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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Το Eurogroup ολοκληρώθηκε και
πλέον έχουμε το περίγραμμα της λε-

γόμενης ελάφρυνσης του χρέους και για
την μεταμνημονιακή εποχή που ξεκινά
για τη χώρα μας από τον Αύγουστο. Το
πρώτο συμπέρασμα που μπορεί εύκολα
να βγάλει κανείς, είναι οι διφορούμενες
απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα
της συμφωνίας.

Αν κάποιος το κοιτά από την κυβερ-
νητική σκοπιά, τότε βρίσκει λόγους

για πανηγυρισμούς. Αν το κοιτά από την
αντιπολιτευτική, τότε εστιάζει στο ότι
δώσαμε πολλά και πήραμε ψίχουλα. Τα
δεδομένα είναι ότι δεν υπάρχει λόγος
για διθυραμβικά σχόλια και πανηγυρι-
σμούς. Υπάρχει μόνο μία συμφωνία που
μπορεί να δώσει μία προοπτική για ένα
καλύτερο μέλλον για τον Ελληνικό λαό
αλλά με προϋποθέσεις. 

Με την έξοδο από το πρόγραμμα δεν
τελειώνουν οι υποχρεώσεις της

χώρας, καθώς θα εφαρμοστεί αυστηρή
εποπτεία με τριμηνιαίες επιθεωρήσεις,
σχετικά με δεσμεύσεις που έχουμε
έναντι των δανειστών και την ικανοποί-
ηση τω ν δημοσιονομικών στόχων. Η ου-
σία είναι ότι η βιωσιμότητα του χρέους
περνά μέσα από συνέχιση των λεγόμε-
νων μεταρρυθμίσεων και την υπακοή
της Κυβέρνησης στην ΤΡΟΪΚΑ και το
Δ.Ν.Τ για πολλά ακόμη χρόνια. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί να
επιστρέψουμε σε εποχές που υπήρ-

χε πληθώρα παροχών, απαιτούνται όμως
στοχευμένες δράσεις για την προστασία
των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
όπως είμαστε εμείς οι συνταξιούχοι, οι
απόμαχοι της εργασίας όχι όμως και της
ζωής, τους οποίους όμως όλες οι μνη-
μονιακές κυβερνήσεις προσπαθούν με
κάθε τρόπο να εξαφανίσουν από προ-
σώπου γης. 

Οι ευθύνες βαραίνουν όλους όσους
κυβέρνησαν τη χώρα μας τα οκτώ

και πλέον χρόνια του μνημονίου και κα-
νείς δεν έχει το δικαίωμα πια να αναζητά
δικαιολογίες για τη μέχρι σήμερα αρνη-
τική πορεία της οικονομίας μας. Δεν
μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο,
μπορούμε όμως να διδαχθούμε από τα
λάθη μας και να εξαντλήσουμε τις όποι-
ες πιθανότητες ανάκαμψης μας δίνει η
συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ Ελ-
λάδας και δανειστών στις 22 Ιουνίου
2018.

Η Διοίκηση

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Δεν χρειάζονται
πανηγυρισμοί

Χρειάζονται δράσεις

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπό των καλοκαιρινών σας δια-

κοπών και στις αρχές Σεπτεμβρίου περιμένουμε να ανταμώ-
σουμε πάλι ανανεωμένοι και με αισιοδοξία και καρτερία να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Πρέπει να στρατευ-

θούμε όλοι, δεν επιτρέπεται να παραμένει κανείς αδρανής
στο περιθώριο. Όμως και στις καλοκαιρινές σας διακοπές
θα είμαστε κοντά σας και δίπλα σας γι’ αυτό μη διστάζετε
όταν αντιμετωπίζετε πρόβλημα να επικοινωνείτε μαζί μας.

Η Διοίκηση

Στις 4 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πλέον εδώ και
πολλά χρόνια ετήσια γιορτή - εκδρομή του Σωματείου μας στην Ιερά Μονή
Φανερωμένης στην περιοχή Χιλιομοδίου Κορινθίας.

περισσότερα στη σελίδα 5

Τα γραφεία του Σωματείου θα είναι κλειστά από 16 Ιουλίου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου

◗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΤΟ 2018
◗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟ 2019 

◗ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΟ 2020
◗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΤΟ 2020

Μπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός να εξήγγειλε στην
φιέστα του Ζαππείου ότι η χώρα μας βγήκε από τα
Μνημόνια και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για

ανάκαμψη της οικονομίας μας. Δυστυχώς όμως παρ’ όλες τις
εξαγγελίες από τα Μ.Μ.Ε. που έκανε ο ανεκδιήγητος αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Κατρούγκαλος, (ο οποίος είναι
και η ταφόπλακα των συνταξιούχων με τον νόμο 4387/2016),
ότι δεν θα γίνει καμία μείωση συντάξεων οι συνταξιούχοι που
είναι σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας μας πα-
ραμένουν δέσμιοι των μνημονίων για πολλά χρόνια ακόμη κα-
θώς έχουν ψηφιστεί και θα εφαρμόζονται σταδιακά νέα μέτρα
εναντίον των όπως είναι νέες μειώσεις των συντάξεων, κυρίων
και επικουρικών, μετά τον επανυπολογισμό με τον νόμο
4387/2016 με τη μείωση του αφορολόγητου, με την κατάργηση
του ΕΚΑΣ, με την αύξηση του ΕΝΦΙΑ και με άλλα μέτρα που
θα εφαρμοστούν ως ισοδύναμα. Ξέχασε να μας πει ο κύριος
Υπουργός ότι αυτά όλα είναι ψηφισμένα μέτρα και είναι στους
όρους για να βγει η Ελλάδα από τα Μνημόνια καθώς σύμφωνα
με υψηλόβαθμό αξιωματούχο της Ευρωζώνης τα μηνύματα
που έχει λάβει στην παρούσα φάση η Αθήνα είναι ότι δεν τί-
θεται θέμα αθέτησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί.
Κύριε Πρωθυπουργέ για να απαλλαγεί η χώρα από τη μέγγενη
του χρέους και για να δοθεί λίγος αέρας για να αναπνεύσουν

και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέφεραν τόσα πολλά όλα τα
χρόνια της κρίσης δεν χρειάζονται οι γιορτές και τα παχιά λό-
για. Χρειάζονται έργα, χρειάζεται ένα συμβόλαιο μεταξύ λαού
και κυβερνήσεως, ένα συμβόλαιο με τον Ελληνικό λαό για
επενδύσεις και ανάπτυξη για να αλλάξει επιτέλους η μοίρα αυ-
τού του τόπου. Διαφορετικά μόνο με μειώσεις των συντάξεων
και των μισθών διαφυγή από την κρίση δεν πρόκειται να υπάρ-
ξει.

Η Διοίκηση

Του Κώστα Μητρόπουλου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εργοδηγός
Ηλεκτροδηγών
1934-2018

Στις 13 Ιουνίου
2018 σε ηλικία 84

ετών, έφυγε για το μακρινό ταξίδι που δεν
έχει γυρισμό ο συνάδελφος Νίκος Χριστό-
πουλος. Εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό
του Εργοδηγού στον κλάδο των ηλεκτροδη-
γών. Ήταν ένας ευσυνείδητος και εργατικός
συνάδελφος και έτσι θα το θυμόμαστε. Ευχό-
μαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέ-
πασε και ο Θεός να δίνει βάλσαμα παρηγο-
ρίας στους δικούς του ανθρώπους και να τον
θυμούνται με αγάπη. Αιωνία η μνήμη σου συ-

νάδελφε Νίκο.

ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Οδηγός
Πράσινων
Λεωφορείων
1925-2018

Πλήρης ημερών έκλεισε τον επίγειο κύκλο
της ζωής του ο αγαπητός συνάδελφος Σταμά-

της. Εργάστηκε ως οδηγός στα Πράσινα Λεω-
φορεία από τα πρώτα χρόνια που τέθηκαν
στην κυκλοφορία, ήταν άνθρωπος με λίγα λό-
για αλλά με μεγάλη καρδιά ήταν ο άνθρωπος
των έργων και όχι των λόγων, κοιτούσε να
εκτελεί με υποδειγματικό τρόπο τα καθήκοντά
του έναντι της υπηρεσίας, δεν έπαψε όμως
ποτέ να μην ενδιαφέρεται για τον πλησίον του
και τον συνάδελφό του. Πάντα είχε μία συμ-
βουλή και έναν καλό λόγο για όλους και έτσι
παρέμεινε και μετά τη συνταξιοδότησή του,
ήταν κοντά στους συναδέλφους του συνταξι-
ούχους και στο Σωματείο, το οποίο συχνά επι-
σκεπτόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια όσο του
επέτρεπαν οι σωματικές του δυνάμεις. Αγα-
πητέ συνάδελφε Σταμάτη όλοι εμείς που σε
γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου θα
σε θυμόμαστε με αγάπη, γιατί την αξίζει.

Καλό στου ταξίδι Σταμάτη ευχόμαστε να
έχει ούριο άνεμο όταν διαβαίνεις την Αχε-

ρουσία λίμνη.

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας
1931-2018

Η απώλεια του συναδέλφου και φίλου Τά-
σου μας έχει συγκλονίσει βαθύτατα. Ο Τάσος

έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουλίου 2018. Υπήρξε
εξαίρετος συνάδελφος και προπαντός φίλος
και συμπαραστάτης όλων μας. Υπήρξε εξαί-
ρετος οικογενειάρχης. Μα πάνω από όλα
ένας ξεχωριστός και προικισμένος άνθρω-
πος. Διακρίθηκε για το ήθος, την εντιμότητα,
τη συνέπεια και τη μεγάλη αγάπη του για τον
φορέα όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια μέ-
χρι τη συνταξιοδότησή του το 1990. Όμως και
μετά τη συνταξιοδότησή του δεν απεσύρθη
από την οικογένεια των συναδέλφων του. Εν-
τάχθηκε στο Σωματείο μας και ήταν ενεργό
μέλος σε όλες τις εκδηλώσεις του μέχρι την
ημέρα που για λόγους υγείας δεν μπορούσε
να προσφέρει αλλά και τότε νοερά ήταν μαζί
μας και πάντα ήθελε να είναι ενήμερος για τα
τεκταινόμενα στο Σωματείο μας.

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε δεν θα ξεχά-
σουμε ότι ήσουν πάντα κοντά μας, συμπαρα-
στάτης στα προβλήματα όλων. Με το χαμόγε-
λό σου, τη ζεστασιά της ψυχής σου, την ακε-
ραιότητα του χαρακτήρα σου. Είμαστε όλοι
όσοι σε γνωρίσαμε και όσοι συνεργαστήκαμε
μαζί σου, υπερήφανοι για σένα. Για τη δια-
δρομή σου, για την ποιότητα της προσωπικό-
τητάς σου, για τη φιλία και την αγάπη που μας
χάρισες. Θα σε έχουμε για πάντα στην καρδιά
μας. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε και
φίλε Τάσο. Αιωνία η μνήμη σου.

2 http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr / O HΛEKTPIKOΣ
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ΠΕΝΘΗ Α υ τ ο ί  π ο υ  έ φ υ γ α ν
Νέοι Συνταξιούχοι

Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας
μας μέχρι σήμερα 2 συνάδελφoι αποχώρησαν
από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από
το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

Αλεβίζος Αναστάσιος: Προϊστάμενος Αμαξο-
στοιχίας

Αλεξαντωνάκης Νικόλαος: Γενικός Διευθυν-
τής ΣΤΑ.ΣΥ

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

Η Διοίκηση

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέ-
χρι σήμερα 10 συνάδελφοι και συναδέλφισ-
σες έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υπο-
κύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 84

ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: 
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 93

ΘΩΜΑ ΑΣΠΑΣΙΑ: Χήρα Βασιλείου ετών 90

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:
Χήρα Νικολάου ετών 82

ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 
Χήρα Αντωνίου ετών 98

ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Σταθμάρχης Α΄
Σιδηροδρόμου ετών 81

ΛΟΥΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ: Χήρα Στεφάνου ετών 93

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 87

ΚΑΤΣΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ηλεκτρολόγος

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ:
Θυγατέρα Αντωνίου ετών 68
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα

ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

• Σταματίου Παύλος 30 Ευρώ

• Λαδά Ευαγγελία 20 Ευρώ 

• Αλεβίζος Αναστάσιος 10 Ευρώ

• Δαρατσάκης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ

• Μπιτζηλαίου Ελένη 50 Ευρώ

• Φετάνη Άννα 20 Ευρώ

• Ματσής Στυλιανός 50 Ευρώ 
• Βλάχος Σπυρίδων 30 Ευρώ 
• Γεωργιάδης Γιάννης 30 Ευρώ
• Παπαδόπουλος Νίκος 20 Ευρώ

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

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα

• Δαμουράς Βασίλειος 15 Ευρώ
• Κωτσίδης Πέτρος 20 Ευρώ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας, κα-
ταθέσαμε τα παρακάτω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη
μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Περισυνάκη και ύστερα από επι-
θυμία της θυγατέρας του Φωτεινής Περισυνάκη, το ποσό των 60
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη μνήμη του Νίκου Χριστόπουλου και ύστερα από επιθυμία
της συζύγου του Αγγελικής Χριστοπούλου, το ποσό των 60 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα.
Στη μνήμη του Ιωάννη Ζευγώλη και ύστερα από επιθυμία των
υιών του Νικολάου και Δημητρίου, το ποσό των 60 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες
των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου.

Αντί ΣτεφάνουΔωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Γάμοι
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά

τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους
τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας
ζωής τους.

Παπαϊωάννου Ευθύμιος: Υιός του συναδέλφου
μας Παναγιώτη Παπαϊωάννου

Σιώμος Ιωάννης: Υιός του συναδέλφου μας
Χρήστου Σιώμου

Μπάλλα Θεώνη-Βασιλική: Θυγατέρα των συ-
ναδέλφων μας Άγγελου Μπάλλα και Ρουμπίνης
Ανδριοπούλου

Βλασερός Βασίλειος: Υιός του συναδέλφου μας
Στέφανου Βλασερού

Ζαχαράκης Γεώργιος: Υιός του συναδέλφου
μας Συμεών Ζαχαράκη

Η Διοίκηση

Ο συνάδελφος Παύλος Σταματίου κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ναδέλφου του Πέτρου Καμακάρη, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Ευαγγελία Λαδά κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και
συναδέλφου μας Ηλία Λαδά, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σταθμάρχης Α΄ Σιδηροδρόμου 1937-
2018

Αγαπημένε αδελφικέ μου φίλε συνεργάτη και
συνάδελφε Γιάννη,

Σαν κεραυνός έπεσε το μαντάτο ότι σήμερα 9
Ιουλίου 2018 θα κάνεις το τελευταίο σου ταξίδι

για την όμορφη Απείρανθο την γενέτειρά σου για να σε δεχθεί για πάντα
στην αγκαλιά της. Φίλε Γιάννη τα λόγια είναι φτωχά και δεν τα βρίσκω για
να γράψω με λίγα λόγια για όσα ζήσαμε στον Σιδηρόδρομο από τη δε-
καετία του 1960 μέχρι σήμερα. Είμαι υποχρεωμένος όμως, να βρω τη δύ-
ναμη και με απέραντη θλίψη και συντετριμμένη καρδιά να σου πω δύο
λόγια για τον παντοτινό αποχαιρετισμό.

Έγειρες και έπεσες, δεν θα μπω σε φιλολογικές και θεολογικές σκέ-
ψεις. Με απλά λόγια θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω την προσωπικό-
τητά σου, ήσουν ένας άνθρωπος ήσυχος, πράος, γαλήνιος, φιλότιμος, άκα-
κος, αλτρουιστής και ακάματος εργάτης της ζωής.

Πάντοτε, πάντα με γέλιο, με την καλή κουβέντα και την καλή συμβουλή,
ο λόγος σου είχε αλήθεια, κύρος και ουσία. Σε διέκρινε πάντοτε η κοινω-
νικότητα, η συνεργασιμότητα, η αλληλοβοήθεια, η εντιμότητα, η αγάπη
προς τον πλησίον σου και η ακεραιότηττα του χαρακτήρα σου. 

Φίλε και συνάδελφε Γιάννη, αποτελούσες πρότυπο και παράδειγμα
προς μίμηση. Υπήρξες ακούραστος εργάτης στη δουλειά σου και έχαιρες
την εκτίμηση όλων των συναδέλφων σου στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ. Αγαπούσες
παθολογικά το χωριό σου την Απείρανθο της Νάξου και είχες κάνει τις
υποδομές και το πρόγραμμα μετά τη συνταξιοδότησή σου να γίνεις μόνι-
μος κάτοικος του χωριού σου καθώς έχαιρες της αγάπης και της εκτίμη-
σης όλων των συγχωριανών σου. Αυτό εν μέρει όμως το κατόρθωσες κα-

θώς τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζες τα τελευταία χρόνια
και ο θάνατος της αγαπημένης σου συζύγου Τασίας δεν σου επέτρεψαν
να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Υπήρξες πρότυπο ανθρώπου,
πρότυπο οικογενειάρχου. Μαζί με την αγαπημένη σου σύζυγο Τασία την
οποία έχασες πριν 10 χρόνια αποκτήσατε τα δύο παιδιά τον Δημήτρη και
τον Νίκο και δημιουργήσατε μία οικογένεια άριστη, με κοινωνικές και
χριστιανικές αρχές και ήσουν το αστέρι της οικογένειάς σου. Σήμερα από
εκεί ψηλά μαζί με την Τασία σου θα καμαρώνετε τα παιδιά σας και τα εγ-
γόνια σας. Ξεκίνησες φτωχός τα πέτρινα εκείνα χρόνια της δεκαετίας του
’60 από την Απείρανθο, εργάστηκες σκληρά και έφτασες ψηλά στην ιε-
ραρχία, συνταξιοδοτήθηκες με τον βαθμό του Σταθμάρχη Α΄. Φίλε Γιάννη
ο λόγος σου είχε νόημα, αλήθεια, ουσία και κύρος θα μας λείψει το γέλιο
σου.

Η απουσία σου θα είναι αισθητή από σήμερα στο Σωματείο μας το πόσο
υπεραγαπούσες και πάντα έδινες το παρόν παρά τα σοβαρά προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζες τα τελευταία χρόνια, σε κάθε κάλεσμα. Αλήθεια,
τι να πρωτοθυμηθώ φίλε και συνάδελφε Γιάννη από τα 60 χρόνια γνωρι-
μίας, φιλίας και συναδελφικής αλληλεγγύης. Περάσαμε πολλά τα πρώτα
δύσκολα χρόνια όμως πάνω από όλα μας ένωναν οι αρχές της εργατικό-
τητας, της συνέπειας και της καλοσύνης και δεν λυγίσαμε ποτέ, διατηρή-
σαμε αυτόν τον δεσμό μέχρι σήμερα που αποχωριστήκαμε. Καλό σου τα-
ξίδι συνάδελφε και φίλε Γιάννη, έφυγες από την καθημερινότητα και πή-
γες εκεί ψηλά για να συναντήσεις την αγαπημένη σου σύζυγο Τασία και
έχεις πολλά να της πεις για όλα αυτά τα χρόνια που έλειπε από κοντά σου.
Αείμνηστε Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου, όσο θα ζούμε
θα σε έχουμε στη θύμησή μας και θα προσευχόμεθα για την ανάπαυση
και τη σωτηρία της ψυχής σου.

Καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου φίλε και συνάδελφε Γιάννη.
Ρουσιάς Ευθύμιος



Από τον Θεατρικό Όμιλο Λέσχης στην
Ομάδα Τέχνης Πάροδος και στο

Θεατρικό Παιχνίδι

Αρχές μιας διαδικασίας που εξελίχτηκε και
κρατάει 40 χρόνια, καθιερώθηκε, διευρύνθηκε
και συνεχίζει να εξελίσσεται.

Ήταν μια Κυριακή του Μάρτη το 1977. Το
πρωί ήρθε η Άννα με το «Ντεσεβοδάκι» της να
με πάρει από το σπίτι μου στην Κηφισιά για του
Ζωγράφου Μπισκίνη 51.

Φτάνουμε. Μια ομάδα παιδιών της Παρόδου
μας περίμενε για την καθιερωμένη κυριακάτικη
συνάντησή μας. Οι συναντήσεις γινόντουσαν στο
υπόγειο της οδού Μπισκίνη πιο κάτω από το θέα-
τρο ΣΤΟΑ όπου ο Δήμος Ζωγράφου (τότε Δήμαρ-
χος ο Δημ. Μπέης) μας είχε παραχωρήσει και δια-
μορφώσει ένα χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σε αυτόν τον χώρο η Πάροδος που ιδρύθηκε
και στελεχώθηκε από μέλη του θεατρικού ομί-
λου της πολιτιστικής λέσχης ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, στέγα-
σε για πολλά χρόνια τις δραστηριότητες και τα
όνειρά της. Σ’ αυτόν τον χώρο γίνονταν πολλά
«πρωτοποριακά» για την εποχή δρώμενα, όπως
το θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, θεατρικά εργα-
στήρια για ενήλικες κ.α.

Όταν άρχισαν να γίνονται γνωστά κατέφθαναν
διάφορα πρόσωπα και προσωπικότητες από διά-
φορους καλλιτεχνικούς χώρους και περιοχές.
Θυμάμαι την Ζωή Σαρή, την Μάρω Λοΐζου που
έλεγαν «πάμε εκεί στην Πάροδο να δούμε τι κά-
νουν κάτι “τρελοί”». Έρχονταν ακόμα ο Γιάννης
Νεγρεπόντης, ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο Θανά-
σης Κουκουβίστας, ο Μιχάλης Κατσίγερας (με-
τέπειτα διακεκριμένος δημοσιογράφος της «Κα-
θημερινής»), ο συνθέτης Κώστας Μυλωνάς, ο
ποιητής Αγγελάκης, διάφοροι συγγραφείς, θε-
ατρολόγοι, ηθοποιοί και παιδιά, πολλά παιδιά.

Στις εκδηλώσεις αυτές πολλές φορές έρχον-
ταν και ο Δήμαρχος Δημήτρης Μπέης, ο αδελ-
φός του Τάκης Μπέης, η Φωτεινή Σακελλαρίδου
(μετέπειτα Δήμαρχος Ζωγράφου) κ.α.

Εκείνο το πρωί ήταν μόνο παιδιά και κάποιοι
ηθοποιοί της Παρόδου. Περίμεναν να αρχίσουμε
το πρόγραμμα. Ξαφνικά λέω σε έναν ηθοποιό,
τον Αντώνη Περπινιά, να ντυθεί σαν γαμπρός και
σε μια ηθοποιό να φορέσει ένα νυφικό που εί-
χαμε και να γίνει νύφη. Μετατρέψαμε ένα κα-
ροτσάκι που χρησιμοποίησαν οι οικοδόμοι να
κουβαλάνε μπετόν και τσιμέντο σε «άμαξα» -
χειράμαξα και το στολίσαμε. Μπήκε μέσα η νύ-
φη και ο γαμπρός οδηγούσε την άμαξα. Ακο-
λουθούσε ο Σίμος με το ακορντεόν και τα υπό-
λοιπα παιδιά με χαρές και τραγούδια.

Ο γάμος θα γινόταν σε μια πλατεία που δια-
μόρφωσε τότε ο Δήμος Ζωγράφου, απέναντι
από το θέατρο ΣΤΟΑ. Φτάνουμε εκεί και αρχί-
ζουν οι χοροί και τα πανηγύρια, τα δρώμενα και
οι εκπλήξεις. Βγήκε ο κόσμος στα μπαλκόνια,
άρχισαν να μαζεύονται οι περίεργοι και να στή-
νεται «κάτι» που διαμορφώνονταν εκείνη στην
στιγμή. Αυθόρμητο και πρωτότυπο.

Κάποια στιγμή με ρωτάει ένας κύριος:
- Τι γίνεται εδώ;
- Δε βλέπετε παίζουμε; του λέω.
Εκείνος επέμεινε για διευκρινήσεις. Με ρω-

τάει «τι παίζετε;», «παίζουμε θεατρικό παιχνίδι»
του απαντώ. Είπε ένα «Α» σα να κατάλαβε και
απομακρύνθηκε.

Μπήκε στον χορό η νύφη και ο γαμπρός. Άρ-
χισαν οι χοροί με την μουσική και τα τραγούδια
που έπαιζε ο Σίμος με το ακορντεόν και κάποιοι
άλλοι ενώ έδινε ρυθμούς με ένα τουμπερλέκι.
Μαζί με τα παιδιά πήραν μέρος στο γαμήλιο χο-
ρό ενήλικες και διάφοροι από τους περίεργους
και βρέθηκαν εκείνο το κυριακάτικο πρωινό να
περνούν από το συγκεκριμένο σημείο.

Ύστερα, ήρθε η ώρα της προσφοράς δώρων,

στο νιόπαντρο ζευγάρι. Δώρα φανταστικά, ποι-
ηματάκια με ευχές, μαντινάδες και στο τέλος
κάποια παιδιά πρόσφεραν στη νύφη ένα αυτο-
σχέδιο στεφανάκι με λουλούδια.

Τελικά αυτό που κάναμε ήταν ένα αυτοσχέ-
διο «θεατρικό παιχνίδι» το 1977. Αρχή της μετα-
πολίτευσης, πολλές νέες όψεις μιας πολιτιστι-
κής έκρηξης άρχισαν να εμφανίζονται. 

2017. 40 χρόνια μετά, κάποιες από αυτές επι-
βίωσαν και επιβεβαιώθηκαν. Κάποιες άλλες χά-
θηκαν. Το θεατρικό παιχνίδι που άρχισε να εμ-
φανίζεται στο Χαρούμενο Χωριό από το 1960,
υφίσταται ακόμα, επεκτείνεται και διευρύνει τις
διαστάσεις του. Ίσως γιατί όταν βγήκε στο προ-
σκήνιο εκείνη την Κυριακή του 1977 συνέπεσαν
δυο εφτάρια. Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα ο αριθ-
μός 7 είναι ένας άρτιος, ένας τέλειος αριθμός
επειδή εμπεριέχει το τρίγωνο και το τετράγωνο.

Τι να απόγινε όμως τώρα εκείνη η Άννα; Που
να βρίσκεται;

Κάποια κατασκηνωτικά, 
διαχρονιά «τρίο»

Το Χαρούμενο Χωριό ήταν πάντα εκτός των
άλλων ένας χώρος συναντήσεων – επικοινωνίας
– δημιουργίας σχέσεων που κάποιες από αυτές
πήραν διάφορες διαστάσεις. Έγιναν συνεκτικές
παρέες, δημιουργικά τρίο – ζευγάρια που κατέ-
ληξαν σε γάμους και διαχρονική σχέση με τον
χώρο που τους συνέδεσε.

Θα αναφέρω με τη βοήθεια της Νανάς Κο-
χλίδου κάποιες τέτοιες σχέσεις, κάποια διακε-
κριμένα «τρίο» που έδωσαν στην κατασκήνωση
μια ξεχωριστή νότα, είχαν έντονη δημιουργική
συνέργεια και συμμετοχή για πολλά χρόνια.
Σχέσεις σφυρηλατημένες από γνήσια αισθήμα-
τα, πίστη στα ιδανικά του Χαρούμενου Χωριού
και ανιδιοτελή προσφορά.

Πάντα αναλάμβαναν πόστα στα οποία αισθά-
νονταν πως θα ήταν χρήσιμοι. Εκεί όπου τα χα-
ρίσματα και οι προσφορές, οι ικανότητες και τα
συναισθήματα ένιωθαν ότι θα βρουν πρόσφορο
έδαφος. Να αναπτυχθούν σε ευρύτερο πεδίο
δράσης, όχι μόνο για τον εαυτό τους.

Μάκης – Γιάννης - Παντελής

Ο Μάκης
Ο Μάκης Παπανδρέου γεννήθηκε στον Πει-

ραιά το 1939. Ο πατέρας του, Σπύρος Παπανδρέ-
ου, εργαζόταν στους ΕΗΣ. Στην κατασκήνωση
άρχισε να έρχεται από το 1949, μέχρι το 1959
που πήγε στρατιώτης. Εκτός από κατασκηνωτής,
διετέλεσε στέλεχος επί πολλά χρόνια και επίσης
παρέμενε τις περισσότερες φορές και σαν βοη-
θός στις αποστολές των μεγάλων κοριτσιών,
ύστερα από επιλογή από την κ. Τζιρά. Στη Λέσχη
πήγαινε από την έναρξή της μέχρι το κλείσιμό
της. Ήταν πάντα ένα από τα πιο δραστήρια μέλη
με συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις, στη Δι-
οικούσα Επιτροπή και στον Θεατρικό Όμιλο.

Εργάστηκε και αυτός όπως πολλά από τα
παιδιά της Λέσχης, από το 1959 στην Εμπορική
Τράπεζα. Ανέβηκε σημαντικά στην ιεραρχία,
φθάνοντας να συνταξιοδοτηθεί με τον βαθμό του
Διευθυντή Κεντρικού.

Ήταν απόφοιτος του Ινστιτούτου Οικονομικής
και Τραπεζικής Μορφώσεως των Τραπεζών Εμ-
πορικής και Ιονικής – Λαϊκής, Πρόεδρος του
οποίου ήταν ο Καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης.

Παντρεύτηκε με την Ρίτσα Βεκρή και απέ-
κτησαν δυο κόρες. ήταν και αυτός ένα από τα
ιδρυτικά μέλη της Ομάδας Τέχνης Πάροδος,
όπου συνέχισε την ενασχόλησή του με τα θεα-
τρικά δρώμενα, όσο του επέτρεπαν οι επαγγελ-
ματικές του υποχρεώσεις.

Το ήθος, η καλλιέργεια και η αφοσίωση στους
φίλους ήταν κοινό χαρακτηριστικό των μελών
της Βαρυμπομπιότικης παρέας. Ένα ιδιαίτερο

όμως χαρακτηριστικό του Μάκη ήταν το πηγαίο
χιούμορ του, και το πόσο ετοιμόλογος ήταν.

Έφυγε από κοντά μας στις 21 Ιουλίου 2015,
αφήνοντας μας ανοιχτή μια πληγή που δύσκολα
επουλώνεται.

Ο Γιάννης
Ο Γιάννης Χρυσόγελος γεννήθηκε στον Πει-

ραιά το 1939.
Ο πατέρας του, Αντώνης Χρυσόγελος, εργα-

ζόταν στους ΕΗΣ. Η πρώτη του επαφή με την κα-
τασκήνωση ήταν γύρω στο 1944-1945, κοντά σε
κάποιες καλόγριες στα Μελίσσια, όπου με μέ-
ριμνα της Ρένας Τζιρά πήγαιναν παιδάκια εργα-
ζομένων στους ΕΗΣ, με σκοπό να συνέλθουν λί-
γο από τις κακουχίες εκείνων των χρόνων. Εκεί
πρωτοσυναντήθηκε με τον Μάκη Παπανδρέου.

Ήταν ανάμεσα στους πρώτους κατασκηνωτές
που βρέθηκαν στην αρχική κατασκήνωση στο
Στροφίλι της Κηφισιάς, κατόπιν στις σκηνές πά-
νω από την πλατεία της Βαρυμπόμπης, στις σκη-
νές στον σημερινό χώρο της κατασκήνωσης και
τέλος στο ιστορικό κτήριο του Χαρούμενου Χω-
ριού που λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Εκτός από κατασκηνωτής και στέλεχος, πα-
ρέμενε και στις άλλες αποστολές, ως υπεύθυνος
καθαριότητας και σίτισης και την τελευταία χρο-
νιά, το 1958, ως αποθηκάριος.

Μέλος, τακτικό και δραστήριο της Λέσχης
ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος της ύπαρξής
της, σαν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, του
Θεατρικού Ομίλου και όλων των δραστηριοτή-
των. Υπήρξε και αυτός ιδρυτικό μέλος της Ομά-
δας Τέχνης Πάροδος.

Τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Λάκη Τζιρά,
Ηλία Πίτσικα και άλλους συμμετέχει ενεργά στο
Σωματείο «Φίλων του Χαρούμενου Χωριού», το
οποίο έχει την ευθύνη πλέον της Λειτουργίας
της Κατασκήνωσης.

Εργάστηκε και αυτός στην Εμπορική Τράπε-
ζα, και μάλιστα για ένα διάστημα συνυπηρέτησε
με τον στενό του πλέον Μάκη Παπανδρέου στο
υποκατάστημα Γούναρη στον Πειραιά.

Έφτασε μέχρι τον βαθμό Περιφερειακού Δι-
ευθυντή Πειραιώς και Νήσων και συνταξιοδο-
τήθηκε το 1990.

Παντρεύτηκε το 1971 με την Κατερίνα Μπα-
σιάκου και απέκτησαν μια κόρη και έναν γιο.
Δυστυχώς έχασε πολύ νωρίς την Κατερίνα του,
το 1996 και στάθηκε πλέον μόνος του δίπλα στα
παιδιά του.

Ο Γιάννης είναι διακεκριμένο μέλος του Ρο-
ταριανού Ομίλου. Έχει αναπτύξει έντονη κοινω-
νική και ανθρωπιστική δράση. Κινείται αθόρυβα,
χωρίς ίχνος αυτοπροβολής, σε σημείο που και
εμείς οι φίλοι του τις περισσότερες φορές μα-
θαίνουμε για τις δραστηριότητές του… παρεμ-
πιπτόντως! Είναι ιδιαίτερα δοτικός και έτοιμος
πάντα να βοηθήσει φίλους, στενούς ή όχι.

Ο Παντελής
Ο Παντελής Τσολάκος γεννήθηκε το 1940,

στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Μετς. Ο πατέρας
του, Γιώργος Τσολάκος εργαζόταν στους ΕΗΣ.
Άρχισε να έρχεται στην κατασκήνωση το 1950,
πρώτα στις σκηνές και μετά στο κτίριο του Χα-
ρούμενου Χωριού και συνέχισε ανελλιπώς μέχρι
το 1960 που πήγε στρατιώτης. Εκτός από κατα-
σκηνωτής και στέλεχος στις αποστολές της ηλι-
κίας του, ορισμένα χρόνια ερχόταν, όπως αρκε-
τά από τα μεγάλα αγόρια, και στις άλλες απο-
στολές, όπου βοηθούσαν στις όποιες υπηρεσίες
τους εμπιστεύονταν η Ρένα Τζιρά. 

Από το 1957 άρχισε να πηγαίνει στη Λέσχη,
το Σπίτι μας, όπου για πολλά χρόνια ήταν ένα
από τα πιο δραστήρια μέλη, με συμμετοχή στη
Διοικούσα Επιτροπή και στον Θεατρικό Όμιλο.

Το 1964 διορίστηκε, όπως και πολλά άλλα

παιδιά που μεγάλωσαν κάτω από την ομπρέλα
του συγκροτήματος του Στρατή Ανδρέαδη, στην
Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα.

Αποφοίτησε από τον ινστιτούτο Οικονομικής
και τραπεζικής Μορφώσεως των Τραπεζών Εμ-
πορικής και Ιονικής – Λαϊκής, που λειτουργούσε
υπό την προεδρία του καθηγητή Στρατή Ανδρε-
άδη. Αργότερα μεταπήδησε στην Bank of Ame-
rica και στη συνέχεια στην Continental Bank, για
λόγους οικονομικούς και μόνο. Ανέπτυξε συν-
δικαλιστική δράση και μετά το κλείσιμο της Con-
tinental Bank βρέθηκε πάλι στο οικείο περιβάλ-
λον της Εμπορικής Τράπεζας από όπου συντα-
ξιοδοτήθηκε το 1998.

Το 1970 παντρεύτηκε με την Νανά Κοχλίδου,
που ήταν επίσης μέλος της κατασκήνωσης και
της Λέσχης. Απέκτησαν ένα γιο και μια κόρη.

Ο γιος του ο Γιώργος Τσολάκος υπήρξε μέ-
λος του Χαρούμενου Χωριού και της Λέσχης από
το 1980 μέχρι το 1995 που πήγε στρατιώτης. Στο
Χαρούμενο Χωριό συνέχισε από το 1997 – 2003.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επηρεασμένος από τη
ζωή και τα πρόσωπα του χώρου σπούδασε νη-
πιαγωγός στην ΑΚΠΕΣ, αποφοίτησε από το Ερ-
γαστήρι Παιδαγωγικής Θεάτρου – Θεατρικού
Παιχνιδιού του Θεάτρου της Ημέρας και ακόμη
και σήμερα εκτός από βιοποριστική εργασία,
ασχολείται με τα παιδαγωγικά και θεατρικά εν-
διαφέροντα που απέκτησε στην κατασκήνωση
και στη Λέσχη.

Ο Παντελής Τσολάκος μπολιάστηκε στη Λέ-
σχη και στη μακρά θητεία του δίπλα τον Μπαλού
με το μικρόβιο του θεάτρου. Η ενασχόληση αυτή
μετράει σχεδόν 60 χρόνια. Μαζί με τον Μπαλού,
τον Γιάννη Χρυσόγελο, τον Μάκη Παπανδρέου
και άλλα μέλη της Λέσχης δημιούργησαν την
Ομάδα Τέχνης Πάροδος που ήταν ουσιαστικά
παιδί – συνέχεια της Λέσχης. Η κοινή πορεία
τους, με πλήθος παραστάσεων, με συμμετοχές
στα Φεστιβάλ Ιθάκης, Κορίνθου κ.α., με διακρί-
σεις και βραβεύσεις συνεχίστηκε αργότερα και
στο Θέατρο της Ημέρας. Εκεί τα τελευταία χρό-
νια, με καθοδηγητή πάντα τον Μπαλού έχουν
δημιουργήσει μια άτυπη συνέχεια της Λέσχης,
όπου παρατηρείται μια εντυπωσιακή συμμετοχή
παλαιών και νεότερων κατασκηνωτών.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότη-
τας του Παντελή Τσολάκου ήταν, και είναι, ο
πράος και θετικός χαρακτήρας του, η καλλιέρ-
γειά του και η έλλειψη διάθεσης αυτοπροβολής.

Κάποιοι και κάποιες που υπήρξαν τακτικά
μέλη της Πολιτιστικής Λέσχης ΕΗΣ – ΗΣΑΠ και
είναι τώρα συνταξιούχοι στα νεανικά τους γη-
ρατειά ξαναζωντανεύουν την Λέσχη ως φίλοι
του Χαρούμενου Χωριού.

Μαζί τους και συνταξιούχοι παλιά μέλη της
Λέσχης και του Χαρούμενου Χωριού προερχό-
μενοι από την Εμπορική Τράπεζα φιλοξενούν-
ται κάθε Πέμπτη μετά τις 19:30 στο Θέατρο της
Ημέρας (Ν. Γεννηματά 20 – Μετρό Πανόρμου)
που διευθύνει η Μάγκη Μοντζολή πρώην μέλος
και αυτή της Εμπορικής, του Χαρούμενου Χω-
ριού και της Λέσχης.

Εκεί κάθε Πέμπτη σχηματίζεται ένας κύκλος
– εργαστήρι σκέψης και συζήτησης επί πολλών
θεμάτων που απασχολούν σήμερα. Την προσω-
πική και γενικότερα την πραγματικότητα που
ζούμε

Σχεδιάζουν μάλιστα να παρουσιάσουν κι ένα
σημαντικό θεατρικό έργο που δραματοποίησε
ο Μπαλούς. Πρόκειται για τους 10 περιπάτους
του Ρουσσώ.

Ενέργεια και όχι αδράνεια χρειάζεται η ζωή. 

(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ

Επιτ. Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών
Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης-Συγγραφέας
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Mεροσ 69ο

Παιδική Mέριμνα EHΣ-HΣAΠ

Περιοδοσ Γ’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός

του Μπαλού

«Aυτό που κάνεις έχει σχέση με αυτό που ΕΙΣΑΙ;
Κι αυτό που είσαι έχει κάποια σχέση με αυτό που ΚΑΝΕΙΣ;»

Αντισθένης
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ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δια του πληρε-

ξούσιου Δικηγόρου κ. Νικο-
λετάκη κατέθεσε στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας στην
Επιτροπή Αναστολών, Αίτηση
κατά του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού (ΟΑΕΔ) και της Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για την αναστολή
εκτέλεσης της απόφασης
1257/32/2-5-2018 του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ
και κάθε άλλης πράξης ή πα-
ράλειψης της Διοίκησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Οφείλουμε να σε ενημερώ-

σουμε ότι το θέμα της μετακίνη-
σης με τα Μαζικά Μέσα Μετα-
φοράς είναι ένα θέμα πολύ δύ-
σκολο και πολύπλοκο καθώς
δεν είναι θεσμοθετημένο και
για να λυθεί χρειάζεται βούλη-
ση και απόφαση από τους αρ-
μοδίους.

Το Σωματείο μας από τον Σε-
πτέμβριο του 2017 που προέκυ-
ψε το θέμα αυτό, καταβάλλει
μεγάλες προσπάθειες για να
βρει λύση. Δυστυχώς όμως μέ-
χρι σήμερα όλοι, μας αντιμετω-
πίζουν με τσάι και συμπάθεια,
κανένας δεν δίνει λύση του
προβλήματος. Όμως εμείς δεν
το βάζουμε κάτω, θα συνεχί-
σουμε τις προσπάθειές μας
προς κάθε κατεύθυνση με την
ελπίδα ότι θα δικαιωθούμε.

Η Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο
και η Ελεγκτική Επιτροπή του
Σωματείου εκφράζουν τα ει-
λικρινή τους συλλυπητήρια
στον Αναπληρωτή Γραμματέα
συνάδελφο Γιώργο Αρβανίτη
για την απώλεια της αγαπημέ-
νης του μητέρας Αγγελικής
Αρβανίτη που έφυγε από τη
ζωή στις 15 Ιουνίου 2018.

Συλλυπητήρια

Κοντά 
στα παιδιά μας

Το Σωματείο μας στηρίζει
τις επαγγελματικές δραστη-
ριότητες των παιδιών των
συναδέλφων μας και ειδικά
όταν βρίσκονται στα πρώτα
τους βήματα στον επαγγελ-
ματικό στίβο. Ένα πρώτο βή-
μα είναι ότι πάντα θα υπάρ-
χει χώρος στις σελίδες της
εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΣ» για να προβάλου-
με τα πρώτα βήματά τους
στον επαγγελματικό στίβο
καθώς και τις επιτυχίες που
έχουν σε κάθε δραστηριότη-
τά τους.

Η Διοίκηση

Στις 12 Ιουνίου Ιουνίου αντιπρό-
σωποι από

• Το Σωματείο Συνταξιούχων
ΟΑΣΑ και Θυγατρικών Εταιριών 

• Το Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ

• Το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΛΠΑΠ

• Το Σωματείο Συνταξιούχων
ΣΤΑ.ΣΥ

• Το Σωματείο Συνταξιούχων τέ-
ως υπαλλήλων ΟΑΣΑ

• και από τον Σύλλογο Συνταξι-
ούχων Υπαλλήλων Υπουργείου Με-
ταφορών και Επικοινωνιών

Πραγματοποίησαν εκτός προ-
γράμματος μετά από απόφαση που
είχαν πάρει στην κοινή σύσκεψη της
11ης Ιουνίου επίσκεψη στα γραφεία
ΟΑΣΑ όπου ανέμεναν την άφιξη του
Διευθύνοντος Συμβούλου για να του
εκθέσουν την επικρατούσα κατάστα-
ση με τη μετακίνηση με τα σταθερά
μέσα μεταφορών των συνταξιούχων
μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου. 

Μετά από μία μικρή αναμονή καθώς ο κ. Διευ-
θύνων δεν ήταν στο γραφείο του, ήρθε και αμέσως
μας δέχθηκε. Είχαμε με τον κ. Διευθύνοντα μια
ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση για την
επικρατούσα κατάσταση και για τις ενέργειες που
θα πρέπει να γίνουν και εκ μέρους του ΟΑΣΑ και

του Υπουργείου καθώς και εκ μέρους των συντα-
ξιούχων για να βρούμε την επιθυμητή λύση του
προβλήματος. Οφείλουμε να πούμε στο σημείο
αυτό ότι σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε από
τον Οκτώβριο του 2017 που προέκυψε το πρόβλη-
μα, ο κύριος Διευθύνων είχε θετική σκέψη και
πάντα μας διαβεβαίωνε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυ-

νατό για να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα
και από ό,τι έχουμε διαπιστώσει μέχρι σή-
μερα στα λόγια του διακρίνουμε την ειλι-
κρίνεια που πιστεύουμε ότι θα γίνει πρά-
ξη. 

Κάναμε μία ανασκόπηση της όλης κα-
τάστασης, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι
στο πλευρό μας γιατί το αίτημά μας είναι
δίκαιο και το κόστος για την πολιτεία εί-
ναι μικρό, δεν είναι τόσο οικονομικό
όπως μας είπε αλλά περισσότερο κοινω-
νικό. Πρέπει όμως να υπάρξει νομοθε-
τική ρύθμιση και προς τα εκεί πρέπει
όλοι να εστιάσουμε τις προσπάθειές
μας. 

Μας ζήτησε επιπλέον στο επόμενο
Δ.Σ. του ΟΑΣΑ να παρευρεθούν 3 εκπρό-
σωποί μας να λάβουν μέρος στις διαδι-
κασίες του Δ.Σ. ενημερώνοντας τα μέλη
για το πρόβλημα που έχει ανακύψει μετά
την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτη-
ρίου στα σταθερά μέσα συγκοινωνίας και
τον αποκλεισμό των συνταξιούχων από
αυτά, μας διαβεβαίωσε δε ότι η εισήγη-
ση η δική του θα είναι θετική.

Στο τέλος της συζήτησης έδωσε την
υπόσχεση ότι θα γίνει ενημέρωση στους αρμο-
δίους υπαλλήλους των σταθμών να διευκολύ-
νουν τους συνταξιούχους κατά τη μετακίνησή
τους στις σταθερές συγκοινωνίες.

Για ό,τι νεότερο υπάρξει θα σας ενημερώ-
σουμε.

Η Διοίκηση

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Στις 26 Ιουνίου τέσσερα μέλη των Σωματείων Μεταφορών οι Τα-
ταράκης Θεοχάρης από το Σωματείο Συνταξιούχων Ο.Α.Σ.Α, Ρουσιάς
Ευθύμιος από το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, Μπελεχάκης Ιωάν-
νης από το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ και ο Καραγεώργος Πα-
ναγιώτης από τον Σύλλογο Συνταξιούχων του Υπουργείου Μεταφο-
ρών κλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α και στη συ-
νεδρίασή του ενημέρωσαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με τις με-
τακινήσεις των μελών μας στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Όλα τα μέλη
του Δ.Σ. εκφράστηκαν θετικά για το πρόβλημά μας πλην όμως όπως
μας είπαν, το θέμα είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών,
μας υποσχέθηκαν δε ότι και αυτοί από την πλευρά τους θα κατα-
βάλλουν προσπάθειες για να έχουμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα
που μας απασχολούν και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Δυ-
στυχώς όμως αν και πέρασαν αρκετές μέρες από τότε και παρά τις
επιστολές που στείλαμε καθώς και τις τηλεφωνικές ενοχλήσεις που
έχουν γίνει δεν κατορθώσαμε ακόμη να δούμε τον κύριο Γραμματέα
του Υπουργείου. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τη χαρά να τον δούμε
πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Τότε που θα μας έχουν
ανάγκη να μας δουν.

Η Διοίκηση

Στο Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α

Στις 11 Ιουνίου τα Σωματεία Συνταξιούχων
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΣΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
• ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΠΑΠ
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΣΑ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
• ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πραγματοποίησαν κοινή σύσκεψη στα γραφεία του Σωματείου Συνταξιούχων
ΟΑΣΑ Ικτίνου 2 στην Αθήνα κατά την οποία εξέτασαν την επικρατούσα κατάσταση

που έχει διαμορφωθεί στους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του ΗΣΑΠ μετά την εφαρ-
μογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και το κλείσιμο των σταθμών με τις πύλες ει-
σόδου-εξόδου που είναι απαγορευτικές για τους συνταξιούχους. Έγινε μία εποι-
κοδομητική συζήτηση, ακούστηκαν πολλές προτάσεις και ιδέες που στο τέλος
είχαν την ίδια κατάληξη, να γίνει αιφνιδιαστική επίσκεψη στον ΟΑΣΑ και να επι-
μείνουμε να δούμε εκτός προγράμματος για μία εισέτι φορά τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σκουμπούρη για να πάρουμε την οριστική απάντηση, εκ
μέρους του φορέα τις αποφάσεις που έχουν πάρει σχετικά με τη δωρεάν μετα-
κίνηση των συνταξιούχων με τα σταθερά μέσα συγκοινωνίας, καθότι για τα Λε-
ωφορεία – Τρόλεϊ – Τραμ και Προαστιακό (στο αστικό μέρος) μας έχει δοθεί εκ
μέρους του κ. Διευθύνοντος η διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει η ανοχή των αρμο-
δίων υπαλλήλων του ελεγκτικού μηχανισμού οπότε δεν υφίσταται πρόβλημα.

Η Διοίκηση

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν

στις εκλογές 28 και 29 Μαρτίου 2018 αποφασίστη-
κε να συγκροτηθούν και οι ομάδες εργασίας από
όλα τα εκλεγέντα μέλη του Σωματείου Δ.Σ. και Ε.Ε.
για να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση όλων των
προβλημάτων που θα παρουσιάζονται αλλά και για
να υπάρχει αντικείμενο εργασίας για όλα τα μέλη.
Έτσι αφού κατανείμαμε τα τρέχοντα θέματα καθώς
και αυτά που μπορεί να προκύψουν, σε έντεκα το-
μείς, δημιουργήσαμε τις ένδεκα ομάδες εργασίας.
Η κάθε ομάδα θα αξιολογεί το κάθε θέμα της αρ-
μοδιότητας που θα προκύπτει και θα ενημερώνει
το Προεδρείο του Σωματείου ούτως ώστε όποιο
θέμα δεν λύνεται εν τη γενέσει του θα έρχεται
προς συζήτηση στο Δ.Σ. και να αποφασίζει το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στην πρώτη
συνεδρίασή του:

Από ποιους αποτελούνται οι κοινές ομάδες ερ-
γασίας

1. Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας «Ο ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΣ»

Γιώργος Αρβανίτης – Λάμπρος Ντρης – Αναστά-
σιος Μπασιάς – Αντώνιος Γεωργιλάς

2. Δημόσιες Σχέσεις
Λάμπρος Ντρης – Τριαντάφυλλος Τριανταφύλ-

λου – Νίκος Κλημαντίρης – Μιχάλης Μαντάς
3. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Εκδρομές
Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου – Λάμπρος Ντρης

– Τάσος Μπασιάς – Πέτρος Βαλιάνος
4. Θέματα Ταμείου Συντάξεων
Ρουσιάς Ευθύμιος – Ζαχαρής Ιωάννης – Μητρο-

κώτσας Νικόλαος – Μπονάρος Ηλίας – Αρβανίτης
Γεώργιος

5. Θέματα Υγείας
Ζαχαρής Ιωάννης – Μαντάς Μιχάλης – Κλημαν-

τίρης Νίκος – Μητροκώτσας Νικόλαος – Μπονάρος
Ηλίας

6. Πορεία Δικαστικών Υποθέσεων του Σωμα-
τείου

Ρουσιάς Ευθύμιος - Ζαχαρής Ιωάννης - Μητρο-
κώτσας Νικόλαος - Μπονάρος Ηλίας – Αρβανίτης
Γεώργιος

7. Απογραφή Περιουσιακών Στοιχείων του Σω-
ματείου

Μαντάς Μιχάλης – Κουτσοθόδωρος Νικόλαος –
Βαλιάνος Πέτρος – Αρβανίτης Γεώργιος – Ντρης
Λάμπρος – Κλημαντίρης Νικόλαος

8. Τακτοποίηση Αρχειου του Σωματείου
Ρουσιάς Ευθύμιος – Ντρης Λάμπρος – Αρβανί-

της Γεώργιος – Μπασιάς Αναστάσιος – Βαλιάνος
Πέτρος

9. Λειτουργία Γραφείων 
Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή – Χειμώνας Ιωάν-

νης – Μαντάς Μιχάλης
10. Θέματα Μουσείου 
Ρουσιάς Ευθύμιος – Κουλοβασιλοπούλου Φω-

τεινή – Κλημαντίρης Νικόλαος – Χειμώνας Ιωάννης
– Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος

11. Ιστοσελίδα Σωματείου
Γεωργιλάς Αντώνης – Χειμώνας Ευάγγελος –

Μπασιάς Αναστάσιος

ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Ομάδες Εργασίας

Τη λύση για να σταματήσει την εισιτηριο-
διαφυγή σε λεωφορεία και τρόλεϊ ψάχνει το
Υπουργείο Μεταφορών. Πρώτο μέτρο που
πάρθηκε είναι η επιβίβαση να γίνεται μόνο
από την μπροστινή πόρτα, ενώ ξεκινούν οι
έλεγχοι εισιτηρίων, κατά προτεραιότητα στις
ώρες αιχμής. Τα πρώτα στοιχεία από την
εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεί-
χνουν ότι μόλις το 20 % των επιβατών στα δύο
αυτά μέσα φτάνει ως τα επικυρωτικά μηχα-
νήματα. Αυτές όμως οι μετρήσεις είναι πλα-

σματικές καθώς δεν υπάρχει η κατάλληλη
ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου Με-
ταφορών και δεν είναι όλοι τζαμπατζήδες οι
επιβαίνοντες στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ,
αλλά κάτοχοι μηνιαίας κάρτας που δεν έχουν
καταλάβει ότι η κάρτα τους πρέπει να επικυ-
ρώνεται σε κάθε μέσο στο οποίο εισέρχονται.
Δεν είναι σίγουρο ότι με την επιβίβαση από
την μπροστινή πόρτα θα έχει κάποιος αποτέ-
λεσμα για πολλούς λόγους που οι αρμόδιοι
τους γνωρίζουν. Η Διοίκηση

Η επιβίβαση στα Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Υποχρεωτική η είσοδος στα λεωφορεία από την μπροστινή πόρτα Ο Γενικός Διευθυντής των ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. συνάδελφος Νίκος
Αλεξαντωνάκης μετά από μία μεστή και πολύχρονη διαδρομή
στους χώρους του ΗΣΑΠ και της ΣΤΑ.ΣΥ ανήκει πλέον στις τάξεις
των μελών του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καθώς ήρθε το
πλήρωμα του χρόνου για να συνταξιοδοτηθεί. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σωματείου μας καλωσορίζει στις τάξεις του το νέο του
μέλος και του εύχεται να έχει υγεία ατομική και οικογενειακή να
ζήσει χρόνια πολλά και να χαίρετε την κάθε στιγμή μαζί με αυτούς
που αγαπάει. Το Σωματείο μας τον ευχαριστεί για όσο προσέφερε
για το σύνολο των συνταξιούχων όλα τα χρόνια που ήταν εν ενερ-
γεία και τώρα που έγινε συνταξιούχος θα θέλαμε τα φώτα του σε
πολλά θέματα με την πείρα και τη γνώση που διαθέτει.

Συνταξιοδοτήθηκε ο Νίκος Αλεξαντωνάκης



Για να φτάσει κανείς στη Νέα Μονή Φανερω-
μένης, ακολουθεί την περιφερειακή οδό Κορίν-
θου – Άργους με κατεύθυνση το Χιλιομόδι. Φτά-
νοντας ο επισκέπτης στον λόφο της Νέας Μονής
ξεκουράζεται στη βρύση της, απ’ όπου η θέα εί-
ναι ωραιότατη, καταπράσινο τοπίο, αμφιθεατρικό
με πεύκα και θάμνους που ευωδιάζουν. Ανεβαί-
νοντας κατόπιν τον λόφο συναντά στη βορειοα-
νατολική πλευρά, έξω από τον περίβολο της Μο-
νής, το παλιό ναΐδριο της Αγίας μαρίνας, το οποίο
λέγεται ότι είναι το αρχαιότερο της Πελοποννή-
σου. Το εσωτερικό του κοσμείται από αξιολογό-
τατες τοιχογραφίες του 16ου – 17ου αιώνα. Με-
γάλη σιδερένια πύλη οδηγεί τον επισκέπτη στο
εσωτερικό της Μονής. Απέναντί του αντικρίζει
τον κομψό λευκό ναό της φανερωμένης και γύρω
του. σε σχήμα Π, τα κελιά των μοναζουσών. Πάνω
από την είσοδο του ναού μία εντοιχισμένη μαρ-
μάρινη πλάκα εικονίζει στο πάνω μέρος την Πα-
ναγία, ένθρονη, με τον μικρό Χριστό, εικόνα πα-
ρόμοια με «Το Άξιον Εστί» του Αγίου Όρους.

Υπάρχει επιγραφή που αναφέρει ότι ο ναός οι-
κοδομήθη το 1897 και εγκαταστάθηκαν οι μονα-
χοί μεταφέροντας την εικόνα της Φανερωμένης
από την παλιά μονή που είχε υποστεί ζημιές από
τον σεισμό του 1854.

Το καθολικό της Νέας Μονής είναι σταυροει-
δής ναός δικιόνιος με τρούλο. Η εικόνα της Πα-
ναγίας της Φανερώμενης δεσπόζει στο τέμπλο
του 16ου - 17ου αιώνος. Έχει παραστάσεις από
την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στη Μονή
υπάρχει μεγάλος θησαυρός Αγίων Λειψάνων. Το
μοναστήρι τιμάται στην Κοίμηση της Θεοτόκου,
15 Αυγούστου. Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής εί-
ναι η Γερόντισσα Ευπραξία Ζέρβα.

Η Διοίκηση

5O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

Λίγα λόγια για το μοναστήρι 
της Φανερωμένης Χιλιομοδίου

Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η
ετήσια γιορτή του Σωματείου μας με ημερήσια
εκδρομή που θα γίνει στην Ιερά Μονή Φανερω-

μένης στο Χιλιομόδι. Εκεί θα τελεστεί αρτοκλασία για
να έχουμε υγεία εμείς και οι οικογένειές μας, επίσης
θα τελεστεί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
όλων των συναδέλφων μας που έχουν φύγει από κον-
τά μας τους οποίους δεν πάψαμε ποτέ να τους αγαπά-
με και να τους αισθανόμαστε δίπλα μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Είναι γνωστό ότι όλοι βιώνουμε τα καλά που μας

έφεραν τα αλλεπάλληλα μνημόνια τα οποία μας έχουν
γονατίσει κυριολεκτικά, όμως δεν πρέπει να σκύψου-
με και άλλο το κεφάλι, επιβάλλεται και πρέπει να κά-
νουμε την επανάστασή μας, να βγούμε μπροστά και
να δείξουμε ότι πρέπει να ζήσουμε και θα ζήσουμε.

Ένας τρόπος είναι η συμμετοχή μας στις διάφορες
εκδηλώσεις του Σωματείου μας και η εκδήλωση της
4ης Οκτωβρίου προσφέρεται σε όλους μας να δούμε

τη ζωή από
άλλη οπτική
γωνία, να δού-
με τη ζωή από
την ανθρωπι-
στική πλευρά της συναδελφοσύνης και της αλληλεγ-
γύης.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, 
Δήλωσε και συ συμμετοχή στη γιορτή – εκδρομή

του Σωματείου μας για να περάσεις μία ξεχωριστή μέ-
ρα συντροφιά με αυτούς τους συναδέλφους σου που
ήσουν στον ίδιο χώρο εργασίας για πολλά χρόνια, να
χαρείς και να ξεφαντώσεις με χορό και με τραγούδι,
για να αναπολήσεις τα παλιά και να ξεχάσεις τα σημε-
ρινά. Η 4η Οκτώβρη είναι μία ιδιαίτερη μέρα για τους
συνταξιούχους του ΗΣΑΠ και για το Σωματείο μας. Έλα
και συ να τη γιορτάσουμε μαζί.

Τιμή συμμετοχής 12,00 ευρώ το άτομο
Η Διοίκηση

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 

Στις 4 Οκτωβρίου η Ετήσια Γιορτή – εκδρομή του Σωματείου μας

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες 
να γίνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς 

μετά την επιστροφή μας 
από τις καλοκαιρινές διακοπές μας

1. 4 Οκτωβρίου: Ημερήσια εκδρομή-γιορτή του Σωματείου μας στην Ιερά
Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. Α΄ Πρόταση 7-14 Οκτωβρίου 8ήμερη εκδρομή: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ –

ΜΠΑΡΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ
Ενδεικτική τιμή: 590 ευρώ

Επιβάρυνση μονόκλινου: 175 ευρώ
Β΄ Πρόταση 7-16 Οκτωβρίου 10ήμερη εκδρομή: ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΡΟ-

ΒΗΓΚΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΝΔΟΡΑ – ΓΕΝΟΒΑ – ΜΟΝΑΚΟ – ΝΙΚΑΙΑ –
ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΒΙΝΙΟΝ – ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ – ΤΣΙΡΟΝΑ – ΠΑΡΜΑ – ΜΠΟ-
ΛΩΝΙΑ

Ενδεικτική τιμή: 785 ευρώ 
Επιβάρυνση μονόκλινου: 285 ευρώ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΑΝΘΗΣ
30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 4ήμερη εκδρομή: Για Ξάνθη όπου θα γίνει

η καθιερωμένη πλέον εδώ και 12 χρόνια βράβευση των αριστούχων μαθη-
τών-μαθητριών του Γυμνασίου Σμίνθης. Μετά τη βράβευση αναχώρηση για
την Καστοριά όπου θα έχουμε τον χρόνο για να γνωρίσουμε και να απολαύ-
σουμε τις ομορφιές της πόλης. Η μεταβολή στο πρόγραμμα γίνεται λόγω των
γνωστών γεγονότων στην Αδριανούπολη με τον παράνομο εγκλεισμό στις
φυλακές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Ενδεικτική τιμή: 160 ευρώ

Μετά την απομάκρυνση του Διοικητού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΕΦΚΑ) κ. Αθανασίου Μπακαλέξη χρέη Διοικητού εκτελούσε ο Υποδιοικητής κ.
Λάμπρος Σέμπος ο οποίος από τις 28 Ιουνίου είναι ο νέος Διοικητής του ΕΦΚΑ. 

Η τοποθέτηση μετά από μήνες στην ακέφαλη ουσιαστικά διοίκηση του ΕΦΚΑ
του κ. Λάμπρου Σέμπου λύνει ένα πρόβλημα, όμως τα προβλήματα που έχει μπροστά
του και περιμένουν να επιλυθούν από αυτόν είναι πολλά και απαιτούν άμεσα λύσεις.

Ευχόμαστε στον νέο Διοικητή του ΕΦΚΑ να έχει δυνάμεις για να δώσει τις
ενδεδειγμένες λύσεις στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και δεν επιδέχονται
καθυστερήσεις. Ο καθένας κρίνεται από τα έργα του.

Η Διοίκηση

Νέος Διοικητής του ΕΦΚΑ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Η14η Ιουνίου έχει καθοριστεί ως Παγ-
κόσμια Ημέρα του Εθελοντή αιμοδό-
τη, αφιερωμένη ως μέρα γενεθλίων

του Αυστριακού γιατρού Καρλ Λαντστάινερ,
που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος το 1900
και αργότερα τα ρέζους ο οποίος τιμήθηκε
το 1930 με το NOBEL Ιατρικής για τη ση-
μαντική για την ανθρωπότητα ανακάλυψη
αυτή. Σήμερα το μήνυμα του εορτασμού της
Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη, που δεν
είναι μόνο να εξαλείψει την προκατάληψη,
τον φόβο και την ελλιπή ενημέρωση και την
άγνοια που υπάρχει γύρω από την αιμοδο-
σία, αλλά: 

Να προσελκύσει νέους εθελοντές αι-
μοδότες.

Να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισ-

σότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί
αιμοδότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αι-
μοδότες.

Να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών
την ιδέα της εθελοντικής και άνευ ανταλ-
λάγματος, της μη αμειβόμενης Εθελοντι-
κής Αιμοδοσίας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, για μία
εισέτι φορά κάνουμε έκκληση για την ενερ-
γή σας συμμετοχή στην εθελοντική αιμο-
δοσία του ΗΣΑΠ. Υπάρχουν πολλές και
πολλοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι
συνταξιούχοι μας που μπορούν να προσφέ-
ρουν μία φιάλη αίματος είναι μία προσφορά
ζωής στον συνάνθρωπό σας αλλά ίσως και
στον ίδιο τον εαυτόν σας, μην το αρνηθείτε.

Η Διοίκηση



Πόσες φορές από το 2011 ακούσαμε από επίσημα χείλη των κυ-
βερνήσεων, κάθε φορά που ανακοίνωναν νέα μέτρα (περικο-
πές) για τις συντάξεις ότι είναι η τελευταία φορά και μας δια-

βεβαίωναν με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κα-
μία περαιτέρω μείωση…

Κάθε χρόνο τα ίδια και ξανά τα ίδια και το ψαλίδισμα των συντά-
ξεων έγινε σε μόνιμη βάση. Δεν σεβάστηκαν ούτε τις δικαστικές απο-
φάσεις ανωτάτων δικαστηρίων και τελικά φτάσαμε στο σημείο η σύν-
ταξή μας να καταντήσει φιλοδώρημα.

Το παρακάτω αναλυτικό παράδειγμα επιβεβαιώνει την πτωτική πο-
ρεία της επικουρικής μας σύνταξης και τη μείωση που υπέστη από
τους μνημονιακούς νόμους οι οποίοι μάλιστα κρίθηκαν και αντισυν-
ταγματικοί! αλλά και με τον Ν. Κατρούγκαλου που είχε σαν αποτέλε-
σμα να χάσουμε τα � της αρχικής μας σύνταξης.

Παράδειγμα:
Συνταξιούχος συνταξιοδοτήθηκε το 2010 με αρχικό μικτό ποσό

σύνταξης 586,27 ευρώ. Από το 2011 σταδιακά του επεβλήθησαν οι πα-
ρακάτω μνημονιακές κρατήσεις και η σύνταξη διαμορφώθηκε όπως
στο παρακάτω παράδειγμα:
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 586,27
1. Ν. 3986/11 8% 46,90 Σύνταξη μεγαλύτερη από 300 ευρώ

(Εισφορά Αλληλεγγύης)
μείωση βάσει κλίμακας 3% - 10%

2. Ν. 4024/11 30% 116,81 Σύνταξη μεγαλύτερη από 150 ευρώ
μείωση 30%

3. Ν. 4051/12 20% 84,51 Μείωση βάσει κλίμακας 10% - 20%
4. 4093/12 15% 50,71 Σύνταξη ή συντάξεις με άθροισμα

μεγαλύτερο από 1.000,01 ευρώ μεί-
ωση 5% - 20%

5. ΕΤΕΑ 5,2% 14,94
Ασθένεια 6% 16,34 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ από 1/1/2016
Φόρος 36,85 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 219,21

Το ποσό αυτό ελάμβανε ο συνταξιούχος μέχρι και τον Αύγουστο
του έτους 2016.

Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ 4387/2016
Από τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 έχουμε την εφαρμογή του Ν.

Κατρούγκαλου, με τον νέο τρόπο υπολογισμού της επικουρικής μας
σύνταξης.

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι στις 18/6/2015 με την υπ’
αριθ. 2287 αποφ. της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές που μας επεβλήθησαν με

τους Ν. 4051/2012 και 4093/2012 και σύμφωνα με την απόφαση καλεί
την κυβέρνηση να συμμορφωθεί άμεσα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν είχε εφαρμοστεί η πιο πάνω από-
φαση που αφορούσε τις επίμαχες μειώσεις οι απώλειες θα ήταν κατά
πολύ λιγότερο επώδυνες για τους συνταξιούχους. Το σημαντικότερο
είναι ότι με τον επανυπολογισμό ο Ν. Κατρούγκαλου επιβάλλει νέο
ποσοστό αναπλήρωσης (0,4927) που η μείωση αγγίζει το 45% με απο-
τέλεσμα η επικουρική σύνταξη να έχει καταντήσει φιλοδώρημα, όπως
θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια.

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν. 4387/2016)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 586,27
ΜΕΙΩΣΕΙΣ (2,3,4 & 5) - 266,97
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 319,30
Συντ. αναπλ. x 0,4927 157, 28
Ασθένεια 6% 9,44
Φόρος 21,00
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 126,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 72,50%

Με τον επανυπολογισμό διαπιστώνουμε ότι: 
1) Έχει σταματήσει να γίνεται παρακράτηση για την εισφορά αλλη-

λεγγύης γιατί η σύνταξη πλέον είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Για τον
λόγο αυτό δεν έχουμε επιστροφή αναδρομικών. 

2) Από το αρχικό μικτό ποσό σύνταξης μέχρι τον επανυπολογισμό
η μείωση αγγίζει το 74%, χάσαμε δηλαδή τα ¾ της σύνταξής μας.

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου 
του Σωματείου
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Σοκ διαρκείας έχει φέρει στους ασφα-
λισμένους αλλά και γενικότερα
στους συνταξιούχους, οι οποίοι θε-

ωρούνται από όλους ο αδύναμος κρίκος
και εύκολος για τα ισοδύναμα μέτρα κάθε
φορά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με-
ταξύ Κυβέρνησης και ΤΡΟΪΚΑΣ, ο νόμος
Κατρούγκαλου που ήδη έκλεισε δύο χρό-
νια από την ψήφισή του. Και αυτό γιατί οι
διατάξεις του Μαΐου 2016 (περικοπές 2,9

δισ. ευρώ σε επικουρικές, εφάπαξ, μερί-
σματα, ΕΚΑΣ, μείωση στις νέες συντάξεις
κ.λπ.) τις οποίες πέρασε, με ελαφρά την
καρδία, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μα-
ζί με τις τροποποιήσεις που ήλθαν τον
Μάιο του 2017 και θα ισχύσουν από το
2019 (π.χ. περικοπές 3,1 δισ. ευρώ στις κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις μέσω του
περιορισμού της προσωπικής διαφοράς)
προβλέπουν αφαίρεση πάνω από 6 δισ.

ευρώ από τις τσέπες των συνταξιούχων.
Αν σε αυτά τα πακέτα προστεθούν και οι
παρεμβάσεις άνω του 1 δισ. ευρώ που πέ-
ρασαν τον Ιούλιο του 2015, δηλαδή η επι-
βολή εισφοράς υγείας 6% και στις επικου-
ρικές συντάξεις, καθώς και η αύξηση από
3-4% σε 6% στις κύριες συντάξεις αλλά και
η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης από
τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, τότε το συ-
νολικό κόστος των τεσσάρων μεγάλων πα-

κέτων μέτρων στο ασφαλιστικό την περίο-
δο 2015-2017 με ορίζοντας εφαρμογής και
την περίοδο 2019-2022 με τη μείωση του
αφορολόγητου από το 2020, ξεπερνά τα 7
δισ. ευρώ καμία κατηγορία συνταξιούχων
ή υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένων δεν
γλύτωσε έως τώρα, ούτε θα γλυτώσει μελ-
λοντικά από αυτές τις ανατροπές και ότι
και αν ακούγεται είναι σκέτη κοροϊδία.

Η Διοίκηση

Έκλεψαν 7 Δισ. Ευρώ από τους συνταξιούχους 
με τον Νόμο Κατρούγκαλου 4387/2016

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ…ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συνάντηση με τον 
Διευθύνοντα 
Σύμβουλο

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής την 1η Ιουνίου είχαν
μία πρώτη συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο των ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Γεώργιο Θωμόπουλο.
Πέρα από το εθιμοτυπικό της επίσκεψης καθώς
ήταν η πρώτη συνάντηση μετά τις εκλογές του
Σωματείου μας και την ανάδειξη των νέων Συμ-
βουλίων Σωματείου και Ελεγκτικής Επιτροπής,
είχαμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε και να συ-
ζητήσουμε με τον κ. Διευθύνοντα πολλά από τα
θέματα που μας απασχολούν και ειδικά με το θέ-
μα της μετακίνησης με τα μαζικά μέσα, καθώς
και με άλλα θέματα μικρότερης σημασίας, πλην
όμως ουσιαστικά. Ο κύριος Θωμόπουλος έδειξε
ενδιαφέρον για όλα τα θέματά μας και ανανεώ-
σαμε το ραντεβού μας μαζί του σε λίγες ημέρες
για να έχουμε μία τεκμηριωμένη και διεξοδική
ανάλυση των προβλημάτων που συζητήσαμε χω-
ρίς βέβαια να δώσουμε τις λύσεις των.

Η Διοίκηση

Που βρίσκεται 
η αλήθεια!

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης κ. Αναστάσιος Πετρόπου-
λος, σε ερώτηση που του έγινε από το
Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε σχετικά με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων και για τις
περικοπές που έχουν προγραμματιστεί να
γίνουν από 1-1-2019 απάντησε με γρίφους
«Ο επανυπολογισμός, ως εσωτερική δια-
δικασία του ΕΦΚΑ, καταρχάς αποδεικνύει
ότι ένα μεγάλο μέρος – σχεδόν οι μισές
συντάξεις – δεν έχουν καμία μείωση. Για
σχεδόν το 20% των συντάξεων προκύπτουν
αυξήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις μικρές, σε
άλλες περιπτώσεις μεγάλες. Κυρίως οι μι-
κρές συντάξεις έχουν μία ενίσχυση. Όπως
και όσοι κατέβαλαν στο παρελθόν υψηλές
εισφορές». Αν είναι έτσι όπως τα λέει ο
κύριος Υφυπουργός γιατί δεν δημοσιοποι-
ούν, όπως είχαν υποχρέωση να κάνουν
από τον Ιανουάριο του 2018, τον επανυπο-
λογισμό των συντάξεων για να χαρούν τα
2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων που
σήκωσαν όλο το βάρος των μνημονίων που
μας επέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις των τε-
λευταίων οκτώ χρόνων.

Ο Εκδότης

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣY
Για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ πραγματοποιήθηκαν
εκλογές στις 7 Ιουνίου 2018.

Εγγεγραμμένοι 385
Εψήφισαν 348
Έγκυρα 342
Άκυρα – Λευκά 6

ΕΛΑΒΑΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 135
ΔΑΣ – ΣΤΑ.ΣΥ 50
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 157

Με βάση τα αποτελέσματα εκλέγονται:

Από τον Συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Για το Δ.Σ.
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΪΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)

Για την Ε.Ε.
ΚΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για το Ε.Κ.Α.
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΪΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από τον συνδυασμό «ΔΑΣ – ΣΤΑ.ΣΥ»
Για το Δ.Σ.

ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για την Ε.Ε.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Για το Ε.Κ.Α.

ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Από τον συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Για το Δ.Σ.
ΛΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΜΑΝΤΩ)
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΑΝΘΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Για την Ε.Ε.
ΚΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για το Ε.Κ.Α.
ΛΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΑΝΘΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ είναι η εξής:
Πρόεδρος Λύρης Νικόλαος
Α΄ Αντιπρόεδρος Καϊμάκης Ξενοφών
Β΄ Αντιπρόεδρος Ξανθιώτης Δημήτριος
Αναπληρωτής Γραμματέας Κανελλόπουλος Ιωάννης
Οικονομικός Γραμματέας – Έφορος Καλογριδάκης Εμμανουήλ
Μέλη Γουρδούπη Διαμάντω

Τσιριγώτη Παναγιώτα
Ρενιέρης Ελευθέριος
Κοντογιάννης Παναγιώτης

Σταθοπούλου Παναγιώτα
Χαϊδάς Χρήστος
Διαμαντοπούλου Παρασκευή
Καρακώστας Κωνσταντίνος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εύχεται στο νεοεκλεγέν συμβούλιο της
Ένωσης Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει σε μία εποχή
που συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας βρίσκεται εν διωγμό και χρειάζεται μεγάλη
προσπάθεια από όλους για να βρει τον δρόμο του. 

Η Διοίκηση

Ηέντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών και σε συνδυασμό με τα υψηλά
επίπεδα υγρασίας συνθέτουν το πλέον ευνοϊκό σκηνικό για την εκκόλαψη
κουνουπιών. Υπό τα δεδομένα αυτά, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο-

σημάτων έχει αποστείλει εγκυκλίους, συνιστώντας την άμεση πληροφόρηση των κα-
τοίκων και ειδικά αυτών που δίνουν μάχη με τα λασπόνερα και την κακοκαιρία ώστε
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Πέρα όμως από τις καιρικές συνθήκες
που επικρατούν, οι υγειονομικές αρχές της χώρας έχουν σημάνει συναγερμό εξαιτίας
της καταγραφής δύο πρώτων περιστατικών με τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Δυτική
Αττική που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε ανακοίνωσή του σημειώνει
ότι οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού κατά την τρέχουσα περίοδο δεν μπορούν να
προβλεφθούν με ασφάλεια, καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς
παράγοντες. Επιπλέον οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων

οι ασθενείς παραμένουν χωρίς συμπτώματα ή παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, ενώ
οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου, αφορούν συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,
καθώς και άτομα με χρόνια νοσήματα. 

Τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια περιλαμβάνουν τη χρήση εγκε-
κριμένων δραστικών εντομοαπωθητικών ουσιών σώματος και περιβάλλοντος, σητών,
κουνουπιέρων, κλιματιστικών, ανεμιστήρων κ.λπ. Επιπρόσθετα, οι ειδικοί του Κέντρου
συνιστούν να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των εστιών αναπαραγωγής κουνου-
πιών, που περιλαμβάνουν αποφυγή δημιουργίας λιμναζόντων νερών σε μπαλκόνια,
αυλές, κήπους, απομάκρυνση των στάσιμων νερών με αναποδογύρισμα ή κάλυψη
όλων των δοχείων που περιέχουν νερά και καταλήγει το Κέντρο «ως εκ τούτου, συ-
νιστούμε να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα ατομικής προστασίας από κουνούπια
σε όλη την επικράτεια».

Η Διοίκηση

Επέστρεψε ο ιός του Δυτικού Νείλου
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Περιορισμοί 
στο δικαίωμα
προσφυγής 

στο ΣτΕ

Το β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας
έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι στις ομαδικές αι-

τήσεις ακύρωσης δεν θα καταβάλλεται ένα παρά-
βολο των 150 ευρώ, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλ-
λά θα καταβάλλει ξεχωριστά 150 ευρώ ο καθένας
από όσους συμμετέχουν στην αίτηση ακύρωσης. 

Η απόφαση της πλειοψηφίας εκτιμάται ότι θα
περιορίσει σε μεγάλο βαθμό το δικαίωμα πρόσβα-
σης των πολιτών στα Δικαστήρια για να διεκδική-
σει το δίκιο του. Πάντως κατά την άποψη της μει-
οψηφίας οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις «ου-
δόλως θεσπίζουν υποχρέωση καταβολής παραβό-
λου για καθέναν χωριστά από τους διαδίκους, που
ενώνονται στο κοινό δικόγραφο στο πλαίσιο του
δικονομικού θεσμού της ομοδικίας, εφόσον μάλι-
στα η ακυρωτική δίκη αφορά την αντικειμενική νο-
μιμότητα μιας διοικητικής πράξης και όχι αυτοτε-
λείς ατομικές αξιώσεις».

Θα περιμένουμε την απόφαση της Ολομέλειας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την ελπίδα να μην
υιοθετήσει την απόφαση του β΄ Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας γιατί τότε χάνεται για
λόγους οικονομικούς το δικαίωμα στον Έλληνα
πολίτη να διεκδικήσει το δίκιο του.

Η Διοίκηση

Καλή επιτυχία 
στα παιδιά μας

και στα εγγόνια μας
Ιούνιος και Ιούλιος είναι οι μήνες της μεγάλης

δοκιμασίας για τους μαθητές που τελειώνουν το
Λύκειο και επιχειρούν να κάνουν το μεγάλο άλμα
που είναι η επιτυχία τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Είναι μεγάλο το άγχος, ψυχοφθόρα η αγωνία,
κρίσιμη η συμμετοχή σε αυτήν την δοκιμασία
που υποβάλλονται τα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας τα οποία θα κριθούν από την προετοιμασία
που έχουν κάνει, από τη δυνατότητα να κρίνουν
ορθά και να αναλύουν σωστά και εποικοδομητι-
κά όλα αυτά που έχουν διδαχθεί στα μαθητικά
τους χρόνια από τον παιδικό σταθμό μέχρι το Λύ-
κειο. Όμως για να αποκτήσει ο μαθητής το τρί-
πτυχο της ορθής σκέψης, της σωστής ανάλυσης
και της εποικοδομητικής σύνθεσης, πρέπει να
εκπαιδευτεί κατάλληλα με υπομονή και επιμονή
από τους διδασκάλους του. Τότε θα έχει τη δυ-
νατότητα μέσα στις τρεις ώρες που διαρκεί κάθε
δοκιμασία στις πανελλήνιες εξετάσεις να οργα-
νώσει σωστά τις σκέψεις του και να συνθέσει τις
απαντήσεις του. Κατά περίεργη σύμπτωση, η
αγωνία και το άγχος των μαθητών που συμμετέ-
χουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισα-
γωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμ-
πίπτει με την κορύφωση της δοκιμασίας, της
αγωνίας και του άγχους για την επόμενη μέρα,
για το μέλλον τους και για το αύριο της ζωής
τους, έτσι μετά από μία εξάχρονη δοκιμασία σε
Γυμνάσιο – Λύκειο, ήρθε πλέον η ώρα για γεν-
ναίες, αλλά και για ορθές αποφάσεις. Για να μπο-
ρέσουν να σκεφτούν ορθά, να απαντήσουν σω-
στά και να αποφασίσουν φρόνιμα θα πρέπει να
έχουν εκπαιδευτεί σωστά. Εάν η εκπαίδευση και
η ζωή τους έχουν εφοδιάσει της ορθής σκέψης,
της σωστής ανάλυσης και της εποικοδομητικής
σύνθεσης, τότε θα μπορούν να έχουν και τη δυ-
νατότητα να αναπτύξουν αυτόνομη σκέψη και
κριτική ικανότητα. Μία αποτυχία ασφαλώς και θα
προκαλέσει πόνο και πολλά δάκρυα, όμως δεν
είναι το τέλος της ζωής. Η ζωή δεν σταματά στην
πρώτη αποτυχία, πρέπει τα παιδιά μας να ατενί-
ζουν με θάρρος και αυτοπεποίθηση τη ζωή η
οποία απλώνεται μπροστά τους η οποία θα τους
δώσει πολλές ευκαιρίες για να δείξουν τις ικα-
νότητες που διαθέτουν για να ανταπεξέλθουν
στις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται καθημε-
ρινά στη ζωή τους.

Η Διοίκηση

Στο Εφετείο 

οι 86 συνάδελφοι 

για τις αποζημιώσεις
Στο Εφετείο προσέφυγαν οι ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κατά των

86 συναδέλφων μας που είχαν κερδίσει πρωτόδικα
τη γνωστή υπόθεση των αποζημιώσεων από 1η Ια-
νουαρίου 2011 μέχρι 31 Αυγούστου του ιδίου έτους.
Ήταν αναμενόμενο ότι η νομική υπηρεσία των ΣΤΑ.ΣΥ
θα εφεσίβαλε την πρωτόδικη απόφαση καθώς είναι
πάγιο καμία υπηρεσία να μην αρκείται και να μην υλο-
ποιεί πρωτόδικες αποφάσεις. Ήδη άρχισαν να κοινο-
ποιούνται στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους οι
εφέσεις οι οποίες θα φτάσουν στο ακροατήριο και θα
εκδικαστούν από τον Δεκέμβριο του 2019 και μετά
μέχρι τέλος του 2020. Το Σωματείο παρακαλεί όλους
τους συναδέλφους που έχουν πάρει κλήση για να πα-
ρουσιαστούν στα δικαστήρια να επικοινωνήσουν μαζί
μας. Για το θέμα αυτό ό,τι νεότερο υπάρξει θα σας
κρατάμε ενήμερους. Μέχρι να αρχίσουν να εκδικά-
ζονται οι υποθέσεις αυτές στο Εφετείο, λογικά θα
πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου
που εκδικάζεται τον Μάρτιο του 2019 οπότε θα αλλά-
ξει η όλη κατάσταση.

Στα 12 Ευρώ το ΕΚΑΣ για το 2019

Στα όρια της εξαφάνισης θα βρεθεί το Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων το γνωστό ΕΚΑΣ που είχε χορη-
γήσει πριν από πολλά χρόνια η πολιτεία για τους ηλικιωμέ-

νους άνω των 65 ετών που για πολλούς λόγους είχαν μία μικρή σύν-
ταξη που δεν τους επέτρεπε να ζήσουν στοιχειωδώς και τότε πράγ-
ματι η πολιτεία φρόντισε, και καλώς έκανε, να έρθει αρωγός και όχι
κριτής υπέρ των ανθρώπων αυτών που ήταν αρκετές χιλιάδες. Όμως
σήμερα επικρατεί άλλη άποψη στους κρατούντες ντόπιους και ξέ-
νους και καταργούν σχεδόν το ΕΚΑΣ καθώς για το 2019 θα μειωθεί
στα 12 ευρώ μηνιαίως και από το 2020 εντελώς. Συγκεκριμένα, η
εγκύκλιος προβλέπει πως από 1-1-2019 έως 31-12-2019 το Επίδομα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται απο-
κλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύν-
ταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων πλην ΟΓΑ
στον ΕΦΚΑ και οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της Τρά-
πεζας της Ελλάδας, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από
την έναρξη ισχύος του Νόμου 4387/2016, ως εξής:

1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροι-
στικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. 
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας

80% κα άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω
θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλι-
κίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του
2019, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της
συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύ-

ριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μι-
σθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το πο-
σό των 7.720, 00 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυ-
τού δεν λαμβάνονται υπόψιν τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη
αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της
στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα
προνοιακά βοηθήματα.

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλ-
λασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συν-
ταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884,00 ευρώ.

δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην
υπερβαίνει το ποσό των 11.000,00 ευρώ.

ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύν-
ταξης που καταβάλλεται κατά μήνα έκδοσης της παρούσας υπουρ-
γικής απόφασης στο οποίο συμεριλαμβάνεται και τα πάσης φύσε-
ως επιδόματα να μην υπερβαίνει τα εξακόσια σαράντα τρία (643,00)
ευρώ.

στ) Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων β, γ και δ αφορούν σε
εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017 και για τον λόγο αυτό
για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2019 εξετάζεται η δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και
επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοη-
θήμαετα και μέχρι του ποσού των 7.720,00 ευρώ, καταβάλλεται
επίδομα ποσού 12 ευρώ μηνιαίως.

Ο Εκδότης

Γολγοθάς έγιναν τα χαράτσια
για τους Έλληνες φορολογούμενους

Μπορεί οι κυβερνώντες να διατυμπανί-
ζουν ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, δυστυ-
χώς όμως για τους Έλληνες πολίτες δεν
υπάρχει φως στο τούνελ, καθώς είναι υπο-
χρεωμένοι μέχρι τέλους του έτους να κα-
ταβάλλουν 8 δις ευρώ σε φόρους και χα-
ράτσια. Η αρχή θα γίνει στις 31 Ιουλίου με
την καταβολή της πρώτης δόσης της Εφο-
ρίας – θα ακολουθήσουν ακόμη δύο δό-
σεις 28 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου.

Σειρά έχει μετά το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ
ο οποίος φέτος θα υπολογιστεί με τις νέες
αντικειμενικές αξίες, με αποτέλεσμα 1
εκατομμύριο ιδιοκτήτες να πληρώσουν
περισσότερο φόρο για την ακίνητη περι-
ουσία τους σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια. Δεν έχει διευκρινιστεί με ποια
κριτήρια έχουν υπολογιστεί οι νέες αντι-
κειμενικές αξίες, στην πράξη πάντως
πλήττουν τα λεγόμενα μέχρι χθες μεσαία
στρώματα της κοινωνίας, ίσως να υπάρχει
εκ μέρους της πολιτείας σχέδιο ισοπέδω-
σης των πάντων και να υπάρχουν δύο τά-

ξεις οι φτωχοί που είναι το σύνολον του
πληθυσμού και οι πλούσιοι που είναι μία
μικρή μειοψηφία, δηλαδή οι έχοντες και
κατέχοντες. Πάνω από 6 εκατ. ιδιοκτήτες
θα κληθούν να πληρώσουν συνολικά 3,1
δις ευρώ και θα πληρωθεί σε 5 μηνιαίες
δόσεις, αρχής γενομένης από τις 28 Σε-
πτεμβρίου 2018 και η τελευταία τον Ια-
νουάριο του 2019. Και τα χαράτσια συνε-
χίζονται με τα τέλη κυκλοφορίας καθώς
μέχρι το τέλος του 2018 θα πρέπει το κρά-
τος να εισπράξει 1,1 δις ευρώ. Πολλοί
όμως Έλληνες φορολογούμενοι δεν
έχουν μόνο αυτές τις τακτικές φορολογι-
κές υποχρεώσεις καθώς η πλειοψηφία
αυτών έχουν παλαιότερες φορολογικές
οφειλές τις οποίες και έχουν εντάξει στη
ρύθμιση των 100 δόσεων ή την πάγια ρύθ-
μιση των 12-24 δόσεων.

Με όλα αυτά τα μέτρα και με την μεί-
ωση μισθών και συντάξεων, οι φορολο-
γούμενοι δεν θα προλαβαίνουν να παίρ-
νουν ανάσα καθώς τα ραβασάκια για τις

πληρωμές φόρων – ΕΝΦΙΑ, τελών κυ-
κλοφορίας θα έρχονται το ένα πίσω από
το άλλο.

Τα χτυπήματα θα είναι επανωτά για
τους φορολογούμενους που ήδη δυσκο-
λεύονται για να τα βγάλουν πέρα και
αναγκάζονται να αφήνουν απλήρωτους
τους φόρους και τους λογαριασμούς
(ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) παρ’ ότι γνωρίζουν ότι
απειλούνται από κατασχέσεις καταθέσε-
ων, (εάν βέβαια υπάρχουν) και δεσμεύ-
σεις περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τ’ άλλα διατυμπανίζουνε ότι βγή-
καμε από τα μνημόνια και την οικονομική
κρίση που βιώσαμε 8 χρόνια και θα βιώ-
νουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Δυστυχώς
όμως για τους συνταξιούχους δεν φτά-
νουν τα οκτώ χρόνια συνεχών μειώσεων
των συντάξεών τους, θα πληρώνουν για
πολλά ακόμη χρόνια τις αστοχίες και τα
εγκληματικά λάθη των κυβερνόντων αυ-
τής της χώρας.

Η Διοίκηση

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου
Μνημονίου και την έξοδο όπως λέ-
γεται από την οικονομική κρίση που
έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την Ελ-
ληνική κοινωνία, γεννάται το ερώτη-
μα από όλους τους σκεπτόμενους
πολίτες αυτής της χώρας αν και πό-
σο είναι βιώσιμο το χρέος. 

Είναι το ερώτημα που θέτουν όλοι
σήμερα οι πολίτες στους κυβερνών-
τες και περιμένουν να πάρουν επι-
τέλους μία απάντηση που να είναι
προς τη θετική κατεύθυνση για να
αναπνεύσουν επιτέλους όλοι αυτοί
που όλα αυτά τα οκτώ χρόνια έχουν
πνιγεί από τα δυσβάστακτα μέτρα. Ο
κανόνας λέει ένα χρέος είναι βιώσι-
μο όταν μπορεί να χρηματοδοτείται.
Αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο που
υπάρχει για να κρίνει εάν το δημόσιο
χρέος μιας χώρας είναι βιώσιμο ή
όχι και αν τελικά χρειάζεται ανα-
διάρθρωση και όχι μόνο περικοπές
συντάξεων και μισθών, που αντί να

μειώσουν το χρέος, το διπλασιάζουν
όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια
στη χώρα μας, όπου το τεράστιο
κρατικό χρέος βύθισε τη χώρα στην
παρατεταμένη δημοσιονομική κρί-
ση. Τα ταμειακά ελλείμματα των τε-
λευταίων χρόνων ήταν η αφορμή. Η
παγκόσμια χρηματοπιστωτική ανα-
ταραχή ήταν το περιβάλλον της κρί-
σης που έπεσε πάνω μας κυριολε-
κτικά ως η τέλεια καταιγίδα και όλοι
περιμένουν στο ερώτημα αυτό μία
απάντηση. 

Θα υπάρξει αναδιάρθρωση του
Ελληνικού χρέους για να είναι βιώ-
σιμο; Μπορούν να ελπίζουν οι πολί-
τες αυτής της χώρας και να ονειρευ-
τούν καλύτερες μέρες σήμερα και
όχι μετά το 2060 όπως προγραμμα-
τίζουν οι λεγόμενοι αρμόδιοι; 

Περιμένουμε μία απάντηση που
δυστυχώς δεν πρόκειται να πάρουμε.

Η Διοίκηση

Είναι βιώσιμο το Ελληνικό χρέος;



Οχτώ χρόνια λιτότητας εγκλώβισαν τη
χώρα σε βαθιά, παρατεταμένη αι
ανακυκλούμενη οικονομική δυ-

σπραγία και κοινωνική καχεξία.
Θύματα είναι οι πιο υγιείς, παραγωγικές

δυνάμεις του τόπου, αλλά και οι πιο ευά-
λωτοι συμπολίτες μας.

Ανεργία, απορρύθμιση της αγοράς ερ-
γασίας, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός,
δημευτική φορολόγηση και εισφορολόγηση
εργαζομένων, συνταξιούχων, εμπόρων και
επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών,
διεύρυνση των κοινωνικών, οικονομικών
και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, πλειστηρια-
σμοί πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής
στέγης των θυμάτων της κρίσης, συνθέτουν
την αδιέξοδη δυστοπία που βιώνουμε όλοι.

Ο λαϊκισμός και η πόλωση, που κυριαρ-
χούν στη δημόσια σφαίρα, στερούν κάθε προ-
οπτική για τις υγιείς και παραγωγικές κοινω-
νικές δυνάμεις.

Για το λόγο αυτό, οι αντιπροσωπευτικότε-
ροι φορείς της κοινωνίας των πολιτών ανα-
λαμβάνουμε ενιαία δράση και συγκροτούμε
μια νέα, ευρεία κοινωνική συμμαχία.

Όλοι μαζί, θέτουμε την πατρίδα μας στην
πρώτη γραμμή με σκοπό την «παλινόρθωση»
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Αν-
τιτασσόμαστε έμπρακτα στην πόλωση. Ενώ-
νουμε δυνάμεις, ενεργούμε συλλογικά,
αθροίζουμε εμπειρία και τεχνογνωσία.

Για να πάμε μπροστά χρειαζόμαστε ένα
ρεαλιστικό και δίκαιο εθνικό σχέδιο παραγω-
γικής συγκρότησης.

Βασικοί πυλώνες της νέας προσπάθειας
είναι η ανθρωποκεντρική, διατηρήσιμη, χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, που στηρίζεται στο
κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύ-
νη.

Διεκδικούμε, δυναμικά, εναλλακτικές πο-
λιτικές και μέτρα εξόδου από την κοινωνι-
κοοικονομική κρίση:

1ον Δραστική καταπολέμηση της ανερ-
γίας και δημιουργία νέων, μακροπρόθεσμα
βιώσιμων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς
όρους και αμοιβές.

2ον Κοινωνικό Κράτος που παρέχει δί-
χτυ ασφαλείας για τις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες και τους πιο αδύναμους συμπολίτες
μας. Που θα προστατεύει την πρώτη κατοι-
κία και την επαγγελματική στέγη των θυμά-
των της κρίσης.

3ον Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
και καινοτομίας με γνώμονα ένα Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για το μετασχηματισμό
του παραγωγικού προτύπου της χώρας.

4ον Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, που θα ενισχύουν την υγιή επιχειρη-
ματικότητα, τον παραγωγικό σχεδιασμό και
το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

5ον Προστασία της δημόσιας υγείας, χω-
ρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με επαρ-
κή χρηματοδότηση του ΕΣΥ, με το φάρμακο
να παραμένει δημόσιο αγαθό.

6ον Δημόσιο σύγχρονο, αποτελεσματικό,
ψηφιακό, αξιοκρατικό. δημοκρατικό και
βιώσιμο με σεβασμό στα δικαιώματα των
πολιτών και των λειτουργών του. Εξάλειψη

των αντιαναπτυξιακών, διαρθρωτικών και
γραφειοκρατικών εμποδίων.

7ον Αξιοπρεπείς συντάξεις και – αυ-
τονοήτως – πλήρη εφαρμογή των δικα-
στικών αποφάσεων για τον ανακαθορι-
σμό του ύψους τους.

8ον Περιορισμό της εξοντωτικής φο-
ρολόγησης και εξάλειψη του δημευτικού
χαρακτήρα εισφορολόγησης, με παροχή
φορολογικών κινήτρων συνδεδεμένων
με την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.

9ον Πολιτικές αγοράς εργασίας που
δεν θα αναπαράγουν την εκμετάλλευση, τη
φτώχεια και τον αθέμιτο ανταγωνισμό με-
ταξύ των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα θα
αναβαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και
θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

10ον Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και εμπέ-
δωση του Κράτους Δικαίου.

Στις 30 Μαΐου 2018 η «Κοινωνική Συμ-
μαχία» ξεκινά με την «ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ
ΔΡΑΣΗΣ» ενάντια στις ασκούμενες πολιτι-
κές λιτότητας, ανεργίας και υπερφορολό-
γησης.

Για μια άλλη Ελλάδα!
Χωρίς «λουκέτα» και στρατιές ανέργων!!
Στόχος μας είναι η Ελλάδα που δουλεύει,

παράγει, δημιουργεί και πετυχαίνει!!!
Οι φορείς που συγκροτούμε την «Κοινω-

νική Συμμαχία»:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ
2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟ-

ΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ

4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙ-
ΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΣ
10. ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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E: info@socialalliance.gr, T: 2108202296

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

TA NEA AΠΟ ΤΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Και αυτό το χρονικό διάστημα Ιουνίου –
Ιουλίου 2018 η Ανωτάτη Γενική Συνο-

μοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας έδειξε
μία κινητικότητα βέβαια μπορεί να μην εί-
ναι η ενδεδειγμένη και στο ύψος που θα
θέλαμε όλοι να είναι. Όλα όμως κρίνονται
κάτω από ποιες συνθήκες γίνονται οι κινή-
σεις και οι ενέργειες που επιβάλλονται να
γίνουν καθώς και οι πόροι που υπάρχουν
για να κυλήσουν τα γρανάζια μιας σκου-
ριασμένης ατμομηχανής, καθώς σήμερα
ζούμε σε μία κοινωνία που τα πάντα εξαρ-
τώνται από το χρήμα και τις γνωριμίες. Δεν
έχεις χρήμα και γνωριμίες μένεις στο πε-
ριθώριο. Παρ’ όλα αυτά και με αυτά τα πε-
νιχρά μέσα που κατέχει η Α.Γ.Σ.Σ.Ε κινείται
στα πλαίσια της πληροφορικής των αρμο-
δίων για το τι είναι Α.Γ.Σ.Σ.Ε, το τι επιδιώκει
και πως θα μπορέσει να διαδραματίσει τον
ρόλο που της ανήκει στο συνδικαλιστικό
κίνημα των συνταξιούχων ξεκινώντας από
την πληροφόρηση και την ενημέρωση ζη-
τώντας να έχει διαδοχικές συναντήσεις με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρω-
θυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτι-
κών κομμάτων. 

Στις 14 Ιουνίου το αίτημά μας έγινε απο-
δεκτό από τον Πρόεδρο του ΛΑΕ κ. Πανα-
γιώτη Λαφαζάνη που μαζί με τον πρώην
Υπουργό Δημήτριο Στρατούλη και των

πρώην Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ. Ιωάννη Δού-
κα, είχε μία εποικοδομητική συνεργασία
με το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε αποτελού-
μενο από τον Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίτη,
τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Ευθύμιο Ρου-
σιά, τον Οργανωτικό Γραμματέα Κώστα
Κοντούλη και το μέλος Βασίλη Δαμιανό.
Έγινε μία συζήτηση για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει σήμερα η Α.Γ.Σ.Σ.Ε καθώς
και οι συνταξιούχοι της χώρας με τα αλλε-
πάλληλα μνημόνια που τους έχουν μειώσει
πάνω από 50% τις συντάξεις των. Καταθέ-
σαμε τις προτάσεις μας και ζητήσαμε από
την αντιπροσωπεία της ΛΑΕ να γίνει αρω-
γός και βοηθός για να βρεθούν οι ενδε-
δειγμένες λύσεις αυτών των προβλημάτων.

29 Ιουνίου 2018 με Πρόεδρο
της Δημοκρατίας

Στις 29 Ιουνίου το Προεδρείο της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε μαζί με τα προεδρεία και άλλων
συνεργαζόμενων ομοσπονδιών συνταξιού-
χων είχαν μία προγραμματισμένη συνάν-
τηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλο.

Από την πρώτη αυτή συνάντηση πρέπει
ασφαλώς να κρατήσουμε την εγκαρδιότητα
της υποδοχής που τύχαμε εκ μέρους του
κυρίου Προέδρου και τη διάθεση που είχε

να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι της
χώρας μας. Πέρα από την ενημέρωση που
έγινε δια ζώσης στον κ. Πρόεδρο δώσαμε
και γραπτό υπόμνημα με τα θέματά μας. Ο
κ. Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι αφού
μελετήσει όλα τα θέματα που του θέσαμε
θα έχει μαζί μας μία νέα συνάντηση τον Σε-
πτέμβριο και τότε θα πάρουμε τις απαντή-
σει του για τα θέματά μας.

Μπορεί να ήταν η πρώτη και εθιμοτυ-
πική συνάντηση με τον κ. Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας έδειξε όμως και το ανθρώπινο
πρόσωπό του καθώς νοιάζεται και πονά για
τους συνταξιούχους της πατρίδας του.

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές ευελ-
πιστούμε σαν Α.Γ.Σ.Σ.Ε να έχουμε συναν-
τήσεις με τον κύριο Πρωθυπουργό, με τους
αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής κα-
θώς και τους αρμοδίους υπουργούς της
κυβέρνησης, να τους ενημερώσουμε για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα
οι συνταξιούχοι μετά από 8 χρόνια διαδο-
χικών μειώσεων των συντάξεών μας λόγω
των μνημονίων.

Σας γνωρίζουμε, ότι λόγω των καλο-
καιρινών διακοπών τα γραφεία της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε θα παραμείνουν κλειστά από 6
Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου

Η Διοίκηση

Αγαπητέ κύριε Ρουσιά
Έστω και ετεροχρονισμένα δέξου τα συγχαρητήρια

μου για την επανεκλογή σου στον προεδρικό «θώκο» του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ. Λυπάμαι που δεν ήμουν εκεί να σε ψη-
φίσω, επειδή απουσιάζω στο εξωτερικό.

Εσύ και τα υπόλοιπα μέλη που εκλέχτηκαν πρόσφατα
στο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν εγγύηση για όλους
μας… εμάς του «απόμαχους», ελπίδα αγωνιστική για την
υπεράσπιση των όσων «δικαιωμάτων» μας έχουν απομεί-
νει και αναγκών μας κρατούν ακόμα στη ζωή.

Τα ιδιαίτερα χαιρετίσματα μου στο καλό μου εργατικό,
ευαίσθητο, αγωνιστικό «παιδί» μου που ακούει στ’ όνομα
Ηλία Μπονάρο.

Σ’ ευχαριστώ.
Υ.Γ.

Από δω και πέρα θα προσπαθήσω να φτάνουν έγκαιρα στον
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» τα μικρά αφηγήματα για την ιστορία των ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ και ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘ-
ΜΟΥ που αποτελούσαν άλλωστε ένα σταθερό δίκτυο κοινωνικής
αλληλεγγύης και πολιτισμού για τους εργαζόμενους στους ΕΗΣ
- ΗΣΑΠ.

Ελπίζω να εξακολουθούν να είναι ευπρόσδεκτα.
Πρέπει να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε.
Η μνήμη είναι η αιωνιότητα. Πηγή της δημιουργικότητας και

της ιστορικότητάς μας.
Με την αγάπη μου, πάντοτε.

Λάκης Κουρετζής
Κηφισιά 18.6.2018

Αγαπητέ Συνάδελφε Λάκη Κουρετζή,
Σας αποκαλώ συνάδελφο γιατί θεωρώ ότι είστε ένα

κομμάτι από τους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ και όχι κύριε καθηγητά
που είναι λίγο απόμακρο.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για τις εγκάρδιες ευχές σας, είναι ευχές που
βγαίνουν μέσα από τη ψυχή σας και μας οπλίζουν με θάρ-
ρος και δύναμη για να καταβάλλουμε ιδιαίτερα μεγάλες
προσπάθειες για να βρισκόμαστε δίπλα στους συναδέλ-
φους μας και να αντιμετωπίζουμε μαζί τα συσσωρευμένα
προβλήματα που μας χρέωσαν τα 8 χρόνια μνημονίων.

Αγαπητέ Μπαλού, κάθε φορά που καθυστερεί να έρθει
ένα κείμενό σας για τον «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» αισθάνομαι ότι κάτι
λείπει από τις σελίδες της εφημερίδας μας καθώς τα κεί-
μενά σας είναι η συνέχεια των ΕΗΣ – ΗΣΑΠ μέσα από το
παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα που από τη δε-
καετία του 1950 οι ΕΗΣ παρείχαν στα παιδιά των εργαζο-
μένων. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να λαμβάνουμε τακτικά
τα κείμενά σας, μέσα από τα κείμενα αυτά αναπολούμε
όλοι μας τις καλές στιγμές που περάσαμε εμείς και τα παι-
διά μας στις παιδικές κατασκηνώσεις της Βαρυμπόμπης.

Με άπειρη αγάπη και σεβασμό
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Ευθύμιος Ρουσιάς

Για Πικρές Στιγμές είναι 
τόσο σημαντικά 

τα Λόγια Αγάπης…
Τη στιγμή αυτή έχω πραγματικά τόση ανάγκη για λόγια

αγάπης κι ενδιαφέροντος, έτσι όπως τα διάβασα στα μη-
νύματα σας καθώς βίωσα και τα ανθρώπινα συναισθήματα
του προέδρου μας κου Ρουσιά.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμπαράσταση σας,
στην πικρή απώλεια του καλού μου Κώστα.

Η ερημιά στο χώρο μου είναι τραγική και δυστυχώς σε
τέτοιες πληγές, μόνο ο χρόνος έχει τη δύναμη να απαλύνει!

Η οικογένεια μου, δοξάζω το Θεό, είναι μια ζεστή αγκαλιά
… προσπαθούν για μένα ενώ και για όλους αυτή η πληγή
πονάει.

Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα ξαναγράψω στον « Ηλε-
κτρικό»…

Αυτή τη στιγμή αν το τολμούσα θα πίκραινα τους ανα-
γνώστες μου.

Νοιώθω ευγνωμοσύνη που με τιμάτε… 
Σας ευχαριστώ όλους πολύ!

Ζωή Σταματάκη

Αγαπητή Ζωή,
Βαρύς και αβάστακτος ο πόνος σου, με την απώλεια

του αγαπημένου σου συζύγου Κώστα έχει αφήσει δυσα-
ναπλήρωτο κενό στην καρδιά σου, που μόνο ο χρόνος
μπορεί να απαλύνει. Όλοι όσοι σε γνωρίσαμε σε θεωρού-
με μία δυναμική προσωπικότητα και θα πρέπει να προ-
σπαθήσεις να σταθείς και πάλι στα πόδια σου και να αν-
τιμετωπίσεις κατάματα τη ζωή με όσα μας φέρνει ευχά-
ριστα ή δυσάρεστα.

Αγαπητή Ζωή, πρέπει να ξέρεις ότι στις σελίδες του
«Ηλεκτρικού» έχει πάντα μία θέση η πένα σου, το πότε
εσύ θα το κρίνεις.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Επιστολές 
που λάβαμε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
SOCIAL ALLIANCE

SAVE THE DATE: 30 ΜΑΪΟΥ 2018
«ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ»
Για μια άλλη Ελλάδα - Ενάντια σε 

ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Οι εργαζόμενοι (μισθωτοί – ελεύθεροι επαγ-
γελματίες), δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιού-
χοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την επι-
κρατούσα κατάσταση, αποφάσισαν να ενωθούν
και να σχηματίσουν την Κοινωνική Συμμαχία. Για
δική σας ενημέρωση παραθέτουμε το ενημερω-
τικό έντυπο που έχουν εκδώσει.

Ασφαλώς και δεν συμφωνούμε με όλους αυ-
τούς σαν Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καθώς μας
χωρίζει άβυσσος. Δυστυχώς όμως είμαι υποχρε-
ωμένος να συμμαχήσουμε και με τον διάβολο τη
στιγμή που μας δέρνουν όλοι οι άνεμοι και τα
μπουρίνια και προσπαθούμε να πιαστούμε από κά-
που για να περισώσουμε κάτι από όλα αυτά που
αποκτήσαμε με ιδρώτα και αίμα.



Τα παιδικά όνειρα και οι άδολες επι-
θυμίες γιγαντώνονται πάντα στη θύ-
μηση του παιδιού και παίζουν σπου-

δαίο ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα
και της προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν και ο
Ανέστης όταν θυμόταν τον Πειραιά η καρδιά
του χτυπούσε γρήγορα. Τότε που τον πήγε
για πρώτη φορά η θεία του η Λυκαιρία, νό-
μισε πως ήταν όνειρο. Τι πολλά φώτα, τι μα-
γαζιά με βιτρίνες μεγάλες, γεμάτες πραμά-
τιες, τι πολλές καραμέλες, μα τόσες πολλές
πού τις βρήκανε; Μα υπάρχουνε άραγε τό-
σες πολλές καραμέλες; Το μπακάλικο του
Λιακάκου της γειτονιάς του είχε δεν είχε
ένα γυάλινο βάζο με καραμέλες, κι εκείνο
μισογεμάτο.

Και τι πολλά σπίτια, τόσο ψηλά με πα-
τώματα πολλά, το ‘να πα στ’ άλλο και κολ-
λητά το ‘να με τ’ άλλο. Και φώτα, φώτα
πολλά παντού, οι δρόμοι φέγγανε ολάκαι-
ροι και κόσμος, πολύς κόσμος, τι κόσμος
ήταν αυτός;

Αμ το Τραμ; Που έστριβε σκούζοντας στις
ράγες και νταννν… νταννν… νταννν… ο
οδηγός την καμπάνα με το ποδάρι του να
ακούνε οι διαβάτες και να φεύγουν μη χτυ-
πήσει κανείς τους.

Ήθελε όλη μέρα να ‘ναι μέσα στο Τραμ.
Μόνο που ο κόσμος του έφερνε ζάλη. Τι πο-
λύς κόσμος!! Ο Ανέστης ήθελε να μένανε
στον Πειραιά και όχι στο Πέραμα και να πη-
γαίνανε όλο με το Τραμ. Το ‘λεγε στον μπαμ-
πά του να πάνε να καθίσουν στον Πειραιά,
αλλά εκείνος δεν ήθελε. Γιατί να μη θέλει;
Αν ήταν εκείνος μπαμπάς θα το ‘θελε! Όταν
θα μεγάλωνε θα πήγαινε να καθότανε στον
Πειραιά. Στον Πειραιά που ‘χει και τα πολλά
καράβια. Τι μεγάλα καράβια!! Και τι μεγάλα
φουγάρα που είχανε!! Και τι πολύ καπνό
βγάζανε τα φουγάρα εκείνα!! Ούτε η φωτιά
της κουζίνας τους δεν έβγαζε τέτοια κάπνα.

- Πα! Αυτά τα φουγάρα χωράνε ίσαμε εί-
κοσι κουζίνες του σπιτιού τους, σκέφτηκε,
για να βγάζουν τόσο καπνό.

- Έλα Ανέστη, πάμε κοντά στον οδηγό,
του φώναξε ο μικρός του αδελφός Κώστας
που πήγαινε κι αυτός μαζί τους στον Πει-
ραιά.

- Πάμε, του απάντησε χαρούμενος.
- Μην πάτε μπροστά, μην πάτε μπροστά,

είπε σιγά η θεία Λυκαιρία, θα ενοχλήσετε
τον οδηγό, έπειτα δεν αφήνει κι ο εισπρά-
κτορας.

- Έτσι δεν είναι κύριε εισπράκτορα;
Μα ο καλοκάγαθος και ευγενικός ει-

σπράκτορας που έτυχε και ήταν πλησίον
τους, είχε άλλη γνώμη.

- Μην ανησυχείτε κυρία μου, δεν θα ενο-
χλήσουν. Ο οδηγός είναι καλός και αγαπάει
τα παιδιά, άλλωστε και τα δικά του παιδιά
είναι συνομήλικα με τα δικά σας.

- Αν είν’ έτσι ας πάνε, μα για λίγο.
- Εγώ ξέρω να οδηγώ. Δεν ξέρω να οδη-

γώ νομίζεις; είπε ο Ανέστης.
- Σιγά να μην ξέρεις.
Ο Ανέστης έλεγε πως όταν μεγάλωνε θα

‘παιρνε ένα δικό του τραμ. Ο Κώστας δε μι-
λούσε, κοίταξε έξω από το παράθυρο τον
κόσμο και τα αυτοκίνητα. Ήθελε κι αυτός να
καθότανε στην πόλη και να πήγαινε σχολείο
κάθε μέρα με το τραμ.

Η θεία ήρθε κοντά στα παιδιά.
- Να βλέπετε και να μη μιλάτε, γιατί ενο-

χλείτε τον οδηγό.
- Δεν πειράζει κυρία μου, δε μ’ ενόχλη-

σαν καθόλου, μέχρι τώρα καμιά ερώτηση
δεν μου ‘καναν.

- Αλήθεια παιδιά, πρώτη φορά ταξιδεύε-
τε με το τραμ;

- Πρώτη φορά όχι, αλλά τόσο μακριά ναι.
- Δηλαδή;
- Να! Έχουμε πάει από τη στάση Σάββα

μέχρι τη στάση Παπαδοπούλου.
- Και μια φορά μέχρι τη Μπλαζάκη,

συμπλήρωσε ο Κώστας.
- Ναι και μια φορά μέχρι τη Μπλαζάκη,

ποτέ όμως μέχρι τον Πειραιά.
- Σήμερα πάμε, είναι η πρώτη φορά μέ-

χρι Πειραιά γι’ αυτό πάμε με τη θεία μας για
να μας προσέχει.

- Η θεία μας πήρε για να μας πάρει παι-
χνίδια από τα μαγαζιά του Πειραιά.

- Την άλλη βδομάδα είναι Χριστούγεννα,
εμείς θα πούμε τα κάλαντα και θα της δώ-
σουμε τα λεφτά για τα παιχνίδια.

- Και τι παιχνίδια θέλετε, ρώτησε ο οδη-
γός.

- Εγώ θέλω ένα αυτοκίνητο που να κουρ-
δίζει, είπε ο Ανέστης.

- Κι εγώ ένα καράβι που να τρέχει στο
νερό. Όταν μεγαλώσω θα γίνω καπετάνιος,
είπε ο Κώστας.

- Μπράβο παιδιά! Να ‘στε καλά παιδιά
και καλοί μαθητές και η καλή σας θεία θα
σας πάρει τα παιχνίδια.

- Και τι τάξη πάτε δε μας είπατε; Ρώτησε
ο εισπράκτορας.

- Εγώ πάω δευτέρα και ο αδελφός μου
πρώτη, απάντησε ο Ανέστης.

- Μα δε μας είπατε κύριε οδηγέ, πώς
κουνιέται αυτό το Τραμ, ρώτησε με απορία
ο Ανέστης.

- Εμείς δεν είδαμε ούτε καπνούς ούτε να
ξεφυσάει σαν δράκος τούτο το τρένο.

- Ναι, ναι γιατί τα τρένα που δείχνουν οι
ζωγραφιές στο σχολείο μας βγάζουν καπνό,
συμπλήρωσε και ο μικρότερος Κώστας.

- Κρίμα που πάτε και σχολείο, είπε ο
οδηγός. Δεν καταλαβαίνετε πως κουνιέται
με ηλεκτρισμό;

Τα δύο παιδιά προσπαθούσαν να κατα-
λάβουν, αλλά η φαντασία τους ήθελε το τρέ-
νο μαζί με τον καπνό.

- Και τι θα πει ηλεκτρισμός;
Εδώ τα βρήκε κάπως δύσκολα ο οδηγός

και παρόλο που τους είπε για ένα ποτάμι
που τρέχει κι είναι όλο ενέργεια και βάζει
μπρος τη μηχανή του Τραμ, τα παιδιά είχαν
λίγο πολύ πελαγώσει. Ανέλαβε ο εισπρά-
κτορας να εξηγήσει.

- Να, πώς έχουμε φως, το φως είναι
ηλεκτρισμός. 

Μα ούτε αυτό μπορούσαν να το καταλά-
βουν.

- Εμείς στο σπίτι μας δεν έχουμε ηλε-
κτρικό φως. Όταν θέλουμε να διαβάσουμε
ανάβουμε τη λάμπα. Πώς θέλετε να ξέρου-
με;

- Καλά παιδιά, όταν πάτε στην Ε΄ τάξη
θα μάθετε στη φυσική ιστορία τι είναι ο
ηλεκτρισμός που τον ανακάλυψε ο άνθρω-
πος τα τελευταία χρόνια και μπορεί να κινεί
τρένα χωρίς καπνό, εργοστάσια χωρίς φω-
τιά και θόρυβο και να φωτίζει τις πόλεις και
τα σπίτια του, είπε ο οδηγός και τους έδωσε
καλοκάγαθα από μία δραχμή να πάρουν
καραμέλες.

Πού να φανταζόταν τότε ο οδηγός του
Τραμ πως τα δύσκολα χρόνια θα πέρναγαν
και θα ερχόταν μια άλλη εποχή που οι κα-
ραμέλες που τόσο λάτρευαν τα παιδιά δεν
θα τις υπολόγιζαν σχεδόν καθόλου.

Έστριβε το τραμ και με το νταννν…
νταννν… φθάσανε στην αφετηρία πλατεία
Οδησσού. Τα παιδιά χαιρετίσανε τον καλό
οδηγό και τον καλό εισπράκτορα που ‘χαν
γίνει καλοί φίλοι και κατεβήκανε χαρού-
μενα με τη θεία να πάνε για ψώνια στα μα-
γαζιά.

Τα φαγητά, διάφορα και ποικίλα, φτιάχνονται για να
τα τρώμε! Αυτά τα φαγητά είναι που μας συντηρούν
στη ζωή. Αυτά, είναι, που μας δίνουν δύναμη, ή χο-

ληστερίνη, ζάχαρο, ή μας προξενούν θρομβώσεις και άλ-
λα … υγιεινά ! Ακόμα, και για να … χορέψουμε, είναι
απαραίτητα, αφού, ως γνωστόν, νηστικό αρκούδι δεν χο-
ρεύει – πόσο μάλλον ο άνθρωπος. Τα φαγητά, τα επιμε-
λούνται οι ειδικοί, που είναι οι σεφ! Όλοι ζούμε κάτω από
την φαντασία, το μαγικό χέρι ή την γευστική δεινότητα
ενός σεφ – ο πιο γνωστός σεφ είναι η μάνα μας και η
γυναίκα μας! Πολλοί υποστηρίζουν, ότι το φαγητό είναι
κομμάτι του πολιτισμού μας. Όσο πιο ταλαντούχος είναι
ο σεφ τόσο πιο ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες μας προ-
σφέρει. Το φαγητό, είτε προωθημένης γαστρονομικής
κουλτούρας ή ταπεινής έμπνευσης, χρησιμοποιεί, υπο-
χρεωτικά… υλικά, αυτό που λέμε πρώτες ύλες, για να
πετύχει περίτεχνες οπτικές πανδαισίες ή γεύσεις που
απογειώνουν ουρανίσκους και κοιλιές! Και ο σεφ, αλλά,
κυρίως, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, είναι εκείνα
που θα δώσουν μοναδικές εμπειρίες, εξαιρετική γεύση,
καινοτόμες ιδέες, και θα αναδείξουν την ποιότητα, βρί-
σκοντας ανταπόκριση στις επιθυμίες και στις απαιτήσεις
του κάθε… πελάτη. Ευτυχώς, σε αυτές τις πρώτες ύλες,
δεν συμπεριλαμβάνεται ο Σανός, που, σύμφωνα με σχε-
τικές μελέτες, προορίζεται για τα ζώα, αφού θεωρείται
πολύ δυναμωτικός, έξτρα γευστικός ενώ συμβάλει απο-
τελεσματικά στο κυκλοφοριακό τους! Οι σεφ, φτιάχνουν
συνταγές, είναι οι πρώτοι στην κουζίνα, ασχολούνται με

το μαγείρεμα, αλλά, και με το σερβίρισμα με στόχο να σε
κάνουν οπαδό τους ή πελάτη τους! Το φαγητό είναι,
αναντίρρητα, απαραίτητο, όμως οι φιλόσοφοι έχουν θέσει
ένα ερώτημα, που παραμένει ακόμα αναπάντητο: τρώμε
για να ζούμε ή ζούμε για να τρώμε; Προς το παρόν, όπως
μου είπε ο φίλος ο Σωτήρης, ούτε τρώμε, ούτε ζούμε,
προσθέτοντας μου ένα άλλο ερώτημα: ψηφίζουμε γιατί
ξέρουμε ή ξέρουμε γιατί ψηφίζουμε ; Μερικοί, λένε, λέει
ο Σωτήρης, ότι το φαγητό έχει κάτι από ερωτική σχέση,
αφού το σκέφτεσαι, το λαχταράς, το απολαμβάνεις, το
θέλεις, και δεν σου …τελειώνει ποτέ η επιθυμία να το
κατακτήσεις. Βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείεις και τις
απογοητεύσεις όταν η νοστιμιά του σε αποζημιώνει, στο
…ύψος των συντάξεων που φρόντισαν οι διάφορες κυ-
βερνήσεις, προς χάρη των Μνημονίων, να μας αφήσουν!
Κι ο Σωτήρης, συνεχίζει, λέγοντας μου, πως το φαγητό
ακουμπά και στην… πολιτική και πιο πολύ στους πολιτι-
κούς! Διότι, σου λέει, η πολιτική ( με ήττα ή με όμικρον
γιώτα) ασχολείται και με το μαγείρεμα! Και βέβαια υπάρ-

χει και ο σεφ που καθορίζει το μενού, τις θερμίδες και
το κόστος του φαγητού. Έχουν μια ξεχωριστή ικανότητα
να σου σερβίρουν, σχεδόν πάντα το ίδιο πιάτο, με μονα-
δικό υλικό το… Σανό, γαρνιρισμένο, μάλιστα, με αληθο-
φανή καρυκεύματα, με άνοστες ή ανύπαρκτες σάλτσες,
αλλά σε μπόλικες ποσότητες, συνοδεύοντας το με υπο-
σχετικές ερωτικού βερμπαλισμού. Ο Σανός, αν και είναι
ένα υλικό, για… ζώα, όπως είπαμε, αλλά, επειδή είναι
αβλαβές, δεν προκαλεί ταχυπαλμία, εξάπτει τη φαντασία,
χρησιμοποιείται και για τους… ψηφοφόρους και σερβί-
ρεται, τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα, με την μο-
ναδική σάλτσα, αποκλειστικής έμπνευσης της πολιτικής
και των πολιτικών: του αέρα… κοπανιστού! Το περίεργο
είναι πως οι πελάτες ( διάβαζε ψηφοφόροι) καταναλώ-
νουν απίστευτες ποσότητες Σανού, όχι μόνο προεκλογι-
κά, αλλά και μετά, χωρίς να νοιώθουν μια κάποια βαρυ-
στομαχιά από την …Σανοφαγία! Διότι ο Σανός, ως υλικό
πολιτικού μαγειρέματος, είναι πάντα καλομαγειρεμένος,
σερβίρεται, με γραβατομένη ή αγράβατη γαρνιτούρα (εί-
χε ξεκινήσει, αυστηρά με γραβάτα, ύστερα πέρασε στο
ζιβάγκο ) και τις περισσότερες φορές, εξάπτει τη φαντα-
σία, νομιμοποιεί την υπερβολή και αφήνει τη λογική στο
απυρόβλητο της κρίσης μας και της κριτικής μας, τρώ-
γοντας τον …αμάσητο. Κι ο Σωτήρης, που έχει φάει, μέ-
χρι σήμερα καντάρια… Σανό, όπως ισχυρίζεται, και μέ-
νοντας, σχεδόν πάντα… νηστικός, προτείνει, στους διά-
φορους Σανοφαγάδες… Σανοαφαγία ! Για σκεφτείτε το,
μπορεί να βελτιώσετε και τη …ζωή σας!
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Του Νίκου Μουλίνου
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Πολιτιστικής

Ενώσεως Περάματος



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-
τίου μας ζήτησε να έχει μία ενημέ-
ρωση από το Δικηγορικό Γραφείο

του Λουκά Αποστολίδη για την πορεία των
υποθέσεων που έχει αναλάβει να διεκπε-
ραιώσει το γραφείο του, τα χρόνια που συ-
νεργάζεται με το Σωματείο μας.

Για δική σας ενημέρωση σας παραθέ-
τουμε την απάντηση του Δικηγορικού
Γραφείου Λουκά Αποστολίδη και των συ-
νεργατών του.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΟΥ ΗΣΑΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα, 18/05/2018
Αξιότιμοι κύριοι, 

Στα πλαίσια της μακρόχρονης συνερ-
γασίας που έχει αναπτύξει η Δικηγορική
μας Εταιρεία με το Σωματείο Σας, σας
αποστέλλουμε το παρόν ενημερωτικό ση-
μείωμα σχετικά με την εξέλιξη των υπο-
θέσεων που έχει αναθέσει το Σωματείο
σας στην Δικηγορική μας Εταιρεία.

Σχετικά με την δικαστική διεκδίκηση
των εξόδων κηδείας από χήρες πρώην
συνταξιούχων του ΗΣΑΠ σας ενημερώ-
νουμε ότι η αγωγή κατατέθηκε τον Ιούνιο
του 2010 και αφορά 37 συνολικά χήρες
πρώην συνταξιούχων του ΗΣΑΠ. Το πρώ-
το όνομα της αγωγής είναι Μαρία Αρώνη
κ.λ.π (σύνολο εναγουσών 37). Η εν λόγω
αγωγή είχε προσδιοριστεί για να συζητη-
θεί στις 14/5/2018 στο 31ο Μονομελές Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και ανα-
βλήθηκε για τις 26/11/2018 λόγω μη προ-
σκόμισης φακέλου από την Διοίκηση δη-
λαδή από το αρμόδιο ταμείο. Είναι η 5η

φορά που αναβάλλεται η υπόθεση για το
λόγο ότι το Ταμείο δεν προσκομίζει τις
απόψεις επί της υποθέσεως καθώς και
τον σχετικό φάκελο. Αρχικά η υπόθεση εί-
χε προσδιοριστεί να συζητηθεί την
28.03.2016 και έκτοτε αναβάλλεται συνε-
χώς για το λόγο που σας περιγράφουμε
παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση έχει ενη-
μερωθεί η Διοίκηση του Σωματείου Σας
ότι για την συζήτηση της υπόθεσης απαι-
τείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από
την κάθε μια χήρα που έχει καταθέσει την
αγωγή καθώς επίσης ληξιαρχική πράξη
θανάτου του κάθε συνταξιούχου του

ΗΣΑΠ, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγε-
νών, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης
διαθήκης καθώς και περί μη αποποίησης
κληρονομιάς. Πάντως σε κάθε περίπτωση
οι πιθανότητες ευδοκίμησης της εν λόγω
υπόθεσης είναι ελάχιστες καθώς η τάση
που επικρατεί στα δικαστήρια είναι να
απορρίπτονται οι εν λόγω αγωγές ως ου-
σία και νόμω αβάσιμες καθώς θεωρείται
ότι υπερισχύουν οι καταστατικές διατάξεις
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικά με την διεκδίκηση του επιδό-
ματος εθνικής αντίστασης από συνταξιού-
χους του ΗΣΑΠ και αγωνιστών της Εθνι-
κής Αντίστασης σας ενημερώνουμε ότι η
εν λόγω αγωγή συζητήθηκε στις
19.09.2017 ενώπιον του 2ου Τριμελούς Δι-
οικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η από-
φαση μέχρι και σήμερα δεν έχει ακόμα
εκδοθεί. Μόλις έχουμε κάποια εξέλιξη θα
προβούμε σε σχετική σας ενημέρωση.
Προς ενημέρωση σας η εν λόγω αγωγή εί-
χε κατατεθεί το 2007 με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης 41664/2007 και αφορούσε 25
συνολικά συνταξιούχους. Το πρώτο όνομα
της αγωγής είναι Αθανασόπουλος Νικό-
λαος κ.λπ (σύνολο 25). Η εν λόγω υπόθε-
ση είχε εισαχθεί να συζητηθεί αρχικά στο
ακροατήριο του 2ου Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών και εξεδόθη η υπ΄
αριθμ. 6934/2010 προδικαστική απόφαση
με την οποία υποχρέωνε το Ταμείο να
προσκομίσει τις απόψεις του και τον σχε-
τικό φάκελο για την υπόθεση. Στην συνέ-
χεια η υπόθεση προσδιορίστηκε εκ νέου
για την δικάσιμο της 03.06.2014 και μετά
από νέες αναβολές καθώς και μια ματαί-
ωση λόγω εκλογών προσδιορίστηκε για
την παραπάνω δικάσιμο ότε και συζητή-
θηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. 

Αναφορικά με τις μαζικές προσφυγές
– αγωγές που είχαμε καταθέσει το έτος
2007 με θέμα την αναπροσαρμογή των
συντάξεων των Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ
κατόπιν σχετικής απόφασης που είχε λη-
φθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, στην οποία όμως είχε διαφω-
νήσει τότε ο Κυβερνητικός Επίτροπος, σας
ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευθεί
πληθώρα δικαστικών αποφάσεων οι
οποίες είναι όλες απορριπτικές με το
σκεπτικό ότι τα αρμόδια όργανα του ΤΣΠ-
ΗΣΑΠ νόμιμα αρνήθηκαν να εφαρμόσουν
την απόφαση του ΔΣ του Ταμείου για ανα-
προσαρμογή της σύνταξης καθώς θεωρή-
θηκε ότι η σχετική υπουργική απόφαση
με την οποία ήρθη η διαφωνία που είχε
ανακύψει υπέρ του Κυβερνητικού Επιτρό-
που, είναι νόμιμη. Εξάλλου από την ψή-
φιση του 1ου Μνημονίου καταργήθηκε κά-
θε διάταξη νόμου, σύμβαση ή διαιτητική
απόφαση που κείται έξω από τα όρια του
1ου μνημονίου. 

Σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της
υπουργικής απόφασης που εξεδόθη κατ΄
εξουσιοδότηση του ν.3865/2010 και αφο-
ρούσε την θέσπιση της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) πολλάκις
έχει ενημερωθεί το Σωματείο Σας ότι η εν
λόγω δίκη, η οποία είχε εισαχθεί να συ-
ζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας, δεν είχε αίσια έκβαση.
Πρόκειται για την περιβόητη δίκη που είχε
διεξαχθεί αναφορικά με την συνταγματι-
κότητα του 1ου Μνημονίου, η οποία ως
γνωστό δεν είχε αίσια έκβαση για το σύ-
νολο του συνταξιουχικού κόσμου καθώς
είχε κριθεί ότι οι περικοπές των
ν.3863/2010, 3845/2010 & 3865/2010 (ει-
σφορά αλληλεγγύης, δώρα εορτών και
επίδομα αδείας) ήταν νόμιμες και συμβα-
τές με τις αρχές του Συντάγματος. Σας
ενημερώνουμε επίσης ότι η Ε.Α.Σ έχει
κριθεί στο σύνολο της νόμιμη και σύμφω-
νη με το σύνταγμα με τις σχετικά πρόσφα-
τες αποφάσεις 2287-2290 /2015 της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ. Για το λόγο αυτό το γρα-
φείο μας προσέφυγε στην επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δικαιωμάτων
στο Στρασβούργο και οι αποφάσεις που
εξεδόθησαν μας δικαίωσαν και αποτέλε-
σαν ουσιαστικά τον πρόδρομο για τις με-
τέπειτα αποφάσεις των Ανώτατων Δικα-
στηρίων που άρχισαν να ξηλώνουν το πέ-
πλο της μνημονιακής νομοθεσίας. Σχετικά
δε την διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα
δικόγραφα των προσφυγών , τις απόψεις
επί της υποθέσεως εκ μέρους της Ελλη-
νικής Πολιτείας κ.λ.π, σας παραπέμπουμε
σε ενημερωτικές επιστολές έχει στείλει
στο Σωματείο σας κατά καιρούς αναφορι-
κά με το εν λόγω ζήτημα ο Δικηγόρος
Λουκάς Θ. Αποστολίδης. 

Αναφορικά με την αίτηση ακύρωσης
των σχετικών διατάξεων των άρθρων του
ν.4024/2011 που είχαν θεσπίσει και νέες
περικοπές στις συνταξιουχικές αποδοχές
σας ενημερώνουμε ότι όλες οι σχετικές
αιτήσεις που είχαν κατατεθεί εισάχθηκαν
να συζητηθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η
οποία όπως είναι γνωστό και έχει ενημε-
ρωθεί πολλάκις το Σωματείο Σας έχει εκ-
δώσει κατά σειρά τις υπ΄αριθμ. 2287-
2288-2289 και 2290 /2015 αποφάσεις της
με τις οποίες κρίθηκε ότι οι εν λόγω δια-
τάξεις του ν.4024/2011 είναι νόμιμες και
συμβατές με το Σύνταγμα. Σας παραπέμ-
πουμε στις εν λόγω αποφάσεις.

Αναφορικά με την τύχη των προσφυ-
γών που είχαμε καταθέσει για όλες τις
συνταξιουχικές οργανώσεις, μεταξύ των
οποίων και το Σωματείο Σας, στην ευρω-
παϊκή επιτροπή κοινωνικών δικαιωμάτων
είναι τοις πάσι γνωστό και έχουμε ενημε-
ρώσει επανειλημμένα το Σωματείο ότι η
έκβαση των εν λόγω προσφυγών ήταν θε-

τική καθώς οι αποφάσεις που εξεδόθησαν
καταγγέλλουν την Ελληνική Πολιτεία ότι
με τις σωρευτικές μειώσεις που έχει θε-
σμοθετήσει στις συντάξεις παραβιάζει το
άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη (Ε.Κ.Χ). Πρόκειται για τις αποφά-
σεις 76-80/2011 με τις οποίες η εν λόγω
επιτροπή καταδικάζει την Ελλάδα για πα-
ραβίαση του άρθρου 12 παρ.3 του Ε.Κ.Χ
λόγω των σωρευτικών μειώσεων που έχει
θεσπίσει στην σύνταξη από το 2010 και
έπειτα. Σχετικά δε με τις πληρωμές για
την κατάθεση της εν λόγω προσφυγής και
την συζήτησή της στην επιτροπή αυτές
αποτελούσαν τις κατώτερες αμοιβές που
θα μπορούσε να αμοιφθεί το δικηγορικό
τότε γραφείο, αφορούσαν δε τα έξοδα του
κ. Λουκά Αποστολίδη για την μετάβαση
του στο Στρασβούργο καθώς και για την
διαμονή του εκεί, όπως επίσης και για την
παράσταση του ενώπιον της επιτροπής και
την υποστήριξη της εν λόγω προσφυγής.
Ουδείς άλλος Δικηγόρος – Συνάδελφος
πέραν του κ. Λουκά Αποστολίδη δεν έλα-
βε κάποιο ποσό για την υπόθεση αυτή!! 

Αναφορικά με κάποια μηνυτήρια ανα-
φορά, η οποία θα στρεφόταν κατά του
Υπουργού Εργασίας καθώς και του Οικο-
νομικών, ο Δικηγόρος Λουκάς Θ. Αποστο-
λίδης σας είχε τονίσει ρητά και κατηγορη-
ματικά ότι μπορούσε να συντάξει την εν
λόγω μηνυτήρια αναφορά, όμως ουδέποτε
δεν θα υπέγραφε αυτή αλλά τούτο θα
έπρεπε να πράξουν τα πρόσωπα που εκ-
προσωπούν καταστατικά το Σωματείο Σας.
Η εν λόγω μηνυτήρια αναφορά ουδέποτε
υπεγράφη από εσάς και για τούτο το λόγο
δεν κατατέθηκε.

Συμπερασματικά θα πρέπει να τονισθεί
ότι η Δικηγορική μας Εταιρεία όλα αυτά
τα έτη και ιδιαίτερα από την ψήφιση του
1ου Μνημονίου και έπειτα πρωτοστατεί και
υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών
του Σωματείου Σας σε κάθε Δικαστήριο,
σε κάθε διοικητική αρχή με συναντήσεις,
με γνωμοδοτήσεις, με εξώδικα, με επι-
στολές προς τους αρμόδιους υπουργούς
και φυσικά με την κατάθεση αγωγών
κ.λ.π, με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας
που τόσο βάναυσα έχουν πληγεί όλα αυτά
τα έτη, από το 2010 και έπειτα. 

Με εκτίμηση, 
Η Δικηγορική Εταιρεία 

Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες
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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.

Επιστολή του Δικηγορικού Γραφείου

Λουκά Αποστολίδη και Συνεργατών



Στην πράξη αποδείχτηκε για μία ακόμη φορά ότι η πο-
λιτεία όχι μόνο δεν σέβεται τον πολίτη αυτής της χώ-
ρας αλλά ούτε και τον υπολογίζει καθώς δεν τον χρει-

άζεται τώρα. Έχει καταστεί πλέον θεσμός οι πολιτικοί μας
να μας θυμούνται τις παραμονές των εκλογών και αυτομά-
τως την επομένη μας διαγράφουν. Αυτό αποδεικνύουν οι
δηλώσεις του Υφυπουργού Εργασίας κ. Τάσου Πετρόπου-
λου που ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι υπηρεσίες του προ-
σανατολίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δημιουρ-
γήσουν ειδικό «site» στο υπουργείο, ώστε να μπορούν να
καταφεύγουν οι συνταξιούχοι σ’ αυτό και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τις παράνομες κρατήσεις
που τους γίνονται όχι στις καταβαλλόμενες συντάξεις τους,
αλλά στις συντάξεις που είχαν πριν λεηλατηθούν τα 8 χρόνια
από όλες τις κυβερνήσεις των μνημονίων για 12 φορές.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Υφυπουργού (ο οποί-
ος σημειωτέον είναι ότι ήταν μεγάλος εργατολόγος) είναι
ότι υπάρχει θέμα αλλά όμως δεν επιθυμεί να το λύσει κα-
θώς και ασφαλώς θα πρέπει να γνωρίζει ότι εδώ και τρεις
σχεδόν μήνες όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας και
επικουρικής ασφάλισης δέχονται με αριθμό πρωτοκόλλου
μεμονωμένες και ομαδικές αιτήσεις πολιτών που η πλει-

οψηφία των ατόμων αυτών για να συμπληρώσουν τις απλές
αυτές αιτήσεις, έχουν καταφύγει σε λογιστικά και δικηγο-
ρικά γραφεία για να τις συμπληρώσουν με κόστος από 20
μέχρι 50 ευρώ έκαστος. 

Σήμερα πάνω από το 50% των συνταξιούχων έχουν υπο-
βάλει αιτήσεις και μέχρι να δημιουργήσει το ειδικό «site»
το Υπουργείο τότε σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων θα
έχει υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις και ερωτάται ευθέως ο
κύριος Υφυπουργός, τι ρόλο θα παίξει η εντολή στους συν-
ταξιούχους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις. Μήπως
είναι ένας τρόπος για να παραιτηθούν οι συνταξιούχοι που
οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν και δεν είναι κάτοχοι ηλε-
κτρονικών υπολογιστών; Ας μας απαντήσει αν θέλει, βέβαια
ο κύριος Υφυπουργός, καθώς τα τελευταία χρόνια απαξιούν

οι κρατούντες να συνδιαλέγονται με τους πολίτες της χώρας
τους. Κύριε Υφυπουργέ Εργασίας κ. Τάσο Πετρόπουλε μή-
πως δεν γνωρίζετε ότι επί τρεις σχεδόν μήνες όλα τα ασφα-
λιστικά γραφεία κύριας και επικουρικής σύνταξης δέχονται
αιτήσεις για τις παράνομες κρατήσεις και όλοι οι καταθέτον-
τες τις αιτήσεις αυτές έπαιρναν αριθμό πρωτοκόλλου; Και
το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι συνταξιούχοι έχουν
δίκιο γιατί διαφορετικά τα ασφαλιστικά γραφεία δεν θα
έπαιρναν και δεν θα πρωτοκολλούσαν τις αιτήσεις αυτές και
για όλα αυτά ο αρμόδιος Υπουργός, δηλαδή εσείς θα έπρεπε
να γνωρίζετε το θέμα, εκτός βέβαια αν δεν γνωρίζατε τίποτα
και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έπαιζαν με τον πόνο και τη δυ-
στυχία των ανήμπορων να αντιδράσουν συνταξιούχων. Αν
αγαπάτε και σέβεστε τον συνάνθρωπό σας κατοχυρώστε και
το χειρόγραφο σύστημα της υποβολής των αιτήσεων πέρα
από το ηλεκτρονικό σύστημα που επιθυμείτε να εφαρμόσετε
στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που ένα μεγάλο μέρος
από αυτούς δεν έχουν και δεν μπορούν να χειριστούν ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές. Επίσης ένα μεγάλο μέρος δεν κα-
τοικεί σε πόλεις και αστικά κέντρα αλλά στην περιφέρεια
όπου δεν υπάρχουν ούτε φοροτεχνικοί ούτε ηλεκτρονικοί
υπολογιστές.
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Σεβασμό απαιτεί ο πολίτης

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Μία τριετία πέρασε στην Ιστορία
Μία νέα τριετία ανατέλλει

Με αφορμή τις εκλογές του
Σωματείου μας που έγιναν στις
28 και 29 Μαρτίου συνειδητοποί-
ησα ότι όλοι μας φορτώσαμε
στους κυρτωμένους ώμους μας
3 νέα χρόνια. Τρία χρόνια γεμάτα
χαρές, λύπες, αγωνίες, απογοη-
τεύσεις και με απώλειες από τη
μεγάλη οικογένεια των συνταξι-
ούχων του ΗΣΑΠ, καθώς ο χρό-
νος είναι αμείλικτος και δεν κα-
ταλαβαίνει ούτε από μνημόνια,
ούτε από λιτότητα. Μακάρι να
μπορούσαμε να του επιβάλλουμε
μία λιτότητα στην ταχύτητά του
και να τον κάνουμε να μην κυλάει
τόσο γρήγορα.

Έκανα αυτόν τον μικρό πρόλο-
γο για να σχολιάσω λίγο τις τε-
λευταίες εκλογές του Σωματείου
μας. Κατ’ αρχήν θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες για τη με-
γάλη εμπιστοσύνη που μας έδει-
ξαν με τη ψήφο τους, αυτό μας
γεμίζει κουράγιο και δύναμη για
να συνεχίσουμε με διάθεση και
πολύ κέφι, για να κάνουμε βήμα-
τα μπροστά ειδικά σήμερα που ο
συνταξιούχος πλήττεται βάναυσα
από τα αλλεπάλληλα μνημόνια.

Το Σωματείο μας που είναι
κατά γενική ομολογία πρότυπο
για την οργάνωσή του, για τις ιδέ-
ες του, για τα ψυχαγωγικά και
πολιτιστικά του προγράμματα, για
τις μαζικές του διαμαρτυρίες
όταν χρειάζεται και όχι για το θε-
αθήναι, για τις καταγγελίες του
στη δικαιοσύνη μέχρι και τα Ευ-
ρωπαϊκά Δικαστήρια που θα συ-
νεχίσουμε μέχρι να αναγνωριστεί
το δίκιο μας και να βρούμε δι-
καίωση για αυτά που μας έκλε-
ψαν τόσα χρόνια.

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμε-
ρα η δικαιοσύνη δεν μας έδειξε

ότι είναι ανεξάρτητη όπως πρέπει
και όπως μας λένε. Η μοναδική
ανεξαρτησία ήταν στο να δικαιώ-
σει μόνο τον εαυτόν της καθώς
έκρινε αντισυνταγματικά τα νο-
μοσχέδια που προέβλεπαν μει-
ώσεις στους μισθούς και στις
συντάξεις μόνο των δικαστών,
παραβλέποντας ότι όλοι οι Έλλη-
νες είναι ίσοι και θα πρέπει να
έχουν την ίδια μεταχείριση εκ μέ-
ρους της πολιτείας και δεν θα
πρέπει να χωράνε ερμηνείες δια-
φορετικές και ανάλογες με την
τάξη που ανήκει ο καθένας.

Ας σχολιάσουμε και λίγο τα
του οίκου μας, δηλαδή τις εκλο-
γές που έγιναν στις 28 και 29
Μαρτίου 2018 για την ανάδειξη
του νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Σωματείου. Αυτό που πα-
ρατήρησα και ασφαλώς θα παρα-
τηρήσατε και εσείς, είναι ότι κά-
ποιοι προσπάθησαν για μία εισέτι
φορά να περάσουν τον κομματι-
κό συνδικαλισμό και στο Σωμα-
τείο μας προβαίνοντας πολλές
φορές σε χυδαιότητες που άγγι-
ζαν τον ποινικό κώδικα. Δυστυ-
χώς όμως γι’ αυτούς ο κόσμος εί-
ναι ώριμος και διαθέτει και νου
και γνώση, οι συνάδελφοι το κα-
τάλαβαν και τους απομόνωσαν
γιατί όλα αυτά τα χρόνια τον συν-
δικαλισμό τον εκμεταλλεύτηκαν
και στο τέλος τον δολοφόνησαν
τα κόμματα. Το συνδικαλιστικό
κίνημα πρέπει να κάνει την αυτο-
κριτική του, να ξεπεράσει τις παι-
δικές του ασθένειες, να αποτάξει
από πάνω του τον κομματικό ζυ-
γό, να σταθεί απέναντι από την
εκάστοτε εξουσία και να βρει τον
δρόμο του ξανά. Άλλωστε το Σω-
ματείο των Συνταξιούχων του
ΗΣΑΠ δεν είναι χώρος για αντι-
παλότητες που κάθε φορά είτε

στα συμβούλια, είτε στις συνε-
λεύσεις να κινδυνεύουμε να έρ-
θουμε αντιμέτωποι με εγκεφαλι-
κά και καρδιακά φαινόμενα από
τις εντάσεις που δημιουργούν
ορισμένοι μόνο και μόνο γιατί
αυτό απαιτεί το κόμμα, στο να κα-
ταγγέλλουν τους πάντες και τα
πάντα με ανύπαρκτες αιτίες. Ο
χώρος του Σωματείου μας είναι
πάντα ανοιχτός σε δημιουργικές
προτάσεις από οποιονδήποτε.
Πρέπει να πρυτανεύσει η αγάπη,
η αλληλεγγύη και η συναδελφο-
σύνη. Γι’ αυτούς που θέλουν να
προσφέρουν στο Σωματείο
υπάρχουν θέσεις, βούληση χρει-
άζεται να έχουμε όλοι μας. Η
εφημερίδα του σωματείου είναι
ανοιχτή για όλους καθώς διαθέ-
τει το ελεύθερο βήμα για να δη-
μοσιεύσει τις σκέψεις του και τις
προτάσεις του καθώς και και τις
ιδέες του όποιος συνάδελφος το
επιθυμεί. Το Σωματείο είναι ένας
χώρος συνάντησης των συναδέλ-
φων, τα γραφεία μας είναι ανοι-
χτά για όλους από τις 8 το πρωί
έως τις 13:00 το μεσημέρι και
όλοι όσοι είμαστε εκεί προσπα-
θούμε όσο μπορούμε να ακού-
σουμε τα προβλήματα των συνα-
δέλφων μας και να κάνουμε ό,τι
περνάει από το χέρι μας ακόμη
και νομικές συμβουλές από τους
νομικούς με τους οποίους συ-
νεργαζόμαστε να δώσουμε.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας
εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ
για την αγάπη και την εμπιστοσύ-
νη με την οποία μας περιβάλλετε,
μία εμπιστοσύνη που μας δίνει
δύναμη για να συνεχίσουμε να
προσφέρουμε στον συνάδελφό
μας.

Του Προέδρου 
Ευθυμίου Ρουσιά

Ερωτηθείς ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ για την επερχόμενη
έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης δήλωσε, σε καμία άλλη χώρα
η οποία εισήλθε σε πρόγραμμα στήριξης τα προβλήματα δεν ήταν τόσο με-
γάλα και η διοίκηση τόσο αδύναμη, όσο στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει, τα προβλήματα στην Ελλάδα ήταν ήδη μεγάλα και επι-
πλέον, στη διάρκεια της περιόδου που ήταν υπουργός ο Γιάνης Βαρουφάκης,
η Ελλάδα κινήθηκε σε λανθασμένη κατεύθυνση για έξι μήνες το 2015 και
αυτό κόστισε στους Έλληνες πολλά δισ. ευρώ. Για αυτούς τους λόγους, συ-
νέχισε ο κ. Ρέγκλινγκ, η διαδικασία προσαρμογής διήρκησε οκτώ χρόνια και
όχι μόνο τρία, όπως στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά τώρα τόνισε οι προσπάθειες
άρχισαν να αποφέρουν καρπούς καθώς η Ελλάδα εφάρμοσε ευρείες και συ-
χνά επώδυνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, οι μισθοί και
οι συντάξεις μειώθηκαν σημαντικά σε πραγματικούς όρους. Αυτά, κατά τον
Ρέγκλινγκ, ήταν απαραίτητα επειδή στο παρελθόν είχαν αυξηθεί πολύ πιο
γρήγορα από ότι η παραγωγικότητα και η χώρα είχε χάσει την ανταγωνιστι-
κότητά της. Χωρίς βέβαια να αναφέρει ο κύριος Ρέγκλινγκ τους λόγους που
η χώρα μας έπαψε να είναι ανταγωνιστική με τις άλλες χώρες της Ευρώπης
και έτσι σήμερα την πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που είναι ο
αδύναμος κρίκος. 

Σήμερα ο επικεφαλής του ESM δηλώνει ότι εάν η Ελλάδα μείνει στην τρο-
χιά των μεταρρυθμίσεων τότε βλέπει ένα καλό μέλλον για τη χώρα στην Ευ-
ρωζώνη. Σε ερώτηση δε για το τι μπορεί να διδαχθεί η Ελλάδα από τις άλλες
χώρες για την περίοδο μετά το πρόγραμμα, τόνισε πως σήμερα χώρες όπως
η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος έχουν βγει σήμερα μετά
την έξοδό τους από την κρίση στην ελεύθερη αγορά και έχουν μεγάλο ρυθμό
ανάπτυξης στην Ευρώπη. Και συνεχίζει ο κύριος Ρέγκλινγκ, αυτές οι χώρες
που βρίσκονταν σε πρόγραμμα έχουν εφαρμόσει μία μεταρρυθμιστική ατζέν-
τα με αποφασιστικό τρόπο και έχουν επιδείξει κυριότητα. Με αυτόν τον τρόπο
έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μετά το τέλος του προγράμματος η οικονομική
τους πολιτική θα εξυπηρετεί τους στόχους της ανάπτυξης και της ανταγωνι-
στικότητας. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να συνεχίσει στην μεταρρυθμιστική πο-
ρεία για πολλές δεκαετίες. Διαφορετικά, κάποια από τα προσφάτως συμφω-
νηθέντα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους μπορεί να ακυρωθούν. Επίσης,
η Ελλάδα γνωρίζει ότι θα βρίσκεται υπό μόνιμη εποπτεία και αξιολόγηση από
τις αγορές και τους επενδυτές, ακριβώς και οι άλλες χώρες που στο παρελθόν
βρέθηκαν στο πρόγραμμα. Θέλουν να ξέρουν ότι τα λεφτά τους είναι καλά
και ασφαλώς επενδυμένα μακροπρόθεσμα.

Όλα αυτά τα επεσήμανε με ελαφρά τη καρδία ο κύριος Ρέγκλινγκ αλλά η
χώρα μας θα είναι υπό αυστηρά εποπτεία μέχρι το 2060 με υπαιτίους αυτούς
που τόσα χρόνια δεν έπραξαν τίποτα από αυτά που ήταν υποχρεωμένοι να
πράξουν από τη θέση που τους έστειλε ο Ελληνικός λαός με τη ψήφο του,
δηλαδή να εργαστούν ευσυνείδητα για να μην φτάσει η πατρίδα μας στο χεί-
λος τους γκρεμού και οι Έλληνες πολίτες στην απόλυτη φτώχεια και στην
απόγνωση.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Η Ομολογία 
του κ. Ρέγκλινγκ



«Σκοτώνουν τα άλογα όταν
γεράσουν»
Του Δημήτρη Παπαχρήστου

Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι
θα ‘ρθεις. Είναι μια αλήθεια που όταν την
πρωτάκουσα από κάποιον συνταξιούχο συν-
δικαλιστή συνταράχτηκα. Μπορώ να πω πως
άρχισα να προσέχω, να σέβομαι και να κα-
τανοώ τον κύκλο και την ανακύκλωση της
ζωής και να βλέπω με άλλο μάτι τους μεγα-
λύτερους…

Μου κόπηκε η έπαρση της νιότης και ο
τσαμπουκάς. Θυμήθηκα πώς γλίτωσα έξω
απ’ το Πολυτεχνείο, όταν με είχε συλλάβει
ένας λοχαγός, δίπλα στο τανκ. Μόλις είδε να
περνάει δίπλα μας κάποιος, άκουσα να του
λέει: «τι θέλεις εσύ εδώ, βρε πουστόγερε»,
κι άρπαξε αυτόν και του ‘φυγα απ’ τα χέρια
και χώθηκα πάλι μέσα στους φοιτητές που
έβγαιναν από την πόρτα, θα ‘ταν αυτός ο
άγνωστος σε μένα άνθρωπος τότε, στη ση-
μερινή μου ηλικία. Κι ούτε έμαθα ποτέ τι
απέγινε.

Ανέκαθεν προσπαθούσα να φανταστώ τον
εαυτό μου πως θα είμαι άμα προλάβω να με-
γαλώσω κι αν θα μοιάζω στον εαυτό μου που
υπήρξα κάποτε. Νομίζω αυτή την περιέργεια
την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Τσαντιζόμουν
όταν άκουγα την περιβόητη αλήθεια «το μεν
πνεύμα πρόθυμο, η δε σαρξ ασθενής».

Στη σκέψη αυτή μελαγχολούσα. Άρχισα
να ισχυρίζομαι πως θα πεθάνω από την αρ-
ρώστια της νιότης, καθότι μερικοί άνθρωποι
δεν θέλουν να παραδεχτούν πως γερνάνε με
όλα τα συνακόλουθα, πολύ περισσότερο
πως, αν δεν υπερασπιστούν τον εαυτό τους,
θα αισθανθούν ξοφλημένοι και άχρηστοι και
ενδεχομένως βάρος στα παιδιά τους ή στην
κοινωνία.

Σε μία επίσκεψή μου στην Τζιά είχα δια-
βάσει πως τα παλιά τα χρόνια όταν οι άνθρω-
ποι έφταναν στο εξηκοστό έτος της ηλικίας
τους, τα ίδια τους τα παιδιά τους έδιναν δη-
λητήριο να πεθάνουν με την θέλησή τους για
να μην βαραίνουν τη οικογένεια και το σπίτι.
Κάποιος όμως γιος δεν το μπόρεσε, δεν άν-
τεξε να δώσει στον πατέρα του το φαρμάκι
και τον έκρυψε, παραβαίνοντας τον νόμο τον
πραγματικό και τον εθιμικό. Όταν ενέσκηψε
μεγάλο κακό στην πόλη, λέγεται πως ο γε-
ροπατέρας βοήθησε να βρεθεί η σωστή λύ-
ση και σώθηκε η πόλη, και από τότε ατόνησε
ο νόμος, εξέπεσε η παράδοση κι έτσι δεν
σκότωναν τα παιδιά τους πατεράδες τους
όταν γερνούσαν.

Τα σκέφτηκα όλα αυτά γιατί δύο ειδήσεις
προερχόμενες από δύο χώρες της Ενωμέ-
νης Ευρώπης φανερώνουν και αποκαλύ-
πτουν την κατάσταση στην οποία βρισκόμα-

στε σήμερα και πως αντιμετωπίζουμε ως
κοινωνίες και ως άνθρωποι τους υπερήλι-
κες, τους απόμαχους της ζωής, τα υπερή-
φανα γηρατειά, τα τιμημένα…

Η είδηση πως με τον καύσωνα στην Γαλ-
λία πέθαναν πάνω από δέκα χιλιάδες υπε-
ρήλικες κι ανήμποροι άνθρωποι ήταν τρο-
μακτική, γιατί αποκαλύφτηκε μια κοινωνία
κι ένας πολιτισμός που στηρίζονται στον
εγωισμό, το χρήμα και την υγεία.

Έχουν διαρραγεί ο κοινωνικός και οικο-
γενειακός ιστός του, όπου οι πατεράδες μας
και οι παππούδες μας δεν έχουν θέση, θεω-
ρούνται άχρηστοι και δεν διστάζουμε να τους
πληρώνουμε και να τους ανταμείβουμε με τη
μοναξιά και την εγκατάλειψη. Το κακό είναι
που έχουν μπει στη διατίμηση, γιατί πολλά
νοσοκομεία, πολλές φορές τους παραμερί-
ζουν όσον αφορά την εισαγωγή και την πε-
ρίθαλψη μπροστά στους νεότερους, και το
χειρότερο είναι που ο πραγματισμός και ο
ορθολογισμός πνίγουν κάθε ευαισθησία και
ενοχή και έτσι δικαιολογούνται τα πάντα,
ακόμα και να ξεχάσουμε την ύπαρξή τους,
όπως έγινε με τον καύσωνα στην Γαλλία.

Και ήρθε και μια άλλη είδηση, πιο τρομο-
κρατική, από την Γερμανία αυτή τη φορά,
όπου οι υπερήλικες, οι γέροι συνταξιούχοι,
ούτε λίγο ούτε πολύ πρέπει να πεθάνουν σε
έναν πόλεμο που οι νέοι τώρα αρχίζουν. Το
τι θα γίνει στο απώτερο μέλλον, το εξέφρασε
ένας νεαρός συντηρητικός, ο 23χρονος Φίλιπ
Μισφέλντερ, πρόεδρος της Junge Union του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Είπε αυ-
τό το καλό παιδί πως η Γερμανία διοικείται
από μία και μόνη ομάδα: τους ηλικιωμένους,
που προστατεύονται από διάφορα ταμπού.

Είπε για το σύστημα Υγείας που πληρώνει
τους γέρους να κάνουν αντικατάσταση ισχίου
και προσθετική δοντιών, και αυτό είναι απα-
ράδεκτο, και πως το κοινωνικό σύστημα της
Γερμανίας ευνοεί τους ηλικιωμένους σε βά-
ρος της νέας γενιάς και πως πρέπει να κα-
ταργηθεί η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των
γενεών, γιατί έχει μετατραπεί σε προδοσία…

Μπορεί να υπήρξαν αντιδράσεις από πολ-
λούς στην Γερμανία, αλλά αύριο θα έχουν
καμφθεί, γιατί και οι νέοι, όντας ριγμένοι στο
περιθώριο, θα εξεγερθούν και αντί να τα βά-
λουν με την αδικία του συστήματος και τη
βάρβαρη εκμετάλλευση που επιτρέπει, θα
τα βάλουν με τους ηλικιωμένους όπως λαϊ-
κιστικά προτείνει ο νεαρός Πρόεδρος, που
ζητάει ή να αποχωρήσουν ή θα έχουν πόλε-
μο και θα είναι καταδικασμένοι να χάσουν.

ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΟΙ
ΑΝΑΒΙΩΣΗ του Χιτλερικού ρατσισμού, εις

βάρος των ηλικιωμένων, κατά το σωτήριον
έτος 2003, του 21ου αιώνα, της τρίτης χιλιε-
τίας μετά Χριστόν! Από τη Γερμανία ήρθε η

τερατώδης είδηση και είναι απίστευτη: das
ist etwas Unglaubfches, γράφει το Spiegel,
δηλαδή «αυτό είναι κάτι απίστευτο».

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η πρό-
ταση δύο Γερμανών καθηγητών Πανεπιστη-
μίου ενός Θεολόγου και ενός Κοινωνιολό-
γου, να μην καλύπτονται από τα ασφαλιστικά
ταμεία τα έξοδα νοσηλείας δαπανηρών θε-
ραπευτικών αγωγών (π.χ. για την καταπολέ-
μηση του καρκίνου) σε ασθενείς άνω των 75
ετών. Στόχος η εξυγίανση του κοινωνικού
κράτους και ειδικότερα των υπηρεσιών υγει-
ονομικής περίθαλψης.

Τα κόμματα της χώρας αμφισβήτησαν το
«κοινωνικό ήθος» των δύο Ακαδημαϊκών και
τους κατηγόρησαν ότι εισάγουν συγκεκα-
λυμμένη ευθανασία, ενώ η «Κοινωνική Ένω-
ση» (Sov), μία επιτροπή για την προστασία
του κοινωνικού κράτους, προσέφυγε στη Δι-
καιοσύνη, ζητώντας την παραδειγματική τι-
μωρία τους για τον ηλικιακό αυτόν ρατσισμό.

Και είναι, είπαμε, Θεολόγος ο ένας και
Κοινωνιολόγος ο άλλος!

Η πρόταση είναι … εκσυγχρονισμένη, σε
σύγκριση με την ωμή παλαιά εκείνη προ αι-
ώνων ίσως πρακτική εξοντώσεως των γέ-
ρων, με την κατακρήμνισή τους στη χαράδρα
της Σύρου, στο «Γερούσι».

«ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ»
Γράφοντας όλα τα παραπάνω θυμήθηκα

ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, τότε που Υπουργός Εργασίας
ήταν ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.

Τότε που γινόντουσαν οι συζητήσεις για
το «Μίνι Ασφαλιστικό».

Τότε που είχαν ξεσηκωθεί εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι και το Σωματείο μας συμ-
μετείχε στις κινητοποιήσεις αυτές με την
«Συντονιστική Επιτροπή Συνταξιουχικών Ορ-
γανώσεων»

Γιατί το Νομοσχέδιο του κυρίου Μιλτιάδη
περιελάμβανε απάνθρωπες και εξοντωτικές
διατάξεις για εργαζόμενους και συνταξιού-
χους.

Ύστερα από πρόταση του συνάδελφου
Κώστα Γαζή, επισκεφτήκαμε τον κ. Μιλ-
τιάδη ο συνάδελφος Γεωργίου και εγώ.

Αφού του αναπτύξαμε το συνταξιοδοτικό
καθεστώς των εργαζομένων και συνταξιού-
χων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους.

Αφού με στοιχεία που είχαμε συγκεντρώ-
σει του αποδείξαμε ότι το Ταμείο μας δεν εί-
χε κανένα απολύτως οικονομικό πρόβλημα.

Αφού του είπαμε ότι είμαστε οι μοναδικοί
ασφαλισμένοι στην Ελλάδα που καταβάλ-
λουμε τα υψηλότερα ασφάλιστρα τόσο στο
Ταμείο Συντάξεων όσο και στο Ταμείο Αλ-
ληλοβοήθειας και ότι και τα δύο μας ταμεία
είναι πλεονασματικά.

Ο κ. Μιλτιάδης με ύφος Στρατοδίκη μας

είπε: «Ναι αλλά ζείτε τώρα πολλά χρόνια».
Ειλικρινά εκείνη τη στιγμή τα χάσαμε, κοι-
ταχτήκαμε και ο συνάδελφος Γεωργίου του
λέει: «Τι είναι αυτά που λες, δηλαδή τι θέ-
λεις να ρίξουμε ποντικοφάρμακο στους
συνταξιούχους για να φτιάξεις το Ασφαλι-
στικό;».

Ο δε συνάδελφος Γαζής με το γνωστό
τρόπο που αντιδρούσε σε τέτοιες περιπτώ-
σεις του λέει σε ρουμελιώτικη διάλεκτο: «Άι
σαπέρα ρε, αυτές είναι οι αρχές του ΠΑ-
ΣΟΚ;» και απευθυνόμενος σε εμένα και τον
Γεωργίου μας λέει πάμε να φύγουμε όπως
και έγινε.

Αργότερα μάθαμε ότι ο κ. Μιλτιάδης
ανήκε στην Αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. 

Δηλαδή Αριστερός όπως και ο Κατρούγ-
καλος.

Μόνο που ο Κατρούγκαλος έχει επιλέξει
άλλους τρόπους εξόντωσης των συνταξιού-
χων για να φτιάξει το Ασφαλιστικό.

Πείνα, δυστυχία, εξαθλίωση και αργό θά-
νατο των συνταξιούχων.

Οι Μανιάτες λένε ότι όλα τα «Μπουζία»
έχουν την ίδια μούρη.

Και δεν έχουν άδικο.

Υστερόγραφο:
Επειδή πάρα πολλοί συνάδελφοι με ρω-

τάνε εάν μου δόθηκε απάντηση σχετικά με
τις αγωγές και ποιοι ήταν οι Καθηγητές που
είχαν αναλάβει να κάνουν την Προσφυγή στα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τις περικοπές
των συντάξεών μας από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις τους απαντώ: «Μέχρι σήμερα
δεν μου έχει δοθεί καμία απολύτως απάν-
τηση από το Σωματείο και από το Δικηγορικό
Γραφείο που είχε αναλάβει την υπόθεση αυ-
τή, την εποχή που ήμουν Πρόεδρος του Σω-
ματείου»

Οι δε καθηγητές που είχαν συνεργαστεί
με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Αποστο-
λίδη ήταν οι κ.κ. Κατρούγκαλος και Χρυ-
σόγονος. Αυτό το είχε πει στο τότε Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Σωματείου, αλλά και σε
Γενικές Συνελεύσεις ο κ. Αποστολίδης και η
αμοιβή τους ήταν:

Από 2.000 ευρώ ο καθένας καθηγητής
και 1.000 ευρώ ο κ. Αποστολίδης.

Το θέμα αυτό για εμένα, αλλά και για το
Σωματείο πιστεύω δεν έχει κλείσει, γιατί εάν
ο κ. Κατρούγκαλος έβλεπε καταστρατήγηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις προ-
ηγούμενες περικοπές, των προηγούμενων
Κυβερνήσεων, με τον δικό του νόμο που
οδηγεί τους συνταξιούχους από την 1-1-
2019;

Στον Καιάδα; Στα συσσίτια της Εκκλησίας;
Ή σε αργό θάνατο από την πείνα, την ανέχεια
και την εξαθλίωση;

Που διαφέρει λοιπόν η πολιτική Κατρούγ-
καλου και όσων ψήφισαν τον Νόμο του για
τις περικοπές των συντάξεων από τις προ-
τάσεις των δύο Γερμανών καθηγητών Πανε-
πιστημίου, ενός Θεολόγου και ενός Κοινω-
νιολόγου οι οποίοι ζητούσαν να μην καλύ-
πτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία τα έξοδα
νοσηλείας δαπανηρών θεραπευτικών αγω-
γών σε ασθενείς άνω των 75 ετών; Πουθενά,
είναι και οι δύο όμοιες γιατί και οι δύο στόχο
έχουν την εξαφάνιση των συνταξιούχων.

Πειραιάς 13 Ιουνίου 2018

12 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

«Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»
Του Μανώλη Φωτόπουλου

Προέδρου του Μουσείου
και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

από το 1994 έως 27 Μαρτίου 2012

Σ
το υπ’ αριθ. 50 φύλλο του «Ηλεκτρικού» Ιούλιος – Αύγουστος 2003, είχα αναδημοσιεύσει ένα άρθρο της Εφημερίδας
«ΕΘΝΟΣ» 6-9-2003, που είχε τίτλο «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» το είχε γράψει ο Δημήτρης Πα-
παχρήστου, συγγραφέας και εκφωνητής του «Εδώ Πολυτεχνείο».

Στο υπ’ αριθ. 64 φύλλο του «Ηλεκτρικού» Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2005 και στη σελίδα 12 ξαναδημοσίευσα το
άρθρο αυτό όπως και το άρθρο «ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΟΙ».

Σήμερα 6 μήνες πριν από την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου, με τον οποίο από 1-1-2019, θα μας διαλύσουν και
θα μας φτωχοποιήσουν ακόμα περισσότερο ξαναδημοσιεύω τα άρθρα αυτά, τα οποία αφιερώνω:

Στην Αριστερή στα λόγια Κυβέρνηση. Στους «Αναθεωρητές».
Και στους Νεοαποστάτες συνδικαλιστές, όλους εκείνους που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και την ΝΕΑ ΔΗΜΟ-

ΚΡΑΤΙΑ, για να γίνουν «Αριστεροί» αποβλέποντας σε νέα ρουσφέτια, νέα βολέματα προαγωγές, υπερωρίες κ.α. συνηθι-
σμένοι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν με το αζημίωτο υπηρετήσει (αυτό αφορά τους εργαζόμενους).

Σήμερα άλλοι κρύβονται και άλλοι δεν μιλάνε, περιμένοντας την ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση και φτωχοποίησή μας.
Εκτός και εάν η «Αριστερή» καραμέλα που τους έδωσαν να πιπιλάνε τους χορταίνει και τους έχει λύσει όλα τα προ-

βλήματα της καθημερινότητας και η σύνταξη που σήμερα παίρνουν και αυτή που θα πάρουν από 1-1-2019 θα τους επι-
τρέπει να ζούνε με αξιοπρέπεια για 30 ημέρες τον μήνα και όχι για 10, γιατί η σύνταξη που θα παίρνουμε από 1-1-2019
θα φτάνει το πολύ για 10 ημέρες.



ΗΔΕΗ απ’ το 1951 ξεκίνησε με εξα-
γορές τοπικών μονάδων παραγω-
γής ενέργειας και στην συνέχεια

γιγαντώθηκε σε δική της βάση.
– Με εσωτερικό και εξωτερικό δανει-

σμό, που αποπληρώθηκε στο σύνολό του
απ’ τον φορολογούμενο.

– Απ’ τους εργαζόμενους, που τοπικά
και απόμακρα μετέφεραν την ενέργεια σε
νησιά και χωριά, με θανατηφόρες επαγ-
γελματικές ασθένειες. 

– Απ’ την υπεραξία του καταναλωτή
που αποταμιεύτηκε στο ενεργητικό της.

– Από τις ασφαλιστικές κρατήσεις των
εργαζόμενων[ασφάλιση στον εργοδότη-
αυτασφάλιση ν. 2773/1966 έως 1999].

– Από τις υποχρεωτικές απαλλοτριώ-
σεις για την εγκατάστασή της και για την
εξόρυξη του λιγνίτη.

– Από τον εγχώριο φυσικό πλούτο
όπως: ο λιγνίτης, τα νερά, ο ήλιος, ο αέρας
και η γεωθερμία. 

Ερώτημα: Αν η ΔΕΗ είναι όλα αυτά [και
είναι]τότε σε ποιόν μπορεί
και πρέπει ν’ ανήκει;

Στο ξεκίνημά της, η 100% κερδοφόρα
τότε Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού,
στα πλαίσια του Κρατικομονοπωλιακού
Συστήματος, δημιουργήθηκε για να προ-
σφέρει, φθηνό τιμολόγιο στην τότε μετα-
πολεμική κατεστραμμένη και κατσιασμέ-
νη βιομηχανία-βιοτεχνία και να προσφέ-
ρει σαν Δημόσια που ήταν, την σχεδόν
ανύπαρκτη ενέργεια στην απόμακρη και
εγκαταλειμμένη ύπαιθρο. Η διαπίστωση
όμως που έγινε από διεθνείς οικονομι-
κούς κύκλους, ότι θα διατεθούν τρισεκα-
τομμύρια για επενδύσεις στην ενέργεια
και ότι τα κέρδη εδώ προσφέρονται, αφύ-
πνισε τα διαρκώς πεινασμένα και μεταξύ
τους διαγκωνιζόμενα κεφαλαιοκρατικά
αρπακτικά, να αποκτήσουν τίτλους ιδιο-
κτησίας, ώστε να τα καρπωθούν. Προβλή-
ματα για τους στόχους τους αυτούς υπήρ-
χαν: Ή ΔΕΗ ήταν Δημόσια και έπρεπε να
τεμαχιστεί και να μετοχοποιηθεί, ο αριθ-
μός των εργαζόμενων και η αυτασφάλισή
τους στον εργοδότη, η ΓΕΝΟΠ το μαζικό
αντιπροσωπευτικό συνδικάτο των 22000
εργαζόμενων στο χώρο και το σοβαρότε-
ρο όλων: με ποιους στην εξουσία θα είχαν
να κάνουν για να φέρουν σε πέρας το
αποτρόπαιο έγκλημα. Εξασφαλίζοντας τη
συναίνεση των προσκυνημένων δύο τε-
λευταίων[κυβέρνηση και συνδικάτο]ξεπέ-
ρασαν όλα τα υπόλοιπα, βάζοντας σε
εφαρμογή τους σκοπούς τους, ιδιαίτερα
μετά το 1990[κυβέρνηση Σημίτη]. Σπάζον-
τας την ενιαία και καθετοποιημένη ΔΕΗ
σε: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ [υποσταθμοί, δί-
κτυα] κλπ για να φαγωθεί η λεία ευκολό-
τερα. Και το μεγαλύτερο έγκλημα που
διαπράχθηκε το 1999 από την ίδια κυβέρ-
νηση και επί υπουργίας Ε. Βενιζέλου,
ήταν η κατάργηση της αυτασφάλισης, που
τα αποθεματικά της είχαν ενσωματώσει
στο παρελθόν στα έργα της 4,2 διςe περί-

που από τις ασφαλιστικές κρατήσεις των
εργαζόμενων. Ποσό που προέκυψε μετά
από διαγωνισμό για γίνουν αναλογιστικές
μελέτες. Και η μετοχοποίηση την ίδια
εποχή των ασφαλιστικών κρατήσεων, πέ-
ρασε έτσι στον οποιοδήποτε αγοραστή
των μετοχών της. 

Τον Οκτώβριο του 2010 και στο 34ο συ-
νέδριο της ΓΕΝΟΠ, [επί κυβερνήσεως Γ.
Παπανδρέου όπου προγραμματισμένα
επιδιώκονταν η πώλησή της] η ομιλία του
σημερινού πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
σαν καλεσμένου τότε της ελάσσονος αν-
τιπολίτευσης, έκανε ιδιαίτερη και ενθου-
σιώδη εντύπωση στους συνέδρους, αφού
ομολογούσε ότι και το παραμικρό κομμάτι
της ΔΕΗ αν πουληθεί, θα ήταν καταστρο-
φικό γεγονός και έγκλημα για την οικο-
νομία και το λαό της χώρας. Ότι το ρεύμα
είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορεύ-
σιμο είδος που οι εθελόδουλες κυβερνή-
σεις σήμερα [τόνιζε τότε] επιδιώκουν. Θέ-
σεις που περιλαμβάνονταν στο προεκλο-
γικά προγράμματα όλων των εποχών του
ΣΥΝ και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ και με την
πρόσθετη διατύπωση: «ο ενεργειακός
σχεδιασμός και η ορθολογική αξιοποίηση
των εγχώριων πόρων είναι έργο της πο-
λιτείας μόνον». Και επειδή το έγκλημα γι-
γαντώθηκε πρόσφατα με την συμφωνία
πώλησης των τεσσάρων λιγνιτικών μονά-
δων της, η προετοιμασία γι’ αυτό [και όχι
μόνο] με απαίτηση των αγοραστών, είχε
προ πολλού ξεκινήσει.

-Με την κατάργηση του μέχρι τότε
υπάρχοντος, Συμβούλιου Εθνικής Ενερ-
γειακής Στρατηγικής [ΣΕΕΣ], που εισήγα-
γε στη βουλή τον ενεργειακό σχεδιασμό
κάθε φορά για συζήτηση.

-Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ στις
24-1-2017 να απολυθούν όλοι όσοι έχουν
συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησης και να οδηγηθούν στην πείνα με
τους λοιπούς συνταξιούχους του ν.
4387/16 ν. Κατρούγκαλου, ώστε να προσ-
ληφθούν νέοι εκτός ΚΚΠ[ Κανονισμός
Καταστάσεως Προσωπικού]με μισθούς
ανεργίας.

-Οι προσλήψεις στις θυγατρικές των
ελπιδοφόρων και του ενεργειακού αύριο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας[ΑΠΕ] να
γίνονται με ατομικές συμβάσεις. Οι δε δη-
λώσεις του διοικητή της, ότι πολύ σύντομα
η ΔΕΗ θα καλύπτει από αυτές τις πηγές
το 50% των αναγκών της, είναι απραγμα-
τοποίητες. 

-Η αξιολόγηση του προσωπικού να γί-
νεται στο εξής με το μεσαιωνικό σχέδιο
ΗΑΥ 2002 που αφορά την οργάνωση της
εργασίας για να προχωρούν όχι οι ικανό-

τεροι, αλλά οι πιο εύκαμπτοι, ευέλικτοι, οι
φθηνότεροι κλπ.

Εν τω μεταξύ, με την απελευθέρωση
της ηλεκτρικής ενέργειας, στις 3-9-2009
[κυβέρνηση Κ. Καραμανλή του νεότε-
ρου]λανσάρετε το “Nouvelle Organization
du Marche de l’ Elecricite” το γνωστό
N.O.M.E.[υιοθετήθηκε αργότερα με το τρί-
το μνημόνιο και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ]η
ΔΕΗ υποχρεώνεται να πουλάει το ρεύμα
σε ιδιώτες[ανταγωνιστές-πωλητές ρεύμα-
τος] και με τιμή εκκίνησης κάτω του κό-
στους όπως το ορίζει η ΡΑΕ [Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας]. Σε ποσότητες που προ-
έρχονται από λυγνητική και υδροηλεκτρι-
κή παραγωγή και με στόχο, η ανακατανο-
μή των μεριδίων της στη λιανική αγορά να
φθάσει στο 50% μέχρι το 2020 σύμφωνα
με το ν.4336/2015. Την δε ζημιά αυτή να
την περάσει στους καταναλωτές της.

Με το τρίτο μνημόνιο επίσης το καλο-
καίρι του 2017, το 24% των μετοχών του
ΑΔΜΗΕ καταλήγει στην κινέζικη εται-
ρεία «State Grid» και το μεγαλύτερο έγ-
κλημα να συντελείται πρόσφατα με από-
φαση πώλησης των δύο λιγνιτικών μο-
νάδων I και ΙΙ στη Μεγαλόπολη και Ι και
II στη Μελίτη [περιοχή Φλώρινας, με την
δεύτερη να αρχίσει η κατασκευή της για
να παραδοθεί τους ξένους]. Και το έγ-
κλημα συντελείται με το πρόσχημα, ότι

πωλούνται γερασμένες μονάδες που θα
έπρεπε σε λίγο ν’ αποσυρθούν. Με καί-
ριο το ερώτημα: Μα γιατί οι ξένοι αγορά-
ζουν γερασμένες και θνησιγενείς μονά-
δες; Μήπως ο προϊστάμενος υπουργός κ.
Γ. Σταθάκης σαν διαπραγματευτής για
την πώληση, έπιασε τους ενδιαφερόμε-
νους στον ύπνο; Αν πράγματι αυτό συμ-
βαίνει, τότε γιατί [και όχι μόνο στη ΔΕΗ]
οι δανειστές κερδίζουν συνεχώς πόντους
σε βάρος του Λαού και της χώρας μας;
Καταλήγοντας: 

Η ΔΕΗ σε ιδιωτικά χέρια θα έχει σαν
αποτέλεσμα: Το ρεύμα να ακριβύνει, οι
υπηρεσίες να επιβαρύνονται για το κέρ-
δος, τα υλικά και οι κατασκευές για τον
ίδιο λόγο να σκαρτέψουν. Θα υπάρξουν
απολύσεις, εντατικοποίηση και χειροτέ-
ρεψη στις συνθήκες δουλειάς. Σε έξαρση
οι επαγγελματικές αρρώστιες, τα εργατικά
ατυχήματα και πολλά τα θανατηφόρα[το
εργατοτεχνικό προσωπικό θρηνεί περί-
που, δώδεκα άτομα το χρόνο] και οι αμοι-
βές του προσωπικού στον καιάδα., 

Το ταξικό και συνεπές ενεργειακό κί-
νημα, ανέκαθεν και αγωνιστικά επιδίωκε:
«ΔΕΗ 100% Δημόσια, ενιαία και καθετο-
ποιημένη σε όλες τις δραστηριότητές
της[Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή,
Εμπορία] γιατί είναι Λαϊκή περιουσία»
και με το σύνθημα από το 1974 που
έβγαινε μόνιμα μπροστά χωρίς να το ξε-
χνάει: «Ρεύμα φθηνό ΔΕΗ για το Λαό.
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Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ

ΤΕΜΑΧΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ

Του Βασίλη Δαμιανού
Συνταξιούχου ΔΕΗ

[Το σημείωμα ξεκινάει χρονικά νωρίτερα, για να καταλήξει στον
πρόσφατο, ακρωτηριασμό της]

(Μπορείς να πουλήσεις κάτι, μόνο αν αυτό αποδειχθεί ότι
είναι δικό σου. Μόνο αν σε εξουσιοδοτήσουν οι ιδιοκτήτες
του, αλλά ουδέποτε αν στοιχειοθετεί κλοπιμαία πράξη).

Οι ειδικοί ενημερώνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να λαμβάνουν προστατευτικά
μέτρα κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης
Το ντύσιμο μας πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο.

Το υλικό του ρουχισμού να είναι πορώδες ούτως ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός
του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

Η χρήση καπέλου και γενικά καλύμματος της κεφαλής επιβάλλεται, με υλικό φυ-
σικά που να επιτρέπει καλό αερισμό της κεφαλής.

Η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια από την
έντονη αντανάκλαση του ήλιου είναι απαραίτητη.

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Παραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη. Αποφυγή
των χώρων όπου επικρατεί συνωστισμός.

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή
θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Αποφυγή βαδίσματος για πολλή ώρα ή τρεξίματος κάτω από τον ήλιο.
Πολλά χλιαρά ντους στη διάρκεια της ημέρας. Καλό θα είναι επίσης να τοποθε-

τούνται υγρά πανιά στο κεφάλι και στον λαιμό σαν προστατευτικά μέτρα.
Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα με έμφαση στη λήψη φρούτων και λα-

χανικών, περιορισμός στα λιπαρά.
Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων).
Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να

κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό.
Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με διάφορα μέσα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια

υψηλής ζέστης.
Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θε-

ράποντα ιατρό τους για εφαρμογή ειδικών για την περίπτωσή τους οδηγιών.
Καλό Καλοκαίρι!

Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα
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1 Ιουνίου Τέλος ο Ισπανός Πρωθυπουργός Ραχόι μετά από
πρόταση μομφής. Πρωθυπουργός ο Πέδρο Σάν-
τσεθ

1 Ιουνίου Ληστεία σε τράπεζα στην Λυκόβρυση με καλάσ-
νικοφ και βαριοπούλες

1 Ιουνίου 17χρονος μαθητής έθεσε τέρμα στη ζωή του με
καραμπίνα

2 Ιουνίου Ανακοινώθηκε σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα στην
Αμερική. Τεστ αίματος ανιχνεύει μήνες πριν τον
καρκίνο

2 Ιουνίου Στον Καναδά σήμερα οι 7 αρχηγοί κρατών – Δια-
φωνία και αποχώρηση Τράμπ

2 Ιουνίου Στον Τζουζέπε Κόντε και πάλι ανατέθηκε ο σχη-
ματισμός Κυβέρνησης από τον Ιταλό Πρόεδρο
Σέρτζιο Ματαρέλα

2 Ιουνίου Θεσσαλονίκη: Επίθεση με βόμβες μολότοφ από
αναρχικούς κατά κλούβας αστυνομικών

2-3 Ιουνίου Συνεχίστηκαν και αυτό το Σαββατοκύριακο οι επι-
θέσεις των αναρχικών εναντίον των αστυνομικών
στα Εξάρχεια έχοντας ως ορμητήριο το Πολυτε-
χνείο

3 Ιουνίου Εμπλοκές παρουσιάζουν οι συνομιλίες για την
ονομασία. Στα Σκόπια επιρρίπτει η Ελληνική κυ-
βέρνηση τη μη επίτευξη συμφωνίας για την ονο-
μασία

3 Ιουνίου Άγνωστος ο αριθμός μεταναστών – προσφυγών
που πνίγηκαν σε δύο ναυάγια στο Αιγαίο και την
Μεσόγειο

3 Ιουνίου Αγιοκατάταξη το Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη στη Μο-
νή Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια παρουσία του Οικου-
μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

3 Ιουνίου Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Παιανίας ο παλαίμαχος
ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Κώστας Πολυ-
χρονίου

4 Ιουνίου Έκρηξη ηφαιστείου στην Γουατεμάλα άγνωστος ο
αριθμός των νεκρών

4 Ιουνίου Μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στο γραφείο του
καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καλιαμπάκου. Προ-
ξένησαν ζημιές

4 Ιουνίου Κουκουλοφόροι με σφυριά μπούκαραν στο
Υπουργείο Ανάπτυξης στην Πλατεία Κάνιγγος
απαιτώντας να δοθεί άδεια στον Δημήτρη Κουφον-
τίνα. Τα έκαναν γυαλιά – καρφιά

4 Ιουνίου Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς εργοστάσιο με
καλώδια και ηλεκτρικά είδη στο Περιστέρι

4 Ιουνίου Από αδέσποτη σφαίρα που έφυγε από όπλο επι-
χειρηματία στην Άμφισσα βρήκε τραγικό θάνατο
κοριτσάκι 13 ετών στον καταυλισμό Ρομά

4 Ιουνίου Στους 69 έφθασαν οι νεκροί και πάνω από 200 οι
τραυματίες από τη λάβα του ηφαιστείου στην
Γουατεμάλα

4 Ιουνίου Σκύλος ράτσας πίτμπουλ προκάλεσε σοβαρά
τραύματα σε μωρό 10 μηνών στην Φωκίδα

5 Ιουνίου Την παραίτησή του υπέβαλε από την ηγεσία του
Λαϊκού Κόμματος ο πρώην Πρωθυπουργός της
Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι

6 Ιουνίου Έκρηξη σε αποθήκη σιτηρών στο Στρασβούργο. 11
οι τραυματίες

6 Ιουνίου Διοργανώθηκαν σε 24 πόλεις της Ελλάδας συλλα-
λητήρια για το Σκοπιανό

6 Ιουνίου Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση Κόντε
στην Ιταλία

6 Ιουνίου Πρωταθλητής Ελλάδας στο χάντμπολ ο Ολυμπια-
κός

7 Ιουνίου Επίθεση 30 κουκουλοφόρων στο γραφείο του
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και συνεταιρισμού δικαστι-
κών μετά τον πυροβολισμό του φρουρού του βου-
λευτού τράπηκαν σε φυγή

8 Ιουνίου Πάγωσε προσωρινά η εκταμίευση της δόσης του
δανείου γιατί οι προτάσεις δεν εκπλήρωναν τα
προαπαιτούμενα 

8 Ιουνίου Φορτηγάκι που μετέφερε λαθρομετανάστες, ανε-
τράπη στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Ν. Καρβά-
λης 6 οι νεκροί

8 Ιουνίου Η Αργεντινή εντάχθηκε στο Δ.Ν.Τ. παίρνοντας δά-
νειο 50 δισ. δολάρια

8 Ιουνίου Στους 109 έφθασαν οι νεκροί στην Γουατεμάλα και
ο αριθμός συνεχώς θα αυξάνεται

8 Ιουνίου Καναδάς: Διαφωνία των G7
9 Ιουνίου Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο ο Ολυμπιακός.

Με 9-7 κέρδισε
9 Ιουνίου Στα 89 του χρόνια έφυγε ο Παύλος Γιαννακόπου-

λος. Χρημάτισε πολλά χρόνια Πρόεδρος του ερα-
σιτέχνη ΠΑΟ

9 Ιουνίου Ο Καγκελάριος της Αυστρίας έκλεισε 7 τουρκικά
τεμένη

10 Ιουνίου 74 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη σφαγή του Δι-
στόμου 10/6/1944 – 10/6/2018

10 Ιουνίου Στο αεροδρόμιο της Σούδας στις 3:00 π.μ. το Προ-
εδρικό αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ για ανε-
φοδιασμό στη διαδρομή του για την Σιγκαπούρη

11 Ιουνίου 20 Μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη (Δημοσίας Τάξεως). Έγι-
ναν συλλήψεις. Μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν
στο κτίριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην
Θεσσαλονίκη

11 Ιουνίου Έγινε το πρώτο τηλεφώνημα που περίμενε ο κ.
Τσίπρας από τον κ. Ζάεφ

11 Ιουνίου Σύσκεψη στις Βρυξέλες της κ. Λαγκάρντ με την
κα. Μέρκελ στο επίκεντρο το ελληνικό χρέος

11 Ιουνίου Αστικό λεωφορείο παραδόθηκε στις φλόγες στα
Κάτω Πατήσια

12 Ιουνίου Επετεύχθη συμφωνία κορυφής για το Σκοπιανό σε
ονομασία Βόρειος Μακεδονία

12 Ιουνίου Συνάντηση κορυφής Τραμπ - Κιμ
12 Ιουνίου Αναρχικοί με βαριοπούλες εισέβαλαν στην Ελλη-

νοαμερικανική Ένωση. Προξένησαν μεγάλες ζη-
μιές 

13 Ιουνίου Απεργία των οδηγών ταξί της Αθήνας. Ανεστάλη
στις 14/6 το μεσημέρι

14 Ιουνίου Κατετέθη πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης
από τη Ν.Δ. για το Σκοπιανό

14 Ιουνίου Ψηφίστηκε η τέταρτη αξιολόγηση για το χρέος
στην Βουλή των Ελλήνων

14 Ιουνίου Σε γήπεδο της Λάρισας 15χρονος κτυπήθηκε από
κεραυνό, βρίσκεται σε κίνδυνο

14 Ιουνίου Στάση εργασίας στα μαζικά μέσα μεταφοράς
14 Ιουνίου Δόθηκε άδεια στον Δημ. Κουφοντίνα, είναι η τρίτη

άδεια
14 Ιουνίου Συμπλοκές στην Τουρκία για τις εκλογές με 3 νε-

κρούς
15 Ιουνίου Παραλήρημα του βουλευτή της Χ.Α. Κωνσταντίνου

Μπαρμπαρούση στη Βουλή. Κάλεσε το στράτευμα
να συλλάβουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

15 Ιουνίου Άρχισε η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση
μομφής

15 Ιουνίου Συλλήψεις 11 αναρχικών στα Εξάρχεια. Είναι οι
πρώτες που γίνονται από τότε που οι αναρχικοί
έχοντας ορμητήριο το Πολυτεχνείο εξορμούν προ-
καλώντας καταστροφές στη γύρω περιοχή

16 Ιουνίου Απερρίφθη η πρόταση μομφής 153 όχι 127 ναι
16 Ιουνίου Άρχισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

στην Μόσχα
16 Ιουνίου Συνελήφθη ο καταζητούμενος Αρτέμης Σιώρρας

(είναι ο άνθρωπος που θα διαθέσει 600 δισ. ευρώ
για να σώσει τη χώρα)

16 Ιουνίου Καλοκαιρινό μπουρίνι με νεροποντές και χαλαζο-
πτώσεις έπληξε πολλές περιοχές της χώρας

17 Ιουνίου Υπεγράφη από τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελ-
λάδας και Σκοπίων παρουσία των Πρωθυπουργών
και πολλών επισήμων στους Ψαράδες της Μεγά-
λης Πρέσπας η συμφωνία για το όνομα των Σκο-
πίων

17 Ιουνίου Σοβαρά επεισόδια δημιουργήθηκαν στο Πισοδέρι
της Φλώρινας κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης
ενάντια στη συμφωνία για το όνομα των Σκοπίων.
12 οι τραυματίες

17 Ιουνίου Επεισόδια στα Σκόπια για την υπογραφή της συμ-
φωνίας, τραυματίες και συλλήψεις

18 Ιουνίου Ο Πρόεδρος τη Ινδίας πραγματοποίησε επίσημη
επίσκεψη στην Αθήνα

18 Ιουνίου Έφυγε από τη ζωή ο ομοσπονδιακός προπονητής
του μπάσκετ Κώστας Πολίτης

19 Ιουνίου Δραπέτευσαν από τα κρατητήρια του αστυνομικού
τμήματος Αργυρούπολης 3 Αλβανοί κακοποιοί

19 Ιουνίου Σάλος στην Αμερική με τα κέντρα κράτησης λα-
θρομεταναστών, χωρίζουν τα ανήλικα παιδιά από
τους γονείς τους

20 Ιουνίου Πέρασε από τη βουλή των Σκοπίων η συμφωνία
για το Σκοπιανό

20 Ιουνίου Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο
βουλευτής Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης

21 Ιουνίου Συμφωνία στο Λουξεμβούργο. Οι Υπουργοί Εξω-
τερικών συνεδρίασαν και αποφάσισαν για το Ελ-
ληνικό χρέος

21 Ιουνίου Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Αρτέμης Σιώρρας
24 Ιουνίου Προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Θριαμβευτής

ο Ταγίπ Ερντογάν
24 Ιουνίου Ο Ρουβικώνας έκανε κάλεσμα για στρατολόγηση

μελών και για οικονομική ενίσχυση
25 Ιουνίου Στάση εργασίας στις γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ
25 Ιουνίου Σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Πύ-

λο και 4,2 στην Βόλβη
25 Ιουνίου Φραστική επίθεση στον κ. Τσίπρα στο Λονδίνο από

Έλληνες
26 Ιουνίου Μετά από 73 χρόνια έγινε η κομματική αποκατά-

σταση του Άρη Βελουχιώτη
26 Ιουνίου Συνάντηση Τσίπρα – Μέι στο Λονδίνο
26 Ιουνίου Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ κ.

Γεώργιος Λαζαρίδης
26 Ιουνίου Επεισόδια και καταστροφές σημειώθηκαν στην

Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το Σκο-
πιανό με πετροπόλεμο και χημικά. Πολλοί τραυ-
ματίες αστυνομικοί, έγιναν 5 συλλήψεις

26 Ιουνίου Πλημμύρες από τη νεροποντή στην Μάνδρα Αττι-
κής. Ξύπνησε ο εφιάλτης της καταστροφής του
Νοεμβρίου, πολλές οι ζημιές

27 Ιουνίου Απόπειρα εισβολής του Ρουβίκωνα στα γραφεία
του βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Κατσίκη

28 Ιουνίου Αθώοι κρίθηκαν στο Εφετείο η Ηριάννα και ο Πε-
ρικλής, είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα σε πολυετή
κάθειρξη για συμμετοχή τους στους Πυρήνες της
Φωτιάς

28 Ιουνίου Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς έκανε
την καταγγελία ότι δέχθηκε 800 απειλητικές επι-
στολές

29 Ιουνίου Τουλάχιστον 100 πρόσφυγες – μετανάστες πνίγη-
καν στην Μεσόγειο

29 Ιουνίου Μερική συμφωνία για να δεχθούν πάλι τους πρό-
σφυγες Ελλάδα και Γαλλία αποφάσισαν οι 28 Ευ-
ρωπαίοι ηγέτες για να σώσουν την Καγκελάριο
Μέρκελ

29 Ιουνίου Δολοφόνος εισέβαλε στα γραφεία εφημερίδας στο
Μαίριλαντ των ΗΠΑ και δολοφόνησε 5 δημοσιο-
γράφους

30 Ιουνίου Καταστροφικές πυρκαγιές στο Κολοράνο
31 Ιουνίου 18 οι νεκροί από σύγκρουση λεωφορείου με φορ-

τηγό αυτοκίνητο στην Κίνα
1 Ιουλίου Τραγωδία στα Ιμαλάϊα όταν λεωφορείο έπεσε σε

γκρεμό. 44 οι νεκροί
2 Ιουλίου Από μία κλωστή κρέμεται η Κυβέρνηση Μέρκελ

λόγω του προσφυγικού
2 Ιουλίου Μήνυμα του Πρωθυπουργού Τσίπρα ότι η Κυβέρ-

νηση έχει 14 μήνες μπροστά της για τις εκλογές
2 Ιουλίου Δήλωση Τραπεζίτη Ι. Στουρνάρα «Βιώσιμο μεσο-

πρόθεσμα το χρέος. Πρόβλημα είναι το μεγάλο
πρωτογενές πλεόνασμα για τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα, θα το πληρώσουν 2 γενεές»

2 Ιουλίου 63 οι αγνοούμενοι πρόσφυγες όταν βούλιαξε το
πλοιάριο που τους μετέφερε ανοιχτά της Λιβύης

2 Ιουλίου Με απόφαση του 5μελούς Εφετείου αποφυλακί-
ζεται ο Άκης Τσοχατζόπουλος

2 Ιουλίου Αστυνομικοί της Καρδίτσας εντόπισαν και κατέ-
στρεψαν 10.564 δενδρύλλια κάνναβης, που ήταν
όμως δενδρύλλια νόμιμης βιομηχανικής κάνναβης
και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν

2-3 Ιουλίου Επίσκεψη για συνομιλίες στην Αθήνα ο Επίτροπος
Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί

3 Ιουλίου Νέος Πρόεδρος του Μεξικού ο Άντρες Μανοέλ
Λόπεζ Ομπραδόρ

3 Ιουλίου Η 53χρονη Σουάντ Αμπντεραχίμ εξελέγη Δήμαρ-
χος της Τυνησίας. Γίνεται για πρώτη φορά στην
ιστορία της χώρας αυτής γυναίκα δήμαρχος.

4 Ιουλίου Τετραμελής σύνοδος Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγα-
ρίας και Ρουμανίας στην Θεσσαλονίκη

5 Ιουλίου Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι φωτιές στην Καλιφόρ-
νια

6 Ιουλίου Καύσωνας πλήττει τον Καναδά. Στους 54 έφθασαν
οι νεκροί, 28 στο Μόντρεαλ

7 Ιουλίου Στους 85 έφθασαν οι νεκροί από τις πλημμύρες
στην Ιαπωνία

7 Ιουλίου Τέλος στη ζωή του έβαλε 15χρονος μαθητής μη
αντέχοντας το μπούλινγκ των συμμαθητών του

8 Ιουλίου Δραματική επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβι-
σμένων παιδιών στην Ταϋλάνδη. Τα 4 πρώτα βγή-
καν από το σπήλαιο

8 Ιουλίου 18.000 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν από τον
Τούρκο Πρόεδρο ως υποστηρικτές του Γκιουλέν
μία μέρα πριν αναλάβει επίσημα τα νέα του καθή-
κοντα

8 Ιουλίου Εκτροχιάστηκε τραίνο στην Ραιδεστό της Τουρ-
κίας. 10 οι νεκροί 73 οι τραυματίες

9 Ιουλίου Παραιτήσεις 3 υπουργών στην Αγγλία
9 Ιουλίου Ορκίστηκε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερν-

τογάν
9 Ιουλίου Άλλα 4 παιδιά έβγαλαν από το σπήλαιο στην Ταϋ-

λάνδη σώα
10 Ιουλίου Και τα υπόλοιπα 4 παιδιά με τον προπονητή τους

βγήκαν σώα
11 Ιουλίου Κρίση στις σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας. 4 Ρώσοι

διπλωμάτες κατηγορήθηκαν για παράνομες ενέρ-
γεςις, οι δύο απελάθηκαν και οι άλλοι δύο είναι
ανεπιθύμητοι στην χώρα μας

11-12 Ιουλίου Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Πρό-
σκληση ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις  με λίγα λόγια



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ για την
πενθήμερη Έκθεση του ΜΙΚΡΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ στο ΜΟΣΧΑΤΟ και τη
βράβευση συνταξιούχων των ΗΣΑΠ κατοί-
κων του Μοσχάτου από τον Δήμαρχο Τα-
ξιάρχη Παπαντώνη.

Στο ΑΦΙΕΡΩΜΑ αυτό αλλά και στο επόμενο
θα δημοσιευτούν φωτογραφίες από την έκ-
θεση και τις εντυπώσεις επισκεπτών.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

Μ έ ρ ο ς  1 0 ο

Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ γιατί με την ευαισθησία που τους χαρα-
κτηρίζει κατάφεραν να διασώσουν όλα αυτά τα σημαντικά αντικείμενα
που αποτελούν την ιστορία των ΗΣΑΠ.

Την προσπάθεια αυτή πρέπει να αγκαλιάσουμε και στηρίξουμε όλοι
ώστε οι επερχόμενες γενιές να μαθαίνουν την ιστορία και τις προσπά-
θειες του ανθρώπου για πρόοδο και ευημερία.

Η πραγματοποίηση της έκθεσης στον Δήμο μας αποτελεί σημαντικό
πολιτιστικό γεγονός για τον λόγο αυτό ευχαριστώ όσους βοήθησαν στην
υλοποίησή της.

Ταξιάρχης Γ. Παπαντώνης
Δήμαρχος Μοσχάτου

Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα νοσταλγίας και συγκί-
νησης που ένιωσα βλέποντας τα εκθέματα της έκθεσης σας στον Δήμο
μας. Με γύρισαν πολλά χρόνια πίσω όταν μικρό παιδάκι (είμαι κόρη συν-
ταξιούχου των ΗΣΑΠ) επισκεπτόμουν κατ’ επανάληψη το κτίριο των ια-
τρείων στο Ν. Φάληρο – τον παιδικό μας σταθμό – τις κατασκηνώσεις
στην Βαρυμπόμπη. Με μάτια γεμάτα δάκρυα είδα τα ξύλινα βαγόνια και
τα συνεργεία που τα κατασκεύαζαν στον χώρο του εργοστασίου και προ-
σπαθούσα να εντοπίσω και να αναγνωρίσω κάπου την μορφή του πατέρα
μου!...

Χίλια ευχαριστώ για την αναδρομή αυτή!
Φροσάννα Ρούσσου-Καραγιάννη

Γραφείο Δημάρχου Μοσχάτου

Συγχαρητήρια για την ενεργητικότητά σας, τις πρωτοβουλίες σας, το
μεράκι και τον ενθουσιασμό σας. Αποτελείται μια ενεργή συλλογικότητα
που προσφέρει με την εθελοντική συμμετοχή σας σε μια δυναμική ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ.

Φεβρουάριος 2002 
Γιάννης Ιωαννίδης

Υπεύθυνος Πολιτισμού Δήμου Μοσχάτου

Πολλές εκθέσεις γίνονται, πολλές εκδηλώσεις υπάρχουν καθημε-
ρινά αλλά η δική σας κ. Πρόεδρε έχων την άποψη ότι είναι μοναδική
γιατί μετά το παρελθόν που παρουσιάζεται και το μέλλον που έρχεται.
Τα θέματα μιλάνε μόνα τους ευτυχώς ο Δήμος μας που σας φιλοξέ-
νησε.

Γρηγόρης Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Μοσχάτου

ΜΠΡΑΒΟ για την μεγάλη προσπάθειά σας να σώσετε την ιστορία της
δουλειάς σας.

Θ. Τσουκάτος
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ

Είναι καλό να θυμόμαστε και να τιμάμε ανθρώπους που έχουν προ-
σφέρει.

Κ. Κουλούρης
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και αναμνήσεις… Οι μνήμες ότι
καλύτερο μπορεί να κρατήσει ψηλά την κουλτούρα μας, ιδιαίτερα όταν
αφορά έργο κοινωνικό όπως αυτό που επιτελέσατε ΕΣΕΙΣ!!!...

Να ‘στε πάντα γεροί, δυνατοί και κοντά μας.
Με αγάπη και σεβασμό

Κώστας Βενετσάνος

Θαυμάσια παρουσίαση. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να αισθάνεστε
περήφανοι για το έργο σας τόσα χρόνια και εμείς οι λίγο νεότεροι δε θα
σας ξεχάσουμε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΛΑΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Μοσχάτου

Χρειάζεται και λίγο κουράγιο να περιδιαβάσεις τα «εκθέματα» του
Μουσείου μας. Τα λέω «εκθέματα» γιατί δεν είναι αντικείμενα, είναι κομ-
μάτια του κόπου μας, του ιδρώτα και της ελπίδας μας. Τόσα χρόνια γί-
ναμε ένα μ’ αυτά. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν να συγκεν-
τρωθούν όλα αυτά για να μας θυμίζουν τα όσα ζήσαμε μαζί και ένα ευ-
χαριστώ σ’ αυτούς που μας έδωσαν τη συγκίνηση και τη χαρά να τα ξα-
ναδούμε και να τα ξαναγγίξουμε. Συγχαρητήρια και στον Πρόεδρό μας
Μανώλη Φωτόπουλο που υπήρξε η κινητήρια μηχανή που έσυρε αυτό
το συρμό στις μηχανές.

Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ηλ/γος Σιδ/μου

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
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Ευχαριστήρια επιστολή
του Παναγιώτη Δάρρα 
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Κάθε γεγονός που μου δίνει τη δυνατότητα να επι-
στρέφω στο χώρο που έζησα και εργάστηκα για

πάνω από 38 χρόνια, εκτός από έντονα συναισθήματα
και αναμνήσεις, μου δίνει την ευκαιρία να αναστοχά-
ζομαι. Με την απόσταση του χρόνου και του χώρου,
που σου επιτρέπει να στέκεσαι έξω από τη ρουτίνα και
τη φθορά της καθημερινότητας, η σχέση με το μέσο
αποκτά ένα νέο περιεχόμενο. Ένα περιεχόμενο που δεν
είναι απλά νοσταλγικό, αλλά ξαναβλέπει και ξανασκέ-
φτεται πάνω στο ρόλο, στη σημασία, στην επιρροή που
έχει ασκήσει ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος στη νεώτερη
ιστορία της Ελλάδος.

Ξαναγυρνώντας πίσω, οι «ξύλινοι συρμοί» αποκτούν
μια διάσταση που υπερβαίνει το μουσειακό έκθεμα,
την «επέτειο» και μαζί με τα εκθέματα που διασώζει
το Μουσείο αλλά και τον εμβληματικό σταθμό του Πει-
ραιά ορίζουν εκ νέου στο ανθρώπινο μέτρο, το σιδη-
ρόδρομο. Ένα μέσο που πάντα και παρά τις γκρίνιες
ταυτίστηκε με την ασφάλεια, τη συνέπεια στις διαδρο-
μές του, το λαϊκό του χαρακτήρα αλλά και τη διαφορε-
τική αισθητική σε σύγκριση με τα άλλα μέσα μαζικής
μεταφοράς.

Στην χώρα μας σταθμοί και συρμοί δεν ευτύχησαν
να αναδειχθούν σε ισχυρούς και αυτόνομους πόλους
της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως εδώ και δεκαετίες
συμβαίνει σ’ όλη την Ευρώπη. Η προσπάθεια να διασω-
θεί η ιστορία και η εξέλιξη του μέσου, ως αναπόσπαστο
μέρος της ιστορίας και της εξέλιξης της τεχνικής και
της τεχνολογίας, να αναδειχθεί η σημασία των σταθμών
για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και τον τρόπο που
αυτή υπηρέτησε με μοναδικό τρόπο τις απαιτήσεις της
χρήσης, πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Να εξελιχθεί

από πρωτοβουλία και «μεράκι» του Μανώλη και των
απόμαχων, σε συγκροτημένη πρωτοβουλία της εταιρεί-
ας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αυτοδιοίκησης.

Πέρα από την υλικότητα, αυτό που αξίζει να κατα-
γραφεί και να διαφυλαχθεί είναι το άϋλο μέρος της. Όχι
απλά ως μια καταγραφή αναμνήσεων, αλλά ως μια πα-
ρακαταθήκη εμπειριών και αντιλήψεων των εργαζομέ-
νων στα τραίνα. Αυτοί που δεν τα είδαν μόνο ως μέσο
για το μεροκάματο και το βιοπορισμό, αλλά τ’ αγάπησαν,
δέθηκαν μαζί τους, τα λειτούργησαν και τα διαχειρίστη-
καν με εκείνο το μοναδικό σεβασμό που μόνο στην
κουλτούρα των εργαζομένων, της εργατικής τάξης που
θα λέγαμε κάποτε, συναντάμε.

Σήμερα, που οι σιδηρόδρομοι εκσυγχρονίζονται σε
μέσα και υποδομές, που διευρύνονται ως δίκτυα και αλ-
λάζουν την όψη αλλά και τις λειτουργίες της πόλης σε
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, είναι σημαντικό να
ξαναδούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως μέρος της
μεγάλης εικόνας των δημόσιων υποδομών της χώρας
μας που συνιστούν και συγκροτούν μέρος κάθε σχεδίου
ανάπτυξης και προκοπής, ανασυγκρότησης και προοπτι-
κής, που δεν νιώθει να έρχεται σε ντιρεκτίβες, αλλά ως
ένα δημόσιο και με κοινωνικό χαρακτήρα δίκτυο μετα-
φορών, που πάντα βρίσκει τρόπο, χρόνο, χώρο και μέσα
για να εκφράσει ένα διαφορετικό πρότυπο στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Κανζόλας Παναγιώτης: 75 Ευρώ
• Ματσής Στέλιος: 50 Ευρώ
• Φετάνη Άννα: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Η κα. Κοντιζά Μαρία κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μου-
σείου το ποσό των 30,00 Ευρώ, στη μνήμη του πατέρα
της Ευαγγέλου Κοντιζά.

Η κα. Δασκαλάκου Μαρία κατέθεσε υπέρ των σκοπών του
Μουσείου το ποσό των 90,00 Ευρώ αντί στεφάνου,
στη μνήμη του συζύγου της Γιώργου Δασκαλάκου.

Ο συνάδελφος Τουμάσης Κώστας κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50,00 Ευρώ, στη
μνήμη του συναδέλφου του Θεοδώρου Αγγελόπου-
λου.

Πηγή πληροφόρησης: Από το Ιστορικό Αρχείο του Σωτήρη Χαίρη - Προϊστάμενος Σχεδιαστηρίου - Διεύθυνσης Έλξεως και Αποκλεισμού

17-4-2018: 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου ( άτομα 20)
20-4-2018: 15ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 

(άτομα 90)
21-4-2018: Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων (άτομα 50) 
29-4-2018: 4ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Α΄ ΟΜΑΔΑ 

(άτομα 65) 
3-5-2018: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά 

(άτομα 20)
6-5-2018: 4ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Β΄ ΟΜΑΔΑ 

(άτομα 70)
9-5-2018: Επαγγελματικό Λύκειο Καισαριανής

(άτομα 35)
11-5-2018: ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ Αιγάλεω (άτομα 25) 
21-5-2018: Φοιτητές και φοιτήτριες του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών –
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήμης (άτομα 10)

22-5-2018: Κέντρο Ημέρας «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» Ίδρυμα
(άτομα 28)

Γενικό Σύνολο: 413 άτομα

Επισκέψεις Σχολείων και Συλλόγων
στο Μουσείο τους μήνες Απρίλιο - Μάιο

Εκδηλώσεις στους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου και 

στην αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»

22-5-2018: Ενημερωτική συγκέντρωση για το
Ασφαλιστικό του Σωματείου Συνταξιούχων Εργα-
τοϋπαλλήλων Εταιριών Πετρελαίου και Υγραερίων
(άτομα 140).

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε και ο καθηγη-
τής κ. Αλέξης Μητρόπουλος ο οποίος τους ενη-
μέρωσε για το Ασφαλιστικό και τις περικοπές των
συντάξεων.

27-5-2018: Γενέθλια της μαθήτριας Μαρίνας
Σαχτιάρη και ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώ-
ρους του Μουσείου (άτομα 80).

16-6-2018: Γενέθλια του μαθητή Στέφανου Τσι-
καλά και ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου (άτομα 50)

Γενικό Σύνολο: 270 άτομα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ 1869 - 1921 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
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Εκδήλωση Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων

Του Γιώργου Γαβρίλη
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά

Ευχαριστούμε την κα. Σοφία Σταθάτου για τα καλά
της λόγια και την αγάπη της για το Μουσείο.

Η κα. Σταθάτου όταν αποφασίσαμε να δημιουργή-
σουμε το Μουσείο και αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε
διάφορα εκθέματα, και όταν βεβαιώθηκε ότι αυτό που
πάμε να δημιουργήσουμε αντιπροσωπεύει και δικές
της ιδέες, μας είχε πει σε ποια σημεία των αποθηκευ-
τικών χώρων του Αρχείου της Εταιρίας είχε διαφυλά-
ξει, για να μην καταστραφούν ή κλαπούν, διάφορα αν-
τικείμενα μεγάλης ιστορικής αξίας, που ήταν συνδε-
δεμένα με την ιστορία της Εταιρίας μας.

Όπως: Γραφομηχανές, Αριθμομηχανές, χειροκίνητη
πρέσα εκτύπωσης εγγράφων και πάρα πολλά αρνητικά
φωτογραφιών σε γυαλί κ.α τα οποία και πήραμε.

Όλα αυτά έχουν αξιολογηθεί και καταγραφεί από
τους μουσειολόγους και έχουν τοποθετηθεί στις προ-
θήκες του Μουσείου.

Την κα. Σταθάτου την είχαμε και την έχουμε πάντα
δίπλα μας στο δύσκολο αλλά ωραίο έργο που επιτε-
λούμε στο Μουσείο μας.

Ο καλός της λόγος και οι συμβουλές της είναι για
όλους εμάς που καθημερινά αφιερώνουμε πάρα πολ-
λές ώρες για τη λειτουργία του Μουσείου μας, η καλύ-
τερη ανταμοιβή μας.

Γι’ αυτό την ευχαριστούμε και δημόσια.
Η Διοίκηση

Προς 
Τον Πρόεδρο και τα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Μουσείου μας

27-2-2018
Αγαπητοί Φίλοι – Συνάδελφοι,

Οι σελίδες 16 και 17 του τελευταίου φύλλου του
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» με παρακίνησαν για να γράψω ένα
σύντομο γράμμα μου.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλα όσα σημαντικά
γίνονται στο Μουσείο μας. Όλα αυτά μαρτυρούν το μέ-
γεθος της αγάπης σας γι’ αυτό που υπηρετείτε. Το μαρ-
τυρεί η σημερινή εικόνα του που θα την ζήλευαν πολλά
Μουσεία (με κρατική ενίσχυση, προσωπικό κ.α.) στη
χώρα μας. Δεν υπερβάλλω! 

Είχα την τύχη να επισκεφτώ πολλά Μουσεία, σε πολ-
λές πόλεις της πατρίδας μας και του εξωτερικού. Η αγά-
πη γι’ αυτό που ονειρευτήκατε, η πολλή δουλειά και η
σοβαρότητα στις αποφάσεις σας, βοήθησαν!!

Είναι άψογη η παρουσίαση των όσων γίνονται σ’ αυ-
τόν τον υπέροχο χώρο, μελετημένα τοποθετημένα σω-

στά. Πάρα πολλά αξιόλογα πράγματα γίνονται σ’ έναν
θαυμάσιο, κατάλληλο χώρο!

Οι άνθρωποι που τα δημιουργούν αυτά (με τον πιο
κατάλληλο καθοδηγητή!!) έχουν, από μένα ένα ΤΕΡΑ-
ΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και αμέτρητα μπράβο».

Είναι υπέροχο αυτό που έγινε και θα γίνεται, πι-
στεύω.

Ιδιαίτερα θα συγχαρώ και θα ευχαριστήσω τον
ακούραστο Πρόεδρό μας, με τις θαυμάσιες ιδέες του
και όλους όσοι τον βοήθησαν σωστά και αδιαμαρτύρη-
τα (τους ζηλεύω που δεν μπορώ να κάνω κάτι κι εγώ!).

Πρώτη φορά τελειώνω ένα γράμμα μου, με επαί-
νους. Γι’ αυτό και σήμερα το ίδιο θα κάνω “δεν θα πα-
ραλείψω να επισημάνω ότι ο «άνθρωπος» που συνέ-
λαβε την ιδέα της δημιουργίας αυτού του έργου, μαρ-
τυράει την αγάπη του για τον άλλον άνθρωπο, αυτός ο
άνθρωπος ομορφαίνει με ό,τι χρήσιμο και ωραίο κάνει
– τη ζωή!!!

Έτσι δεν είναι, Κύριε Πρόεδρε;
Σας συγχαίρω με όλη μου τη δύναμη! που έχω στο

μυαλό μου.
Με εκτίμηση 

Σοφία Σταθάτου
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Ευχή: Όλα τα καλά του Θεού σε όλους σας και στις οικογένειές σας 

Μια ξεχωριστή επιστολή 
από την κα. Σοφία Σταθάτου

ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

%
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ.
ΔΙΑΔΡΟΜΑΙ

ΑΜΑΞΩΝ
%

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡ.

ΘΕΣΕΩΝ
% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1869-1882 Από 27-2-1869 ημερ. ενάρξεως λειτουργίας του σιδ/μου μέχρις 1882 ουδέν σημειούται ελλείψει στατιστικών
στοιχείων

1883 2.305.444 -
1885 2.231.651 -3,1 853.540 - -
1896 2.871.385 28,5 2.077.730 140 Σταθερά άνοδος της επιβ. κινήσεως. Άνοδος χιλ. διαδρομών λόγω πυκνώσεως δρομολογίων

1905 4.250.298 49 1.965.907 -5,7 6.885.636 Άνοδος της επιβ. κινήσεως.
Πτώσις χιλ. διαδρομών - 1ον έτος ηλεκτροκινήσεως

1913 7.388.435 74 2.371.591 20 8.420.088 22,5 Άνοδος επιβ. κινήσεως, χιλιομ. διαδρομών, κυκλ. θέσεων λόγω διπλασιασμού της χώρας εκ των
νικηφόρων πολέμων

1916 9.957.862 35 2.907.181 22 11.017.360 30,5 Άνοδος επιβ. κινήσεως λόγω στρατ. μεταφορών
1917 8.347.224 -16 1.682.926 -43 6.335.564 -43 Πτώσις της επιβ. κινήσεως, χιλιομ. διαδρομών και κυκλοφ. θέσεων λόγω εμπολέμου καταστάσεως.

1921 19.951.600 140 3.589.509 115 13.686.560 115 Σταθερά άνοδος επιβ. κινήσεως, χιλιομ. διαδρομών και κυκλ. θέσεων λόγω αναπτύξεως της περιοχής
Αθηνών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και ιδρυτή
του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων κ. Μανώλη
Φωτόπουλο καθώς και τον κ. Παύλο Κουλοβασιλό-
πουλο για την άψογη φιλοξενία και ξενάγηση στους
χώρους του Μουσείου κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψης του Α΄ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων που πραγματοποι-
ήθηκε στις 21-4-2018 και δόθηκε σε όλους μας η δυ-
νατότητα να μάθουμε όλη την ιστορία του Ηλεκτρικού
Σιδηροδρόμου, να ξεναγηθούμε και να θαυμάσουμε
τα ιστορικά εκθέματα. Ειδικά για μένα ήταν πάρα πο-
λύ συγκινητική στιγμή γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα
να δω από κοντά την ιστορία του Ηλεκτρικού Σιδη-
ροδρόμου στον οποίο εργάστηκα για εικοσιπέντε
χρόνια και συνταξιοδοτήθηκα με την ειδικότητα του
Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας.

Τα ίδια συναισθήματα αισθάνθηκαν και οι πενήντα
επισκέπτες του Α΄ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων που με δική
μου πρόταση επισκέφτηκαν το Μουσείο.

Και τέλος ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον
Παύλο Κουλοβασιλόπουλο για το ωραίο ταξίδι που
μας οδήγησε στην ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και
στα 149 χρόνια της ιστορίας του.

Πειραιάς 24/4/2018
Παναγιώτης Δάρρας


