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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Ζητούνται 
επειγόντως λύσεις

Ζούμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν πάρα
πολλοί μωροφιλόδοξοι ηγέτες στο προ-

σκήνιο, σε μία κοινωνία που βρίσκεται σε
σύγχυση χωρίς γεωπολιτικές και οικονομικές
διατεταγμένες με την τρομοκρατία να βρίσκε-
ται στην πρώτη θέση της επικαιρότητας και να
σπέρνει το θάνατο, τον τρόμο και το φόβο σε
όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.

Καθημερινώς ξεπηδούν κρίσεις από παντού
που είναι εθνικές, οικονομικές, πολιτισμι-

κές, θρησκευτικές, τοπικές και κοινωνικές
που παρουσιάζονται με διαφορετικό υπόβα-
θρο η καθεμία και ξεπηδούν η μία πίσω από
την άλλη προκαλώντας ένα γενικευμένο κλίμα
ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

Οι προγνώσεις των διεθνών αναλυτών με
αυτές τις συνθήκες που επικρατούν,

ασφαλώς δεν μπορεί να είναι οι καλύτερες.
Όλοι οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι επόμενοι
μήνες θα αποδειχθούν ιδιαιτέρως κρίσιμοι για
τις παγκόσμιες εξελίξεις και μάλιστα τη στιγ-
μή που η εκρηκτική κατάσταση στη Συρία και
εν γένει στην ευρύτερη ζώνη της Μέσης Ανα-
τολής δοκιμάζει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας για
το ποιος έχει το πάνω χέρι για τον έλεγχο της
περιοχής.

Μέγα θέμα είναι και η κατάσταση στη γει-
τονική Τουρκία μετά το διχαστικό δημο-

ψήφισμα που ίσως να έχει επιπτώσεις στις
μεταξύ μας σχέσεις. Η Μ. Βρετανία μετά την
αποχώρηση από την Ευρώπη χαράζει τη δική
της πορεία. Η άνοδος των ακροδεξιών τάσε-
ων στη Γαλλία είναι πρόκληση για όλη την
Ευρώπη.

Τα Βαλκάνια έχουν εισέλθει σε νέα φάση
αστάθειας και διεκδικήσεων καθώς η πο-

λιτική κρίση στα Σκόπια, σε συνδυασμό με τις
εδαφικές διεκδικήσεις της Αλβανίας, καθι-
στούν το περιβάλλον σχεδόν εύφλεκτο. Οι
εξεγέρσεις στη Λατινική Αμερική τείνουν να
γίνουν εμφύλιος πόλεμος. Η συνεχώς εντει-
νόμενη επιθετικότητα που επιδεικνύει το
στρατοκρατικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας
υποκρύπτει κεκαλυμμένους ανταγωνισμούς
των Αμερικανών με τους Κινέζους, καθώς
όλοι αναγνωρίζουν ότι πίσω από τους ηγέτες
της Βόρειας Κορέας κρύβεται το Πεκίνο, κάτι
που αποκτά ξεχωριστή σημασία για τον απρό-
βλεπτο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τους
Κινέζους βασικούς αντιπάλους και ανταγωνι-
στές.

Κοινή είναι, λοιπόν, η πεποίθηση ότι ο πλα-
νήτης Γη έχει προ πολλού εισέλθει σε φά-

ση μεγάλης αστάθειας και απόλυτης αβεβαι-
ότητας και πρέπει να αντιληφθούν οι ηγέτες
ότι αυτή η κατάσταση είναι μία πυριτιδαποθή-
κη έτοιμη να εκραγεί, που θα έχει καταστρο-
φικά αποτελέσματα για όλους. Χρειάζεται
άμεσα να βρεθούν λύσεις πριν να είναι πολύ
αργά. 

Η Διοίκηση

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Σωμα-
τείο μας πραγματοποίησε την
Ετήσια Καταστατική Απολογι-

στική Συνέλευσή του και έστειλε μή-
νυμα με πολλούς αποδέκτες για να
τους ενημερώσει για την οικτρά οι-
κονομική και όχι μόνο κατάσταση που
βιώνουν οι συνταξιούχοι και να τους
θέσει προ των ευθυνών των. Πρέπει
επιτέλους να καταλάβουν οι κρατούν-
τες τις τύχες μας στα χέρια τους ότι
οι συνταξιούχοι μπορεί να είναι από-
μαχοι της εργασίας, δεν είναι όμως

απόμαχοι της ζωής. Έχουν δικαιώ-
ματα και αυτά τα δικαιώματα θα τα
διεκδικήσουν με κάθε θυσία. Κύριοι
εξουσιαστές δεν εκλιπαρούμε ελεη-
μοσύνη, προσφέραμε πολλά στην Πα-
τρίδα και τώρα στη δύση του επίγειου
βίου μας ζητάμε από την Πολιτεία να
μας δώσει αυτά που μας οφείλει και
κυρίως να μας δώσει πίσω όλα αυτά
που μας έκλεψαν τα 7 χρόνια των
μνημονίων, καθώς μόνο οι μισθωτοί
και οι συνταξιούχοι πλήρωσαν, πλη-
ρώνουν και θα συνεχίζουν να πληρώ-

νουν μελλοντικά την ανικανότητα των
κυβερνώντων αυτήν τη χώρα. Δεν τα
φάγαμε μαζί κύριοι κυβερνώντες
χθες και σήμερα. Εσείς τα φάγατε και
εμείς τα πληρώνουμε. Λάβετε υπ’
όψιν σας ότι αυτή η κατάσταση δεν
μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Τέρμα η
κοροϊδία, οι συνταξιούχοι έχουν φτά-
σει στα άκρα, δεν αντέχουν άλλα μέ-
τρα. Είναι καιρός πλέον κυβερνώντες
και κυβερνώμενοι να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν πριν γί-
νουμε Βενεζουέλα. 

❱
Διαβάστε στον 24σέλιδο «ΗΛΕΚΤΡΙ-

ΚΟ» τις ομιλίες, τις τοποθετήσεις και

τους χαιρετισμούς που έγιναν στην

Ετήσια Καταστατική Συνέλευση του

Σωματείου μας στις 29 Μαρτίου 2017

στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».

❱
Στις σελίδες 11-21 διαβάστε τις

απομαγνητοφωνημένες ομιλίες

όλων των ομιλητών, τη λογοδοσία,

την ταμειακή διαχείριση του Σωμα-

τείου και των πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων, το ψήφισμα της Γενικής Συνέ-

λευσης και την έκθεση της Ελεγκτι-

κής Επιτροπής. 

❱
Είναι για δική σας ενημέρωση και

κρίση για τη δράση και τη λει-

τουργία του Σωματείου μας. Στην

Εφημερίδα μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»

έχουμε σαν αρχή να καταγράφουμε

και να δημοσιεύουμε όλες τις σκέ-

ψεις και απόψεις, χωρίς καμία εμπά-

θεια και χωρίς καμία εξάρτηση, πα-

ραθέτουμε μόνο γεγονότα. Η κρίση

είναι δική σας.

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Άρχισαν ήδη οι πρώτες ζέστες του καλοκαιριού οι οποίες γίνονται πιο ζεστές
με τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν εις βάρος των συνταξιούχων από την

πολιτεία και είναι καιρός πλέον να προγραμματίσουμε τα σχέδιά μας για τις
καλοκαιρινές μας αποδράσεις με τα αγαπημένα μας πρόσωπα στο βουνό ή
στη θάλασσα, μακριά από τα πολύβουα αστικά κέντρα για να απολαύσουμε

τις δροσερές μέρες και νύχτες του καλοκαιριού.
Ευχόμαστε δροσερό και ανέμελο καλοκαίρι για όλες και όλους.

Η Διοίκηση

Καλό
Καλοκαίρι



• Κάπας Παναγιώτης 20 Ευρώ 

• Χονδρός Παναγιώτης 10 Ευρώ 

• Χαραλαμπόπουλος Κίμων 20 Ευρώ

• Παπαδόπουλος Νίκος 10 Ευρώ

• Σιώμος Χρήστος 20 Ευρώ

• Μηλιώνης Ιωάννης 

του Δημητρίου 20 Ευρώ

• Χαρκιολάκη Αικατερίνη 20 Ευρώ

• Ουρανός Κώστας 20 Ευρώ

• Τσώλης Γεώργιος 20 Ευρώ

• Πατρινέλης Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Μαυροειδής Δημήτριος 20 Ευρώ

• Φετάνη Άννα 10 Ευρώ

• Μαρκάτης Παύλος 20 Ευρώ

• Μαυρογιώργης Γεώργιος 20 Ευρώ

• Θεοδωρόπουλος Ανδρέας 20 Ευρώ

• Ζαρκαδούλας Άγγελος 20 Ευρώ

• Τσαπλαντώκας Ιωάννης 10 Ευρώ

• Αλευρογιάννης Ιωάννης 20 Ευρώ

• Μιχαηλίδης Ευάγγελος 10 Ευρώ

• Γαροφαλλίδης Κώστας 20 Ευρώ

• Τούγιας Βασίλης 20 Ευρώ

• Πρέκας Νίκος 20 Ευρώ

• Δετώρος Γεώργιος 20 Ευρώ

• Πατελάρος Κώστας 15 Ευρώ

• Φρίμας Λεωνίδας 10 Ευρώ 

ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Ηλεκτροδηγός 1930-2017

Στα 87 του χρόνια ο Ιωακείμ πήρε την απόφαση για να αποχαι-
ρετίσει για πάντα το μάταιο τούτο κόσμο. Εργάστηκε στους ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του ηλεκτροδηγού, διακρινόταν για τον
πράο χαρακτήρα του και τη διάθεση για συνεργασία με τους συ-
ναδέλφους του. Διακρινόταν για την εργατικότητά του, την εντιμό-

τητά του και το φιλότιμό του. Σαν συνταξιούχος μπορεί να ήταν λίγο απόμακρος, δεν έπαψε
όμως ποτέ να ενδιαφέρεται για τα τεκταινόμενα. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Ιωα-
κείμ, αιωνία να είναι η μνήμη σου.

ΠΑΠΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1926-2017

Έφυγε από την επίγεια ζωή πλήρης ημερών ο καλός συνάδελφος
Δημήτρης Παπαδάς. Ο Δημήτρης εργάστηκε στα πράσινα λεωφο-
ρεία ως οδηγός μέχρι το Σεπτέμβριο του 1971 που συνταξιοδοτή-
θηκε. Διακρινόταν για την καλοσύνη του, τη συναδελφική αλλη-
λεγγύη και την αγάπη του για το συνάδελφό του και την υπηρεσία
του. Μετά τη συνταξιοδότησή του και την εγγραφή του στο Σωματείο

Συνταξιούχων, έγινε μόνιμος κάτοικος της ιδιαίτερης πατρίδας του το Χιλιομόδι Κορινθίας,
εκεί όπου και σήμερα αναπαύεται. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε, θα τον θυ-
μόμαστε με αγάπη.

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Σταθμάρχης Πράσινων λεωφορείων 1953-2017

Στην ηλικία των 64 ετών πήρε την απόφαση για το μεγάλο ταξίδι
που δεν έχει γυρισμό ο συνάδελφος Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας εργά-
σθηκε στους ΗΣΑΠ πολλά χρόνια και συνταξιοδοτήθηκε το 2007
με την ειδικότητα του σταθμάρχη στα Πράσινα Λεωφορεία. Ήταν
ένας καλός και ευσυνείδητος υπάλληλος και αγαπητός συνάδελφος.
Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος για όσους είχαν την τύχη να τον

γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του. Όμως δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξή του
καθώς η μοίρα του επεφύλασσε άσχημα παιχνίδια με την υγεία του. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της αττικής γης που τον σκέπασε. Στους οικείους του ευχόμαστε την εξ ύψους πα-
ρηγοριά και όλοι μαζί να τον θυμούνται με αγάπη. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπαρχιεργάτης Γραμμής 1948-2017

Χτυπημένος από την επάρατο νόσο της εποχής αποχαιρέτισε το
μάταιο τούτο κόσμο ο Γιάννης Παρασκευάκος. Εργάστηκε πολλά
χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ στη διεύθυνση γραμμής και έργων,
έφθασε στον βαθμό του Υπαρχιεργάτη που συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν
ένας καλός συνάδελφος και καλός οικογενειάρχης. Ο Γιάννης από

τις 29 Απριλίου αναπαύεται στο κοιμητήριο του Σχιστού. Ευχόμαστε να έχει ούριο άνεμο
στο ταξίδι του και να δίνει ο θεός βάλσαμο παρηγοριάς στους δικούς του ανθρώπους.

ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1924-2017

Στις 5 Μαΐου ο Παναγιώτης έκλεισε τον επίγειο βίο του, ένα βίο
γεμάτο με αγώνες για ένα καλύτερο αύριο όχι για τον εαυτό του,
αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Ο Παναγιώτης ήταν ένας ιδεολόγος
γεμάτος με αισθήματα αγάπης και προσφοράς προς τον άνθρωπο.
Πίστευε ότι αξίζει να παλεύουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο, πί-
στευε στη συλλογική προσπάθεια και συγχρόνως έκανε ότι μπο-

ρούσε για να βελτιώσει τα κακώς κείμενα στην κοινωνία. Ήταν από εκείνους τους φίλους
που μπορείς να βασιστείς πάνω τους, ήταν απίστευτα ένας καλός άνθρωπος. Όλη του τη
ζωή συνέχισε να παλεύει για τα ίδια ιδανικά, με το ίδιο πάθος, με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια
μέχρι τα 93 του χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Ήταν ένας ακέραιος και έντιμος χαρακτήρας
χωρίς σκοπιμότητες, ιδιοτέλεια και άλλες επιδιώξεις για το θεαθήναι. Η μορφή του, η ευ-
θυκρισία του, η μαχητικότητά του, αλλά προπαντός το ήθος του και η διάθεση για προσφορά
προς κάθε κατεύθυνση, δε θα ξεχαστούν από όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και μαζί πο-
ρευτήκαμε για πολλά χρόνια. Ήταν ενεργός πολίτης στον εργασιακό του βίο καθώς και
μετά την αποχώρησή του από την εργασία. Όταν συνταξιοδοτήθηκε παρέμεινε και πάλι
ενεργός πολίτης. Αγάπησε όσο λίγοι συνάδελφοι το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και κα-

θημερινά έδινε το παρόν του στα γραφεία του Σωματείου. Ο Παναγιώτης μας έχει αφήσει
πολλά για να τον θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Παναγιώτη.
Έφυγες από τη ζωή αλλά δε θα φύγεις ποτέ από τις καρδιές μας, το πέπλο της λήθης δε θα
σκεπάσει ποτέ τη θύμησή σου.

ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φύλακας Γραμμής 1920-2017

Ο συνάδελφος Δημήτρης Κακαβογιάννης πλήρης ημερών
έκλεισε τον επίγειο βίο του και πήρε το δρόμο για το μεγάλο ταξίδι
που δεν έχει γυρισμό. Ευχόμαστε ο αγαπητός Δημήτρης να διαβεί
την Αχερουσία λίμνη με ούριο άνεμο καθώς όλη του η διαδρομή
στη ζωή του ήταν ήσυχη και ήρεμη. Προσέφερε τις υπηρεσίες του
για πολλά χρόνια στους ΕΗΣ πάντα με αγάπη γι’ αυτό που έκανε.

Τον γνωρίσαμε στη γραμμή Πειραιά-Πέραμα ως φύλακα. Αγαπούσε όλους τους συναδέλ-
φους του και είχε άριστη συμπεριφορά προς όλους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αττικής
γης που τον σκεπάζει από τις 2 Μαΐου.

ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1933-2017

Από τις 10 Μαΐου αναπαύεται στα χώματα της ιδιαίτερης πα-
τρίδας του στην Κρήτη ο αγαπητός συνάδελφος Μανώλης μετά
από μακροχρόνια ασθένεια που τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι
του πόνου. Ο Μανώλης ήταν ο καλός και αγαθός συνάδελφος
και φίλος που είχε μέσα του μόνο αγάπη για όλους. Ξεκίνησε
τον εργασιακό του βίο στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως εισπράκτορας στα

Πράσινα Λεωφορεία και μετά στον σιδηρόδρομο και συνταξιοδοτήθηκε ως προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας. Ως συνταξιούχος ήταν κοντά στο Σωματείο του μέχρι την ημέρα που η
ασθένειά του δεν του επέτρεπε πλέον να δίνει το παρόν του στις εκδηλώσεις και τα καλέ-
σματα του Σωματείου. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Μανώλη. Θα σε θυ-
μόμαστε με αγάπη καθώς μόνο αγάπη έδινε στον επίγειο βίο σου.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 1953-2017

Πολύ αργά πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του συναδέλφου μας Χρήστου Λιακόπουλου,
καθώς μετά την πρόωρη συνταξιοδότησή του για λόγους υγείας είχε εγκατασταθεί στην ιδι-
αίτερή του πατρίδα Αμφίκλεια Φθιώτιδος και έφυγε από τη ζωή από τις 20 Φεβρουαρίου
2016. Ευχόμαστε να είναι αιωνία η μνήμη του.

ΧΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
Τεχνίτης Εργοστασίου-Διεκπεραιωτής 1958-2017

Ένας καλός και αγαπητός από όλους συνάδελφος έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Ο Παναγιώτης εργάσθηκε πρώτα στο
εργοστάσιο ως τεχνίτης και αργότερα για λόγους υγείας μετετέθη
στη Γενική Διεύθυνση ως διεκπεραιωτής. Όμως σοβαροί λόγοι
τον εξανάγκασαν να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα το 2003. Ήταν
ένας εξαιρετικός άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας που
δεν τον άφησαν να αναδείξει όλα τα προσόντα με τα οποία τον
είχε προικίσει η φύση. Βασανίστηκε πολύ στα λίγα χρόνια που

έζησε και ευχή όλων είναι να βρει τη γαλήνη και την ξεκούραση στην άλλη ζωή. Ευχόμαστε
να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο του ταξίδι. Όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε θα τον θυμόμαστε
με αγάπη καθώς μόνο αγάπη έδινε στη ζωή του παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμε-
τώπιζε επί πολλά χρόνια. 

ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών 1939-2017

Από τις 25 Μαΐου 2017 αναπαύεται στο κοιμητήριο του Σχιστού
ο Θύμιος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από θανατηφόρο
ατύχημα στο σπίτι του. Στην τελευταία του κατοικία τον συνό-
δευσαν η οικογένειά του, οι συγγενείς και φίλοι καθώς και
πολλοί συνάδελφοί του. Ήταν η προσωποποίηση του καλού και
αγαθού, πάντα με το χαμόγελο στο στόμα του. Εργάστηκε για
πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι το 1992 που συνταξιοδο-

τήθηκε με την ειδικότητα του Εργοδηγού Ηλεκτροδηγών. Ήταν ο ευσυνείδητος και καλός
συνάδελφος, πάντα προσπαθούσε να μην αδικήσει το συνάδελφο αλλά και έδειχνε το αμέ-
ριστο ενδιαφέρον του και για την υπηρεσία του. Υπήρξε ο τέλειος οικογενειάρχης, ο στορ-
γικός πατέρας και ο αγαπημένος σύζυγος. Στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ άφησε το
στίγμα του και όλοι θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Ευχόμαστε να είναι αιωνία η μνήμη του
και ο θεός να δίνει βάλσαμο παρηγοριάς στην οικογένειά του.

• Σιδερής Ιωάννης 50 Ευρώ

• Καπετάνου Τασία 50 Ευρώ 

• Γεωργίου Κώστας 20 Ευρώ

• Μπουλουκάκη Τετιάνα 50 Ευρώ

• Μαυρίκος Εμμανουήλ 20 Ευρώ

• Χαμπάκη-Μανδρέκα Φιλιώ 20 Ευρώ

• Κράκαρη Ζωή 40 Ευρώ

• Νικολόπουλος Κώστας 30 Ευρώ
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KOINΩNIKA Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο
και την Εφημερίδακαι την Εφημερίδα

Δωρεές Δωρεές 

για την Εφημερίδαγια την Εφημερίδα

• Σιούλας Ευάγγελος 20 Ευρώ

ΘΑΝΑΤΟΙ Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας,
καταθέσαμε τα παρακάτω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου,
στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από κον-
τά μας:
Στη μνήμη του Aχιλλέα Αμανατίδη και ύστερα από επιθυμία

της συζύγου του Μαρίας Αμανατίδη, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Στη μνήμη του Ιωάννη Παρασκευάκου και ύστερα από επιθυ-
μία της συζύγου του Ευαγγελίας-Ουρανίας Παρασκευάκου,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην
«Κιβωτό του Κόσμου».

Στη μνήμη του Ιωακείμ Κούστα και ύστερα από επιθυμία της
συζύγου του Μαρίας Κούστα, το ποσό των 90 ευρώ αντί στε-
φάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στη μνήμη του Δημητρίου Κακαβογιάννη και ύστερα από επι-
θυμία της συζύγου του Μαρίας Κακαβογιάννη, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίν-
θης.

Στη μνήμη της Ελένης Χαμπάκη και ύστερα από επιθυμία της
κόρης της Φιλιώς Χαμπάκη-Μανδρέκα, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Άσυλο Ανιάτων της Μη-
τροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Στη μνήμη της Γεωργίας Τζάνου και ύστερα από επιθυμία του
υιού της Ιωάννη Τζάνου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφά-
νου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στη μνήμη του Εμμανουήλ Μπετίνη και ύστερα από επιθυμία
της συζύγου του Ναυσικάς Μπετίνη, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης.

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ

KΩΔIKOΣ 01-3164
ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO

TOY ΣΩMATEIOY ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2017

AP. ΦYΛΛOY 132
TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ�ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ�ΗΣΑΠ

Έδρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185-31, 
Γραφεία: Πλατεία Λουδοβίκου 1

Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά 1ος όροφος. 
Τηλέφωνα: 210-5228.664, 210-5233.865, 210-4190.755,

210-4221.488 FAX: 210-5243.451

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH�EΠITPOΠH

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ�ΣYMBOYΛOΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

TEXNIKH�EΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος

6932 212755 - 210 5241576 - Fax: 210 5200006
E-mail: nikosth2004@yahoo.gr

https://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902 

E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

ΠΕΝΘΗ

Αντί Στεφάνου

Αυτοί που έφυγαν

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέ-
χρι σήμερα 10 συνάδελφοι έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα:

ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ: Hλεκτροδηγός ετών 87

ΠΑΠΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 91

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Σταθμάρχης
Πράσινων Λεφορείων ετών 64

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Κηπουρός ετών 69

ΤΖΙΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Hλεκτροδηγός 

ΚΑΛΑΒΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
Χήρα Νικολάου ετών 88

ΚΑΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 93

ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Φύλακας Γραμμής ετών 97

ΧΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ:
Χήρα Κωνσταντίνου ετών 90

ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 84

ΤΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ:
Χήρα Αναστασίου ετών 69

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ετών 64

ΧΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ετών 59

ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ:
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 78

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

Η συναδέλφισσα Φιλιώ Χαμπάκη-Μανδρέκα
κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας της Ελέ-
νης Χαμπάκη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου και της εφη-
μερίδας του Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Κώστας Γαροφαλλίδης κατέ-
θεσε στη μνήμη της συζύγου του Αναστα-
σίας Γαροφαλλίδη, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Κώστας Γαροφαλλίδης κατέ-
θεσε στη μνήμη της συζύγου του Αναστα-
σίας Γαροφαλλίδη, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών της εφημερίδας του Σω-
ματείου μας.

Ο συνάδελφος Λεωνίδας Φρίμας κατέθεσε
στη μνήμη του αδελφού του Γεωργίου
Φρίμα, το ποσό των 10 ευρώ υπέρ των
σκοπών Σωματείου μας.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην
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Και καθώς ο καιρός περνούσε άλ-
λαζαν άνθρωποι και καταστάσεις. Πάν-
τα ακούγονταν «απόψεις» για «αλλα-
γές» στην κατασκήνωση κυρίως, για
μεταμορφώσεις, αναμορφώσεις του
χώρου και διάφορα άλλα. Μου έκανε
εντύπωση ότι για τα άλλα δυο σημαντι-
κά οργανωτικά – παιδευτικά – πολιτικά
σχήματα: την Πολιτιστική Λέσχη και τον
Παιδικό Σταθμό, οι εκάστοτε ιθύνοντες
δεν έδειχναν ενδιαφέρον. Δεν τους
απασχολούσαν. Ίσως επειδή δεν είχαν
την «μαζικότητα» και τα άμεσα εμφανή
στοιχεία που προκύπτουν από αυτά. Γι’
αυτό ίσως ήταν και τα πρώτα που εγκα-
τέλειψαν…

Η κατασκήνωση εκτός της μαζικό-
τητας έχει το πλεονέκτημα της περιο-
δικότητας, του σύντομου και του άμεσα
εντυπωσιακού από απόψεως επικοινω-
νίας μαζικών εκδηλώσεων, επιδείξεων
«ενδιαφέροντος» και προβολών, ενώ η
Πολιτιστική Λέσχη και ο Παιδικός Σταθ-
μός είχαν τον χαρακτήρα της μονιμότη-
τας. Της συνεχούς ροής ενδιαφέρον-
τος, μέριμνας και εκτίμησης των απο-
τελεσμάτων που προκύπτουν από την
λειτουργία τους.

Έτσι, κάποτε ρίχτηκε η ιδέα «εκ των
άνω» να κατασκευαστεί πισίνα στο Χα-
ρούμενο Χωριό.. Κάτω από τα πεύκα
μια πισίνα με ομπρέλες που θα θύμιζε
θάλασσα, περιβάλλον σε μια ορεινή πε-
ριοχή στους πρόποδες της Πάρνηθας
θα ήταν ιδεώδης συνδυασμός.

Ήταν όμως η εποχή όπου όλοι όσοι
διέθεταν εξοχικές κατοικίες έπρεπε να
είχαν και πισίνες. Ήταν η μόδα. Εξοχικό
χωρίς πισίνα δε γινόταν.

Η λογική: να κατασκευαστεί πισίνα
στην κατασκήνωση ώστε να μην χρει-
άζεται τα παιδιά να μεταφέρονται με
πούλμαν στον Μαραθώνα ή αλλού για
θαλάσσιο μπάνιο μισής ώρας.

Κανείς δε σκάφτηκε τις επιπτώσεις
από μια ενδεχόμενη κατασκευή πισίνας
στην κατασκήνωση. Πρώτα – πρώτα
περιβαλλοντικές. Η έκταση της κατα-
σκήνωσης που ανήκει στους ΕΗΣ –
ΗΣΑΠ είναι (αν θυμάμαι καλά) 36
στρέμματα. Για να γινόταν η πισίνα
έπρεπε να ακυρωθεί τουλάχιστον η μι-
σή έκταση του γυμναστηρίου – χώρου
παιχνιδιών, αθλοπαιδιών, παιδικής χα-
ράς της κατασκήνωσης, η υπόλοιπη
έκταση, γήπεδο, θεατράκι ανήκαν και
ανήκουν στην τράπεζα τότε Εμπορική
και τώρα ALPHA BANK. Οι κίνδυνοι για
την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών
από το βόρειο προσανατολισμό της κα-
τασκήνωσης, την ασφάλεια, καθαριό-
τητα, υγιεινή περιβαλλοντική, διαρκείς
συντήρηση της πισίνας προς αποφυγή
διαφόρων μολύνσεων και το σπουδαι-

ότερο το κόστος όχι μόνο κατασκευής
αλλά και συντήρησης της πισίνας, οι γε-
νικότερες εκπτώσεις στον χαρακτήρα
και στο πρόγραμμα των παιδικών εξο-
χών αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν
υπόψιν.

Ευτυχώς ύστερα από τις αντιδρά-
σεις μας, αλλά και των παιδιών η κατα-
σκευή της πισίνας στο Χαρούμενο Χω-
ριό απετράπη.

Έπειτα έγινε κατανοητό από τους τό-
τε γείτονες, όπου πρέπει να γίνει και
από τους σημερινούς γονείς, ότι το παι-
δί αλλά και οι ίδιοι καλό θα είναι ένα
μέρος των θερινών τους διακοπών να
το περνούν στο βουνό, σε ορεινή τοπο-
θεσία γιατί έχουν ανάγκη από οξυγόνο,
στις επιβαρυμένες από καυσαέρια και
άλλα μολυσματικά για το αναπνευστικό
σύστημα στοιχεία. Και όχι συνέχεια δί-
πλα στη θάλασσα με υπερβολική δόση
ιωδίου.

Το διάστημα που κρατάει κάθε απο-
στολή της κατασκήνωσης (3 εβδομά-
δες) είναι ένας εύλογος χρόνος, για να
εισπνεύσει το παιδί λίγο οξυγόνο. Το
θαλάσσιο μπάνιο δε μπορεί να καταλή-
γει σε ταλαιπωρία, ταξίδια μέσα στη ζέ-
στη του μεσημεριού, αυτές με πλήθη
λουόμενων κ.α.

Περιβαλλοντικές «Μόστρες»
Βαρυμπόμπης.

Κι εκεί που σκεφτόμασταν να φτιά-
χναμε πισίνα στο Χαρούμενο Χωριό,
ύστερα από χρόνια (καλοκαίρι 2016)
στήθηκαν έξω από την είσοδο της κα-
τασκήνωσης «φάτσα – μόστρα» 2 κάδοι
απορριμμάτων που έφραξαν τον δρόμο
προς Αεροδρόμιο και λεωφόρο Δεκε-
λείας.

Εκεί διευκολύνει ίσως την Δημοτική
αρχή, τα απορριμματοφόρα.

Τι θα γινόταν εάν πήγαιναν λίγο πιο
κει. Έπρεπε να αποτελούν ορόσημο
διέλευσης η μη διέλευσης τροχοφόρων
ή άλλων μέσων και περιστατικών ακό-
μα;

Δεν ενοχλούν κανέναν εκεί που εί-
ναι; Είναι και θέμα αισθητικής όχι μόνο
υγιεινής. Οι οσμές δεν έχουν όρια. Ούτε
τα επακόλουθά τους.

Το αρχείο παιδικών – εξοχών – Πο-
λιτιστικής Λέσχης – παιδικού σταθμού

Με τα μέσα που διαθέταμε τότε είχε
δημιουργηθεί ένα πολύτιμο αρχείο για
την κατασκήνωση την Πολιτιστική Λέ-
σχη τον Παιδικό Σταθμό.

Έγγραφα, αναμνηστικά, εργασίες
παιδιών, δελτία παιδιών, φωτογραφίες,
αλληλογραφία, ιστορικά ντοκουμέντα
και στοιχεία πολύτιμα για την ίδρυση
και λειτουργία της Παιδικής Μέριμνας
ΕΗΣ – ΗΣΑΠ.

Όλα αυτά τα τακτοποιημένα σε φα-
κέλους, ντοσιέ, χαρτόκουτες (αυτά τα
μέσα είχαμε τότε στη διάθεσή μας) δεν
είχαν κατακλύσει τον κόσμο τα ηλε-
κτρονικά μέσα υπολογιστές, ψηφιακές
καταγραφές κ.α.

Τι απέγινε όλο αυτό το υλικό, ανε-
κτίμητης ιστορικής, πολιτιστικής, κοι-
νωνικής, παιδευτικής αξίας; Έμαθα
πως ο ακούραστος, ευαίσθητος, αεικί-
νητος, συνάδελφος Μανώλης Φωτό-
πουλος πρώην πρόεδρος των συνταξι-
ούχων και δημιουργοί του μουσείου
ΕΗΣ – ΗΣΑΠ, μόνος του κάποια μέρα
ανακάλυψε στον ρημαγμένο και εγκα-
ταλελειμμένο παιδικό σταθμό Ν. Φαλή-
ρου κάποια από αυτά και τα προφύλα-
ξε. Ήδη με πληροφόρησαν ότι εμπεριέ-
χονται στα εκθέματα του μουσείου. Αι-
σθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστή-
σω ιδιαίτερα. Όλα τα άλλα όμως τι απέ-
γιναν;

Οι παλιές κασέτες του
Μπαλού

Προσπαθώντας να βρω υλικό από το
προσωπικό μου αρχείο για να ενταχ-
θούν ως θεματικό περιεχόμενο στις εκ-
δηλώσεις που διοργανώνει η Λέσχη
«φίλων του Χαρούμενου Χωριού» στο
φιλόξενο Θέατρο της Ημέρας (Γεννη-
ματά 20, Μετρό Πανόρμου) μεταξύ των
άλλων ανακάλυψα πρόσφατα μια κασέ-
τα από ηχογραφημένη συνέντευξη που
είχαμε δώσει στην εκπομπή της Μάρως
Λοϊζου «φτερωτό ημερολόγιο» της
ΕΡΤ.

Μιλούσαμε για τις δραστηριότητες
της Πολιτιστικής Λέσχης ΗΣΑΠ και ιδι-
αίτερα του θεατρικού ομίλου. Εκείνη
την ημέρα μαζί μου ήταν και ο Άκης
Κωνσταντίνου. Ένας από τους συντελε-
στές της παράστασης «Μικρή μας πό-
λη» του Θόρντον Ουάιλντερ. Έπαιζε τον
ρόλο του νεαρού Τζώρτζ με παρτενέρ
την Τασούλα Ορφανουδάκη στο ρόλο
της Έμιλι. Ήταν ένα δεύτερο ανέβασμα
του έργου που είχε ανεβάσει ο θεατρι-
κός όμιλος της Λέσχης το 1960 όταν άρ-
χισε την λειτουργία του. Τότε τον ρόλο
του Τζώρτζ έπαιζε ένας από τους ιδρυ-
τές και συνεχιστές του θεατρικού ομί-
λου ο Παντελής Τσολάκος, με Έμιλι την
Γιώτα Μαρκομιχάλη.

Στο δεύτερο ανέβασμα του έργου
στο θέατρο Μοντέρνοι Καιροί ο Τσολά-
κος έπαιζε τον γαλατά. Είχαν περάσει
χρόνια και ο Παυλάκος δεν ήταν πια ζεν
πρεμιέ! Αυτό σημαίνει ήθος και όχι
«βεντεντιλίκι», καλλιτεχνικό εγωισμό.
Αγάπη στο θέατρο. Τότε στο δεύτερο
ανέβασμα διευθυντής σκηνής ήταν ο
Αντώνης Περπινιάς και τον ρόλο του κ.
Σμιθ έπαιζε ο Γιάννης Τουλούπας όπου

με την Ομάδα Τέχνης Πάροδο (που ήταν
γέννημα του Θεατρικού Ομίλου Λέ-
σχης), στο θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης
παίζοντας στο έργο του Δ. Αντώνιου
«Εσύ, ο Μότσαρτ και η μουριά» είχε κα-
τακτήσει το Β΄ βραβείο ανδρικού ρό-
λου. Το πρώτο βραβείο είχε πάρει ο Γ.
Κιμούλης. Πρόεδρος της κριτικής επι-
τροπής ήταν ο διάσημος Γάλλος συγ-
γραφέας Ευγ. Ιονέσκο. Τα σκηνικά ήταν
της Μάγκυς Μοντζολή, είχε πάρει για
το ίδιο έργο το βραβείο σκηνογραφίας,
η μουσική και τα τραγούδια ήταν του
Κώστα Μυλωνά. Έπαιζαν όλα τα στελέ-
χη του θεατρικού ομίλου – Γεράσιμος
Παπανδρέου, Παντελής Τσολάκος κ.α.

Ακούω τώρα από την κασέτα τον
Άκη ενώ παιδί τότε 18- 19 ετών δίνει
συνέντευξη στη Μάρω Λοϊζου με μια
ευφράδεια, έναν σαφή και τεκμηριω-
μένο λόγο για το έργο «Μικρή μας πό-
λη» του Θόρντον Ουάιλντερ. Να απαν-
τάει με σαφήνεια και ευθύβολα για τον
ρόλο του, για την προσφορά του θεα-
τρικού ομίλου Λέσχης στους νέους και
στις άλλες ερωτήσεις που του υπέβαλ-
λε η αείμνηστη Μάρω Λοϊζου.

Ο Άκης έφυγε δυστυχώς πολύ νω-
ρίς.. είχε προλάβει να δώσει εξετάσεις
στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θε-
άτρου και είχε περάσει αλλά τα άφησε
όλα κι έφυγε.. άδικα και βιαστικά..

Υπάρχουν πολλών ειδών
Αποχωρισμοί – Απώλειες.
Κι ενώ σε δύσκολους καιρούς πι-

στεύουμε και προπάντων ελπίζουμε
πως το μέλλον, ο καιρός που έρχεται, η
πρόοδος και η εξέλιξη θα επηρεάσουν
και θα δώσουν νέες διαστάσεις στην
Παιδική Μέριμνα ΕΗΣ – ΗΣΑΠ, όπως
και σε πολλά άλλα θέματα και προβλή-
ματα της ζωής , φτάνουμε τώρα στο
2017 και οι παιδικές εξοχές ΕΗΣ –
ΗΣΑΠ αγωνίζονται να λειτουργήσουν,
εν αγωνία πάντα ευρισκόμενες, ο Παι-
δικός Σταθμός να μην υπάρχει – να αυ-
τοκαταργήθηκε και η Πολιτιστική Λέ-
σχη να προσπαθεί να υπάρχει έστω και
εν απορία ευρισκόμενη να φιλοξενείται
στο Θέατρο της Ημέρας.

Κάπως αλλιώς περιμέναμε το μέλ-
λον εκείνους τους μακρινούς παλιούς
καιρούς. Άλλες προσδοκίες είχαμε.

Μήπως ήταν λάθος μας που πιστέ-
ψαμε, κάναμε όνειρα;

Παρόλα αυτά.. «τι κάνουμε όταν πέ-
φτουμε..; Συνεχίζουμε Γκόγκο.. συνε-
χίζουμε..» (φράση από το έργο Περιμέ-
νοντας τον Γκοντό του Μπέκετ)

(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ

Επιτ. Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών
Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης-Συγγραφέας

Mεροσ 65ο

Παιδική Mέριμνα EHΣ-HΣAΠ

Περιοδοσ Β’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός

«Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις…»

Πισίνα στο «Χαρούμενο χωριό»…
του Μπαλού



Μ
ια απροσδόκητη επίθεση η οποία στο κέντρο
της επιχειρηματολογίας της θέτει το γεγονός
πως η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου

δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον για τις χήρες
θανόντων οι οποίες μένουν με το νόμο Κατρούγκαλου
στο δρόμο λόγω ηλικιακών ορίων, εξαπέλυσε το Σω-
ματείο Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Ευθύμης
Ρουσιάς σε επιστολή καταγγέλλει την υπουργό για
αδιαφορία ως προς τις χήρες οι οποίες με μηδενική
εμπειρία και εργασία μετά από την παρέλευση μερι-
κών ετών μένουν κυριολεκτικά στο δρόμο δίχως η κα.
Αχτσιόγλου να ενδιαφέρεται για αυτή την κοινωνική
ομάδα.

Συγκεκριμένα η επιστολή που έχει καθαρά γυναι-
κείο χαρακτήρα, αναφέρει: «Είναι η μόνη λέξη που
αρμόζει στην Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Έφη Αχτσιό-
γλου, η οποία όπως αποδεικνύεται δεν έχει διαβάσει
ούτε καν το βαρύγδουπο τίτλο του Υπουργείου του
οποίου προΐσταται. Αλήθεια κυρία Υπουργέ, πού είναι
η κοινωνική Αλληλεγγύη για την οποία ορκιστήκατε
ότι θα υπηρετείτε; Πού είναι ο σεβασμός στον έλληνα
πολίτη που θα πρέπει να έχετε; Ασφαλώς αμέσως μετά
τον όρκο που δώσατε και την τοποθέτησή σας στον
υπουργικό θώκο τα ξεχάσατε όλα.

Διαφορετικά θα απαντούσατε στην επιστολή που
σας έστειλε με αριθμό πρωτοκόλλου 1208/133 στις 12
Ιανουαρίου 2017 το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, με
την οποία σας γνωστοποιούσε το θέμα που έχει προ-
κύψει με την εφαρμογή του νόμου 4387/2016, του νό-
μου που μαζί με τον προκάτοχό σας καθηγητή κ. Γε-
ώργιο Κατρούγκαλο συντάξατε και φέρατε προς ψή-
φιση στην Ελληνική Βουλή. Κυρία Υπουργέ το άρθρο
του νόμου 4387/2016 για να σας φρεσκάρουμε λίγο τη
μνήμη σας λέει:

Άρθρο 12
Σύνταξη λόγω θανάτου

«1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλι-
σμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο
ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του
εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας δικαιούνται σύν-
ταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του.

Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το
55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του
συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο
θάνατος συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλι-
κίας του επιζώντος συζύγου, τότε καταβάλλεται σε αυ-
τόν σύνταξη για διάρκεια τριών(3) ετών. Εάν ο δικαιού-
χος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη
διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της διακό-
πτεται με τη συμπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ
νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας
του».

Ο νόμος κυρία Υπουργέ δεν αναφέρει τι θα γίνει το
άτομο αυτό που δε συμπληρώνει το 55ο έτος κατά τη
διάρκεια της προσωρινής σύνταξης καθώς σύμφωνα
με το νόμο δεν δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση

του 67ου έτους της ηλικίας του, αλλά
και αν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος
και σταματήσει η συνταξιοδότηση μέ-
χρι να φτάσει στην ηλικία των 67 ετών.
Αναλογιστήκατε πώς μπορεί να ζήσει
μία γυναίκα που δεν έχει εργαστεί πο-
τέ στη ζωή της και πού θα βρει σήμερα
εργασία μία ανεπάγγελτη γυναίκα όταν
η ανεργία στη χώρα μας είναι στα ύψη
και γι’ αυτούς ακόμη που έχουν γνώ-
σεις επαγγελματικές με πτυχία;

Κυρία Υπουργέ το θέμα αυτό για το
Σωματείο μας δεν είναι θεωρητικό, εί-
ναι υπαρκτό και χρήζει άμεσης αντι-
μετώπισης εκ μέρους της πολιτείας.

Σήμερα έχουμε δύο γυναίκες μέλη
του Σωματείου μας ηλικίας 49 και 51
ετών, οι οποίες είχαν την ατυχία να χά-
σουν τους συζύγους τους μόλις συν-
ταξιοδοτήθηκαν. Και οι δύο αυτές γυ-
ναίκες δεν εργάστηκαν ποτέ, οπότε
δεν έχουν δική τους ασφάλιση και τώ-
ρα είναι δύο φορές τιμωρημένες, μία
από τη ζωή που τους στέρησε τους συ-
ζύγους τους και μία από την πολιτεία,
που τους στερεί τα προς το ζην καθώς
μετά την παρέλευση της τριετίας, ούτε
σύνταξη θα έχουν ούτε και ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη θα έχουν.

Για όλα αυτά κυρία Υπουργέ σας
κάναμε κοινωνούς του θέματος με την
αποστολή της επιστολής μας προς
εσάς που όμως αν και πέρασαν πάνω
από δύο μήνες, ούτε φωνή ούτε ακρό-
αση. Είχαμε πιστέψει ότι σαν νέα
Υπουργός με νέα οράματα και σκέψεις
και σαν νέα γυναίκα, θα βλέπατε το
θέμα από την ανθρωπιστική πλευρά
και θα δίνατε το δικαίωμα, στις δύο
σήμερα αλλά πολλές αύριο, δυστυχι-
σμένες γυναίκες να ατενίζουν με αι-
σιοδοξία το μέλλον παρά τα μεγάλα προβλήματα που
όλοι αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Δυστυχώς όμως κυρία Υπουργέ μας διαψεύσατε και
όπως στην πράξη αποδεικνύεται, την επιστολή μας την
πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων γιατί διαφορετικά
θα είσαστε υποχρεωμένη να μας δώσετε μία απάντηση
και να μας πείτε ότι τι θέμα το αναθέσατε σε κάποιον
υπηρεσιακό παράγοντα γιατί εμείς απευθυνθήκαμε
προσωπικά στην Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουμε
την απαίτηση να λάβουμε την οποιαδήποτε απάντηση
από την αρμόδια Υπουργό.

Δυστυχώς κυρία υπουργέ διαψευστήκαμε και λυ-
πούμαστε πάρα πολύ καθώς δεν περιμέναμε να έχου-
με τέτοια αντιμετώπιση σε ένα θέμα ζωτικής σημασίας
από την πολιτεία, να έχετε υπόψιν σας όμως στην κοι-
νωνία που ζούμε όλοι κρινόμαστε για τα λόγια μας και
τα έργα μας”.
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Σ
υνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την αλλαγή του άρθρου 12 το νόμου 4387/2016 που στερεί τη
σύνταξη από τους δικαιούχους όταν είναι κάτω των 55 ετών. Το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί από τα τη-
λεοπτικά κανάλια καθώς και από τον εβδομαδιαίο τύπο με φροντίδα του καλού δημοσιογράφου Δη-

μήτρη Μαρκόπουλου. Εμείς θα επανέλθουμε και πάλι και θα απευθύνουμε και νέα επιστολή στην αρμόδια
Υπουργό Εργασίας και θα περιμένουμε απάντηση πριν την παρέλευση της τριετίας καθώς μετά σειρά θα
έχουν τα δικαστήρια. Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, σας επισυνάπτουμε το κείμενο του δημοσιο-
γράφου το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα στις 5 Απριλίου 2017 καθώς και τη δεύτερη
επιστολή που αποστείλαμε στην κυρία Υπουργό Εργασίας την οποία επισυνάπτουμε. Επίσης το Σωματείο
μας συμμετείχε σε κοινή σύσκεψη με τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και των τριών κλάδων στις 23
Μαΐου για το φλέγον θέμα, καθώς και τη συμμετοχή μας στη συγκέντρωση της 30ης Μαΐου στην πλατεία
Κολοκοτρώνη, καθώς και στην πορεία προς τη Βουλή για επίδοση ψηφίσματος.

Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ:
«Κυρία Αχτσιόγλου ντροπή σας»

Νόμος 4387/2016 Άρθρο 12

Του Δημήτρη Μαρκόπουλου
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17 Μαρτίου Μετά την καταδικαστική απόφαση σε 8
χρόνια χωρίς αναστολή του Σωτήρα της
Ελλάδας Αρτέμη Σιώρα εξαφανίστηκε.

18 Μαρτίου Παγερή υποδοχή Καγκελαρίου Μέρκελ
από Πρόεδρο Τραμπ στην Αμερική.

20 Μαρτίου Σε ηλικία 101 ετών απεβίωσε ο Τραπεζί-
της Ροκφέλερ.

20 Μαρτίου Οι θεσμοί αρνούνται να επιστρέψουν στην
Αθήνα, οι διαπραγματεύσεις για τη δεύ-
τερη αξιολόγηση θα συνεχιστούν στις
Βρυξέλλες.

20 Μαρτίου Συνεδρίαση Εργοδοτών – ΓΣΕΕ για υπο-
γραφή Συλλογικής σύμβασης Εργασίας. 

21 Μαρτίου Εξεδόθη η απόφαση για το Βατοπαίδι.
Όλοι αθώοι.

22 Μαρτίου Δήλωση Ερντογάν. Κανένας Ευρωπαίος
δε θα μπορεί να περπατά ήσυχος στο
δρόμο.

22 Μαρτίου Καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά
το ιστορικό Τέμενος του Διδυμοτείχου
Βαγιαζήτ.

22 Μαρτίου Τρομοκρατικό κτύπημα στο Λονδίνο. Επί-
θεση με μαχαίρι σε φρουρό που τον τραυ-
μάτισε θανάσιμα, ενώ προηγουμένως πα-
ρέσυρε με το αυτοκίνητό του δεκάδες πε-
ραστικούς, 4 οι νεκροί, πολλοί οι τραυμα-
τίες. Νεκρός και ο Δράστης. 

26 Μαρτίου Βουλευτικές Εκλογές στη Βουλγαρία. Κα-
νένα κόμμα δεν πήρε αυτοδυναμία.

28 Μαρτίου Τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στον
Εύοσμο Θεσσαλονίκης 4 ανήλικοι νεκροί,
ένας χαροπαλεύει.

28 Μαρτίου Την ίδρυση πολιτικού κόμματος εξήγγειλε
η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή.

28 Μαρτίου Δημοψήφισμα για ανεξαρτητοποίηση από
τη Μεγάλη Βρετανία ζητά η Σκωτία.

28 Μαρτίου Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα-
καλώτος ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει γρή-
γορο κλείσιμο της συμφωνίας. 

29 Μαρτίου Ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Λισσα-
βόνας για αποχώρηση της Μεγάλης Βρε-
τανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην
οποία ήταν μέλος 47 έτη.

30 Μαρτίου Φονικές πλημμύρες στο Περού, δεκάδες
οι νεκροί.

31 Μαρτίου Κατολισθήσεις λόγω των βροχοπτώσεων
σημειώθηκαν στην Κολομβία πάνω από
250 οι νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμε-
νοι.

31 Μαρτίου Επιχειρήθηκε δικαστικό πραξικόπημα
στη Βενεζουέλα. Ο Μαδούρο μέσω του
Ανώτατου Δικαστηρίου πήρε όλες τις
εξουσίες στα χέρια του. Το πραξικόπημα
απέτυχε μετά την καθολική αντίσταση του
λαού.

31 Μαρτίου Επίθεση κουκουλοφόρων στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων.

31 Μαρτίου Για μία ακόμη φορά πεδίο μάχης τα Εξάρ-
χεια από τους γνωστούς-άγνωστους
αναρχικούς.

1η Απριλίου Διαδηλωτές εισβάλλουν και καταλαμβά-
νουν το Κογκρέσο της Παραγουάης.

1η Απριλίου Τυφώνας σάρωσε την Αυστραλία. 4 νε-
κροί και 4 αγνοούμενοι.

1η Απριλίου Ομάδα αναρχικών κατέστρεψε 7 ακυρω-
τικά μηχανήματα στο σταθμό Ομονοίας.

2 Απριλίου Στο Πάνθεο των θρύλων ο Νίκος Γκάλης.
2 Απριλίου Εκλογές στη Σερβία.
2 Απριλίου Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ομόφωνα επα-

νεξελέγη Γενικός Γραμματέας του Κ.Κ.Ε.
στο 20ο Συνέδριο του κόμματος.

3 Απριλίου Τρομοκρατικό κτύπημα στο μετρό της
Αγίας Πετρούπολης. 14 νεκροί, πάνω από
50 οι τραυματίες.

4 Απριλίου Επίθεση με φονικά αέρια στη Συρία. 85 οι
νεκροί.

6 Απριλίου Σαρωτικός τυφώνας. Ο χειρότερος των
τελευταίων 500 χρόνων έπληξε τη Νέα
Ζηλανδία.

7 Απριλίου Επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου
Σταϊμμάγερ στην Αθήνα.

7 Απριλίου Φορτηγό που εκλάπη, σκόρπισε το θάνα-

το στην πρωτεύουσα
της Σουηδίας. 4 οι
νεκροί, πολλοί οι
τραυματίες.

7 Απριλίου Στη Μάλτα αποφασί-
στηκε η επιστροφή
των θεσμών στην
Αθήνα. «Τα μέτρα θα
δυσαρεστήσουν τον
Ελληνικό Λαό»., είπε
ο κ. Ευκλείδης Τσα-
καλώτος.

7 Απριλίου Αμερικανικοί πύ-
ραυλοι έπληξαν τη
Συρία.

7 Απριλίου Επίτευξη συμφωνίας για την Β’ Αξιολό-
γηση του Ελληνικού χρέους στη Μάλτα με
πολλά μέτρα και λίγα αντίμετρα.

8 Απριλίου «Ελλάδα ο άλλος δρόμος» είναι το κόμμα
του ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Νότη
Μαριά.

8 Απριλίου Μεγάλες καταστροφές από σαρωτικές
πλημμύρες στην Αργεντινή.

9 Απριλίου Λουτρό αίματος σε ναούς στην Αλεξάν-
δρεια και την Τόντα της Αιγύπτου από επι-
θέσεις ισλαμιστών καμικάζι. Τουλάχιστον
47 οι νεκροί, 150 τραυματίες.

13 Απριλίου Ο Τραμπ έριξε τη μητέρα των βομβών στο
Αφγανιστάν. Πάνω από 90 οι νεκροί.

15 Απριλίου Δήλωση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα «Να κλείσουμε τα αυτιά μας στις σει-
ρήνες, φθάνουμε στην Ιθάκη».

16 Απριλίου Δημοψήφισμα στην Τουρκία για αλλαγή
του συντάγματος. 51,41 ΝΑΙ – 48,59 ΟΧΙ.

16 Απριλίου Τρομοκρατικό κτύπημα στη Συρία. Πάνω
από 120 οι νεκροί, αμέτρητοι οι τραυμα-
τίες.

18 Απριλίου Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι
προκήρυξε εκλογές για τις 8 Ιουνίου.

18 Απριλίου Συντριβή ελικοπτέρου στην Τουρκία. Νε-
κροί και οι 12 επιβάτες.

19 Απριλίου Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο
Σαραντάπορο. Νεκροί 4 αξιωματικοί του
Στρατού, μία τραυματίας.

19 Απριλίου Βόμβα εξερράγη στην οδό Σανταρόζα 7.
19 Απριλίου Μεγάλες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις

με νεκρούς και τραυματίες σε πολλές πό-
λεις της Βραζιλίας. Πολλοί οι συλληφθέν-
τες. 

20 Απριλίου Ληστεία τράπεζας στον Πειραιά. Οι ληστές
ανενόχλητοι από τις 14:00 μέχρι τις 17:00
άνοιξαν πάνω από 40 θυρίδες.

20 Απριλίου Τζιχαντιστής άνοιξε πυρ εναντίον αστυνο-
μικών στο Παρίσι. Ένας νεκρός-τρεις
τραυματίες, νεκρός και ο δράστης.

21 Απριλίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο τα-
λαντούχος ηθοποιός Στάθης Ψάλτης.

21 Απριλίου Πενήντα χρόνια από Απριλιανό πραξικό-
πημα των συνταγματαρχών στις 21 Απρι-
λίου 1967.

22 Απριλίου 19 μαθητές νεκροί στην Αφρική μετά από
σύγκρουση του λεωφορείου που επέβαι-
ναν με φορτηγό.

24 Απριλίου Α’ Γύρος Προεδρικών Εκλογών στη Γαλ-
λία
ΜΑΚΡΟΝ 23% - ΛΕΠΕΝ 21% - ΦΙΓΙΟΝ 19%
- ΜΕΛΑΝΣΟΝ 18%

24 Απριλίου Τραγικό ναυάγιο με πρόσφυγες στη Λέ-
σβο. 16 νεκροί – 9 αγνοούμενοι – 2 δια-
σωθέντες.

28 Απριλίου Σοβαρά επεισόδια στο κοινοβούλιο των
Σκοπίων από εισβολή μασκοφόρων. Πολ-
λοί οι τραυματίες βουλευτές.

28 Απριλίου Πεδίο μάχης έγινε το Ρίο της Βραζιλίας
από χιλιάδες αγανακτισμένους πολίτες.

6 Μαΐου Ο ΠΑΟΚ κυπελλούχος Ελλάδας.
7 Μαΐου Β’ Γύρος Εκλογών στη Γαλλία. Νικητής ο

Εμμανουήλ ΜΑΚΡΟΝ με 66,10%. 
10 Μαΐου Με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

κρίνονται παράνομες οι μειώσεις των
συντάξεων με το νόμο Κατρόυγκαλου.

11 Μαΐου Ελεγκτικό Συνέδριο. Κρίνονται παράνο-

μες οι μονιμοποιήσεις εκτάκτων υπαλλή-
λων.

12 Μαΐου Επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ.
Αλέξη Τσίπρα στην Κίνα.

13 Μαΐου Εκτροχιάστηκε αμαξοστοιχία του ΟΣΕ στο
Άδενδρο Θεσσαλονίκης. 3 νεκροί – 7
τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές. Το
πόρισμα λέει υπερβολική ταχύτητα.

14 Μαΐου Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος Εμ-
μανουέλ Μακρόν της Γαλλίας.

14 Μαΐου Η πρώτη καλοκαιρινή πυρκαγιά στη θέση
Πανόραμα στους Αγίους Θεοδώρους. 1
νεκρός – 1 αγνοούμενη – 2 σπίτια καμ-
μένα.

16 Μαΐου Επίσημη επίσκεψη του Τούρκου Προ-
έδρου Ερντογάν στις Η.Π.Α. Ψυχρή υπο-
δοχή με επεισόδια.

18 Μαΐου Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με
153 ψήφους το πολυνομοσχέδιο.

19 Μαΐου Παγκόσμια ημέρα της γενοκτονίας των
Ποντίων στις 19 Μαΐου 1919.

20 Μαΐου Ο Πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε το
πρώτο του επίσημο ταξίδι στη Σαουδική
Αραβία – Ισραήλ – Βατικανό.

20 Μαΐου Επανεξελέγη πρόεδρος του Ιράν ο Χασάν
Ρουχανί.

20 Μαΐου Συνεχίστηκαν για 50η ημέρα οι διαμαρ-
τυρίες στη Βενεζουέλα. Μέχρι σήμερα 47
οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες.

20 Μαΐου Οι επαναστάτες των Εξαρχείων έδωσαν
και πάλι ρεσιτάλ με μολότοφ – εμπρη-
σμούς – επιθέσεις. 
«Τους έχει δοθεί ασυλία από την πολιτική
ηγεσία» δήλωσε ο Πρόεδρος των ειδικών
φρουρών της ΕΛ.ΑΣ.

22 Μαΐου Επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία του
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλου. Ξαφνική αδιαθεσία του
Τούρκου Προέδρου.

22 Μαΐου Χωρίς συμφωνία έληξαν οι εργασίες στο
Γιούρογκρουπ.

22 Μαΐου Μακελειό στο Μάντσεστερ από τρομο-
κρατική επίθεση σε συναυλιακό κέντρο.
22 νεκροί – 119 τραυματίες, όλα τα θύμα-
τα ήταν παιδιά.

25 Μαΐου Τρομοκρατικό χτύπημα εις βάρος του κ.
Λουκά Παπαδήμου, τραυματίας ο πρώην
Πρωθυπουργός και δύο μέλη της συνο-
δείας του.

26 Μαΐου Τροχαίο με πούλμαν που μετέφερε μαθη-
τές στην παλιά Εθνική Σερρών – Καβά-
λας. Υπήρξαν πολλοί τραυματίες από τους
μαθητές και τους συνοδούς των.

26 Μαΐου Επίθεση ενόπλων σε πούλμαν που μετέ-
φερε χριστιανούς κόπτες 200 χλμ. νοτίως
του Καΐρου. 26 νεκροί πολλοί τραυματίες.

29 Μαΐου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο
πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης.

29 Μαΐου Αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας
τύπου μιράζ κατέπεσε στη θαλάσσια πε-
ριοχή των Σποράδων, διασώθηκε ο πιλό-
τος.

31 Μαΐου 3μ.μ. στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών έγινε
η εξόδιος ακολουθία του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. Η ταφή θα γίνει την 1η Ιουνίου
στα Χανιά. 

Ειδήσεις  με λίγα λόγια



6 http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr / O HΛEKTPIKOΣ

Στις 8 Μαΐου είχαμε την τιμή και τη χαρά να υπο-
δεχθούμε στο Μουσείο και στα γραφεία του Σω-
ματείου μας τους παλιούς καλούς μας φίλους

από τα ορεινά χωριά του Νομού Ξάνθης. Υποδεχθή-
καμε τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης, τα οποία μαζί
με 2 καθηγήτριες, βρέθηκαν στην Αθήνα στα πλαίσια
του εκπαιδευτικού-μορφωτικού και ψυχαγωγικού τα-
ξιδιού που πραγματοποίησαν από τις 6 μέχρι τις 9 Μαΐ-
ου.

Η γνωριμία μας με το Γυμνάσιο Σμίνθης πάει 12
χρόνια πίσω όταν με τον τότε Διευθυντή τους πραγμα-
τοποίησαν την πρώτη επίσκεψή τους στο Μουσείο
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και το Σωματείο μας είχε
την πρώτη γνωριμία μαζί τους και από τότε αναπτύχ-
θηκε μεταξύ μας μία αμοιβαία αγάπη-φιλία και αλλη-
λοεκτίμηση η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την
άξια διάδοχο του κυρίου Κώστα Δεληγεώργη στη Δι-
εύθυνση του Γυμνασίου Σμίνθης, την κυρία Ζηνοβία
Ματσούδη.

Και φέτος ο αριθμός των παιδιών ήταν μειωμένος
σε σύγκριση με τις καλές παλιές χρονιές, καθώς η συ-
νεχιζόμενη κρίση μας έχει επηρεάσει όλους. Ας ελπί-
σουμε ότι του χρόνου τα πράγματα θα μπουν στη σω-
στή τους θέση και θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να
υποδεχθούμε και να φιλοξενήσουμε στους χώρους
μας περισσότερα παιδιά, γιατί τα αισθήματα αγάπης,
φιλίας και εκτίμησης δεν είναι για ορισμένα πρόσωπα,
αλλά για το σύνολο μαθητών, μαθητριών και διδασκόν-
των και αυτό το έχουμε αποδείξει στην πράξη καθώς
δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις μεταξύ μας
σχέσεις μετά τις αλλαγές των προσώπων που υπήρξαν
κατά τη διαδρομή του χρόνου στις διευθύνσεις του Γυ-
μνασίου και του Μουσείου.

Εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κοντά στα
παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης και να προσφέρουμε
το ελάχιστο που μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας.
Εμείς θα πραγματοποιούμε την ετήσια εκδρομή μας

στη Σμίνθη όπου θα βραβεύουμε τα παιδιά που αρι-
στεύουν.

Εμείς θα περιμένουμε κάθε χρόνο που τα παιδιά
του Γυμνασίου Σμίνθης θα πραγματοποιούν την ετήσια
εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εκδρομή τους και στο
πρόγραμμα περιλαμβάνεται η Αθήνα να τους δεχτούμε
στους φιλόξενους χώρους μας. Χωρίς να υπάρχει
έστω και η παραμικρή σκοπιμότητα εκ μέρους μας,
θέλουμε να πούμε στους αγαπημένους μας φίλους της
Ορεινής Ξάνθης ότι είμαστε δίπλα τους και η αγάπη
μας απέναντί τους είναι απεριόριστη και το μόνο που
επιζητούμε είναι να μας θεωρούν φίλους τους, γιατί
εμείς έτσι τους αισθανόμαστε όλες και όλους, μαθη-
τές-μαθήτριες και καθηγητές. Αποχαιρετιστήκαμε και
ορίσαμε ραντεβού μαζί τους το Νοέμβριο στην Σμίνθη
όπου θα βραβεύσουμε τα παιδιά του Γυμνασίου που
θα αριστεύσουν τη σχολική περίοδο 2016-2017.

Η Διοίκηση

Τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης στην Αθήνα

Ο Γιορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς πέ-
ρασε στο ελληνικό εργατικό κίνημα και καθιερώ-
θηκε στο δημόσιο βίο μας σαν μέρα διεκδικήσε-
ων των εργαζομένων. Η πρώτη του Μάη είναι μέ-
ρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες των ανθρώ-
πων που έδωσαν το αίμα τους και θυσιάστηκαν
διεκδικώντας το οχτάωρο και ανθρώπινες συν-
θήκες εργασίας. Ξεφυλλίζοντας την ιστορία ανα-
τρέχουμε στο μακρινό 1886, τότε που οι καταπιε-
σμένοι εργάτες του Σικάγο μη αντέχοντας άλλο
την καταπίεση του εργοδότη επαναστάτησαν και
το ματωμένο πουκάμισό τους έγινε σύμβολο πά-
λης και θυσίας. Από τότε οι πρωτομαγιές έγιναν
κόκκινες, καταλαμβάνοντας σημαντικότατη θέση
στην καρδιά και τη ζωή των εργατών. Τρία χρόνια
μετά την εξέγερση του Σικάγο, στο Παρίσι και σε
ανάμνηση της ηρωικής και ματωμένης εκείνης
απεργίας, η Δεύτερη Διεθνής καθιέρωσε και κή-
ρυξε την πρώτη του Μάη, μέρα αλληλεγγύης και
ενότητας όλων των εργαζομένων.

Από τότε η πρωτομαγιά γιορταζόταν μέχρι
πριν λίγα χρόνια από όλους τους εργαζόμενους
του πλανήτη.

Στη χώρα μας η πρώτη εργατική πρωτομαγιά
γιορτάστηκε το 1894. Η γιορτή έγινε στους στύ-
λους του Ολυμπίου Διός. Στη συγκέντρωση
εκείνη μίλησαν ο Πλάτων Δρακούλης για το
ιστορικό της εργατικής πρωτομαγιάς και ο
Σταύρος Καλλέργης. Στο τέλος των ομιλιών δια-
βάστηκε το παρακάτω ψήφισμα προς την Ελλη-
νική Κυβέρνηση:

«Συνελθόντες σήμερον την 1η Μαΐου 1894
έτους ημέραν Κυριακήν και ώραν 5η μ.μ. πάν-
τες οι διεθνείς Σοσιαλισταί και εν εγένει πάντες
οι υπό μισθόν ευρισκόμενοι και πάσχοντες ερ-
γάται Αθηνών-Πειραιώς αποφασίζομεν τα εξής:

Α) Την Κυριακήν να κλείνονται τα καταστή-
ματα καθ’ όλην την ημέραν και οι εργάται ανα-
παύονται.

Β) Οι εργάται να εργάζονται επί 8 ώρας την
ημέραν και να απαγορευθή η εργασία εις τους
ανηλίκους.

Γ) Να απονέμεται σύνταξις εις τους έκτης
εργασίας παθόντας και καταστάντας ανίκα-
νους προς συντήρησιν εαυτών και της οικο-
γενείας των.

Δ) Να καταργηθούν οι θανατικαί εκτελέσεις.
Ε) Να καταργηθή η δια χρέη προσωπική

κράτησις.
ΣΤ) Ανατίθεται εις τους διευθυντάς των σο-

σιαλιστικών εφημερίδων η επίδοση του πα-
ρόντος ψηφίσματος εις την κυβέρνησιν, επί
τη βάσει του οποίου παρακαλείται αυτή να
συντάξη νομοσχέδιο και υποβάλη ταύτα εις
την βουλήν προς ψήφισιν κατά την αμέσως
συγκληθησομένην αυτής συνόδου. Αθήναι 1η
Μαΐου 1894»

Από τότε παρά τις διώξεις και τις φυλακίσεις
των πρωτεργατών, ο γιορτασμός της Εργατικής
Πρωτομαγιάς πέρασε στο ελληνικό εργατικό κί-
νημα και καθιερώθηκε στο δημόσιο βίο μας ως
μέρα διεκδικήσεων των εργαζομένων. Μέχρι
που ήρθε η μέρα η πρωτομαγιά να καθιερωθεί
ως ημέρα αργίας και όλοι να τρέχουν στις εξο-
χές για να χαρούν τη φύση και στους χώρους
των συγκεντρώσεων να υπάρχουν μόνο τα πανό
για να υπενθυμίζουν στους περαστικούς ότι η
πρωτομαγιά δεν είναι μέρα αργίας, αλλά ημέρα
αγώνων και διεκδικήσεων των εργαζομένων για
να κατοχυρώνουν αυτά που απέκτησαν με αγώ-
νες και να βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Όμως όλα αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα
καθώς έπαψαν πλέον οι εξέδρες που στήνονταν
για τους ομιλητές να είναι γεμάτες από τα προ-
εδρεία της ΑΓΣΣΕ, της ΑΔΕΔΥ και των Εργατι-
κών Κέντρων. Είναι σημεία των καιρών.

Η Διοίκηση

Εργατική Πρωτομαγιά Συνταξιοδοτήθηκε 
ο Κώστας Βασιλειάδης

Πληροφορηθήκαμε ότι ο πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ συνάδελφος Κώστας Βασιλειάδης, υπέβαλε τα χαρτιά του
στο Ταμείο Συντάξεων για συνταξιοδότηση.

Ευχόμαστε στον Κώστα Βασιλειάδη να έχει υγεία και να χαρεί τη σύν-
ταξή του. Εμείς στο Σωματείο τον αγαπάμε πολύ και τον ευχαριστούμε
για όσα προσέφερε για το Σωματείο μας και θα είναι τιμή για εμάς να τον
δούμε να έρχεται στα γραφεία του Σωματείου για να υποβάλλει την αίτηση
εγγραφής στη δύναμη του Σωματείου μας.

Η Διοίκηση

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Συναδέλφισσες – Συνάδελ-
φοι στο προηγούμενο τεύχος
131 της εφημερίδας μας ο
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» σας είχαμε
ενημερώσει αναλυτικά για την
σύμβαση που έχει υπογράψει
ο προμηθευτικός συνεταιρι-
σμός με την εταιρεία Υγεία Ca-

re για πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας των εργαζομένων στις ΣΤΑ.ΣΥ.
ΑΕ στην οποία έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν και οι συνταξι-
ούχοι των ΗΣΑΠ. Κρίναμε ότι στην σύμβαση υπάρχουν πολλά θετικά
στοιχεία. Για συμπληρωματική ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε επι-
στολή που μας έστειλε ο υπεύθυνος της εταιρείας Δημήτρης Μαρινό-
πουλος.

ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ: κατάργηση της συμμετοχής μας 15% σε όλες τις εξε-
τάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ, Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, Δωρεάν οφθαλμο-
λογικό έλεγχο, Δωρεάν καθαρισμό δοντιών, γυαλιά οράσεως, σε ειδικό
κόστος συμμετοχής για τους Συνταξιούχους ΗΣΑΠ 65€ ετήσια το μέλος,
110€ ετήσια το ανδρόγυνο και 130€ ετήσια για όλη την οικογένεια (παι-
διά ή εγγόνια).

Για αναλυτική ενημέρωση ή και για εγγραφή σας καλέστε:
210.23.22.997 ή 6986.500.401

ή στείλτε mail: ygeiacare100@gmail.com



Κοινή Σύσκεψη

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Σωματείου μας θα παραμείνουν κλειστά από 24 Ιουλίου

μέχρι 1 Σεπτεμβρίου λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας από τη Δευ-
τέρα 4 Σεπτεμβρίου.

Όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όπως γίνεται σε κάθε στιγμή που παρουσιάζεται κάποιο πρό-
βλημα, έτσι και στις διακοπές μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας για όποιο πρόβλημα αντι-
μετωπίζετε. Θα είναι χαρά μας να σας ακούσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε. Σας ευχόμαστε
καλό καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο να επιστρέψετε στις εστίες σας όλοι ανανεωμένοι και υγιείς.

Η Διοίκηση

Η οικονομική κρίση των τελευταίων
ετών επηρέασε και τις πολιτιστικές εκδη-
λώσεις του Σωματείου μας. Έτσι τον Απρί-
λιο και το Μάιο το Σωματείο μας πραγμα-
τοποίησε μόνο μία ημερήσια εκδρομή.
Βέβαια μεσολάβησαν και οι γιορτές του
Πάσχα που πολλοί συνάδελφοί μας βρέ-
θηκαν τις άγιες αυτές μέρες στα χωριά
τους για να γιορτάσουν μαζί με τους δι-
κούς τους, αλλά κυριότερη αιτία είναι η
οικονομική κρίση η οποία προκαλεί πολ-
λά προβλήματα σε όλους μας που επιβάλ-
λεται να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει να κά-
νουμε την επανάστασή μας γιατί με το να
μένουμε κλεισμένοι στο καβούκι μας δεν
λύνουμε τα όποια προβλήματα παρουσιά-
ζονται, τουναντίον τα πολλαπλασιάζουμε
και μία διέξοδος είναι οι συναναστροφές
με φίλους και συναδέλφους καθώς και οι
εκδρομές όπου έστω και για λίγες ώρες
φεύγει ο νους μας από τα προβλήματα
που έχουν γίνει βουνό για όλους μας. Αυ-
τό προσπαθήσαμε να κάνουμε με την
ημερήσια εκδρομή του Σωματείου μας
στις 25 Μαΐου της Αναλήψεως, που πραγ-
ματοποιήσαμε στα Λιχαδονήσια που βρί-
σκονται στο βόρειο άκρο της Εύβοιας

απέναντι από τα Καμένα Βούρλα. Ήταν
μια πολύ ωραία εκδρομή μέσα στη φύση
όπου και τα 50 άτομα που συμμετείχαν,
εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια κα-
θώς όλοι έμειναν ευχαριστημένοι και
φόρτισαν τις μπαταρίες τους για να αντέ-
ξουν τα όποια προβλήματα μέχρι την επό-
μενή μας εξόρμηση που μάλλον θα είναι
μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. 

7O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

Εκδρομές που έγιναν

4 Οκτωβρίου Ημερήσια Ετήσια γιορτή του Σωματείου στην Ιερά Μονή
Οσίας Πελαγίας στο Ακραίφνιο Θηβών

Εκδρομές Εξωτερικού
Α΄ Πρόταση 7-15 Οκτωβρίου 9ήμερη εκδρομή : ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΠΙΚΟ

ΤΡΕΝΟ ΑΟΣΤΑ- ΜΟΝΤΡΕ – ΛΩΖΑΝΗ – ΓΕΝΕΥΗ – ΒΕΡΝΗ – ΙΝΤΕ-
ΛΑΚΕΝ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ – ΛΙΧΤΕΣΤΑΪΝ –
ΛΟΥΓΚΑΝΟ

Ενδεικτική τιμή 675,00 ευρώ το άτομο

Β΄ Πρόταση 8-14 Οκτωβρίου 7ήμερη εκδρομή: ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΓΚΩΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΣΙΕΝΑ – ΡΩΜΗ – ΠΟΜΠΗΙΑ 
Ενδεικτική τιμή 475,00 ευρώ το άτομο

Γ΄ Πρόταση 8-13 Οκτωβρίου 6ήμερη εκδρομή: ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙ-
ΤΑΝΑ

ΣΑΛΕΡΜΟ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΠΟΖΙΤΑΝΟ – ΑΜΑΛΦΙ – ΚΑΠΡΙ – ΠΕΣΤΟΥΜ
– ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ

Ενδεικτική τιμή 490,00 ευρώ το άτομο

Εκδρομές εσωτερικού
30-31 Οκτωβρίου 1-2 Νοεμβρίου 4ήμερη εκδρομή: ΚΟΜΟΤΗΝΗ -

ΣΜΙΝΘΗ (βράβευση των αριστούχων μαθητών-μαθητριών του Γυμνα-
σίου Σμίνθης) – ΣΕΡΡΕΣ – ΟΧΥΡΑ ΡΟΥΠΕΛ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

26 Νοεμβρίου Ημερήσια Γοργοπόταμος
Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετέχετε στις εκ-

δρομές του Σωματείου μας, μπορείτε να κάνετε από τώρα προεγγρα-
φή που δεν σημαίνει όμως και κατ’ ανάγκη συμμετοχή. Η συμμετοχή
θα οριστικοποιείται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής
και αφού καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Έφορο του Σωματείου
κ. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που
είναι ανοιχτά τα γραφεία του Σωματείου μας.

Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι
προγραμματισμένες να γίνουν 

μέχρι τέλος του έτους 
μετά τις καλοκαιρινές 

διακοπές

Από την εκδρομή στα Λιχαδονήσια

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ευχαριστήριος επιστολή του συναδέλφου μας
Χαράλαμπου Χαριτόπουλου

Θερμά ευχαριστώ τους ουρολόγους γιατρούς
Δημήτριο Μανδρέκα Καθηγητή Χειρουργό

Νικόλαο Μπρουχούτα
Γεώργιο Μάρκου

Κωνσταντίνο Καραγιαννάκο
Θεράποντες ιατρούς της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών

οι οποίοι έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον και με βοήθησαν για να ξεπεράσω
το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα. Έσκυψαν πραγματικά πάνω στο πρό-
βλημά μου και με την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση και αγάπη που δια-
θέτουν για τον άνθρωπο, με βοήθησαν να ξεπεράσω την πρόσφατη περιπέτεια
με την υγεία μου. Θερμές Ευχαριστίες.

Χαράλαμπος Χαριτόπουλος
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Τα Προεδρεία των Σωματείων Συνταξιούχων στις Μεταφορές ΟΑΣΑ – ΗΣΑΠ –
ΗΛΠΑΠ – ΣΤΑΣΥ – Υπουργείου Μεταφορών στις 9 Μαΐου στα γραφεία του Σωμα-
τείου Συνταξιούχων ΟΑΣΑ πραγματοποίησαν κοινή σύσκεψη με θέμα την αξιοποί-
ηση της κάρτας των μελών των Σωματείων μας. Έγιναν ανταλλαγές απόψεων και
ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει νέα συνάντηση με τη Διοίκηση του ΟΑΣΑ. Συνα-
δέλφισσες, συνάδελφοι δεν σας κρύβουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και
δύσκολο. Εμείς από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να βρούμε μία λύση του προβλήματος. Για ότι νεότερο υπάρξει θα σας έχουμε
ενήμερους.

Η Διοίκηση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με αφορμή διάφορα κακοπροαίρετα σχόλια που κυκλοφορούν ορισμένοι κύ-
κλοι με στόχο να πλήξουν και να σπιλώσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Σωματείου και να ανακόψουν την ανοδική πορεία του Σωμα-

τείου μας, θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε, για μία εισέτι φορά, γνωστό σε όλους ότι
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν αμείβονται
ούτε με έξοδα παράστασης, αλλά ούτε και με έξοδα κίνησης. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και
της Ε.Ε. προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και έχουν αναλάβει όλες τις ευ-
θύνες που απορρέουν σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου.

Η Διοίκηση



Είναι βέβαιον πως ο ηθικός νόμος ή κα-
λύτερα οι κώδικες ηθικής δεν υπήρξαν
αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύ-

σεων όπου όλοι συμμετείχαν ισότιμα. Αντίθετα
φαίνεται πως οι ισχυρότεροι επέβαλλαν ή και
μετέδωσαν την πολιτική ή την θρησκευτική
ηθική τους σε εκείνους που εξουσίαζαν. Εκτός
όμως απ’ αυτό, γεγονός είναι πως η χρησιμό-
τητα της ηθικής ως ανθρώπινο δημιούργημα
είναι δεδομένη� όχι όμως ως ένα σύνολο μο-
νολιθικών κανόνων και αρχών που έχουν
υπερβατική ή φυσική προέλευση στους οποί-
ους πρέπει κανείς άκριτα να υποταχθεί…

Στην αρχή θα πρέπει να πούμε απλώς, χωρίς
να εμβαθύνουμε στην ιστορική πορεία των φι-
λοσόφων, πως η έννοια της ηθικής αρχικά προ-
έβαλλε μέσα από τους μύθους (π.χ Ηρακλής,
Θησέας κλπ.). Ο Σωκράτης διδάσκει ότι η ηθική
είναι γνώση και γι’ αυτό «ουδείς εκών κακός».
Αντίθετα οι Σοφιστές ισχυρίζονται πως ηθικό
είναι ό,τι προάγει την ατομική ευτυχία. Ο Χρι-
στιανισμός μάς διδάσκει ότι υπερτάτη ηθική
αξία είναι η αγάπη� και διαχωρίζει ή και πε-
ριφρονεί τους κατ’ επάγγελμα ηθικολόγους οι
οποίοι δεν ζουν ηθικά με βάση το πρότυπο του
Χριστού, γιατί «οι τοιούτοι τω Κυρίω ημών Ιησού
Χριστώ ου δουλεύουσιν» (Ρωμ. 16,18).

Τέλος την περίοδο του Διαφωτισμού (Καντ)
η ηθική ως φιλοσοφική σκέψη αλλά και πρα-
κτική, αποτελεί θεμελιώδη ρυθμιστικό νόμο
και το σύνολο κανόνων οι οποίοι κρίνουν την
αξία ή την απαξία των ανθρωπίνων πράξεων.
Έτσι ο ηθικός νόμος περνώντας από την βού-
ληση των ανθρώπων και μέσα από την λογική
του καθήκοντος και όχι από άλλες προθέσεις,
φτάνει στην επίτευξη κάποιου αποτελέσματος.
Όμως η βούληση πρέπει να είναι αυτή καθ’
εαυτή ηθική� να μπορεί δηλαδή να σταθεί
σε μίαν αντικειμενική κρίση. Γιατί αν η βού-
λησή μας υπηρετεί μια κλίση - σκοπιμότητα
αυτή δεν μπορεί να είναι αντικειμενική ούτε
και ηθική. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα αντι-
κειμενικό ηθικό κριτήριο με βάση το οποίο η
βούληση θα είναι ηθική και γι’ αυτό χρειαζό-
μαστε ένα σκοπό απόλυτο και με γενικό κύρος.
Ο ηθικός νόμος διαφέρει ριζικά από τους φυ-
σικούς νόμους αφού οι φυσικοί νόμοι είναι
όροι των φαινομένων, άρα ορίζουν το ον (πράγ-
μα), ενώ ο ηθικός νόμος ορίζει το δέον. Ο ηθι-
κός Νόμος είναι το κριτήριο των σκοπών και

ορίζει τους όρους υπό τους οποίους ο σκοπός
είναι ηθικός. Ηθικός δεν μπορεί να είναι κα-
νείς μόνον όταν συντρέχουν ορισμένοι όροι,
αλλά σε κάθε περίπτωση και σε κάθε πράξη.
Ηθικός νόμος είναι αυτός που αναφέρεται στην
αναγνώριση των δικαιωμάτων και την προστα-
σία τους. Η χρησιμότητα της ηθικής ως ανθρώ-
πινο δημιούργημα είναι δεδομένη� όχι όμως
ως ένα σύστημα μονολιθικών αρχών και κανό-
νων που έχουν υπερβατική προέλευση, τους
οποίους πρέπει κανείς άκριτα να αποδεχτεί.

Δυστυχώς σήμερα απορεί κανείς γιατί χρει-
άζεται η ηθική, ή «γιατί να είμαι ηθικός» σε μια
αλλοτριωμένη κοινωνία. Η απορία αυτή μπορεί
να οδηγήσει όντως στην αλλοτρίωση αλλά και
στην απομόνωση του ατόμου γιατί αυτή την κα-
ταλαβαίνει ως περιγραφική, έστω και να μην εί-
ναι τέτοια, μια και υπερτερούν οι κανόνες έναντι
του παραδείγματος. Δηλαδή περιγράφει και
εξηγεί τους ηθικούς κώδικες με βάση τους
οποίους λειτουργεί μια κοινωνία, που όμως
πολλές φορές τους παραβαίνει. Αυτό λειτουργεί
ως κανονιστική ηθική με βάση τη θεωρία για το
«δέον γενέσθαι». Όμως ηθικός δεν μπορεί να
είναι κανείς μόνον όταν συντρέχουν ορισμένοι
όροι, αλλά σε κάθε του πράξη και σε κάθε πε-
ρίπτωση. Η ηθική πρέπει να γίνει σκοπός του
ανθρώπου και όχι μέσον για την επίτευξη του
σκοπού. Γι’ αυτό θεωρώ σωστή την ρήση πράττε
το ορθόν και γαία πυρί μειχθήτω! Η ηθική είναι
αυθύπαρκτη ακριβός γιατί πρέπει να προέρχε-
ται από την αυτονομία της βουλήσεως*. Όταν
ενεργούμε υπό την πίεση του νόμου της πολι-
τείας ή των κανόνων της κοινωνίας με την ελ-
πίδα μελλοντικής ανταμοιβής (βλ. τις διάφορες
θρησκείες), τότε δεν ενεργούμε σύμφωνα με
τον ηθικό νόμο γιατί η βούλησή μας δεν απο-
βλέπει στον καθ’ εαυτόν ηθικό σκοπό, αλλά
στην μελλοντική τιμωρία ή την ελπίδα μελλον-
τικής αμοιβής- ανταμοιβής. Αλλιώς πιθανόν θα
πράτταμε κατά διαφορετικό τρόπο.

Η αρχή των πράξεών μας οφείλει να είναι
συνειδησιακή και να επιβάλλεται ανεξάρτητα
από κάθε συμφέρον, επιθυμία ή και εξωτερικό
αίτιο…

Έτσι για να λειτουργήσει το άτομο ηθικά,
δεν αρκεί να λειτουργεί σύμφωνα με τον νό-
μο ηθικά, αλλά να είναι και αυτόνομο� δη-
λαδή οι πράξεις του να είναι αποτέλεσμα
ελεύθερης βούλησης. Δεν μπορούμε από το

αποτέλεσμα μιάς πράξης να κρίνουμε αν αυτή
είναι ηθική ή όχι. Π.χ. εάν κάποιος βοηθήσει
έναν φτωχό για να αποσπάσει κάποιο αντάλ-
λαγμα, η πράξη του δεν είναι ηθική, γιατί αυτή
έγινε με σκοπό το συμφέρον και όχι με βάση
το καθήκον σύμφωνα με τον ηθικό Νόμο.

Για την πραγμάτωση του ηθικού Νόμου από
τον άνθρωπο χρειάζεται κόπος, μόχθος και
επιμονή, ενέργειες που θα χαλιναγωγήσουν
τις επιθυμίες μας τις ροπές αλλά και τις κλί-
σεις μας. Καρπός της προσπάθειάς μας αυτής
θα είναι η αρετή** βάσει της οποίας ολοκλη-
ρώνεται μια ηθική προσωπικότητα� γιατί η
όντος ηθική έχει άμεση σχέση με την ελευθε-
ρία της βουλήσεως, είναι θέμα δημοκρατίας
αλλά και παιδείας που δεν υπόκειται σε απα-
γορεύσεις, απειλές ή κυρώσεις απέναντι σε
οποιαδήποτε εξουσία.

Τότε μόνον ο άνθρωπος θα εννοήσει την
ηθική ως μέγιστο κοινωνικό απόκτημα, όταν
ξεκινήσει πέραν από τον σεβασμό του φορέ-
ως και του πρακτικού λόγου της ανθρωπότη-
τος, και συλλάβει την έννοια της ηθικής ως
στοιχείου που προέρχεται από την αυτονομία
της βουλήσεως. 

Είπαμε προηγουμένως πως η ηθική είναι
θέμα Δημοκρατίας αλλά και παιδείας.

Όντως, το σχολείο στην αρχαιότητα αποτε-
λούσε έναν χώρο όπου συντελούνταν η επι-
κοινωνιακή σχέση μεταξύ του διευθυντού αλ-
λά και του εκπαιδευτικού προσωπικού με τους
νέους, στη βάση ενός συνόλου κανόνων συμ-
περιφοράς που ισχύουν ή θα πρέπει να
ισχύουν μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε
μία συγκεκριμένη κοινωνία σε μία εποχή, και
να αναφέρονται στην καθημερινή πρακτική και
σε ερωτήματα όπως «τι οφείλω να κάνω», «πη
παρέβην τι δ’ έρεξα, τι μοι δέον ουκ ετελέ-
σθη». Θεωρώ παράληψη να μην αναφερθεί
σχετικά πως ο Αντισθένης τονίζει ότι «…τέλος

είναι το κατ’ αρετήν ζην» δηλ. ο ενάρετος τρό-
πος ζωής είναι κατά τον Αντισθένη ο βασικός
σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Όπως κατά
τον Πλάτωνα η ηθική συνίσταται στην επίτευξη
της ανδρείας, και της σωφροσύνης της σοφίας
και της δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι αναγκαίο
να τα διδάσκουν δάσκαλοι εγνωσμένου κύ-
ρους και ηθικής, προκειμένου να επιδράσουν
στους νέους και να επωφεληθούν βάση της δι-
δασκαλίας και των προτύπων – δασκάλων και
γωνιών. Έτσι η συνεργασία των γονιών και των
δασκάλων συντελούσε στο να γίνει το παιδί –
ο νέος «καλός κ�γαθός» πολίτης αλλά και
χρήσιμο μέλος του κοινωνικού συνόλου, δηλ.
πολίτης που θα έχει αναμφισβήτητο κύρος,
ήθος, αρχές και αξίες. 

* Και όμως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει
«Ώστε το θέλειν το καλόν και το μη θέλειν το πονη-
ρόν, άνωθεν ην προκαταβεβλημένον». (έχω τη γνώ-
μη ότι εδώ παραβλέπεται η ελευθερία της βουλή-
σεως). Ούτε είμαι βέβαιος κατά πόσον ο ηθικός νό-
μος είναι έμφυτος στον άνθρωπο μια και αυτός δεν
γεννιέται ως tabula rasa.

Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η ηθική δεν είναι
ούτε και πρέπει να χρησιμοποιείται ως δόγμα που
να μας καθορίζει πως θα γίνουμε ευτυχισμένοι, αλ-
λά να είμαστε άξιοι να γίνουμε ευτυχισμένοι εφαρ-
μόζοντας την ηθική και το μέτρο για την ομαλή κοι-
νωνική συμβίωση των ανθρώπων σε μια κοινω-
νία� γιατί δεν γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε να
βρούμε ένα αντικειμενικό κριτήριο ποιά είναι η ηθι-
κή βούληση αυτή καθ’ εαυτή. 

** …και βέβαια δεν αναφερόμαστε στην χρι-
στιανική αρετή σύμφωνα με την οποία το κάλυμμα
της κεφαλής στις γυναίκες ήταν; είναι; αρετή αλλά
και πράξη που θα αξιολογηθεί κατά την φοβεράν
ημέραν της κρίσεως. Ούτε στο ότι αρετή είναι τιμή
για τον αρχόμενο, αλλά και τιμή το μένειν επί της
υπακοής. Θέσεις που απέχουν από την «αλήθεια
της κοινωνίας» καθώς αυτές συμπορεύονται όχι με
τον σεβασμό ή αν θέλετε με την κριτική στην
(όποια) εξουσία, αλλά την υποταγή σε αυτήν. 

8 http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr / O HΛEKTPIKOΣ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Ο Ηθικός Νόμος από φιλοσοφική άποψη

και η επίδρασή του στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας 
«Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, σκέψεις 
και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα και

όχι κατ’ ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου.

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Ποιο είναι το μέτρο της λιτότητας

Κυρία Λαγκάρντ – Κύριε Ντράγκι – Κύριε Γιούνκερ;

Αναδημοσιεύουμε από το κουτί της Πανδώρας

1) Η Γαλλίδα διευθύντρια του Δ.Ν.Τ. κυρία Κριστίν Λαγκάρντ,
όταν διορίστηκε στη θέση αυτή έλαβε μία επιστολή στην οποία
περιγραφόταν ο μισθός ύψους 440.000 Ευρώ το χρόνο, δίχως
να συνυπολογίζει τα επιδόματα και τα έξοδα παράστασης, τα τα-
ξίδια, τα έξοδα διαβίωσης και διαμονής, τα οποία πληρώνονται
από τον οργανισμό. Η κάλυψη των εξόδων αυτών προβλέπονται
τόσο για την ίδια, όσο και για το σύντροφό της. Λαμβάνει επι-
πλέον παροχές ύψους 6.700 Ευρώ το μήνα. Όταν θα πάρει τη
σύνταξή της η κ. Λαγκάρντ θα συμμετέχει στο ταμείο των υπαλ-
λήλων του Δ.Ν.Τ. και θα λαμβάνει ως σύνταξη το 67% του ανα-
λογικού μισθού που έπαιρνε κατά τη θητεία της στο Ταμείο. Βε-
βαίως, εάν η θητεία της διαρκέσει δέκα χρόνια, τότε θα έχει δι-
καίωμα να λαμβάνει σύνταξη ίση με το 100% του μισθού της κι
όπως ήδη έχει συμπληρώσει έξι χρόνια στο τιμόνι του Δ.Ν.Τ.
έχει εξασφαλίσει σύνταξη 367.000 Ευρώ ετησίως.

2) Μάριο Ντράγκι Από την πλευρά του, ο μισθός του Ιταλού
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι,

εξόν από τα υπόλοιπα έκτακτα επιδόματα, τα έξοδα που καλύ-
πτονται κλπ., το 2015 έφτανε τα 385.860 Ευρώ ετησίως. Πέρυσι
ανήλθε στα 379.608 Ευρώ, ενώ από το 2007 – έτος που ξεκίνησε
η παγκόσμια οικονομική κρίση – προβλέφθηκε αύξηση πάνω από
45.000 κατ’ έτος για το μισθό του Προέδρου της Ε.Κ.Τ. ώστε αυτός
να μπορεί αγόγγυστα να ανταπεξέλθει στα κρίσιμα καθήκοντά του.

3) Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
Ο Πρόεδρος της Κομισιόν είναι ο πιο αδικημένος. Μολονότι

δεν αποκαλύπτει το ύψος του μισθού του, αυτός καθορίζεται
ρητώς από τον κανονισμό 422/67, που επιτάσσει ότι πρέπει να
φτάνει το 138% της ανώτατης αμοιβής που δύναται να λάβει ένας
υπάλληλος της Ε.Ε. Με βάση τη διάταξη αυτή, ο μισθός του πρέ-
πει να φτάνει τα 324.377 Ευρώ. Και δεν είναι μόνο ο μισθός. Ο
κ. Γιούνκερ λαμβάνει επιπλέον 48.600 Ευρώ για έξοδα διαβίω-
σης και άλλα 1.418 Ευρώ μηνιαίως για έξοδα παράστασης. Επι-
πλέον, τα ταξίδια, οι διαμονές και τα γεύματα πληρώνονται ξε-
χωριστά από τα παραπάνω επιδόματα. Αλλά τα πλεονεκτήματα

του να είσαι Πρόεδρος της Κομισιόν δε σταματούν με τη λήξη
της θητείας. Όταν θα αποσυρθεί από την Προεδρεία, ο Γιούνκερ
θα λαμβάνει επί τρία χρόνια μηνιαία αποζημίωση μεταξύ του
40-65% του μισθού που ελάμβανε αναλόγως για τα πόσα χρόνια
χρημάτισε στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτω-
ση που, όπως ο προκάτοχός του Ζοζέ Μανουέλ, συμπληρώσει
δύο θητείες, τότε θα λαμβάνει ετησίως 100.000 Ευρώ. Φυσικά,
τούτη η σύνταξη θα έρχεται να προστεθεί στην όποια άλλη σύν-
ταξη που θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει.

Αυτοί και μερικοί άλλοι όμοιοί τους καθορίζουν σήμερα τη
μοίρα μας.

Λιτότητα σημαίνει να αρκείται κανείς στο λίγο. Αλήθεια όμως
στο πόσο λίγο αρκούνται σήμερα αυτοί που μας έχουν επιβάλει
σήμερα τη φτωχοποίηση με τα μνημόνια που μας έχουν επιβάλει
εδώ και επτά χρόνια. Η κρίση δική σας. 

Για την απόδοση
Ο Εκδότης



Στην ωραία εφημερίδα του Σωματείου Συν-
ταξιούχων των ΗΣΑΠ έχω γράψει δεκάδες
χρονογραφήματα, περνούν θα ‘λεγα τα εκα-

τό, που σχολιάζονται μ’ αυτά, χρονογραφικά, διά-
φορα περιστατικά – όπως τα θυμάμαι – της ζωής
του Τραμ και του Πράσινου Λεωφορείου του Πε-
ράματος Πειραιώς.

Δεν προβάλλονται με λογοτεχνικές ή άλλες
αξιώσεις.

Αναμνήσεις μιας περασμένης αλλά αλησμό-
νητης εποχής είναι. Αναμνήσεις πάντα καθάριες
και όμορφες χωρίς τα ψεγάδια που δυστυχώς
πάντα και παντού υπάρχουν. Έχει γίνει το ξεκα-
θάρισμα, το σχετικό. Δόθηκε το επιτρεπτό ποσο-
στό της καλοσύνης, είτε γιατί έτσι το ‘βλεπα τότε
σαν παιδί, είτε γιατί ο χρόνος που πέρασε τα ‘χει
ωραιοποιήσει πια.

Όμως τούτη τη φορά θα μου επιτραπεί ν’
ασχοληθώ μ’ έναν γρουσούζη εισπράκτορα του
Τραμ που τότε στη δεκαετία του ’50 έκανε πράγ-
ματα που στενοχωρούσαν και κανείς δεν τα ‘θελε.
Μα προπάντων οι μικροί μαθητές, τα μικρά παιδιά
του σχολείου γιατί τα πλήγωνε και τα κούραζε
άκαρδα.

Τι έκανε δηλαδή; Πως τα πλήγωνε; Ιδού πως:
Στα χρόνια εκείνα και μέχρι το 1959 μόνο ένα

δημοτικό σχολείο λειτουργούσε στο πτωχό Πέ-
ραμα. Εκείνο του Μπούμη κάτω απ’ τις γραμμές
πλησίον της οδού Καραολή Δημητρίου μέχρι το
1957 και στην συνέχεια το δημοτικό σχολείο του
Βασιλάκη που κτίστηκε το 1955.

Έτσι λοιπόν τα μικρά παιδιά της περιοχής Πα-
παδοπούλου και κυρίως της στάσης Μπλαζάκη
ήσαν υποχρεωμένα να κάνουν μεγάλο ποδαρό-
δρομο, στο πήγαινε και στο έλα του σχολείου.
Κουραζόντουσαν αρκετά αν και όχι αμάθητα και
ήσαν φορές που φτάνανε στο σχολείο αφού είχε
κτυπήσει το κουδούνι. Και τότε; ε! τότε τις ξυλιές
δεν τις γλυτώνανε. Ο χάρακας του αυστηρού δα-

σκάλου έκανε τη δουλειά του.
Κάποια λοιπόν παιδιά, αγόρια και κορίτσια της

στάσης Μπλαζάκη, έξυπνα και πιο τολμηρά βρή-
κανε σαν λύση του προβλήματος να χρησιμοποιούν
το Τραμ. Μπαίνανε στην Μπλαζάκη και κατεβαίνα-
νε στάση Σάββα, και να που το πρόβλημά τους λύ-
θηκε. Λεφτά φυσικά δεν είχανε. Δεν υπήρχαν χρή-
ματα για μας τα παιδιά τότε. Επαφίονταν λοιπόν εις
την καλή διάθεση και την ευγένεια ψυχής του παν-
τοδύναμου στα μάτια τους εισπράκτορα.

Όλοι, μα όλοι οι εισπράκτορες του Τραμ συμ-
παθούσαν τα παιδιά, καταλάβαιναν το πρακτικό
πρόβλημά τους και ποτέ δεν ζήτησαν εισιτήριο,
παρέχοντας έτσι ελευθέρας για τις δύο στάσεις.

Υπήρξε όμως μία εξαίρεση. Εκείνη του γρου-
σούζη εισπράκτορα. Ένας και μοναδικός θεός
σχωρέστον. Μια ψυχρή μοναδική σοβαροφανής,
τυπολατρική συμπεριφορά, ανάμεσα στη ζεστή
φιλική αντίληψη των συναδέλφων του.

Τι λοιπόν έκανε αυτός; Στην αρχή ζητούσε
επιτακτικά και αυστηρά απ’ τους κακοντυμένους
πτωχούς και μικρούς μαθητές τις λίγες δεκάρες
για το εισιτήριο. Οι μικροί μαθητές μιας και κα-
νείς δεν είχε το διαθέσιμο αντίτιμο του εισιτηρίου
έσκυβαν φοβισμένα τα κεφαλάκια τους και το
πολύ-πολύ κάποιοι ψέλλιζαν.

– Μα εμείς δεν έχομεν κυρ εισπράκτορα, πά-
με σχολείο που να τα βρούμε;

–Στο σχολείο που πηγαίνετε σας μαθαίνουν
να’ στε τζαμπατζήδες στο Τραμ; 

– Μα στη στάση Σάββα θα κατέβουμε. Στην
Σάββα στην Σάββα, συμπλήρωναν όλοι μαζί.

– Δεν ξέρω εγώ τι λέτε εσείς. Αν μπει ελεγ-
κτής στην άλλη στάση και δει που δεν σας έκοψα
εισιτήριο, θα πει και με το δίκιο του.

– Κύριε συνάδελφε (τ’ όνομα δεν το γράφου-
με χάριν υστεροφημίας) με ποιο δικαίωμα κάνατε
το Τραμ της Εταιρείας σχολικό; Και φυσικά θα με
τιμωρήσει, και γω έχω οικογένεια.

Τι θέλετε λοιπόν; Να χάσω τη δουλειά μου; Να
μείνει η οικογένειά μου χωρίς ψωμί;

(Πάντα οι μικροί άνθρωποι δικαιολογούν την
ασπλαχνία τους με μεγάλες κουβέντες).

Τότε τα παιδιά καταλαβαίνοντας το αδιέξοδο
και με φόβο ξαναλένε όλα μαζί. Πέντε’ έξι ήταν.

– Μα θα κατέβουμε τώρα αμέσως, στην Πα-
παδοπούλου, στην Παπαδοπούλου.

– Οπότε κι αν ακόμη μπει ο ελεγκτής δεν θα
προλάβει να σας κάνει κακό, αφού όταν θ’ ανε-
βαίνει εμείς θα κατεβαίνουμε, συμπλήρωσε ένα
μεγαλούτσικο αγόρι με ζωηρά μάτια, ο Μανωλά-
κης που πήγαινε στην πέμπτη τάξη.

Μα ο εισπράκτορας εκεί, βλοσυρός και ανέκ-
δοτος.

– Και ποιος σας πιστεύει εσάς; Είναι σίγουρος
κανείς γι’ αυτά που λέτε; Δεν είναι σίγουρος, κι
εγώ θέλω να’ μαι σίγουρος. Και αρπάζοντας τις
πτωχοπάνινες τσάντες των παιδιών φρου πριν
προλάβει κανείς ν’ αντιδράσει τις πετά απ’ το πα-
ράθυρο του Τραμ έξω στις ράγες.

Φωνές κλάματα τα παιδιά, που θα ‘χαν τώρα
διπλό δρόμο να κάνουν, να κατέβουν θέλοντας
και μη στην Παπαδοπούλου και να γυρίζουν πίσω
μεσόδρομα να μαζέψουν τις τσάντες και να δι-
πλώσουν το δρόμο για το σχολείο. που σίγουρα
το κουδούνι θα ‘χε κτυπήσει και τ’ άλλα παιδιά
θα ‘χαν προ πολλού μπει στις τάξεις.

Γεμάτα στενοχώρια κατεβήκανε στην Παπα-
δοπούλου – όπου σημειωτέο, ποτέ από εκεί δεν
είχε ανέβει ελεγκτής, μόνο ο Καρατζόβας του
Ναυστάθμου έμπαινε – ενώ στ’ αυτιά τους ηχού-
σαν ακόμη τα τελευταία λόγια του γρουσούζη ει-
σπράκτορα.

-Δεν θα χάσω εγώ τη δουλειά μου με σας.
Μπορεί να ‘ταν σκληρό αυτό που σας έκανα, αλλά
σίγουρα τώρα θα κατέβετε στην Παπαδοπούλου.

Το δυσάρεστο αυτό περιστατικό επαναλαμβα-
νόταν κάθε φορά με τον ίδιο γρουσούζη εισπρά-

κτορα, μέχρι που τα παιδιά δεν ξανανέβηκαν σε
ώρα υπηρεσίας του, γιατί τα πλήγωνε βαθειά η τυ-
πικότητα και η σκληρότητα του που έφθανε τα
όρια της κακίας.

Δεν θα ‘θελα να μου τον δικαιολογήσετε αυτόν
τον γρουσούζη συνάδελφο σας, σεβαστοί από-
μαχοι λειτουργοί του Τραμ και αγαπητοί φίλοι.

Παραδέχομαι όμως πως για τη δημιουργία του
όλοι φταίμε. Εσείς τότε και μεις τώρα, δίνουμε
τις ευκαιρίες να φτιάχνονται τέτοιες ψυχές.

Πολλοί μάλιστα δεν δυσκολεύονται να χειρο-
κροτήσουν τέτοια φοβερά ελαττώματα, σαν προ-
τερήματα.

-Σοβαρός κύριος! Αγέλαστος, Κέρβερος στο
καθήκον του.

Τα λόγια του είναι λίγα! Βαρύς άνθρωπος!!
Γυρεύουμε πιστοποιητικά για χίλια μύρια ζη-

τήματα. Και αφήνουμε «κάρτα μπιάνκα» (λευκό
χαρτί) τις ψυχικές διαστροφές.

Οι άνθρωποι αυτοί όπου υπάρχουν, είναι για
λύπηση, γιατί είναι ψυχικά ανάπηροι.

Λέμε ανάπηρο κείνον, που του λείπει το χέρι,
το πόδι, το μάτι και δεν συμπεριλαμβάνουμε τον
άλλο, που στερείται το μεγαλύτερο θείο δώρο:
Την κατανόηση, την ανθρωπιά, το γέλιο, τη χαρά,
τη φαιδρότητα, την πραότητα, την καλοσύνη.

Όχι. Δεν εξασφαλίζουν τίποτα οι σοβαροί και
Κέρβεροι. Μόνον την ατμόσφαιρα του μίσους πυ-
κνώνουν και τον πόθον της εκδικήσεως καλλιερ-
γούν.

Υ.Γ. Αληθινό κι αυτό, όπως όλα τα χρονογρα-
φικά περιστατικά πηγή του υπήρξε η επίτιμος κυ-
ρία Αικατερίνη Κανάκη.

Το αποτέλεσμα της συνόδου της Μάλτας ήταν η υπογραφή
προσυμφώνου μεταξύ Ελλάδας και θεσμών για την Β΄ αξιο-
λόγηση του χρέους. Η ουσία της εξέλιξης και του προσυμ-

φώνου που υπεγράφη στη Μάλτα, ήταν η απόφαση της κυβέρνησης
να θυσιάσει για μία εισέτι φορά τους συνταξιούχους την στιγμή
που αποδέχθηκε μετά την αναπροσαρμογή των συντάξεων που
προβλέπει ο νόμος 4387/2016 του τότε Υπουργού Εργασίας κ. Γε-
ώργιου Κατρούγκαλου να κοπεί από το 2019 η προσωπική διαφορά
σε όλες τις παλιές συντάξεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την
ψήφιση του νόμου 4387/2016, δηλαδή όσες συντάξεις εκδόθηκαν
πριν από το Μάιο του 2016 ώστε να εξοικονομηθεί το ποσό του 1,8
δις ευρώ. Όμως η κυβέρνηση και οι θεσμοί θεώρησαν ότι τα μέτρα
αυτά δεν ήταν επαρκή για να μπουν οι συνταξιούχοι κάτω από την
ταφόπλακα και συμφώνησαν να δοθεί και η χαριστική βολή, εξαγ-
γέλλοντας και το δεύτερο δύσκολο μέτρο που θα είναι η μείωση
του αφορολόγητου κατά 3.000 ευρώ. Έτσι, το αφορολόγητο από το
2020, αλλά πιθανότερα από το 2019, μειώνεται στα 5.600 ευρώ. Για
να μας χρυσώσουν το χάπι, μας τάζουν και τα λεγόμενα αντίμετρα,
τα οποία όμως για να εφαρμοστούν πρέπει η Ελλάδα να πετύχει το
δημοσιονομικό στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το
2018. Όμως, η εφαρμογή των αντιμέτρων ελάχιστα ωφελεί, αν
εφαρμοστούν, τους συνταξιούχους που θα έχουν πληγεί βάναυσα
από τα μέτρα.

Τα βαριά μέτρα είναι η περικοπή των συντάξεων, αν και ακόμη
δεν έχει καθοριστεί από ποιο ύψος και πάνω θα ψαλιδιστούν κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και πόσο θα είναι σε ύψος.
Για να αντιληφθεί κάποιος το ύψος των περικοπών των συντάξεων
πρέπει να ανατρέξει και να θυμηθεί τα λόγια του Υπουργού Οικο-

νομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, που είπε κάποια στιγμή το χα-
ρακτηριστικό «Κάποια μέτρα θα στενοχωρήσουν τους Έλληνες».
Για αντίδοτα στις περικοπές των συντάξεων συμφώνησε η Ελληνική
Κυβέρνηση με τους θεσμούς να φέρει προς ψήφιση στη βουλή και
τα λεγόμενα αντίμετρα, όπως το οικογενειακό επίδομα που δεν
θα αφορά μόνο τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, αλλά και τις οι-
κογένειες με το ένα και τα δύο παιδιά. Επιδότηση ενοικίου για τα
οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Σχολικά γεύματα. Επέκταση προγράμματος σχολικών γευμά-
των σε δημοτικά και γυμνάσια περιοχών με υψηλά ποσοστά ανερ-
γίας και φτώχειας. 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Αυξάνεται μέχρι το 2020 σε 135.000 ο
συνολικός αριθμός παιδιών που θα μπορούν να φιλοξενηθούν
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο θέ-
μα καθώς τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα στη χώ-
ρα μας και 400.000 νέοι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να αναζητή-
σουν εργασία σε άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια της κρίσης, πού

θα βρεθεί ο αριθμός των μαθητών για φιλοξενία στους σταθμούς. 
Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Για εισόδημα κάτω των

700 μέχρι 1200 ευρώ, η συμμετοχή μειώνεται κατά 50%. Για εισό-
δημα από 1200 μέχρι 1500 ευρώ, η συμμετοχή μειώνεται κατά 25%.

Στα αντίμετρα είναι και τα προγράμματα απασχόλησης με στόχο
να σταματήσει η φυγή των νέων σε άλλες χώρες προς αναζήτηση
εργασίας, καθώς και η μείωση του φορολογικού συντελεστή για
τις επιχειρήσεις από το 29% στο 20%. Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά
πρέπει η χώρα μας να πετύχει το στόχο της για το πρωτογενές πλε-
όνασμα των 3,5% ετησίως. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα
πρέπει να γίνει ανάκαμψη της οικονομίας μας, να μπει τέλος στην
αβεβαιότητα που κράτησε 7 χρόνια, να γίνουν επενδύσεις και να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Με την σημερινή επικρατούσα κατάσταση ο επανυπολογισμός
των συντάξεων φέρνει τους νυν συνταξιούχους σε δυσχερέστερη
θέση από τους νέους, καθώς κρύβει παγίδες για τους παλιούς συν-
ταξιούχους οι οποίοι θα υποστούν περικοπές από 1 μέχρι 360 ευρώ
μηνιαίως. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι θα υπάρξουν συνταξιούχοι για
τους οποίους ο λογαριασμός βγαίνει βαρύτερος από ότι στους νέ-
ους συνταξιούχους. Έτσι, η κρίση της Ελληνικής οικονομίας πέραν
των άλλων μέτρων που έχουν επιβληθεί στους Έλληνες πολίτες,
καταδίκασε τις συντάξεις σε περικοπές διαρκείας οι οποίες ξεκί-
νησαν το 2010 και θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και το 2019.
Το μαρτύριο των συνταξιούχων μπροστά στα ΑΤΜ δεν φαίνεται να
έχει ορατό στον ορίζοντα τέλος, καθώς το 2019 όλες οι συντάξεις
οι οποίες μετά τον επανυπολογισμό με το νόμο 4387 του Κατρούγ-
καλου έχουν προσωπική διαφορά, θα υποστούν μεγάλες μειώσεις
οι οποίες μπορεί να φθάσουν και το 40%.

Tου Χαράλαμπου
Δρακάτου

Προέδρου της
Πολιτιστικής

Ενώσεως Περάματος
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Ο Γρουσούζης 1956 στο Τραμ

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Για μία εισέτι φορά
θυσιάστηκαν οι Συνταξιούχοι



Θυμάμαι αμυδρά το διαπεραστικό κουδούνισμα του τη-
λεφώνου στο χολ να μας ταράζει τον ύπνο. Τη φωνή
του μπαμπά να απαντάει 2-3 φορές – δεν ξέρω ποιοι

ήταν και τι ειπώθηκε – μετά τον μπαμπά ανήσυχο να ντύνεται
βιαστικά, να μας φιλάει και να μας αποχαιρετά. Ένας γνωστός
του, συναγωνιστής από το Κερατσίνι, είχε κιόλας φτάσει να
τον πάρει με το αυτοκίνητο και χτυπούσε επίμονα το κου-
δούνι της εξώπορτας. Ο μπαμπάς μας είπε πως θα γύριζε απ’
το ταξίδι μετά από κάμποσο καιρό, δεν ήξερε ακριβώς πόσο
να μας πει. Άλλωστε ως βουλευτής έλειπε συχνά σε πολυή-
μερα ταξίδια (και ειδικά στο εξωτερικό σε χώρες όπως Βουλ-
γαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ρω-
σία… α! και Ανατολική Γερμανία, όπου μάλιστα με είχε πάρει
κι εμένα κάποτε μέσα στην… κοιλιά της μάνας μου!). Εμείς
είχαμε πια ξυπνήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή μου - μοιρα-
ζόμασταν το ίδιο δωμάτιο - αρκετά τρομαγμένοι. Δε χρειαζό-
ταν να είσαι μεγάλος για να καταλάβεις ότι κάτι ασυνήθιστα
κακό είχε συμβεί μέσα στη νύχτα.

Όταν ξημέρωσε, Παρασκευή ήταν νομίζω πριν το Σάββατο
του Λαζάρου, η μαμά μας είπε ότι δε θα πηγαίναμε σχολείο.
Μας έντυσε και μας πήρε με το αμάξι (αυτή οδηγούσε στην
οικογένεια) απ’ τον Κορυδαλλό που μέναμε και διασχίζοντας
έρημους δρόμους έφτασε μέχρι το Κουκάκι στη θεία, τη δί-
δυμη αδελφή της, στα ξαδέρφια μας και στη γιαγιά, που κι
εκείνη κάπου εκεί κοντά έμενε. Ήταν πάντα ριψοκίνδυνη η
μαμά! Το απόγευμα της ίδιας μέρας άφησε την αδερφή μου
εκεί, αποχαιρέτισε τους πάντες και διστακτικά επέλεξε να
πάρει μόνο εμένα μαζί της (γιατί άραγε; ως ασπίδα; ως μάρ-
τυρα;… ποτέ δε ρώτησα, ποτέ δεν έμαθα) να πάμε πίσω στο
σπίτι μας. Η αδερφή μου, που καταλάβαινε περισσότερα, κα-

τατρομαγμένη είχε πεισματι-
κά αρνηθεί να την ακολουθήσει. Στο δρόμο, φανερά ανήσυχη
και λυπημένη η μαμά, καθώς οδηγούσε προσπαθούσε να με
καθησυχάσει και να με προετοιμάσει ότι ίσως έρθουν κάποιοι
αστυνομικοί να την πάρουν, ότι ίσως λείψει για λίγο καιρό,
ότι να μην ανησυχώ θα με φροντίζουν η γιαγιά και η θεία μέ-
χρι να γυρίσει. Ώσπου φτάσαμε, μπήκε στο σπίτι μας (άραγε
να το διαισθανόταν ότι έμπαινε για τελευταία φορά;), μάζεψε
λίγα πράγματα σε μία τσάντα, άνοιξε τα παράθυρα (σινιάλο
ότι εδώ είμαι, δεν κρύβομαι) και κατευθυνθήκαμε με τα πό-
δια στην άλλη γωνία της πλατείας Ελευθερίας (έτσι λέγεται
η κ κεντρική πλατεία του Κορυδαλλού, τι ειρωνεία κι αυτή
εκείνη τη μέρα!) στο σπίτι του οικογενειακού φίλου και για-
τρού Γιάννη Φθενάκη, δημάρχου τότε Κορυδαλλού, απ’ όπου
και ειδοποιήθηκε η αστυνομία αν ήθελε να έρθει. Είπαμε,
ήταν θαρραλέα και ριψοκίνδυνη η μαμά, για παρανομία όμως
ούτε λόγος. Μα και το κόμμα, άλλωστε, δεν ήταν καθόλου
προετοιμασμένο για παρανομίες και τέτοια. Άσε που κι η σχέ-
ση της μαμάς με την πολιτική και το κόμμα ήταν κι αυτή κάτι
σαν εξ αγχιστείας. Δεν πέρασε πολλή ώρα κι ήρθαν, καμιά
δεκαριά θυμάμαι, άλλοι με πολιτικά, άλλοι με στολές. Να τη
συλλάβουν μόνο εκείνη!

Εγώ ξέσπασα σε κλάματα κι ας με είχε προετοιμάσει κι
ας της φέρθηκαν ευγενικά μπροστά μου (τα χαστούκια έμαθα
πως έπεσαν αργότερα στην Ασφάλεια Πειραιά του στυλ «πες
μας πού κρύβεται ο άντρας σου μωρή» και τέτοια). Την ξα-
ναείδα μετά από 10 μήνες, στο Κουκάκι πια, στης γιαγιάς,
που είχε γίνει αναγκαστικά το νέο μας σπίτι, για να μη μας
γνωρίζει κανείς στη γειτονιά και κυρίως εμάς τα παιδιά στο
σχολείο (στον Κορυδαλλό μας ήξεραν κι οι πέτρες). Δεν υπέ-

γραψε δήλωση η μαμά, εγγυήθηκαν, λέει, τα αδέλφια της για
να γυρίσει απ’ τη Γυάρο.

Ο μπαμπάς άφαντος, κρυβόταν αρχικά κοντά δυο μήνες
έως ότου πιάστηκε κάπου στην Κυψέλη. Φώναξε, λέει, το
όνομά του και πως ήταν βουλευτής, έτσι για να ακούσουν
κάποιοι στο δρόμο, μη κι εξαφάνιζαν τα ίχνη του… Είχε, βλέ-
πεις, εμπειρίες από παρανομία ο μπαμπάς από παλιότερα.
Μόνο που αυτός έκανε 5 χρόνια να γυρίσει (όταν πια τελεί-
ωνα το δημοτικό), με τους 60 τελευταίους αμετανόητους, απ’
τη Σαμοθράκη, τον τελευταίο σταθμό εκείνου του ασυνήθιστα
μεγάλου ταξιδιού, που ξεκίνησε εκείνα τα χαράματα της 21ης

Απριλίου 1967, Παρασκευή όπως και σήμερα. Γυάρος, Παρ-
θένι, Ωροπός, Σαμοθράκη… σαν από τραγούδι του Μίκη. Κι
αργότερα Μπογιάτι, ξανά φυλακή, μετά το Πολυτεχνείο.
Όπως και παλιότερα Γυάρο, Αβέρωφ, Αίγινα, Κεφαλονιά,
Ιτζεδίν κι Αλικαρνασσό, καταδίκες σε… θάνατο, φυλακές κι
εξορίες απ’ το ’47 ως το ’53.

Πέρασε ακριβώς μισός αιώνας φίλοι μου, η μαμά έχει φύ-
γει εδώ και πέντε χρόνια κι ας ήταν πολύ νεότερή του, ο
μπαμπάς όμως είναι καλά έχοντας πρόσφατα κλείσε τα 105
του χρόνια! Εύχομαι το ίδιο καλά να είμαστε και το ίδιο να
μακροημερεύσουμε όλοι μας και τις κάθε λογής μαύρες ημέ-
ρες να τις αφήνουμε τελικά στη ζωή πολύ, πάρα πολύ μακριά
πίσω μας, έτσι ακριβώς όπως ο μπαμπάς κι η μαμά. Καλη-
μέρα σε όλους σας!

Δημήτρης Παπαδημητρίου, 
ξημερώνοντας 21 Απριλίου 2017.

Σημείωση: Ο Δημήτρης είναι υιός του συναδέλφου μας Γιάννη
Παπαδημητρίου. 

(ΜΝΗΜΕΣ ΕΝΟΣ ΕΞΑΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967)
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Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι τρια-
κόσια εκατομμύρια άτομα στον πλα-
νήτη έχουν σοβαρά προβλήματα με

την όρασή τους, εκ των οποίων τα 39 εκατομ-
μύρια έχουν χάσει τελείως την όρασή τους.
Στο 80% των περιπτώσεων αυτών η απώλεια
της όρασης θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
Τα παραπάνω ανέφεραν οι εκπρόσωποι της
Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Αμφιβλη-
στροειδούς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Όρασης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο τη
δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες,
οι παθήσεις της ωχράς κηλίδας εκτιμάται ότι
επηρεάζουν περισσότερους από πενήντα χι-
λιάδες ασθενείς στη χώρα μας, επιφέροντας
βαρύτατη απώλεια όρασης, η οποία σε αρκε-
τές περιπτώσεις φτάνει τα επίπεδα ολικής τύ-
φλωσης. Οι κυριότερες από αυτές τις παθή-
σεις είναι η ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κη-
λίδας και το διαβητικό οίδημα της ωχράς κη-
λίδας. Για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των
δύο καταστάσεων αυτών χρειάζεται έγκαιρη
διάγνωση και άμεση θεραπευτική παρέμβα-
ση. Όπως είπε η πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς
κυρία Σταματίνα Καμπανάρου, πρόκειται για
οφθαλμολογικές παθήσεις οι οποίες αν μεί-
νουν αδιάγνωστες και χωρίς θεραπεία οδη-
γούν σε τύφλωση, ενώ η έγκαιρη διάγνωση
και η σωστή θεραπεία προστατεύουν την
όραση των ασθενών μας. Για τον λόγο αυτόν
συστήνει, ειδικά στους ηλικιωμένους αλλά
και όσους πάσχουν από διαβήτη, να επισκέ-
πτονται τον οφθαλμίατρο τους μία φορά τον
χρόνο τουλάχιστον.

Τι είναι η ηλικιακή εκφύλιση
ωχράς κηλίδας

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας είναι
μία χρόνια, εκφυλιστική νόσος του αμφιβλη-
στροειδούς, η οποία προκαλεί απώλεια της
κεντρικής όρασης, αφήνοντας ανέπαφη την
περιφερειακή ή την πλευρική όραση. Προ-
σβάλει 20-25 εκατομμύρια άτομα παγκο-
σμίως. Γενικά υπάρχει μία σαφής σχέση με-
ταξύ ηλικίας και εμφάνισης της νόσου, με αυ-
τήν να αναπτύσσεται πολύ περισσότερο στις
μεγαλύτερες ηλικίες γι’ αυτό και ονομάζεται
ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, χωρίς βέ-
βαια να αποτελεί μία φυσιολογική ή αναπό-
φευκτη συνέπεια της γήρανσης του ατόμου. 

Παράγοντες κινδύνου ηλικιακής
εκφύλισης ωχράς κηλίδας

• Ηλικία: Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο με-
γαλώνει ο άνθρωπος

• Οικογενειακό ιστορικό: Έως τριπλάσιος
κίνδυνος στα μέλη της οικογένειας, υπάρχει
κληρονομικότητα.

• Φύλο: Οι γυναίκες είναι περισσότερο
ευπαθείς. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι καπνιστές
μπορεί να εμφανίσουν τη νόσο από πέντε
έως δέκα χρόνια νωρίτερα σε σύγκριση με
τους μη καπνιστές. Όσοι δε έχουν γενετική
προδιάθεση και καπνίζουν διατρέχουν πολύ
μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν υγρή εκ-
φύλιση ωχράς κηλίδας. 

Συμπτώματα ηλικιακής
εκφύλισης ωχράς κηλίδας

Στα πρώτα στάδια τα συμπτώματα συνή-
θως δεν γίνονται αντιληπτά. Καθώς όμως η
νόσος εξελίσσεται, τα συμπτώματα μπορεί να
περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα.

• Δυσκολία στην ανάγνωση ή σε άλλη
δραστηριότητα που απαιτεί οξεία όραση.

• Μεταμορφοψία, παραμόρφωση όπου
οι ευθείες γραμμές μπορεί να μοιάζουν κυ-
ματιστές ή καμπύλες.

• Η αναγνώριση των προσώπων γίνεται
δυσχερής.

• Σκοτεινά ή κενά σημεία στο κέντρο της
όρασης.

• Η ανάγκη για περισσότερο φωτισμό, η
ευαισθησία στην αντηλιά, η μειωμένη νυ-
χτερινή όραση και η περιορισμένη χρωμα-
τική ευαισθησία μπορεί επίσης να είναι εν-
δείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

Σημείο-κλειδί στην αντιμετώπιση της νό-
σου είναι η άμεση έναρξη της θεραπευτικής
αγωγής, η οποία αν εφαρμοστεί εγκαίρως όχι
μόνο εμποδίζει την περαιτέρω απώλεια της
όρασης αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις
αποκαθιστά μέρος της όρασης που έχει χαθεί.

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία πολύ

διαδεδομένη νόσος, οι συχνότερες επιπλο-
κές της οποίας είναι οι μικροαγγειακές επι-

πλοκές. Μία από αυτές είναι και η διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια. Το διαβητικό οίδη-
μα της ωχράς κηλίδας είναι απόρροια της
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και συ-
χνότατη αιτία τύφλωσης ατόμων ανεξαρτήτου
ορίου ηλικίας.

Παράγοντες κινδύνου για
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
και διαβητικό οίδημα ωχράς
κηλίδας

• Διάρκεια διαβήτη
• Κακός γλυκαιμικός έλεγχος
• Υπέρταση
• Υψηλή χοληστερίνη

Συμπτώματα διαβητικού
οιδήματος ωχράς κηλίδας

Στα πρώτα στάδια, τα συμπτώματα συνή-
θως δεν γίνονται αντιληπτά. Καθώς όμως η
νόσος εξελίσσεται, τα συμπτώματα μπορεί να
περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα:

• Θολή όραση.
• Κηλίδες στο οπτικό πεδίο.
• Μεταμορφοψία, παραμόρφωση εικόνας,

όπου οι ευθείες γραμμές μπορεί να μοιάζουν
κυματιστές ή καμπύλες.

• Σκοτεινά ή κενά σημεία στο κέντρο της
όρασης.

Για την απόδοση
ο Εκδότης

Οι ειδικοί ενημερώνουν ότι
η έγκαιρη διάγνωση σώζει τα μάτια

Υ Γ Ε Ι Α



Στην Αθήνα σήμερα 29 Μαρτίου 2017
πραγματοποιήθηκε στον ημιώροφο του Ξε-
νοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ η ετήσια Γενική Συνέ-
λευση του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ευάγγελος
Χειμώνας ανακοίνωσε την απουσία του Προ-
έδρου Ευθύμιου Ρουσιά και Αντιπροέδρου
Δημητρίου Γεωργίου για λόγους υγείας.

Ως Γραμματέας της Συνέλευσης προτά-
θηκε ο κ. Ζαχαράκης Σίμος.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μετά τη δια-

πίστωση απαρτίας βάσει του άρθρου 14 του
καταστατικού χαιρέτισε τους παρευρισκόμε-
νους και πρότεινε την τήρηση 1 λεπτού σιγής
στη μνήμη των συναδέλφων που απεβίωσαν.

Ο Πρόεδρος προσφώνησε και κάλεσε στο
βήμα τους κ.κ. 
Μουλίνο Νίκο Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Βασιλόπουλο Βασίλη δικηγόρο
Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο 

Πρόεδρο ΠΟΣ.ΔΕΗ
Φωτόπουλο Μανώλη 

Πρόεδρο Μουσείου ΗΣΑΠ
Ρενιέρη Ελευθέριο Πρόεδρο Ένωσης

Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Γουρδούπη Μαντώ Αντιπρόεδρο 

της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Κοντογιάννη Παναγιώτη Γεν. Γραμματέα

Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Ταταράκη Θεοχάρη Πρόεδρο Συντ. ΟΑΣΑ
Κοντούλη Κώστα Αντιπρόεδρο Συντ. ΟΑΣΑ
Λουκόπουλο Κώστα Πρόεδρο Συντ. ΟΤΕ
Σταύρου Γεώργιο Πρόεδρο Συνδ. 

Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Γαβρίλη Γεώργιο Αντιπεριφερειάρχη 
Πειραιά
Οι ανωτέρω τοποθετήθηκαν στα προβλή-

ματα που απασχολούν λόγω της κρίσης Συν-
ταξιούχους και Εργαζόμενους, παρότρυναν
τη συνέχιση των προσπαθειών που γίνονται
με πνεύμα αγωνιστικό για την επίλυση των
προβλημάτων αυτών και τη διεκδίκηση ευ-
νοϊκότερων ρυθμίσεων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευ-
σης κάλεσε στο βήμα τα μέλη του Δ.Σ. του
Σωματείου μας προκειμένου να αναγνώσουν
τα θέματα ημερησίας διάταξης και να τα θέ-
σουν προς έγκριση από τα παρευρισκόμενα
μέλη.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι
τα ακόλουθα:

1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για

τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (εκδρομές)

4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός έτους 2017
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη Δρά-
ση του Σωματείου

7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Τα-
μειακή Λογοδοσία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής

8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
9. Έγκριση Ψηφίσματος
Κατόπιν τον λόγο έλαβε ο Γεν. Γραμμα-

τέας του Σωματείου Μητροκώτσας Νίκος ο
οποίος διάβασε τον Απολογισμό Δράσης του
Δ.Σ. για το έτος 2016.

Στη συνέχεια ο Ταμίας Αναγνωστόπουλος
Γιώργος ενημέρωσε το σώμα για τα οικονο-
μικά του Σωματείου και έπειτα η Έφορος
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κα. Κουλοβασι-
λοπούλου Φωτεινή με τον απολογισμό των
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Ακολούθησε ο Γραμματέας της Ελεγκτι-
κής Επιτροπής συνάδελφος Μαντάς Μιχάλης
με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Την ομιλία του Προέδρου Ευθύμιου Ρου-
σιά την διάβασε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης
Ευάγγελος Χειμώνας η οποία αναφερόταν
στη δύσκολη εποχή που διανύουν οι απόμα-
χοι της εργασίας με τις συνεχείς περικοπές
των συντάξεων, την κατάργηση σχεδόν της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ζήτη-
σε συνέχεια της αγωνιστικότητας για την
διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων
των συνταξιούχων.

Κατόπιν τον λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ.
συνάδελφος Μπονάρος Ηλίας ο οποίος ανα-
φέρθηκε στην κακή πολιτική, οικονομική
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που βιώ-
νουμε, πρότεινε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ο συνάδελφος Ζαχαρής Γιάννης έλαβε το
λόγο και αναφέρθηκε στα γενικότερα προ-
βλήματα των συνταξιούχων.

Ακολούθησε η ψηφοφορία δι’ ανατάσεως
της χειρός των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ευχαρίστη-

σε όλους τους παρευρισκόμενους, ανέγνω-
σε το επισυναπτόμενο ψήφισμα διαμαρτυ-
ρίας του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και
κήρυξε τη λήξη της Συνέλευσης στις 13:00.

Αθήνα 29 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος Συνέλευσης

Ευάγγελος Χειμώνας
Ο Γραμματέας Συνέλευσης

Ζαχαράκης Σίμος
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Η
Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας κι-
νήθηκε μέσα στα έως τώρα γνωστά δεδο-
μένα παρόλο ότι υπήρξαν δύο σοβαρά προ-

βλήματα καθώς αναγκαστικά ο Πρόεδρος του
Σωματείου βρισκόταν στο νοσοκομείο για σοβα-
ρούς λόγους υγείας και ο Αντιπρόεδρος του Σω-
ματείου ενώ βρισκόταν στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» εκλήθη να
μεταβεί στο νοσοκομείο επειγόντως για νοσηλεία.
Ζητάμε συγγνώμη από όλους τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες για την απουσία του προ-
έδρου και του αντιπροέδρου, ήταν όμως πέραν
της θελήσεώς τους να είναι μαζί με όλες και όλους
σας και όχι ότι δεν ήθελαν να τα ακούσουν όπως
ξεστόμισε κάποιος. Υπήρξε όμως και ένα άλλο
πρόβλημα με την απαρτία, το οποίο όμως ξεπε-
ράστηκε με την παρέλευση της ώρας. Καλό είναι
να μη συμβαίνει αυτό καθώς λίγες φορές το χρόνο
θέλουμε την ομαδική παρουσία σας μεταξύ των
οποίων είναι η Γενική Συνέλευση. Οι συνάδελφοι
ομιλητές από τη μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου
αναφέρθηκαν στον απολογισμό της δράσης του
Δ.Σ., την οικονομική διαχείριση και τα πολιτιστικά.
Διαβάστηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέ-
λευσης συνάδελφο Βαγγέλη Χειμώνα αυτά που
είχε γράψει για να ενημερώσει το σώμα της συ-

νέλευσης ο Πρόεδρος του Σωματείου ο οποίος
για λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, ήταν αδύ-
νατο να ήταν παρών στη Γενική Συνέλευση. Δια-
βάστηκαν η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το
πρόγραμμα δράσης και το ψήφισμα. Μετά από
τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων
των ομιλητών, ακολούθησε ψηφοφορία όπου όλοι
οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι ενέκριναν τον
απολογισμό δράσης του Δ.Σ., την οικονομική δια-
χείριση του Σωματείου για το έτος 2016, τα πο-
λιτιστικά και τον προϋπολογισμό για το έτος 2017.
Σχεδόν όλα έγιναν μέσα σε κλίμα συναδελφοσύ-
νης και αδελφικής αλληλεγγύης, όπως αρμόζει
στους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ. Βέβαια στη ση-
μερινή εποχή που ζούμε και τα πάντα έχουν έρθει
άνω-κάτω, παρουσιάζονται και τα εκφυλιστικά
φαινόμενα τα οποία καλό θα είναι να αποφεύ-
γονται γιατί είμαστε όλοι συνάδελφοι και όλοι
βαδίζουμε στη δύση του επίγειου βίου μας και θα
πρέπει να ελέγχουμε τα λόγια μας, αλλά και κυ-
ρίως τα έργα μας καθώς όλοι κρινόμαστε για τις
πράξεις μας και τα λόγια μας. Επειδή υπάρχουν
πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες που αδυ-
νατούσαν να έρθουν για να παρακολουθήσουν
από κοντά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης,
άλλοι για λόγους υγείας και μεγάλης ηλικίας και

άλλοι ευρισκόμενοι εκτός Αττικής, θεωρούμε σκό-
πιμο να δημοσιεύσουμε από τις στήλες της εφη-
μερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» όλα τα κείμενα,
τους χαιρετισμούς των καλεσμένων μας, τις το-
ποθετήσεις των ομιλητών, τις παρατηρήσεις και
τις ενστάσεις, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι
και να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα του Σωματείου
μας. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν όλοι
ότι όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα, έχουν και την
υποχρέωση να έρχονται και να παρακολουθούν
τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης για να έχουν
προσωπική και άμεση ενημέρωση για τα πεπραγ-
μένα της εκάστοτε διοίκησης του Σωματείου. Έτσι
θα έχουν τη δική τους προσωπική άποψη και
γνώμη για το ποιοι συνάδελφοι εργάζονται για
το καλό του Σωματείου και των μελών του. Να
κρίνουν μόνοι τους ποιοι έχουν τη διάθεση και
προσφέρουν για να υπάρχει καλή και σωστή λει-
τουργία του Σωματείου. Πρέπει επίσης όλοι οι
συνάδελφοι και όλες οι συναδέλφισσες να επι-
σκέπτονται τα γραφεία του Σωματείου μας για
να διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια τις
διεργασίες που γίνονται εκεί και που όλες οι ενέρ-
γειες των μελών του Δ.Σ. αποβλέπουν στο να δια-
τηρείται το Σωματείο μας στην πρώτη γραμμή.

Μία πλήρη παρουσίαση των εργασιών

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής Βαγγέλης Χειμώνας
για μία εισέτι φορά διεύθυνε με απόλυτη επιτυχία τις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας.

Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση

29 Μαρτίου 2017
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Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Και αυτή η γενική μας Συνέλευση

πραγματοποιείται σε μία εποχή πάρα πο-
λύ δύσκολη για όλους εμάς τους απόμα-
χους της εργασίας κατά την οποία κάποι-
οι καλοθελητές με άνωθεν εντολές επι-
θυμούν και προσπαθούν να μας κάνουν
απόμαχους και από τη ζωή. Σήμερα οι
συνταξιούχοι βιώνουν σκληρά, απάν-
θρωπα και βάρβαρα μέτρα και είναι
ανήμποροι να αντιδράσουν γιατί δεν
έχουν τις αντοχές που είχαν στα νιάτα
τους. 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, 
Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουμε εμείς οι συνταξιούχοι και ειδι-
κά τα τελευταία 7 χρόνια ασφαλώς και δεν
μας επιτρέπουν να θριαμβολογήσουμε
σήμερα και να κάνουμε εδώ στην αίθουσα
αυτή έναν απολογισμό δράσης με μεγάλα
επιτεύγματα και επιτυχίες. Όμως, η Διοί-
κηση του Σωματείου και αυτή τη χρονιά
που πέρασε και με βάση τις δυνατότητες
και τις συμμετοχές όλων μας, δεν έμεινε
μόνο στα λόγια, προσπάθησε να περισώ-
σει κάτι από αυτά που είχαμε αποκτήσει
με θυσίες και αγώνες. Μπορεί σήμερα τα
αποτελέσματα των προσπαθειών μας να
μην είναι ορατά, κάποια στιγμή όμως θα
φανούν.

Τι έκανε η Διοίκηση
του Σωματείου τον χρόνο
που πέρασε
1) Εισοδηματική Πολιτική

Η Διοίκηση του Σωματείου μας με επι-
κεφαλής την Ανώτατη Γενική Συνομο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας της οποί-
ας είμαστε ιδρυτικό μέλος και σε συνερ-
γασία με την Γ.Σ.ΕΕ και την ΑΔΕΔΥ πραγ-
ματοποίησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
και πορείες προς το Υπουργείο Εργασίας
και τη Βουλή των Ελλήνων, όπου με τα
υπομνήματα που έδωσαν καθιστούσαν
ενήμερους τους κρατικούς λειτουργούς
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα εν μέσω παρατεταμένης οικονο-
μικής κρίσης οι συνταξιούχοι. Πρέπει
όμως να ομολογήσουμε ότι όλες οι συγ-
κεντρώσεις διαμαρτυρίας δεν είχαν τη
συμμετοχή που χρειαζόταν, ας αναλογι-
στούμε όλοι για το ποιος φταίει.

2) Ταμείο Υγείας
Η Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομει-

ακή περίθαλψη στη χώρα μας είναι ανύ-
παρκτη, τα κονδύλια για την υγεία τα τε-
λευταία χρόνια έχουν μειωθεί πολύ. Αυτό
θα το αντιληφθεί άμεσα όποιος θα έχει
την ατυχία να νοσηλευτεί σε Κρατικό Νο-
σοκομείο, στα οποία υπάρχει έλλειψη
ακόμη και στο χαρτί υγείας. Παρήγορο για
εμάς είναι ότι ακόμη στους χώρους του
ΗΣΑΠ λειτουργούν τα γραφεία υγειονομι-
κής εξυπηρέτησης εργαζομένων και συν-
ταξιούχων, καθώς οι τρεις γιατροί παρέ-
χουν άμεση εξυπηρέτηση σε όλους κατό-
πιν ραντεβού με το γιατρό επιλογής του
καθενός από εμάς. 

3) Ταμείο Συντάξεων
Μετά τη μεταφορά του ταμείου Συντάξε-

ων μακριά από το κέντρο της Αθήνας, η

εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας είναι
προβληματική. Εμείς καταβάλουμε προ-
σπάθειες αλλά για να αποδώσουν χρειάζε-
ται και η ανταπόκριση από την άλλη πλευρά
η οποία ασφαλώς και δεν υπάρχει.

Η κατάσταση αντί να ομαλοποιείται και
να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης ο συν-
ταξιούχος στα κέντρα λήψης των αποφά-
σεων, δυστυχώς κάθε μέρα βαδίζει προς
το χειρότερο και ειδικά με το Ενιαίο Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που
ιδρύθηκε φέτος, ο συνταξιούχος δεν έχει
καμία πρόσβαση σε αυτό.

4) Αποζημιώσεις
Υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα με τις

αποζημιώσεις των 86 συναδέλφων μας
που συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2011 μέ-
χρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Εκδι-
κάσαμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο
όλες τις αγωγές που είχε υποβάλλει η
ΣΤΑ.ΣΥ. Ήδη άρχισαν να μας κοινοποιούν-
ται αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών
και μέχρι στιγμής είναι όλες θετικές για
εμάς.

5) Δικαστικές Διεκδικήσεις
Περιμένουμε ακόμη την υλοποίηση εκ

μέρους της Κυβέρνησης της απόφασης
του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
στην ολομέλειά του, έκρινε αντισυνταγμα-
τικές τις μειώσεις των συντάξεών μας από
το 2012 και εντεύθεν.

Καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας αίτηση αναιρέσεων άρθρων του Νό-
μου 4387 του 2016 με τα οποία μειώνονται
και άλλο οι συντάξεις μας, κύριες και επι-
κουρικές. Η υπόθεση εκδικάζεται στις 7
Απριλίου 2017.

6) Έξοδα κηδείας
Είναι σε εκκρεμότητα η χορήγηση των

εξόδων κηδείας στους δικαιούχους όπως
δίνονταν παλιά. Σήμερα τα έξοδα κηδείας
για τους άμεσα ασφαλισμένους είναι στο
ύψος που χορηγεί και το ΙΚΑ. Εμείς ζητάμε
να χορηγούνται και για τους άμεσα ασφα-
λισμένους όπως γινόταν πριν το 2008.

7) Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ

Το Σωματείο μας βρίσκεται πάντα κοντά
στο Μουσείο και συνεισφέρει σύμφωνα
με τις δυνατότητές που έχει σε όποιες
ανάγκες παρουσιάζονται για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του. 

8) Εφημερίδα του Σωματείου
Καταβάλλουμε προσπάθειες για να πα-

ρέχουμε μία σωστή και αντικειμενική
ενημέρωση όχι μόνο των συνταξιούχων
του Σωματείου μας αλλά και των εργαζο-
μένων στις ΣΤΑ.ΣΥ. καθώς και των φίλων
του Σωματείου μας. Η εφημερίδα μας κυ-
κλοφορεί κάθε δύο μήνες σε 3.000 τεύχη
και αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Σω-
ματείου μας – σε οργανισμούς – σε
υπουργεία και σε πολλούς φίλους του Σω-
ματείου. Η συντακτική επιτροπή του Σω-
ματείου καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες
για να βελτιώνει την εφημερίδα μας «Ο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» από έκδοση σε έκδοση.

9) Κοινωνικές δραστηριότητες του
Σωματείου

Παρά τη μεγάλη και παρατεταμένη οι-
κονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας,
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της πατρί-
δας μας, έχουμε να πούμε ότι δεν αδρα-
νήσαμε στις κοινωνικές δραστηριότητες
του Σωματείου μας.

α) Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να
συμπαραστεκόμαστε στις ανάγκες των
μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Από τον 
Γενικό 
Γραμματέα 
Νίκο 
Μητροκώτσα

Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, σας χαιρετώ και εγώ με
αγάπη και πολύ χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Θα
σας διαβάσω και εγώ τον ταμειακό απολογισμό του ταμείου
μας. Δε θα σας κουράσω. 

Τα έσοδα που είχαμε κατά το έτος 2016, είχαμε από τις
εισφορές μας 12 μηνών 140.000 ευρώ. Από αυτά δώσαμε
εισφορές του Μουσείου που δικαιούται 23.353 ευρώ, μα

μείνανε καθαρά στο ταμείο μας 116.777 ευρώ. Είχαμε και δωρεές από εσάς όλους
και σας ευχαριστούμε 11.192 ευρώ. Είχαμε και μία μεμονωμένη εισφορά μέλους 72
ευρώ ετήσια και ένα υπόλοιπο που μας είχε από το επόμενο έτος το 2015, συγκεν-
τρώσαμε 130.598 . Αυτά τα χρήματα είχε το ταμείο μας αρχάς του 2016. Από αυτά
πληρώσαμε τα λειτουργικά έξοδα του έτους 2016, τα οποία ήτανε τα λέω συνολικά.
Το ποσό αυτό ήτανε ετήσιο που σας λέω 129.600,89. Αυτά ήτανε τα έξοδά μας. Τα
έξοδά μας τα ακούσατε, 130.000. Τώρα τι μείνανε για το 2017. Το έτος που μας ήρθε,
μας έμεινε ένα υπόλοιπο από το 2016 2.734,64 ευρώ. Έχουμε το πρώτο βιβλιάριο
που έχουμε καταθέσει όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς 20.250,89 ευρώ και ένα δεύ-

τερο βιβλιάριο που είναι προθεσμιακό άλλα 608,05 ευρώ. Έχουμε και μια προθε-
σμιακή κατάθεση 80.000 ευρώ. Συνολικό ποσόν που έμεινε για το 2017 103.593,58
ευρώ. Με αυτά τα λεφτά ξεκινήσαμε το 2017. Ο απολογισμός, τα λέω συνολικά αυτά
τα πράγματα γιατί πρώτα τα διάβαζα μία-μία δαπάνη και σας κούραζα. Λοιπόν, είμαι
ο μόνος που δεν σας κουράζω συνέχεια πράγματα τα λέω συνολικά. Ο απολογισμός
αυτός έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία του Δ.Σ. του Σωματείου μας και της Ελεγ-
κτικής Επιτροπής και σήμερα ήρθαμε εδώ όλοι να την ακούσετε και εσείς, τα ποσά
μας και απαιτούμε και την έγκρισή σας από εσάς. Όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
υπάρχουνε στο ταμείο, τα γραμμάτια, τα εντάλματα, οι αποδείξεις, οι φόροι, το ΙΚΑ,
όλα υπάρχουνε στο ταμείο. Όποιος συνάδελφος έχει κάποια απορία και δεν συμφω-
νεί, να έρθει κάτω να του τα δείξω. Και τώρα αυτά ήταν ο απολογισμός του ταμείου.

Και τώρα θα σας διαβάσω και τον απολογισμό ο οποίος είναι κατά προσέγγιση
βάση του 2016, ενώ υπάγει τα ίδια ποσά σχεδόν και αυτόν θα σας διαβάσω συνολικά.
Λοιπόν, έχουμε 109.300, 10.000 από δωρεές και 700 από τόκους. Τα λειτουργικά μας
έξοδα τα υπολογίζουμε γύρω στις 120.000. Αυτά είχα να σας πω, σας ευχαριστούμε.

Από τον Ταμία Γιώργο Αναγνωστόπουλο

Ταμειακός Απολογισμός του Σωματείου για το έτος 2016
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Σμίνθης στα πομακοχώρια της Ξάνθης,
μιας περιοχής που είναι ξεχασμένη από
την πολιτεία.

Επισκεφτήκαμε το σχολείο το Νοέμβριο
όπου βραβεύσαμε τα παιδιά του Γυμνασί-
ου που αρίστευσαν. 

β) Προσφέραμε πάντα σύμφωνα με τις
δυνατότητές μας τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης στους πρόσφυγες.

γ) Συνεχίζουμε να διαθέτουμε χρήματα
αντί στεφάνου στη μνήμη των συναδέλ-
φων μας που φεύγουν από τη ζωή σε διά-
φορα ιδρύματα, κυρίως προστασίας και
φροντίδας παιδιών.

δ) Συνεχίζουμε να χορηγούμε δώρα γά-
μου στα παιδιά των συναδέλφων μας που
παντρεύονται.

10) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Το 2016 το Σωματείο μας παρά την οικο-

νομική κρίση πραγματοποίησε σχεδόν
όλες τις προγραμματισμένες εκδρομές και
μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Επίσης η ετή-
σια γιορτή πίτας-συνεστίαση του Σωματεί-
ου που έγινε στις 24 Ιανουαρίου 2016 στο
Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» είχε μεγάλη επιτυ-
χία όπως ομολόγησαν οι 700 συνάδελφοί
μας που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Με-
γάλη επιτυχία είχε και η εκδήλωση για τα
20 χρόνια της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΣ» και η βράβευση των αριστού-
χων μαθητών-φοιτητών που έγινε από κοι-
νού με το Μουσείο στους χώρους του
Μουσείου και του Σωματείου στις 19 Μαρ-
τίου 2016. Στους χώρους του Μουσείου και
του Σωματείου στις 4 Απριλίου πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση μνήμης του πρώτου
προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Νικήτα Γκίκα.

11) Εκδηλώσεις για την Εθνική
Αντίσταση 1941-1945

Το Σωματείο μας συμμετείχε στις εκδη-

λώσεις για την Εθνική Αντίσταση που έγι-
ναν στις 27 Νοεμβρίου στον Γοργοπόταμο
γιορτάζοντας την επέτειο της ανατίναξης
της γέφυρας από τις αντάρτικες δυνάμεις
στις 25 Νοεμβρίου 1942.

12) Ετήσια γιορτή του Σωματείου
Για 22η χρονιά το Σωματείο μας πραγ-

ματοποίησε στις 4 Οκτωβρίου 2016 την
ετήσια εκδρομή-γιορτή που είναι καθιε-
ρωμένη εδώ και χρόνια να γίνεται την
ημέρα αυτή που γιορτάζει ο άγιος προστά-
της των συνταξιούχων του Σωματείου,
Άγιος Ιερόθεος.

Η εκδρομή έγινε στη μονή Οσίου Θεο-
δοσίου έξω από το Ναύπλιο όπου έγινε
αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του
Σωματείου μας, καθώς και επιμνημόσυ-
νος δέηση για τους συναδέλφους μας που
έχουν φύγει από τη ζωή. Ακολούθησε
γεύμα και χορός σε κέντρο πλησίον των
Μυκηνών. Συμμετείχαν στην εκδήλωση
170 συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

13) Λειτουργία των γραφείων του
Σωματείου μας

Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η μεταφο-
ρά των δραστηριοτήτων και της έδρας του
Σωματείου στον Πειραιά ήταν μία πολύ
σωστή ενέργεια και αυτό φαίνεται από την
επισκεψιμότητα που παρουσιάζουν σήμε-
ρα τα γραφεία του Σωματείου μας στον
Πειραιά.

Άλλες δραστηριότητες του
Σωματείου μας τη χρονιά
που πέρασε:

Συμμετείχαμε σε όλες τις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις που έγιναν τη χρονιά που
πέρασε μαζί με τους εργαζόμενους και με
επικεφαλής την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Συμμετείχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε

όλες τις συναντήσεις που έγιναν με κυ-
βερνητικούς και πολιτικούς παράγοντες
της πατρίδας μας. 

Συμμετείχαμε σε πολλές συσκέψεις με
τα Σωματεία των εργαζομένων στους
ΗΣΑΠ για θέματα που μας αφορούσαν.

Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με το
Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Διονύσιο Κα-
λαματιανό και άλλους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ,
όπου κάθε φορά τους εκθέταμε τα προ-
βλήματα που μας απασχολούν και προ-
σπαθήσαμε να βρούμε λύσεις. 

Από το Ετήσιο πρόγραμμα των
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Εκδώσαμε το 11ο κατά σειρά ημερολό-
γιο του Σωματείου μας το οποίο εστάλη σε
όλους τους συναδέλφους μας που διαμέ-
νουν εκτός Αθηνών καθώς και σε όλους
που είναι άνω των 80 ετών. Επίσης σε ορ-
γανισμούς-Σωματεία Εργαζομένων και
συνταξιούχων και φίλους του Σωματείου.
• Εκδώσαμε το αναλυτικό πρόγραμμα

των εκδρομών
• Προμηθευτήκαμε 1.500 τσάντες με

αποτυπωμένο το λογότυπο του Σωματείου
οι οποίες διατέθηκαν σε όλα τα μέλη του
Σωματείου μας, σε όλη την Ελλάδα. 
• Συμμετείχαμε στα Διοικητικά Συμβού-

λια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με δύο μέλη μας, ο συ-
νάδελφος Δημήτρης Γεωργίου από την θέ-
ση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
και ο Πρόεδρος του Σωματείου Ευθύμιος
Ρουσιάς από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. 
• Έχουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγ-

μή μέσω της κινητής τηλεφωνίας να σας
ενημερώνουμε για τα όποια προβλήματα
παρουσιάζονται, όπως επίσης ανακοινώ-
σεις, αφίσες και δελτία τύπου. Σας είχαμε
συνεχώς ενήμερους για όποιο σοβαρό
πρόβλημα μας απασχολούσε. 

•Η Διοίκηση του Σωματείου και τη χρο-
νιά που πέρασε λειτούργησε, έξω και μα-
κριά από τις όποιες κομματικές, πολιτικές
και παραταξιακές σκοπιμότητες και κα-
τευθύνσεις γιατί για εμάς όλοι οι συνά-
δελφοι και όλες οι συναδέλφισσες έχουν
την ίδια θέση στην καρδιά μας. 
• Φυσικό είναι να διατηρεί ο καθένας

με τις όποιες πολιτικές του προτιμήσεις,
αλλά έξω και μακριά από τους χώρους του
Σωματείου, όπου δεν έχουν θέση οι πολι-
τικές και κομματικές συζητήσεις. 
• Τα γραφεία του Σωματείου μας, ανή-

κουν σε όλες και όλους χωρίς καμία διά-
κριση και είναι ανοικτά από Δευτέρα μέ-
χρι Παρασκευή από τις 7:00 το πρωί μέχρι
τις 1:30 το μεσημέρι, όπου εμείς το Διοι-
κητικό Συμβούλιο σας περιμένουμε να
συζητήσουμε, να προσπαθήσουμε και να
βρούμε λύση στα όποια προβλήματα μας
απασχολούν, όχι όμως μόνο προβλήματα
πολιτικά και παραταξιακά. Αυτά ο καθένας
από εμάς τα αφήνει έξω πριν την είσοδό
του στα γραφεία του Σωματείου. Υπάρ-
χουν άλλοι χώροι εκτός του Σωματείου
που μπορεί ο καθένας να εκφράσει τις
πολιτικές του πεποιθήσεις.
• Δημιουργήσαμε ένα χώρο συνάντη-

σης των συναδέλφων μας, μια ζεστή γω-
νιά όπου όποιος συνάδελφος μπορεί να
καθίσει για να απολαύσει έναν καφέ και
να αναπολήσει τα παλιά με τους συναδέλ-
φους του, να διαβάσει ένα βιβλίο και να
παίξει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
• Δημιουργήσαμε ένα χώρο για συνε-

δριάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
• Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, με απλά

λόγια αυτός ήταν ο Απολογισμός Δράσης
του Διοικητικού Συμβουλίου τον χρόνο
που πέρασε και σας ζητώ να τον εγκρίνετε
και να τον υπερψηφίσετε , γιατί ειλικρινά
δουλέψαμε και δουλεύουμε, πολλές φο-
ρές περισσότερο από ότι πρέπει και πέρα
από τις φυσικές μας δυνάμεις προασπί-
ζοντας τα συμφέροντα και των δύο χιλιά-
δων συνταξιούχων των ΗΣΑΠ. 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Απολογισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων από την Έφορο του Σωματείου Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Να σας καλημερίσω και εγώ, αν και αυτά που θα ακούσετε θα έπρεπε να είναι 500 άτομα που συμμετείχαν στη σημερινή μας εκδήλωση

εδώ, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 60 άτομα τα μέτρησα. Πραγματικά με στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν μπορεί να διαθέσει κανένας λίγες
ώρες να βρίσκεται στη συνέλευση. 

Λοιπόν, να πούμε τα έσοδα των εκδρομών. Δε θα ακούσετε πολλά ποσά γιατί μετά τα capital control έχουν αλλάξει τα δεδομένα και οι
συνάδελφοι που συμμετέχουν σε μία εκδρομή πληρώνουν κατευθείαν στην τράπεζα, στο πρακτορείο. Το υπόλοιπο, λοιπόν, του ταμείου
στις 31/12/2015 σε μετρητά ήταν 178 ευρώ και υπήρχε και το βιβλιάριο των πολιτιστικών, ήταν 2.290 και εδώ υπήρχαν θα ακούσετε στη
συνέχεια. Κάναμε, λοιπόν, μια ανάληψη στις 9/2 420 ευρώ. Επειδή είναι νούμερο αν θέλετε σε 5 λεπτά μπορείτε να συνεχίσετε την

κουβέντα σας. Εκδρομή Βυτίνας 636 ευρώ, εκδρομή Κεφαλονιάς μηδενική. Επίσης Θησείου μηδενική, εκδρομή Αίγινας μηδενική. Δηλαδή το Σωματείο μας δεν
εισπράττει χρήματα όταν πάνε κατευθείαν στο πρακτορείο. Εκδρομή αρτοκλασίας με 3 πούλμαν 1.704 ευρώ, εκδρομή Κομοτηνής μηδενική, Γοργοποτάμου μηδενική.
9/11/2016 πήγαμε να πάρουμε χρήματα και είδαμε ότι κάθε μήνα από το λογαριασμό κρατούσανε μείον 15 ευρώ για φύλαξη. Μείον 15, μείον 15 το αποτέλεσμα ήτανε
κάποια χρήματα, είχανε μείνει κάποια χρήματα τα οποία με 4 αναλήψεις με 420 ευρώ τα σηκώσαμε όλα. 9/11 λοιπόν, έγινε η πρώτη ανάληψη με 420, 22/11 άλλα
420, 28/11 άλλα 420 και 13/12 420. Στα έξοδά μας στην εκδρομή της Βυτίνας ήταν 550 ευρώ, Κεφαλονιάς 212, της Σύρου ήτανε 50, της Αίγινας 128, την αρτοκλασία
μας ήταν 1.590 ευρώ, στην Κομοτηνή ήταν 200 ευρώ και στο Γοργοπόταμο 82 ευρώ. Σύνολο εσόδων 4.618, σύνολο εξόδων 2.812. Κάνοντας την αφαίρεση βρίσκουμε
ότι έχουμε ένα υπόλοιπο ταμείου 1.806 σε μετρητά και στο βιβλιάριο είχανε μείνει 40 ευρώ τα οποία με την 1/1/2017 τα σηκώσαμε και αυτά και τ’ αφήσαμε μηδενικό
και τα έχουμε στο Σωματείο για να μην μας τα παίρνει η τράπεζα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Βιβλιάριο Τράπεζα Πειραιώς 
31-12-2015 2.305,00
Υπολ. 31-12-2015 40,00

Απολογισμός Εκδρομών έτους 2016

Ο Πρόεδρος Η Έφορος Ο Γενικός Γραμματέας
Ευθύμιος Ρουσιάς Φωτεινή Νίκος Μητροκώτσας

Κουλοβασιλοπούλου
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ 109.300,00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦ.ΣΩΜΑΤ. 5.500,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ 10.000,00 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 18.000,00
ΤΟΚΟΙ ΑΠΌ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 700,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΗΜ. 4.800,00

ΔΑΚΤΥΛ.ΠΛΑΣΤ.ΑΝΤΙΓΡ.ΕΓΓΡΑΦ. 7.000,00

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΩΝ & ΘΑΝΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 9.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΩΜ. 4.000,00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΩΜ. 11.000,00

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛ) 4.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ YΠΟΘ.ΣΩΜ.- ΜΟΥΣΕΙΟΥ 4.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.400,00

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤ. 3.000,00

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3.300,00

ΕΚΔΟΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 11.000,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤ. 2.000,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΓΣΣΕ 2.000,00

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΦΜΥ 21.000,00

ΚΟΙΝ.ΠΟΛΥΚΑΤ & ΑΠΡΟΒΛ.ΕΞΟΔΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 120,000.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ 120.000,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Ετήσια Έκθεση Ελεγκτικής
Επιτροπής Σωματείου
Συνταξιούχων 

Σήμερα 20 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 10,
συνήλθε στα γρα-
φεία του Σωματείου
η Ελεγκτική Επι-
τροπή ύστερα από
πρόσκληση του
Προέδρου της
Ελεγκτικής Επιτρο-
πής του Σωματείου

προκειμένου να συντάξει τον Ετήσιο Τα-
μειακό Έλεγχο καθώς και τα Πεπραγμέ-
να του Σωματείου. Σύμφωνα με το άρθρο
του καταστατικού παρόντες: Χειμώνας
Ευάγγελος, Μαντάς Μιχαήλ, Βαλιάνος
Πέτρος, Γερεντέ Αικατερίνη, Γεωργιλάς
Αντώνιος.

Ταμειακός Έλεγχος
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο ο

οποίος έγινε σε όλα τα πρακτικά στοιχεία
της ταμειακής διαχείρισης του Σωματεί-
ου για το έτος 2016, τόσο τα γραμμάτια
εισπράξεων όσο και τα εντάλματα πλη-
ρωμών, έχουνε εκδοθεί νόμοι. Υπάρχουν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία
έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο του ταμεί-
ου του Σωματείου. Ο ταμειακός απολογι-
σμός του 2016 και ο προϋπολογισμός του
2017 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με όλα
τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί.
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφω-
να με τα δικαιολογητικά στοιχεία του
2016. Τα χρηματικά διαθέσιμα του ταμεί-
ου στις 31/12/2016 ανέρχονται σε
103.593,58 ευρώ εκ των οποίων
20.250,89 ευρώ αποτελούν κατάθεση σε
βιβλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με λο-
γαριασμό 827, καθώς και το ποσό των
608,05 ευρώ κατάθεση σε δεύτερο βι-
βλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με λογα-
ριασμό 726. Στο ταμείο του Σωματείου
υπάρχουν 2.734,64 ευρώ και το ποσό των
80.000 ευρώ σε προθεσμιακή κατάθεση
της Τράπεζας Πειραιώς. Ο λογαριασμός
των πολιτιστικών εκδηλώσεων στις
31/12/2016 εμφανίζεται ως εξής. Το κε-
φάλαιο ανέρχεται σε 1.806 ευρώ εκ των
οποίων τα 40 ευρώ αποτελούν κατάθεση
στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό λογα-
ριασμού το 19. Στα χέρια της Εφόρου βρί-
σκεται το ποσό των 1.846 ευρώ.

Πεπραγμένα Σωματείου
Το Δ.Σ. του Σωματείου σε όλη τη

διάρκεια της χρονιάς κινήθηκε με συνέ-
πεια στις αποφάσεις του, καθώς και στις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Οι μεγάλες ανατροπές που έχουν γίνει
τα τελευταία χρόνια δεν αφορούν μόνο
ρυθμίσεις που μειώνουν τις παροχές,
αλλά έχουν σχέση και με τη σταδιακή
απονεύρωση των συλλογικών δικαιωμά-
των. Χάνονται δικαιώματα όπως οι συν-
δικαλιστικές ελευθερίες, οι συλλογικές
διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές συμ-
βάσεις εργασίας, η απεργία, όλα αυτά
που χάσαμε και άλλα που χάνονται κάθε
μέρα μπορούν να διεκδικήσουνε η δυ-
ναμική επίθεσή τους έχοντας ενεργή πα-
ρουσία στα Σωματεία και συμμετοχή σε
όλες τις εκδηλώσεις τους. Ευχαριστώ
πολύ.

Έκθεση Ελεγκτικής
Επιτροπής από τον
Γραμματέα της
Ελεγκτικής Επιτροπής
Μιχάλη Μαντά
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Δεν είναι τίποτε από μια ξεχωρι-
στή πολυτέλεια που πρέπει να την
αποφύγουμε ιδιαίτερα σε ημέρες
που έχουμε πολλές περικοπές. Θέ-
λω... Θα είμαι σύντομος διότι και αυ-

τό το διαδικαστικό η επίσημη εντός εισαγωγικών δε νιώθω έτσι.
Ε... να απευθύνω χαιρετισμό και μάλιστα πολλές φορές σύν-
τομο τι να πεις... Καλημέρα, ήρθα, φεύγω, γεια σας...Άρα λοι-
πόν θα πρέπει να σας ενημερώσω για ορισμένα θέματα που
θεωρώ ότι είναι σημαντικότατα για το σύνολο του κινήματος
των κοινωνικών φορέων, αυτοί που λέμε συνδικαλιστές. Βρί-
σκεται σε δεινή οικονομική θέση αλλά και σε δράση κι αυτό
είναι σημαντικό. Θα πρέπει να σας πω ακόμη ότι εμείς ως Ανω-
τάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος κάνουμε
ότι μπορούμε. Αλλά θα ρωτήσω όλους ευθέως έναν έναν, τι
μπορεί να κάνει ένας στρατηγός χωρίς στρατιώτες; Χωρίς εσάς
μπορώ εγώ να κάνω κάτι; O κάθε Μουλίνος και ο κάθε Λου-
κόπουλος, οποιοσδήποτε δεν μπορεί να κάνει και να έχει απο-
τελέσματα θετικά εάν δεν υπάρχει η προϋπόθεση της συμπό-
ρευσης και σ’ αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω όσο πιο
έντονα γίνεται τη συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιούχων
του ΗΣΑΠ. Πράγματι όσα χρόνια είμαι στο προεδρείο είστε στην
πρωτοπορία και αισθάνομαι την ανάγκη από αυτή τη θέση και
σήμερα και για προσωπικούς λόγους να σας πω ευχαριστώ μέ-
σα απ’ την καρδιά μου και να σας δώσω και συγχαρητήρια κι
ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό 7/4, 7
του Απρίλη θα πραγματοποιήσουμε μία συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας έξω απ’ το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί υπάρχει εν-
τύπωση σχετικών προσφυγών. Επίσης πρέπει να σας πω ότι
στο τέλος του Μαΐου η ΑΓΣΣΕ με άλλους 12 κοινωνικούς φο-
ρείς, ένα φόρουμ, ένα συμπόσιο προκειμένου να καταθέσουμε
εκεί τις ανησυχίες μας συνολικά για το αύριο. Θα σας ενημε-
ρώσουμε αναλυτικά για να έρθετε να παραβρεθείτε αλλά να
ξέρετε κάτι ότι αν δεν ενεργήσουμε όλοι μαζί, τα αποτελέσματα
θα είναι μηδαμινά και αυτό που μας περιμένει η προσωπική
διαφορά να κοπεί και το αφορολόγητο, οδεύουν με μαθηματική
ακρίβεια σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση της ποιότητας της
ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Όλα αυτά τα πράγματα
πρέπει να τα κρατάτε, να τα λογαριάζετε, να τα εκτιμάτε και
πάνω απ’ όλα αγαπητοί φίλοι να ανησυχείτε γιατί αν δεν ανη-
συχείτε δε θα διαμορφώσουμε το αύριο και θα παραδώσουμε
στα παιδιά μας μια Ελλάδα η οποία θα είναι σε πλήρες αδιέξοδο
με αβεβαιότητα και θα έχουμε συνηθίσει όλοι στη μιζέρια. Αυτό
η γενιά η δική μας δεν μπορεί να το ανεχτεί κι οφείλετε εσείς
με κάθε τρόπο, όλοι οφείλουμε με κάθε τρόπο, να συνδράμου-
με σ’ αυτή την κατεύθυνση. Θέλω με την ευκαιρία εδώ να σας
πω και κάτι το οποίο δείχνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
πώς αντιμετωπίζεται σήμερα από την κυβέρνηση αλλά κι από
μερικούς συνδικαλιστικούς φορείς, το συνδικαλιστικό κίνημα
των συνταξιούχων γενικότερα. Συγκεκριμενοποιώ λοιπόν, δεν
είναι καταγγελία είναι πραγματικότητα, είναι ρεαλισμός. Υπάρ-
χει όλοι όπως το ξέρετε μια παρακράτηση του 0,20 λεπτά από
όλους τους συνταξιούχους με το Νόμο 4387 του κ. Κατρούγ-
καλου. Παρακρατήθηκε αυτό το ποσό κι έφτασε μέσα σε ένα
επτάμηνο να είναι 1.800.000 και ήρθε η ώρα της διανομής. Κι
ως δια μαγείας μόνο 3 συνδικαλιστικές κρίθηκαν άξιες να πά-
ρουν χρήματα. Η πρώτη είναι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του κ. Κουμπούρη
που παίρνει 1.050.000 στο επτάμηνο, 163.000 το μήνα. Θυμάστε
τι είπε ο Βουτσάς σε μία ταινία; Έχω και κότερο πάμε μια βόλτα;
Τώρα αυτοί θα λένε έχουμε λεφτά κάνουμε και μια κινητοποί-
ηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήρε ο κ. Βαβουλιός
532.000 και μια μικρότερη οργάνωση 66.000. Ζητήσαμε να
δούμε την κ. Υπουργό, διαπραγματεύεται τις περικοπές των

συντάξεων και δεν μπορεί να μας δεχτεί. Ζητήσαμε έγγραφα
να δούμε το Γενικό Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αυτό κατέστη
δυνατόν διότι δεν είναι θέμα της αρμοδιότητος του. Όμως να
ξέρετε κάτι, αυτό το θέμα δεν πρόκειται να περάσει και δε θα
περάσει όχι γιατί μας άφησαν απ’ έξω, πολλού γε και δει που
λένε. Όχι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ανήθικο, είναι άδι-
κο, είναι μονομερές και συμβολίζει υπόγεια διαδρομή. Συγκε-
κριμενοποιώ λοιπόν και σας λέω ότι αυτά τα λεφτά, παρακρα-
τηθήκανε από συναδέλφους μας συνταξιούχους οι οποίοι δεν
είναι μέλη συλλόγων. Το διανοείστε; Από μέλη μη συλλόγων
παρακρατήθηκε το 0,20 και το διένειμαν κατά αυτόν τον τρόπο
όταν ο νόμος ορίζει και λέει ότι η διανομή θα γίνει με βάση τα
μέλη. Εάν διαιρέσετε το 1.050.000 που πήρε ο Δήμος ο Κουμ-
πούρης και οι άλλοι εν πάση περιπτώσει, είναι 552.000 συντα-
ξιούχοι. Για όνομα του Θεού... Και στις εκλογές παίρνουν λι-
γότερο σκόμο. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν
λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα μυρίζει περίεργα, είναι ανήθικο,
είναι άδικο. Τι προτείνει η ΑΓΣΣΕ που το κάναμε και γραπτό.
Πρώτα-πρώτα αυτή η διανομή να γυρίσει πίσω, είναι άδικη,
παράνομη, είναι ανήθικη. Δεν παίρνεις λεφτά από ανθρώπους
οι οποίοι δεν ανήκουν σε σωματείο για να δώσεις σε δικούς
σου ανθρώπους. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεύτερον εμείς ζη-
τάμε να υπάρχει ενίσχυση. Ναι, ναι να υπάρχει αλλά με δια-
φάνεια και με κριτήρια που θα διαμορφωθούν ύστερα από συ-
ζήτηση και διεργασία μεταξύ των μελών, ώστε να καταλήξουμε
όλοι μαζί τι πρέπει να γίνει, διότι στην προκειμένη περίπτωση
δεν είναι μερικοί να είναι πλούσιοι παρόλο που έχουν και δια-
φορετική ιδεολογία για τον καπιταλισμό, αλλά να υπάρχει μια
ισονομία στη διαχείριση. Αυτό σημαίνει αριστερή συνείδηση ή
δεν ξέρω τι άλλη συνείδηση. Αγαπητοί φίλοι, το κατήγγειλα αυ-
τό και το είπα αυτό για να μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις διότι
οι κύριοι αυτοί με τα λεφτά που έχουνε, θα κάνουν συγκεν-
τρώσεις και επαναστατική γυμναστική. Και να ξέρετε ένα πράγ-
μα, μια τέτοια συγκέντρωση αγγίζει 15.000. Με το 1.000.000
άμα το διαιρέσετε βγάζεται περίπου 100 συγκεντρώσεις. Γιατί
να μην τις κάνει; Άρα λοιπόν υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα
εις βάρος μας με αμεροληψία της κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν
πρέπει να αποφευχθεί. Πήγαμε σε δικηγόρους και θα αρχίσει
μια συγκεκριμένη διαδικασία όπως θα αρχίσει από την ερχό-
μενη εβδομάδα και εξωστρέφεια στα κανάλια. Θα υπάρξει εκ-
στρατεία γι’ αυτό διότι είναι μέγα σκάνδαλο. Κλείνω το θέμα
και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που μακροαγόρευσα, αλλά
θεωρώ ότι όταν βρισκόμαστε το μείζον θέμα, το μείζον θέμα
για όλους μας, είναι πώς ορίζουμε το αύριο, πώς ορίζουμε την
ελπίδα και την προσδοκία και αν από εδώ δε φύγουμε ψυχω-
μένοι όχι γιατί τα έκανε καλά ο σύλλογος, όποιος σύλλογος ή
όποια ομοσπονδία αλλά γιατί νιώθουμε μέσα μας την ανησυχία
που πρέπει να τη μετατρέψουμε σε θυμό, δεν πρόκειται να
βγούμε απ’ αυτό το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό αδιέ-
ξοδο. Καταθέτω και τις ευχές μου για υγεία και μακροημέρευ-
ση στους συναδέλφους που σήμερα λείπουν. Σκέπτομαι ότι
αυτά συμβαίνουν και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τους
καταλαβαίνουμε και κυρίως πολύ περισσότερο να αποδεχό-
μαστε αυτές τις καταστάσεις. Παράλληλα όμως να συνεχίζουμε
την προσπάθεια γιατί σας είπα κι άλλη φορά και θα το ξαναπώ
και σήμερα. Υπάρχει ένας κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος, να συ-
νηθίσουμε τη μιζέρια. Αναρωτηθείτε σ’ έναν καθρέφτη το πρωί
όταν θα πάτε να φτιαχτείτε για την ημέρα σας, εάν το αντέχετε.
Αντέχετε τη μιζέρια; Εάν όχι, 7/4 θα είμαστε μαζί και για όποια
άλλη κινητοποίηση στο Υπουργείο γι’ αυτό το επαίσχυντο, επαί-
σχυντη κατανομή, θα ζητήσουμε τη συνδρομή σας. Θέλω να
είστε εκεί. Καλές εργασίες και ευχαριστώ πολύ.
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Καλησπερίζω και εγώ τους συνταξιούχους. Καταρχήν να
διαβιβάσω τους χαιρετισμούς του κ. Αποστολίδη ο οποίος λό-
γω επαγγελματικής υποχρέωσης ανειλημμένης δεν μπόρεσε
να παραβρεθεί σήμερα εδώ.

Κ. Βασίλη θα φύγετε μετά;
Κάποια στιγμή θα φύγουμε. 
Να μας ενημερώσει γιατί πολλοί φύγανε και κάποιοι πρέπει

να φύγουνε.
Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να γίνει ο χαιρετισμός από τους

προσκεκλημένους και στη συνέχεια να γίνει ενημέρωση από
τον δικηγόρο του....από το νομικό σύμβουλο να γίνει ενημέ-
ρωση και πιθανόν να προκύψουν ερωτήματα και θα πρέπει να
απαντηθούνε. Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι πιο πίσω. Άρα λοιπόν
θα πρέπει...

Επειδή όπως φαίνεται εμείς οι δικηγόροι έχουμε και ανει-
λημμένες υποχρεώσεις θα παρακαλούσα σύντομα να κάνω
μία ενημέρωση και από εκεί και πέρα όποιος έχει κάποιες
ερωτήσεις δεν είναι τίποτα φοβερό.

Όσο πιο σύντομα γίνεται παρακαλούμε.
Σύντομα, σύντομα, συνοπτικά. Λοιπόν θα ήθελα να διαβι-

βάσω τους χαιρετισμούς του κ. Αποστολίδη. Δεν μπόρεσε σή-
μερα να παραβρεθεί γιατί είχε μια ανειλημμένη επαγγελματι-
κή υποχρέωση εκτός Αθηνών. Πολύ σύντομα, καταρχήν να
ξεκινήσω από το γεγονός ότι στις 7 Απριλίου θα συζητηθεί
στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η αντισυν-
ταγματικότητα του Νόμου Κατρούγκαλου. Εκεί παρακαλούμε
για την όσο πιο δυνατόν μαζική παρουσία σας, είναι σημαντι-
κή. Τώρα για το θέμα των αγωγών που είχε κάνει η ΣΤΑΣΥ
όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχουν απορριφθεί η πλειοψηφία
από το Ειρηνοδικείο, υπήρχε μια συγκεκριμένη ημερομηνία
μία δικάσιμος η 11/10, το δικό μας γραφείο εκπροσωπούσε
εκείνη την ημέρα 5 άτομα όπου η Ειρηνοδίκης έκρινε ότι είναι
αναρμόδια να αποφασίζει και παρέπεμψε να εκδικαστεί η δια-
δικασία, η υπόθεση με τη διαδικασία των εργατικών διαφο-
ρών. Αυτό έγινε γιατί εκείνη την ημέρα και όσοι ήταν εκεί και
είχαν παρακολουθήσει το θυμούνται, βέβαια δεν έχουμε απαί-
τηση να ξέρουν από νομικά, δικηγόρος άλλος δικηγόρος συ-
ναδέλφου σας είχε προβάλλει την ένσταση αναρμοδιότητας η
οποία παρεμπιπτόντως εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως. Τώρα
στο δια ταύτα η υπόθεση αναγκαστικά θα συζητηθεί εκ νέου,
δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Παράλληλα, η Εταιρεία, το Σω-
ματείο το γνωρίζει, έχει ασκήσει εφέσεις για δύο αποφάσεις
οι οποίες και θα συζητηθούνε στις 26 Μαΐου στο μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών. Είχαμε κάνει συνάντηση οι νομικοί
σύμβουλοι με τη διοίκηση της Εταιρείας η οποία δεν έδειξε
καμία διάθεση να συμβιβαστεί. Το μόνο που είπε είναι πηγαί-
νετε στην Υπουργό να κάνει τροπολογία, αυτά δε γίνονται όμως
και ούτε το θέμα μπορεί να παραμένει έτσι. Πιστεύουμε ότι
θα πάμε καλά και στο Εφετείο. Αυτά είχα να πω και αν έχει
κάποιος κάποια ερώτηση πολύ σύντομα ευχαρίστως.

Η συγκεκριμένη δικαστική πρόεδρος έχει δικάσει και άλ-
λους από εμάς; 

Όχι, όχι σε κάθε ημέρα που δικάζαμε ήταν διαφορετικός
δικαστής.

Δεν υπάρχει ίδιος για...
Όχι, μόνο για εκείνη την ημερομηνία υπήρξε αυτή η από-

φαση. Δεν υπήρξε καμία άλλη, όλες οι άλλες είναι απορριπτι-
κές για τη ΣΤΑΣΥ.

Πόσες έχουν μείνει μέχρι στιγμής;
Εκκρεμούν 4 δικάσιμοι να μπουν ακόμα. Α είναι δική σας.
Εγώ είμαι στα 5 άτομα. Έχει έρθει χαρτί χθες από δικαστικό

κλητήρα κι έχει ορίσει 11 Μαΐου.
11 Μαΐου. Αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει εκ νέου η δίκη.
Δηλαδή ισχύει ότι θα γίνει η δικάσιμος εκείνη την ημέρα ή

το συζητάμε και βλέπουμε;
Δεν κατάλαβα;
Θα γίνει η δικάσιμος;
Ε βέβαια, ε βέβαια θα γίνει η υπόθεση, αναγκαστικά θα συ-

ζητηθεί η υπόθεση δε γίνεται κάτι άλλο. Κάτι άλλο έχει κά-
ποιος να ρωτήσει; Ευχαριστώ κι εγώ και εύχομαι πάντα, κα-
ταρχήν να ευχηθώ και στον πρόεδρο, τον αγαπημένο πρόεδρο
Ρουσιά, καλή ανάρρωση και σύντομα να είναι κοντά μας και
στις επάλξεις και θερμούς χαιρετισμούς σε όλους.

Ενημέρωση από τον Δικηγόρο
του Σωματείου κ. Βασίλη
Βασιλόπουλο για τα θέματα που

χειρίζεται το
δικηγορικό
γραφείο του 
κ. Λουκά
Αποστολίδη

ΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΑΓΣΣΕ,
κ. Νίκου Μουλίνου

Χαιρετισμός του Προέδρου του Σωματείου
Συνταξιούχων ΟΑΣΑ κ. Θεοχάρη Ταταράκη

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
Συνταξιούχων ΟΑΣΑ, εύχομαι η συνέλευσή σας σήμερα να έχει επιτυχίες. Καταρχήν, θα ήθελα να πω
περαστικά στο φίλο μου τον Θύμιο και στον φίλο μου τον Γεωργίου, ξέρω τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει. Συνάδελφοι είμαι σίγουρος παρόλο που ακούγονται πολλές και διάφορες φωνές, ότι αυτά είναι μια ζωντάνια, μια ζων-
τάνια που χωρίς ζωντάνια τα Σωματεία δε ζούνε. Είναι μια ζωντάνια που μεταξύ τους θα βρούνε, εγώ είμαι σίγουρος, αλλά είπε
ο Πρόεδρος ο Μουλίνος πιο μπροστά στους χαιρετισμούς ότι χωρίς στρατιώτες τα Σωματεία δεν μπορούν να προχωρήσουνε.
Είναι πραγματικότητα και θα θέλω από εδώ να σας καλέσω όλους 7 του μηνός να είμαστε όλοι απέξω από το δικαστήριο που
θα γίνεται η εκδίκαση για τα μέτρα. Όσο πολλοί είμαστε τόσο πιο καλύτερα. Καλές επιτυχίες και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά,
υγεία, ευτυχία σε όλους μας. Ευχαριστώ.



Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
καλημέρα και από εμένα και ζητώ κι εγώ με
τη δική μου σειρά τη σημερινή αυτή σημαντι-
κή σας εκδήλωση, ευχαριστώντας ταυτόχρονα
το Διοικητικό τους Συμβούλιο για την πρό-
σκληση που μου απεύθυνε και την τιμή που
μου έκανε να πω δυο κουβέντες και βεβαίως
να πω κι εγώ με τη σειρά μου τις καλύτερες
μου ευχές για ταχεία αποκατάσταση υγείας
και στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του
Συλλόγου σας, με τους οποίους έχω εξαιρετι-
κές σχέσεις. Σας παραθέτω επίσης τους θερ-
μούς χαιρετισμούς του Συλλόγου μου, ο οποί-
ος εκπροσωπεί το σύνολο των πρώην εργα-
ζομένων σε όλες τις ελληνικές και ξένες αρ-
μόδιες επιχειρήσεις. Και να κάνω μια διαπί-
στωση, που είναι δική μου διαπίστωση, δεν εί-
ναι κάτι το καινούριο, θεωρώ ότι για να αντι-
μετωπίσουμε αυτές τις ευμνημονιακές πολι-
τικές των τελευταίων ετών, τις επόμενες πε-
ρικοπές με σπονδικές εκδρομές θα πρέπει να
είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί έτσι να χαρά-
ξουμε μια κοινή ενιαία γραμμή, να κάνουμε
μια κοινή προσπάθεια, έναν κοινό αγώνα για
να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλή-
ματα και να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή στην
πορεία. Θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα έχει
γίνει μια αξιόλογη προσπάθεια με το σημαν-
τικό από άλλους συλλόγους εδώ, αλλά μιας
και πρέπει να τηρήσουν τις αλυσίδες οφείλω
να πω ότι οι προσπάθειες των δύο συλλόγων
μας έχουνε συμβάλλει πολύ σε αυτήν την βελ-
τίωση, σε αυτά τα βήματα του Πρόεδρου, του
όρου που έχει κάνει αυτή η προσπάθειά μας.
Θεωρώ ταυτόχρονα ότι η προσπάθειά μας σί-

γουρα θα ‘ρθει και δεν είναι καθόλου εύκολο
αυτό, σε αφύπνιση να φωτίσει το 2,7 εκατομ-
μυρίων Ελλήνων συνταξιούχων, γιατί μόνο τό-
τε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έρθουν κα-
λύτερες μέρες στο συνταξιουχικό κίνημα και
αυτό θα φανεί και στις τσέπες όλων των συν-
ταξιούχων. Όσον αφορά 7 του μηνός … βεβαί-
ως και εμείς συμμετέχουμε, χτες είχαμε το
Γενικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε ότι θα
συμμετάσχουμε δυναμικά στην εκδήλωση τη
συγκεκριμένη. Και μια κουβέντα για αυτό που
ειπώθηκε από τον κ. Τριανταφυλλίδη για την
ΔΕΗ, εμάς η θέση μας είναι ότι ορισμένες
εταιρείες οι λεγόμενες που ανήκουν στους
ισχυρούς τομείς, τους εθνικούς της οικονο-
μίας, θα πρέπει να είναι καταρτικές. Και πάνω
σ’ αυτό, ανήκει και η ΔΕΗ και θα συμφωνήσω
απόλυτα ότι υπάρχει μια γερμανική επέλαση
η οποία έχει παρέμβει σε πολλούς τομείς. Αε-
ρομεταφορές δηλαδή AEGEAN, αεροδρόμιο,
όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια, ΟΤΕ, αύριο
ΔΕΗ και δεν ξέρω τι άλλο. Γι’ αυτό λοιπόν,
εμείς ανταποκρινόμαστε στην έκκληση του κ.
Τριανταφυλλίδη και είμαστε εδώ πέρα να υπο-
γράψουμε είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία
με άλλους συλλόγους, ένα κοινό ανακοινωθέν
όχι μόνο για τη ΔΕΗ, αλλά και γενικά για την
εμπλοκή της Γερμανίας στα εσωτερικά της
χώρας, που ουσιαστικά εθνική ανεξαρτησία
δεν υπάρχει. Ακόμα και επενδύσεις να θελή-
σουμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε
απολύτως τίποτα, πρέπει να ρωτήσουμε τις
Βρυξέλλες. Καλή συνέχεια στην αντοχή σας,
ευχαριστώ που με ακούτε. Ευχαριστώ πολύ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣ

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων
ΟΤΕ κ. Κώστα Λουκόπουλο

Γεια σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Διοίκηση του Σωματείου για την πρό-
σκληση. Θα έπρεπε να είμαι σήμερα Θεσσαλονίκη και είμαι εδώ γιατί χαίρομαι ιδιαίτερα να βρί-
σκομαι μαζί σας, αυτή η κολόνια κρατάει παραπάνω από 20 χρόνια. Έτσι Εμμανουήλ; Είμαι χα-
ρούμενος που είμαι εδώ αλλά και λυπημένος παράλληλα για δύο πράγματα ή μάλλον τρία. Αν
κρίνω το ότι ανεχθήκαμε η Ελλάδα να γίνει χαβούζα της Ευρώπης, το λέω και το εννοώ και ερωτώ
όλους εργαζόμενους, συνταξιούχους, συνδικαλιστές να μας πουν τι ψυχή θα παραδώσουμε. Τι
αφήνουμε στα παιδιά μας; Πάω στο δεύτερο. Άκουσα μια κόντρα, θα παρακαλέσω και τους δυο
σας να έρθετε στο γραφείο μου να πιούμε καφέ ή τσίπουρο γιατί αυτό είναι ευχάριστο να υπάρχει
μια κόντρα αλλά πρέπει να δίνουμε και τα χέρια την ώρα που πρέπει. Πολύ τσίπουρο.

Έχω εισηγηθεί για όλα. Υπηρετώ το Σύλλογο 21 χρόνια και ξέρω γιατί δε το λέω αυτό. Με στε-
ναχώρησε ο Πρόεδρος ο Νίκος ο Μουλίνος, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα, τον σέβομαι απεριό-
ριστα, αλλά με στεναχώρησε. Αναφέρθηκε σε ένα θέμα. Γιατί περίμενες ρε Νίκο, τι περίμενες
να γίνει; Να γίνει διανομή χρηστή και δε συμμαζεύεται; Εδώ εκείνοι που μας εκπροσωπούν στην
Ευρώπη ανεχτήκανε ή μάλλον κατέβασαν τα παντελόνια στα γόνατα για να με συγχωρέσουν οι
κυρίες. Μας είπαν οι Ευρωπαίοι ότι εδώ στην Ελλάδα τρώμε τα λεφτά τους σε αυτοκίνητα, σε
ποτά και σε γυναίκες. Και τα τρία δικά τους προϊόντα είναι.

Δικά τους είναι, δικά τους είναι. Στο λέω μετά βεβαιότητος και κάθεσαι τώρα και μου λες
πώς δοθήκανε τα λεφτά. Τα λεφτά τα δώσανε οι κύριοι που κάνουν ας το πούμε διοίκηση, γιατί
δεν υπάρχει διοίκηση εν πάση περιπτώσει, στους πρόθυμους, στους υπάκουους και σ’ αυτούς
που κάνουν ικετοφορίες για να μπορέσουν να σταματήσουν, αν σταματήσουν. Ακούστε κάτι, δεν
υπάρχει ανάγκη σε εμάς από χρήματα. Θέλετε να λύσουμε το πρόβλημα κ. Πρόεδρε; Μάλιστα.
Κάντε ένα Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και καλέστε εκπροσώπους, δε θα πω Προέδρους γιατί
εγώ θα ταράξω τα νερά, εκπροσώπους από όλα τα Σωματεία που δεν είναι ακόμα ενταγμένα
στην ΑΓΣΣΕ. Να είστε βέβαιος ότι θα σας τα πουν γιατί ανήμπορα αλλά θα σας τα πουν. Εμείς
θέλουμε διαφάνεια και θέλουμε να αποχωρήσουμε έτσι που να κερδίσουμε όσο μπορούμε πε-
ρισσότερο την αξιοπρέπειά μας. Αυτή η ασέλγεια στα πονεμένα μας χρόνια, πάει να σταματήσει.
Δεν πάει άλλο. Καλή επιτυχία δε θα σας ευχηθώ γιατί τη θεωρώ δεδομένη. Αλίμονο αν δεν μπο-
ρείτε, έχω παρακολουθήσει πολλά συνέδριά σας και ξέρω τι λέω, αλίμονο αν δεν μπορείτε να
τιθασεύσετε τα νεύρα σας και να οριοθετήσετε τις επιδιώξεις που πρέπει να έχει το Σωματείο
σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι υγεία.

Χαιρετισμός από τον
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
συνάδελφο Γιώργο Γαβρίλη

Καλημέρα και από εμένα, είναι προφανές ότι είναι αρκετά όμορφο
να βρίσκεσαι ανάμεσα σε συναδέλφισσες και συναδέλφους που έχεις

διανύσει μια ολόκληρη διαδρομή ζωής και στενών, κοινές προσπάθειες, κοινοί αγώνες. Στη ση-
μερινή συγκυρία θα έλεγε κανείς ότι αν επιχειρήσει μια ανάλυσή της, έχει να κάνει μερικές βα-
σικές επισημάνσεις, ότι πρόκειται για μια ιστορική κρίση που χαρακτηρίζεται από την διάρκειά
της, από το βάθος της, από την έκτασή της και αποτέλεσμα να μετράμε απίστευτες συνέπειες
και επιπτώσεις. Αυτές τις συνέπειες και τις επιπτώσεις θα τις βρίσκουμε για πολλά χρόνια μπρο-
στά μας, για πολλές δεκαετίες μπροστά μας. Είναι προφανές αυτό γιατί εκείνα που θεωρούσαμε
δεδομένα και κεκτημένα μέχρι χτες στο μυαλό μας, όλα υπονομεύονται και αμφισβητούνται.
Αυτό που θεωρούσαμε κοινωνικό συμβόλαιο μέχρι χτες να αποθετείται. Εκείνα που θεωρούσαμε
ως ευτυχισμένες παραδοχές ότι το ασφαλιστικό αποτελεί ένα δημόσιο σύστημα αναδιανομής
και αλληλεγγύης με την εγγύηση του κράτους, διαδοχικά το κράτος αποδεσμεύεται και οδηγού-
μαστε σε ένα σύστημα απολύτως κεφαλοποιητικό θα το έλεγα ή ανταποδοτικό, με τη στέρηση
του κράτους και με την αποδέσμευσή του και στην θέση του μπαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκεί-
νο, λοιπόν, που ονομάζαμε δημόσια αγαθά συγκοινωνίας, πάρα πολλοί επιτήδειοι της αγοράς
σε συνθήκες κρίσης τα τιμουλεύονται. Αυτή η συγκυρία τα καθιστά όλα πολύ κρίσιμα τα πράγματα
και για αυτό εδώ χρειαζόμαστε τα συνδικάτα, τα οποία σε συνθήκες κρίσης και αυτά δοκιμάζον-
ται. Όμως, τα συνδικάτα, η στήριξή τους, η αναζωογόνησή τους πρέπει να αποτελέσει προτεραι-
ότητα για όλους μας. Μπορούν να συγκεντρώνουν τα μέλη τους, να καταθέτουν συλλογικά αιτή-
ματα, να οργανώνουν συλλογικές δράσεις. Όμως, μια αντικειμενική προσέγγιση δηλώνει ότι για
τα συνδικάτα είναι σε υποχώρηση, αρκεί αυτή η υποχώρηση να μην εξελιχθεί σε στρατηγική
ήττα. Γιατί αν εξελιχθεί σε τραγική ήττα, θα προκληθούν ζημιές που δύσκολα αποκαθίστανται
μετά και αν σήμερα μιλάμε για μία κρίση αντιπροσώπευσης, τα συνδικάτα πρέπει να μιλήσουν
και για την ανάγκη της επανίδρυσής τους σε νέες συνθήκες και σε νέες συγκυρίες. Κατά την
άποψή μου, δεν χρειαζόμαστε μάχες κατά κομμάτων και θέλω να, έκανα αυτή τη συζήτηση και
με συναδέλφους συνταξιούχους των ΣΤΑΣΥ που οδηγούν αυτόματα πριν ξεκινήσουν στην ήττα.
Αλλά χρειαζόμαστε μια νέα τέντα ευρημάτων που να αντιστοιχούν στη σημερινή συγκυρία με
νέες κατακτήσεις και νέες προτεραιότητες. Με όλα αυτά δε θέλω κανέναν να υποδείξω τίποτα,
θέλω να πω τη γνώμη μου, πως μια συμβολή σε μια λειτουργική συζήτηση που πρέπει να οργα-
νωθεί και να εξελιχθεί. Δε χάθηκε τίποτα, μπορούν να κερδηθούν τα πράγματα αρκεί ξανά να
επανασχεδιάσουμε, να νοηματοδοτήσουμε την αξία της συλλογικής δράσης. Σας ευχαριστώ και
καλή συνέχεια στην προσπάθειά μας όλων.

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου Συνταξιούχων
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Αεροπορικών Επιχειρήσεων 
κ. Γεωργίου Σταύρου

Χαιρετισμός του Προέδρου της
Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ 
κ. Λευτέρη Ρενιέρη

Καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης, είμαι ιδιαί-
τερα χαρούμενος που παρόλο που βρίσκομαι σε μία Γενική Συνέλευση
συνταξιούχων, βλέπω μία τόσο πολύ έντονη ζωντάνια και διακρίνω ότι

όταν και με το καλό κι εγώ θα ενταχθώ σε αυτό το Σωματείο θα εξακολουθώ να είμαι δυνατός και
γερός όπως εσείς. Σε κάθε περίπτωση, αυτά που ακούστηκαν από τους χαιρετισμούς και του Προ-
έδρου της ΑΓΣΕΕ πρέπει να επισημάνω κι εγώ με τη σειρά μου ότι τα Σωματεία δεν είναι ο Πρόεδρος,
ο Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος, τα Σωματεία είναι τα μέλη των Σωματείων και αυτοί που πρέπει
να παλεύουν και να δίνουν δύναμη στα προεδρεία. Έτσι λοιπόν, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς
που ζούμε, είναι μονόδρομος η συμμετοχή, ο δρόμος, η φωνή μας να ακούγεται στα απέραντα του
κόσμου για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλα αυτά που χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δε θα σας
απασχολήσω περισσότερο, έχετε πάλι πολλές εργασίες στη Γενική σας Συνέλευση. Με τη σειρά
μου κι εγώ να ευχηθώ περαστικά στον Πρόεδρο τον Θύμιο, να είναι γερός και δυνατός όπως και στο
Δημήτρη το Γεωργίου να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματά του, όλα τα προβλήματα
υγείας που έχει και να είναι πάλι κοντά μας και οι δύο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, γιατί συνάδελφοι είμαστε όλοι, χαιρετίζοντας
τη Γενική σας Συνέλευση θα ευχηθώ στο φίλο μας το Ρουσιά και γενικά στο
ιστορικό σας Σωματείο, πραγματικά ιστορικό Σωματείο, απ’ τα πρώτα Σωματεία
εκείνη την εποχή που ιδρύσαμε την ΑΓΣΕΕ. Ο Μανώλης ο Φωτόπουλος που
είναι εδώ, ήτανε τότε Οργανωτικός Γραμματέας και είχαμε ξεκινήσει μία πραγματικά συνδικαλιστική οργά-
νωση φοβερή για την εποχή εκείνη. Παρόλο ότι είχαμε την ΓΣΕΕ όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, μας τορπίλιζε
συνέχεια. Τελοσπάντων, δε θα πάω εκεί ούτε θα κάνω μια αναδρομή στο χρόνο. Στη σημερινή εποχή που
εμείς στη ΔΕΗ, στον πυλώνα, αυτόν τον τεράστιο πυλώνα μας έχουν βάλει στο γόνατο και μας σφάζουνε και
θέλουνε να αφανίσουνε αυτόν τον πυλώνα, αυτόν τον τεράστιο πυλώνα, που έγινε με κόπο και αίμα για
κάποιες εποχές, θέλουν να τον ξεπουλήσουνε. Δεν κάνω πολιτική αλλά οι Γερμανοί, αυτοί που δεν μπορούν
να μας συγχωρέσουνε ότι κατεβάσαμε τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη και εκείνη την εποχή που σε
συνέχεια στη λεβεντομάνα Κρήτη τους καθυστερήσαμε και χάσανε τον πόλεμο, δεν μπορούν να μας συγ-
χωρέσουν ποτέ. Αυτοί είναι εκείνοι που συνέχεια... Να κάνω μια παρένθεση, μια παρένθεση, να μη συνεχίσω.
Τα αεροδρόμια, τα αεροδρόμια τα αγόρασε γερμανική εταιρεία. Το γερμανικό κράτος είναι και εκεί. Λοιπό,
αυτοί και μόνο που στη σημερινή εποχή μας κυνήγησαν και μας κυνηγάνε, θέλουνε να τους απαξιώσουμε.
Ζητάω λοιπόν σαν Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ τη συμπαράστασή σας
από τις ομοσπονδίες, απ’ το ιστορικό σας Σωματείο, απ’ όλα να στείλετε, να στείλετε ένα έγγραφο, μία δια-
μαρτυρία προς την κυβέρνηση και απ’ τον κάθε αρμόδιο γιατί πάνε να αφανίσουν τη ΔΕΗ. Κυρίες και κύριοι
ευχόμενος για το φίλο μας τον Ρουσιά ταχεία αποκατάσταση της υγεία σας, σας ευχαριστώ θερμότατα που
με ακούσατε. Ευχαριστώ.

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΠΟΣ-ΔΕΗ

κ. Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Σας ζητώ συγγνώμη γιατί σοβαροί λόγοι υγείας με υπο-

χρέωσαν να μην είμαι κοντά σας σήμερα για να σας ενημε-
ρώσω για ότι θετικό καθώς και αρνητικό πράξαμε τη χρονιά
που πέρασε και να ανταλλάξουμε ιδέες και προτάσεις για τη
νέα χρονιά και να βαδίσουμε μαζί τον Γολγοθά που μας
έχουν επιβάλει οι εκάστοτε κυβερνώντες με τα μνημόνια τα
τελευταία επτά χρόνια.

Συναδέφλισσες – Συνάδελφοι,
Εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά δεν έχουμε κανένα

μαγικό ραβδάκι για να λύνουμε όλα τα προβλήματα που ανα-
κύπτουν καθημερινά, όμως όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις
μας και οι γνώσεις μας θα προσπαθούμε να είμαστε κοντά
σας γιατί το πιστεύουμε και γιατί σας αγαπάμε πραγματικά
και όχι για το θεαθήναι.

Συναδέφλισσες – Συνάδελφοι,
Επειδή προσωπικά θα είμαι απών από τη Γενική Συνέ-

λευση, θα είμαι αυτή τη στιγμή νοερά μαζί σας και παρακαλώ
τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής να διαβάσει αυτά
που είχα να σας πω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας και εγώ προ-
σωπικά, σας καλωσορίζουμε στην Ετήσια καταστατική Γενική
μας Συνέλευση. Μία Συνέλευση που γίνεται σε μία εποχή που
όλοι οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας βιώνουν τα καλά μιας
παρατεταμένης και όχι μόνο οικονομικής κρίσης. Σήμερα εί-
μαστε εδώ όλοι μαζί και από αυτό το χώρο πρέπει να στεί-
λουμε το μήνυμα στους κρατούντες ότι εμείς οι οι συνταξι-
ούχοι, είμαστε απόμαχοι της εργασίας, αλλά δεν είμαστε από-
μαχοι της ζωής. Έχουμε υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα
και τις μεν υποχρεώσεις μας τις έχουμε εκπληρώσει με την
εργασία μας και την προσφορά μας για πολλά χρόνια 30-35-
40 ή και παραπάνω και τώρα διεκδικούμε αυτά που δικαιού-
μαστε και τα δικαιώματα αυτά που απορρέουν από το Σύν-
ταγμα. Διεκδικούμε μία σύνταξη που θα μας επιτρέπει να ζή-
σουμε τον υπόλοιπο βίο μας με αξιοπρέπεια και μια ιατρο-
φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με
τους διεθνείς κανόνες υγείας.

Ήρθε τώρα η ώρα της πολιτείας να κάνει το καθήκον της
απέναντι μας. Δυστυχώς όμως όλοι μα όλοι οι Κυβερνώντες
αυτή τη χώρα και ειδικά τα τελευταία εφτά χρόνια, αποδείχ-
θηκε ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων καθώς με τα αλ-
λεπάλληλα μνημόνια που εφάρμοσαν και συνεχίζουν να
εφαρμόζουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Διεθνές Νομισματικό ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
οδήγησαν την πατρίδα μας στην καταστροφή και τους Έλλη-
νες πολίτες στη φτώχεια και την ανέχεια. Έτσι φτάσαμε σή-
μερα 3,5 εκατομμύρια Έλληνες να ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας, 1,5 εκατομμύρια Έλληνες να είναι άνεργοι, 400.000
χιλιάδες σπίτια να μην έχουν ούτε έναν εργαζόμενο και να
είναι αναγκασμένοι να ζουν από τα συσσίτια του Δήμου και
της Εκκλησίας. 500.000 νέοι, επιστήμονες επί το πλείστον,
αναγκάστηκαν να γίνουν μετανάστες αναζητώντας μία θέση
εργασίας στην αλλοδαπή. Οι συντάξεις μας έχουν υποστεί 12
μειώσεις τα τελευταία χρόνια αλλά και με αυτές τις πετσο-
κομμένες συντάξεις που παίρνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι
να συντηρούμε τα άνεργα παιδιά και εγγόνια μας. Η ιατρο-
φαρμακευτική και νοσοκομειακή μας περίθαλψη είναι ανύ-
παρκτη. Η μαύρη εργασία ανθεί σε όλο της το μεγαλείο οπότε
δεν εισρέουν χρήματα σε αυτό το άχαρο ασφαλιστικό σύστη-
μα που κατασκεύασαν δηλαδή, τον Ενιαίο Φορέα Ασφαλιστι-
κής Κάλυψης (ΕΦΚΑ) που θα έχει σαν αποτέλεσμα τις συνε-
χείς μειώσεις των συντάξεών μας καθώς δε θα υπάρχουν
εισροές χρημάτων σε αυτό, γιατί δεν υπάρχουν ασφαλισμένοι
εργαζόμενοι.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Αυτό είναι ένα μέρος της σημερινής τραγικής κατάστασης

που βιώνουμε. Είχαμε αποθέσει τις ελπίδες μας και είχαμε
πιστέψει στα λόγια τα παχιά που μας έλεγαν καταργούμε τον
ΕΝΦΙΑ. Θα δώσουμε τη 13η σύνταξη. Κανένα σπίτι στα χέρια
Τραπεζίτη. Θα επαναφέρουμε το βασικό μισθό στα 751 Ευ-
ρώ. Καταργούμε το Μνημόνιο με ένα Νόμο και ένα Άρθρο,
μέρα μεσημέρι. Αυτή η Βουλή δεν υπογράφει νέο μνημόνιο.
Θα διαγράψουμε περισσότερο από 50% του χρέους. Θα δώ-
σουμε 2 Δις για την ανθρωπιστική κρίση. Καμία αύξηση στο
ΦΠΑ. Δεν πειράζουμε την έκπτωση του ΦΠΑ στα νησιά και

τόσα θα… που ακούσαμε. Δυστυχώς όμως κανένα από τα
ΘΑ δεν πραγματοποιήθηκε. Έτσι τα προβλήματα των συντα-
ξιούχων καθώς και της πλειοψηφίας των κατοίκων της πα-
τρίδας μας δε βρήκαν τη λύση τους, αλλά μπορούμε να πού-
με με βεβαιότητα ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη πε-
ρισσότερο και είναι ορατός πλέον ο φόβος μίας έκρηξης με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην κοινωνία.

Για 7η χρονιά συνεχίζεται η πολιτική της μονόπλευρης
λιτότητας, της άγριας φορολογίας, της περικοπής μισθών
και συντάξεων και όλα αυτά γίνονται καθώς μας λένε οι ει-
δικοί Έλληνες και ξένοι για να σωθεί η πατρίδα μας από
την πτώχευση. Όμως τα αποτελέσματα δείχνουν άλλα κα-
θώς το δημόσιο χρέος αντί να μειώνεται, αυξάνεται όλο και
πιο πολύ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Ποιος από όλους εμάς θα φανταζόταν ότι θα ερχόταν κά-

ποτε μία μέρα που μετά από 30-35-40 χρόνια σκληρής δου-
λειάς, ο συνταξιούχος τα τελευταία χρόνια θα είχε υποστεί
μία μείωση της σύνταξής του πάνω από 50%, δε θα είχε δώρα
Χριστουγέννων-Πάσχα, επίδομα διακοπών, άγρια φορολο-
γία, άνοδο των τιμών σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, που
έχουν καταντήσει τη σύνταξή του να είναι ένα επίδομα που
του επιτρέπει να ζήσει μόνο τις πρώτες πέντε ημέρες του
κάθε μήνα. Έτσι εκεί που είμαστε νοικοκυραίοι και άρχοντες,
καταντήσαμε να είμαστε ζητιάνοι και να εκλιπαρούμε για λί-
γη ελεημοσύνη καθώς για μία ακόμη χρονιά βλέπουμε ότι
σχεδόν όλο το βάρος των μέτρων πέφτει στις πλάτες των
συνταξιούχων και των μισθωτών καθώς θεωρούμαστε τα
ισοδύναμε μέτρα και η δαμόκλειος σπάθη του κόφτη θα επι-
κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας σε όλη μας τη ζωή.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Αυτή είναι με λίγα λόγια η επικρατούσα σήμερα κατάστα-

ση στη χώρα μας και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι
άλλα περιθώρια εφησυχασμού και αδράνειας δεν υπάρχουν.
Πρέπει επιτέλους να ενεργοποιηθούμε και να βγούμε από
τη ναφθαλίνη που μας έχουν βάλει οι κυβερνώντες αυτού
του τόπου κατ’ εντολή των προστατών μας ΣΟΪΜΠΛΕ και
ΛΑΓΚΑΡΝΤ γιατί διαφορετικά έρχεται και η φυσική εξόν-
τωσή μας για την οποία όλοι οι κρατούντες προσπαθούν να
είναι όσο το δυνατό πιο σύντομα. Δεν πρέπει όμως να τους
κάνουμε τη χάρη για να μας εξαφανίσουν από τη γη, πρέπει
να σταθούμε στα πόδια μας και να διατηρήσουμε τα λογικά
μας και να παλέψουμε για να διώξουμε το σκοτάδι και να
δούμε φως στο τούνελ. Τώρα είναι η ώρα του αγώνα και στον
αγώνα είναι αναγκαία η ενότητα, τώρα δεν περισσεύει κα-
νείς. Ο καθένας από εμάς σε αυτές τις δύσκολες ώρες που
περνάμε πρέπει να αγκαλιάσει το Σωματείο μας γιατί το
έχουμε ανάγκη και αποκούμπι. Όπως και το Σωματείο έχει
ανάγκη όλους σας. Η ενότητα και η ομοψυχία είναι προϋπο-
θέσεις που πρέπει να έχουμε στον αγώνα που καλούμαστε
να διεξαγάγουμε. Τούτη τη δύσκολη ώρα, δεν περισσεύει
κανένας. Όλοι ενωμένοι θα παλέψουμε γιατί διαφορετικά
δεν έχουμε καμία προοπτική και κανένα μέλλον. Οδηγό μας
πρέπει να έχουμε την Ενότητα, τον Αγώνα, την Απαίτηση και
τη Διεκδίκηση.

Απαίτηση να μας επιστρέψουν αυτά που μας έκλεψαν για-
τί τα δικαιούμαστε καθώς ήταν οι κόποι και ο ιδρώτας μιας
ζωής.

Απαίτηση να μας δώσουν πίσω αυτά που μας πήραν δια
της βίας τα επτά χρόνια των μνημονίων.

Απαίτηση για ίση μεταχείριση και όχι προνόμια για τους
λίγους και ημέτερους.

Απαίτηση να έχουμε την ιατροφαρμακευτική και νοσο-
κομειακή περίθαλψη που δικαιούμαστε.

Απαίτηση να μας σεβαστούν σαν ανθρώπους οι οποίοι
προσέφεραν πολλά στην κοινωνία.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση του Σωματείου μπροστά σε αυτή την τραγική

και δύσκολη χρονιά που πέρασε, δεν αδιαφόρησε ούτε και
έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. Μαζί με την Ανωτάτη Γενική
Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, της οποίας είμαστε
ιδρυτικό μέλος, καθώς και με άλλες συνταξιουχικές οργα-
νώσεις συμμετείχαμε σε όλες τις συγκεντρώσεις και πορείες
διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. Εδώ
οφείλω να σας πω και ένα μεγάλο παράπονο καθώς η πλει-

οψηφία εργαζομένων και συνταξιούχων έκαναν αντίσταση
στα μέτρα από τον καναπέ. Σε όσες κινητοποιήσεις είχαμε
προγραμματίσει η συμμετοχή δεν ήταν αυτή που έπρεπε,
καθώς ποτέ δεν ξεπεράσαμε τα 100 άτομα σε σύνολο 2000
οικογενειών του Σωματείου μας. 

Έτσι σήμερα φίλες και φίλοι, όλοι μας, άλλος πιο πολύ
και άλλος λιγότερο, τηρουμένων των αναλογιών και των ευ-
θυνών που μας ανήκουν, είμαστε υπόλογοι και κρινόμενοι
από τους συναδέλφους μας και περισσότερο από τους ανήμ-
πορους να αντιδράσουν, ηλικιωμένους και ασθενείς. Είμα-
στε κρινόμενοι γιατί άλλοι από εμάς αδιαφόρησαν, άλλοι
αμέλησαν, άλλοι ολιγώρησαν, άλλοι δεν μπόρεσαν, άλλοι
δείλιασαν και άλλοι εμποδίστηκαν στο να κάνουν αυτό που
έπρεπε και αυτό που επιβαλλόταν να κάνουν. Έτσι όλοι μας
λίγο πολύ φταίμε που δεν υπηρετήσαμε το συνάδελφο όπως
οφείλαμε να κάνουμε. Όλοι μας τούτη τη δύσκολη, πράγματι,
ώρα νιώθουμε έντονα τον έλεγχο της συνείδησής μας και
καλά κάνουμε γιατί έτσι ίσως γίνουμε καλύτεροι και χρησι-
μότεροι.

Από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μη
γίνανε τα πάντα, αλλά γίνανε όλα όσα μπορούσαν να γίνουν,
λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών και στην κυριολεξία
δυσμενέστατων συνθηκών, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε.
Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της απο-
ζημίωσης των 86 συναδέλφων μας που μετά από 5 χρόνια η
ΣΤΑΣΥ απαιτεί δικαστικά να πάρει πίσω το μεγαλύτερο μέρος
του ποσού της αποζημίωσης. Δώσαμε αγώνα από την πρώτη
στιγμή και μέχρι στιγμής όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου
μας δικαιώνουν. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα είμαστε και οι
τελικοί νικητές, το οφείλουμε στους συναδέλφους μας αρκεί
να μας έχουν εμπιστοσύνη και να πάψουν να εμπιστεύονται
τους γυρολόγους ψυθιριστές.

Καταφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας προσβάλλοντας
διατάξεις του νόμου 4387/2016 που μειώνουν κι άλλο τις
συντάξεις μας και ήδη στις 7 Απριλίου συνεδριάζει η ολο-
μέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας για να εκδικάσει την
προσφυγή μας. Σας καλούμε όλους στις 7 Απριλίου στις 9.00
το πρωί να είστε στο Συμβούλιο Επικρατείας στην οδό Πα-
νεπιστήμιου και Σανταρόζα για να δώσουμε ένα δυναμικό
παρόν.

Είχαμε διαδοχικές συναντήσεις με υπηρεσιακούς παρά-
γοντες της ΣΤΑΣΥ, του ΟΑΣΑ, του ΕΟΠΥΥ, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ όπου γνωστοποι-
ήσαμε τα προβλήματά μας και καταβάλαμε προσπάθειες για
επίλυσή τους. Μπορεί να μην τα λύσαμε όλα τα προβλήματα,
βρήκαμε ανταπόκριση σε πολλά. Και τη χρονιά που πέρασε
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με επικε-
φαλής το προεδρείο της ΑΓΣΣΕ, είχε συναντήσεις με εκπρο-
σώπους όλων των κομμάτων για ενημέρωση και λύση των
προβλημάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους. Έχουμε
μια αδελφική συνεργασία με τα Σωματεία των εργαζομένων
του χώρου μας.

Συνεχίζουμε να είμαστε αρωγοί στο Γυμνάσιο Σμίνθης να
συνεισφέρουμε για τις ανάγκες του σχολείου ότι μας επιτρέ-
πουν τα οικονομικά μας και να βραβεύουμε τα παιδιά που
αριστεύουν και αυτό πράξαμε στις 3 Νοεμβρίου με την εκ-
δρομή που πραγματοποίησε το Σωματείο μας στην Ξάνθη.

Προσπαθούμε να είμαστε κοντά σας και να σας ενημε-
ρώνουμε για τα τεκταινόμενα μέσω της εφημερίδας μας «Ο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», ο οποίος κάθε δύο μήνες φτάνει στα σπίτια
όλων των συναδέλφων μας, όπως επίσης αποστέλλεται και
σε πολλούς φίλους του Σωματείου. 

Συνεχίζουμε να εκδίδουμε το ημερολόγιο του Σωματείου
μας, το οποίο κατά γενική ομολογία είναι ένα καλαίσθητο
λεύκωμα και αυτό έγινε μετά από μεράκι και προσφορά ερ-
γασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δική μας αν-
ταμοιβή ήταν η μεγάλη ζήτηση που είχε από φίλους και γνω-
στούς.

Πραγματοποιήσαμε μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μουσείου εκδήλωση στους χώρους του Μουσείου και του
Σωματείου για τα είκοσι χρόνια κυκλοφορίας της εφημερί-
δας μας καθώς και βράβευση των αριστούχων παιδιών των
συναδέλφων μας μαθητών-φοιτητών. Πραγματοποιήσαμε
ένα όνειρο περασμένων χρόνων και δώσαμε στη χρήση
όλων των συναδέλφων μας, έναν χώρο στον οποίο ο κάθε
συνάδελφος θα αισθάνεται ότι βρίσκεται στο δικό του σπίτι
όπου θα μπορεί να απολαύσει τον καφέ του, να διαβάσει ένα
βιβλίο από την πλούσια βιβλιοθήκη μας, να συζητήσει με το

Ομιλία του Προέδρου του Σωματείου Ευθυμίου Ρουσιά στη Γενική
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συνάδελφό του και να παίξει και το τάβλι του ή να δει τηλεόραση. Ο χώρος αυτός είναι στη
διάθεση όλων των συναδέλφων μας από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 13.00 το μεσημέρι. Εμείς
κάναμε αυτό που ήταν υποχρεωμένη να κάνει η πολιτεία και που δεν έκανε. Είμαστε υπε-
ρήφανοι γι’ αυτό που κάναμε καθώς βλέπουμε να γεμίζει κάθε μέρα η αίθουσα αυτή από
συναδέλφους. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Ενώ πριν την οικονομική κρίση οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ήταν ανεπιθύμητοι από τις διά-

φορες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, σήμερα όλες αυτές οι εταιρείες που σαν μανιτάρια
ξεφυτρώνουν καθημερινώς, μας κάνουν πλύση εγκεφάλου για να μας κάνουν πελάτες τους.
Εμείς εξετάζουμε όλες τις προσφορές που παρέχουν όλες αυτές οι εταιρείες και κρίνουμε
ότι οι πιο πολλές είναι εισπρακτικές εταιρείες χωρίς να παρέχουν κάτι το ουσιαστικό. Την
προσοχή μας κίνησε μία συνεργασία που έχει ο συνεταιρισμός με μία ασφαλιστική εταιρεία
παροχής πρόσθετης περίθαλψης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και οι
συνταξιούχοι. Μπορεί όποιος θέλει να προμηθευτεί το πρόγραμμα και τις παροχές από το
συνεταιρισμό ή από τα γραφεία του Σωματείου. Η επιλογή του καθενός είναι προσωπική
υπόθεση. 

Βρισκόμαστε στο πλευρό του Μουσείου μας και η προσφορά μας στις ανάγκες του είναι
ουσιαστική σύμφωνα με τις δυνάμεις που έχουμε. Εκδώσαμε το ετήσιο πρόγραμμα πολιτι-
στικών εκδηλώσεων του Σωματείου μας το οποίο διενεμήθη σε όλους τους ενδιαφερόμενους
συναδέλφους μας. Προμηθευτήκαμε 1.500 τσάντες τις οποίες δώσαμε σε όλους τους συνα-
δέλφους που ήρθαν στα γραφεία του Σωματείου μας. 

Πραγματοποιήσαμε την ετήσια εκδρομή-γιορτή του Σωματείου μας που είναι καθιερω-
μένη να γίνεται πάντα στις 4 Οκτώβρη γιορτάζοντας τον προστάτη άγιο των συνταξιούχων
του ΗΣΑΠ, Άγιο Ιερόθεο.

Πραγματοποιήσαμε με απόλυτη επιτυχία την ετήσια κοπή πίτας-συνεστίαση του Σωμα-
τείου μας, η οποία κάθε χρόνο είναι όλο και πιο επιτυχημένη χάρη στη δική σας συμμετοχή
και συμπαράσταση.

Συμμετείχαμε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση 1941-1945 που έγι-
ναν στο Γοργοπόταμο.

Προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία με τη Διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων, χωρίς
βέβαια να έχουμε και την ανάλογη ανταπόκριση.

Είμαστε κοντά στους χιλιάδες πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες που ήρθαν κυνηγη-
μένοι στη χώρα μας και προσφέραμε σε συνεργασία με το Σωματείο της Ένωσης Εργαζο-
μένων και το συνεταιρισμό, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Με παρέμβασή μας μαζί με το Σωματείο Ένωσης Εργαζομένων πετύχαμε να λειτουργή-
σουν και φέτος οι κατασκηνώσεις στη Βαρυμπόμπη και να συμμετέχουν και τα παιδιά των
συνταξιούχων.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Καλή είναι η κριτική αλλά δε νομιμοποιείται να κρίνει προτού κρίνει τον εαυτό του και το
λέω τώρα αυτό γιατί έχω διαπιστώσει ότι κάποιοι, χωρίς να κάνω εξειδικευμένους χαρα-
κτηρισμούς, καραδοκούν να μας κατασπαράξουν. Τους προτρέπω να το κάνουν, αφού πρώτα
βεβαιωθούν ότι διαθέτουν τα κίνητρα τα οποία βεβαίως και δεν έχουν, αφού στα συνδικα-
λιστικά πράγματα λάμπουν με την απουσία τους. Είναι καταχωρημένοι ως ευκαιριακοί θια-
σώτες ενός άλλου τύπου συνδικαλισμού. θα θέλαμε να μην ήμασταν στην ανάγκη της πεζο-
δρομιακής εμφάνισης, καθώς όπως αποδείχθηκε δεν έχει θετικά αποτελέσματα τα τελευταία
χρόνια καθώς πολλοί μπερδεύουν τους ρόλους και θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις συλλο-
γικές εκφράσεις για άλλους σκοπούς. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει δεχθεί πλήγμα στην
αξιοπιστία του, χωρίς βέβαια να παραγνωρίσουμε ότι το σύνολο των θεσμών της χώρας έχει
υποστεί υποβάθμιση και τα αίτια πολλά, πολλές φορές εξηγήσιμα καθώς επιχειρησιακά σω-
ματεία ξέφυγαν του ρόλου τους και ασχολήθηκαν με την πολιτική. Μπερδεύουν ρόλους και
θεσμούς, ακυρώνουν στην πράξη καταστατικά και σκοπούς και μέσω αυτών επιδιώκουν άλ-
λα. Εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να αφήσουμε εκτός συνδικαλισμού την πολιτική και τα
συμφέροντα.

Τελειώνοντας απευθύνω προς όλες και όλους μία ευχή, να πρυτανεύσει η αγάπη, η
συναδελφοσύνη και η αλληλεγγύη μεταξύ μας για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να
πορευτούμε τις δύσκολες μέρες που περνάμε και τις δυσκολότερες που έρχονται για εμάς
τους απόμαχους της εργασίας, που όμως πρέπει να γίνει πιστεύω και πεποίθηση όλων
μας ότι μπορεί να είμαστε απόμαχοι της εργασίας, δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής. Έχουμε
δικαιώματα και πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Είναι αναφέρετο δι-
καίωμα του καθενός από εμάς να καθορίζει τη ζωή και το μέλλον του ως τη βασική αρχή
μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι όμως και υποχρέωση του καθενός να είναι μέλος και
συμμέτοχος καθώς και ενεργός πολίτης στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει και το
Σωματείο μας.

Οφείλω όμως να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες συναδέλφους και συ-
ναδέλφισσες που από το υστέρημά τους έμπρακτα στηρίζουν το Σωματείο μας για να κάνει
βήματα μπροστά, αξιοποιώντας τη μεγάλη ή μικρή προσφορά τους. Τους ευχαριστώ από τα
βάθη της καρδιάς μου για ό,τι κάνουν για το Σωματείο μας, το οποίο δεν ανήκει σε εμένα.
Το Σωματείο ανήκει σε όλους μας και πρέπει όλοι μας να σταθούμε δίπλα του, να το αγα-
πήσουμε, ασχέτως το ποιος θα είναι ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Σωματείο είναι ιδέα και σαν ιδέα πρέπει να το δουν όσοι οραματίζονται να γίνουν μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Οι άγιες μέρες του Πάσχα ας γίνουν στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε η αφετηρία για

Ειρήνη, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη για όλους μας. Οι μέρες αυτές είναι μία ευ-
καιρία να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλο με οδηγό την καρδιά μας και με αισιοδοξία για το
αύριο.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2017

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Θέλω και εγώ να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση τόσο στον πρόεδρο του Σωματείου

μας το συνάδελφο Ρουσιά, αλλά και στον Αντιπρόεδρο Γεωργίου Δ. και να είναι
σύντομα κοντά μας. Η υγεία πάνω από όλα. Αυτή είναι και το πολυτιμότερο αγαθό
που έχουμε.

Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι από την συμμετοχή στη σημερινή μας
Γενική Συνέλευση, τη στιγμή μάλιστα που οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες για όλους
του Έλληνες πολίτες, ειδικότερα σε εμάς τους συνταξιούχους καταστροφικές. 

Η σφαγή στις συντάξεις μας δεν έχουν τελειωμό με τους πιστωτές να έχουν
αποθρασυνθεί στο βαθμό που να ζητούν το αίμα των συνταξιούχων. 

Οι συνεχείς μειώσεις που μας επιβάλλουν μας κατάντησαν ώστε ένας στους δύο
συνταξιούχους να μην ξεπερνά τα 665 ευρώ χωρίς την παρακράτηση φόρου που
είναι το όριο της φτώχειας.

Πλήρη κατάργηση του κοιν. κράτους με τη σημερινή κυβέρνηση να ακολουθεί
και αυτή την ίδια γραμμή των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Στο Νέο Ασφαλιστικό Νόμο δεν υπάρχει ούτε μία παράγραφος για την Ενίσχυση
του ασφαλιστικού συστήματος, δεν προβλέπεται καμία διασφάλιση των συντάξεων.
Αντίθετα καταφεύγουν στην ίδια τακτική, στην τακτική των μειώσεων που είναι η
εύκολη λύση. 

Με το Νόμο Κατρούγκαλο να μας επιβάλλει νέα μειωμένα πλαφόν, καθημερινά
αποκαλύπτονται νέες συμφωνίες κάτω απ’ το τραπέζι σε βάρος όλων με αποτέλε-
σμα η περιβόητη προσωπική διαφορά από το 2019 να εξανεμίζεται.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι συνταξιουχικές οργανώσεις μαζί
με τα Σωματεία δεν πάρουν πρωτοβουλία ώστε η οργή και η αγανάκτηση των συν-
ταξιούχων να μετατραπούν σε κίνητρο ενός γενικού ξεσηκωμού, δεν βλέπω το
λόγο πώς αλλιώς θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος.

Βέβαια με τα ηλικιακά προβλήματα μπορεί να μην υπάρχουν τα κουράγια για
πορείες. Αν και η πεζοπορία κάνει καλό στην υγεία μας, θα έλεγα ότι υπάρχουν
και άλλες μορφές αγώνα. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να οργανώσουμε μια
καθιστική διαμαρτυρία με μαύρες σημαίες. θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια
συναυλία διαμαρτυρίας σε συνεργασία και με άλλους φορείς στο σταθμό του Πει-
ραιά ή σε κάποια πλατεία. Ακόμα και να δημιουργήσουμε συμμαχίες με ευρωπαϊκά
συνδικάτα.

Πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να
το πιστέψουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι και να μην επαναπαυόμαστε μόνο στις δικα-
στικές διεκδικήσεις.

Και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός. Γιατί μέχρι τώρα δεν εφαρμό-
στηκε ακόμα καμία από τις θετικές αποφάσεις του ΣτΕ; Και γιατί το Δικαστικό Σώμα
σιωπά στη μη υλοποίηση από το κράτος αυτών των αποφάσεων; 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως είναι το Σωματείο μας, λογικό είναι να υπάρ-

χουν και αντίθετες απόψεις και διαφωνίες. Άλλωστε μέσα από τη σύνθεση των
απόψεων έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Στη χρονιά που διανύσαμε, προσπάθησα από την πλευρά μου μέσα από τις προ-
τάσεις μου να είμαι και συναινετικός αλλά προπάντων δημιουργικός.

Με στενοχωρεί όμως το γεγονός ότι αρκετές από αυτές τις προτάσεις δεν βρήκαν
την ανάλογη ανταπόκριση από την πλειοψηφία του Δ.Σ. παρόλο που και οικονομικό
όφελος είχαν, αλλά και προς όφελος των συνταξιούχων μας.

Για παράδειγμα το κενό που δημιουργήθηκε στη θέση της Γραμματείας του Σω-
ματείου μας (λόγω τοκετού για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος) θα μπορούσε
να συμπληρωθεί από κάποιο παιδί συνταξιούχου μας που θα είχε τα απαραίτητα
προσόντα και η επιλογή θα γίνονταν με δημόσια κλήρωση εάν ήταν περισσότερα
του ενός.

Η βράβευση των παιδιών των συνταξιούχων για οικονομικούς λόγους θα μπο-
ρούσε να γίνει στο ΤΙΤΑΝΙΑ με όλη τη λαμπρότητα της πρωτοχρονιάτικης εκδήλω-
σης. Όσον αφορά την εκδήλωση για τα 148 χρόνια, θα μπορούσε να γίνει με έκθεση
φωτογραφιών και με αναφορές μέσα από την εφημερίδα «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ». Οικο-
νομικότερη επιλογή είχαμε και για τις τσάντες, τουλάχιστον 50% χαμηλότερη που
τελικά δεν έγινε αποδεκτή.

Χωρίς να θεωρηθεί ότι γίνεται σπατάλη, πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή της κρί-
σης που διανύουμε, το να προβούμε σε οικονομικότερες επιλογές δεν είναι σε
λάθος κατεύθυνση. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαμε εάν χρειαστεί να τα αξιοποι-
ήσουμε για άλλο πιο σοβαρό σκοπό που δεν είναι άλλος από το πρόβλημα που σύν-
τομα θα αντιμετωπίσουμε με το ελευθέρας λόγω του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου.

Είχα προτείνει στο Δ.Σ. κατά τη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού
του 2017 να δημιουργήσουμε μια νέα στήλη π.χ. απρόβλεπτες δαπάνες με ένα ποσό
γύρω στις 5.000 με 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να βρούμε
τρόπο συνεννόησης με τη Διοίκηση, τότε θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια συζή-
τηση με τον ΟΑΣΑ ώστε τα χρήματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για αγορά του
ελευθέρας ως συμβολικό ποσό για να είμαστε και σύννομοι όπως για παράδειγμα
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για το Ελευθέρας των Αστυνομικών.

Ολοκληρώνοντας, σας καλώ όλους να εγκρίνετε τον απολογισμό δράσης, τον
οικονομικό απολογισμό, καθώς και το ψήφισμα με την παράκληση όλοι να είμαστε
κοντά στο Σωματείο, είναι χρέος και υποχρέωσή μας. Θα ήθελα να ευχηθώ σε
όλους εσάς και τις οικογένειές σας καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.

Ομιλία του Γιάννη Ζαχαρή,
μέλος του Δ.Σ.
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Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Χαιρετίζω την Ετήσια Τακτική

Απολογιστική Γενική μας Συνέλευ-
ση. Ακούσατε τον απολογισμό των
πεπραγμένων του Σωματείου μας
από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.
και όλα παρουσιάζονται τέλεια.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος και είμαι υποχρε-
ωμένος να αναφερθώ σε αυτήν.

Καταρχάς δε λειτουργούμε δημοκρατικά και αυτό ξεκινάει από
τον Πρόεδρο ο οποίος νομίζει ότι είναι ο Ερντογάν και μπορεί να
κάνει ό,τι θέλει. Αποφασίζει τι θα μπει στην εφημερίδα μας και τι
όχι, πού θα δοθούν χρήματα, αν θα δοθούν, πόσα θα δοθούν και
για όλα αυτά θέλει να έχει ομόφωνη απόφαση και δεν δέχεται ότι
μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Και στα οικονομικά μας όμως υπάρχουν θέματα. Οι αποκαλύ-

ψεις που έκανα πέρυσι για τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου
έπιασαν τόπο κι έτσι φέτος ξεφύγαμε κατά 10.000 Ευρώ μόνο από
τον προϋπολογισμό. Βέβαια έσοδα-έξοδα είναι ισοσκελισμένα,
αλλά αν είχαμε περιορίσει κάποιες άσκοπες δαπάνες ίσως είχαμε
καταφέρει να ξαναβάλουμε στον κλειστό λογαριασμό, που από
120.000 Ευρώ έχουν μείνει 80.000 Ευρώ, τουλάχιστον τις 20.000
Ευρώ όπως είχε δεσμευθεί ο Πρόεδρος στο Δ.Σ. της 14/12/15 και
έχει γραφτεί στα πρακτικά, ότι σε 2-3 μήνες θα έχουν επιστραφεί.
Παρόλα αυτά έχουν περάσει 15 μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα.

Βέβαια μπορεί να σκορπάμε χρήματα επιλέγοντας την ακριβό-
τερη προσφορά για τα ημερολόγια ή συνοδεύοντας τις διάφορες
εκδηλώσεις που κάνουμε με κέιτερινγκ, φωτογραφήσεις κλπ. ή
πληρώνοντας για τη συντήρηση του ασανσέρ της ΑΓΣΣΕ, χωρίς να
έχουμε καμία υποχρέωση γιατί τους δίνουμε 2.000 Ευρώ. Στο Μου-
σείο μας όμως ο Πρόεδρος, για λόγους που εγώ τουλάχιστον δεν
ξέρω, δεν ήθελε να δώσει. Θέλοντας όμως να καλύψει την άρνησή
του, χρησιμοποίησε το όνομά μου και με συκοφάντησε λέγοντας
στο Δ.Σ. του Μουσείου ότι δεν το έθεσε καθόλου σαν θέμα στο Δ.Σ.
του Σωματείου γιατί θα αντιδρούσε ο Μπονάρος, ξεχνώντας ότι εί-
μαι ιδρυτικό μέλος του Μουσείου και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να
αρνηθώ χρήματα που ξέρω ότι χρειάζεται το Μουσείο για να επι-
βιώσει.

Κατά τη γνώμη μου συνάδελφοι, δεν έχουμε δικαίωμα να αδια-
φορούμε για τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου μας, κινητά
και ακίνητα, και να αφήνουμε εκκρεμότητες όπως στο ιδιόκτητο
κτίριο της Μενάνδρου, που δεν ξέρουμε πόσα κοινόχρηστα οφεί-
λουμε εδώ και 5 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει κι αυτή η
περίπτωση και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πρέπει να διαφυλάξουμε
αυτό το κτίριο γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να χρειαστεί να επιστρέ-
ψουμε εκεί. Πρέπει να διαφυλάξουμε και να μη σπαταλάμε τα

χρήματα που όλοι μας δίνουμε στο σωματείο. Πρέπει να διαφυ-
λάξουμε το Μουσείο που κι αυτό θεωρείται περιουσιακό μας στοι-
χείο.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Η ΑΓΣΣΕ στις 15/2/17 μας κάλεσε στο Τιτάνια με ομιλητή τον

Μιλτιάδη Νεκτάριο (πρώην διοικητή του ΙΚΑ) και άλλους 2 καθη-
γητές για να μας πείσουν ότι επιβάλλεται να προσφύγουμε στην
πρόσθετη ασφάλιση.

Παλιότερα η ΑΓΣΣΕ μας είχε καλέσει πάλι στο ΤΙΤΑΝΙΑ, με ομι-
λητή τον Κατρούγκαλο (πριν γίνει βέβαια υπουργός) ο οποίος μας
είχε προτείνει να διεκδικήσουμε δικαστικά τα χρήματα που μας
είχαν κλέψει με τους μνημονιακούς νόμους. Ο ίδιος ο Κατρούγ-
καλος με δικό του νόμο τον 4387/2016 έθαψε για πάντα κάθε διεκ-
δίκηση αλλάζοντας τον υπολογισμό των συντάξεων. Άλλαξε το
πλαφόν, σοφίστηκε την προσωπική διαφορά σε κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουμε πάλι
εμείς το λογαριασμό. Κόψανε ήδη τις επικουρικές και ακόμα πλη-
ρώνουμε αναδρομικά.

Με έναν υπολογισμό που έχω κάνει, το πλαφόν των 2.770 Ευρώ
της κύριας σύνταξης με τους μνημονιακούς νόμους έχει γίνει
2.083 μικτά. Αυτό το ποσόν τώρα γίνεται 2.000. Κόβονται 83 Ευρώ
τα οποία θα κρατηθούν αναδρομικά από 1/6/16. Αυτό σημαίνει ότι
τα 1.440 που παίρνουμε στο χέρι θα γίνουν με την αλλαγή του πλα-
φόν και τα αναδρομικά 1.300 περίπου. Βέβαια αυτό μπορεί να μην
αφορά όλους τους συνταξιούχους, έρχεται όμως η μεγάλη σφαγή
με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγ-
καλου, που δε θα την πείραζε κανείς όπως λέγανε κι ήταν άλλη
μία κόκκινη γραμμή.

Σ’ αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε τι μας περιμένει και μαζί με
τη μείωση του αφορολόγητου που συζητιέται, η πλήρης εξαθλίωση
θα είναι γεγονός για όλους τους συνταξιούχους.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Οι 8 οικογένειες που κατέχουν το 50% του παγκόσμιου πλούτου

στον πλανήτη μας εξακολουθούν να αυξάνουν τα πλούτη τους κι
εμείς τι κάνουμε; Καθόμαστε στον καναπέ μας και δεχόμαστε
στωικά αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ξυπνήσουμε, να αντιδρά-
σουμε, να ξεσηκωθούμε.

Οι συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι της ζωής, επιβάλλεται να
αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας όχι μόνο για
εμάς, αλλά και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δε θα παραδώ-
σουμε τα όπλα αμάχητοι. Οι συνταξιούχοι είμαστε ζωντανός ορ-
γανισμός και πρέπει να είμαστε μπροστάρηδες στους αγώνες, γιατί
εμείς είμαστε τα εύκολα θύματα σε κάθε προσπάθεια των κυβερ-
νήσεων για εξοικονόμηση χρημάτων και όχι η φοροδιαφυγή, η
φοροκλοπή και τα υπερκέρδη του μεγάλου κεφαλαίου Τραπεζί-
τες-Εφοπλιστές-Βιομήχανοι.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Ομιλία Μπονάρου Ηλία, μέλους του Δ.Σ.Η ομιλία
του Μανώλη
Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
και πρώην Προέδρου του
Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ

Κυρίες και Κύριοι
Συνάδελφοι, συνηθί-
ζεται εδώ και χρόνια
σε κάθε Ετήσια Γενι-
κή Συνέλευση του
Σωματείου, με την
ιδιότητα του Προ-
έδρου να κάνω μια
μικρή ενημέρωση για
την δράση του Μου-
σείου.

Πέρα από αυτά που διαβάζετε στην εφημερίδα
και πέρα από όσα βλέπετε όσοι έρχεστε στο Μου-
σείο, θέλω να σας πω ότι το Μουσείο, το Μουσείο
μας, γιατί το Μουσείο ανήκει σε όλους τους συντα-
ξιούχους των ΗΣΑΠ, έχει καταξιωθεί και έχει γίνει
ευρύτερα γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και
σε 25 χώρες από όλο τον κόσμο και αυτό οφείλεται
όχι μόνο στα εκθέματα που διαθέτει, αλλά και στην
όλη λειτουργία του.

Πριν από λίγες ημέρες κοινοποιήθηκε στο Μου-
σείο η απάντηση του Υπουργείου για την αναγνώρι-
ση του Μουσείου. Το Υπουργείο αφού μας λέει ότι
ο φάκελος που είχαμε υποβάλει για την αναγνώριση
κρίθηκε επαρκής, τόσο ως προς το τυπικό όσο και
ως προς το ουσιαστικό μέρος, ωστόσο για να προ-
χωρήσει η παραπέρα διαδικασία της αναγνώρισης,
θα πρέπει να δηλώσουμε υπεύθυνο συντηρητή κά-
τοχο σχετικής άδειας σύμφωνα με το νόμο.

Διαβάζοντας τον σχετικό νόμο, είδαμε ότι δεν
πρόκειται για ένα συντηρητή αλλά για πέντε ή έξι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει όλες τι απαιτού-
μενες ενέργειες γιατί προφανώς αυτοί που συνέτα-
ξαν το έγγραφο τα απάντησης έχουν πλήρη άγνοια
τόσο των χώρων, όσο και των εκθεμάτων αλλά και
των οικονομικών δυνατοτήτων του Μουσείου. Μπο-
ρεί όμως και να έχουν παραπληροφορηθεί.

Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας πω, το διαβά-
σατε και στην ανακοίνωση που μοίρασα, είναι ότι το
Μουσείο θέλει βοήθεια. Εάν δεν δραστηριοποι-
ηθούν και άλλοι συνάδελφοι και να βοηθήσουν το
Μουσείο, το Μουσείο πάρα πολύ σύντομα θα αντι-
μετωπίσει σοβαρά προβλήματα.

Οι δικές μου οι δυνάμεις έχουν αρχίσει να μει-
ώνονται, όχι μόνο λόγω ηλικίας αλλά και υγείας. Αυ-
τή τη στιγμή βρίσκομαι με κάταγμα της λεκάνης. Εί-
ναι τα αποτελέσματα των εδώ και χρόνων πολύωρων
και πολλές φορές σκληρών προσπαθειών στην συγ-
κέντρωση, επισκευή, μεταφορά και ταξινόμηση των
διαφόρων εκθεμάτων. Δεν ζητάω να κάνετε και
εσείς το ίδιο γιατί όλα τα παραπάνω είναι τακτοποι-
ημένα.

Το Μουσείο σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι
πρόωρες εκλογές και ριζική ανανέωση τόσο στα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Ελεγ-
κτικής Επιτροπής για να έχει όχι μόνο παρόν αλλά
και μέλλον.

Σε ότι αφορά τώρα το Σωματείο, αυτό που θέλω
να ευχηθώ είναι περαστικά στον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο, να προχωρήσει η σημερινή διαδικασία
των εργασιών της Συνέλευσης, να είμαστε όλοι κον-
τά στο Σωματείο, γιατί τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε, αλλά και αυτά που θα μας δημιουργή-
σουν είναι πάρα πολλά και μόνο ενωμένοι θα μπο-
ρέσουμε να τα αντιπαλέψουμε.

Τέλος θα πρέπει να δούμε το πώς θα ταξιδεύου-
με όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν τα νέα μηχα-
νήματα που βάζουν στους σταθμούς.

Επειδή σήμερα λείπουν τόσο ο Πρόεδρος όσο
και ο Αντιπρόεδρος, δεν το κρίνω σκόπιμο να κάνω
άλλες τοποθετήσεις. Αυτό θα γίνει μόνο με την πα-
ρουσία τους σε άλλη Συνέλευση του Σωματείου.

Σίγουρα υπάρχουν πολλοί που προβληματίζονται
για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας! Τα άτομα που
ψάχνουν έχουν μπερδευτεί και κάπου χάνουν το
λογαριασμό…

Έχουμε και λέμε λοιπόν και ξεκινάμε από την
κυριότερη αξία, την Ανθρωπιά!

Όρος χωρίς διαφάνεια, σε ομιχλώδη κατάσταση,
υλικά που τη χαρακτηρίζουν ατελείωτα.

Πρώτον αγάπη, σεβασμός, στοργή, καλοσύνη,
φιλανθρωπία, ειλικρίνεια, πίστη, αφοσίωση, υπο-
μονή, ταπεινότητα, προσφορά κτλ.

Όλα αυτά σιγά σιγά σβήνουν μέσα σε μια αλλο-
πρόσαλλη καθημερινότητα.

Δεύτερον κοινωνικότητα, αυτό κι αν έχει κατε-
δαφιστεί. Τα πενιχρά έσοδα, μας χώρισαν από φί-
λους και συγγενείς!

Κόψαμε τις επισκέψεις, τη συντροφικότητα και
κάθε έξοδος από τη φυλακή των διαμερισμάτων
μας οδηγεί στο σούπερ μάρκετ, με τη λίστα των
τροφίμων στο χέρι, για τα απολύτως απαραίτητα!
Το μυαλό μας, το διαθέτουμε στα υλικά που αφο-
ρούν το στομάχι μας και τους λογαριασμούς.

Εγώ προσωπικά ντρέπομαι για την κατάντια μας
αυτή!

Χάθηκε ο ρομαντισμός, οι πνευματικές μας
αναζητήσεις, οι ψυχικές ανησυχίες.

Όλα σχεδόν αφορούν στην ύλη!
Ως για την πολιτική, ένας τομέας χωρίς προ-

ορισμό!
Η έννοια ιδεολογία, ξεθωριασμένη εικόνα,

όπως θα λέγαμε περασμένα μεγαλεία και διηγών-
τας τα να κλαις!

Η περήφανη χώρα μας, μπερδεμένη μέσα στους
καυγάδες και στις διαφωνίες των πολιτικών έχον-
τας κληρονομήσει και το ανάθεμα του πλανήτη για
απλήρωτα χρέη, που σίγουρα δεν τα δημιούργησε
ο λαός. Έτσι λοιπόν κουρελιασμένη και με τα μαλ-
λιά κουβάρι, προσπαθεί να βγει από το σήμερα και
να κρυφτεί μέσα στη μεγαλειώδη ιστορία της.

Και δυστυχώς με αυτό το μαρτυριάρικο κουτί
που έχει εγκατασταθεί σε κάθε σπίτι, πλούσιο ή
φτωχό, ζούμε όλα τα τραγικά γεγονότα όλης της
γης απ’ άκρη σ’ άκρη. Πόσο πικρό είναι τα εννιά
στα δέκα θέματα να είναι μαύρα και συχνά βαμ-
μένα στο αίμα!

Τρομοκρατίες, δολοφονίες, διαμαρτυρίες και
γενικά εν καιρώ ειρήνης υποτίθεται, παντού ει-
κόνες πολέμου, μίσους, εκδίκησης, αδικίας…

Παιδιά σκοτώνουν παιδιά, ανθρωπόμορφα τέ-
ρατα ασελγούν σε παιδιά, νεολαίες ληστών, φο-
νιάδων μαχαιρώνουν, πνίγουν, ηλικιωμένους για
μια χούφτα ευρώ, για μια βέρα, για ένα σταυρό
που κρέμεται στο λαιμό τους για προστασία και
βλέποντας όλα αυτά αναρωτιέσαι «γιατί σταυρώ-
θηκες Χριστέ μου, γιατί δίδαξες το αγαπάτε αλλή-
λους?»

Αν η θρησκεία μας κατακτούσε τον πλανήτη,
έστω και μόνο με αυτό το δίδαγμα «αγαπάτε αλ-
λήλους» θα είμαστε όλοι μια αγκαλιά!

Αντίθετα με τις εντολές άλλων που σκοτώνουν,

κλέβουν, λεηλατούν εν ονόματι του δικού τους Θε-
ού!

Μίσος, κακία, φανατισμός, θάνατος. Ανεξέ-
λεγκτα τα θύματα που ο πιστός αυτού του Θεού τα
αφανίζει μέσα σε λίμνες αίματος. Ίσως ποιος ξέ-
ρει ο Θεός τους να στοχεύει στην εξαφάνιση της
ανθρωπότητας! Ποιος να ξέρει άραγε?

Με όλον αυτό τον κατήφορο με όλες τις αδικίες,
με τον αφανισμό αθώων πλασμάτων με το ρητό
«άρπαξε να φας και κλέψε να ‘χεις», εμείς στην
ταλαιπωρημένη πατρίδα μας βρίσκουμε μια χαρα-
μάδα φυγής.

Σανίδα σωτηρίας η πίστη μας, που ευτυχώς ο
καθένας από εμάς την κρύβει βαθειά μέσα ώστε
καμιά σφαίρα και καμιά μαχαιριά να μην τη βρει
και τη δολοφονήσει.

Σίγουρα η πίστη είναι στην ψυχή μας, για το λό-
γο αυτό δεν μπορεί να λερωθεί.

Και κάποιοι από εμάς που δηλώνουν άθεοι, ας
μην αποταθούν στην έννοια του ΘΕΟΥ.

Ας υιοθετήσουν ο καθένας κάποιον παράγοντα
που είναι εντολές, όπως:

Καλοσύνη, ελεημοσύνη, συμπόνια, σεβασμό,
ταπεινότητα, σεμνότητα, ανθρωπιά…

Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν!
Ποιο λογικό πλάσμα βρίσκει κάτι κακό σε ένα

από αυτά ή και σε όλα μαζί…
Ίσως αν το αναλύσουμε να πιάσουμε κορφή…

ίσως πάψουμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζά-
νι… 

Όλα στο ίδιο καζάνι!Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
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O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας 17865 Ο.Ε.Ε.,
παρουσιάζω τον Ταμειακό Απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ,
όπως παρακάτω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ

Τα ΕΣΟΔΑ του σωματείου προέρχονται από:
α. Τις εισφορές των συνταξιούχων ΗΣΑΠ ως κράτηση επί της σύνταξης, η οποία αποδίδεται

μηνιαίως στο σωματείο από το ταμείο συντάξεων. Το ύψος των εισφορών ανήλθε κατά την
περίοδο 1/1-31/12/2016 σε 140.130,00 ευρώ, όπως αναλυτικά κατά μήνα φαίνεται στο Πα-
ράρτημα «Α» της παρούσας. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκε στο Μουσείο του Σωματείου Συν-
ταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 23.353,00 Ευρώ η καταβολή του οποίου προβλέπεται στο καταστατικό
του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών 140.130,00 – 23.353,00 = 116.777,00 Ευρώ. Τα αν-
τίστοιχα ποσά για το έτος 2015 ήταν 141.636,00 και 23.615,00 ευρώ.

β. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρητά), έναντι
ισόποσης απόδειξης. Το ύψος των εν λόγω δωρεών ανήλθε κατά την περίοδο 1-1/1-31/12/2016
σε 11.192,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας, Το αντίστοιχο
ποσό για το έτος 2015 ήταν 12.702,00 ευρώ. 

Επίσης ως Έσοδα θεωρούνται:
γ. Οι αποδόσεις (τόκοι) της προθεσμιακής κατάθεσης που διαθέτει το σωματείο και οι

οποίες ανήλθαν έπειτα από τρίμηνες ανανεώσεις σε 506,00 ευρώ μικτό ποσό και καθαρό ποσό
(μετά την αφαίρεση φόρου 15%), σε 430,10 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στο Παράρτημα
«Α» της παρούσας.

δ. Τα Έκτακτα Έσοδα που αφορούν:
• σε κατάθεση στο ταμείο έναντι απόδειξης ποσού 72,00 ευρώ, ως εισφορά μέλους.
• σε κατάθεση στο ταμείο έναντι απόδειξης ποσού 90,00 ευρώ, αντί στεφάνου, σε μνήμη

Μανταγά Γεωργίου
Τα Χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου αποτελούνται από:
• τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη τράπεζα Πειραιώς:

◗ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-827 στον οποίο κατατίθενται τα τρέχοντα
έσοδα (εισφορές συνταξιούχων κλπ) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών
εξόδων του σωματείου. Αναλήψεις από τον λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρό-
σωπο του σωματείου, ή τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ. Το ύψος των επιτρεπόμενων
αναλήψεων είναι 420,00 ευρώ την εβδομάδα σύμφωνα με τα ισχύοντα capital control. Το υπό-
λοιπο του λογαριασμού με 31-12-2016 ήταν 20.250,89 ευρώ.

◗ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος
για την κατάθεση ή ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων. Από τον λογαριασμό αυτό με-
ταφέρθηκε τον τελευταίο μήνα του 2016, ποσό 3.000,00 ευρώ στον παραπάνω λογαριασμό
5182-035793-827 για κάλυψη τυχόν έκτακτων ταμειακών αναγκών. Το ποσό αυτό θα επι-
στραφεί τους πρώτους μήνες του έτους 2017.

• Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται κάθε τρίμηνο
με ελάχιστη πλέον απόδοση τόκων όπως αναφέρθηκε παραπάνω καθαρού ποσού για το έτος
2016, 430,10 ευρώ.

Κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων, φαίνεται παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό - πληρώνει
από τον τραπεζικό του λογαριασμό τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας, ΙΚΑ, παρακρατούμενους
φόρους του Μουσείου ή οτιδήποτε έκτακτο έξοδο του Μουσείου προκύψει και δεν επαρκούν
τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Τα έξοδα αυτά συμψηφίζονται με τα μηνιαία δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος κάθε
μήνα. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό από το Μουσείο ανέρχεται με 31-12-2016 στο ποσό των
1.937,72 ευρώ. Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη προκαταβολή.

Το Σύνολο των Εσόδων για το έτος 2016 ανήλθε στο ποσό των 128.561,10 ευρώ. Λαμβανο-
μένης υπόψη και της οφειλής – προκαταβολής του Μουσείου όπως αναφέρθηκε παραπάνω
ποσού 1.937,32 ευρώ το σύνολο των Εσόδων είναι 130.498,82 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ
Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ του Σωματείου, και η πληρωμή

τους δικαιολογείται με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ).
Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μικροέξοδα

από ταμειακή μηχανή), τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ και η καταχώρισή

τους γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ του Σωματείου συνταξιούχων
ΗΣΑΠ.

Τα έξοδα ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στον συνημμένο
Ταμειακό Απολογισμό Εξόδων, Παράρτημα «Β» της παρούσας.
Ειδικά αναφέρονται τα παρακάτω:
• Η δαπάνη μισθοδοσίας έτους 2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές

και οι αναλογούντες φόροι, ανήλθε στο ποσό των 19.191,22 ευρώ.
Στο έτος 2016 καταβλήθηκαν:

◗ 1.005,46 ευρώ από υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους και ΙΚΑ, έτους 2015.
◗ 18.550,70 ευρώ από υποχρεώσεις (μισθοδοσίας , ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους)

έτους 2016.
◗ 1.649,23 ευρώ από τη δαπάνη μισθοδοσίας 19.191,22 ευρώ θα πληρωθεί το έτος 2017.

• Οι δαπάνες για την έκδοση και εκτύπωση του ετήσιου ημερολογίου ανήλθε σε 8.950,00
(χωρίς ΦΠΑ). Επιπλέον καταβλήθηκε και υπόλοιπο οφειλής 3.157,30 από το έτος 2015.

• Οι δαπάνες για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε σε 14.376,93 ευρώ
(χωρίς ΦΠΑ).

• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια της εφη-
μερίδας, ανήλθε σε 4.800,00 ευρώ .

• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή των ημερολογίων και της εφημερίδας ανήλθαν
στο ποσό των 8.561,98 ευρώ.

• Η δαπάνη από την εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίττας του Σωματείου ανήλθε
στο ποσό των 11.809,93 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου καθώς και του Μουσείου ανήλθε
στο ποσό των 5.800,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

• Η δαπάνη νομικών υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 1.209,67 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. οικονομικού έτους 2016 ανήλθε στο ποσό των 1.599,37 ευρώ και αποδίδεται

σε πέντε μηνιαίες δόσεις με αρχή την 30-09-2016 και τελευταία την 31-01-2017. Από το ποσό
αυτό καταβλήθηκαν οι 4 πρώτες δόσεις ποσού 1.279,48 ευρώ και υπολείπεται μία δόση που
θα καταβληθεί μέχρι 31-1-2017 ποσού 319,89 ευρώ. Επίσης καταβλήθηκαν οι 3 δόσεις του
έτους 2015 ποσού 996,57 ευρώ.

• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των 2.850,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για συνδρομές στην ΑΓΣΣΕ ανήλθε στο ποσό των 1.920,00 ευρώ. Την 8-1-2016

καταβλήθηκαν επίσης συνδρομές μηνός ΟΚΤ - ΝΟΕ - ΔΕΚ 2015 ποσού 480,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε στο ποσό των 4.600,00 ευρώ και

5.060,00 ευρώ αντίστοιχα.
• Η δαπάνη των λειτουργικών εξόδων ανήλθε στο ποσό των 17.833,78 ευρώ. Στο ποσό αυτό

περιέχεται ο ΦΠΑ όλων των δαπανών ποσού 11.770,64 ευρώ
• Η δαπάνη των τηλεφωνικών εξόδων καθώς και της ΔΕΗ ανήλθε στο ποσό των 2.393,79

και 903,64 ευρώ αντίστοιχα.
• Η δαπάνη των διαφόρων εξόδων ανήλθε στο ποσό των 12.532,47 ευρώ.
• Προκαταβλήθηκαν έναντι δαπανών έτους 2017 ποσό:

◗ 2.000,00 ευρώ στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ για την κοπή της πίττας έτους 2017.
◗ 1.000,00 ευρώ για εκτυπώσεις ημερολογίων.

Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών –
φορολογικών - ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.

• Η υπάλληλος του Σωματείου Αντωνίου Ελευθερία επανήλθε στα καθήκοντά της από την
άδεια κυήσεως και την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας διάρκειας 6 μηνών τον Σεπτέμβριο
2016. Παράλληλα στις 15-9-2016 αποχώρησε οικειοθελώς η υπάλληλος Μανάσκου Αλεξάνδρα
καθώς ολοκληρώθηκε ο λόγος παραμονής στη θέση της γραμματέως.

• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η φορολογική δήλωση του σωματείου με μηδενική καταβολή
φόρου.

• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στο Υπ. Οικο-
νομικών (taxis) και έγινε διασταύρωση με την αντίστοιχη χορηγούμενη βεβαίωση αποδοχών
στο προσωπικό.

• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η προβλεπόμενη από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων καθώς
και από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος κατάσταση ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ για
διασταύρωση στοιχείων έτους 2015.

• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την περίοδο.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές δηλώσεις

για τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών και πιστοποιήθηκαν
έπειτα από διασταύρωση με την αντίστοιχη πληρωμή αυτών.

• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τον Οκτώβριο 2016 η προβλεπόμενη
Ετήσια κατάσταση προσωπικού.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός οικονομικού έτους 2016

του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για έγκριση.
Ο Λογιστής

Αθανάσιος Κ. Μανάσκος

38-00-00-0000 ΤΑΜΕΙΟ 2.734,64

38-03-00-0000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ5182-035793-827 20.250,89

38-03-00-0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ5182-035793-762 608,05

38-04-00-0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΣΕΕΥΡΩ 80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 103.593,58

για τον Ταμειακό Απολογισμό του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
για το χρονικό διάστημα από 1/1-31/12/2016

Εκθεση

Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά
τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους
τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας
ζωής τους.
Γεωργίου Ιωάννης: Υιός του συναδέλφου μας Κώ-

στα Γεωργίου.
Παπάζογλου Κωνσταντίνος: Υιός της συνταξιούχου

μας Δήμητρας Παπάζογλου και του αείμνηστου
συναδέλφου μας Χαράλαμπου Παπάζογλου.

Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
2017

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Την ώρα που τα κείμενα της εφημερίδας είχαν δοθεί προς εκτύπωση στο
τυπογραφείο, μας ενημέρωσε ο δικηγόρος κ. Νίκος Κουβουκλιανός ότι την
Παρασκευή 2 Ιουνίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν Α 9584/2017 απόφαση του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στην προσφυγή που είχε κα-
ταθέσει η Διευθύντρια του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του
Εντασσομένου Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ κυρία Ελένη Λιάπη που αφορούσε τον συνά-
δελφο Σταμάτη Κώστογλου για την υπηρεσία πέραν των 35 ετών. Το Δικα-
στήριο απορρίπτει την αγωγή του Ταμείου Συντάξεων για λόγους ουσίας.
Για ό,τι νεότερο θα σας ενημέρωσουμε τηλεφωνικά καθώς και στο επόμενο
τεύχος του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» Η Διοίκηση

Μαυρίκος Εμμανουήλ: Υπεύθυνος
Σταθμών

Κουρέλης Ευριπίδης: Εκδότης Εισιτη-
ρίων

Ζαρκαδούλας Άγγελος: Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας

Νικολόπουλος Κωνσταντίνος: Αρχιτε-
χνίτης



Στις 17 Μαΐου η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησαν 24ωρη
γενική απεργία και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος με τη συμμετοχή της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπον-

δίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Το Σωματείο μας, το οποίο είναι
ιδρυτικό μέλος της ΑΓΣΣΕ, είχε μία αξιοπρεπή συμμετοχή στη
συγκέντρωση, ασφαλώς όχι αυτή που έπρεπε να έχει τη στιγμή
που υπήρξε ενημέρωση των μελών μας με ανακοίνωση, καθώς
και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που απεστάλει σε πάνω
από 1200 συνταξιούχους μας. Τη στιγμή που όλοι οι Έλληνες
συνταξιούχοι και μισθωτοί έχουν υποστεί τα τελευταία επτά χρό-
νια μεγάλες μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, αύξηση
των ορίων συνταξιοδότησης, αλλαγές στο ασφαλιστικό, κατάρ-
γηση της αποζημίωσης και του εφάπαξ, μείωση του αφορολό-
γητου, κατάργηση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης, κατάργηση του ΕΚΑΣ, συνέχιση του ΕΝΦΙΑ, ανερ-
γία πάνω από 25%, ένα εκατομμύριο Έλληνες πολίτες και ειδικά
επιστήμονες έχουν φύγει για άλλες χώρες προς αναζήτηση ερ-

γασίας. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια ζουν κάτω από τα όρια της
φτώχειας και η κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση στη Βουλή νέα
μέτρα με τα οποία μειώνονται κι άλλο οι πενιχρές συντάξεις, η
συμμετοχή στην απεργία και στη συγκέντρωση θα έπρεπε να εί-
ναι καθολική. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε όλοι, εργαζό-
μενοι και συνταξιούχοι, ότι δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχα-
σμό, τα περιθώρια έχουν στενέψει δραστικά, χρειάζεται να δρα-
στηριοποιηθούμε και να αντιδράσουμε τώρα, αύριο θα είναι πο-
λύ αργά. Όσο βλέπουν τα ξένα και τα ντόπια μονοπώλια ότι έχου-
με χλιαρή αντίσταση στα μέτρα που κάθε λίγο μας επιβάλλουν,
θεωρούν ότι είμαστε αδύναμοι να αντιδράσουμε και τους ανοίγει
η όρεξη για νέα μέτρα, κάθε φορά και πιο βαριά. Γι’ αυτό δεν
επιτρέπεται αυτή η χλιαρή αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Πρέπει και επιβάλλεται να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες
για να καταλάβουν ότι είμαστε και εμείς εδώ, ότι ζούμε και εμείς
σε αυτή τη χώρα, ότι δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις αλλά και
δικαιώματα και ότι αυτά τα δικαιώματα είμαστε υποχρεωμένοι

να τα υπερασπιστούμε. Είναι γεγονός ότι σήμερα ειδικά οι ερ-
γαζόμενοι και κοντά σε αυτούς και οι συνταξιούχοι, αντιμετω-
πίζουν τεράστια προβλήματα καθώς η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ είναι
ακέφαλες με τα γνωστά αποτελέσματα. Σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές που βιώνουν σήμερα εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του
δημοσίου τομέα καθώς και οι συνταξιούχοι, χρειάζεται η ενδυ-
νάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος για να μπορεί να σταθεί
αντάξιο των περιστάσεων, να αναλάβει άμεσα τις πρωτοβουλίες
που πρέπει για να δώσει προοπτική και ελπίδα στον χειμαζόμενο
ελληνικό λαό. Οι δε συνταξιούχοι να αφήσουν τον καναπέ, να
αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και να δείξουν πυγμή και αγω-
νιστικότητα καθώς το μάννα δεν πέφτει από τον ουρανό και δεν
ωφελεί να κλαίμε αύριο πάνω από τα αποκαΐδια που θα αφή-
σουν τα νέα και δυσβάστακτα μέτρα που ψηφίζονται στις 18 Μαΐ-
ου 2017.

Η Διοίκηση
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το μεγαλύτερο θέμα το οποίο απασχολεί τους

συνταξιούχους και τους μισθωτούς είναι οι συ-
νεχείς μειώσεις των συντάξεων και των μισθών
καθώς και της αδήλωτης εργασίας με αποτέλε-
σμα να μην υπάρχουν εισροές χρημάτων στο νέο
ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να
υπάρχουν συνεχείς μειώσεις των συντάξεων.
Μπροστά σε αυτά τα γεγονότα το Σωματείο μας
προσπάθησε να περισώσει κάτι, για το λόγο αυτό
προσέφυγε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, προσέ-
φυγε 3 φορές στο Συμβούλιο Επικρατείας, προ-
σέφυγε στα Εργοδικεία από τα οποία είχε θετι-
κές αποφάσεις. Δυστυχώς όμως όλες οι μνημο-
νιακές κυβερνήσεις πειθαρχώντας στους καθένα
τους κυβερνώντες την χώρα μας που είναι το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα και κυρίως ο κύριος ΣΟΪΜΠΛΕ, συνε-
χίζουν να λεηλατούν τις αποδοχές μας και έτσι
φτάσαμε σήμερα 3.500.000 συμπατριώτες μας
να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και η
ανοδική πορεία να συνεχίζεται. Παράλληλα, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας απα-
σχολεί και η εκκρεμότητα που υπάρχει με τις
αποζημιώσεις 86 συναδέλφων μας που συντα-
ξιοδοτήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι
τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Όπως σας έχουμε
ενημερώσει επανειλημμένως η κατάσταση της
αποζημίωσης σήμερα βρίσκεται στα δικαστήρια

με όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι
σήμερα να είναι θετικές, υπάρχουν 2 δικάσιμες
που από 21 και 22 Σεπτεμβρίου δεν έχουν εκδο-
θεί ακόμη αποφάσεις. Έχουμε δύο υποθέσεις
που παρά την απόφαση του Ειρηνοδικείου πα-
ραπέμφθηκαν στο Εργοδικείο και ήδη κατατέ-
θηκε ο φάκελος στις 11 και 12 Μαΐου. Υπάρχει
και το Εφετείο για δύο υποθέσεις που εκδικά-
ζονται στο Εφετείο στις 26 Μαΐου και τέλος
υπάρχουν και οι συνάδελφοι που για λόγους δι-
κούς τους δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο
και καταδικάστηκαν ερήμην. Τέλος, υπάρχουν
και οι μελλοντικές συντάξεις και η μείωση του
αφορολόγητου που θα ψηφιστούν με τη δεύτερη
αξιολόγηση του χρέους που θα κατατεθεί προς
ψήφιση στη Βουλή στις 15 Μαΐου. Μπροστά σε
αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σας κάλεσε
σε μία σύσκεψη στις 29 Απριλίου, παρευρέθη-
καν πάνω από 150 συνάδελφοι, όπου οι δικηγό-
ροι κ. Λουκάς Αποστολίδης, Βασίλης Βασιλό-
πουλος και Αναστασία Κωστοπούλου αναφέρ-
θηκαν διεξοδικά σε όλα τα θέματα που μας απα-
σχολούν και τις ενέργειες που θα πρέπει να κά-
νουμε για να βγούμε από το αδιέξοδο. Έγινε μία
λεπτομερής ενημέρωση και δόθηκαν πολλές
εξηγήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους νο-
μικούς από τα μέλη του Σωματείου. Όποιοι συ-
νάδελφοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παρευρε-
θούν στην ενημερωτική αυτή συνάντηση, θα
έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το παρόν σε
μελλοντικές ενημερωτικές συνάξεις γιατί με την
ψήφιση των νέων αντιεργατικών μέτρων που πή-
ρε η κυβέρνηση, οι δικηγόροι θα έχουν πολλές
δουλειές και μάλιστα μετά την απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε παράνομες τις
μειώσεις των συντάξεών μας, δε μας μένουν άλ-
λες ενέργειες παρά οι προσφυγές στη δικαιοσύ-
νη.

Η Διοίκηση

Αποζημιώσεις Προσωπικού Δικαστικές Αγωγές TA NEA AΠΟ ΤΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Πλούσια σε δράση ήταν και τους μήνες Απρίλιο – Μάιο οι δραστηριότητες
της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Έχει κατα-
λάβει ότι οι δραστηριότητες των Ελλήνων Εργαζομένων και Συνταξιούχων
πρέπει να αλλάξουν ρότα, καθώς οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τείνουν να
γίνουν κάτι το ξεπερασμένο, όχι βέβαια ότι δεν χρειάζονται, αλλά πρέπει να
καταβάλουμε προσπάθειες προς εκεί που προκαλούν την ανησυχία και τον
προβληματισμό ειδικά των συνταξιούχων και να βοηθήσουμε στην έξοδο από
την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση που για 7 χρόνια μαστίζει όλους
τους Έλληνες και ειδικά τους συνταξιούχους. Σε αυτό αποσκοπούσε και το
πρώτο forum κοινωνικών φορέων το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30
Μαΐου στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ». Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. προσπάθησε να υπάρξει έστω
και η μικρή συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις
της Γ.Σ.Ε.Ε. και της ΑΔΕΔΥ την πρώτη Μαΐου και την δεκάτη έβδομη Μαΐου,
δυστυχώς όμως η ανταπόκριση των συνταξιούχων ειδικά την πρωτομαγιά ήταν
μηδενική όπως άλλωστε και των συνταξιούχων. Στις 17 Μαΐου ήταν μία σχετικά
μικρή συμμετοχή όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια καθώς όπως φαίνεται
ο κόσμος έχει σχηματίσει την εντύπωση ότι με τις συγκεντρώσεις δεν κερδί-
ζεις τίποτα ή δεν πείθουν τα συνδικαλιστικά όργανα όλων των παρατάξεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Σ.Ε.Ε. καταβάλει μεγάλες προσπάθειες
πραγματοποιώντας συναντήσεις με αρμόδιους κρατικούς παράγοντες για να
δοθεί η σωστή ερμηνεία του νόμου 4387 άρθρο 102 σχετικά με την διανομή
της μηνιαίας εισφοράς των 0,20 ευρώ που παρακρατείται από τις καταβαλλό-
μενες κύριες συντάξεις με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών,
Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων, καθώς σήμερα γίνεται κακή
ερμηνεία του νόμου από την πολιτεία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. μας θέλει όλους δίπλα της συμπαραστάτες και βοηθούς, έτοιμοι να
προσφέρουμε και όχι να στεκόμαστε απόμακρα και να κάνουμε κριτική εκ
του ασφαλούς.

Μία πληροφορία που μας χαροποίησε είναι και η πληροφορία ότι εντός των
ημερών θα επανακυκλοφορήσει και πάλι η εφημερίδα μας «Ενεργός Πολί-
της». Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και
ευχόμαστε καλοτάξιδο το έντυπο αυτό που θα ενημερώνει τον συνταξιούχο
για τα δυσβάστακτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι
και θα προσπαθεί για την επίλυση αυτών.

Η Διοίκηση



Εκδηλώσεις 
στην αίθουσα
«ΟΜΟΝΟΙΑ»

22-4-2017: Γενέθλια του μαθητή Αναστάσι-
ου Μπερντέλη: Άτομα 90

27-4-2017: Ενημερωτική συγκέντρωση των
Συνταξιούχων του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για το
Εφάπαξ και τις περικοπές των
συντάξεων: Άτομα 150

Σύνολο: 240 Άτομα
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Ο χώρος που ήθελαν να μας δώσουν ήταν η παλιά αίθουσα
προϊσταμένων Αμαξοστοιχίας, Συλλεκτών και Εισπρακτόρων,
Τραμ Περάματος και Τραμ Παραλίας.

Ένας χώρος πάρα πολύ μικρός, που δεν επαρκούσε για να
στεγάσει το Μουσείο μας, γι’ αυτό και τον απορρίψαμε από την
πρώτη στιγμή.

Στο χώρο αυτό σήμερα έχει στεγαστεί ένα Φαρμακείο, όταν
κατεβείτε στο Πειραιά κοιτάξτε τον χώρο του Φαρμακείου και
τους χώρους του Μουσείου και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Όταν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι γυρίζω τις σκέψεις μου
στους αγώνες που κάναμε για να μας παραχωρήσουν τους χώρους
του Ταχυδρομείου προκειμένου να μεταφέρουμε το Μουσείο από
την Μενάνδρου στον Πειραιά και όταν διαβάζω τις απαντήσεις που
μας έστελναν, αυτά που προφορικά έλεγαν και αυτά που στη συ-
νέχεια βρήκα και διάβασα, αναρωτιέμαι ακόμα και σήμερα, εάν
δεν αντιδρούσαμε, εάν δεν επιμέναμε και εάν δεν αγωνιζόμαστε
θα τολμούσαν να καταστρέψουν διατηρητέους ιστορικούς χώρους;

Γιατί για να συνδέσουν τον Σταθμό με τον χώρο του ΟΛΠ με
κλιμακοστάσια, κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες και γέφυρα,
θα έπρεπε να καταστρέψουν μέρος του Σταθμού.

Όπως αναρωτιέμαι το Υπουργείο Πολιτισμού θα τους επέτρεπε
να πραγματοποιήσουν αυτά που ήθελαν;

Το λάθος όμως που κάναμε όσοι αγαπήσαμε και αγαπάμε την
ιστορία της Εταιρείας των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, είναι ότι δεν αντι-
δράσαμε όταν τα «πιράνχας» των χρυσοπληρωμένων εργολάβων
εξαφάνιζαν από τις σιδηροκατασκευές του Σταθμού τα «ΣΗΜΑ-
ΔΙΑ» των βομβαρδισμών.

Τα «Σημάδια» αυτά έπρεπε να μείνουν για να θυμίζουν σε
αυτούς που τα έζησαν και για να μαθαίνουν όσοι δεν ήξεραν τις
θηριωδίες των συμμάχων μας!!! Τότε που βομβάρδιζαν και δεν
άφηναν τίποτα όρθιο στον Πειραιά. Τότε που κατέστρεψαν την
Πατρίδα μας.

Ακόμα και σήμερα 73 χρόνια μετά την καταστροφή του Πει-
ραιά, συνεργεία του Στρατού ψάχνουν στα έργα που γίνονται

για την επέκταση του Μετρό, έξω από τον Σταθμό για άσκαστες
βόμβες. Βρήκαν μία και κανείς δεν ξέρει αν θα βρεθούν άλλες
και σε ποια κατάσταση θα είναι, αλλά και πόσο επικίνδυνες όχι
μόνο για το κτίριο του Σταθμού, αλλά και για ανθρώπινες ζωές
ακόμα.

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συνταξιούχοι
και εργαζόμενοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, τόσο εγώ όσο
και τα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Σωμα-
τείου μας αλλά και του Μουσείου, αισθανόμαστε δικαιωμένοι,
αλλά και υπερήφανοι όχι μόνο για τη μεταφορά του Μουσείου
στον Πειραιά, αλλά και γιατί με τους ανυποχώρητους αγώνες μας
διασώσαμε τους ιστορικούς χώρους του Ταχυδρομείου και του
Σταθμού γενικότερα από την καταστροφή.

Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και για τους ιστο-
ρικούς χώρους του Εργοστασίου, να μην επιτρέψουμε την διά-
λυση και καταστροφή του. Γιατί τα «κοράκια» περιμένουν και
οι ανιστόρητοι δυστυχώς είναι πάρα πολλοί.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

Μ έ ρ ο ς  5 ο

Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας

AΦΙΕΡΩΜ
Α

ΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΕΛΗ 

ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: κ.κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ Γ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

13-2-2001
Θερμά συγχαρητήρια στους ακούραστους εργάτες και

εμπνευστάς του υπέροχου αυτού Μουσείου.
Με αγάπη και σεβασμό στο χώρο

Θεόπουλος Παναγιώτης
13-3-2001

Τα θερμά μου συγχαρητήρια σ’ όσους αγωνίστηκαν
γι’ αυτό το έργο, θα μπορούσε κανείς να γράψει πάρα
πολλά αλλά το μεγαλειο του Μουσείου δεν περιγράφεται
και πάλι συγχαρητήρια σ’ όλους εσάς και για το Μουσείο
και για όσα για μας τους συνταξιούχους κάνετε.

Φιλικά
Ν. Αρώνης 

13-3-2001
Θερμά συγχαρητήρια για το άξιο έργο σας και για τη

συγκίνηση που μου προσφέρατε, από τα εκθέματα του
Μουσείου. Σας εύχομαι και ιδιαίτερα στον ακούραστο κ.
Μανώλη Φωτόπουλο υγεία και να ‘ναι πάντα ακούραστος
και επιτυχημένος.

Με αγάπη και σεβασμός στο έργο σας
Μαρία Ε. Κοντιζά

17-3-2001
Με εντυπωσίασε πάρα πολύ το υλικό που διαθέτει ο

Σύλλογος Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ. Τα βιβλία, τα αντι-
κείμενα, φωτογραφίες είναι υπέροχες και μάλιστα πολύ
σπάνιες. Βέβαια ο ΗΣΑΠ διαθέτει θησαυρούς όπως π.χ.
το Τραμ του Περάματος που βρίσκεται στο Μουσείο των
σιδηροδρόμων στην οδό Σιώκου 4, το φουργκόνι. Αυτούς
τους θησαυρούς έπρεπε να τους βάζουμε σε ένα μουσείο
και μερικοί από αυτούς λειτουργούν και άλλοι να επανα-
λειτουργήσουν όπως το Τραμ του Περάματος μπορεί να
λειτουργήσει στη νέα γραμμή του Τραμ που βρίσκεται
υπό μελέτη, άμα βρούμε τα απαραίτητα υλικά και τα υπό-
λοιπά να τα φυλάξουμε κάπου για να βρίσκονται σε
ασφαλές μέρος και να περιέχει παρακαλώ πολύ security.
Βαθμολογώ με άριστα το 20 για τους συνταξιούχους που
αυτό το εικοσάρι το αξίζουνε για τη μεγάλη προσπάθειά
τους και που φέρανε τους θησαυρούς των θησαυρών σ’
αυτό το μικρό αλλά εκπληκτικό και θαυματουργό μουσείο
του συλλόγου των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ. Ελπίζω αυ-
τήν την μεγάλη προσπάθεια και οι υπόλοιποι συνταξιού-
χοι του ΗΣΑΠ και έτσι θα κρατηθεί μια αλυσίδα συνταξι-
ούχων που θα φυλάγονται όλοι οι θησαυροί.

Μανώλης Νάθενας
17-3-2001

Πολύ συμπαθητική δουλειά και είναι κατόρθωμα ότι
χώρεσε τόση ιστορία και τόσες λεπτομέρειες σε ένα τόσο
μικρό χώρο. Εύχομαι να γίνει δυνατή στο μέλλον η στέ-
γαση και παλιού τροχαίου υλικού (ίσως σε συνεργασία
με ένα μουσείο του ΗΣΑΠ).

Είθε να πετύχετε ακόμα περισσότερα (με το μεράκι
σας το αξίζετε!)

Ν. Φώτης
17-3-2001

Είναι μια πολύ αξιέπαινη προσπάθεια, αξιόλογη κα
με πολύ μεράκι. Είναι σημαντικό, σε μια χώρα σαν την
Ελλάδα όπου η συγκοινωνιακή της πολιτική διάκειται
φιλικά προς τον σιδηρόδρομο και της διατήρησης μου-
σειακού υλικού, να γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Είναι
ο μόνος τρόπος για εμάς τους νέους που δυστυχώς δεν

προλάβαμε αυτήν την “belle époque” του σιδηροδρόμου,
το μαγευτικό τραμ και όλα αυτά τα απλά πράγματα που
έκαναν τη ζωή των ανθρώπων εκείνης της εποχής πιο
ρομαντική και ευχάριστη, να μπορέσουμε έστω νοερά
να μεταφερθούμε εκεί. Συνεχίστε την αξιέπαινη σας
προσπάθεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Χρήστος Γ. Τριανταφυλλόπουλος
17-3-2001

Συγχαρητήρια στην καταπληκτική και σημαντική δου-
λειά σας για τη δημιουργία του μικρού μουσείου σας.
Εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και αγάπη εσείς
και οι συνεργάτες σας διατηρώντας την ιστορία των Ηλε-
κτρικών Σιδηροδρόμων μας.

Πέτρος Ράλλης 
17-3-2001

Συγχαρητήρια για την πάρα πολύ καλή εργασία των
διαφόρων εκθεμάτων. Η ιστορία των ηλεκτρικών σιδη-
ροδρόμων.

Δυσδιάκριτο Όνομα
21-3-2001

Θερμά συγχαρητήρια για όσους συνέβαλαν σ’ αυτήν
την άριστη εργασία και ειδικά στον Πρόεδρο του Συλλό-
γου Εμμανουήλ Φωτόπουλο που εύχομαι να τον έχει ο
θεός καλά διότι πιστεύω ότι με τον ζήλο την όρεξη και
την οξυδέρκεια μυαλού που διαθέτει θα δημιουργήσει
ακόμη περισσότερα.

Θερμά συγχαρητήρια
Ιωάννης Μ. Σταματογιάννης

26-3-2001
Η λέξη συγχαρητήρια δεν μπορεί να εκφράσει αυτά

που αξίζουν σ’ όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για τη
δημιουργία αυτού του Συλλόγου και φυσικά για το μου-
σείο. Ελπίζω και εύχομαι οι επόμενες γενιές να σας τι-
μήσουν όπως πρέπει ναι να νοιώθουν μεγάλη ικανοποί-
ηση και τιμή που θα είναι συνεχιστές τέτοιων αξιόλογων
ανθρώπων όπως του κ. Φωτόπουλου Εμμ., της κυρίας
Φωτεινής Κουλοβασιλοπούλου, του κ. Γαζή Κων/νου και
όλων των άλλων αγωνιστών.
Και πάλι συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.

Μιχάλης + Ρένα Παπαδοπούλου

26-3-2001
Πιστεύω ότι η λέξη καταπληκτικό είναι λίγο. Είναι πο-

λύ όμορφο! Συγχαρητήρια για αυτή την εργασία! Μέσα
σε αυτό το μικρό δωμάτιο μένουν ζωντανές οι αναμνή-
σεις του σιδηροδρόμου!

Ηλίας Ξιαρχογιαννόπουλος
26-4-2001

Συγχαρητήρια για την καταπληκτική τοποθέτηση των
ιστορικών αντικειμένων εις την κατάλληλη θέση, που
προβάλλει την ιστορική αλήθεια, διαδρομή και μόχθο
όλων των εργαζομένων.

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο.
Νίκος Κατσιαντώνης 

28-3-2001
Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Δυσδιάκριτο Όνομα
28-3-2001

Είναι πολύ εντυπωσιακό και πολύ συγκινητικό ότι έχει
σχέση με τα παλαιότερα χρόνια των ΕΗΣ.

Συγχαρητήρια για την καταπληκτική συλλογή για να
βλέπουν εμείς τα σημερινά παιδιά πως εργαζόντουσαν
οι γονείς, ο πατέρα μας και τόσοι άλλοι συνάδελφοι, ότι
έχει σχέση με τους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους ΕΗΣ,
σημερινό ΗΣΑΠ.

Για αυτό λοιπόν θερμά συγχαρητήρια για όλη αυτήν
τη συλλογή στον πρόεδρο του Συλλόγου κον. Φωτόπου-
λον. 

Η κόρη συναδέλφου
Τζογιάννα Αντωνίου Ρουχωτά

7-4-2001
Θαυμάζω το ωραίο μουσείο της εταιρίας ΗΣΑΠ που

για τριανταπέντε χρόνια εργάστηκε στην εταιρία αυτή ο
άνδρας μου και συγχαίρω τον πρόεδρό μας, ακούραστος
εργάζεται και μας παρουσιάζει κάτι ωραίο.

Καραγιάννη του Τριανταφ.
7-4-2001

Το Μικρό μας Μουσείο θυμίζει με συγκίνηση ένα με-
γάλο κομμάτι της ζωής μας, στην παραλία Πέραμα-Ηλε-
κτρικό που τόσο είχαμε αγαπήσει και είχε γίνει βίωμά μας.

Κρεατσάς Δημ.

Εντυπώσεις από τους επισκέπτες του Μουσείου

2-5-2017: 99o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
(άτομα 23)

8-5-2017: Γυμνάσιο Σμίνθης Ν. Ξάνθης
(άτομα 24)

15-5-2017: 48ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (άτο-
μα 80) (Μαθητές και γονείς)

17-5-2017: 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού (άτο-
μα 36) (Α΄ Ομάδα)

18-5-2017: 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού (άτο-
μα 45) (Β΄ Ομάδα)

Γενικό Σύνολο: 208 άτομα

Επισκέψεις Σχολείων
και Συλλόγων στο Μουσείο

Μοσχάτο, Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Προς Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Θα ήθελα να εκφράσω τα πιο εγκάρδια και θερμά μου
συγχαρητήρια για την αξιέπαινη προσπάθεια του αγα-
πητού φίλου και άξιου συναδέλφου Μανώλη Φωτό-
πουλου, στο έργο ζωής της σύλληψης και δημιουρ-
γίας του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι,
την Ιστορία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και την
προσφορά των απλών εργαζομένων στις δύσκολες,
με χίλιες στερήσεις, αλλά ελπιδοφόρες και δημιουρ-
γικές μεταπολεμικές δεκαετίες.
Ακόμα και ως ζωντανό παράδειγμα ελπίδας και δη-
μιουργικότητας για τις σημερινές γενιές που ψάχνον-
ται από κάπου να σταθούν, από κάπου να κρατηθούν
μέσα στην Μνημονιακή λαίλαπα που τους έλαχε, ώστε
να μην λιποψυχήσουν και παραδοθούν αμαχητί με-
ταναστεύοντας, αλλά να δώσουν εδώ, τον τίμιο και
ηρωικό αγώνα της ζωής τους, αναγεννώντας την Πα-
τρίδα μας μέσα από την τέφρα της, ακόμα καλύτερα
και χωρίς τα όποια λάθη κάναμε εμείς οι παλιότεροι.
Τελειώνοντας, εις μνήμην του αγαπημένου μου αδελ-
φού και παλιού συναδέλφου μας Γεωργίου Φρίμα, θα
ήθελα να προσφέρω συμβολικά το ποσό των 40 ευρώ
στο ταμείο του Μουσείου μας.

Με απεριόριστη εκτίμηση
Λεωνίδας Φρίμας



Με ιδιαίτερη επιτυχία το Μουσείο μας
το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21
Μαΐου 2017 από τις 9:00 το πρωί μέ-

χρι τις 7:00 το απόγευμα τίμησε την ΔΙΕΘΝΗ
ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα 148
χρόνια της Επισκευαστικής Βάσης, το ιστο-
ρικό Εργοστάσιο των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, αλλά
και στους εργαζόμενους του Εργοστασίου.

Με έκθεση 152 φωτογραφιών έξω από
τους χώρους του Μουσείου, με ξεναγήσεις
σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους και με
την παρουσία των δύο ξύλινων οχημάτων
Σιδηροδρόμου κατασκευής του 1904 στην
3η τροχιά του Σταθμού Πειραιά, τα οποία
επισκευάστηκαν και αναπαλαιώθηκαν το

2007 από τους τεχνίτες του Εργοστασίου
των ΗΣΑΠ ύστερα από δικές μας προσπά-
θειες, προβάλλαμε σε 500 και πλέον επι-
σκέπτες όχι μόνο την ιστορία των Ηλεκτρι-
κών Σιδηροδρόμων, την προσφορά των ερ-
γαζομένων διαχρονικά, αλλά και το Μου-
σείο μας.

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχα-
ριστήσουμε δημοσίως για την βοήθειά τους:

α) Τους εργαζόμενους στο Τμήμα Βλα-
βών Οχημάτων Σιδηροδρόμου

β) Τους Ηλεκτροδηγούς  υπηρεσίας
γ) Τους εργαζόμενους στο ΚΕΛ
δ) Τους εργαζόμενους στην φύλαξη

Η Διοίκηση

Το βράδυ της Δευτέρας 8 Μαΐου «άγνωστοι» χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς,
γιατί μετά τις 10 το βράδυ δεν υπάρχει φύλαξη από «Σεκιούριτι» στον σταθ-
μό, δηλαδή ο σταθμός είναι αφύλαχτος, ανενόχλητοι χρησιμοποιώντας τροχό

έκοψαν τις βίδες στήριξης και έκλεψαν την μεταλλική ορειχάλκινη πινακίδα από
το Μνημείο που είχαμε φτιάξει το έτος 2013 και ήταν αφιερωμένη

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940 – 1945

ΕΛΛΑΔΑΣ–ΙΤΑΛΙΑΣ–ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Αυτά έγραφε η πινακίδα.
Την κλοπή την αντιλήφθηκα το πρωί της Τρίτης 9 Μαΐου, όταν πήγα να ανοίξω

το Μουσείο. Ειδοποίησα τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας και την Αστυνομία.
Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Περιπολικό με δύο Αστυνομικούς
ήρθαν και διαπίστωσαν το τι είχε γίνει.

Στη συνέχεια, πήγα στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά για να δηλώσω την

κλοπή. Εντύπωση μου προκάλεσε το γεγονός ότι ήξεραν τα πάντα για το Μουσείο,
το πώς στήθηκε, τι προσπάθειες κάναμε για να το μεταφέρουμε από την Αθήνα
στον Πειραιά και τι ήθελαν να κάνουν τους χώρους που σήμερα στεγάζεται το
Μουσείο.

Περισσότερο ενημερωμένος ήταν ο Αστυνομικός Διευθυντής, ο οποίος μου
είπε ότι έχει επισκεφθεί δύο φορές το Μουσείο και έχει δει όλες τις εκπομπές
αφιέρωμα που έχουν γίνει στις τηλεοράσεις για το Μουσείο.

Δεν έχω πολλές ελπίδες για το εάν βρεθεί η πινακίδα, θα περιμένουμε όμως
για λίγο και εάν δεν βρεθεί, τον Σεπτέμβριο θα φτιάξουμε άλλη.

Αυτό όμως που άμεσα πρέπει να δούμε είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια όλων
των χώρων του Μουσείου για να μην βρεθούμε κανένα πρωινό σε πιο δυσάρεστες
καταστάσεις, γιατί τα «συμφέροντα» αλλά και οι «φίλοι μας» με ιδιαίτερη ευχα-
ρίστηση, θα έβλεπαν να διαλύεται το Μουσείο.

Μήπως κάνω λάθος;
Το άμεσο μέλλον θα το δείξει.

Μανώλης Φωτόπουλος
Πρόεδρος του Μουσείου
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Μανωλάκης Αντώνης: 20 Ευρώ
• Μακαμτζόγλου Παρασκευή: 20 Ευρώ
• Γεωργίου Κώστας: 10 Ευρώ
• Καψιώτης Γιώργος: 20 Ευρώ
• Πάσχος Γιώργος: 20 Ευρώ
• Φετάνη Άννα: 10 Ευρώ
• Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ: 500 Ευρώ
• Τσαπλαντώκας Γιάννης: 10 Ευρώ
• Κράκαρη Ζωή: 20 Ευρώ
• Τομπριώτου Χαρούλα: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

• Γουρδούπη Μαντώ: Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ:
Μία (1) πινακίδα του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ.
Ένα (1) βιβλίο με τίτλο «Η ΒΑΡΚΙΖΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (έκδοσης
2006).
Ένα (1) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9ης παραλα-
βής (έκδοσης 1985).
Ένα (1) Κανονισμό Προσωπικού Υπηρεσίας Λεωφορείων (έκδοσης
1965).
Ένα (1) Γενικό Κανονισμό Προσωπικού Οργανισμού Αστικών Συγκοι-
νωνιών ΟΑΣΑ (έκδοσης 1994).
Ένα (1) Κανονισμό Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών ΕΗΣ (έκδοσης
1974).
Ένα (1) Κανονισμό Προσωπικού Εσωτερικών Υπηρεσιών ΕΗΣ (έκδοσης
1960).
Ένα (1) πίνακα ΜΙΣΘΩΝ (1947 έως 1954).
Ένα (1) Κανονισμό Προμηθειών ΗΣΑΠ (έκδοσης 1981).
Ένα (1) βιβλίο (εγκύκλιο νόμου 1256/82 (έκδοσης 1983).
Ένα (1) βιβλίο με τίτλο «Τα βασικά δικαιώματα του τραπεζοϋπαλλή-
λου» (έκδοσης ΟΤΟΕ 1999).
Ένα (1) Κανονισμό Προσωπικού Εσωτερικών Υπηρεσιών ΗΣΑΠ (έκ-
δοσης 1999 από την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ).
Ένα (1) βιβλίο με τίτλο «Οδηγός» για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
(έκδοσης της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ 2007).
Ένα (1) βιβλίο με τίτλο «Οδηγός» για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
(έκδοσης Ενωτικού Συνδυασμού ΗΣΑΠ 2003).

• Σμυρλιάνος Γιάννης: Εργαζόμενος ΗΣΑΠ – ΣΤΑ.ΣΥ
Δύο (2) πολύμετρα
Ένα (1) Ωμόμετρο ακριβείας
Μία (1) συσκευή ασυρμάτου
Τρία (3) Ξυλουργικά εργαλεία (2 σημαδευτήρια και ένα σκαρπέλο)
Ένα (1) φακό οχημάτων 8ης παραλαβής

• Αντωνογιώργος Απόστολος: Συνταξιούχος ΕΗΣ- ΗΣΑΠ
Ένα (1) βιβλίο Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι 1869-1969
Ένα (1) Δελτίο Ελευθέρας Υπεραστικών Λεωφορείων έκδοσης 1988
Ένα (1) Δελτίο Ταυτότητας Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΗΣΑΠ έκ-
δοσης 1977
Μία (1) Ταυτότητα Αναγνώρισης Προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης 1996

• Μανιάτης Άγγελος: Συνταξιούχος
Δύο (2) σχέδια μηχανημάτων σηματοδότησης Σταθμού Ειρήνης
Τέσσερα (4) φυλλάδια μαθητείας Σταθμαρχών στα μηχανήματα ση-
ματοδότησης

• Λεμονής Μιχάλης: Συνταξιούχος ΕΗΣ – ΗΣΑΠ
Ένα (1) Καταστατικό του Συλλόγου συνταξιούχων ΗΣΑΠ έκδοσης 1997
Οκτώ (8) διάφορα σχέδια ηλεκτρικών κυκλωμάτων και πέδης οχη-
μάτων Σιδηροδρόμου που σχεδιάστηκαν: στις 3-1-1936, 15-7-1940,
31-10-1951, 22-4-19554, 27-11-1954, 8-8-1955, 31-7-1958 και
14-8-1958

• Λάντας Νικόλαος: Φίλος του Μουσείου
Πέντε (5) Μετοχές των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΕΗΣ)
έκδοσης 14 Απριλίου 1926

• Ζήσης Χαράλαμπος: Εργαζόμενος ΗΣΑΠ-ΣΤΑΣΥ 
Δύο(2) βιβλία που αναφέρονται στις βιομηχανίες κατασκευής μηχα-
νολογικού εξοπλισμού και διαμόρφωσης μετάλλων ,Έκδοσης 1960-
1961 και 1966-1967

• Λούρα Ευαγγελία: Συνταξιούχος
Τρεις (3) φωτογραφίες με εργαζόμενους και υπηρεσιακούς παρά-
γοντες των ΕΗΣ και ένα διαβήτη από το αρχείο του αείμνηστου συζύ-
γου της και συναδέλφου μας Σπύρου Λούρα.

• Βασιλειάδου Ζωή: Συνταξιούχος
Ένα(1) Δελτίο Ελευθέρας Κυκλοφορίας (ΗΣΑΠ), Έκδοσης 2-6-1989
του αείμνηστου συζύγου της και συναδέλφου μας Στέφανου Βασι-
λειάδη

• Δημητρίου Μιχάλης: Εργαζόμενος ΗΣΑΠ-ΣΤΑΣΥ
Δύο (2) μεγάλα γερμανικά κλειδιά

• Μακαμτζόγλου Παρασκευή: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Ένα (1) φουλάρι με το λογότυπο ΗΣΑΠ
Μία (1) άδεια οδηγού Ηλεκτροκίνητων Σιδηροδρομικών οχημάτων και
διάφορα ενημερωτικά υπηρεσιακά έντυπα

• Πριώνης Ευάγγελος: Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
Τρία (3) βιβλία με τίτλο: 
α) Αθηναϊκά Διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
β) Αποδράσεις Αγωνιστών του Βασίλη Γιαννόγκωνα
γ) Δεν αναγνωρίζω κανένα νόμο σας. Ούτε το κράτος σας. Η διαδρομή
και η θυσία 28 μελών της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. 

• Αντωνίου Παναγιώτα: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Μία (1) βεβαίωση αναγνώρισης προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης 4 Οκτω-
βρίου 1989

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Πριώνης Ευάγγελος: (Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός) Στην μνήμη του αδελ-
φού του Δημήτρη Πριώνη, κατέθεσε για το Μουσείο το συμβολικό
ποσό των 50,00 Ευρώ.

Τσιρνίκα-Σαγιά Ευσταθία: Στην μνήμη του πατέρα της Γιώργου Σαγιά, κα-
τέθεσε για το Μουσείο το ποσό των 20,00 Ευρώ.

Φρίμας Λεωνίδας:(Συνταξιούχος ΗΣΑΠ) Στην μνήμη του αδελφού του Γιώρ-
γου Φρίμα, κατέθεσε για το Μουσείο το ποσό των 40,00 Ευρώ.

Γαροφαλλίδης Κώστας:(Συνταξιούχος ΗΣΑΠ) Στην μνήμη της συζύγου του
Αναστασίας Γαροφαλλίδη, κατέθεσε για το Μουσείο το ποσό των
20,00 Ευρώ.

Χαμπάκη-Μανδρέκα Φιλιώ:(Συνταξιούχος ΗΣΑΠ) Στην μνήμη της μητέρας
της Ελένης Χαμπάκη, κατέθεσε για το Μουσείο το ποσό των 20,00
Ευρώ.

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Η Μ Ε Ρ Α  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ω Ν

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2027

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανανέωσε τον τίτλο του
Μουσείου (ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΗΣΑΠ) μέχρι τις 5 Μαρτίου 2027.

Για να κατοχυρώσουμε τον τίτλο του Μουσείου αλ-
λά και το Μουσείο ως περιουσιακό στοιχείο του Σω-
ματείου μας, το 2007 κάναμε όλες τις προβλεπόμενες
από το Νόμο ενέργειες προς το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης.

Το Υπουργείο αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά
που είχαμε υποβάλει, με σχετική απόφασή του, μας είχε
γνωστοποιήσει ότι κάνει αποδεκτό το αίτημά μας και ότι

η νέα ανανέωση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 5 Μαρτίου
2017 όπως και έγινε.

Η διαδικασία αυτή σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία θα πρέπει να γίνεται κάθε 10 χρόνια για να δια-
πιστώνεται ότι υπάρχει και λειτουργεί το Μουσείο.

Όλα τα παραστατικά φυλάσσονται στο αρχείο του
Μουσείου, όπως και κάθε έγγραφο που αφορά το Μου-
σείο από την ημέρα της ίδρυσής του για να μπορούν όσοι
στη συνέχεια διαδεχτούν τη σημερινή Διοίκηση όχι μόνο
να ενημερώνονται, αλλά και να προστατεύουν το Μου-
σείο και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η Διοίκηση

Έκλεψαν την μεταλλική πινακίδα από το Μνημείο που βρίσκεται έξω από το Μουσείο

Όσες συναδέλφισσες και συνάδελφοι βρέθηκαν
στην Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωμα-
τείου, αλλά και στον «Ηλεκτρικό», θα ακούσατε και θα
διαβάσατε τους λόγους που επικαλέστηκα και εξακο-
λουθώ να επικαλούμαι γιατί επιβάλλεται να γίνουν πρό-
ωρες εκλογές στο Μουσείο.

Το Μουσείο αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελ-
φοι όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, για να έχει μέλ-
λον χρειάζεται πρώτα και κύρια αγάπη, χρειάζεται βοή-
θεια, χρειάζεται ριζική ανανέωση τόσο του Διοικητικού
Συμβουλίου, όσο και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Εάν αυτό δεν γίνει κατανοητό από όλες και όλους
τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ, τότε πάρα πολύ σύντο-
μα θα βρεθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ μπροστά σε δυσάρεστες
καταστάσεις και τότε δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ αρ-
γά.

Οι δικές μου οι δυνάμεις, η υγεία μου, αλλά και η
ηλικία μου, δυστυχώς δεν μου επιτρέπουν στο να μπο-
ρώ να προσφέρω κάθε μέρα από τις 8:00 το πρωί μέχρι
τις 3:00 το μεσημέρι και πολλές φορές αργότερα, τις
υπηρεσίες μου για να μπορεί να λειτουργεί το Μουσείο
χωρίς προβλήματα.

Για το Μουσείο, αλλά και για το Σωματείο, ΚΑΝΕΙΣ
δεν είναι αναντικατάστατος. Όλοι μας αργά ή γρήγορα
έχουμε κάποια ημερομηνία λήξεως.

Στο Σωματείο το 2011 όταν διαπίστωσα ότι δεν μπο-
ρώ να είμαι Πρόεδρος στο Σωματείο και στο Μουσείο,
ύστερα από 18 χρόνια προσφοράς στο Σωματείο, καλής
ή κακής, αυτό θα το κρίνει η ιστορία, αποφάσισα με αί-
σθημα ευθύνης να μην είμαι υποψήφιος στις εκλογές
του Σωματείου που έγιναν στις 28 και 29 Μαρτίου 2012
και να ασχοληθώ μόνο με το Μουσείο.

Αυτό κάνω και σήμερα με αίσθημα ευθύνης, απευ-
θύνομαι για μία ακόμα φορά προς όλες και όλους τους
συνταξιούχους των ΗΣΑΠ και σας ζητώ να βοηθήσετε
το Μουσείο. Το Μουσείο χρειάζεται βοήθεια. Ελάτε να
γραφτείτε στους Εταίρους του Μουσείου.

Αφιερώστε λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας και
βοηθήστε το Μουσείο. Θα είναι η μεγαλύτερη προσφο-
ρά στο Μουσείο μας, στην ιστορία μας.

Όπως θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά, εάν τον Σε-
πτέμβρη όσο γίνεται περισσότεροι Εταίροι  θέσουν υπο-
ψηφιότητα για να εκλεγεί ένα νέο και ανανεωμένο Δι-
οικητικό Συμβούλιο και μια νέα ανανεωμένη Ελεγκτική
Επιτροπή.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου στην συνεδρίασή του 87/15-5-2017 έκανε
ΟΜΟΦΩΝΑ δεκτή την πρόταση του Προέδρου κ. Μανώλη Φωτόπουλου, για την διε-
ξαγωγή πρόωρων εκλογών του μήνα Σεπτέμβρη του 2017 την ανάδειξη νέου Διοικη-

τικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

Γ Ι Α Τ Ι  Ε Κ Α Ν Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Γ Ι Α  Π Ρ Ο Ω Ρ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ


