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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Ασφαλώς η 20η Αυγούστου 2018 είναι μία σημαντική
ημέρα για την Ελλάδα και τους Έλληνες καθώς εί-

ναι η ημέρα εξόδου της πατρίδα μας από τα μνημόνια
που για 8 και πλέον χρόνια ταλάνιζαν την Ελλάδα και
τους Έλληνες πολίτες. Όμως η ημέρα αυτή δεν προ-
σφέρεται για φιέστες και πανηγυρισμούς γιατί η έξο-
δος της χώρας μας είναι μόνο στα χαρτιά καθώς στην
ουσία θα είμαστε υπό αυστηρή επιτήρηση για πολλά
χρόνια ακόμη. 

ΗΤρόικα θα μας επισκέπτεται τακτικά και σε κάθε
στραβοπάτημα που θα κάνουμε αυτομάτως θα μας

επαναφέρει στην τάξη σε αυτά που υπογράψαμε σαν
κράτος. 

Αυτός ο Γολγοθάς για την Ελλάδα και τους Έλληνες
πολίτες όχι μόνο δεν πέρασε αλλά τουναντίον θα

κρατήσει ακόμη αρκετές δεκαετίες. Δεν είναι μόνο το
τεράστιο οικονομικό χρέος, η μεγάλη ανεργία που πα-
ρά τη φυγή 500 χιλιάδων και πλέον νέων επιστημόνων
στο εξωτερικό δεν θέλει να πέσει κάτω από το 20% του
εργατικού δυναμικού. 

Είναι και η απαίτηση της Ευρώπης και του Δ.Ν.Τ για
άπιαστα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Η

Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια θα βρίσκεται στο έλεος των
αγορών, και ο μόνος τρόπος για να τις αντιμετωπίσει
με επιτυχία και να επιστρέψει στην ανάπτυξη, είναι να
κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων ή σχεδόν όλων των
Ελλήνων. Εμπιστοσύνη στις επενδύσεις και εμπιστο-
σύνη στις αποταμιεύσεις. 

Οι Έλληνες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους
καθώς οι προειδοποιήσεις κορυφαίων κοινοτικών

αξιωματούχων είναι ξεκάθαρες. «Η χώρα θα αναμε-
τρήσει τώρα την αξιοπιστία των πολιτικών της με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές», δήλωσε με νόημα ο Μά-
ριο Σεντένο. Κάθε λάθος μήνυμα, κάθε πολιτική επι-
πολαιότητα θα έχει κόστος. 

Αναλυτές, καταγράφοντας και τις επιφυλάξεις των
αγορών με αποστάσεις ασφαλείας από το αφήγημα

της «καθαρής εξόδου», σημειώνουν παράλληλα πως
τα προβλήματα της οικονομίας βελτιώθηκαν αλλά δεν
λύθηκαν, επομένως τα μαύρα σύννεφα δεν έφυγαν
από τον Ελλαδικό χώρο. 

Τα λάθη που διέπραξαν οι δανειστές όλη αυτήν την
περίοδο είναι μεγάλα και πολλά. «Ποδοπατήσαμε

την αξιοπρέπεια των Ελλήνων» είπε ο Γιούνκερ. Όμως
από τις 20 Αυγούστου αυτά που θα μετρούν κυρίως θα
είναι τα δικά μας λάθη. 

Για να βγούμε οριστικά από την κρίση χρειάζεται
σύνεση, εργατικότητα, μετριοπάθεια και κλίμα

συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της
χώρας. Θέληση και βούληση χρειάζεται για να τα κα-
ταφέρουμε. 

Σε όλες τις άλλες χώρες, τα πολιτικά κόμματα είχαν
το κουράγιο να αντικρίσουν την πραγματικότητα με

αίσθημα ευθύνης προσπάθησαν και τα κατάφεραν να
συνεννοηθούν για να αντιμετωπίσουν την κρίση συν-
τομότερα και με λιγότερα θύματα. Ενώ το πολιτικό προ-
σωπικό της Ελλάδας, τυλιγμένο σε νέφη ιδεοληψίας
και κομματικής ιδιοτέλειας, άδραξε την κρίση ως ευ-
καιρία για να κατατροπώσει το κυβερνητικό έργο των
άλλων κομμάτων και να ιδιοποιηθεί τα λάφυρα της
εξουσίας.

Η Διοίκηση

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Έξοδος μόνο
στα χαρτιά

Τυχεροί λογίζονται οι άνθρωποι και ειδικά αυτοί
της τρίτης ηλικίας που είχαν τη δυνατότητα να ξε-
κλέψουν λίγο χρόνο από τα χρόνια προβλήματά
τους και να το αφιερώσουν στον εαυτόν τους μα-
κριά από τις φροντίδες και τις έγνοιες της καθη-
μερινότητας. Αυτοί που μπόρεσαν να επισκεφτούν
τα πατρογονικά τους εδάφη αφήνοντας στην άκρη
τα άγχη και τις καθημερινές υποχρεώσεις της
πόλης. Αυτοί που βρέθηκαν στα χωριά τους εκεί
που έπλασαν τα πρώτα παιδικά τους όνειρα κάτω

από τα δροσερά πλατάνια και τα έλατα, μακριά από
την πολύβουη πολιτεία. Αυτοί που έφαγαν τα πα-
ραδοσιακά φαγητά και έκαναν παρέα με τους αγα-
πημένους συγγενείς και φίλους των παιδικών τους
χρόνων. Δεν συζητάμε βέβαια για τους παραθερι-
στικούς προορισμούς γιατί αυτά σήμερα είναι
άπιαστο όνειρο για τους συνταξιούχους, αλλά και
έτσι με την επιστροφή μας στα πατρογονικά μας
εδάφη μακριά από την πόλη καταλαβαίνει ο καθέ-

νας από εμάς ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά
για να αισθάνεται ευτυχισμένος καθώς η ευτυχία
του ανθρώπου όταν έχει υγεία βρίσκεται στις
απλές και μικρές απολαύσεις και έτσι με γεμάτες
τις μπαταρίες μας με τις πρώτες ψιχάλες του φθι-
νοπώρου επανερχόμαστε στην καθημερινότητά της
πόλης για να ονειρευόμαστε την επόμενη εξόρ-
μησή μας στην εξοχή και αυτά τα όνειρά μας κά-
νουν πιο δυνατούς για να αντιμετωπίζουμε τις
φουρτούνες της ζωής.                            Η Διοίκηση

Πέρασαν 114 χρόνια από την ημέρα 
που ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος

έγινε ηλεκτροκίνητος.

Πέρασαν 114 χρόνια από τότε 
που ο ΣΑΠ έγινε ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑΣΥ.

Πάντα στη διάθεση και 

την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
του Λεκανοπεδίου Αττικής.
περισσότερα στη σελίδα 8

Καλό Φθινόπωρο

Όμως αυτό που
πληγώνει θανά-
σιμα σήμερα

τους συνταξιούχους
είναι η απαξίωση που
έχουν από την πολι-
τεία. Είναι ο εμπαιγμός
που υφίστανται από
την πολιτεία. Η πολι-
τεία για δικούς της και
μόνο σκοπούς έχει
αναγάγει το θέμα των
περικοπών των συντά-
ξεων και μάλιστα μετά
τη λεγόμενη έξοδο της
χώρας από τα Μνημό-
νια σε μείζον γεγονός.

Δεν δικαιούται η πο-
λιτεία να παίζει καθη-
μερινά με την αγωνία των συνταξιούχων, αν θα μειωθούν για μία
εισέτι φορά ή όχι οι ήδη κουτσουρεμένες συντάξεις, που δεν είναι
πλέον συντάξεις, αλλά φιλοδωρήματα. Δεν επιτρέπεται να επιστρα-
τεύουν, πέρα από υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες και το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.) και να διαβεβαιώνουν χω-
ρίς στοιχεία βέβαια ότι δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον μείωση των
συντάξεων, τη στιγμή όμως που και οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Δ.Ν.Τ. διατυμπανίζουν ότι όλες οι συμφωνίες που

έχουν υπογραφτεί θα τηρηθούν στο ακέραιο.
Κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας εσείς και η Κυβέρνησή σας έχετε

υπογράψει τη μείωση των συντάξεων από 1-1-2019 και τη μείωση
του αφορολόγητου στα 5.650 ευρώ από 1-1-2020.

Τα λόγια είναι περιττά. Αν πράγματι δεν θέλετε μείωση των συν-
τάξεων νομοθετείστε στη βουλή και το θέμα λύθηκε. Ιδού η Ρόδος
ιδού και το πήδημα. Οι απόμαχοι της τρίτης ηλικίας δεν μπορεί και
δεν επιτρέπεται να γίνονται τα θύματα για να σωθούν κάποιοι πο-
λιτικοί.. Η Διοίκηση

Του Κώστα Μητρόπουλου

16 Σεπτεμβρίου 1904 – 16 Σεπτεμβρίου 2018

● Δεν αντέχουμε
άλλη αβεβαιότητα

● Δεν αντέχουμε
άλλον εμπαιγμό

Δεν είναί η πρώτη φορα που τα 9 τελευταία χρονία 
οί συνταξίουχοί είΔαν τίσ συνταξείσ τών να μείώνονταί

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ανήμποροι να αντιδράσουν συνταξιούχοι είδαν τους κόπους, τις θυσίες 
και τους ιδρώτες μίας ολόκληρης ζωής να θυσιάζονται στο βωμό των Μνημονίων.



ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συλλέκτης
Εισιτηρίων
1935-2018

Σε ηλικία 83
ετών έφυγε για το

αιώνιο ταξίδι ο συνάδελφος Γιώργος. Ένας
αγαπητός συνάδελφος και φίλος ο οποίος
άφησε τη σφραγίδα του και σαν εργαζόμε-
νος πολλά χρόνια στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ ξεκί-
νησε τη σταδιοδρομία του από τα Πράσινα
Λεωφορεία ως εισπράκτωρ και κατόπιν
ολοκλήρωσε τον εργασιακό του βίο στον Σι-
δηρόδρομο. Πάντα ακούραστος και καλός
συνεργάτης με όλους τους συναδέλφους
του. Αλλά και όταν συνταξιοδοτήθηκε δεν
απομακρύνθηκε από την οικογένεια του
ΗΣΑΠ, ήταν δίπλα στο Σωματείο και προσέ-
φερε, όταν χρειαζόταν. Όλοι εμείς που εί-
χαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συ-
νεργαστούμε μαζί του, τον ευχαριστούμε για
ό,τι έκανε για όλους μας. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο θα σε
θυμόμαστε με αγάπη. Ευχόμαστε να έχει
ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι.

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εργοδηγός Β΄ Ηλεκτροδηγών
1958-2018

Είναι δύσκολο,
πολύ δύσκολο να
θέλεις να γράψεις,
να θέλεις να μιλή-
σεις για κάποιον
που έφυγε για
πάντα από κοντά
μας, αναπάντεχα

ζώντας στη μοναξιά του. Τα λόγια είναι φτωχά
και ανήμπορα να περιγράψουν τα συναισθή-
ματά μας για τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο
του Σπύρου, του δικού μας Σπύρου, ο οποίος
σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του
στους ΗΣΑΠ είχε παντού μόνο φίλους. Ήταν
μία άδολη ψυχή, τρυφερή, ευαίσθητη, γεμάτη
αγάπη και καλοσύνη. Πάντα με το χαμόγελο
στα χείλη και με έναν γλυκό λόγο για όλους.
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Σπύρο για
όλους εμάς που σε γνωρίσαμε και συνεργα-
στήκαμε μαζί σου, θα είσαι μία ζωντανή πα-
ρουσία, θα ζεις ανάμεσά μας και θα σε έχου-
με πάντα στην καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι
συνάδελφε και φίλε Σπύρο στην αιώνια ζωή
και στη γη του Παραδείσου.

ΚΙΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας
1941-2018

Πάλεψε αλλά
έχασε. Πάλεψε

στα μαρμαρένια αλώνια με τον χάρο δεν
μπόρεσε όμως να τον νικήσει και έπεσε για
να κοιμηθεί στα χώματα της λεβεντογέννας
Κρήτης. Ο Βαγγέλης ήταν ένα γνήσιος λε-
βέντης Κρητικός. Εργάστηκε στους ΗΣΑΠ
και συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα
του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας καλός,
σωστός και δίκαιος. Αλλά και μετά τη συν-
ταξιοδότησή του αν και εγκαταστάθηκε στα
πατρώα εδάφη ο νους του ήταν πάντα κον-
τά στο Σωματείο μας και τους συναδέλφους
του. Τελευταία φορά έδωσε την παρουσία
του στη συνεστίαση του Σωματείου μας
όπου ενεφανίσθη με την πατροπαράδοτη
Κρητική στολή. Έτσι θα παραμείνει στη
μνήμη μας. Καλό Παράδεισο αγαπητέ συ-
νάδελφε Βαγγέλη θα είσαι για πάντα στην
καρδιά μας γιατί το αξίζεις.

ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Εκδότης Εισιτηρίων 1924-2018

Πλήρης ημερών
έκλεισε τον επίγειο
βίο του ο αγαπητός
συνάδελφος Πέ-
τρος. Αθόρυβα
όπως αθόρυβος
ήταν σε όλη του τη
ζωή έτσι αθόρυβα

εγκατέλειψε τα πάντα και έφυγε για το με-
γάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Ο Πέτρος
εργάστηκε για πολλά χρόνια στους ΕΗΣ –
ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του Εκδότη Εισι-
τηρίων. Ήταν πράος και καλοσυνάτος και
πάντα είχε έναν καλό λόγο για τον καθένα
μας. Υπήρξε πιστός σύζυγος και στοργικός
πατέρας, απέκτησε δύο παιδιά με εξαιρε-
τικές σπουδές τα οποία καμάρωνε. Ο Πέ-
τρος και μετά τη συνταξιοδότησή του δεν
απομακρύνθηκε από την οικογένεια των
συνταξιούχων του ΗΣΑΠ πάντα έδινε το πα-
ρόν όταν χρειαζόταν. Ευχόμαστε ο Θεός να
χαρίζει παρηγοριά, δύναμη και κουράγιο
στους δικούς του για να τον θυμούνται με
αγάπη. Καλό σου ταξίδι και αιωνία σου η
μνήμη συνάδελφε και φίλε Πέτρο.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπάλληλος Εσωτερικών
Υπηρεσιών 1921-2018

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 97 ετών
ο συνάδελφος
Γιάννης Οικονό-
μου. Σε όλη του τη
ζωή ήταν η ήρεμη
δύναμη που κυ-
λούσε αθόρυβα
και ποτέ δεν ενό-
χλησε κανέναν.
Εργάστηκε στα

γραφεία των ΕΗΣ – ΗΣΑΠ πολλά χρόνια.
Αγαπητός και σωστός συνάδελφος. Ο

ήπιος χαρακτήρας του, η ευθύτητα του λό-
γου του και η πίστη του στις ηθικές αξίες
ήταν όλα όσα διέκριναν τον Γιάννη Οικο-
νόμου. Η μνήμη του θα είναι ζωντανή σε
όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν
μαζί του. Στην οικογένεια του εκλιπόντος
το Σωματείο μας εκφράζει τα ειλικρινή
του συλλυπητήρια με την ευχή όλοι να
φτάσουν και να περάσουν τα χρόνια του.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1931-2018

Στα 87 του χρόνια, έφυγε για το αιώνιο
ταξίδι ο Αλέξης Αρβανίτης, ένα καλός και
αγαπητός συνάδελφος και συνεργάτης. Ο
Αλέξης προσελήφθηκε στους ΕΗΣ στα δύ-
σκολα εκείνα χρόνια, της δεκαετίας του
1960 στους ΕΗΣ. Εργάστηκε τίμια και ευ-
συνείδητα ως εισπράκτορας αρχικά στα
Πράσινα Λεωφορεία και αργότερα στον Σι-
δηρόδρομο. Συνταξιοδοτήθηκε το 1995 με
την ειδικότητα του Προϊσταμένου Αμαξο-
στοιχίας. Αγαπητός και φίλος με όλους
τους συναδέλφους του, η αγάπη του συνε-
χίστηκε και μετά τη συνταξιοδότησή του με
τον ενδιαφέρον του για το Σωματείο μας αν
και τον περισσότερο καιρό τον περνούσε
στην ιδιαιτέρα του πατρίδα. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Αλέξη. Ευχό-
μαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαι-
τέρας σου πατρίδας που σε έχει σκεπάσει.

ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νυχτοφύλακας 1946-2018

Πολύ νέος και βασανισμένος έφυγε από
την πρόσκαιρη
ζωή ο Κώστας, βα-
σανισμένος καθώς
αντιμετώπισε στη
ζωή του πολλά και
ανυπέρβλητα προ-
βλήματα υγείας
στα οποία του συμ-
παραστάθηκε με

αυταπάρνηση η αγαπημένη του σύζυγος
Κωνσταντίνα. Ο Κώστας εργάσθηκε ως
νυχτοφύλακας σταθμών στους ΗΣΑΠ ήταν
ένας καλός και ευσυνείδητος υπάλληλος,
αγαπούσε τη δουλειά του και σεβόταν
τους συναδέλφους του. Όμως η μοίρα του
έπαιξε άσχημα παιχνίδια και δεν του έδω-
σε το δικαίωμα να ζήσει και αυτός για να
χαρεί τη σύνταξή του και την οικογένειά
του όταν συνταξιοδοτήθηκε, τον κατέβα-
λαν τα προβλήματα υγείας και έφυγε πι-
κραμένος από τη ζωή . Ευχή όλων μας εί-
ναι να βρει ανάπαυση μακριά από όλα τα
προβλήματα. Καλό στου ταξίδι αγαπητέ
συνάδελφε Κώστα. Ευχόμαστε να έχεις
ούριο άνεμο στο μεγάλο στου ταξίδι και ο
Θεός να σε αναπαύσει.

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

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 14 συνάδελφοι και συνα-
δέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά
μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώ-
πινη μοίρα:

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Συλλέκτης
Εισιτηρίων ετών 83

ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ:
Εκδότης Εισιτηρίων ετών 94

ΚΙΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 
ετών 77

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ:
Εργοδηγός Β ́ Ηλεκτροδηγών 
ετών 60

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: Υπάλληλος
Εσωτερικών Υπηρεσιών ετών 97

ΦΡΙΜΑ ΕΙΡΗΝΗ: Χήρα Κωνσταντίνου
ετών 90

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ:
Χήρα Βασιλείου ετών 94

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ: 
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 87

ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Νυκτοφύλακας ετών 72

ΤΣΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ:
Χήρα Αντωνίου ετών 90

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ:
Χήρα Λεωνίδα ετών 101

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ: 
Χήρα Γεωργίου ετών 84

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ: 
Χήρα Αλεξάνδρου ετών 85

ΜΠΟΛΩΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Χήρα
Κωνσταντίνου ετών 83

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε
τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. 

Η Διοίκηση

• Κοζύρη Δήμητρα 20 Ευρώ

• Κοζύρη Δήμητρα 20 Ευρώ

• Αρβανίτης Άγγελος 50 Ευρώ

• Γεωργιάδης Γιάννης 30 Ευρώ

• Γιαννούλη Ευδοκία 50 Eυρώ

• Βαμβακούσης Μανώλης 20 Ευρώ

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα

• Καραντζάς Παναγιώτης 30 Ευρώ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρα-
κάτω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου,
στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυ-
γαν για πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη του Αλεξίου Αρβανίτη και

ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Γε-
ωργίας Αρβανίτη, το ποσό των 60 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνά-
σιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθη-
τών και μαθητριών του Γυμνασίου.

Αντί Στεφάνου

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Η κα. Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου

της και συναδέλφου μας Γεωργίου Κοζύρη, το ποσό των

20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη μνήμη του εξαδέλφου

της και συναδέλφου μας Γεωργίου Πολύδωρου, το ποσό

των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο κ. Άγγελος Αρβανίτης κατέθεσε στη μνήμη του πατέρα

του και συναδέλφου μας Αλεξίου Αρβανίτη, το ποσό των

50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Ευδοκία Γιαννούλη κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας

της και συνταξιούχου μας Ευγενίας Γιαννούλη, το ποσό

των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην



Ήταν Παρασκευή 31/8/2018 ώρα
19.30 και πλήθος παιδιών με τους
γονείς τους, παλαιοί κατασκηνωτές

και φίλοι της κατασκήνωσης άρχισαν να
καταφθάνουν στη Βαρυμπόμπη, ανταπο-
κρινόμενοι στην πρόσκληση για συμμετο-
χή στη γιορτή για τη λήξη της φετινής πε-
τυχημένης κατασκηνωτικής περιόδου
2018.

Τα παιδιά όπως πάντα με την ατέλειωτη
διάθεση για παιχνίδι έγιναν πρωταγωνι-
στές. Με την άφιξή τους ξεχύθηκαν στο
δασάκι της κατασκήνωσης και ξεκίνησαν
το τρέξιμο και το κυνηγητό. Οι γονείς στο
μεταξύ, επικοινωνούσαν μεταξύ τους δια-
σταυρώνοντας αναφορές και από τις πρό-
σφατες διακοπές τους, ενώ οι παλαιοί κα-
τασκηνωτές περπατώντας ανάμεσα απο τα
πεύκα και τις λιτές εγκαταστάσεις της κα-
τασκήνωσης αναπολούσαν τις όμορφες
στιγμές που έζησαν και εκείνοι στη Βα-
ρυμπόμπη όταν ήταν παιδιά.

Στις 20.15 το καμπανάκι που στέκει
αγέρωχο απο το 1950 στο κλαδί ενός με-
γάλου πεύκου δίπλα στον ιστό της σημαί-
ας και στο εικονοστάσι, χτύπησε ρυθμικά
καλώντας παιδιά και μεγάλους να συγ-
κεντρωθούν στο καθιστικό που είχε δια-
μορφωθεί στη πρόσοψη του κτιρίου για
να παρακολουθήσουν το εναρκτήριο σκη-
νικό δρώμενο που με ενθουσιασμό ετοί-
μασε μία πολυπρόσωπη ομάδα κατακη-
νωτών και ομαδαρχών ειδικά για το κλεί-
σιμο της αυλαίας του καλοκαιριού του
2018 και σκηνοθέτησε η ομαδάρχης -
ηθοποιός Μαρία Μενεγάκη.

Στη συνέχεια ο ήχος ενος κλαρίνου
χρωμάτισε το σύντομο αφιέρωμα στην
ολιγοήμερη εκδρομή που οργάνωσε η Γ’
αποστολή στο Χαλίκι - Ασπροποτάμου και
συμμετείχαν μεγάλοι σε ηλικία κατασκη-
νωτές και ομαδάρχες. 

Παράλληλα στο χώρο της τραπεζαρίας

λειτούργησε μια ενδιαφέρουσα φωτογρα-
φική και εικαστική έκθεση με τίτλο «Το
Χαρούμενο Χωριό χθές, σήμερα και αύ-
ριο» που επιμελήθηκαν οι ομαδάρχες και
εικαστικοί Τάσος Μέγγος και Στέλλα Δαρ-
σακλή, ενώ στο ξύλινο τρενάκι του ΕΗΣ οι
προσκεκλημένοι γεύθηκαν όμορφες δη-
μιουργίες που παρήγαγε το προσωπικό
εστίασης της κατασκήνωσης με επικεφα-
λής τον Δημήτρη Καρατζά και τον Άλκη
Μπακογιάννη, ο οποίος υποστήριξε την
όλη διακόσμηση του χώρου.

Η όμορφη βραδιά κορυφώθηκε με την
συναυλία της νεανικής μπάντας των κα-
τασκηνωτών και ομαδαρχών κυρίως με
rock ερμηνείες, που συντόνισε ο ομαδάρ-
χης και μουσικός Γιώργος Μενεγάκης.

Για την κατασκήνωση ήταν ιδιαίτερη
χαρά και τιμή που χαιρέτησαν το κλείσιμο
της φετινής 69ης λειτουργίας της στη Βα-
ρυμπόμπη οι κύριοι:

Γιώργος Θωμόπουλος (Διευθύνων
Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ.)

Γιάννης Κανελλόπουλος (εκπρόσωπος
της ένωσης εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ.) 

Ευθύμιος Ρουσιάς (πρόεδρος των συν-
ταξιούχων του ΗΣΑΠ)

Λάζαρος Κουρετζής (Μπαλού) ιδρυτικό
μέλος της παιδαγωγικής ομάδας της κατα-
σκήνωσης και επί πολλά χρόνια αρχηγός 

Από μέρους της Αστικής μη κερδοσκο-
πικής εταιρίας Φίλοι του Χαρούμενου Χω-
ριού παρευρέθηκαν οι παλαιοί κατασκηνω-
τές Άγγελος Αρβανίτης, Δήμητρα Παλαι-

ολόγου, Απόστολος Τζιράς, Γιάννης Μανώ-
κας, Βούλα Βραχάτη και Δημήτρης Μπού-
κης και από μέρους της ΣΤΑ.ΣΥ η κυρία
Έλενα Σκόπα (προϊσταμένη της Μέριμνας).

Να σημειωθεί επίσης ότι στο πλαίσιο
της γιορτής λήξης οι Φίλοι του Χαρούμε-
νου Χωριού τίμησαν με ειδικό χειροποι-
ήτο ενθύμιο τον διευθυντή κύριο Νικόλαο
Αλεξαντωνάκη (που πρόσφατα συνταξιο-
δοτήθηκε από την ΣΤΑ.ΣΥ.) για το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον που έδειξε κατά την διάρκεια
της υπηρεσίας του για τη συνέχιση και την
εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης.

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με την ευχή
για καλή πρόοδο στα μαθήματα και καλή
αντάμωση το καλοκαίρι του 2019 στη Βα-
ρυμπόμπη!

3O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

Λήξη κατασκηνωτικής περιόδου στην Βαρυμπόμπη

Όλοι μια αγκαλιά στη γιορτή για τη λήξη της φετινής περιόδου στο Χαρούμενο Χωριό»

Του Ηλία Πίτσικα

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε  μεγάλη καλλιτε-
χνική εκδήλωση στους χώρους των παιδικών κατασκηνώσεων στην Βαρυμ-
πόμπη αφιερωμένη στους κατασκηνωτές, τους γονείς και τους φίλους του
Χαρούμενου Χωριού. 

Με αυτόν τον καθιερωμένο πλέον τρόπο έπεσαν τα φώτα της λειτουργίας
των παιδικών κατασκηνώσεων για το καλοκαίρι του 2018. Ήταν μία εκδήλωση
αντάξια της πείρας που έχουν αποκτήσει όλα τα στελέχη του Χαρούμενου Χω-
ριού με επικεφαλής, εδώ και πολλά χρόνια, τον ακούραστο Ηλία Πίτσικα ο
οποίος είναι σήμερα η ψυχή της κατασκήνωσης. Όλοι όσοι είχαν την ευτυχία
να παραβρεθούν στην εκδήλωση αυτή είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
θεατρικά δρώμενα, προβολές και άλλες δημιουργίες των κατασκηνωτών, όπως
και στιγμιότυπα από την κατασκηνωτική τους εμπειρία σε συνεργασία και με
την επιμέλεια των ομαδαρχών και στελεχών της κατασκήνωσης.

Το Σωματείο μας εκπροσώπησε στην πράγματι ωραία αυτή εκδήλωση ο
Πρόεδρος Ευθύμιος Ρουσιάς απευθύνοντας προς όλους εγκάρδιο χαιρετισμό.
Πέφτοντας τα φώτα της δημοσιότητας στο Χαρούμενο Χωριό κάνουμε την ευχή
και του χρόνου να ανοίξουν και πάλι οι πύλες των παιδικών κατασκηνώσεων
στην Βαρυμπόμπη για να γεμίσουν οι χώροι από φωνές και γέλια των παιδιών,
καθώς οι κατασκηνώσεις είναι το τελευταίο που έχει απομείνει από την παλιά
αίγλη και τις παροχές που είχαν οι εργαζόμενοι στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Η Διοίκηση

Εκδήλωσή στις Παιδικές 
Κατασκηνώσεις της Βαρυμπόμπης

11Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που
ανοίγουν τα σχολεία και αποκτούν

ζωντάνια τα προαύλια, οι διάδρομοι και οι
αίθουσες των σχολικών κτιρίων. Κάθε χρό-
νο στις 11 Σεπτέμβρη χτυπάει το πρώτο
κουδούνι και όλοι οι χώροι γεμίζουν από
τις παιδικές φωνές, τα γέλια καθώς και τα
κλάματα από τα πρωτάκια που για πρώτη
φορά αποχωρίζονται για πολλές ώρες τη
μάνα τους και τον πατέρα τους και είναι γι’
αυτά μία από τις σημαντικότερες στιγμές
της ζωής των. Είναι ένα νέο ξεκίνημα που
θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη
των. Το παιδί στο σχολείο θα αποκτήσει

γνώσεις, θα καλλιεργήσει το πνεύμα του, θα αναπτύξει τις ικανότητές του, θα επι-
κοινωνήσει με τα άλλα παιδιά, θα συνυπάρξει, θα αποκτήσει φίλους και κοινωνική
παιδεία. Το σχολείο είναι σταθμός στη ζωή κάθε παιδιού.

Από τις 11 του Σεπτέμβρη όλα τα παιδιά από το νήπιο μέχρι και το Πανεπιστήμιο,
μπαίνουν στον αγώνα για τη μόρφωση που θα τους εξασφαλίσει μία θέση στη ζωή
τους. Σήμερα ζούμε μία δύσκολη και σκληρή εποχή και χρειάζεται όλα τα παιδιά να
καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Ευχόμαστε ένα
δημιουργικό και γόνιμο σχολικό έτος για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς των.

Η Διοίκηση

Καλή σχολική χρονιά

Kατασκευή σκέπαστρου που τοποθετήθηκε στο χώρο της
ομάδας και δημιουργήθηκε με συλλογική δουλειά και

«πλέξιμο» κατασκηνωτών και ομαδαρχών.

Ομαδική φωτογραφία κατασκηνωτών και ομαδαρχών μαί με τον κ. Λ. Κουρετζή (Μπαλού), 
επί πολλά χρόνια αρχηγό της κατασκήνωσης και τον κ. Α. Τζιρά, νομικό σύμβουλο της εταιρείας 

Φίλοι του Χαρούμενου Χωριού και από τους πρώτους κατασκηνωτές.

Παιχνίδια μπροστά από τους ιστούς για τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών Πεζοπορία των μεγαλύτερων σε ηλικία κατασκηνωτών στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας 
κατά τη διάρκεια της Α κατασκηνωτικής περιόδου 2018.



Το Ξεκίνημα
Στις 28.2.1869 ξεκίνησε το πρώτο του τα-

ξείδι απ’ το Θησείο για τον Πειραιά ο πρώτος
ατμήλατος σιδηροδρομικός συρμός της χώ-
ρας μας.

Το Θησείο τότε ήταν ένα ξύλινο παράπηγ-
μα και όχι κάποιος αξιόλογος Σιδηροδρομι-
κός Σταθμός. Το ξεκίνημα γιορτάστηκε σαν
μια μεγάλη εθνική επιτυχία, όπως και πράγ-
ματι ήταν. Το 1823 στις 17 του Μάη η αφετη-
ρία μεταφέρθηκε στην Ομόνοια και το 1904
ο ατμός αντικαταστάθηκε απ’ τον Ηλεκτρι-
σμό. Τη χρονιά αυτή τη Διεύθυνση της Εται-
ρίας ανέλαβε ο μηχανολόγος Αλέξανδρος
Βλάγκαλης που για 41 χρόνια το όνομά του
συνδέθηκε αναπόσπαστα με την εξέλιξη αυ-
τού του μεγάλου έργου που τόσα πολλά
προσέφερε και προσφέρει στην ανάπτυξη
και τον πολιτισμό της χώρας μας.

Παράλληλα με την λειτουργία του Σιδη-
ροδρόμου Αθηνών – Πειραιώς, άρχισαν και
έργα κατασκευής υπεραστικών Σιδηροδρο-
μικών γραμμών. Έτσι το 1864 εγκαινιάζεται
η γραμμή Βόλου – Λάρισας. Το 1884 Πει-
ραιώς - Κορίνθου, το 1887 Κορίνθου – Πα-
τρών, το 1890 η γραμμή Πύργου, το 1892 η
γραμμή Μύλων Ναυπλίου – Τριπόλεως, το
1900 η γραμμή Καλαμών και το 1902 η
γραμμή Πύργου – Μελιγαλά. Το 1887 άρχισε
η κατασκευή της γραμμής Μεσολογγίου –
Αγρινίου και το 1904 εγκαινιάσθηκαν οι
γραμμές Πειραιώς – Θηβών και Πειραιώς –
Χαλκίδας.

Η απόκτηση Σιδηροδρομικής Συγκοινω-
νίας αστικής και υπεραστικής δεν είχε ως
μόνο αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της επι-
κοινωνίας και των μεταφορών αλλά δημι-
ούργησε και ένα εργατοϋπαλληλικό δυνα-
μικό υψηλής στάθμης και από πολλές χιλιά-
δες που η επίδρασή του στο Συνδικαλιστικό
Κίνημα δεν άργησε να φανεί. Η οργάνωση
όμως των Σιδηροδρομικών σε σωματεία
προχώρησε με αρκετή καθυστέρηση. Η εξή-
γηση δεν είναι δύσκολη. Η ίδρυση ενός Σω-
ματείου την εποχή εκείνη δεν ήταν και τόσο
εύκολη. Ο κίνδυνος της απόλυσης ήταν άμε-
σος για τους πρωτοστάτες. Σχετικοί νόμοι
προστασίας του δικαιώματος του Συνεταιρί-
ζεσθαι δεν υπήρχαν. Μετά την αναθεώρηση
του Συντάγματος το 1911 εμφανίσθηκε και ο
πρώτος νόμος περί επαγγελματικών Σωμα-
τείων (281/1914).

Η πρωτοβουλία οργάνωσης των Σιδηρο-
δρομικών σε σωματεία ανήκει στο προσω-
πικό των ΣΠΑΠ. Από εκεί άρχισε δειλά-δει-
λά, όπως γράφομε παραπάνω, να εμφανί-
ζεται η πρώτη κίνηση οργανώσεως. Το 1905
ιδρύθηκε το πρώτο σωματείο με τον τίτλο
«Σύνδεσμος Υπαλλήλων Σιδηροδρόμων Ελ-
λάδος». Σ’ αυτό τον Σύνδεσμο πρωτογρά-
φτηκαν οι πιο θαρραλέοι όλων των δικτύων
και φυσικά και κάποιοι και του Σιδηροδρό-
μου Αθηνών – Πειραιώς (Σ.Α.Π.). Η πρώτη
Σιδηροδρομική απεργία κηρύχτηκε στις
14.9.1906 απ’ το σχεδόν ανοργάνωτο προ-
σωπικό του Λαρισαϊκού. Στις 19.9.1906 κή-
ρυξε απεργία και το προσωπικό των ΣΠΑΠ
σε ένδειξη αλληλεγγύης αλλά και με τα ιδι-
αίτερα αιτήματά του.

Και η μεν απεργία του Λαρισαϊκού τέλεια
ανοργάνωτη εκφυλίστηκε μπροστά στην έν-
τονη αντίδραση Κράτους και Εταιρίας, ενώ

η απεργία των ΣΠΑΠ καλά οργανωμένη απ’
τη διοίκηση του Συνδέσμου πέτυχε και
ανάγκασε την Κυβέρνηση σε σοβαρές υπο-
χωρήσεις. Ένα από τα κύρια αιτήματα ήταν
και η ίδρυση Ταμείων Συντάξεως και Αλλη-
λοβοήθειας.

Μέχρι την εποχή εκείνη τα υποτυπωδώς
λειτουργούντα ταμεία ήσαν α) το ναυτικό
Απομαχικό, β) των Μυλεργατών, γ) της Εθνι-
κής Τράπεζας, δ) της Τράπεζας Αθηνών και
από το 1906 και το Ταμείο Συντάξεως Προ-
σωπικού Σιδηροδρόμων Αθηνών – Πειραι-
ώς (ΣΑΠ). Το Ταμείο του προσωπικού
Σ.Π.Α.Π. άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβρη
του 1907. Τον ίδιο χρόνο με συνεχείς προ-
σπάθειες του ενιαίου Συνδέσμου όλων των
Σιδηροδρομικών Ελλάδος επιτεύχθηκε η
ίδρυση Ταμείων αλληλοβοήθειας σε όλα τα
δίκτυα και για όλους τους εργαζομένους τα-
κτικούς και εκτάκτους. Οι επιτυχίες αυτές
έδωσαν αφορμή και για τη μαζικοποίηση
του Πανελλαδικού Συνδέσμου Σιδηροδρο-
μικών και έφθασε να έχει το 1912 περί τα
1240 μέλη. Από ΣΠΑΠ 589, ΣΕΚ 187, Αττικής
134, Θεσσαλικοί 201, Αθηνών-Πειραιώς 54,
Βορειοδυτικής Ελλάδας 53 και Πύργου –
Κατάκολου 22.

Μία νέα απεργία Σιδηροδρομικών το 1914
και συνεχή απεργιακά ξεσπάσματα την ίδια
εποχή στους τροχιοδρομικούς, Ταχυδρομι-
κούς, Ηλεκτροτεχνίτες και άλλους κλάδους
ανησύχησαν τη Κυβέρνηση Βενιζέλου, η
οποία και ψήφισε τον νόμο 325/1914 περί
επιστρατεύσεως του προσωπικού των Σιδη-
ροδρόμων, Τροχιοδρόμων, Ατμόπλοιων, Τα-
χυδρομείων και άλλων κατόπιν αποφάσεως
του Υπουργικού Συμβουλίου.

Από το 1916 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Σιδηροδρομικών άρχισε να διασπάται και να
ιδρύονται ξεχωριστοί Σύνδεσμοι κατά κλά-
δους. Στη διάσπαση αυτή πρωτοστάτησε ο
σταθμάρχης την Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
Φ. Ηλιάδης. Πρώτος και πάλι ιδρύεται ο
Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων
ΣΠΑΠ. Στη συνέχεια οι κλάδοι ένας-ένας
προχώρησαν την οργάνωση των ιδιαίτερων
κλαδικών τους ενώσεων. Όμως παράλληλα
δεν άργησε να αναφανεί και η ανάγκη συν-
τονισμού δράσεως των κλάδων με την ίδρυ-
ση Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Έτσι στις
30 Ιουλίου 1920 συνήλθε στον Πειραιά το
πρώτο Πανσιδηροδρομκό Συνέδριο από Σι-
δηροδρομικούς που αντιπροσώπευαν όλα
τα δίκτυα εκτός φυσικά από το δίκτυο Αθη-
νών – Πειραιώς (Σ.Α.Π.). Ο Ηλεκτρικός Σι-
δηρόδρομος συντόνισε τη δράση του μέσα
στην Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού μαζί με τους
Τροχιοδρόμους και την Ηλεκτρική Εταιρία
Αθηνών-Πειραιώς. Στην Ομοσπονδία αυτή
συμπεριελήφθησαν και τα Φωταέρια Αθη-

νών – Πειραιώς και έτσι είχαμε την «Ομο-
σπονδία Ηλεκτρισμού και Φωταερίων».

Οι εργαζόμενοι όλων των εταιριών της
Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού και Φωταερίων
είχαν και τα ιδιαίτερά των προβλήματα, πέ-
ραν εκείνων που ταυτίζονταν με τα γενικό-
τερα όλων των άλλων εργαζομένων. Εργά-
ζονταν σε εταιρίες ιδιωτικών συμφερόντων
και κάτω από εργοδότες που εξυπηρετού-
σαν συμφέροντα Εγγλέζικου και Τραπεζιτι-
κού Κεφαλαίου. Μερικοί Γενικοί Διευθυνταί
ήταν και ξενόφερτοι στην Ηλεκτρική Αθη-
νών – Πειραιώς Διευθυντής είχε τοποθετη-
θεί ένας Εγγλέζος ονόματι ΚΕΜΠ και στους
Τροχιοδρόμους άλλος Εγγλέζος ονόματι
ΡΙΝΤ. Στους Σ.Α.Π. Γενικός Διευθυντής ήταν
ο Αλέξανδρος Βλάγκαλης και στα Φωταέρια
ο πολύς Πολογιώργης γνωστός για την αν-
τεργατικότατα του.

Η Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού διαδραμάτι-
σε σοβαρότατο ρόλο στο Εργατικό και Συν-
δικαλιστικό Κίνημα της χώρας μας ιδιαίτερα
στην τόσο ανώμαλη περίοδο που επακολού-
θησε την ίδρυση τόσο της Γενικής Συνομο-
σπονδίας Εργατών Ελλάδος, όσο και της
Ενωτικής Συνομοσπονδίας μετά τη διάσπα-
ση του Συνδικαλιστικού Κινήματος της χώ-
ρας μας.

Μέσα στην Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού
διαπλάστηκαν και πλαισίωσαν το Συνδικα-
λιστικό Κίνημα προσωπικότητες πρώτου με-
γέθους όπως ο Γραμματέας της Βασίλης
Νεφελούδης, ο Πρόεδρος του προσωπικού
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Θεόδωρος
Μάγγος, που πέθανε εξόριστος της Μεταξι-
κής Δικτατορίας στην Ακροναυπλία το 1942,
ο Βασίλης Αλιγιζάκης της Ηλεκτρικής Εται-
ρίας και τόσοι άλλοι.

Οι επί μέρους κλάδοι της Ομοσπονδίας
Ηλεκτρισμού έπαιξαν αξιοπρόσεκτο ρόλο
στον αγωνιστικό προσανατολισμό του Συν-
δικαλιστικού Κινήματος της χώρας μας και
δεν παρέλειπαν το καθήκον συμπαράστα-
σης αλληλεγγύης προς άλλους αγωνιζομέ-
νους εργατικούς κλάδους, όπως όταν μόνη
η Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού το 1925 κατέ-
βηκε σε απεργία για να ενισχύσει τον απερ-
γιακό αγώνα των Σιδηροδρομικών που συ-
νεχιζόταν για 8η ημέρα από την κήρυξη της
χωρίς αποτέλεσμα.

Στα χρόνια 1932-1936 ένα μεγάλο απερ-
γιακό κύμα είχε ξεσπάσει σε όλη τη χώρα
με συνέπεια αιματηρές συγκρούσεις αστυ-
νομικών και εργαζομένων και πολλές συλ-
λήψεις και εκτοπίσεις Συνδικαλιστών και
μέχρι τον Αύγουστο του 1936 και τη Δικτα-
τορία του Ιωάννη Μεταξά. Με την κήρυξη
της Δικτατορίας το Υφυπουργείο Εργασίας
ανέλαβε ο Αριστείδης Δημητράτος πρώην
Γεν. Γραμματέας της Γεν. Συνομοσπονδίας,

ο ίδιος ανέλαβε και πάλι το αξίωμα του Γεν.
Γραμματέα της Συνομοσπονδίας και με νό-
μο κατήργησε τις Ομοσπονδίες και τις αν-
τικατέστησε με επαγγελματικές Γραμμα-
τείες που τυπικά λειτουργούσαν σαν εσω-
τερικά τμήματα της Συνομοσπονδίας. Τα
επαγγελματικά σωματεία κρατικοποιήθη-
καν και στις διοικήσεις τους πέρασαν άν-
θρωποι των Εργοδοτών και του Κρατικού
μηχανισμού.

Στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους
(Ε.Η.Σ.) πια και όχι (Σ.Α.Π.) την οργάνωση
των εργαζομένων με τις ευλογίες του Δη-
μητράτου ανέλαβαν Συνταξιούχοι της εμπι-
στοσύνης του Βλάγκαλη που τους είχε συν-
ταξιοδοτήσει ως δήθεν φυματικούς, για να
παίρνουν σύμφωνα με σχετική νομοθεσία
ως σύνταξη σχεδόν ολόκληρο το μισθό των
εν ενεργεία συναδέλφων του και φυσικά
κανένα ενδιαφέρον δεν έδειχναν για εργα-
τικές διεκδικήσεις. Την κατάσταση αυτή
ανέτρεψε προς το τέλος της Δικτατορίας μια
ομάδα εργαζομένων που πρωτοδιορίσθη-
καν τον Ιούλιο του 1936 για να επανδρώσουν
τα οχήματα της Νέας γραμμής Τροχιοδρό-
μων Πειραιώς – Περάματος.

Υ.Γ. Ένα μικρό ιστορικό
O Γιάννης Παπαδημητρίου γεννήθηκε

στις 29 Μαρτίου 1912 στο Ψηλό χωριό της
ορεινής Δωρίδας. 

Το 1936 προσλαμβάνεται στους Ηλεκτρι-
κούς Σιδηροδρόμους.

1940-1947 Είναι Πρόεδρος των εργαζο-
μένων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους.

1947-1954 Για τη συμμετοχή του στην
Εθνική Αντίσταση πιάστηκε, βασανίστηκε,
καταδικάστηκε σε θάνατο και κρατήθηκε
φυλακισμένος στη Γυάρο, στην Κεφαλονιά,
στην Αλικαρνασσό και σε άλλα απάνθρωπα
«Μπουντρούμια».

1954-1956 Πρωτοστατεί στην ίδρυση του
Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος
(Δ.Σ.Κ.). Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Ε.Δ.Α. καθώς και μέλος της Δι-
ευθυντικής Επιτροπής της Εφημερίδας «Η
ΑΥΓΗ».

1956-1967 Βουλευτής της Ε.Δ.Α. στην Β΄
Περιφέρεια Πειραιά.

1967-1972 Πιάστηκε από τη δικτατορία
και κρατήθηκε εκτοπισμένος στην Γυάρο –
την Λέρο – τον Ωρωπό και την Σαμοθράκη
και στο Μπογιάτι το 1973.

1974-1977 Πρωτοστάτησε στην ίδρυση
της νέας Ε.Δ.Α. Συνέχισε και συνεχίζει μέ-
χρι και σήμερα για τη Δημοκρατία και τα
λαϊκά και εθνικά προβλήματα.

Η δράση του στη Βουλή
Απ’ τη δράση του στη Βουλή ξεχωριστή

θέση κατέχουν οι αγώνες του για τα εργα-
τοϋπαλληλικά και επαγγελματοβιοτεχνικά
προβλήματα προβλήματα και ιδιαίτερα η
επιμονή του για την ψήφιση του Ν.
4202/1961 «περί διαδοχικής ασφάλισης»
νόμος που επέτρεψε να συνυπολογίζονται
όλα τα χρόνια ασφάλισης από όλα τα γενικά
Ασφαλιστικά Ταμεί ακαι έτσι κατόρθωσαν
να πάρουν συντάξεις χιλιάδες άτομα που
έως τότε είχαν μείνει χωρίς συντάξεις.

Σπουδές:
Σπούδασε εργαζόμενος και πήρε δίπλω-

μα Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών.

Στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου παίρ-
νει μέρος ως υποψήφιος εκ μέρους της εδα
στο συνδυασμό «Συμμαχία των Προοδευτι-
κών και Αριστερών Δυνάμεων» Β΄ Περιφε-
ρείας Πειραιώς.
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Του Γιάννη 
Παπαδημητρίου
Συνταξιούχου

ΗΣΑΠ

Η Συμβολή των Εργαζομένων και Συνταξιούχων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους,
στους Εργατικούς και Συνδικαλιστικούς αγώνες της χώρας μας



Επιτέλους! Φτάσαμε, λέει, στην Ιθάκη!
Η Ιθάκη, είναι ένα μικρό νησί, στο Ιό-
νιο που το έκανε προορισμό ευτυχίας

και υψηλού νοήματος ο ποιητής, η Πηνελό-
πη, οι Μνηστήρες, ο Οδυσσέας κι ο δικός
μας… καπετάνιος! Το είπε, φτάνοντας στο
λιμάνι και βγάζοντας λόγο σε … «δικούς»
του ανθρώπους, το είδε, λέει, αλλιώς, δη-
λαδή όχι ως άφιξη, αλλά κάτι σαν αποχώ-
ρηση, από την… πραγματικότητα και την πε-
ριήγηση του σε νεφελώματα και υπερβατι-
κές αναφορές! Βέβαια, κομματάκι αργήσα-
με να πιάσουμε λιμάνι και να δέσουμε! Τώ-
ρα, όμως που φτάσαμε, θα μείνουμε,… δε-
μένοι . Μεγάλο και περιπετειώδες το ταξίδι
μας. Κράτησε καιρό. Τώρα, τελευταία, αλ-
λάξαμε τον καπετάνιο, για καλύτερα, λέει.
Αυτός ο καπετάνιος, που μας ήρθε, σχεδόν,
από το πουθενά, ήταν γεμάτος με χρυσαφι-
κά που τα πιστέψαμε για αληθινά! Αλλά, που
τέτοια τύχη για το καλύτερο. Και το ταξίδι,
έγινε ακόμη πιο κουραστικό! Ιδρώσαμε πο-
λύ, από φόβο, από κούραση, από πίεση, πε-
ρικοπές – κι εδώ που τα λέμε, δεν ιδρώσα-
με απλά, γίναμε μούσκεμα. Και πουθενά να
ξαποστάσεις, να πάρεις μια ανάσα. Ούτε

στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, ούτε
στη… Θεσσαλονίκη με την Έκθεση, ούτε,
βέβαια, στη Βενεζουέλα. Θαλασσοδαρμένοι
κι αφημένοι στον ήλιο! Καήκαμε! Ας είναι,
όμως, φτάσαμε στο λιμάνι της Ιθάκης. «Κι
από ‘ δω και πέρα η ζωή σου αδερφέ και
συνταξιδιώτη, θα είναι διαφορετική». Το εί-
πε ο καπετάνιος με τα ψεύτικα χρυσαφικά,
που νομίζει, πως νομίζουμε, ακόμα, ότι εί-
ναι αληθινά! Όχι, βέβαια, ρόδινη ζωή – μη
τα θες κι όλα δικάσου . Κάτι, όμως, προς το
ρόδινο, μπορεί, δεν το αποκλείει. Και για να
το λέει αυτός, κάτι παραπάνω θα ξέρει!
Εμείς, είναι, που δεν ξέρουμε, αλλά και δεν
… μαθαίνουμε κιόλας! Από τώρα, όμως, και
μπρος, λέει, μπαίνουμε σε διαδικασία αυ-
τορρύθμισης. Με άλλα λόγια γινόμαστε
αφεντικά του εαυτού μας. Θα διατάζουμε

τούς εαυτούς μας. Θα μπορούμε, λέει, να
κάνουμε τις όποιες …επικύψεις από μόνοι
μας. Με δικά μας μέσα και δικά μας έξοδα.
Θα έχουμε κι …ελευθερία βούλησης! Ναι,
όπως το διαβάζετε; θα κάνουμε αυτά που
λένε οι τεχνικοί σύμβουλοι, από μόνοι μας.
Και για την… υγεία μας, θα περνάμε τριμη-
νιαίο τσεκ απ . Τώρα, πια, θα αυτορυθμιζό-
μαστε, κι αν – κτύπα ξύλο – κάτι δεν πάει
καλά, θα έχουμε την τεχνική υποστήριξη
των Βρυξελλών! Ζούμε, τι να λέμε τώρα, την
ιστορική στιγμή της Μεταμνημονιακής Επο-
χής! Άλλη εποχή. Διαφορετική. Καινούρια.
Πως λέμε καινούριο … κουστούμι; Κάτι τέ-
τοιο! Τέρμα οι περιπλανήσεις στα αφιλόξενα
κύματα των μνημονιακών… θαλασσών. Ιθά-
κη και ξερό ψωμί – αν θα το βρίσκεις εύ-
κολα κι αυτό! Αλλά, και το συναίσθημα, συ-
ναίσθημα. Έτσι, κρατήσαμε από το χθες, εν-
θύμια για παρηγοριά; φτώχεια, απομεινάρια
της μεσαίας τάξης, πλειστηριασμούς, ΕΝ-
ΦΙΑ, υπερφολόγηση, περικοπές συντάξεων
κι επιδομάτων, Εξεταστικές Επιτροπές, ανά-
πτυξη και λοιπά …αξέχαστα ενθύμια! Στο
εξής, στη Μεταμνημονιακή Εποχή, οι πολι-
τικοί θα έχουν τα χέρια τους λυμένα κι εμάς

δεμένους, γιατί, λέει, καιροφυλακτούν οι
Κίρκες. Θα γίνουν νέα προγράμματα με πα-
λιά υλικά. Θα ορίσουμε νέες αφετηρίες, χω-
ρίς να νοιαζόμαστε για το τέρμα. Θα ανακα-
λύψουμε νέες ιδεολογίες με κυρίαρχη,
εκείνη των ιδεολογημάτων. Θα μείνουμε
όλοι ενωμένοι – κεντρώοι, δεξιοί, αριστε-
ροί, ακραίοι δεξιοί, αναρχικοί, αριστεροκεν-
τρώοι, αριστεροακραίοι, ακραίοι γενικά και
ειδικά, προοδευτικοί, συντηρητικοί, δημο-
κρατικοί, φιλελεύθεροι, νέο φιλελεύθεροι,
βασιλικοί, αναρχικοί, σοσιαλιστές, κομμου-
νιστές, Μαδουρικοί! Όλοι θα είμαστε μαζί κι
ο καθένας για τον εαυτό του. Όπως είπε ο
καπετάνιος, που ακόμα φοράει τα ψεύτικα
χρυσά, αυτή θα είναι μια νέα εποχή συνύ-
παρξης στην Μεταμνημονιακή Εποχή, κατη-
γορώντας τους ναύτες των άλλων πλοίων,
ότι βάζουν λόγια στα …λόγια του. Δύσκολα
τα πράματα, πολλές Μεταμνημονιακές πε-
ριπλοκές και περικοκλάδες, που λέει κι ο
Σωτήρης ο φίλος μου, ο οποίος, και μου
εξομολογήθηκε μια μεγάλη αλήθεια; «αρ-
χίζει η Μεταμνημονιακή Εποχή με υλικά
από την Μνημονιακή! » Λέτε να έχει δίκιο; 
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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
Άφιξη … αποχώρησης! 

Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου

ΑΓΣΣΕ

Τον τελευταίο καιρό, παίζει
πολύ ένα θέμα, το Θέμα για
τις συντάξεις μας, τα πάνω

και τα κάτω τους, το Θα το ένα και
το Θα το άλλο και...και...και....

Οι αντιπαραθέσεις στο φουλ
και στην μέση ο Έλληνας Συντα-
ξιούχος που οι καταστάσεις του
χθες και του σήμερα τον έχουν
φέρει στην κατάσταση που όλοι
βιώνουμε.

Θα μπορούσαμε να πούμε το
γνωστό πως οι ‘’αρμόδιοι’’ λει-
τουργούν στο κλασσικό ‘’πριν από
μας για μάς’’ αλλά και πάλι όλο
και κάτι θα μας ξεφεύγει....

Αναμφισβήτητα το Ασφαλιστι-
κό είναι ένα από τα σοβαρότερα
και κύρια θέματα που μας οδήγη-
σαν στο σήμερα και σαφέστατα
χρειάζεται μακρόχρονη και ου-
σιαστικήν Λύση.

Πολλά ‘’φάρμακα’’ έχουν δο-
κιμαστεί και δοκιμάζονται με δυ-
στυχώς μικρό και αμφισβητούμε-
νο αποτέλεσμα. Μάλιστα κορύ-
φωση αποτελεί ο τραγικός ‘’νό-
μος Κατρούγκαλου’’ τον οποίο ο
κυβερνητικός συνεταιρισμός θε-
ωρεί και τον προβάλει ως θέσφα-
το και ως το μοναδικό μέσο/μέ-
τρο με το οποίο ο Έλληνας Συντα-
ξιούχος οφείλει και επιβάλλεται
να είναι επιτέλους Ευτυχισμένος
και να κοιμάται απόλυτα Ήσυχος! 

Βέβαια η κυβέρνηση έχει κα-
ταλάβει, γνωρίζει και μάλιστα πο-
λύ καλά ότι το ‘πράγμα’’ αυτό είναι
κατά τα κοινώς λεγόμενα ‘’ φόλα’’

και δεν της προσφέρει απολύτως
τίποτα, από τους πολυπόθητους
....ψήφους ( την ημέρα της κρίσης)
που άλλωστε είναι και το μόνο που
τους ενδιαφέρει, αυτό και τίποτα
άλλο.

Έτσι την λύση, την οριστική,
την καθαρή ( τόσο καθαρή όσο
και η έξοδος από τα μνημόνια! )
την σκέφτηκε και την παρουσίασε
Εν χορδαίς και οργάνoις ο κ.
Πρωθυπουργός ο οποίος επί τις
ουσίας είπε ‘’ Τι φωνάζετε για το
ασφαλιστικό και τις διαφορές και
όλα τα σχετικά, την Λύση θα την
δόση.... ο χρόνος γιατί στα επόμε-
να χρόνια ΟΣΟΙ είναι από 70 και
ΠΑΝΩ.....ε, καλό τους ταξίδι και
τους ευχαριστούμε πολύ! Οπότε
ΟΛΑ τότε θα πηγαίνουν πρίμα!
Αυτό το αίσχος το ξεστόμισε στο
Λονδίνο και ο άλλος κολοσσός το
Α και το Ω της οικονομικής πορεί-
ας μας, ο κ.Τσακαλώτος! 

Έτσι και μετά από αυτόν τον κα-
ταιγισμό των ευχών και των επιθυ-
μιών τους,για τους οποίους τους
ευχαριστούμε πραγματικά και νιώ-
θουμε υπόχρεοι!  Έτσι καλούμε
όλους τους περί τα 70, δηλαδή
όλους τους κατά κ.Τσίπρα και λοι-
πούς .... ‘’μελλοθάνατους’’ Να φω-
νάξουμε το Κλασσικό, το Μοναδι-
κό, το Πανίσχυρο, Τελειωτικό και
Χιλιοδημοσιευμένο: ΔΕΝ θα Πεθά-
νουμε ΠΟΤΕΣ Κουφάλες Νεκρο-
θάφτες! 

Και άστους να ονειρεύονται.

Του Τάσου Μπασιά
μέλος του Δ.Σ. 
του Σωματείου

Ευχές για... μακροημέρευση ΕΟΠΥΥ
Νέες e-υπηρεσίες από τις 3 Σεπτεμβρίου

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρει από την
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου ο Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με σκοπό

την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Οργανισμού
και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Αφορούν χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι, προκειμένου
να λάβουν έγκριση χορήγησης και αποζημίωσης πα-
ροχών και υπηρεσιών υψηλού κόστους, απευθύνονται
σε ειδικές επιτροπές και στο Ανώτατο Υγειονομικό
Συμβούλιο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου
ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό ΑΥΣ, με το οποίο επι-
ταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης των αιτημάτων πο-
λιτών για την αποζημίωσή τους και μηδενίζεται πα-
ράλληλα η ταλαιπωρία τους, καθώς πλέον δεν απαι-
τείται φυσική παρουσία τους στις περιφερειακές δι-
ευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικό είναι ότι το ΑΥΣ κάθε
χρόνο δέχεται περισσότερα από 10.000 αιτήματα από
πολίτες.

Σήμερα, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες παρο-
χές ή αποζημίωση, οι πολίτες λαμβάνουν την ιατρική
γνωμάτευση και στη συνέχεια καταθέτουν αίτηση στην
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση (Πε.Δι.) ΕΟΠΥΥ. Στη
συνέχεια, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλ-
λεται από την Πε.Δι. στο ΑΥΣ, το οποίο συνεδριάζει και
η απόφασή του κοινοποιείται στην Πε.Δι. για να ενη-
μερωθεί ο πολίτης.

Στο εξής όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα
εξυπηρετούνται βάση μοναδικού Αριθμού Ηλεκτρονι-
κής Γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
και δεν θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα. Τα αιτήματα
θα αποστέλλονται στο ΑΥΣ, είτε από τον γνωματεύοντα
γιατρό, είτε από συμβεβλημένο πάροχο υγείας.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο site του ΕΟΠΥΥ και θα
είναι διαθέσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες, οι οποίοι
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, όπως γιατροί και
συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας. Κάθε αίτημα θα απο-
στέλλεται μοναδικά και θα υπάρχει δυνατότητα ενη-
μέρωσης για την εξέλιξη του αιτήματος με τις αντί-
στοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και ταυτόχρονη
ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Μάλιστα, κάθε
γνωμάτευση που έχει εγκριθεί θα μπορεί να εκτελε-
στεί σε πραγματικό χρόνο από τον πάροχο.

Επιπλέον, στο site του ΕΟΠΥΥ παρέχεται από 3/9 η
δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει το αίτημά του
και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του, κάνοντας
χρήση του ηλεκτρονικού Ασφαλιστικού Φακέλου Υγεί-

ας του. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ο πολί-
της έχει τη δυνατότητα:

1. Να ενημερωθεί ανά κατηγορία για όλες τις παρο-
χές υγείας, τις οποίες έχει λάβει από τον ΕΟΠΥΥ από
το 2013 και στο εξής. Οι πληροφορίες εμφανίζονται
στον χρόνο έκδοσης ή και εκτέλεσης από τους συμβε-
βλημένους παρόχους υγείας, οι οποίοι είναι γιατροί,
φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνω-
στικά κέντρα, πολυϊατρεία, θεραπευτήρια, μονάδες αι-
μοκάθαρσης, μονάδες αποκατάστασης, μονάδες ανα-
πηρίας, πάροχοι υλικών κ.λπ.

2. Να εξάγει προσωπικές αναφορές (pdf) ανά κα-
τηγορία παροχής, τις οποίες θα χρησιμοποιεί για κάθε
νόμιμη χρήση. Σε περιπτώσεις που ζητηθεί, θα μπορεί
να λάβει σφραγίδα επικύρωσης σε οποιαδήποτε Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ.

3. Να αποστείλει στον ΕΟΠΥΥ δήλωση εναντίωσης,
σε περίπτωση που διαφωνεί ή δεν έχει λάβει οποιαδή-
ποτε δαπάνη η οποία εμφανίζεται στον φάκελο.

4. Να λάβει απαντήσεις στις δηλώσεις εναντίωσης
που έχει πραγματοποιήσει (στην ενότητα «Ενημερώ-
σεις» του Κεντρικού Μενού) από τον ΕΟΠΥΥ.

5. Να πληροφορηθεί για όλες τις παροχές που απο-
δίδονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Ηλεκτρονική Προέγκριση
Την ίδια ώρα, άλλη μία ηλεκτρονική υπηρεσία του

ΕΟΠΥΥ βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών που
λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους. Στη χθεσινή
συνεδρίαση του δσ του Οργανισμού συζητήθηκε η δια-
δικασία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
και αποφασίστηκε η αποζημίωση για περίπου 40 αι-
τήματα γιατρών.

Με το νέο σύστημα μειώνεται ο χρόνος αναμονής
για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους και δεν
απαιτείται φυσική παρουσία τού ασθενή στις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, προκειμένου να
υποβάλλουν αίτημα έγκρισης.

Η διαδικασία απλοποιείται και το αίτημα στέλνεται
ηλεκτρονικά από τον γιατρό κατά τη συνταγογράφηση
του φαρμάκου. Η απάντηση λαμβάνεται ηλεκτρονικά,
εκδίδεται η συνταγή, ενώ αυτόματα ενημερώνεται το
φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ που εξυπηρετεί τον ασθενή,
προκειμένου το φάρμακο να είναι διαθέσιμο.

Η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται δωρεάν, χωρίς
καμία συμμετοχή των ασθενών.

Πηγή: ΑΜΠΕ



73χρόνια από τότε που οι Ηνωμένες Πολι-
τείες της Αμερικής διέπραξαν ένα από τα
μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρω-

πότητας δεν έχει ακόμη αποδοθεί δικαιοσύνη για να ανα-
παυθούν οι ψυχές τόσων χιλιάδων που πέθαναν άμεσα
καθώς και τόσων χιλιάδων που πέθαναν μετά τη ρίψη
των ατομικών βομβών μέχρι σήμερα. 

Δυστυχώς η ανθρωπότητα ξέχασε ότι η Χιροσίμα κα-
ταστράφηκε στις     6 Αυγούστου 1945 από τη ρίψη της
ατομικής βόμβας με αποτέλεσμα να έχει 100 χιλιάδες νε-
κρούς και 70 χιλιάδες τραυματίες που ήταν βέβαια όλοι
από τον άμαχο πληθυσμό, καθώς και ανυπολόγιστες ζη-
μιές. Δυστυχώς η ανθρωπότητα ξέχασε ότι το Ναγκασάκι
καταστράφηκε από τη ρίψη της δεύτερης ατομικής βόμ-
βας στις 9 Αυγούστου 1945 και είχε 66 χιλιάδες νεκρούς,
χιλιάδες τραυματίες και τεράστιες υλικές ζημιές. Δεν
ισχύει ο ισχυρισμός των Αμερικανών ότι έκαναν χρήση
αυτού του όπλου για να επιταχύνουν το τέλος του Β΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Η αλήθεια είναι πως στόχο είχαν την
μεταπολεμική εποχή, την επίδειξη ισχύος ως επιβεβαί-
ωση της κυριαρχίας τους στον κόσμο μετά τη λήξη του
πολέμου και αυτό το επιβεβαιώνει και ο Πρωθυπουργός
της Αγγλίας Ουίστον Τσότσιλ γράφοντας στα απομνημο-
νεύματά του «Θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι η τύχη
της Ιαπωνίας ερρυθμίσθη από την ατομική βόμβα. Η ήττα
της ήταν βεβαία πριν ριφθεί η πρώτη βόμβα». Άλλη άπο-
ψη όμως είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Χ. Τρούμαν που την
επομένη της ρίψης της βόμβας στο Ναγκασάκι, ακού-
στηκε να λέει στο ραδιόφωνο, με απίστευτη κυνικότητα
λόγια ανατριχιαστικά όπως «εχρησιμοποιήσαμεν την ατο-
μικήν βόμβαν εναντίον εκείνων οι οποίοι μας επιτέθηκαν
προδοτικώς στο Περλ Χάρμπορ, οι οποίοι εβασάνισαν
τους Αμερικανούς αιχμαλώτους πολέμου, οι οποίοι πα-
ραβίασαν όλους τους νόμους του διεθνούς δικαίου…
Εχρησιμοποιήσαμεν την ατομικήν βόμβαν δια να συντο-
μεύσομεν τον πόλεμον… Θα την χρησιμοποιήσομεν και
πάλιν. Μόνο η συνθηκολόγησις της Ιαπωνίας θα μας στα-
ματήσει. Τους ώμους μας βαραίνει τεράστια ευθύνη. Ευ-
χαριστούμεν τον θεόν διότι είμεθα εμείς και όχι ο εχθρός
που τη φέραμεν. Και παρακαλούμε τον θεόν να μας φω-
τίσει εις την χρήσιν του οργάνου αυτού συμφώνως προς
τας βουλήσεις του».

Όλα αυτά έγιναν λίγο πριν τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου

Πολέμου και μάλιστα τη στιγμή που κατέρρεε ο άξονας
και η Ιαπωνία διαπραγματευόταν τη συνθηκολόγηση και
στο μόνο που απέβλεπε η Αμερική ήταν να δείξει σε όλα
τα κράτη ότι είναι η μεγαλύτερη υπερδύναμη του πλανήτη
για να καρπωθεί το μεγαλύτερο μερίδιο από τα λάφυρα
του πολέμου.

Χρόνια αργότερα, όταν είχε πλέον διαπιστωθεί ότι πά-
νω από 200 χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και στις δύο
πόλεις και ότι η ραδιενέργεια απειλούσε άλλους τόσους,
ο Άλμπερτ Αϊστάιν, ο ουσιαστικός δημιουργός της ατο-
μικής βόμβας, είχε εκμυστηρευτεί στους NEW YORK TI-
MES πως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η βόμβα του
θα προκαλούσε τέτοια τρομερή καταστροφή σε ανθρώ-
πινες ζωές. Δυστυχώς όμως τα τραγικά αυτά εγκλήματα
όχι μόνο δεν παραδειγματίζουν τους ηγέτες της υφηλίου
αλλά τουναντίον επιδίδονται και σήμερα σε ενέργειες
υποταγής σε αυτούς αδυνάμων κρατών με τη βία και όλα
αυτά βέβαια γίνονται με την κάλυψη των οργανισμών που
κύριο καθήκον τους είναι να επιβάλλουν την ειρήνη επί
γης. Όμως για να μην έχουμε νέα Χιροσίμα και νέο Ναγ-
κασάκι πρέπει όλοι οι μεγάλοι της γης να καταβάλουν
προσπάθειες για να επικρατήσει η ειρήνη μεταξύ των λα-
ών της γης σήμερα καθώς το αύριο είναι μακρινό και
αβέβαιο.

Η Διοίκηση
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Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945 
Ναγκασάκι 9 Αυγούστου 1945

Η26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερω-
θεί ως Παγκόσμια Ημέρα της Νό-
σου του Αλτσχάιμερ καθώς είναι

μία νόσος που μας αφορά όλους καθώς
με τα στοιχεία που δίνουν οι ειδικοί επι-

στήμονες, είναι μία νόσος που εξαπλώ-
νεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και
προσβάλλει όλο και περισσότερα άτομα,
ειδικά άτομα της τρίτης ηλικίας. Στη χώ-

ρα μας σήμερα οι άνθρωποι που πά-
σχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ
υπερβαίνουν τις διακόσιες χιλιάδες και
οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου γιατί με τα στοιχεία που διαθέ-

τουν, υπολογίζουν ότι σε
τριάντα χρόνια θα έχουν τρι-
πλασιαστεί. Η πρόληψη και η
αντιμετώπιση της άνοιας επι-
βάλλεται να γίνεται στα αρχι-
κά στάδια, για να γίνει όμως
αυτό χρειάζεται ενημέρωση
από τους ειδικούς καθώς και
ευαισθητοποίηση του κόσμου
όπως και η ίδρυση εξειδικευ-
μένων δομών και υπηρεσιών
για ασθενείς με άνοια. Χρει-
άζεται να έχουν πρόσβαση οι
ασθενείς σε ειδικές φαρμα-

κευτικές θεραπείες. Χρειάζεται το κρά-
τος να διαθέσει τα ανάλογα κονδύλια κα-
θώς εκπαίδευση και υποστήριξη αυτών

που είναι εντεταλμένοι να φροντίζουν
τους ασθενείς καθώς και να υπάρχει συ-
νεργασία των αρμοδίων φορέων σε εθνι-
κό και παγκόσμιο επίπεδο.

Για να μην νοσήσουμε από τη νόσο
του Αλτσχάιμερ οι ειδικοί μας συμβου-
λεύουν τι πρέπει να προσέχουμε. 

Να κάνουμε τακτικά ιατρικό έλεγχο
και να ελέγχουμε την υπέρταση, τον
διαβήτη, την αυξημένη χοληστερίνη, το
κάπνισμα, καθώς και την παχυσαρκία.

Να βάλουμε στο πρόγραμμα τη σω-
ματική άσκηση και ειδικά το βάδισμα.

Να ασκούμαστε πνευματικά, όπως
είναι το διάβασμα, η εκμάθηση μιας ξέ-
νης γλώσσας.

Να εξοικειωθούμε με τη νέα τεχνο-
λογία, όπως είναι το κομπιούτερ.

Να προσέχουμε τη διατροφή μας.
Να γίνουμε κοινωνικά όντα καθώς η

μοναξιά είναι ο μεγαλύτερος παράγον-
τας κινδύνου για την άνοια.

Έτσι αν θέλουμε να αποφύγουμε
όσο είναι δυνατόν τη νόσο του Αλτσχάι-
μερ χρειάζεται καθημερινή συνανα-
στροφή και ανθρώπινες σχέσεις με πο-
λύ κόσμο, καθώς επισκέψεις σε φί-
λους, εκδρομές με φίλους και συγγε-
νείς, επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα,
συμμετοχή σε δραστηριότητες στα κέν-
τρα φιλίας του δήμου της περιοχής του
καθενός, παιχνίδια με τα εγγόνια καθώς
και άλλες δραστηριότητες που μας κρα-
τάνε μακριά από την απομόνωση και το
κλείσιμο στον εαυτό μας.

Το Σωματείο μας έχει κάνει ένα μικρό
βήμα για να βγάλουμε τον συνάδελφό
μας από την απομόνωση διαμορφώνον-
τας έναν χώρο όπου γίνεται το αντάμωμα
των συναδέλφων μας και αυτό είναι μό-
νο η αρχή. Θα ακολουθήσουν και άλλες
ενέργειες που θα βοηθούν στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής όλων μας.

Η Διοίκηση
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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

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.

είναι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που παραμένουν ατιμώρητα



Πολλά έχουν ειπωθεί και έχουν γρα-
φτεί τα τελευταία χρόνια των Μνη-
μονίων για την απαξίωση του πολι-

τικού συστήματος. 
Πράγματι πολύ συχνά βλέπουμε να υβρί-

ζονται στη βουλή οι βουλευτές, τα κόμματα
και να προκρίνεται η κρεμάλα ως λύση. Δεν
είναι τυχαίο που σε χώρες με παρόμοια
προβλήματα με τα δικά μας συζητούν αντι-
παρατίθενται για το πως θα βγουν με τις λι-
γότερες δυνατές απώλειες από την κρίση,
ενώ εμείς σφαζόμαστε μεταξύ μας για το
ποιος είναι όμηρος της μιας ή της άλλης λί-
στας, ποιος είναι ο πατριώτης και ποιος ο
προδότης. Προφανώς όχι, από τη στιγμή
που έχουμε εθιστεί σε έναν διχαστικό λόγο,
σε μία ρητορική του μίσους που διαπερνά
τη δημόσια σφαίρα από τη μία άκρη ως την
άλλη. Και τίθεται το ερώτημα. Πόσοι από
τους χθεσινούς, τους σημερινούς και τους
αυριανούς αξιωματούχους που κυβέρνησαν
και κυβερνούν αυτήν τη χώρα για πράγματα
αγωνιστήκατε; Για ποια έπαθλα, ως πολιτι-
κοί παλέψατε από τον θώκο της εξουσίας;
Για ποια πράγματα νομοθετήσατε; Η απάν-
τηση που δίνετε συνήθως είναι για το καλό
του Λαού και την ευημερία της Ελληνικής
Κοινωνίας. Βέβαια, σήμερα με την απαξίω-
ση της πολιτικής πράξης από τους περισσό-
τερους πολιτικούς που κατέχουν πόστο, τι
θα σκέπτονταν, τι θα απαντούσαν, μιας και
η απαξίωση του πολιτικού κύρους τους στις
συνειδήσεις των πολιτών είναι εμφανής.
Διότι ο κόσμος έχει ταυτίσει του πολιτικούς

σήμερα με το βόλεμα, τη μίζα, τη διαφθορά,
την κονόμα, το βόλεμα των συγγενών των
και όλα τα συναφή. Κάποτε σ’ αυτόν εδώ τον
τόπο υπήρξαν ιδεολογίες και πολιτικοί ιδε-
ολόγοι. Πριν εξεταστεί το τι ακριβώς φταίει
για την επικρατούσα πολιτική κατάσταση,
για το οποίο χωρεί πολύ συζήτηση ας δούμε
καθαρά τους άμεσους εκφραστές της απα-
ξίωσης, που δεν είναι άλλοι από μερίδα
βουλευτών, μικρή ή μεγάλη αυτό είναι θέμα
προς συζήτηση.

Δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής, κα-
μία διάθεση διαλόγου μεταξύ των βουλευ-
τών και μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολί-
τευσης με βάση τα πραγματικά γεγονότα
και τα πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν
στα θέματα που έρχονται προς επίλυση στη
βουλή, υπάρχει μόνο μια διάθεση εξόντω-
σης του πολιτικού αντιπάλου. Ένα διαρκές,
ηθελημένο βέβαια μπέρδεμα πολιτικών και
ποινικών ευθυνών, γιατί θεμέλιο της πολι-
τικής δράσης εξακολουθεί να θεωρείται η
στοχοποίηση του αντιπάλου ως εχθρού. Δεν
αναγνωρίζουν μεταξύ τους λάθος πολιτικές
επιλογές, πολιτική ανεπάρκεια, η διαχειρι-
στική ανικανότητα, αλλά πάνε σε συνειδη-
τές πράξεις εθνικής μειοδοσίας. Το χειρό-

τερο όμως από όλα είναι ότι δεν καταλαβαί-
νουν πως αυτή η εμμονή σε έναν διχαστικό
λόγο διαποτίζει όλο το κοινωνικό σώμα
ενεργοποιώντας τα πιο ακραία αντανακλα-
στικά. Όταν λοιπόν στον τηλεοπτικό χρόνο
οι βουλευτές επιδιώκουν τον εντυπωσια-
σμό και πετούν ατάκες προσβλητικές, λέ-
γοντας αστεία και υβρίζοντας, από μόνοι
τους απαξιώνουν το πολιτικό σύστημα, πριν
καν ακόμα εξεταστεί το κοινοβουλευτικό
τους έργο, γιατί δυστυχώς η ρητορική της
βίας αρχίζει να αποκτά άλλες διαστάσεις,
υιοθετώντας ευρέως αποδεκτά στερεότυπα
που συνήθως ευδοκιμούν στον πολιτικό λό-
γο και καταλήγει να δημιουργεί αποδιοπομ-
παίους τράγους που εύκολα μετατρέπονται
σε υποψήφια θύματα. Η ελληνική κοινωνία
ζει εδώ και πολλά χρόνια σε μία εν δυνάμει
εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα. Μνημονια-
κοί, αντιμνημονιακοί, όλοι οι πολιτικοί που
διαλαλούν ότι είναι προστάτες των εθνικών
συμφερόντων παρουσιάζονται σε δύο στρα-
τόπεδα, κλέφτες και λαδιάρηδες από τη μία
ή μαζί τα φάγαμε από την άλλη. Συλλήβδην
και ισοπεδωτικά όλοι μαζί σε έναν κουβά.
Κανένα σημείο επαφής, κανένα σημείο
σύγκλισης, μόνο διάθεση αλληλοσπαραγ-

μού και αλληλοεξόντωσης. Από εδώ οι κα-
λοί από εκεί οι κακοί. Παντού άσπρο – μαύ-
ρο. Όταν βουλευτές ζητούν φυλακές και
κρεμάλες για τους πολιτικούς τους αντιπά-
λους, όταν λένε πως αδυνατούν να επιβιώ-
σουν με τη βουλευτική αποζημίωση την
ώρα βέβαια που πάω από 3 εκατομμύρια
Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας, όταν σε μία συζήτηση πρότασης μομ-
φής επενδύουν στη λογική της πολιτικής
και ηθικής εξόντωσης του αντιπάλου και
της οικογενείας του, τότε αυτοί απαξιώνουν
πρώτοι το πολιτικό σύστημα. Ύστερα γίνεται
τρομερά δύσκολο να πείσουν για τον σκοπό
τους, άλλους που θέλουν να αναλάβουν την
ευθύνη της ιδιότητας του βουλευτή καθώς
και του ψηφοφόρου. Έτσι σχηματίζεται
ένας φαύλος κύκλος που, δολίως ή όχι
ελέγχεται. Όσο κι αν οι συνθήκες είναι
ακραίες, όσο κι αν κυριαρχεί σε κάποια
στρώματα της κοινωνίας η απελπισία, δεν
μπορούμε να αφήσουμε το μίσος και την
οργή να κυριαρχήσουν. Αν θέλουμε να πα-
ραμείνουμε κοινωνία και όχι αγέλη, πρέπει
να ξαναβρούμε τα λίγα έστω που μας ενώ-
νουν και να αρχίσουμε να συζητάμε πως
μαζί μπορούμε να βρούμε διέξοδο από την
κρίση. Η αναζωογόνηση του πολιτικού συ-
στήματος θα έρθει μόνον από την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών και την απομόνωση
των καταχραστών της βουλευτικής ιδιότη-
τας. Είτε τους βολεύει είτε όχι θα πρέπει να
εμπεδώσουν όλοι ότι άλλος δρόμος δεν
υπάρχει.
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Χάθηκε το ήθος 
Κυριαρχεί το μίσος, η οργή και η απαξίωση

Στις 23 Ιουλίου 2018 από εγκληματική αμέλεια
και όχι μόνο 99 συνάνθρωποί μας βρήκαν φρικτό
θάνατο από πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανατολική
Αττική. Ακόμη και σήμερα μετά από δύο μήνες από
το ολοκαύτωμα η Κυβέρνηση κρύβει τα αίτια και
τους υπευθύνους και κρύβεται. Στις 23 Ιουλίου είναι
γεγονός αναμφισβήτητο ότι υπήρξαν εγκληματικές
παραλείψεις, κακός ή και μηδενικός συντονισμός
και λάθος εκτιμήσεις. Όλοι οι εμπλεκόμενοι το βρά-
δυ της 23ης Ιουλίου έπαιξαν φτηνό θέατρο καθώς
περίμεναν την άφιξη του Πρωθυπουργού και στη
σύσκεψη που ακολούθησε όλοι οι παρακαθήμενοι
στο τραπέζι της διάσκεψης έδιναν την εντύπωση ότι
συναντήθηκαν μόνο για ανταλλαγή φιλοφρονήσεων
και όχι για να αντιμετωπίσουν ένα τόσο μεγάλο και
τραγικό γεγονός. Κανένας δεν αναφέρθηκε στη σύ-
σκεψη αν υπάρχει νεκρός, τη στιγμή που το συντο-
νιστικό της πυροσβεστικής είχε εντοπίσει νεκρούς
και 10 η ώρα το βράδυ η αστυνομία γνώριζε ότι
υπάρχουν πολλοί νεκροί. Όλοι έπαιζαν το μοιραίο
εκείνο βράδυ το θέατρο του παραλόγου. Δεν είχε
τέλος η κοροϊδία Τόσκα-Τζανακόπουλου στον Πρω-
θυπουργό της χώρας. Σκηνοθετημένη ήταν η διά-
σκεψη. Υπήρξε ανυπαρξία Κυβέρνησης, παρουσίαζε
ένα διαλυμένο κράτος, ένα σόου σε ζωντανή μετά-
δοση και μάλιστα της στιγμή που όλος ο κόσμος μι-
λούσε για δεκάδες νεκρούς καθώς γύρω στις 10 το
βράδυ οι διασώστες γνώριζαν ότι υπήρχε διψήφιος
αριθμός νεκρών.

Δεν υπάρχει μόνο πολιτική ευθύνη, υπάρχουν
πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες που θα πρέπει να
αναλάβουν όλοι όσοι εμπλέκονται και θα πρέπει να
αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είναι πρόσωπο της πολι-

τείας αυτό, όταν δεν σέβεται τόσους νεκρούς, τόσες
καταστροφές και να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες
που της αναλογούν και να προσπαθεί να τα ρίξει όλα
στους κατοίκους που υπέστησαν την καταστροφή ότι
αιτία είναι η οικοδομική παρανομία όπως δήλωσε
Υπουργός της Κυβέρνησης. Όταν υπάρχουν τόσες
ανθρώπινες απώλειες ο τρόπος σκέψης του αρμο-
δίου Υπουργού κ. Τόσκα ότι δεν βρήκε κάτι που θα
μπορούσε να γίνει και δεν έγινε για να αποφευχθεί
η καταστροφή δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι
εκτός πραγματικότητας και δεν αντιλαμβάνεται το
μέγεθος της καταστροφής που έγινε και η ευθύνη
που τον βαραίνει είναι τεράστια.

Κύριε Πρωθυπουργέ μπορεί να απαλλάξατε ορι-
σμένα στελέχη από τα καθήκοντά τους από αυτά που
συμμετείχαν στη διάσκεψη της 23ης Ιουλίου. Μπο-
ρεί να δηλώσατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι ανα-
λαμβάνετε την πολιτική ευθύνη και ότι δεν θα απο-
δράσετε από τις ευθύνες σας. 

Όμως κύριε Πρωθυπουργέ δεν έχετε εσείς, οι
υπουργοί σας καθώς και υπηρεσιακοί σας παράγον-
τες μόνο πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί να έχετε μό-
νο πολιτικές ευθύνες όταν υπάρχουν 99 νεκροί.
Υπάρχουν και ποινικές ευθύνες που υποχρεούστε να
αναλάβετε. Γι’ αυτό τον λόγο οι συγγενείς των θυμά-
των εξακολουθούν να δίνουν αγώνα για τη δικαίωση
των οικείων τους έχοντας καταθέσει αγωγές με τις
οποίες ζητούν να τιμωρηθούν ο ιυπεύθυνοι για τυχόν
λάθη και παραλείψεις.

Οι 99 ψυχές που χάθηκαν στις 23 Ιουλίου στο
Μάτι της Αττικής ζητούν και πρέπει να έχουν δικαίω-
ση για να αναπαυθούν.

Ο εκδότης

99 Ψυχές ζητούν δικαίωση

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Του Κώστα 
Στρατικόπουλου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

421 π.Χ. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος σταματάει για ένα διά-
στημα με τη λεγόμενη «Νίκειο Ειρήνη». Ο Σωκράτης
γυρίζοντας οριστικά στην Αθήνα παντρεύεται την
Ξανθίππη και αποκτά τρεις γιούς τον Λαμπροκλή, τον
Σωφρονίσκο και τον Μενέξενο.

415-413π.Χ. Ο Αλκιβιάδης αρχηγός του αθηναϊκού κόμματος ορ-
γανώνει εκστρατεία κατά της Σικελίας. Κατηγορείται
από τον αντίπαλό του τον ολιγαρχικό Νικία για ασέ-
βεια – υπόθεση των Ερμοκοπιδών – και ανακαλείται
στην πατρίδα για να απολογηθεί. Επειδή φοβάται μή-
πως καταδικασθεί καταφεύγει στην Σπάρτη.

413π.Χ. Ύστερα από τις πρώτες επιτυχίες ο αθηναϊκός στόλος
ηττάται στις Συρακούσες. Ο Νικίας θανατώνεται. Ξε-
σπά ο λεγόμενος «Πόλεμος της Δεκελείας» από το
όνομα ενός αθηναϊκού φρουρίου που έχουν καταλά-
βει οι Σπαρτιάτες από την ηγεσία του Αλκιβιάδη.

411π.Χ. Η αθηναϊκή κυβέρνηση γίνεται ολιγαρχική. Ο αθη-
ναϊκός στρατός στασιάζει, ανακαλεί τον Αλκιβιάδη
και η ολιγαρχία ανατρέπεται.

407π.Χ. Ο Αλκιβιάδης γυρίζει στην Αθήνα αλλά μετά την ήττα
του Αθηναϊκού στόλου κοντά στην Έφεσο του αφαι-
ρείται κάθε αξίωμα και πεθαίνει εξόριστος.

Συνεχίζεται

Αναδρομή στο παρελθόν
Χρονολογίες και γεγονότα 
που συνέβησαν στην αρχαιότητα



Πονοκέφαλος με τις πινακίδες αυτοκινήτων
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ΓΑΜΟΙ

Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά
τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμ-
φους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα
της νέας ζωής τους.

Πασσιαλής Σωτήρης: Υιός του συναδέλφου
μας Άγγελου Πασσιαλή

Βενέτος Αθανάσιος: Υιός του συναδέλφου μας
Ανδρέα Βενέτου

Βαλιάνου Μαρία-Παρασκευή: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Πέτρου Βαλιάνου

Ασιατίδου Αθανασία: Θυγατέρα του συναδέλ-
φου μας Κωνσταντίνου Ασιατίδη

Η Διοίκηση

Παραδοσιακός γάμος

Την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό της
Αγίας Τριάδος στο ομώνυμο χωριό του Νομού Μα-
γνησίας, πλησίον του Βόλου, ο Σωτήρης Πασσιαλής
υιός του συναδέλφου μας Άγγελου Πασσιαλή ενώ-
θηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της
καρδιάς του Μαρία Κωστοπούλου. Η νύφη και οι
καλεσμένοι της έφτασαν πεζοί στην εκκλησία με
τους μουσικούς που προπορεύονταν να παίζουν τα
τραγούδια του γάμου. Μετά την τέλεση του μυστη-
ρίου το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προ-
σκεκλημένους στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο
στην Πλατεία της εκκλησίας όπου με ζωντανή μου-
σική το γλέντι του γάμου κράτησε μέχρι το πρωί. 

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ εύχεται στο
νιόπαντρο ζευγάρι ο έγγαμος βίος τους να είναι
στρωμένος με ροδοπέταλα και ανέφελος με κα-
λούς και πολλούς απογόνους. Στους δε γονείς,
συγγενείς και κουμπάρες των νεόνυμφων να τους
καμαρώνουν και να τους χαίρονται.

Η Διοίκηση

◗ Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στον Ιερό ναό της Παντά-
νασσας Καλλιθέα, η Αθανασία Σιούφη, θυγατέρα του συ-
ναδέλφου μας Γιώργου Σούφη και ο σύζυγός της Μανώλης
Βαβαδάκης βάπτισαν την πρωτότοκη κόρη τους, η ανάδο-
χος Ελεάννα Κατσαδωράκη χάρισε στη νεοφώτιστη το όνο-
μα Αντωνία, κάνοντας τη γιαγιά Αντωνία να πλέει σε πελάγη
ευτυχίας. Οι δε παππούδες και γιαγιάδες δεν μπορούσαν
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται στους ευτυχισμέ-
νους γονείς Μανώλη και Αθανασία να τους ζήσει η νεο-
φώτιστη και να την καμαρώσουν όπως αυτοί επιθυμούν
και με ένα αδελφάκι. Στην ανάδοχο και τους παππούδες
και γιαγιάδες της μικρής Αντωνίας και νύφη να την κα-
μαρώσουν.                                                 Η Διοίκηση

◗ Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Φι-
λοθέης ο Ηλίας Γεωργουλάκος υιός του συναδέλφου μας
Χρήστου Γεωργουλάκου και η σύζυγός του Χριστίνα βά-
πτισαν τον πρωτότοκο υιό τους. Οι ανάδοχοι χάρισαν στον
νεοφώτιστο το όνομα Αλέξανδρος.

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν μπορούσαν να κρύ-
ψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται στους ευτυχείς
γονείς Ηλία και Χριστίνα να είναι καλότυχος ο Αλέξαν-
δρος και να φτάσει στη φήμη και τη δόξα του Μέγα
Αλέξανδρου με τα εφόδια που θα του δώσουν και να
συμπληρώσουν την οικογενειακή ευτυχία χαρίζοντας
στον Αλέξανδρο ένα αδελφάκι. 

Στους παππούδες και γιαγιάδες ευχόμαστε να έχουν

υγεία και να καμαρώσουν και γαμπρό τον Αλέξανδρο.
Η Διοίκηση

◗ Ο Νίκος Μέγγουλας υιός του συναδέλφου μας Δημη-
τρίου Μέγγουλα και η σύζυγός του Ευαγγελία (Κέλλυ)
στα Καλύβια Καρύστου βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Ο
ανάδοχος χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα Ευδοκία, ιδι-
αίτερη χαρά για τη γιαγιά την Ευδοκία. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εύχεται
στους ευτυχείς γονείς Νίκο και Ευαγγελία να τους ζήσει
η νεοφώτιστη Ευδοκία και να την καμαρώσουν όπως αυ-
τοί επιθυμούν στους δε παππούδες και γιαγιάδες και νύ-
φη να την καμαρώσουν.

Η Διοίκηση

Βαπτίσεις

16 Σεπτεμβρίου 1904 – 16 Σεπτεμβρίου 2018

114 Χρόνια ηλεκτροκίνησης
114 χρόνια συνεχούς προσφοράς των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ 

στο επιβατικό κοινό του Λεκανοπεδίου Αττικής

Η16η Σεπτεμβρίου 1904 είναι μία σημαντική ημέρα
για την ιστορία του Σιδηροδρόμου Αθηνών-Πει-
ραιώς (ΣΑΠ) καθώς την ημέρα αυτή έγινε ηλεκτρο-

κίνητος.
Ο ηλεκτροκίνητος σιδηρόδρομος άρχισε να λειτουρ-

γεί στις 16 Σεπτεμβρίου 1904, παρά τους αρχικούς φό-
βους και τους δισταγμούς για το άγνωστο, καθώς ο ηλε-
κτρισμός ήταν κάτι το καινούριο και ο λαός ήταν απλη-
ροφόρητος γι’ αυτό. Υπήρχε όμως και ένα άλλο θέμα που
προβλημάτιζε τους Αθηναίους πολίτες και αυτό ήταν το
θέμα της ηλικίας του νέου Διευθυντού του φορέα καθώς
ήταν μόλις 31 ετών και αυτό προκαλούσε κάποιους δι-
σταγμούς όχι μόνο στο επιβατικό κοινό αλλά και στους
υπευθύνους της εταιρείας. Όμως όλοι οι δισταγμοί απο-
δείχθηκαν αβάσιμοι, καθώς ο μεγάλος οραματιστής Αλέ-

ξανδρος Βλάγκαλης στάθηκε άξιος της αποστολής του
και δεν είναι υπερβολή, να πούμε, ότι σ’ αυτόν οφείλεται
η καταπληκτική εξέλιξη των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων.

Οι φόβοι όλων γρήγορα ξεχάστηκαν και ο ηλεκτροκί-
νητος σιδηρόδρομος από τότε μέχρι και σήμερα 114 χρό-
νια μετά συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο και ασφαλέ-
στερο μεταφορικό μέσο. Σε όλα αυτά τα 114 χρόνια γνώ-
ρισε δόξες, τιμές, δύο παγκοσμίους πολέμους, κατοχή,
εμφύλιο πόλεμο, βομβαρδισμούς, δημοκρατίες και δι-
κτατορίες. Γνώρισε δημιουργικές περιόδους ανοικοδό-
μησης στο διάβα της μεγάλης διαδρομής του καθώς και
περιόδους στασιμότητας και μαρασμού. Μετέφερε προ-
έδρους, βασιλείς και χιλιάδες επωνύμους, κυρίως μετέ-
φερε και μεταφέρει όλα αυτά τα χρόνια πολλά εκατομ-
μύρια ανώνυμους εργαζόμενους και μη και όλοι αυτοί

είναι το στήριγμά του για να μπορεί να λειτουργεί. Ήταν
και είναι η σπονδυλική στήλη των αστικών συγκοινωνιών
του Λεκανοπεδίου.

Έζησε από κοντά τη ζωή και τη γρήγορη ανάπτυξη της
πόλης των Αθηνών και ειδικά μετά τον εμφύλιο, που τότε
έγινε η μεγάλη αστυφιλία και η Αθήνα μεταμορφώθηκε
ριζικά και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. 

Στην εξέλιξη αυτή του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου
μεγάλη ήταν και η προσφορά των εργαζομένων όλα αυτά
τα χρόνια. Εμείς οι συνταξιούχοι των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-
ΣΤΑΣΥ αισθανόμαστε υπερήφανοι για την εξέλιξη αυτή κα-
θώς και εμείς έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα
αυτό που λέγεται Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος.

Η Διοίκηση

Νέος πονοκέφαλος περιμένει όσους ιδιοκτήτες ΙΧ
έχουν καταθέσει, λόγω της οικονομικής κρίσης, τις πι-
νακίδες του αυτοκινήτου τους στην εφορία καθώς μει-
ώνεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα πηγαίνουν για κα-
ταστροφή. Μόλις περάσουν 18 μήνες από την ημερομηνία
της κατάθεσης, δηλαδή της υποβολής δήλωσης ακινη-
σίας του οχήματος, οι πινακίδες θα καταστρέφονται και
οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταθέτουν νέο αίτημα για πι-
νακίδες, με κόστος φυσικά. 

Η διάταξη προβλέπει τη μείωση κατά 6 μήνες, από 24
σε 18 μήνες τον χρόνο στον οποίον θα καταστρέφονται οι
πινακίδες και αυτό γίνεται για δύο λόγους, πρώτον δεν

υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για να φυλάσσουν τόσο με-
γάλο όγκο πινακίδων που έχουν κατατεθεί και δεύτερον
να υπάρχει και ένα μικρό έσοδο. Αν οι πινακίδες ενός
οχήματος καταστραφούν και δοθούν για ανακύκλωση από
την εφορία λόγω της παρέλευσης του 18μηνου και ο ιδιο-
κτήτης του οχήματος επιθυμεί να το θέσει εν νέου σε κυ-
κλοφορία τότε θα πρέπει να λάβει μία σχετική βεβαίωση
από την εφορία και να την υποβάλλει στην αρμόδια Διεύ-
θυνση Μεταφορών. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλ-
λουν και παράβολο έκδοσης πινακίδων ύψους 30 ευρώ.

Η Διοίκηση

Αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σε αυτές τις τραγικές συνθήκες που βρίσκονται σήμερα χιλιάδες συμπο-
λίτες μας αυτούς που έχασαν τους ανθρώπους των που έχασαν τα σπίτια
τους, που έχασαν ό,τι είχαν αποκτήσει με κόπο και ιδρώτα χρειάζεται να φα-
νούμε όλοι εμείς αλληλέγγυοι και να προσφέρει ο καθένας από το υστέρημά
του ό,τι είναι δυνατόν. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να στηρίξουμε, με κά-
θε τρόπο τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας. Όλοι μαζί μπορούμε να
απαλύνουμε, όσο γίνεται βέβαια, τον πόνο και τη δυστυχία, που άφησε πίσω
της η τεράστια καταστροφή της 23ης Ιουλίου για τους κατοίκους της Κινέττας
και της Ανατολικής Αττικής και ειδικά στο Μάτι όπου έχασαν τη ζωή τους
σχεδόν 100 συμπολίτες μας. 

Το Σωματείο μας έχει επιλέξει, εδώ και πολλά χρόνια, να βρίσκεται έμ-
πρακτα στο πλευρό όσων συνανθρώπων μας δοκιμάζονται από φυσικές κα-
ταστροφές, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Έτσι και σήμερα σε
συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων, τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό
και την Αδελφότητα θα σταθεί αρωγός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι συνάνθρωποί μας που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρ-
καγιές στην Αττική.

Η Διοίκηση

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του έτους
2018 θα γίνει σε πέντε μηνιαίες δό-
σεις. Τα δε ποσά είναι σε πολλές πε-
ριοχές και ειδικά σε φτωχές είναι με-
γαλύτερα από το 2017.
➦ Η πρώτη δόση θα πρέπει να κατα-

βληθεί μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018.
➦ Η δεύτερη δόση θα πρέπει να κα-

ταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018.
➦ Η τρίτη δόση θα πρέπει να κατα-

βληθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018.
➦ Η τέταρτη δόση θα πρέπει να κατα-

βληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.
➦ Η πέμπτη δόση θα πρέπει να κατα-

βληθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.
Η Διοίκηση

Σε πέντε
μηνιαίες δόσεις 
ο ΕΝΦΙΑ



Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Δ.Σ. της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελ-
λάδας για την εφαρμογή του Οικογενειακού Ιατρού,
σας γνωρίζουμε ότι με στόχο τη βελτίωση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, στο πλαί-
σιο του έργου «Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και παροχή σχετικών υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών», η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με το ΥΥΚΑ
αποφάσισαν την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήμα-
τος Ραντεβού σε εθνικό επίπεδο.

Ο Οικογενειακός Ιατρός θα είναι ο πλοηγός του
ασφαλισμένου μέσα στο Σύστημα Υγείας. Η διαδικα-
σία υποχρεωτικής επιλογής Οικογενειακού Ιατρού
ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2018 και θα ολοκληρω-
θεί στο τέλος του έτους. Στο χρονικό αυτό διάστημα
οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι θα
πρέπει να μπαίνουν με κωδικούς στο ΤΑXISNET και
με τον ΑΜΚΑ στην ιστοσελίδα WWW. IDIKA.GR και
να αναζητούν τον Οικογενειακό Ιατρό της περιοχής
τους και να κλείνουν ραντεβού για την επίσκεψή
τους. Όπως μας ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας, ο
Οικογενειακός Ιατρός είναι μία νέα δωρεάν λειτουρ-
γία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του
ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων
λειτουργεί και ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός
του σε αυτό. 

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής όλων σε
Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο και
Παιδίατρο) σας ενημερώνουμε ότι έχετε αυτόματα αν-

τιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγρα-
φής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής
σας, στην περιοχή της διαμονής και να κλείνετε ραν-
τεβού για την επίσκεψή σας.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί μέσω
της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή σε κάθε δημόσια δο-
μή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απευθείας
στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολου-
θείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα με τους
κωδικούς του TAXIS NETΑ και επιβεβαίωση με τον
ΑΜΚΑ.

2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας
καθώς με βάση των στοιχείων που θα συμπληρωθούν,
θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού.

3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των δια-
θεσίμων.

Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει
δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπλη-
ρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευ-
θύνης.

4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
5. Εκτύπωση της αίτησης.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε

δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεται
ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον
ΑΜΚΑ Σας.

Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να
ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε

Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος
θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αί-
τηση. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της
αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται
στην αίτηση μαζί με: φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνο-
μικής ταυτότητας του αιτούντος – Φωτοαντίγραφο εγ-
γράφου απόδειξης διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική
υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική περίπτωση για αίτηση δια νόμιμου αντιπρο-
σώπου απαιτείται επιπλέον:

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
Φωτοαντίγραφο Έγγραφο δικαστικής απόφασης

ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή φωτοαντίγραφο
εγγράφου απονομής της επιμέλειας

Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή
της αίτησης η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται
αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμό-
τητα του οικογενειακού ιατρού που έχει επιλεγεί.

Σημαντικές πληροφορίες
– Μπορείτε να αλλάξετε οικογενειακό ιατρό μόνο

μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφής σας.
– Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο

στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
– Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον

ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθή-
σετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογε-
νειακό Ιατρό.

Η Διοίκηση
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Σε εφαρμογή ο θεσμός 

του Οικογενειακού Ιατρού

1. 4 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη
Είναι η καθιερωμένη πλέον εδώ και

πάνω από είκοσι χρόνια ετήσια εκδρο-
μή – γιορτή του Σωματείου μας. Είναι
το αντάμωμα που γίνεται για τη σύσφιξη
των σχέσεων μεταξύ μας και την ανα-
πόληση των γεγονότων του εργασιακού
μας βίου, είναι γεγονότα που μας γυρί-
ζουν πολλά χρόνια πίσω και ξεσκονί-
ζουν τη μνήμη μας. Φέτος η εκδρομή
μας θα γίνει στην Ιερά Μονή Φανερω-
μένης, στο Χιλιομόδι Κορινθίας όπου θα
γίνει αρτοκλασία υπέρ υγείας και τρι-
σάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, θα
ακολουθήσει γεύμα σε κέντρο των Μυ-
κηνών καθώς και καφές στο Ναύπλιο.

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. Α΄ Πρόταση 7-14 Οκτωβρίου 8ήμε-

ρη εκδρομή: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
– ΜΠΑΡΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ – ΣΙΕ-
ΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ –
ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΤΡΑ

Ενδεικτική τιμή: 590 ευρώ
Επιβάρυνση μονόκλινου: 175 ευρώ

Β΄ Πρόταση 7-16 Οκτωβρίου 10ήμερη
εκδρομή: ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΡΟ-
ΒΗΓΚΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΝΔΟΡΑ
– ΓΕΝΟΒΑ – ΜΟΝΑΚΟ – ΝΙΚΑΙΑ –
ΣΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΒΙΝΙΟΝ – ΕΞ ΑΝ
ΠΡΟΒΑΝΣ – ΤΣΙΡΟΝΑ – ΠΑΡΜΑ –
ΜΠΟΛΩΝΙΑ

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 χρό-
νια βράβευση των αριστούχων μα-
θητών-μαθητριών του Γυμνασίου
Σμίνθης. Μετά τη βράβευση αναχώ-
ρηση για την Καστοριά όπου θα
έχουμε τον χρόνο για να γνωρίσουμε
και να απολαύσουμε τις ομορφιές
της πόλης. Η αλλαγή στο πρόγραμμα
της εκδρομής γίνεται λόγω των γε-
γονότων με τη φυλάκιση των δύο
στρατιωτικών στην Αδριανούπολη.

Ενδεικτική τιμή: 160 ευρώ

25 Νοεμβρίου: Γοργοπόταμος, εκδή-
λωση για την Εθνική Αντίσταση
Και το ετήσιο πρόγραμμα των πολιτι-

στικών εκδηλώσεων κλείνει με την ημε-
ρήσια εκδρομή στις 25 Νοεμβρίου 2018
στον Γοργοπόταμο όπου θα παρακολου-
θήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για
την Εθνική Αντίσταση με την ανατίναξη
της Γέφυρας από την ενωμένη Εθνική
Αντίσταση στις 25 Νοεμβρίου 1942. Μετά
δε την κατάθεση στεφάνου από το Σω-
ματείο μας θα έχουμε γεύμα σε ταβέρνα
της περιοχής.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Μελετήστε το πρόγραμμα των εκ-
δρομών και δηλώστε συμμετοχή στις
εκδρομές που σας ενδιαφέρουν γρήγο-
ρα για να έχουμε τη δυνατότητα να κά-
νουμε καλύτερους προγραμματισμούς.

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες
να γίνουν μέχρι τέλος του 2018

Ο Ιός του Δυτικού Νείλου σκοτώνει
27 οι νεκροί για το 2018, 140 οι νοσηλευόμενοι.
Μάστιγα για τη χώρα μας έχει γίνει ο ιός του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με

τα ανακοινωθέντα του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς η έντονη βροχόπτωση στην Αττική
καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα
υγρασίας συνθέτουν το πλέον ευνοϊκό σκηνικό για την εκκόλαψη κουνου-
πιών. Υπό τα δεδομένα αυτά, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) έχει αποστείλει επείγουσες εγκυκλίους, συνιστώντας την άμεση
πληροφόρηση των κατοίκων, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόλη-
ψης. Όλοι θα πρέπει να παίρνουν προληπτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση
της έκθεσης στα κουνούπια να κάνουν χρήση αντικουνουπικών στους ανοι-
χτούς χώρους και να κλείνουν πόρτες και παράθυρα ή να χρησιμοποιούν
σήτες. Το θετικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ότι το 80% των ανθρώ-
πων που προσβάλλονται από τον Ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζει συμ-
πτώματα, το 20% αναπτύσσει ενοχλήσεις ήπιες και το 1% παρουσιάζει σοβα-
ρότερες εκδηλώσεις από τον κεντρικό νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλί-
τιδα, μηνιγγίτιδα και οξεία χαλαρή παράλυση. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί
εφιστούν την προσοχή των πολιτών και όταν παρουσιάζουν κάποια συμπτώ-
ματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, διάρροιες, εμετούς, έντονη καταβολή και
κόπωση να ενημερώνουν άμεσα τοβ γιατρό τους.

Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όπως σας είχαμε ανακοινώσει και στο προηγούμενο φύλο της εφημερίδας

μας, η μετακίνησή μας με τα μαζικά μεταφορικά μέσα είναι ένα πρόβλημα δύ-
σκολο από πολλές πλευρές καθώς και πολύπλοκο ειδικά στις σταθερές συγ-
κοινωνίες. Είναι ένα θέμα που μέχρι σήμερα βασιζόταν στη συνεργασία μεταξύ
εργαζομένων και συνταξιούχων καθώς και στην ανοχή των συγκοινωνιακών
φορέων. Δεν είναι ένα θέμα θεσμοθετημένο για να το διεκδικήσουμε αγωνι-
στικά. Όμως το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας από την αρχή που
προέκυψε το θέμα, καταβάλλει προσπάθειες και θα συνεχίσει μέχρι να υπάρξει
δικαίωση, χρειάζεται όμως βούληση και θετική σκέψη από τους φορείς καθώς
και συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων καθώς αυτά έχουν τη δύναμη
να το πετύχουν. Πάντως μέχρι στιγμής παρά τις προσπάθειες που έχουμε κα-
ταβάλει εδώ και έναν χρόνο δεν κατορθώσαμε να έχουμε ένα αίσιο τέλος.
Όμως δεν σταματάμε θα εντείνουμε ακόμη τις προσπάθειές μας με την ελπίδα
η φωνή μας θα φτάσει και θα εισακουστεί από του υπεύθυνους.

Η Διοίκηση

Μετακίνηση 

με τα αστικά μέσα



Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας ομόφωνα αποφάσισε να βραβεύσει
και φέτος τα παιδιά των συνταξιούχων που αρί-

στευσαν κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018. Για τον λόγο αυτό καλεί

1. Τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου
που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2017-2018.

2. Τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου που
αρίστευσαν το σχολικό έτος 2017-2018.

3. Τους επιτυχόντες στις ανώτερες και ανώτατες
σχολές στις εξετάσεις του 2018.

4. Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αρίστευσαν
το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

Να φέρουν στα γραφεία του Σωματείου μας το αργό-
τερο μέχρι 30 Νοεμβρίου τα αποδεικτικά των σπουδών
τους. Η βράβευση των αριστούχων θα γίνει στις 27 Ια-
νουαρίου 2019 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» όπου θα γίνει
η Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Σωματείου μας.
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Βράβευση ΑριστούχωνΑποζημιώσεις
Συνεχίζεται η αποστολή κλήσεων για το Εφετείο

των 86 συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν
από 1-1-2011 μέχρι 31-8-2011. Μετά τη θετική
απόφαση για τα μέλη μας από τις πρωτόδικες
αποφάσεις, η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. προσέφυγε στο δεύτερο
στάδιο της Δικαιοσύνης, ήταν μία απόφαση που
αναμενόταν καθώς είναι κανόνας καμία υπηρεσία
να μην εφαρμόζει πρωτόδικες αποφάσεις, αυτό
είναι κανόνας στους δημόσιους οργανισμούς. Ήδη
άρχισαν να αποστέλλονται στους ενδιαφερόμε-
νους συναδέλφους μας οι κλήσεις για τον δεύτερο
βαθμό δικαστηρίου. Η εκδίκαση των αγωγών αυ-
τών σε δεύτερο βαθμό θα αρχίσει από το Δεκέμ-
βριο του 2019 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Απρίλιο
του 2021. Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους
όταν λάβουν την κλήση να επικοινωνήσουν μαζί
μας. Δεν χρειάζεται να μας καταλάβει φόβος και
πανικός καθώς είναι ένα θέμα που θα έχει έκβαση
όπως αναμένουμε. Θα περιμένουμε πρώτα την
απόφαση του Αρείου Πάγου που θα εκδικάσει την
υπόθεση των δύο συναδέλφων μας και μετά θα
ακολουθήσουν οι εκδικάσεις στο Εφετείο. Παρα-
καλούμε όλους τους συναδέλφους που θα λάβουν
την κλήση να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας
φέρουν αντίγραφο των κλήσεων για να κανονί-
σουμε μία συνάντηση με τους δικηγόρους όπου
θα αποφασισθεί ο τρόπος αντιμετώπισης του προ-
βλήματος από κοινού.

Η Διοίκηση

Εύγε στα παιδιά μας
και στα εγγόνια μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
συγχαίρει τα παιδιά και τα εγγόνια των συναδέλφων
μας συνταξιούχων που πέτυχαν στις Ανώτατες και
Τεχνολογικές Σχολές της χώρας. Συγχαίρει τους
αποφοίτους των Λυκείων που με την κοπιαστική και
πολυετή προσπάθειά τους κατάφεραν να κατακτή-
σουν τον πρώτο στόχο τους που είναι η εισαγωγή
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Συγχαρητήρια φυσικά αξίζουν και
στους δασκάλους τους καθώς και στους γονείς των
που στάθηκαν δίπλα τους, στις αγωνίες τους και τις
ανησυχίες τους. Όμως και στα παιδιά μας που δεν
κατάφεραν τον στόχο τους δεν θα πρέπει να τα απο-
θαρρύνουμε καθώς έχασαν μόνο μία μάχη και η
ζωή είναι καθημερινή μάχη και θα πρέπει να είναι
πάντα ετοιμοπόλεμα για την επόμενη μάχη. Οι Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μία μόνο δοκιμα-
σία από τις αμέτρητες δοκιμασίες που τους επιφυ-
λάσσει η ζωή. Αξία στη ζωή έχει η προσπάθεια και
ο δρόμος που βαδίζει έκαστος για να επιτύχει τον
στόχο του. Το μήνυμα που θα πρέπει να κρατήσουν
τα παιδιά μας από τη δοκιμασία των Πανελλαδικών
Εξετάσεων είναι ότι ο χαμένος αγώνας είναι μόνο
εκείνος ο αγώνας που δεν δόθηκε ποτέ και όλοι οι
δρόμοι της ζωής θα ήταν αδιάφοροι χωρίς δυσκο-
λίες ή προκλήσεις και η προσωπική επιτυχία και η
κοινωνική καταξίωση έρχονται μέσα από την πο-
ρεία της ζωής. Το Σωματείο μας εύχεται στους επι-
τυχόντες ένα λαμπρό και ελπιδοφόρο μέλλον στη
ζοφερή εποχή που ζούμε σήμερα με την ευχή να
παραμείνουν και να σταδιοδρομήσουν στην πατρίδα
μας φτάνει πια η αιμορραγία των φωτισμένων μυα-
λών στην αλλοδαπή. Θα τους συνοδεύουν οι ευχές
όλων μας για να έχουν δύναμη, υγεία και κάθε επι-
τυχία στη ζωή τους. Στους δε γονείς τους και παπ-
πούδες τους, που δικαιολογημένα αισθάνονται υπε-
ρήφανοι, ευχόμαστε να τους χαίρονται και να τους
καμαρώνουν.

Η Διοίκηση

Συνάντηση 
με την Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων
Στις 17 Σεπτεμβρίου κατόπιν αιτή-

ματός μας είχαμε μία πρώτη συνάντη-
ση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με
την Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξε-
ων κα. Αργυρώ Πίκουλα. Η κα. Διευ-
θύντρια όπως βέβαια κάνει πάντα μας
δέχθηκε με εγκαρδιότητα και φιλική
διάθεση. Συζητήσαμε όλα τα θέματα
που άπτονται της αρμοδιότητάς της και
ειδικά το θέμα της οριστικής σύνταξης

για τις χήρες, μέλη του Σωματείου
μας. Μας ενημέρωσε ότι οι συντάξεις
χηρείας για το έτος 2016 βαίνουν προς
την τελική λύση. Για δε τα έτη 2017-
2018 έχουν φύγει από τη δική της αρ-
μοδιότητα και είναι θέμα της Κεντρι-
κής Διοίηκησης του ΕΦΚΑ, οπότε
πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση από
εκεί, αφού βέβαια μας ορίσουν συ-
νάντηση. Οφείλουμε να ευχαριστή-

σουμε την Διευθύντρια του Ταμείου
Συντάξεων κα. Αργυρώ Πίκουλα για
την άριστη συνεργασία που είχαμε μα-
ζί της από την ημέρα που ανέλαβε τα
ηνία του Ταμείου Συντάξεων και η
οποία κατά γενική ομολογία έδειξε ότι
είναι το υπόδειγμα και του δημόσιου
υπαλλήλου αλλά και του Ανθρώπου.
Της ευχόμαστε να παραμείνει έτσι σε
όλη τη ζωή της.  Η Διοίκηση

Εθελοντική αιμοδοσία στους ΗΣΑΠ

Στις 18 Σεπτεμβρίου στον σταθμό
της Αττικής και στις 19 Σεπτεμ-
βρίου στον Πειραιά διεξήχθη

εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομέ-
νων των ΗΣΑΠ από το Περιφερειακό
Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου. Δυστυχώς όμως με
ελάχιστη συμμετοχή των εργαζομέ-
νων και μηδενική συμμετοχή των συν-
ταξιούχων. Οι φιάλες αίματος που
συγκεντρώθηκαν δεν επαρκούν ούτε
καν στο ελάχιστο για τις ανάγκες σε
αίμα εργαζομένων και συνταξιούχων
μέχρι την επόμενη αιμοδοσία. Από τη
στήλη αυτή δεν θα αναφερθούμε για
την απροθυμία των εργαζομένων να
ενισχύουν κάθε φορά την Τράπεζα Αί-
ματος των ΗΣΑΠ, είναι θέμα των Σω-
ματείων και της Διοίκησης του φορέα.
Θα πούμε μόνο λίγα λόγια για τους
συνταξιούχους μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, σή-
μερα είναι μέλη του Σωματείου μας
ένας μεγάλος αριθμός ατόμων υγιέ-
στατοι και ηλικίας κάτω των 65 ετών
που μπορούν και πρέπει χωρίς κανένα

πρόβλημα να ενστερνιστούν το σλόγ-
καν της δεκαετίας του 1980 που έλεγε:
«Δώστε αίμα και σίγουρα. Σώζετε μία
Ζωή. Είναι υποχρέωση που έχουμε
απέναντι στον εαυτόν μας. Είναι η πιο
σημαντική στιγμή της Ζωής μας». Ναι
συναδέλφισσες, συνάδελφοι είναι η
πιο σημαντική στιγμή της ζωής μας,
γιατί κανένας δεν γνωρίζει το αύριο
και ίσως όλοι μας να βρεθούμε μία
ημέρα στην ανάγκη να κτυπήσουμε
την πόρτα του αρμοδίου οργάνου και
να ζητήσουμε αίμα για εμάς καθώς
και για μέλη της οικογενείας μας.
Επειδή το αύριο είναι αβέβαιο για
όλους, καλό και φρόνιμο είναι να προ-
σέχουμε για να έχουμε γι’ αυτό κα-
λούμε και παρακαλούμε τους συνα-
δέλφους μας συνταξιούχους όταν διε-
νεργηθεί η επόμενη αιμοδοσία στους
χώρους εργασίας των ΗΣΑΠ να υπάρ-
ξει και η ανάλογη συμμετοχή εκ μέ-
ρους των συνταξιούχων μας. Ας φέ-
ρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι στη μνήμη
μας την πρώτη αιμοδοσία, τη δημιουρ-
γία της Τράπεζας Αίματος στις 5 Ιου-

νίου 1986. Τότε που το δελτίο τύπου
των ΗΣΑΠ αναφέρει: «Στην πρωτο-
βουλία της Διοίκησης των ΗΣΑΠ αν-
ταποκρίθηκαν τα Σωματεία των εργα-
ζομένων που στήριξαν την προσπά-
θεια ολοκληρωτικά, ενώ η συμμετοχή
του προσωπικού ήταν ιδιαίτερα ικανο-
ποιητική». Επίσης σε ευχαριστήριο
επιστολή του Ιπποκράτειου Νοσοκο-
μείου προς τη Γενική Διεύθυνση των
ΗΣΑΠ αναφέρει: «Η πρώτη οργανω-
μένη αιμοληψία είχε εντυπωσιακή αν-
ταπόκριση εκ μέρους των εργαζομέ-
νων, οι οποίοι με την προσφορά τους
αυτή στο κοινωνικό σύνολο αποδει-
κνύουν ότι είναι άτομα υψηλού ηθικού
αναστήματος που συμβάλλουν ενεργά
στη βελτίωση της υγείας του λαού
μας…».

Έχουμε την αντίληψη ότι είναι η
ώρα να βρούμε όλοι μαζί τα αίτια για
τη μη ανταπόκριση εργαζομένων –
συνταξιούχων και Διοίκησης σε έναν
θεσμό που ο αιμοδότης χωρίς κανένα
πρόβλημα σώζει ζωές.

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Του Δ.Σ. του Σωματείου

Προς όλες και όλους τους Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε για μία φορά ακόμη ότι:
Για να μπορείτε να λαμβάνετε την εφημερίδα του Σω-

ματείου και ό,τι άλλο έγγραφο, αλλά και για να μπορούμε
να επικοινωνούμε μαζί σας όποτε υπάρχει ανάγκη, είναι
απαραίτητο να έχουμε ενημέρωση έγκαιρα.

1. Όταν αλλάζετε διεύθυνση κατοικίας
2. Όταν αλλάζετε αριθμό τηλεφώνου
3. Όταν υπάρχει κινητό τηλέφωνο πρέπει να το γνω-

στοποιήσετε, εάν βέβαια το επιθυμείτε, στο Σωματείο
για να σας ενημερώνουμε μέσω sms άμεσα για όποιο
πρόβλημα παρουσιάζεται.

Επίσης να ενημερώνετε τη Διοίκηση του Σωματείου,
όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογε-
νειακή σας κατάσταση π.χ. θάνατος άμεσου ή έμμεσου
ασφαλισμένου, καθώς γάμος παιδιών ή επιτυχίες στις
σπουδές των προκειμένου να δημοσιεύονται στην εφη-
μερίδα μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Εάν δεν έχουμε από εσάς τη βοήθεια σε αυτά που ζη-
τάμε πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επικοι-
νωνίας μαζί σας και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πλήγμα,
για τη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων των ΗΣΑΠ.

Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέ-

χρι σήμερα 1 συνάδελφo2 αποχώρησε από την εργασία
τους και συνταξιοδοτήθηκε από το Ταμείο Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ:

Δομόσογλου Σάββας: Συλλέκτης
Καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο στη μεγάλη οικο-

γένεια των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ και του ευχόμαστε
με υγεία να χαρεί τη σύνταξή του.

Η Διοίκηση



Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους συνταξιούχους
αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η προκλη-
τική δήλωση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα καθώς
και του Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Ευκλεί-
δη Τσακαλώτου στην προσπάθειά τους να επιχειρημα-
τολογήσουν ότι η περικοπή των συντάξεων δεν είναι μέ-
τρο αναπτυξιακό και διορθωτικό. Αφορά την προσωπική
διαφορά, μιας μερίδας παλαιών συνταξιούχων εβδομην-
τάρηδων η οποία θα εξαλειφθεί με το πέρασμα του χρό-
νου με… φυσικό τρόπο (δηλαδή τον θάνατο) επομένως
η όποια περικοπή δαπανών δεν θα είναι μόνιμη και δεν
θα έχει επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού
Συστήματος. Δήλωση πέρα για πέρα ατυχής.

Οκτώ χρόνια μνημονίων, αιματηρών περικοπών μι-
σθών και συντάξεων θα περίμενε κανείς μεγαλύτερο σε-
βασμό και ευαισθησία. Όλα αυτά εν αναμονή της εφαρ-

μογής του Ν. Κατρούγκαλου, ενός νόμου που θα πλήξει
αφάνταστα και τις κύριες συντάξεις μετά την τεράστια
μείωση που ήδη έχουν υποστεί οι επικουρικές. 

Η κατάσταση που βιώνουμε είναι πράγματι τραγική,
ο εμπαιγμός από πλευράς κυβέρνησης δεν πάει άλλο.
Αχρείαστο το μέτρο δηλώνει ξαφνικά η κυβέρνηση
αναστέλλοντας την εφαρμογή του νόμου αόριστα στο
μέλλον. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ν.Δ. καθώς και
τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης «Όχι στην περι-

κοπή των συντάξεων. Τέλος ο Ν. Κατρούγκαλου». Δεν
μας διευκρινίζουν όμως θα επαναφέρουν τις επικου-
ρικές συντάξεις που έχουν περικοπεί από 1-6-2016; Θα
καταργήσουν την εισφορά του 6%; Θα καταργήσουν το
plafond που έχει επιβληθεί στις συντάξεις αναπηρίας
από 1-1-2018; Τελικά ποιος κοροϊδεύει ποιον; Για να
γίνουν πράξη τα ανωτέρω πρέπει ο Ν. Κατρούγκαλου
να καταργηθεί με νέο νόμο ψηφισμένο από την βουλή.

Η αγωνία των συνταξιούχων είναι έκδηλη. Δεν αρκεί
όμως αυτό. Πρέπει η αγανάκτηση και ο θυμός να μετα-
τραπούν σε ένα γενικό ξεσηκωμό έτσι ώστε να μην επι-
τρέψουν την εφαρμογή του Ν. Κατρούγκαλου. Πρωτο-
βάθμια σωματεία, ομοσπονδίες και τριτοβάθμιες οργα-
νώσεις πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την κα-
τάργηση του νόμου και όσων έχουν κριθεί αντισυνταγ-
ματικοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
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«Μπράβο» κύριε Πρωθυπουργέ…

Και ο Τσακαλώτος πέθανε τους συνταξιούχους

Μετά τη χοντροκομμένη διατύ-
πωση του Πρωθυπουργού της Ελ-
λάδας κ. Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή
Έκθεση της Θεσσαλονίκης που το
νόημα που βγήκε από όσα είπε σχε-
τικά με τις μειώσεις των συντάξεων
από 1-1-2019 ήταν ότι οι συνταξιού-
χοι άνω των 70 ετών δεν επηρεά-
ζουν το σύστημα καθώς γρήγορα θα
φύγουν και έτσι θα σωθεί το συντα-
ξιοδοτικό σύστημα επομένως δεν
χρειάζεται να γίνουν μειώσεις των
συντάξεων. Προτού όμως συνέλ-
θουν οι συνταξιούχοι της χώρας

μου που είναι σήμερα περίπου 1,5
εκατομμύριο από το σοκ του κυρίου
Πρωθυπουργού ήρθε ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακα-
λώτος και από το Λονδίνο όπου βρι-
σκόταν δήλωσε: «Δεν υπάρχει κομ-
ψός τρόπος για να το διατυπώσω,
αλλά αυτοί οι άνθρωποι – οι παλαιοί
συνταξιούχοι – θα τεθούν εκτός συ-
στήματος με φυσικό τρόπο (δηλαδή
θα πεθάνουν). Μέχρι το 2020, το
2030 ή το 2040 δεν θα βρίσκονται
πια εδώ. Συνεπώς δεν θα υπάρχει
κάποια επίπτωση στη μακροπρόθε-

σμη βιωσιμότητα του συστήματος». 
Με απλά λόγια για να σωθεί το

ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύ-
στημα της χώρας μας κατά την άπο-
ψη του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών θα πρέπει
σύντομα να πεθάνουν οι συνταξιού-
χοι των 70 ετών και άνω. Αυτό είναι
πρωτάκουστο. Όμως εμείς όσες μει-
ώσεις των συντάξεών μας και να κά-
νουν δεν θα τους κάνουμε τη χάρη
να πεθάνουμε. Θέλουμε να ζήσουμε
και θα ζήσουμε.

Ο Εκδότης

Τον Ιούνιο εκδικάστηκαν στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών οι προσφυγές που είχε ασκή-
σει η Διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων Προσω-
πικού ΗΣΑΠ κατά των συναδέλφων που είχαν
υπηρεσία στους ΗΣΑΠ πάνω από 35 χρόνια και
έπαιρναν επιπλέον σύνταξη σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των νόμων 2084/92 – 3863/10 και
3986/11. Περιμένουμε τις αποφάσεις του Δικα-
στηρίου. Όσο για τις άλλες αποφάσεις που είχαν
εκδικαστεί και ήταν θετικές για τους συναδέλ-
φους μας το Ταμείο Συντάξεων προσέφυγε στο
Εφετείο. 

Για ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας κρατάμε ενή-
μερους.

Η Διοίκηση

Αγωγές για χρόνια 
ασφάλισης πάνω από 35 έτη

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου 
του Σωματείου

Ο κυνισμός τους δεν έχει όρια

Η γήρανση του πληθυσμού και ειδικά του
εργατικού δυναμικού της χώρας είναι μία με-
γάλη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετω-
πίσει άμεσα η κυβέρνηση και ειδικά το
Υπουργείο Εργασίας. Ε’ιναι μία δημογραφική
βόμβα που αναμένεται να πυροδοτηθεί τα
αμέσως επόμενα χρόνια, προκαλώντας δρα-
ματικές αναταράξεις στην ελληνική οικονο-
μία και κατά συνέπεια στο ασφαλιστικό, κα-
θώς εκτιμάται πως μόνο εξαιτίας της αύξη-
σης του προσδόκιμου ζωής, το σύστημα θα
επιβαρυθνεί κατά 37,3 δισ. ευρώ ανά έτος για
την περίοδο 2017-2057 ή σε μείωση των πα-
ροχών σε ασφαλισμένους και συνταξιού-
χους. Αυτό αναφέρει στην μελέτη του ο κα-
θηητής του Παντείου κ. Σάββας Ρόμπολης
και ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Βασίλειος
Μπέτσης. Μία μελέτη που αποκαλύτπει τη
συσχέτιση των ρυθμών μεταβολής του πλη-
θυσμού και κυρίως του εργατικού δυναμικού
με τις μνημονιακές παρεμβάσεις στο ασφα-
λιστικό, τις μεταμνημονιακές δεσμέυσεις της
κυβένρησης και το μέλλον του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η μελέτη κατα-
δεικνύει, μεταξύ άλλων, πόσο δύσκολη θα
είναι στο μέλλον η επίτευξη υψηλών ρυθμών

ανάπτυξης στην Ελλάδα, λόγω του γηρασμέ-
νου εργατικού δυναμικού και λόγω της με-
γάλης μετανάστευσης των νένω επιστημόνων
και όχι μόνο στην αλλοδαπή. Αυτά τα φαινό-
μενα προκαλούν αρνητικές επιπτώσεςι και
στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Αναλυ-
τικά, σύμφωνα με τους δύο επιστήμονες, τα
επόμενα χρόνια θα έχουμε μείωση του συ-
νολικού πληθυσμού της χώρας μας. Όπως
επισημαίνουν οι αναλυτές οι εμφανιζόμενες
εξελίξεις στη δομή του πληθυσμού, του ερ-
γατικού δυναμικού και της απασχόλησης,
εξηγούνται από το γεγονός τωνασκούμενων
πολιτικών των τελευταίων ετών και ειδικά
των ετών των μνημονίων, με τη συνεχιζόμε-
νη, κατά βάση, αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης. Πράγματι το 2010 η μέση
πραγματικ΄’η ηλικία συνταξιοδότησης ήταν
59 έτη, το 2017 αυξήθηκε στα 63 έτη και ανα-
μένεται μέχρι το 2022 να φτάσει τα 65 έτη
ηλικίας. Επιπλέον τα όρια ηλικίας συνταξιο-
δότησης θα αυξηθούν περαιτέρω, αφού
όπως αναφέρει το άρθρο 14 του Ν.
4387/2016, κάθ 10 έτη θα ναπριοσαρμόζονται
σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου
ορίου ζωής. Η Διοίκηση

Πρόβλημα με τις συντάξειςΨεύτικες υποσχέσεις 
για πάγωμα των περικοπών

Άσχημα παιχνίδια με τις λέξεις άρχισε
η κυβέρνηση κλείνοντας το μάτι στους
συνταξιούχους, ότι μπορεί και να γλιτώ-
σουν τις μειώσεις των συντάξεών τους
τις οποίες βέβαια έχει προσυπογράψει
και προνομοθετήσει με ορίζοντα εφαρ-
μογής τον Ιανουάριο του 2019. Ο κύριος
Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που
έδωσε στο BLOOMBERG είπε ότι η κυ-
βέρνηση θα είναι αυτή που θα αποφα-
σίσει αν θα μειωθούν οι συντάξεις ή η
θηλιά των πρωτογενών πλεονασμάτων
3,5 του ΑΕΠ για το επόμενο έτος θα επι-
τευχθεί με άλλα μέσα. «είναι δική μας
υπόθεση με ποια μέσα θα φτάσουμε
τους στόχους» δήλωσε, ενώ σε ερώτηση
εάν παραμένει ακόμα δεσμευμένος να
μειώσει τις συντάξεις απάντησε πως «οι
δεσμεύσεις μας είναι αυτές που αναφέ-
ρονται στην απόφαση του Eurogroup».
Σας παραπέμπω σε αυτές. Μπορείτε να
δείτε ποιες είναι και να βγάλετε τα συμ-
περάσματα σας. Σε ό,τι αφορά την από-
φαση του Eurogroup αναφέρεται ρητά η
δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει
την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρ-
ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν στη διάρ-
κεια του προγράμματος του ESM. Σε αυ-
τές περιλαμβάνεται και η ψήφιση των
περικοπών στις συντάξεις το 2019. Ο λο-
γαριασμός των περικοπών είναι ιδιαίτε-
ρα βαρύς εξηγώντας γιατί η κυβέρνηση
επιχειρεί να θολώσει τα νερά καθώς η
συνολική μείωση των συντάξεων για το
2019 θα είναι της τάξης των 3 δισ. περί-
που. Επισημαίνεται ότι οι περικοπές που

έρχονται θα έπρεπε να εμφανιστούν στα
μηνιαία εκκαθαριστικά των συνταξιού-
χων από τις αρχές του 2018. Μέσα στον
Ιανουάριο του 2018 η κυβέρνηση ήταν
υποχρεωμένη με βάση τον νόμο
4387/2016 (δηλαδή τον νόμο Κατρούγ-
καλου) να εμφανίσει στα εκκαθαριστικά
όλων των συντάξεων την προσωπική
διαφορά που θα περικόψει. Δηλαδή θα
έπρεπε να γνωρίζουν όλοι οι συνταξιού-
χοι τι τους περιμένει από τον Δεκέμβριο
του 2018 που θα λάβουν την σύνταξη του
μηνός Ιανουαρίου 2019. Αυτό φυσικά
δεν έγινε για ευνόητους λόγους. Ο Νό-
μος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) μεί-
ωσε σημαντικά τις νέες συντάξεις που
εκδίδονται μετά τις 12/5/2016, αλλά δια-
τήρησε ανέπαφες τις κύριες συντάξεις
που εκδόθηκαν πριν από αυτό το ορό-
σημο. Η διατήρηση της προσωπικής δια-
φοράς για τους παλαιούς συνταξιούχους
σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος με τα
ίδια χρόνια προϋπηρεσίας και τις ίδιες
εισφορές μπορεί να εισπράττει σύνταξη
κομμένη έως 40%. Οι μειώσεις των συν-
τάξεων μέχρι 18% από 1/1/2019 που θα
προκύψουν από την περικοπή της προ-
σωπική διαφοράς αποκαθιστούν σε κά-
ποιο βαθμό την ισορροπία μεταξύ των
γενεών έτσι θεωρείται αναπόφευκτη η
περικοπή των συντάξεων από 1/1/2019.
Απλώς η κυβέρνηση παίζει πολιτικά παι-
χνίδια όταν άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο να μην περικοπούν οι συντάξεις. 

Η Διοίκηση

Συστήματα Συναγερμού

Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός ενημερώνει τα μελή του ότι έχει συμ-
βληθεί με την εταιρία METASYSTEM η οποία διαθέτει στην ελληνική αγο-
ρά συστήματα συναγερμού, ασφαλείας, εφαρμογών τηλεματικής κ.λ.π.

Όσοι συνάδελφοι μέλη του Συνεταιρισμού ενδιαφέρονται μπορούν
να έρθουν σε τηλεφωνική επαφή στο τηλέφωνο 210 97 64 600 - 4 ή να
επισκεφτούν την εταιρία στην έδρα της Λ. Βουλιαγμένης 261 στον Άγιο
Δημήτριο όπου θα έχουν πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τις υπη-
ρεσίες που παρέχει η εταιρία. Η Διοίκηση
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TA NEA AΠΟ ΤΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Του Προέδρου του Σωματείου μας
και Αντιπροέδρου της ΑΓΣΣΕ Θύμιου Ρουσιά

Μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές
η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλά-
δας επέστρεψε ανανεωμένη σε ιδέες και σε προγράμ-
ματα δράσης για να δώσει ώθηση στα προβλήματα που
απασχολούν σήμερα τους συνταξιούχους της χώρας μας,
μετά από 8 και πλέον δύσκολα χρόνια των αλλεπάλληλων
μνημονίων που είχαν σαν αποτέλεσμα τη δραματική μεί-
ωση των συντάξεών μας που από συντάξεις έγιναν φι-
λοδωρήματα. Πρώτη ενέργεια ήταν η συνάντηση που εί-
χε 15μελής αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Στις 18 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας  κ. Προκόπη Παυλόπουλο και τον ενημέ-
ρωσε, τόσο για τα προβλήματα των συνταξιούχων, όσο
και για τις θέσεις της για αυτά. Ο κ. Πρόεδρος έδειξε ιδι-
αίτερη ευαισθησία και μας υποσχέθηκε ότι θα προσπα-
θήσει για την επίλυση των προβλημάτων μας, στα πλαίσια
πάντα των αρμοδιοτήτων του. 

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας και ομόφωνα αποφάσισε
να κατατεθούν και πάλι ασφαλιστικά μέτρα κατά της από-
φασης του Υπουργού κ. Τάσου Πετρόπουλου να θέλει να
παρανομήσει εις βάρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για πολλοστή φορά.

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Προ-
εδρείου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε αποτελούμενη από τον Πρόεδρο
Γιάννη Ιορδανίδη, τον Αντιπρόεδρο Ευθύμιο Ρουσιά, τον
Γενικό Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή και τον Οργανωτικό
Γραμματέα Κωνσταντίνο Κοντούλη επισκέφθηκε τον Δι-
οικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο και συζήτησαν διε-
ξοδικά τα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους της
χώρας μας όπως τις προσεχείς περικοπές των συντάξε-
ων βάσει του νόμου 4387 (Νόμος Κατρούγκαλου), τις κα-
θυστερήσεις έκδοσης των οριστικών συντάξεων, τις συν-
τάξεις χηρείας, τα οικογενειακά επιδόματα, την παρα-
κράτηση και την απόδοση στα σωματεία των εισφορών
των νέων συνταξιούχων. Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλί-
μα. Ως προς τις περικοπές, η θέση του Διοικητού είναι
ταυτόσημη με τη θέση της Κυβέρνησης, ότι καταβάλλεται
μεγάλη προσπάθεια να αποφευχθούν. Ως προς τις κα-
θυστερήσεις έκδοσης των συντάξεων, μας ενημέρωσε
ότι υπολείπονται προς έκδοση 40.000 κύριες συντάξεις
και 90.000 επικουρικές, αναμένεται δε να έχουν εκδοθεί
μέχρι τέλος του έτους, ώστε από εκεί και πέρα να εκδί-
δονται οι συντάξεις εντός τριμήνου,Για τις συντάξεις χη-
ρείας μας ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι νέο, αναμένεται
η αντίδραση της πολιτείας. Ως προς το θέμα των κρατή-
σεων στο αρχικό ποσό των συντάξεων και όχι στο κατα-
βαλλόμενο ποσό, είπε ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει
να το εξετάσει η πολιτεία. Εμείς θα περιμένουμε τις

ενέργειες του κ. Διοικητού για την επίλυση των προβλη-
μάτων και θα επανέλθουμε.

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Προ-
εδρείου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε, η ιδία της 25ης Σεπτεμβρίου, επι-
σκέφτηκε την Βουλή και συζήτησαν τα θέματα που αφο-
ρούν τους συνταξιούχους της χώρας με το Προεδρείο
της Βουλής και ειδικότερα με τους Μπαλούρο Γεράσιμο
(Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 3ου Θερινού Τμήμα-
τος), Κοζομπόλη Παναγιώτα (Πρόεδρο Οικονομικής Επι-
τροπής 3ου Θερινού Τμήματος), Παπαδόπουλο Αθανάσιο
(Πρόεδρο Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων) και Συρίγο
Αντώνη (Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δη-
μόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης). Η συζήτηση αφορούσε
τις αναμενόμενες περικοπές των συντάξεων, τις καθυ-
στερήσεις έκδοσης των οριστικών συντάξεων, τις συν-
τάξεις χηρείας, τα θέματα υγειάς – ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη (αναμένεται συνάντηση με τον Υπουργό Υγεί-

ας), θέματα φορολογίας, θέματα κόκκινων δανείων, επι-
στροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων από τις κύ-
ριες συντάξεις καθώς και θεσμικά θέματα της Συνομο-
σπονδίας.Η συζήτηση ήταν και χρήσιμη και εποικοδο-
μητική και έγινε σε πνεύμα κατανόησης.

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Προ-
εδρείου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχε συνάντηση με τον Διοικητή
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφά-
παξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) κ. Νικόλαο Μπρίκη όπου του
έθεσαν τα θέματα που απασχολούν χιλιάδες συνταξιού-
χους για τη μη έγκαιρη χορήγηση των επικουρικών συν-
τάξεων καθώς και άλλα θέματα αρμοδιότητος του.

Με όλα αυτά φαίνεται ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε κάνει αργά αλλά
σταθερά βήματα και χρειάζεται την βοήθεια όλων των
μελών της για να έχει τη δύναμη να διεκδικήσει όλα αυτά
που της ανήκουν.

Η Διοίκηση

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Στις 18 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και συνεργαζομένων Σωματείων και Ομοσπονδιών

επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και τον ενημέρωσε, τόσο για τα
προβλήματα των συνταξιούχων, όσο και για τις θέσεις της για αυτά, που είναι οι διαδοχικές μειώσεις
των συντάξεων, η υγεία, η φορολογία, τα κόκκινα δάνεια καθώς και τις οφειλές των συνταξιούχων σε
δημόσια ταμεία και δημόσιους οργανισμούς. Συζητήσαμε επίσης το θέμα της άμεσης ανταπόκρισης των
δημοσίων λειτουργιών στο να συζητήσουμε μαζί τους τα θέματα που μας απασχολούν. Ο κ. Πρόεδρος
έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει για την επίλυση των προβλημάτων
μας, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων του.

Νέο χαράτσι περιμένει τους συνταξιούχους

Σε εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που ψη-
φίστηκε στις αρχές του 2018, το

Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε εγκύ-
κλιο, η οποία ορίζει ότι οι ηλικιωμένοι
οδηγοί οχημάτων και μοτοσικλετών άνω
των 74 ετών θα πρέπει να ανανεώνουν
κάθε τρία χρόνια μέχρι το 80ο έτος και
κάθε δύο χρόνια μετά τα 80 το δίπλωμά
τους, αποδεικνύοντας πως είναι σε θέση
όχι μόνο να οδηγούν και να παρκάρουν,
αλλά και ότι διαθέτουν τα απαραίτητα αν-
τανακλαστικά για σωστή πορεία στον
δρόμο.

Η απόφαση του Υπουργείου Μεταφο-
ρών, μεταξύ άλλων προβλέπει ο κάτοχος
αδείας οδήγησης που την ανανεώνει με-
τά την ηλικία των 74 ετών θα υποβάλλει
αίτηση προκειμένου να συμμετάσχει στις
δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφο-
ράς, όπως και αποδεικτικό καταβολής
του προβλεπομένου ποσού για τον προ-
γραμματισμό των εξετάσεων. Σύμφωνα
με το Υπουργείο Μεταφορών οι ηλικιω-
μένοι θα δοκιμάζονται σε έναν κύκλο βα-

σικής οδήγησης και όχι σε όλο το πρό-
γραμμα των εξετάσεων. Ειδικότερα οι νέ-
ες διαδικασίες – πέρα από τις ιατρικές
εξετάσεις – εισάγουν και την πρακτική
εξέταση, προκειμένου να είναι έμπρακτη
η απόδειξη της ικανότητας οδήγησης. Οι
δε εξετάσεις θα γίνονται χωρίς την πα-
ρουσία εκπαιδευτή και με όχημα του ηλι-
κιωμένου ή κάποιου άλλου ιδιοκτήτη που
να έχει όλα τα έγγραφα νόμιμης κυκλο-
φορίας (Άδεια Κυκλοφορίας – Δελτίο Τε-
χνικού Ελέγχου – Κάρτα Καυσαερίων –
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο).

Γεννάται όμως σε όλους τους καλο-
προαίρετους πολίτες αυτής της χώρας το
ερώτημα σε τι αποσκοπεί η επανεξέταση
ενός οδηγού που οδηγεί από τα 18 του
χρόνια, μήπως ξέχασε να οδηγεί στα 74
του χρόνια όταν βέβαια οι ιατρικές εξε-
τάσεις δείχνουν ότι έχει υγεία; Μήπως
όλα αυτά γίνονται για εισπρακτικούς λό-
γους  και η ανανέωση του διπλώματος
για τα άτομα πέραν των 74 ετών τους
υποχρεώνει σε έξοδα που δεν αντέχουν;

Η Διοίκηση

Το Σωματείο μας στηρίζει
τις επαγγελματικές δραστηριότητες 
των παιδιών των συναδέλφων μας

Το Σωματείο μας είναι πάντα κοντά στις επαγγελματικές δραστηριότητες των παιδιών των
συναδέλφων μας και θα χαίρεται να τα βλέπει να έχουν επαγγελματική καταξίωση στη ση-
μερινή δύσκολη κοινωνία που ζούμε. 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο καταξιωμένος ιατρός καρδιολόγος Γιώργος Πλακογιαν-
νάκης υιός του αγαπητού συναδέλφου μας Πέτρου ο οποίος έφυγε πριν λίγες μέρες από τη
ζωή. Συστήνουμε ανεπιφύλαχτα σε όλους τους συναδέλφους μας τον καρδιολόγο Γιώργο
Πλακογιαννάκη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη ζωή του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό στα τηλέφωνα:

Ιατρείο Κολωνακίου
Μασσαλίας 16 & Σόλωνος – Κολωνάκι.
Ωράριο: από Δευ. έως Παρ. 17:30 – 22:00
Τηλέφωνο: 210 3613454

Ιατρείο Αλίμου
Λεωφόρος Ιωνίας 42 Άλιμος.
Ωράριο: από Δευ. έως Παρ. 09:00 – 13:00
Τηλέφωνο: 213 0332264
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Πλακογιαννάκης Γεώργιος
Καρδιολόγος



Με αφορμή την εκδρομή που θα
πραγματοποιήσουμε στο τέλος
του Οκτωβρίου και τη βράβευση

των αριστούχων μαθητών – μαθητριών
του Γυμνασίου Σμίνθης που για 12η χρο-
νιά διοργανώνει φέτος το Σωματείο μας,
θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε πε-
ριληπτικά για το χωριό Σμίνθη για το Γυ-
μνάσιο που έχει γίνει ο σύνδεσμός μας με
την περιοχή καθώς και για τους Πομά-
κους και τα Πομακοχώρια. 

Η Σμίνθη την οποία θα επισκεφτούμε
και φέτος, βρίσκεται στα ορεινά του Νο-
μού Ξάνθης. Είναι ένα ορεινό χωριό με
κύριες ασχολίες των κατοίκων να είναι η
κτηνοτροφία και η καλλιέργεια της γης.
Το Γυμνάσιο χρονικά λειτούργησε πρώτη
φορά το 1983 και συστεγαζόταν με το δη-
μοτικό σχολείο. Αργότερα μεταφέρθηκε
σε έναν χώρο που προοριζόταν για καφε-
νείο, στο ισόγειο μίας διώροφης οικοδο-
μής. Το 1997 το Γυμνάσιο απέκτησε τα δι-
κά του κτίρια. Ενημερωτικά αναφέρουμε
ότι για πρώτη φορά το 1992 γράφτηκαν
στο Γυμνάσιο τα δύο πρώτα κορίτσια, έγι-
νε η αρχή της ισότητας των δύο φύλων.
Τα παιδιά του Γυμνασίου προέρχονται
από 20 χωριά της περιοχής που για την
μετακίνησή τους χρησιμοποιούν λεωφο-
ρεία και ταξί τα οποία μισθώνει το Ελλη-
νικό Δημόσιο. Διδάσκουν δε σε αυτό 20
καθηγητές και καθηγήτριες όλων των ει-
δικοτήτων. Διευθυντής από την περασμέ-
νη σχολική χρονιά είναι ο καθηγητής μα-
θηματικών κ. Πρόδρομος Νταουτίδης.
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Είναι ορεινά χωριά που βρίσκονται στην οροσειρά της Ρο-
δόπης τα οποία κατοικούνται από ανθρώπους αυθεντικούς και
ακούραστους ξωμάχους που εδώ και πολλούς αιώνες πα-
λεύουν να δαμάσουν την τραχιά αλλά και όμορφή γη τους. Τα
Πομακοχώρια που ανήκουν στον Ελλαδικό χώρο είναι εύκολο
να τα προσεγγίσει κανείς ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί
από την Ξάνθη στην Σταυρούπολη, σε μία παράλληλη πορεία
με την κοίτη του Ποταμού Κόσυνθου για περίπου 8 χιλιόμετρα
και μετά ο δρόμος προς δεξιά μας οδηγεί στον Εχίνο. Στην
πορεία μας για το χωριό Εχίνος συναντάμε πολλά μικρά και
μεγαλύτερα χωριά διάσπαρτα ανάμεσα σε δάση, ρεματιές και
μικρές μα εύφορες ορεινές κοιλάδες. Με αφετηρία τον Εχίνο
υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφτεί κανείς όλα τα Πομακο-

χώρια όπως τα χωριά Μέδουσα Θέρμες, όπου βρίσκεται η με-
γάλη πισίνα με τα ιαματικό νερό. Από τα άλλα χωριά που πα-
ρουσιάζουν ενδιαφέρον για να τα επισκεφτεί κάποιος είναι
Πάχνη - Γλαύκη – Κένταυρος – Ρεύμα – Ωραίο και το Δημάρι
που είναι ένα από τα πλέον απόμακρα, ορεινά χωριά του Νο-
μού και βρίσκεται πολύ κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Καθώς και το χωριό Σμίνθη με το οποίο έχουμε ιδιαίτερους
δεσμούς αγάπης και φιλίας και που στο τέλος Οκτωβρίου θα
το επισκεφτούμε για να ανανεώσουμε την αγάπη μας και για
να βραβεύσουμε τα 20 παιδιά αγόρια και κορίτσια που αρί-
στευσαν τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Η Διοίκηση

Πομακοχώρια

Πομάκοι - Πομακοχώρια - Γυμνάσιο σμίνθης

Πομάκοι
Οι Πομάκοι συναντούνται στην Θράκη,

στην Βουλγαρία και στην Τουρκία. Και τα
τρία κράτη διαφωνούν για την καταγωγή
των, οι ίδιοι νιώθουν απλά Πομάκοι.

Στην Ελλάδα επικρατεί η άποψη για την
ελληνική καταγωγή τους, που χάνεται στην
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα
η λέξη Πομάκος συνδέεται με τη λέξη
«απόμαχος» δηλαδή μαχητές που σταμά-
τησαν να πολεμούν όταν οι εκστρατείες του
Μεγάλου Αλεξάνδρου τελείωσαν. Στην
Βουλγαρία θεωρείται φυλή σλαβικής κα-
ταγωγής, ενώ για την Τουρκία πρόκειται
για Τούρκους. Το δυστύχημα για αυτούς
είναι ότι δεν έχουν γραπτή, παρά μόνο
προφορική γλώσσα. Έτσι, η σημαντική
ιστορία των Πομάκων χάνεται, καθώς με-
ταφέρεται μόνο προφορικά από γενιά σε
γενιά, με αποτέλεσμα μερικές φορές να
αλλοιώνεται, άλλες να διαστρεβλώνεται και
βεβαίως να πέφτει θύμα εκμετάλλευσης
έναντι βλέψεων. Τελευταία οι φωτισμένοι
Πομάκοι πραγματοποιούν μία προσπάθεια
να αποτυπώσουν γραπτά τη γλώσσα τους
υιοθετώντας το κυριλλικό αλφάβητο. 

Στην Ελλάδα οι Πομάκοι δεν τυγχάνουν
της πρέπουσας αντιμετώπισης σαν Έλλη-
νες πολίτες. Τους αντιμετωπίζει η πολι-
τεία ως μία μειονότητα. Ασφαλώς για τη
σημερινή κατάσταση ευθύνη έχουν όλα τα
κόμματα που κυβέρνησαν. Τρεις μειονό-
τητες λοιπόν, τρεις πληθυσμοί, τρεις πο-
λιτισμοί, τρεις γλώσσες και απαιτείται σε-
βασμός και προς τις τρεις. Όπως σεβα-
σμός απαιτείται και από τις τρεις προς
τους νόμους και τα σύνορα του κράτους
όπου κατοικούν. Η μειονότητα δεν είναι
και δεν πρέπει να είναι ένας συμπαγής
πληθυσμός. Δυστυχώς συμπαγής είναι η
ανικανότητα και η μωρία των Ελλήνων
πολιτικών στα εθνικά ζητήματα. 
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13 Ιουλίου Βιβλική καταστροφή από πλημμύρες
στην Χιροσίμα της Ιαπωνίας πάνω από
200 οι νεκροί, ανυπολόγιστες οι κατα-
στροφές.

14 Ιουλίου Τραγικό ατύχημα με ταχύπλοο στου Πα-
ξούς, έχασε τη ζωή του 15χρονος, τον
τεμάχισε η προπέλα.

15 Ιουλίου Παγκόσμια πρωταθλήτρια η ποδοσφαι-
ρική ομάδα της Γαλλίας. Νίκησε 4-2
στον τελικό την Κροατία.

16 Ιουλίου Το ραντεβού της χρονιάς έγινε στο Ελ-
σίνκι μεταξύ Τραμπ-Πούτιν.

20 Ιουλίου Ανετράπη σκάφος στο Μιζούρι. 11 οι νε-
κροί, 5 οι αγνοούμενοι.

20 Ιουλίου Βάρκα ανετράπη στον Έβρο. Πνίγηκαν
4 άτομα στην προσπάθειά τους να φύ-
γουν από την Τουρκία λόγω…..

20 Ιουλίου Έφυγε από τη ζωή στα 67 του χρόνια ο
καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου
Σταύρος Τσακιράκης. Η ταφή του στον
Μόλυβο της Λέσβου.

20 Ιουλίου Αμαξοστοιχία στην περιοχή της Αλε-
ξανδρούπολης διαμέλισε 2 μετανάστες.

22 Ιουλίου Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια ο
ποιητής, στιχουργός, πεζογράφος Μά-
νος Ελευθερίου.

22 Ιουλίου Επίθεση του Ρουβίκωνα στην ΔΟΥ Ψυ-
χικού και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Προξένησαν μεγάλες ζημιές.

22 Ιουλίου Ο 37χρονος Πάμπλο Κασάδο εξελέγη
νέος Πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος
στην Ισπανία.

22 Ιουλίου 2 νεκροί και 13 τραυματίες από επίθεση
νεαρού στην Ελληνική συνοικία του Το-
ρόντο.

23 Ιουλίου Δεκάδες είναι τα θύματα από τον τυφώ-
να που έπληξε το Βιετνάμ.

23 Ιουλίου Μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές
στην Κινέτα και Πεντέλη – Νέο Βου-
τσά – Μάτι – Ραφήνα. Κάηκαν χιλιά-
δες σπίτια στον Νέο Βουτσά και το
Μάτι. 81 οι νεκροί εκατοντάδες οι
τραυματίες και οι αγνοούμενοι. Προ-
σοχή το κράτος κοιμάται μην το ξυ-
πνήσετε.

25 Ιουλίου Πάνω από 200 είναι οι νεκροί στην Νό-
τια Συρία από επίθεση του ISIS.

26 Ιουλίου Βούλιαξε υπαίθριο πάρκινγκ στο Μα-
ρούσι μετά από μεγάλη νεροποντή.

3 Αυγούστου Επίθεση του Ρουβίκωνα στο Υπουργείο
Υποδομών.

3 Αυγούστου Παραιτήθηκε ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας.

3 Αυγούστου Στις αγροτικές φυλακές του Βόλου με-
ταφέρθηκε ο βαρυποινίτης Δημήτρης
Κουφοντίνας.

4 Αυγούστου Αντικατάσταση του αρχηγού Αστυνο-
μίας και Πυροσβεστικής.

4 Αυγούστου Στις φυλακές Χαλκίδας ο Χριστόδουλος
Ξηρός.

5 Αυγούστου Αντικατάσταση του προϊσταμένου της
Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη.

5 Αυγούστου Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ινδονησία 91 οι
νεκροί.

12 Αυγούστου Μεγάλη πυρκαγιά κατέκαψε πευκοδά-
σος και καλλιέργειες στην Κεντρική Εύ-
βοια.

14 Αυγούστου Κατέπεσε γέφυρα στην Γένοβα. 4 νε-
κροί 20 αγνοούμενοι, πολλοί τραυμα-
τίες.

14 Αυγούστου Αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο Έλληνες
Αξιωματικοί που κρατούνταν στις φυ-
λακές της Αδριανούπολης για 6 μήνες.

15 Αυγούστου Συμμορίες σπέρνουν τον τρόμο στου
Φιλοπάππου, νεκρός νέος 25 χρόνων
από πτώση μετά από επίθεση που δέ-
χτηκε από 3 αλλοδαπούς για να τον λη-
στέψουν.

15 Αυγούστου Ξεπερνούν τους 324 τα θύματα από τη
θεομηνία που έπληξε την Ινδία.

16 Αυγούστου Ο Ρουβίκωνας εισέβαλε στην Πρεσβεία
της Αυστρίας στην Αθήνα.

17 Αυγούστου Μετωπική σύγκρουση Τραμπ – Ερντο-
γάν.

17 Αυγούστου Συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ελλά-
δας για την επαναπροώθηση των πρώ-
των προσφύγων που είχαν απογραφές
στην Ελλάδα.

17 Αυγούστου Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν
πολλές πόλεις των Η.Π.Α

18 Αυγούστου Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν. Ήταν
80 ετών.

18 Αυγούστου Έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της Σό-
ουλ Αρίθα Φράνκλιν σε ηλικία 76 ετών.

19 Αυγούστου Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων
στο πόλο κατέκτησε η ελληνική ομάδα,
νίκησε στον τελικό με σκορ 9-8 την
ομάδα της Ισπανίας.

22 Αυγούστου Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στην Βενεζουέλα
22 Αυγούστου Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα

στην οδό Νοταρά στον Πειραιά, υπάρ-
χουν υλικές ζημιές.

22 Αυγούστου Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην Αθήνα
από μπλακ-άουτ στη ΔΕΗ μετά από
έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην
Παλλήνη.

22 Αυγούστου Χορήγηση ασύλου σε έναν από τους 8
Τούρκους αξιωματικούς.

22 Αυγούστου Άλλη μία νύχτα οι αναρχικοί εξαπέλυ-
σαν επιθέσεις στην περιοχή των Εξαρ-
χείων έχοντας ως ορμητήριο το Πολυ-
τεχνείο. 

23 Αυγούστου Αστυνομικοί δέχτηκαν επιθέσεις στον
Λαγανά της Ζακύνθου.

24 Αυγούστου Μάστιγα οι πνιγμοί στις Ελληνικές θά-
λασσες. 217 λουόμενοι μέχρι σήμερα
έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή
της χρονιάς.

24 Αυγούστου Στην Ειδομένη συνελήφθησαν οι δύο
Πακιστανοί και ένας Ιρακινός στην Αθή-
να οι οποίοι ευθύνονται για τον θάνατο
του 25χρονου φοιτητή στου Φιλοπάπ-
που στις 15 Αυγούστου.

26 Αυγούστου Στο σκοτάδι η Ύδρα για 48 ώρες λόγω
βλάβης του καλωδίου της ΔΕΗ.

27 Αυγούστου Νέος Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο Πάνος
Σκουρλέτης.

28 Αυγούστου Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας έπεσε βόρεια της Σπάρτης με απο-
τέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο πιλό-
τος επισμηναγός Νικόλαος Βασιλείου,
σώθηκε ο συγκυβερνήτης.

28 Αυγούστου Ανασχηματισμός της Κυβέρνησης.
28 Αυγούστου 4η άδεια ζήτησε και πήρε ο Δημήτρης

Κουφοντίνας.
29 Αυγούστου Ορκωμοσία των νέων υπουργών.
29 Αυγούστου Φωτιά εκδηλώθηκε στο πλοίο Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος στο δρομολόγιό του Πει-
ραιάς – Χανιά. Επέστρεψε στον Πειραιά
από την Ύδρα, όπου έγινε ομαλά η απο-
βίβαση όλων των επιβατών και του πλη-
ρώματος. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές.

31 Αυγούστου Συμπλοκή με έναν νεκρό στο κέντρο
της Αθήνας συνελήφθη ο δράστης.

4 Σεπτεμβρίου Επίσημη επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο
Μάτι, το παρόν έδωσε και η Περιφερει-
άρχης κα. Δούρου. Ήταν η πρώτη της
εμφάνιση.

4 Σεπτεμβρίου Ισχυρός τυφώνας έπληξε την Ιαπωνία.
4 Σεπτεμβρίου Οι υπουργοί της Ελλάδας και της Τουρ-

κίας στα εγκαίνια του ανακαινισμένου
προξενείου της Ελλάδας στην Σμύρνη.

5 Σεπτεμβρίου Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία υπάρ-
χουν θύματα και πολλές υλικές ζημιές.

6 Σεπτεμβρίου Ο Ρουβίκωνας έκανε αισθητή την πα-
ρουσία του στα γραφεία του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

7 Σεπτεμβρίου Στα Σκόπια για επίσημη επίσκεψη ο
Καγκελάριος της Αυστρίας.

8 Σεπτεμβρίου Εγκαίνια της 83ης Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό
κ. Αλέξη Τσίπρα.

8 Σεπτεμβρίου Στα Σκόπια η Καγκελάριος της Γερμα-
νίας κα. Μέρκελ.

12 Σεπτεμβρίου Στους 99 έφθασαν οι νεκροί από τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές στης 23ης Ιου-
λίου.

13 Σεπτεμβρίου Πτώση βράχων στο Ναυάγιο της Ζακύν-
θου. 3 ελαφρά τραυματίες από τους
λουόμενους.

13 Σεπτεμβρίου Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρ-
κίας αποφάσισε ότι η Αγία Σοφία θα πα-
ραμείνει Μουσείο.

14 Σεπτεμβρίου Απελπιστική είναι η κατάσταση στην Υε-
μένη από τον αποκλεισμό των γειτονι-
κών κρατών. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαί-
νουν από την πείνα.

15 Σεπτεμβρίου Τυφώνας έπληξε τις Δυτικές Πολιτείες
της Αμερικής και τις Φιλιππίνες. 70 οι
νεκροί στις Φιλιππίνες, πολλοί αγνοού-
μενοι, μεγάλες υλικές ζημιές.

15 Σεπτεμβρίου Στη ΔΕΘ ο Πρόεδρος της Ν. Δ.
17 Σεπτεμβρίου Ο Ρουβίκωνας επετέθη στην Γρανική

Πρεσβεία τα έκανε γυαλιά-καρφιά.
18 Σεπτεμβρίου Επεισόδια στον Πειραιά και σε άλλες

πόλεις μετά τις πορείες για τα πέντε
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα.

20 Σεπτεμβρίου Το Δ.Ν.Τ υπέρ της μείωσης των συντά-
ξεων από 1-1-2019 όπως έχει νομοθε-
τηθεί.

20 Σεπτεμβρίου Σμήνη αραχνών και κουνουπιών σκέ-
πασαν το Αιτωλικό. Ζητείται λύση.

21 Σεπτεμβρίου Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάι-
κο Μάας στην Αθήνα για συνομιλίες με
τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας
Νίκο Κοτζιά.

21 Σεπτεμβρίου 29 οι νεκροί και 60 οι τραυματίες από
τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρ-
κεια στρατιωτικής παρέλασης στο Νό-
τιο Ιράν.

21 Σεπτεμβρίου Έκαναν και πάλι την εμφάνισή του οι
αναρχικοί στα Εξάρχεια με πετροπόλε-
μο και βόμβες μολότοφ.

21 Σεπτεμβρίου Βυθίστηκε φέριμποτ στη λίμνη Βικτω-
ρίας, στην Τανζανία που μετέφερε πά-
νω από 300 επιβάτες. Θα ξεπεράσουν
και τους 200 τα θύματα.

23 Σεπτεμβρίου Μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην οδό
Ασκληπιού, διακόπτοντας για αρκετή
ώρα τη θεία λειτουργία. Το είδαμε και
αυτό. Τι άλλο θα δούμε!

23 Σεπτεμβρίου Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η
πυρκαγιά που ξέσπασε στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρή-
της στο Ηράκλειο. Οι φοιτητικές εστίες
καταστράφηκαν ολοσχερώς.

24 Σεπτεμβρίου Στην σύνοδο του ΟΗΕ μίλησε για την ει-
ρήνη αφιερωμένη στον Νέλσον Μαντέ-
λα ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσί-
πρας.

24 Σεπτεμβρίου Καταστροφικές πλημμύρες στην Τυνη-
σία πάνω από 70 οι νεκροί.

27 Σεπτεμβρίου Θυελλώδεις άνεμοι προξένησαν πολλές
ζημιές σε όλη την Ελλάδα. Τα καράβια
έδεσαν – τα σχολεία έκλεισαν.

Ειδήσεις  με λίγα λόγια



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ για την Εκδήλωση του ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
στο ΜΟΣΧΑΤΟ με φωτογραφίες από την έκθεση και τις εντυπώσεις επισκεπτών.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

Μ έ ρ ο ς  1 1 ο

Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας

Η έκθεση ήταν απίστευτη. Μας δόθηκε η ευκαιρία για πρώτη φορά
να θαυμάσουμε τις φωτογραφίες των τρένων και τα εξαρτήματά του ήταν
φανταστικά. Ευχαριστούμε το Δήμο Μοσχάτου για αυτήν την πρόσκληση.

4ο Δημοτικό Μοσχάτου
Νάνσυ Παπουτσή

Η έκθεση με τις φωτογραφίες και τα άλλα εξαρτήματα του ΗΣΑΠ
ήταν υπέροχη. Θα ήθελα να γίνει άλλη μία και να έχει περισσότερα εξαρ-
τήματα.

Καστρινάκη Μαρία
4ο Δημοτικό

Η ιδέα της έκθεσης ήταν πολύ ωραία. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε
εξαρτήματα και φωτογραφίες τρένων που ίσως δεν μπορούσαμε αργό-
τερα να την δούμε. Συνεχίστε να κάνετε εκθέσεις.

Εύη Φιλέα
4ο Δημ.

Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους της έκθεσης! Είχαμε ευκαιρία να
γνωρίσουμε την ιστορία των ΗΣΑΠ. Η έκθεση αποτελεί ζωντανή μνήμη
της ιστορίας του τόπου, είναι η σύνδεση του παλιού με το καινούριο.

1ο Δημ. Σχ. Μοσχάτου

Συγχαρητήρια σε όσους ανθρώπους έφτιαξαν αυτή την έκθεση και
είχαμε και εμείς την πολύ μεγάλη ευκαιρία να την απολαύσουμε και να
μάθουμε πολύ ωραία πράγματα για την ιστορία των ΗΣΑΠ.

3ο Δημ. Σχολείο Μοσχάτου
Ανδρονίκου Αθηνά

(Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων), Κοντογιώργου Χαρούλα (Δασκάλα)
Χριστακόπουλος Δημ. (Δάσκαλος), Χαρίτος Δημοσθένης (Δάσκαλος)

Συγχαρητήρια στην μεγάλη αυτή προσπάθεια, πολλές ευχές για συνέχιση
το έργου και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις μνήμες που μας προσφέρατε.

Σ. Σαρλά
Πολιτικός Μηχ. Δήμου Μοσχάτου

Θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Η
ιστορία του τόπου είναι θεμέλιος λίθος για το μέλλον.

Ε΄ Τάξη 1ου Δημ. Σχολ. Μοσχάτου
Τζαλαβράς Βασίλης

Δάσκαλος Α΄ Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου

Για την προσπάθεια αυτή που ενώνει τους νέους μας με τις ρίζες
τους και την παλιά ιστορία του τόπου μας θερμά συγχαρητήρια.

Γ. Αμοργιανός, Δάσκαλος 3ου Δ. Σ. Μοσχάτου

Ήταν εξαιρετικά αυτά που είδαμε, εξαιρετική η παρουσίαση!
Σας ευχαριστούμε.

Β΄2 3ο Δημοτικό
Αλεξάνδρα!

Ευχαριστούμε πολύ για την ξενάγηση στο παρελθόν, στον κόσμο των
ΗΣΑΠ.

Νικόλ Μούσα
Δασκάλα 6ου Δ. Σχολείου Μοσχάτου

Αυτό το μικρό μουσείο μου άρεσε πάρα πολύ και θα ξανάρθω.
Δημήτρης Μιχαλέτος

Αυτά που είδα ήταν πάρα πολύ ωραία.
Ελισάβετ Πολυχρόνη

Αυτά που είδα ήταν πάρα πολύ ωραία, κάποια μέρα θα ξανάρθω.
Ανδρεΐνα Χατζηανδρέου

Απ’ όλα αυτά μου άρεσε το φανάρι.
Μαρία Πατρουδάκη

Αυτά που είδα ήταν ωραία, αλλά πιο ωραία η σάλπιγγα.
Γιώργος Χαρατσίδης

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
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Νέοι Εταίροι του Μουσείου

Κάθε φορά που ανακαλύπτουμε, ή μας δί-
νουν διάφορα αντικείμενα, όπως εργα-

λεία, μηχανήματα, φωτογραφίες, βιβλία, έν-
τυπα, στολές, κανονισμούς, σχέδια μαθητείας
Σταθμαρχών, Ηλεκτροδηγών, υπηρεσιακές
ταυτότητες, ελευθέρας κ.α., για όλους εμάς
που αφιερώνουμε τις περισσότερες ώρες της
ημέρας στους χώρους του Μουσείου είναι
κάτι το ξεχωριστό γιατί όλα έχουν όχι μόνο
τη δική τους ιστορία, αλλά αποτελούν και
έναν κρίκο από την τεράστια και ατέλειωτη
αλυσίδα της ιστορίας των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
και όσων εργαστήκανε στην αγαπημένη μας
Εταιρία στα 149 χρόνια λειτουργίας της.

Όμως η Ξύλινη Σχεδιοθήκη του Σχεδια-
στηρίου Έλξεως με τα εκατοντάδες παλαιά
Σχέδια που βρέθηκε σε ένα γραφείο-απο-
θήκη του Μεγάρου Πειραιά ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο.

Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και που
να τελειώσεις, το ένα Σχέδιο καλύτερο και
πιο ιστορικό από το προηγούμενο.

Θα χρειαστεί πάρα πολύς καιρός, πολύ
δουλειά, προσεγμένη δουλειά, για να μην
καταστραφούν τα Σχέδια και το κυριότερο
υπομονή, για να αξιολογηθούν και να ταξι-
νομηθούν κατά κατηγορία τα χιλιάδες Σχέ-
δια, μικρά και μεγάλα που βρέθηκαν στις 12
θυρίδες της Σχεδιοθήκης.

Ίσως να χρειαστεί και άλλη Σχεδιοθήκη,
γιατί δεν είναι μόνο τα Σχέδια που υπήρχαν
στη Σχεδιοθήκη, είναι και αυτά που είχαμε
συγκεντρώσει και αυτά που μας είχαν δώσει
από τη Διεύθυνση Γραμμής και Έργων.

Όπως όμως και να εξελιχθεί το όλο θέμα,
μετά την ολοκλήρωση της μικρής συντήρη-

σης, αξιολόγησης και καταγραφής των Σχε-
δίων, η λύση θα βρεθεί, όπως βρήκαμε λύ-
σεις και για τα εκατοντάδες εκθέματα που
έχουμε στους εκθεσιακούς χώρους, στις απο-
θήκες και στις βιβλιοθήκες του Μουσείου.

Τα δύσκολα όμως για το έντυπο υλικό, βι-
βλία, σχέδια, φωτογραφίες, είναι  η ψηφιο-
ποίησή τους και αυτό γιατί δεν υπάρχουν
χρήματα.

Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν θα μπορέσει το
σημερινό, ή το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
να βρει λύσεις, δηλαδή χορηγούς, για να δια-
σωθεί αυτή η τεράστια ιστορία, γιατί το
Υπουργείο Πολιτισμού με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που βάζει για να αναγνωριστεί
το Μουσείο μας και να μπορέσουμε να ενταχ-
θούμε στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, προς το
παρόν για εμάς, για το Μουσείο μας είναι
απλησίαστοι και αυτό γιατί δεν υπάρχουν χρή-
ματα για να προσλάβουμε συντηρητές.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής
και τοποθέτησης των Σχεδίων στις θυρίδες
της Σχεδιοθήκης θα πούμε ως Διοικητικό
Συμβούλιο περισσότερα.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω για
τη βοήθειά τους στο να έρθει η Σχεδιοθήκη
στο Μουσείο:

Τον Τομεάρχη Τροχαίου Υλικού Γραμμής
1 κ. Χαράλαμπο Ζήση.

Τον Εργοδηγό του Εργοστασίου κ. Νίκο
Χαριτόπουλο.

Τους Τεχνίτες της Διεύθυνσης Γραμμής
και Έργων κ.κ. Ευτύχη Πινκερίδη και Φί-
λιππα Σιφάκη και τον ακούραστο κ. Παύλο
Κουλοβασιλόπουλο, που για πάρα πολλές
ημέρες και ώρες, καθάριζε, επισκεύαζε,
έβαφε και μετέφερε κομμάτι-κομμάτι τη
Σχεδιοθήκη  και τους μεγάλους φακέλους
με τα Σχέδια στους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου.

Επειδή για πάρα πολλούς συναδέλφους
και συναδέλφισσες συνταξιούχους και ερ-
γαζόμενους στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο,
ΜΕΤΡΟ και Τραμ το Μουσείο μας τους είναι
γνωστό μόνο από όσα γράφονται στον «ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟ» θα τους πρότεινα να έρθουν να το
δούνε.

Να δούνε τις προσπάθειες που κάναμε
και κάνουμε όχι μόνο για τη δημιουργία του,
αλλά και για την καθημερινή λειτουργία του.

Να δούνε και να μάθουν για την ιστορία
του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, την προσφο-
ρά των εργαζομένων, αλλά και για την ιστο-
ρία του Συνδικαλιστικού Κινήματος, των
ΣΑΠ-ΕΗΣ από το 1920 που ιδρύθηκε το Σω-
ματείο των Εργαζομένων στον Ηλεκτρικό Σι-
δηρόδρομο έως τις 20 Απριλίου του 1967
που το κατάργησε η Χούντα.

Το Μουσείο λειτουργεί όλες τις ημέρες
της εβδομάδας από τις 9:00 το πρωί μέχρι
τις 14:00 το μεσημέρι.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πειραιάς
Μάιος 2018
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Γαροφαλλίδης Κώστας                                    20 Ευρώ
• Φετάνη Άννα                                                      20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

• Ο συνάδελφος Γαροφαλλίδης Κώστας κατέθεσε υπέρ των σκοπών
του Μουσείου το ποσό των 20 ευρώ, στη μνήμη της συζύγου του
Αναστασίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

ΗΠΑ 8.055
ΕΛΛΑΔΑ 786
ΡΩΣΙΑ 760
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 542
ΠΟΛΩΝΙΑ 65
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 49
ΚΙΝΑ 40
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 35
ΓΑΛΛΙΑ 27
ΤΟΥΡΚΙΑ 27
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 24
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 21
ΚΑΝΑΔΑΣ 20
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 20

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 18
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 16
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 14
ΛΑΟΣ 13
ΙΣΠΑΝΙΑ 13
ΣΟΥΗΔΙΑ 10
ΙΤΑΛΙΑ 9
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 9
ΙΣΡΑΗΛ 9
ΙΝΔΙΑ 6
ΤΣΕΧΙΑ 6
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 72

ΣΥΝΟΛΟ 10.666

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 682
ΡΩΣΙΑ 573
ΗΠΑ 541
ΕΛΛΑΔΑ 498
ΠΟΛΩΝΙΑ 108
ΓΑΛΛΙΑ 38
ΚΙΝΑ 31
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 25
ΤΟΥΡΚΙΑ 25
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 17
ΚΑΝΑΔΑΣ 17
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 17
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 16
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 12

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 9

ΙΣΠΑΝΙΑ 9

ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 8

ΙΤΑΛΙΑ 8

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 8

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 8

ΔΑΝΙΑ 6

ΣΟΥΗΔΙΑ 6

ΚΥΠΡΟΣ 5

ΙΣΡΑΗΛ 4

ΠΕΡΟΥ 4

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 52

ΣΥΝΟΛΟ 2.727

Του Θανάση Ρίζου,
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

• Ζήσης Χαράλαμπος: Τομεάρχης Τροχαίου Υλικού Γραμμής 1
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, κατ’ εντολή
της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού, ένα (1) παλαιό ξύλινο ρολόι που
ήταν τοποθετημένο στο Ξυλουργείο, για να εκτεθεί στο Μουσείο και
δύο (2) κατασκευαστικές πινακίδες των οχημάτων Ανατολικής Γερ-
μανίας το έτος 1984. Δύο (2) φωτογραφίες Ηλεκτραμαξών και μία (1)
φωτογραφία Τραμ Παραλίας.
• Μιχαλοπούλου Θεοδώρα: Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του

Μουσείου:
Ένα (1) σακάκι και ένα (1) παντελόνι χειμερινή υπηρεσιακή στολή

και ένα (1) σακάκι και (1) παντελόνι καλοκαιρινή υπηρεσιακή στολή
του αείμνηστου πατέρα της και συναδέλφου μας Βασίλη Μιχαλόπου-
λου, Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας.
• Γιάνναρου Σταματική: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και στη μνήμη
του αγαπημένου της συζύγου και συναδέλφου μας Γιάννη Γιάνναρου,
Σταθμάρχη Λεωφορείων το υπηρεσιακό του καπέλο.
• Παπαδάκης Χαρίλαος: Ένα (1) φύλλο πορείας συρμού έκδοσης 12-

10-2008 και μία (1) Ανακοίνωση Υπηρεσιών Υπαλλήλων Διεύθυνσης
Εκμετάλλευσης έκδοσης 17-12-2010.
• Από Κεντρική Γραμματεία ΣΤΑ.ΣΥ: Ένα (1) Λεξικό Δημοτικής. Ορθο-

γραφικό – Ερμηνευτικό-Ετυμολογικό (Έκδοσης Εταιρειάς  Ελλη. Εκ-
δόσεων). Ένα (1) Λεξικόν Ελληνικής Γλώσσης. Ένα (1) Λεξικόν Ελλη-
νικής Γλώσσης (ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΡΩΪΑΣ) έτος 1933. Ένα (1) Τέλειον Αγγλο-
ελληνικόν Λεξικόν (Εκδοτικός Οργανισμός Διαγόρας (έτος 1961). Δέκα
(10) Ξύλινοι Αριθμοί. Δεκαοχτώ (18) Ξύλινα Γράμματα. Επτά (7) Σφρα-
γίδες.
• Λεμονής Νίκος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Ένα (1) Δελτίο Ελευθέρας Κυκλοφορίας Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ έκ-
δοσης 1988.
• Καλυκάκης Γιάννης: (Εργαζόμενος) Εργοδηγός Σηματοδότησης

Ένα (1) κιβώτιο τροφοδότησης, λήψης φάσεων τροχιάς Γραμμής και
ένα (1) Φανό Αλλαγών Τροχιάς.
• Αντωνογιώργος Απόστολος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Ένα (1) υπηρεσιακό δερμάτινο σακάκι.
• Σπυράκη Πέπη: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Ένα (1) Αγγλοελληνικό Λεξικό έκδοσης 1933. Είχε δοθεί το έτος 1955
σε όλα τα παιδιά, των εργαζομένων που είχαν φιλοξενηθεί στις Παι-
δικές Εξοχές Βαρυμπόμπης.

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες) ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ 

για το Μουσείο μας και την ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
η Ξύλινη Σχεδιοθήκη του Σχεδιαστηρίου της Διεύθυνσης Έλξεως με τα εκατοντάδες Σχέδια

Ο συνάδελφος Δάρρας Παναγιώτης ανταποκρίθηκε στην πρόσκλη-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου και με αίτησή του εν-
τάχτηκε στη δύναμη των Εταίρων του Μουσείου.

Η Διοίκηση

Οι Σταθμοί του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ 

στα 149 χρόνια λειτουργίας της Εταιρίας

Πειραιάς εγκαινιάστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1869
Φάληρο εγκαινιάστηκε στις 9 Αυγούστου 1882
Μοσχάτο εγκαινιάστηκε στις 9 Αυγούστου 1882
Καλλιθέα εγκαινιάστηκε στις 1 Ιουλίου 1928
Ταύρος εγκαινιάστηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1989
Πετράλωνα εγκαινιάστηκε στις 22 Νοεμβρίου 1954
Θησείο εγκαινιάστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1869
Μοναστηράκι εγκαινιάστηκε στις 17 Μαΐου 1895
Ομόνοια εγκαινιάστηκε στις 17 Μαΐου 1895
Βικτώρια εγκαινιάστηκε στις 1 Μαρτίου 1948
Αττική εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουνίου 1949
Άγιος Νικόλαος εγκαινιάστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1956
Κάτω Πατήσια εγκαινιάστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1956
Άγιος Ελευθέριος εγκαινιάστηκε στις 4 Αυγούστου 1961

Άνω Πατήσια εγκαινιάστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1956
Περισσός εγκαινιάστηκε στις 14 Μαρτίου 1956
Πευκάκια εγκαινιάστηκε στις 5 Αυγούστου 1956
Νέα Ιωνία εγκαινιάστηκε στις 14 Μαρτίου 1956
Ηράκλειο εγκαινιάστηκε στις 4 Μαρτίου 1957
Ειρήνη εγκαινιάστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1982
Νερατζιώτισσα εγκαινιάστηκε στις 6 Αυγούστου 2004
Μαρούσι εγκαινιάστηκε στις 1 Σεπτεμβρίου 1957
ΚΑΤ εγκαινιάστηκε στις 27 Μαρτίου 1989
Κηφισιά εγκαινιάστηκε στις 10 Αυγούστου 1957
Σημείωση: Στη γραμμή ανόδου και λίγα μέτρα πριν να εισέλθουν
οι συρμοί στον Σταθμό του Μοσχάτου υπάρχει η πέτρινη αποβά-
θρα του Ατμήλατου η οποία κατασκευάστηκε το 1882. 

Μανώλης Φωτόπουλος, Πρόεδρος του Μουσείου

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΩΝ

% ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ. 
ΔΙΑΔΡΟΜΑΙ 

ΑΜΑΞΩΝ

% ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡ.

ΘΕΣΕΩΝ

% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1922 25.109.255 + 26 3.826.370 + 8,5 14.597.058 + 7,3 Άνοδος επιβ. κινήσεως, χιλιομ. διαδρομών και θέσεων
λόγω των εκ Μικράς Ασίας προσφύγων

1925 33.407.749 + 33 5.222.735 + 37 21.077.174 + 44 Άνοδος επιβ. κινήσεως, χιλιομ. διαδρομών, κυκλοφ.
θέσεων λόγω εγκαταστάσεως εις περιοχήν Αθηνών
- Πειραιώς των εκ Μικράς Ασίας προσφύγων.

1934 22.709.908 - 32 4.751.899 - 9,5 18.196.455 - 13 Πτώσης επιβ. κινήσεως, χιλιομ. διαδρομών και κυ-
κλοφ. θέσεων λόγω συναγωνισμού των ιδιωτικών
λεωφορείων κατόπιν των αθρόως χορηγουμένων
αδειών αφ’ ενός και της απαγορεύσεως των λουτρών
Φαλήρου αφ’ ετέρου.

1938 26.000.476 + 14 5.299.024 + 13 20.357.778 + 12 Άνοδος επιβ. κινήσεως, χιλιομ. διαδρομών, κυκλοφ.
θέσεων λόγω της φυσιολογικής αναπτύξεως των
πόλεων Αθηνών – Πειραιώς

1940 22.834.640 - 12 4.979.984 - 7,5 19.248.224 - 4,5 Πτώσις επιβ. κινήσεως, χιλιομετ. διαδρομών, κυκλοφ.
θέσεων λόγω εμπολέμου καταστάσεως.

1942 35.072.076 + 55 4.527.260 - 8 20.357.788 + 4,5 Άνοδος επιβ. κινήσεως σιδ/μου ως μόνο απομείναντος
συγκοινων. μέσου μεταξύ Αθηνών-Πειραιώς. Πτώσις
χιλιομ. διαδρομών λόγω περιορισμού ρεύματος

1944 30.020.659 - 14 2.319.116 - 49 9.128.400 - 48 Πτώσις επιβ. κινήσεως λόγω υποχρεωτικής μειώσε-
ως χιλιομετρικών διαδρομών ένεκα περιορισμού του
ρεύματος

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ 1922 - 1944
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ


