ με μείον 7 βαθμούς και ΞΑΝΘΗ με
μείον 12.

5 Μαρτίου Στα 31 έφτασαν οι ασθενείς του κορωνοϊού.
5 Μαρτίου Ανακωχή συμφώνησαν Πούτιν – Ερντογάν

για την Συρία.
5 Μαρτίου Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό

μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Μελ-
βούρνης.

5 Μαρτίου Βανδαλισμοί στον σταθμό του ΜΕΤΡΟ
«Ακρόπολη» συνελήφθησαν 43 άτομα.

7 Μαρτίου Ο πρώτος νεκρός από κορωνοϊό στην Ελ-
λάδα.

9 Μαρτίου Στο Βερολίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε
συνάντηση με την Άνγκελα Μέρκελ.

9 Μαρτίου Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός παράγων
του Ολυμπιακού Λεωνίδας Θεοδωρακάκης
σε ηλικία 91 ετών.

9 Μαρτίου Συλλήψεις αντιεξουσιαστών στα Εξάρχεια.
9 Μαρτίου Ζευγάρι Ιταλών μετέφερε σε κρύπτες τρο-

χοβίλας πάνω από έναν τόνο ακατέργαστης
κάνναβης.

9 Μαρτίου Ολόκληρη η Ιταλία σε καραντίνα.
9 Μαρτίου Απόπειρα δολοφονίας του Πρωθυπουργού

του Σουδάν Αμπντάλα Χάμντοκ.
10 Μαρτίου Στην Αυστρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης για συνομιλίες με τον Πρωθυ-
πουργό Κούρτ.

10 Μαρτίου Επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας Σι στην
Ουχάν.

11 Μαρτίου Πανδημία για τον κορονοϊό εξήγγειλε ο
Π.Ο.Υ.

13 Μαρτίου Ορκίστηκε η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

15 Μαρτίου Πρώτος γύρος δημοτικών εκλογών στην
Γαλλία.

15 Μαρτίου Δεκτή έγινε η παραίτηση του πρωθυπουρ-
γού της Ουκρανίας Ολέξι Χοντσαρούκ.

16 Μαρτίου Επεβλήθησαν μέτρα για την επιδημία-κλεί-
σιμο σχολείων -καταστημάτων - κυκλοφο-
ρίας άνευ λόγου - κλείσιμο επιχειρήσεων
– κλείσιμο ναών.

17 Μαρτίου Αναβολή λόγω του κορωνοϊού των εκλογών
στην Βόρεια Μακεδονία.

17 Μαρτίου Τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τον κορωνοϊό και τα μέτρα.

21 Μαρτίου Σεισμός 5,6 στην Πάργα 3 τραυματίες, υλι-
κές ζημιές στο Καναλάκι.

21 Μαρτίου Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Βουλευτής-
Υπουργός-Πρόεδρος της βουλής Φίλιππος
Πετσάλνικος ήταν 70 ετών.

21 Μαρτίου Σε σεμνή τελετή η αναχώρηση για την Ια-
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πωνία η Ολυμπιακή φλόγα.
22 Μαρτίου Λουκέτο έβαλε η Υγειονομική Υπηρεσία του

ΗΣΑΠ.
23 Μαρτίου Νέα Διοίκηση στις Σταθερές Συγκοινωνίες

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δαμάσκος Διευθύ-
νων Σύμβουλος Νικόλαος Χαιρέτας.

24 Μαρτίου Απόφαση της Δ.Ο.Ε. για αναβολή των Ολυμ-
πιακών Αγώνων για το 2021.

25 Μαρτίου Για πρώτη φορά χωρίς παρελάσεις για τον
εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Μόνο κατά-
θεση στεφάνου από την Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας.

27 Μαρτίου Οι Τούρκοι εκκένωσαν τον καταυλισμό στον
Έβρο μετά την αποτυχία τους να προωθή-
σουν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

27 Μαρτίου Οι Τούρκοι εκκένωσαν τον καταυλισμό στον
Έβρο μεταφέροντας τους μετανάστες-πρό-
σφυγες στο εσωτερικό της Τουρκίας.

27 Μαρτίου Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε θετικός στον κο-
ρωνοϊό.

29 Μαρτίου Στο ΝΑΤΟ εντάχθηκε η Βόρεια Μακεδονία.
30 Μαρτίου Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μα-

νώλης Γλέζος.
31 Μαρτίου Είδη πρώτης ανάγκης προσέφερε στο Γη-

ροκομείο Αθηνών ο Ρουβίκωνας.
1-2 Απριλίου Χιόνια στα ορεινά της χώρας.
3 Απριλίου Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα δάση

γύρω από το ανενεργό εργοστάσιο του
Τσέρνομπιλ.

4 Απριλίου Στο Ωνάσειο για τοποθέτηση βηματοδότη ει-
σήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

5 Απριλίου Διάγγελμα της βασιλίσσης Ελισάβετ για τον
κορονοϊό.

6 Απριλίου Ο Κιρ Στάρμερ εξελέγη αρχηγός των Εργα-
τιών στην Βρετανία.

6 Απριλίου Στο νοσοκομείο με κορονοϊό ο Βρετανός
Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

7 Απριλίου Χιόνισε και στην Πάρνηθα.
7 Απριλίου Ναυάγησαν οι συνομιλίες για το Ευρωγ-

κρούπ.
14 Απριλίου Εξακολουθεί να στέλνει επιστολές ο Προ-

κόπης Παυλόπουλος, ξέχασε ότι δεν είναι
πλέον Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

15 Απριλίου Ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να σταμα-
τήσει την επιχορήγηση στον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας.

15 Απριλίου Για το Λουξεμβούργο αναχώρησαν 12 ασυ-
νόδευτα ανήλικα παιδιά.

19 Απριλίου Ανάσταση με κλειστές εκκλησίες λόγω των
μέτρων για τον κορωνοϊό.

22 Απριλίου Χιόνια και στην Κεντρική Ελλάδα.
23 Απριλίου Προβλήματα σε κλινική στο Περιστέρι «Τα-

ξιάρχες» κρούσματα κορωνοϊού.
24 Απριλίου Δηλώσεις Τραμπ: Χλωρίνη για την αντιμε-

τώπιση του κορωνοϊού.
27 Απριλίου Διαδοχικές φωτιές στις κλειστές δομές στην

Σάμο.
28 Απριλίου Βυτιοφόρο βόμβα σκόρπισε τον θάνατο στην

Συρία 45 οι νεκροί δεκάδες οι τραυματίες.
28 Απριλίου Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ανήγγειλε τη σταδιακή επάνοδο στην κανο-
νικότητα από 5 Μαΐου.

1η Μαΐου Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα παρά
τα μέτρα.

1η Μαΐου Φωτιές σε δύο κτίρια στην Αθήνα.
1η Μαΐου 24ωρη απεργία στη γραμμή 1 του ΜΕΤΡΟ,

ΗΣΑΠ και του ΟΣΕ. Στάση εργασίας στις
γραμμές 2 και 3.

2 Μαΐου Σεισμός 6 Ρίχτερ και τσουνάμι νοτίως της
Ιεράπετρας.

3 Μαΐου Δύο νεκροί στα Ανώγεια της Κρήτης για
ασήμαντη αφορμή.

4 Μαΐου Συγκεντρώσεις στην Πλατεία Αγίας Παρα-
σκευής, στο Παγκράτι και στην Κυψέλη
ενάντια στα μέτρα για τον κορονοΐο.

4 Μαΐου Σεισμός 5,9 Ρίχτερ νότια της Ιεράπετρας
χωρίς θύματα και ζημιές.

4 Μαΐου Υποχρεωτική η μάσκα στα μέσα μεταφοράς.
8 Μαΐου Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κρεμαστινός

ήταν 78 ετών κτυπημένος από τον κορω-
νοϊό.

10 Μαΐου Πύραυλος έπληξε πλοίο στον κόλπο του
Ομάν με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο
16 άτομα και να τραυματιστούν 15. Ήταν από
άλλο πλοίο του Ιράν που συμμετείχε σε ναυ-
τική άσκηση.

11 Μαΐου 10 οι νεκροί από φωτιά σε Γηροκομείο στην

Μόσχα.
11 Μαΐου Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου επιστρέφουν στα

σχολεία μετά από 2 μήνες αποχή.
14 Μαΐου Σε λειτουργία μετά την ανακαίνιση η Πλατεία

Ομονοίας.
14 Μαΐου Η Πορτογαλία θα δεχθεί 500 ασυνόδευτα

προσφυγόπουλα από τους καταυλισμούς της
Ελλάδας.

14 Μαΐου Εισβολή του Ρουβίκωνα στο Δημαρχείο
Αγίας Παρασκευής. Διαμαρτυρία για τα γε-
γονότα στην Πλατεία του Αγίου Ιωάννου.

14 Μαΐου Κυβέρνηση συνασπισμού Νετανιάχου-
Γκάντζ και άλλων μικρότερων κομμάτων
σχηματίστηκε στο Ισραήλ μετά από πολιτικό
αδιέξοδο 500 ημερών και έπειτα από αλλε-
πάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις.

15 Μαΐου Τραγικό θάνατο από αναθυμιάσεις βρήκαν
4 άτομα σε καταφύγιο του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου στο Λουτράκι.

16 Μαΐου Σε μετωπική δύο αυτοκινήτων στην Αλεξαν-
δρούπολη μεταξύ πατέρα και υιού, νεκρός
ο πατέρας.

16-20 Μαΐου Για πέντε μέρες πρωτοφανής για την εποχή
καύσωνας έπληξε τη χώρα. Ο μεγαλύτερος
μετά από 165 χρόνια.

17 Μαΐου Άνοιξαν για τους πιστούς οι εκκλησίες της
χώρας, με αποστάσεις οι πιστοί.

17 Μαΐου Μπαράζ επιθέσεων αναρχικών σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη έκαψαν αυτοκίνητα και
Α.Τ.Μ Τραπεζών.

17 Μαΐου Ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμ-
βρόσιος κήρυκας μίσους και μισαλλοδοξίας,
αφορίζει τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο
Χαρδαλιά και Νίκη Κεραμέως.

18 Μαΐου Άνοιξαν τα Μουσεία της χώρας. Στην Ακρό-
πολη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου.

18 Μαΐου Οι μαθητές της Α΄- Β΄ Λυκείου και Γυμνα-
σίου επιστέφουν στα σχολεία μετά από δύο
μήνες αποχή.

18 Μαΐου Στην Ακρόπολη η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

20 Μαΐου Ο Πρόεδρος τη Γαλλίας Μακρόν έχασε την
απόλυτο πλειοψηφία στη Εθνοσυνέλευση
της χώρας του.

20 Μαΐου Ο γραφικός Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε ότι από
μόνος του παίρνει χάπια υδροξυχλωροκίνης
για τον κορωνοϊό.

20 Μαΐου Επίθεση με βιτριόλι από άγνωστο δράστη
δέχτηκε μία 34χρονη στην Καλλιθέα.

21 Μαΐου Έντονη βροχόπτωση στην Μακεδονία προ-
ξένησε πολλές ζημιές.

22 Μαΐου Συντριβή αεροπλάνου κοντά στο αεροδρόμιο
του Καράκας. Έπεσε πάνω σε κατοικημένη
περιοχή πάνω από 100 οι νεκροί. Άγνωστος
ο αριθμός νεκρών από τους κατοίκους.

22 Μαΐου Φοβερές πλημμύρες στην Κίνα, οι δρόμοι
έγιναν ποτάμια.

25 Μαΐου Ανοίγουν από σήμερα τα καταστήματα
εστίασης – καφέ.

26 Μαΐου Εγκληματική ενέργεια αστυνομικού στην
Μινεάπολη σκότωσε εν ψυχρώ Αφροαμε-
ρικανό πολίτη με αποτέλεσμα για δέκα μέ-
ρες γενικευμένα επεισόδια, συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας πολιτών σε όλη την Αμερική.
Πάνω από 10 οι νεκροί τεράστιες οι ζημιές.

26 Μαΐου Νεροποντές και χαλαζοπτώσεις έπληξαν
όλη τη χώρα νεκρή γυναίκα από κεραυνό
στην Σκόπελο.

30 Μαΐου Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ήταν η δολοφο-
νία Βέλγου στην Βούλα.

1η Ιουνίου Επέστρεψαν στα σχολεία οι μαθητές Δημο-
τικού-Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων.

1η Ιουνίου Κακοκαιρία έπληξε τη χώρα με έντονες
βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις.

1η Ιουνίου Επίθεση κουκουλοφόρων με μολότοφ στο
αστυνομικό τμήμα Ν. Ιωνίας.

1η Ιουνίου Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα παιδάκι 2 ετών
σφηνώθηκε στα κάγκελα της κούνιας του
και πέθανε.

2 Ιουνίου Φορτηγό ακυβέρνητο έπεσε σε κτίριο της
οδού Πειραιώς λόγω αιφνιδίου θανάτου του
οδηγού του. Δεν υπήρξαν άλλα θύματα.

2 Ιουνίου Νόμος και τάξη στην Αμερική πάνω από
40.000 οι συλλήψεις. Απαγόρευση της βρα-
δινής κυκλοφορίας.

2 Ιουνίου Εξαρθρώθηκε σπείρα αλλοδαπών συνελή-
φθηκαν 70 άτομα αναζητούνται άλλα 60
δρούσαν στην περιοχή της Αθήνας.

2 Ιουνίου Δωρεά διόπτρες και ειδικό εξοπλισμό δώ-
ρισε η εκκλησία στο κράτος για τη θωράκιση
του Έβρου.

3 Ιουνίου Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γενι-
κός Γραμματέας του Κ.Κ.Ε. κ. Δημήτριος
Κουτσούμπας.

3 Ιουνίου Επεισοδιακή πορεία στην Αθήνα με κατά-
ληξη την Πρεσβεία των ΗΠΑ για τον Τζορτζ
Φλόιντ.

3 Ιουνίου Βυτιοφόρο λαμπάδιασε στην Εθνική οδό
Αθηνών-Θεσσαλονίκης τραγικό θάνατο
βρήκε ο οδηγός του.

5 Ιουνίου Διαδηλώσεις στην Αθήνα για τον Τζορτζ
Φλόιντ με επεισόδια μπροστά στην Αμερι-
κανική Πρεσβεία.

6 Ιουνίου Ολική επαναφορά στην αγορά – Απελευθέ-
ρωση από τα μέτρα.

6-7 Ιουνίου Άρχισαν οι αγώνες ποδοσφαίρου που είχαν
διακοπεί τον Μάρτιο, χωρίς φιλάθλους.

7 Ιουνίου Διαδηλώσεις και επεισόδια σε όλη την Ευ-
ρώπη για τον Τζορτζ Φλόιντ.

8 Ιουνίου Συνελήφθησαν 8 ανήλικοι που είχαν στρα-
τολογηθεί από τους αναρχικούς για να κά-
νουν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών στα
Εξάρχεια.

8 Ιουνίου Τροπική καταιγίδα έπληξε πολιτείες των
ΗΠΑ.

9 Ιουνίου Μαφιόζικη εκτέλεση 37χρονης και σοβαρός
τραυματισμός του συζύγου της στην Ζάκυνθο.

9 Ιουνίου Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έριξε αυλαία
στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊ-
κού βάζοντας πωλητήριο στην ΚΑΕ έναντι
25 εκατ. ευρώ.

9 Ιουνίου Κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ στο Χιούστον.
9 Ιουνίου 24ωρη απεργία καθηγητών-δασκάλων για

τον νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
9 Ιουνίου Υπεγράφη Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Ιτα-

λίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ των δύο
χωρών.

16 Ιουνίου Στο Ισραήλ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης για συνομιλίες με τον Πρόεδρο
και τον Πρωθυπουργό της χώρας.

16 Ιουνίου 183οι θάνατοι από τον κορωνοϊό Covid-19
μέχρι σήμερα στη χώρα μας. 400.000 και
πλέον οι θάνατοι παγκοσμίως.

ΜΙΚΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Γιατροί - Νοσηλευτές

Δύναμη και Υγεία

Στους ήρωες της εποχής 
ΓΙΑΤΡΟΥΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

που δίνουν μάχη άνιση
χωρίς υποδομές.

Πρόθυμοι το συνάνθρωπο
πάντα θα βοηθήσουν

άλλοι τους χάσαν τη Ζωή
και άλλοι μη νοσήσουν.

Δουλεύουνε νυχθημερόν
τον ιό να απωθήσουν
και οι νοσηλευόμενοι
τη μάχη να κερδίσουν.

Τα μέτρα είναι δραστικά
γρήγορα θ’ αποδώσουν

και τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
ποτέ δεν θα προδώσουν.

Μένουμε πια στο σπίτι μας
για όσο χρειασθεί

προτού το κράτος στ’ αυστηρά
μέτρα αναγκασθεί. 

Μπάρμπας Γεώργιος
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
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Το Ξεκίνημα
Στις 28.2.1869 ξεκίνησε το πρώτο του

ταξείδι απ’ το Θησείο για τον Πειραιά ο
πρώτος Ατμήλατος Σιδηροδρομικός
συρμός της χώρας μας.

Το Θησείο τότε ήταν ένα ξύλινο πα-
ράπηγμα και όχι κάποιος αξιόλογος Σι-
δηροδρομικός Σταθμός. Το ξεκίνημα
γιορτάστηκε σαν μια μεγάλη εθνική επι-
τυχία, όπως και πράγματι ήταν. Το 1823
στις 17 του Μάη η αφετηρία μεταφέρ-
θηκε στην Ομόνοια και το 1904 ο ατμός
αντικαταστάθηκε απ’ τον Ηλεκτρισμό.
Τη χρονιά αυτή τη Διεύθυνση της Εται-
ρίας ανέλαβε ο μηχανολόγος Αλέξαν-
δρος Βλάγκαλης που για 41 χρόνια το
όνομά του συνδέθηκε αναπόσπαστα με
την εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου
που τόσα πολλά προσέφερε και προ-
σφέρει στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό
της χώρας μας.

Παράλληλα με την λειτουργία του Σι-
δηροδρόμου Αθηνών – Πειραιώς, άρχι-
σαν και έργα κατασκευής υπεραστικών
Σιδηροδρομικών γραμμών. Έτσι το 1864
εγκαινιάζεται η γραμμή Βόλου – Λάρι-
σας. Το 1884 Πειραιώς - Κορίνθου, το
1887 Κορίνθου – Πατρών, το 1890 η
γραμμή Πύργου, το 1892 η γραμμή Μύ-
λων Ναυπλίου – Τριπόλεως, το 1900 η
γραμμή Καλαμών και το 1902 η γραμμή
Πύργου – Μελιγαλά. Το 1887 άρχισε η
κατασκευή της γραμμής Μεσολογγίου
– Αγρινίου και το 1904 εγκαινιάσθηκαν
οι γραμμές Πειραιώς – Θηβών και Πει-
ραιώς – Χαλκίδας.

Η απόκτηση Σιδηροδρομικής Συγκοι-
νωνίας αστικής και υπεραστικής δεν εί-
χε ως μόνο αποτέλεσμα τη διευκόλυνση
της επικοινωνίας και των μεταφορών
αλλά δημιούργησε και ένα Εργατοϋπαλ-
ληλικό δυναμικό υψηλής στάθμης και
από πολλές χιλιάδες που η επίδρασή
του στο Συνδικαλιστικό Κίνημα δεν άρ-
γησε να φανεί. Η οργάνωση όμως των
Σιδηροδρομικών σε Σωματεία προχώ-
ρησε με αρκετή καθυστέρηση. Η εξή-
γηση δεν είναι δύσκολη. Η ίδρυση ενός
Σωματείου την εποχή εκείνη δεν ήταν
και τόσο εύκολη. Ο κίνδυνος της από-
λυσης ήταν άμεσος για τους πρωτοστά-
τες. Σχετικοί νόμοι προστασίας του δι-
καιώματος του Συνεταιρίζεσθαι δεν
υπήρχαν. Μετά την αναθεώρηση του
Συντάγματος το 1911 εμφανίσθηκε και ο
πρώτος νόμος περί επαγγελματικών
Σωματείων (281/1914).

Η πρωτοβουλία οργάνωσης των Σι-
δηροδρομικών σε Σωματεία ανήκει στο
προσωπικό των ΣΠΑΠ. Από εκεί άρχισε
δειλά-δειλά, όπως γράφομε παραπάνω,
να εμφανίζεται η πρώτη κίνηση οργα-
νώσεως. Το 1905 ιδρύθηκε το πρώτο
Σωματείο με τον τίτλο «Σύνδεσμος
Υπαλλήλων Σιδηροδρόμων Ελλάδος». Σ’
αυτό τον Σύνδεσμο πρωτογράφτηκαν οι
πιο θαρραλέοι όλων των δικτύων και

φυσικά και κάποιοι και του Σιδηροδρό-
μου Αθηνών – Πειραιώς (Σ.Α.Π.). Η
πρώτη Σιδηροδρομική απεργία κηρύ-
χτηκε στις 14.9.1906 απ’ το σχεδόν
ανοργάνωτο προσωπικό του Λαρισαϊ-
κού. Στις 19.9.1906 κήρυξε απεργία και
το προσωπικό των ΣΠΑΠ σε ένδειξη αλ-
ληλεγγύης αλλά και με τα ιδιαίτερα αι-
τήματά του.

Και η μεν απεργία του Λαρισαϊκού τέ-
λεια ανοργάνωτη εκφυλίστηκε μπροστά
στην έντονη αντίδραση Κράτους και
Εταιρίας, ενώ η απεργία των ΣΠΑΠ καλά
οργανωμένη απ’ τη διοίκηση του Συνδέ-
σμου πέτυχε και ανάγκασε την Κυβέρ-
νηση σε σοβαρές υποχωρήσεις. Ένα από
τα κύρια αιτήματα ήταν και η ίδρυση Τα-
μείων Συντάξεως και Αλληλοβοήθειας.

Μέχρι την εποχή εκείνη τα υποτυπω-
δώς λειτουργούντα ταμεία ήσαν α) το
Ναυτικό Απομαχικό, β) των Μυλεργα-
τών, γ) της Εθνικής Τράπεζας, δ) της
Τράπεζας Αθηνών και από το 1906 και
το Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Σι-
δηροδρόμων Αθηνών – Πειραιώς
(ΣΑΠ). Το Ταμείο του προσωπικού
Σ.Π.Α.Π. άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώ-
βρη του 1907. Τον ίδιο χρόνο με συνε-
χείς προσπάθειες του ενιαίου Συνδέ-
σμου όλων των Σιδηροδρομικών Ελλά-
δος επιτεύχθηκε η ίδρυση Ταμείων Αλ-
ληλοβοήθειας σε όλα τα δίκτυα και για
όλους τους εργαζομένους τακτικούς και
εκτάκτους. Οι επιτυχίες αυτές έδωσαν
αφορμή και για τη μαζικοποίηση του
Πανελλαδικού Συνδέσμου Σιδηροδρο-
μικών και έφθασε να έχει το 1912 περί
τα 1240 μέλη. Από ΣΠΑΠ 589, ΣΕΚ 187,
Αττικής 134, Θεσσαλικοί 201, Αθηνών-
Πειραιώς 54, Βορειοδυτικής Ελλάδας
53 και Πύργου – Κατάκολου 22.

Μία νέα απεργία Σιδηροδρομικών το
1914 και συνεχή απεργιακά ξεσπάσματα
την ίδια εποχή στους Τροχιοδρομικούς,
Ταχυδρομικούς, Ηλεκτροτεχνίτες και
άλλους κλάδους ανησύχησαν τη Κυβέρ-
νηση Βενιζέλου, η οποία και ψήφισε τον
νόμο 325/1914 περί επιστρατεύσεως του
προσωπικού των Σιδηροδρόμων, Τρο-
χιοδρόμων, Ατμόπλοιων, Ταχυδρομείων
και άλλων κατόπιν αποφάσεως του
Υπουργικού Συμβουλίου.

Από το 1916 ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Σιδηροδρομικών άρχισε να δια-
σπάται και να ιδρύονται ξεχωριστοί Σύν-
δεσμοι κατά κλάδους. Στη διάσπαση αυ-
τή πρωτοστάτησε ο σταθμάρχης των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Φ. Ηλιάδης.
Πρώτος και πάλι ιδρύεται ο Σύνδεσμος
Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων ΣΠΑΠ. Στη
συνέχεια οι κλάδοι ένας-ένας προχώ-

ρησαν την οργάνωση των ιδιαίτερων
κλαδικών τους ενώσεων. Όμως παράλ-
ληλα δεν άργησε να αναφανεί και η
ανάγκη συντονισμού δράσεως των κλά-
δων με την ίδρυση Ομοσπονδίας Σιδη-
ροδρομικών. Έτσι στις 30 Ιουλίου 1920
συνήλθε στον Πειραιά το πρώτο Πανσι-
δηροδρομκό Συνέδριο από Σιδηροδρο-
μικούς που αντιπροσώπευαν όλα τα δί-
κτυα εκτός φυσικά από το δίκτυο Αθη-
νών – Πειραιώς (Σ.Α.Π.). Ο Ηλεκτρικός
Σιδηρόδρομος συντόνισε τη δράση του
μέσα στην Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού
μαζί με τους Τροχιοδρόμους και την
Ηλεκτρική Εταιρία Αθηνών-Πειραιώς.
Στην Ομοσπονδία αυτή συμπεριελήφθη-
σαν και τα Φωταέρια Αθηνών – Πειραι-
ώς και έτσι είχαμε την «Ομοσπονδία
Ηλεκτρισμού και Φωταερίων».

Οι εργαζόμενοι όλων των Εταιριών
της Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού και Φω-
ταερίων είχαν και τα ιδιαίτερά των προ-
βλήματα, πέραν εκείνων που ταυτίζον-
ταν με τα γενικότερα όλων των άλλων
εργαζομένων. Εργάζονταν σε Εταιρίες
ιδιωτικών συμφερόντων και κάτω από
εργοδότες που εξυπηρετούσαν συμφέ-
ροντα Εγγλέζικου και Τραπεζιτικού Κε-
φαλαίου. Μερικοί Γενικοί Διευθυνταί
ήταν και ξενόφερτοι στην Ηλεκτρική
Αθηνών – Πειραιώς Διευθυντής είχε το-
ποθετηθεί ένας Εγγλέζος ονόματι
ΚΕΜΠ και στους Τροχιοδρόμους άλλος
Εγγλέζος ονόματι ΡΙΝΤ. Στους Σ.Α.Π.
Γενικός Διευθυντής ήταν ο Αλέξανδρος
Βλάγκαλης και στα Φωταέρια ο πολύς
Πολογιώργης γνωστός για την αντεργα-
τικότατα του.

Η Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού διαδρα-
μάτισε σοβαρότατο ρόλο στο Εργατικό
και Συνδικαλιστικό Κίνημα της χώρας
μας ιδιαίτερα στην τόσο ανώμαλη περίο-
δο που επακολούθησε την ίδρυση τόσο
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδος, όσο και της Ενωτικής Συνομο-
σπονδίας μετά τη διάσπαση του Συνδι-
καλιστικού Κινήματος της χώρας μας.

Μέσα στην Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού
διαπλάστηκαν και πλαισίωσαν το Συνδι-
καλιστικό Κίνημα προσωπικότητες
πρώτου μεγέθους όπως ο Γραμματέας
της Βασίλης Νεφελούδης, ο Πρόεδρος
του προσωπικού των Ηλεκτρικών Σιδη-
ροδρόμων Θεόδωρος Μάγγος, που πέ-
θανε εξόριστος της Μεταξικής Δικτατο-
ρίας στην Ακροναυπλία το 1942, ο Βα-
σίλης Αλιγιζάκης της Ηλεκτρικής Εται-
ρίας και τόσοι άλλοι.

Οι επί μέρους κλάδοι της Ομοσπον-
δίας Ηλεκτρισμού έπαιξαν αξιοπρόσε-
κτο ρόλο στον αγωνιστικό προσανατο-

λισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος
της χώρας μας και δεν παρέλειπαν το
καθήκον συμπαράστασης αλληλεγγύης
προς άλλους αγωνιζομένους εργατι-
κούς κλάδους, όπως όταν μόνη η Ομο-
σπονδία Ηλεκτρισμού το 1925 κατέβηκε
σε απεργία για να ενισχύσει τον απερ-
γιακό αγώνα των Σιδηροδρομικών που
συνεχιζόταν για 8η ημέρα από την κή-
ρυξη της χωρίς αποτέλεσμα.

Στα χρόνια 1932-1936 ένα μεγάλο
απεργιακό κύμα είχε ξεσπάσει σε όλη τη
χώρα με συνέπεια αιματηρές συγκρού-
σεις αστυνομικών και εργαζομένων και
πολλές συλλήψεις και εκτοπίσεις Συνδι-
καλιστών και μέχρι τον Αύγουστο του
1936 και τη Δικτατορία του Ιωάννη Με-
ταξά. Με την κήρυξη της Δικτατορίας το
Υφυπουργείο Εργασίας ανέλαβε ο Αρι-
στείδης Δημητράτος πρώην Γεν. Γραμ-
ματέας της Γεν. Συνομοσπονδίας, ο ίδιος
ανέλαβε και πάλι το αξίωμα του Γεν.
Γραμματέα της Συνομοσπονδίας και με
νόμο κατήργησε τις Ομοσπονδίες και τις
αντικατέστησε με επαγγελματικές Γραμ-
ματείες που τυπικά λειτουργούσαν σαν
εσωτερικά τμήματα της Συνομοσπονδίας.
Τα επαγγελματικά Σωματεία κρατικοποι-
ήθηκαν και στις διοικήσεις τους πέρασαν
άνθρωποι των Εργοδοτών και του Κρα-
τικού μηχανισμού.

Στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους
(Ε.Η.Σ.) πια και όχι (Σ.Α.Π.) την οργάνω-
ση των εργαζομένων με τις ευλογίες
του Δημητράτου ανέλαβαν Συνταξιούχοι
της εμπιστοσύνης του Βλάγκαλη που
τους είχε συνταξιοδοτήσει ως δήθεν
φυματικούς, για να παίρνουν σύμφωνα
με σχετική νομοθεσία ως σύνταξη σχε-
δόν ολόκληρο το μισθό των εν ενεργεία
συναδέλφων του και φυσικά κανένα εν-
διαφέρον δεν έδειχναν για εργατικές
διεκδικήσεις. Την κατάσταση αυτή ανέ-
τρεψε προς το τέλος της Δικτατορίας
μια ομάδα εργαζομένων που πρωτοδιο-
ρίσθηκαν τον Ιούλιο του 1936 για να
επανδρώσουν τα οχήματα της Νέας
γραμμής Τροχιοδρόμων Πειραιώς –
Περάματος.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 
ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

(ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ)

Ιστορικό έγγραφο κείμενο του Γιάννη Παπαδημητρίου, που είχε
δοθεί από τον ίδιο, στον Πρόεδρο του Μουσείου Μανώλη Φω-
τόπουλο και βρίσκεται στο Συνδικαλιστικό Αρχείο της Αίθου-

σας του Μουσείου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

(1920-2020)

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου 
με τη στολή του Εισπράκτορα
Τροχιοδρόμου



Είναι βαθειά η συγκίνησή μου γιατί σήμερα στα 102 χρόνια παραβρίσκομαι στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου

της Εθνικής Αντίστασης 1940—1944 στο Ιστορικό Μουσείο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων στον Πειραιά.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η�ομιλία�του�στα�Αποκαλυπτήρια�του�Μνημείου�Εθνικής�Αντίστασης

στο�Μουσείο�Ηλεκτρικών�Σιδηροδρόμω

Οι ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι, όπου πρωτο-
εργάστηκα το 1936 και υπηρέτησα το Προσω-
πικό ως Πρόεδρος του Σωματείου των Εργα-
ζομένων στη διάρκεια των σκληρών χρόνων
της Κατοχής, -Ατμοκίνητοι στην αρχή και
Ηλεκτροκίνητοι έπειτα- μεταξύ Βικτώριας και
Λιμάνι του Πειραιά με επέκταση αργότερα ως
την Κηφισιά, υπήρξαν το στολίδι της Ελλάδας
από άποψη ηλεκτροκίνησης, οργάνωσης και
ασφάλειας των επιβατών. Η συμβολή και ο
ρόλος του προσωπικού των Ηλεκτρικών Σιδηροδρό-
μων στην ιστορική διαδρομή τους, που αυτό το Μου-
σείο αναδεικνύει, υπήρξε καθοριστική.

Η ιστορία ως γνωστό ψάχνει στο παρελθόν για την
αλήθεια, βρίσκει τα γεγονότα, τα προβάλλει και φωτί-
ζει το δρόμο του μέλλοντος. Αυτή είναι η αποστολή
και αυτού του Μνημείου που αποκαλύπτουμε σήμερα.
Αναδεικνύει τον πατριωτισμό των εργαζομένων στους
Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους κατά τον Ελληνοϊταλικό
πόλεμο, όπου έβαψαν με το αίμα τους τα Αλβανικά
βουνά αλλά και τους αγώνες τους κατά την τριπλή κα-
τοχή για την επιβίωση του λαού και την Απελευθέρω-
ση της Ελλάδας. Το Μνημείο που σήμερα εγκαινιά-
ζουμε είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για τις θυσίες
τους στο βωμό της πατρίδας.

Στους αγώνες του προσωπικού, που ήταν διαρκείς
μέχρι την Απελευθέρωση, υπήρξαν πολλά θύματα που
υπέστησαν διώξεις, φυλακίσεις, εκτοπίσεις στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας αλλά και εκτε-
λέσεις. Αναφέρομαι ξεχωριστά στον εργατοτεχνίτη Τά-
σο Μάστορα που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς και

στον Γιώργο Παπαδόπουλο που βρήκε το θάνατο
στο Άουσβιτς. Εδώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ και
σε δύο παιδιά Σιδηροδρομικών, τον Βασίλη – γιο του
Σταθμάρχη Φραγκούλη, 15 ετών – και τον Κώστα – γιο
του Εκδότη Γιώργου Ξεφτίλη, ηλικίας 16 ετών – που
και τα δύο κρεμάστηκαν από τους Γερμανούς στο Πι-
κέρμι Αττικής για τους αγώνες τους και τους αγώνες
των πατεράδων τους.

Οι απεργιακοί αγώνες του προσωπικού άρχισαν,
πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, στις 12 Δεκέμβρη του 1941
με στάση εργασίας και αίτημα τη χορήγηση τροφίμων
και την οργάνωση συσσιτίων για εργαζόμενους, συν-
ταξιούχους και τις οικογένειές τους. Συνεχίστηκαν μέ-
χρι την απελευθέρωση, δημιουργώντας μεγάλα προ-
βλήματα κίνησης στους Γερμανούς που είχαν ανάγκη
να χρησιμοποιούν τον Σιδηρόδρομο για να μετακι-
νούνται προς το Ναύσταθμο. Τους αγώνες αυτούς δεν
μπόρεσε να τους κάμψει ούτε ο περιβόητος διοικητής
Τόμας Χάουζεν, που στεκόταν πάντοτε με το πιστόλι
πάνω στο τραπέζι του.

Τελευταία Αντιστασιακή πράξη των εργαζομένων
του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου υπήρξε η ένοπλη προ-

στασία των εγκαταστάσεων του Σιδηροδρόμου από την
απόπειρα ανατίναξης την ημέρα αποχώρησης των κα-
τακτητών από την Αττική. Έφθασαν μέχρι την οδό Μη-
τσοπούλου, πίσω από το Εργοστάσιο ΗΣΑΠ όπου και
σκότωσαν τον Σωτήρη Καλμπόκη. Τελικά, αναγκάστη-
καν να υποχωρήσουν γιατί αντιλήφθηκαν την ένοπλη
αντίσταση. Την ίδια στιγμή μια άλλη διμοιρία των κα-
τακτητών προχώρησε προς το Εργοστάσιο της Ηλε-
κτρικής Εταιρίας αλλά απωθήθηκε και εκεί χάρη στη
σθεναρή αντίσταση του προσωπικού της. Στη μάχη αυ-
τή έπεσαν τρεις εργάτες της Ηλεκτρικής.

Τελειώνοντας, θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση του
Σωματείου των Συνταξιούχων τόσο για τη δημιουργία
αυτού του Μουσείου, όσο και του Μνημείου της Εθνι-
κής Αντίστασης που αποκαλύπτουμε σήμερα. Να ευ-
χαριστήσω και να συγχαρώ επίσης προσωπικά τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού
ΣΤΑ.ΣΥ Νικόλαο Παπαθανάση για τη στήριξη και τη
συμβολή του στο έργο αυτό. Να ευχαριστήσω και να
συγχαρώ ακόμη ιδιαιτέρως τον Μανώλη Φωτόπουλο
ως εμπνευστή και ακούραστο εργάτη της ξεχωριστής
αυτής προσπάθειας.

Μέρος 2ον

Τελευταίο δείγμα αγάπης!!! και εκτίμησης!!! 
προς το Μουσείο του απερχόμενου

Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας 
κ. Γεωργίου Θωμόπουλου

ΗΔιοίκηση του Μουσείου με το υπ’ αριθ.
2929/10 Μαρτίου 2020 έγγραφό της, ζητούσε
από τον κ. Θωμόπουλο να δώσει εντολή στις

αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας να κάνουν απολύ-
μανση σε όλους τους χώρους του Μουσείου.

Πρωτοκολλήθηκε στις ΣΤΑΣΥ στις 10-3-2020
(αριθμός πρωτοκόλλου 3845).

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ
ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ.

Ίσως ο κ. Θωμόπουλος να μην μας συμπαθούσε και
ιδιαίτερα εμένα, γιατί δεν του έκανα τη χάρη να μετα-
φέρω εκθέματα του Μουσείου στο Γραφείο του, για να
δημιουργήσει δικό του Εκθεσιακό χώρο,για να το δεί-
χνουν όπως έλεγε, τόσο αυτός, όσο και η τότε ιδιαιτέρα
του, σε όσους επισκέπτονται το Γραφείο του.

Η απάντηση που τους είχα δώσει και προφανώς δεν
τους άρεσε ήταν:

«Το Μουσείο είναι ένα και όποιος θέλει να το επι-
σκεφτεί να έρθει στον Πειραιά. Τα εκθέματα είναι κα-
ταγραμμένα και τοποθετημένα σε προθήκες και δεν
μετακινούνται έξω από τους χώρους του Μουσείου».

Η προστασία όμως κ. Θωμόπουλε των μαθητών,
φοιτητών των εργαζομένων στο Μουσείο, αλλά και
όσων καθημερινά επισκέπτονται το Μουσείο, είναι
υποχρέωση όλων μας, να τους προστατεύουμε.

Λυπάμαι που μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σας
πείσω για να το κατανοήσετε εκτός και εάν εσείς αι-
σθάνεστε ΑΤΡΩΤΟΣ από τον ΚΟΡΟΝΟΪΟ.

Όπως λυπάμαι που στα τέσσερα χρόνια που βρίσκε-
στε στους χώρους της Εταιρίας, δεν μπορέσατε να κα-
ταλάβετε, ποια Ιστορική Εταιρία σας εμπιστεύτηκαν να
διοικήσετε.

Γι’ αυτό και δεν είπατε ούτε μία κουβέντα και δεν

βγάλατε καμία Ανακοίνωση ή Δελτίο Τύπου για την
Επέτειο των 150 ΧΡΟΝΩΝ από την ίδρυση της Εται-
ρίας.

Αλλά και για τους Αγώνες, προσφορά και θυσία των
Εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια.

Γι’ αυτό και δεν φροντίσατε να τυπωθεί το ΛΕΥΚΩ-
ΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Και αυτά σας τα λέει ένας άνθρωπος που για 65
χρόνια βρίσκεται στους χώρους αυτούς, ως εργαζό-
μενος και συνταξιούχος, με 46 χρόνια Συνδικαλιστική
Δράση και δικαιούται να έχει άποψη και να την εκ-
φράζει.

Πειραιάς 16 Ιουνίου 2020

Μανώλης Φωτόπουλος
Πρόεδρος του Μουσείου

Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
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• Λιώσης Γιώργος:
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώ-
ρους του Μουσείου: Ένα (1) πίνακα
ζωγραφικής του Τραμ του Περάματος
στην Πλατεία Λουδοβίκου. 

• Μοδές Βασίλης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώ-
ρους του Μουσείου: Δύο (2) Εγκόλπια
Κλίμακας Σιδηροδρομικής Γραμμής
(ΗΣΑΠ) από Πειραιά-Αττική και από
Ομόνοια-Κηφισιά. Ένα (1) Πίνακα δια-
στάσεων σιδηροτροχιών και μία (1)
Κάρτα Εισόδου στα οχήματα Σιδηρο-
δρόμου.

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Ματσής Στέλιος 50 Ευρώ
• Τσαλαμπάσης Βαγγέλης 10 Ευρώ
• Καστανός Χρήστος

(Φίλος Μουσείου) 50 Ευρώ
• Κεραμίδας Θανάσης 10 Ευρώ
• Δημητρίου Ερμιόνη 15 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Γιάννης 20 Ευρώ
• Στρατικόπουλος Κώστας 20 Ευρώ
• Κοκκίνου Ντίνα 50 Ευρώ
• Ζαρκαδούλας Γιώργος 25 Ευρώ
• Αντωνογιώργος Απόστολος 25 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις μνήμηΔωρεές εις μνήμη

• Μαστοράκος Γρηγόρης: Συνταξιούχος
ΗΣΑΠ, κατέθεσε υπέρ των σκοπών του
Μουσείου το ποσό των 50,00 Ευρώ εις
μνήμη των γονέων του Παναγιώτη και
Δάφνης Μαστοράκου.

• Κοκκίνης Γιάννης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ,
κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου
το ποσό των 40,00 Ευρώ εις μνήμη των γο-
νέων του Παναγιώτη και Ελένης Κοκκίνη.

• Σκούρας Γιώργος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ,
κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου
το ποσό των 25,00 Ευρώ εις μνήμη του συ-
ναδέλφου του Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Η

προγραμματισμένη για την Τε-
τάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020,
Έκτακτη Γενική Συνέλευση του

Μουσείου που είχε θέμα Ημερήσιας
Διάταξης:

Απόφαση για κατάργηση του υπ’ αριθ.
63126/2010 Καταστατικού του Μουσείου.

Αναβλήθηκε, γιατί δεν υπήρξε η προ-
βλεπόμενη απαρτία.

Προσήλθαν 44 Εταίροι, ενώ για να
πραγματοποιηθεί η Συνέλευση χρειαζό-
τανε η παρουσία 56 Εταίρων.

Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πεί-
σουμε τις συναδέλφισσες και τους συ-

ναδέλφους Εταίρους του Μουσείου,
παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβά-
λαμε, μέσω της Εφημερίδας, με επιστο-
λές αλλά και με τηλεφωνήματα, το πόσο
απαραίτητη ήταν η παρουσία τους, για
να ξεπεραστεί το πρόβλημα με το Κατα-
στατικό του 2010.

Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προ-
βληματίσει όλους, γιατί δεν αφορά μόνο
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής, αλλά την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Μουσείου μας, γε-
νικότερα και θα είναι ιστορικό λάθος,
από αδιαφορία, να καταστρέψουμε και

να διαλύσουμε ό,τι με ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΗΣΑΜΕ εδώ και 25 χρόνια.

Είχε αποφασιστεί, η Συνέλευση να
επαναληφθεί μαζί με τη Συνέλευση του
Σωματείου, που επρόκειτο να γίνει στις
27 Μαρτίου.

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ανέτρεψε τα πάντα,
γι’ αυτό και δεν μπορούμε τώρα, να προ-
γραμματίσουμε και να ανακοινώσουμε,
το πότε θα πραγματοποιηθεί η Συνέ-
λευση.

Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα
υπάρξουν έγκαιρα σχετικές Ανακοινώ-
σεις.                                           Η Διοίκηση

έπισκέψεις Σχολείων 
Συλλόγων - ιδρυμάτων

•4-2-2020:�1o ΕΠΑΛ�Νέας�Ιωνίας�Α΄
Ομάδα�(άτομα�23)

• 6-2-2020:�1ο�ΕΠΑΛ�Αγίας
Παρασκευής�(άτομα�63)

• 21-2-2020:�Κέντρο�Προσχολικής
Αγωγής�(άτομα�22)�

• 27-2-2020:�1ο�ΕΠΑΛ�Νέας�Ιωνίας
Β΄�Ομάδα�(άτομα�23)�

• 28-2-2020:�1ο�ΕΠΑΛ�Σιβιτανιδείου
Σχολής�(άτομα�29)�

Σύνολο 160 άτομα 

❱Κοκκίνης Γιάννης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
❱ Τουρναβίτης Κώστας: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
❱Λιώσης Γιώργος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
❱Ρενιέρης Λευτέρης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
❱Πουλιάσης Σπύρος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
❱Χαριτόπουλος Νίκος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Νέοι Εταίροι
Μουσείου

Όπως όλα τα Μουσεία της Ελλάδας, έτσι και το δικό
μας με Κρατική εντολή παρέμεινε κλειστό.

Εμείς για λόγους ασφαλείας και προστασίας των επι-
σκεπτών και των εργαζομένων στο Μουσείο, από την
Δευτέρα 9 Μαρτίου αναβάλαμε όλες τις προγραμματισμέ-
νες επισκέψεις, φοιτητών του Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Σχολείων και Συλλόγων του Πειραιά.

Το Μουσείο άνοιξε στις 15 Ιουνίου αφού προηγού-
μενα έγιναν με κάθε σχολαστικότητα καθαρισμοί όλων
των Εκθεσιακών χώρων του Υπογείου, Ισογείου, Ημιώ-
ροφου, 1ου και 2ου Ορόφου, W.C, Αποθηκών και Ερ-
γαστηρίων.                                                       Η Διοίκηση

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο  
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Λόγω του Κορωνοϊού οι εκδηλώσεις που επρόκειτο
να πραγματοποιήσει το Μουσείο μας το Σάββατο 16
και την Κυριακή 17 Μαΐου, για τη ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ
ΜΟΥΣΕΙΟΩΝ αναβλήθηκαν.

Οι εκδηλώσεις θα ήταν αφιερωμένες στο ιστορικό
Τροχαίο Υλικό των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και σε όσους εργά-
στηκαν και εργάζονται στην αγαπημένη μας Εταιρία.

Με Εκθέσεις εντύπων, σχεδίων, φωτογραφιών, ερ-
γαλείων, στολών κ.α. από το πλούσιο και μοναδικό Αρ-
χείο που φυλάσσεται στους αποθηκευτικούς χώρους
του Μουσείου.                                             Η Διοίκηση

Α Ν Α Β Λ Η Θ Η Κ Α Ν
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Οι εκδηλώσεις που πραγματο-
ποίησε το Μουσείο μας το
έτος 2019 και οι οποίες ήταν

αφιερωμένες στα 150 χρόνια των
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Στις 80 σελίδες του Ενημερωτι-
κού Δελτίου, έχουν δημοσιευθεί οι
δραστηριότητες και εκδηλώσεις των
Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού, τα
οποία είναι πιστοποιημένα στο
Υπουργείο Πολιτισμού, μεταξύ αυ-
τών και το δικό μας.

(Έχει πιστοποιηθεί στις 19-11-
2010).

Δημοσιεύουμε παρακάτω:
α) Την επιστολή της Διοίκησης

του ICOM προς τον Πρόεδρο του
Μουσείου κ. Μανώλη Φωτόπουλο

β) Το άρθρο με θέμα: Εκθέσεις
στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηρο-
δρόμων: και αφορά τις εκθέσεις
του Ηλία Σαρατσιώτη, του Γιάννη
Κωνσταντάρα και του Κώστα Τζα-
νετόπουλου.

Η Διοίκηση

ΔημοΣιέΥΘηκΑΝ Στο έΝημέΡΩτικο Δέλτιο τοΥ ICOM
(ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)


