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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

ΟΕλληνικός λαός πιστεύει ότι το
2019 θα είναι μία καθοριστική

χρονιά για τη χώρα και τους πολίτες
της και ελπίζει στη διάρκεια αυτού
του χρόνου να υπάρξει θετική πορεία
της οικονομίας της χώρας μας καθώς
ως κοινωνία και ως άνθρωποι έχου-
με βιώσει τα τελευταία χρόνια μία
εξοντωτική λιτότητα και έχουμε υπο-
μείνει θυσίες και δοκιμασίες και πέ-
ραν των αντοχών μας, ειδικά εμείς οι
συνταξιούχοι έχουμε νιώσει βαθιά
στο πετσί μας τι θα πει λιτότητα. 

Είναι η ώρα πλέον οι κυβερνώντες
αυτήν τη χώρα να αντιληφθούν ότι

οι Έλληνες πολίτες δεν αντέχουν άλλα
μέτρα λιτότητας. Τα όρια και οι αντο-
χές μας έχουν εξαντληθεί προ πολ-
λού. Καιρός είναι πλέον να καταλά-
βουν αυτοί που κρατούν τις τύχες μας
στα χέρια τους, ότι δεν έχουμε σαν
πολίτες μόνο υποχρεώσεις, έχουμε
και δικαιώματα καθώς έχουμε και
εμείς δικαίωμα στη ζωή. Ο Ελληνικός
λαός μετά από 9 χρόνια στερήσεων,
ανεργίας, πείνας και δυστυχίας θα
πρέπει να έχει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα που είναι η άνοδος του βιοτικού
του επιπέδου, η ανάπτυξη της χώρας
και η ευημερία του Ελληνικού λαού.

Για να γίνει αυτό ασφαλώς και
χρειάζεται να υπάρξει μία συνερ-

γασία όλων των πολιτικών δυνάμεων
της χώρας γιατί πέρα από τις ιδεολο-
γικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ
των κομμάτων, η σωτηρία της πατρί-
δας θα πρέπει να τους αφορά όλους.

Όλες οι πολιτικές δυνάμεις αυτής
της χώρας θα πρέπει να αποδεί-

ξουν ότι είναι εις θέση να αναπτερώ-
σουν μετά από 9 συνεχόμενα χρόνια
λιτότητας, το φρόνημα του Ελληνικού
λαού και αυτό θα γίνει όταν υπάρξει
ανάπτυξη στη χώρα, όταν μειωθεί το
ποσοστό ανεργίας, όταν σταματήσει η
αθρόα μετανάστευση των νέων επι-
στημόνων και όταν ο συνταξιούχος θα
έχει τη δυνατότητα να ζήσει με αξιο-
πρέπεια τα τελευταία χρόνια της επί-
γειας ζωής του.

Η Διοίκηση

   Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Το 2019 θα πρέπει να
είναι χρονιά ανόδου

της οικονομίας 
και ευημερίας 
του λαού της Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η εκδήλωση του Σωματείου μας κοπή πίτας –

συνεστίαση – βράβευση αριστούχων μαθητών-φοιτητών είχε μεγάλη επιτυχία. 
Παρουσίαση στις σελίδες 8-9-10 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού του Σωματείου μας, σας κα-
λούμε στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:00 το πρωί στον
ημιώροφο του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» - Πανεπιστημίου 52 με τα παρακάτω
θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του

Σωματείου
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός 2019
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη δράση του Σωματείου
7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του Διοικητικού

Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
9. Έγκριση Ψηφίσματος

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μην ξεχνάς ότι με την παρουσία σου και τη συμμετοχή σου στη Γενική Συ-

νέλευση δίνεις δύναμη στο Σωματείο μας την οποία δύναμη την χρειαζόμαστε
όλοι μας πολύ και ειδικά σήμερα που ο κάθε Έλληνας και περισσότερο εμείς
οι συνταξιούχοι βιώνουμε την εγκατάλειψη και την περιθωριοποίηση από την
πολιτεία. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει έστω και ένας συνταξιούχος της πατρί-
δας μας που να μην τον έχουν γονατίσει τα εξοντωτικά μέτρα που έχουν ψη-
φιστεί από την πολιτεία τα 9 τελευταία χρόνια. Όλοι εμείς οι συνταξιούχοι βιώ-
νουμε ένα δράμα διαρκείας χωρίς να φαίνεται φως στον ορίζοντα παρά τις
διαβεβαιώσεις ότι βγήκαμε από την κρίση. Για τους λόγους αυτούς η Διοί-
κηση του Σωματείου σας καλεί να έλθετε όλες και όλοι στις 20 Μαρτίου στη
Γενική Συνέλευση.

Σας καλεί να ακούσετε και να ενημερωθείτε για τα προβλήματα που
απασχολούν εμάς τους συνταξιούχους και είναι πολλά.

Σας καλεί να μιλήσετε.
Σας καλεί να μας κρίνετε για ό,τι δεν πράξαμε σωστά και να μας πείτε τις

προτάσεις σας με τις οποίες μπορεί να βελτιωθούν ορισμένα πράγματα.
Σας καλεί να έλθετε κοντά στο Σωματείο γιατί σήμερα με την οικονομική,

την πολιτική και την ανθρωπιστική κρίση που περνάει η πατρίδα μας χρει-
άζεται να έχουμε ένα Σωματείο ισχυρό και δυνατό και απαλλαγμένο από
κομματικές παρεμβάσεις.

Τέλος σας καλεί να στηρίζετε το Σωματείο μας για να μπορεί να υπάρχει
και πρέπει να υπάρχει.

Γι’ αυτούς τους λόγους καμία συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος δεν
θα πρέπει να απουσιάσει από τη Γενική Συνέλευση. Όλοι μαζί ενωμένοι στον
αγώνα για ένα Σωματείο ενεργό και δυνατό. Ένα Σωματείο αντάξιο της ιστορίας
του και των αγώνων του και να στείλουμε το μήνυμα σε όλους αυτούς που νέ-
μονται την εξουσία ότι οι συνταξιούχοι είναι απόμαχοι της εργασίας όχι όμως
και της ζωής. Οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν και θα ζήσουν. Είναι
στο χέρι μας να το επιτύχουμε.
ΔΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
ΣΤΙΣ 9:00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52.

Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας

Του Κώστα Μητρόπουλου

ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 π.μ.

Τι γράφαμε στο 118 τεύχος του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ»
στις 26 Ιανουαρίου 2015

Νέος Κυβερνήτης με νέο πλήρωμα ανέλαβε να οδηγήσει την Ελλάδα σε απάνεμο λιμάνι

Ευχή όλων μας είναι να μην διαψευστούν τα όνειρα και οι ελπίδες του Ελληνικού Λαού

Τι απαντάμε σήμερα 26 Ιανουαρίου 2019

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ

Εκδήλωση αγάπης



• Μιχαλόπουλος Βασίλειος 20 Ευρώ 
• Ψύχας Οδυσσέας 25 Ευρώ 
• Καλογεράς Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Παπαντωνοπούλου Δήμητρα 20 Ευρώ
• Γιαννόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Μπιτσιώρη Μαρία 30 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Κοτσίδης Πέτρος 10 Ευρώ
• Κουρούπης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Σπαθή Αριστέα 20 Ευρώ
• Ντέμος Δημήτριος 20 Ευρώ
• Κερασίδης Αλέξανδρος 10 Ευρώ
• Κωνσταντινίδης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Πισλή Ειρήνη 20 Ευρώ
• Σωφρονάς Αντώνης 20 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Ιωάννης 20 Ευρώ
• Θεοδωρακόπουλος Λεωνίδας 20 Ευρώ
• Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Μαρνιεράκης Λάμπρος 20 Ευρώ
• Κουτσός Αναστάσιος 20 Ευρώ
• Βασιλοπούλου Αντωνία 20 Ευρώ
• Διαμαντής Κώστας 10 Ευρώ
• Κυριάκος Κωνσταντίνος 30 Ευρώ
• Τσίρος Τρύφωνας 40 Ευρώ
• Καρβελά Μεταξία 10 Ευρώ
• Μπάρας Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Δολαπτσιόγλου Αθανασία 20 Ευρώ
• Πλαστήρα Βασιλική 20 Ευρώ
• Μπίνας Νίκος 20 Ευρώ
• Μηζύθρας Παντελής 20 Ευρώ
• Καούκης Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Παπαχαντζίδης Οδυσσέας 20 Ευρώ
• Γεωργακόπουλος Δημήτριος 20 Ευρώ 
• Δέδε Ελένη 30 Ευρώ
• Κοκύρη Βαρβάρα 20 Ευρώ
• Μπαρκούτσος Κλέαρχος 15 Ευρώ
• Κρατημένος Ευστάθιος 20 Ευρώ
• Αγιοπλούδης Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Μυλωνάς Γεώργιος 25 Ευρώ
• Σαπέρα Εμμανουέλα 20 Ευρώ
• Νικολάου Ελένη 20 Ευρώ
• Αναγνωστόπουλος Νικόλαος 20 Ευρώ
• Παπαφραντζέσκου Αντωνία 50 Ευρώ
• Κάππας Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Λαγούδης Κώστας 40 Ευρώ
• Ουρανός Κώστας 30 Ευρώ
• Ζορμπάς Σωτήρης 30 Ευρώ
• Βαμβακερής Κώστας 20 Ευρώ
• Βασιλειάδου Ζωή 20 Ευρώ
• Κουτσομπέλης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Πολίτης Ιωάννης 10 Ευρώ
• Καπακλής Θεόδωρος 50 Ευρώ
• Παπαδάκης Ιωάννης 30 Ευρώ
• Σπίθας Ευάγγελος 10 Ευρώ
• Φουφλής Θωμάς 20 Ευρώ
• Σκρέκης Ιωάννης 20 Ευρώ

• Σουφλή Μαρία 20 Ευρώ
• Τετράδης Εμμανουήλ 20 Ευρώ
• Τσαμασφύρας Βασίλης 20 Ευρώ
• Στρογγύλης Ιάκωβος 20 Ευρώ
• Τζώρτζης Γεώργιος 30 Ευρώ
• Φεφές Ηλίας 20 Ευρώ
• Δάρρας Παναγιώτης 10 Ευρώ
• Διονυσοπούλου Έλλη 10 Ευρώ
• Παναγιωτίδης Ηρακλής 20 Ευρώ
• Γεωργίου Κώστας 20 Ευρώ
• Γεωργακόπουλος Ιωάννης 20 Ευρώ
• Καρανικόλας Λάμπρος 20 Ευρώ
• Σχίζας Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Τούλιας Ματθαίος 20 Ευρώ
• Γεωργανάς Ευστάθιος 10 Ευρώ
• Λαμπρόπουλος Κώστας 20 Ευρώ
• Μήτσης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Καπελέρης Νίκος 20 Ευρώ
• Βασιλάκης Μανώλης 20 Ευρώ
• Βιτζηλαίου Ελένη 20 Ευρώ
• Χονδρός Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Σπανάκης Νίκος 20 Ευρώ
• Τσαπλαντώκας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Βλαστός Γεώργιος 20 Ευρώ
• Λουλουργάς Ζαφείρης 20 Ευρώ
• Μουστακίδης Θεόδωρος 20 Ευρώ
• Βασιλειάδης Παντελής 20 Ευρώ
• Πολυχρονιάδης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Χαρόπουλος Σωτήρης 20 Ευρώ
• Βενέτος Ανδρέας 20 Ευρώ
• Κουντουριώτης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Ιντέρνου Αγγελική 20 Ευρώ
• Λεμούσιας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Κουτής Ηλίας 20 Ευρώ
• Καραγιώργος Βασίλης 20 Ευρώ
• Σαρατσιώτης Ηλίας 20 Ευρώ
• Παπακυριαζής Βασίλης 10 Ευρώ
• Τέκος Δημήτρης 20 Ευρώ
• Κόττα Ειρήνη 20 Ευρώ
• Κατσάρα Κούλα 20 Ευρώ
• Νταβαρίνου Αικατερίνη 20 Ευρώ
• Μάλλης Σπύρος 15 Ευρώ
• Παππάς Δημήτριος του Νικ. 20 Ευρώ
• Κουλιάκης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Σχίζας Δημήτριος 20 Ευρώ
• Πρωτόπαπας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Καλαϊτζάκης Στέλιος 20 Ευρώ
• Λέκκος-Αλέκος Γεώργιος 15 Ευρώ
• Κουκλάς Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Διαμαντής Κωνσταντίνος 10 Ευρώ
• Σταυρίδης Σταύρος 20 Ευρώ
• Χρόνης Κώστας 20 Ευρώ
• Σαρατσιώτης Ηλίας 20 Ευρώ
• Κουτσολαμπρόπουλος Φώτης 20 Ευρώ
• Κρεμμύδα Ειρήνη 20 Ευρώ
• Ψύχας Οδυσσέας 20 Ευρώ

• Κοτρομάγιας Δημήτρης 20 Ευρώ
• Νικολουδάκης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Πανταλός Γεώργιος 

του Ανδρόνικου 20 Ευρώ
• Μαρκάτης Παύλος 20 Ευρώ
• Σταβαράκης Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Κακαράς Ηλίας 20 Ευρώ
• Παπανικολόπουλος Βασίλειος 20 Ευρώ
• Τσαμπούκας Πάνος 20 Ευρώ
• Σιώλης Νικήτας 20 Ευρώ
• Πριόβολος Μιχάλης 20 Ευρώ
• Παπαϊωάννου Σωτήρης 20 Ευρώ
• Λέπουρα Δήμητρα 20 Ευρώ
• Καρατζάς Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Προμπονάς Ιάκωβος 15 Ευρώ
• Κώη Σπυριδούλα 15 Ευρώ
• Τσιρίτας Νικόλαος 20 Ευρώ
• Χατζηιωαννίδης Χρήστος 20 Ευρώ
• Καραμάνος Βασίλειος 15 Ευρώ
• Φουντουλάκη Βασιλική 20 Ευρώ
• Σκαμαντζούρας Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Ρούσσος Μιχάλης 20 Ευρώ
• Ολύμπιος Κώστας 20 Ευρώ
• Σακελλαρίου Σταυρούλα 20 Ευρώ
• Σάκκουλα Μαρία 10 Ευρώ
• Παπαδιά Γαρυφαλλιά 10 Ευρώ
• Λιώσης Γεώργιος 25 Ευρώ
• Πέτραινας Παναγιώτης 50 Ευρώ
• Αλεβιζάτος Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Χατζηχαραλάμπους Ιωάννης 20 Ευρώ
• Τσιαμάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
• Χαρκιωλάκη Αικατερίνη 20 Ευρώ
• Ίσσαρης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
• Οικονόμου Βασιλική 20 Ευρώ
• Κατσαρού Βαρβάρα 30 Ευρώ
• Αντωνογιώργος Απόστολος 25 Ευρώ
• Γιαννούλα Πηνελόπη 20 Ευρώ
• Καλογεροπούλου Σωτηρία 30 Ευρώ
• Ελένη Δήμητρα 30 Ευρώ
• Καμακάρη Μαργαρίτα 20 Ευρώ
• Μάρκου Γεώργιος 20 Ευρώ
• Τσουραμάνης Κώστας 20 Ευρώ
• Πλαστήρας Νικόλαος 20 Ευρώ
• Γεωργιάδης Βασίλης 10 Ευρώ
• Πανταλός Μιχάλης 20 Ευρώ
• Κολύρης Ανδρέας 15 Ευρώ
• Σουσαμλής Γεώργιος 10 Ευρώ
• Παπασυμεών Βιργινία 20 Ευρώ
• Μεράτζας Βασίλης 30 Ευρώ
• Μπιτζηλαίου Ελένη 25 Ευρώ
• Ξώνα Ευανθία 20 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος 25 Ευρώ
• Ταυρή Ειρήνη 20 Ευρώ
• Γιαννικοπούλου Πηνελόπη 20 Ευρώ
• Κατσιούλας Ιωάννης 20 Ευρώ
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ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ
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TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ�ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ�ΗΣΑΠ

Έδρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185-31, 
Γραφεία: Πλατεία Λουδοβίκου 1

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

210-4221.488 FAX: 210-5243.451

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH�EΠITPOΠH

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ�ΣYMBOYΛOΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

TEXNIKH�EΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος

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

https://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

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

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

Από την προηγούμενη Εφημε-
ρίδα μας μέχρι σήμερα 17 συνά-
δελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν
για πάντα από κοντά μας, υποκύ-
πτοντας στην κοινή ανθρώπινη
μοίρα:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ:
Εργοδηγός Χρωματιστήριου
ετών 90

ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 77

ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Νυχτοφύλακας ετών 69

ΜΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ:
Χήρα Δημοσθένη ετών 90

ΗΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ηλία

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:
Εργαζόμενος ετών 59

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Διεκπεραιωτής ετών 74

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ: 
Οικονομικός Διευθυντής 
ετών 85

ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 
Χήρα Φώτη ετών 89

ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Σταθμάρχης Α’ ετών 99
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

Τμηματάρχης Α’ ετών 87
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 

Χήρα Κυριάκου
ΖΗΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ:

Χήρα Λέανδρου ετών 97
ΣΦΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ:

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 94

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 72

ΣΒΕΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Σταθμάρχης Β’ ετών 77

ΚΑΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ:
Χήρα Νικολάου ετών 88

Στους συγγενείς τους εκφρά-
ζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπη-
τήρια.

Η Διοίκηση

Δωρεές για το Σωματείο και την ΕφημερίδαΔωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα

• Σιώμος Χρήστος 20 Ευρώ 
• Δεληγιάννης Θεόδωρος 20 Ευρώ 
• Μαυρέλης Περικλής 40 Ευρώ
• Σαρίδης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
• Πασσιαλής Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Παππάς Δημήτριος του Γ. 20 Ευρώ

• Λεκαράκου Γρηγορία 20 Ευρώ
• Ακριτανάκης Νίκος 10 Ευρώ
• Σιδέρη Φωτεινή 10 Ευρώ
• Παπασταματάκης Κώστας 20 Ευρώ
• Νικολοπούλου Ιουλιανή 20 Ευρώ
• Κάσσαρης Κωνσταντίνος 30 Ευρώ
• Καραπατέα Καλλιόπη 20 Ευρώ

• π. Βιτζηλαίος Νικόλαος 50 Ευρώ
• Αναστασίου Αναστάσιος 20 Ευρώ
• Μήτσαρη Λαμπρινή 10 Ευρώ
• Αλεφάντου Ιωάννης 15 Ευρώ
• Λημνιού Ανθούλα 10 Ευρώ 

• Σούλος Περικλής 50 Ευρώ
• Φετάνη Άννα 20 Ευρώ
• Γεωργιάδης Γιάννης 30 Ευρώ
• Μπαρπίσης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Βλάμης Κωνσταντίνος 25 Ευρώ
• Γαλάνης Μιχάλης 20 Ευρώ
• Μαρινόπουλος Μαρίνος 30 Ευρώ
• Κλέντος Αναστάσιος 50 Ευρώ
• Μπαρμπαντωνάκης Κώστας 30 Ευρώ
• Κολοφούσης Αθανάσιος 50 Ευρώ

• Πικούνη Δέσποινα 50 Ευρώ
• Αβαρκιώτης Κώστας 50 Ευρώ
• Μουστάκας Απόστολος 20 Ευρώ
• Βαρελάς Βασίλης 50 Ευρώ
• Λεμονής Μιχάλης 30 Ευρώ
• Κωνσταντινάκης Νικόλαος 40 Ευρώ
• Κοκοτάκης Οδυσσέας 50 Ευρώ
• Χαμζάς Γεώργιος 40 Ευρώ
• Μάτσας Κώστας 25 Ευρώ
• Νικητόπουλος Δημήτριος 30 Ευρώ

• Αλάτη Αικατερίνη 40 Ευρώ
• Στασινοπούλου Άννα 25 Ευρώ
• Βιτζηλαίος Ελευθέριος 50 Ευρώ
• Βλασσόπουλος Ανδρέας 30 Ευρώ
• Μπόλωσης Ευάγγελος 100 Ευρώ
• Σταματογιάννης Ιωάννης 50 Ευρώ
• Γεωργιάδης Ησαΐας 30 Ευρώ
• Μαντούκας Νίκος 50 Ευρώ
• Βλάχος Σπύρος 30 Ευρώ
• Καραμπατέας Ιωάννης 50 Ευρώ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
Εργοδηγός
Χρωματιστηρίου
1924 - .....

Ο συνάδελφος Στέλιος
εργάσθηκε πολλά χρόνια

στο Εργοστάσιο των ΕΗΣ – ΗΣΑΠ στον Πειραιά
και συνταξιοδοτήθηκε ως εργοδηγός Χρωματι-
στηρίου. Ήταν ένας καλός και ευσυνείδητος συ-
νάδελφος, αγαπούσε τη δουλειά του και τους
συναδέλφους του. Πολύ καθυστερημένα πλη-
ροφορηθήκαμε ότι ο συνάδελφος Στέλιος έφυ-
γε από τη ζωή, λυπούμαστε αλλά η ευθύνη δεν
είναι δική μας.

Αγαπητέ συνάδελφε Στέλιο σου ευχόμαστε
να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. Αι-
ωνία η μνήμη σου.

ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νυχτοφύλακας
1949-2018

Στις 10 Δεκεμβρίου σε
ηλικία 69 ετών έφυγε για
το μεγάλο ταξίδι που δεν

έχει επιστροφή ο συνάδελφος Νίκος. Ένα πρό-
βλημα υγείας που τον βασάνιζε χρόνια ήταν η
αιτία του θανάτου του. Ο Νίκος εργάσθηκε στους
ΗΣΑΠ ως Συλλέκτης Εισιτηρίων και ως Νυχτο-
φύλακας ήταν ένας άκακος άνθρωπος που μέσα
του είχε μόνο αγάπη για όλους. Ήταν φίλος με
όλους και αυτή τη φιλία την διατήρησε και όταν
συνταξιοδοτήθηκε καθώς έδειχνε ενδιαφέρον
για το Σωματείο μας. Στην τελευταία του κατοικία
τον συνόδευε η οικογένειά του, συγγενείς και
φίλοι. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Νίκο
θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία η μνήμη σου.

ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οδηγός Πράσινων
Λεωφορείων 1941-
2018

Στις 6 Δεκεμβρίου
άφησε την τελευταία του

πνοή και έφυγε για την αιωνιότητα ο συνάδελφος
Παναγιώτης, μετά από την ασθένεια που τον τα-
λαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Ο Παναγιώτης
εργάσθηκε ως οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία
με τιμιότητα και ευσυνειδησία, ήταν καλός και
αγαπητός συνάδελφος χωρίς να δημιουργήσει
ποτέ πρόβλημα με την υπηρεσία και τους συνα-
δέλφους του. Και μετά τη συνταξιοδότησή σου
ήταν στο πλευρό του Σωματείου και ήταν τακτι-
κός επισκέπτης στα γραφεία του μέχρι την ημέρα
που τα προβλήματα υγείας αναγκαστικά τον απο-
μάκρυναν. Οι ευχές όλων μας θα συνοδεύουν τον
αγαπητό φίλο και συνάδελφο Παναγιώτη στο με-
γάλο του ταξίδι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ατ-
τικής Γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεκπεραιωτής – Εργάτης
Αποκλεισμού 1944-2018

Σε βαθύ πένθος και
άφατη οδύνη βύθισε
όλους το θλιβερό μαντά-
το χαμού του Γιώργου, ο
οποίος πάλεψε τα τελευ-
ταία χρόνια με την ασθέ-
νειά του, όμως δεν κέρ-
δισε – έχασε. Στη ζωή

σπανίζει να βρεθεί άνθρωπος που να έχει μόνο
αρετές, προτερήματα και χαρίσματα και καθό-
λου ελαττώματα και μειονεκτήματα. Ο Γιώργος
ήταν η εξαίρεση γιατί είχε μόνο αρετές και προ-
τερήματα. Εργάστηκε στους ΗΣΑΠ στον Απο-
κλεισμό πάντα πρόθυμος για προσφορά, είχε
αγάπη για όλους και ως εργαζόμενος αλλά και
ως συνταξιούχος. Αγαπητέ φίλε, συνάδελφε και
συνεργάτη Γιώργο και να θέλουμε να σε ξεχά-
σουμε τα έργα σου στο Σωματείο μας θα μαρ-
τυρούν την παρουσία σου. Στην τελευταία του
κατοικία συνόδευσαν τον Γιώργο η οικογένειά
του, συγγενείς και πολλοί συνάδελφοι και φίλοι.
Καλό σου ταξίδι Γιώργο, ευχόμαστε το χώμα της
Αττικής Γης που σε δέχτηκε να είναι ελαφρύ και
να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι, θα
σε θυμόμαστε με αγάπη.

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Εργαζόμενος 1959-
2018

Ο αδόκητος θάνατος
του Χρήστου βύθισε σε
βαρύ πένθος την οικογέ-

νειά του και λύπησε βαθύτατα όσους τον γνώ-
ρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Χρήστος
ήταν ένας καλός και αγαθός συνάδελφος και
άνθρωπος που μέσα του είχε μόνο αγάπη,
όμως η μοίρα του έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι,
πολέμησε αλλά νικήθηκε. Ευχή όλων μας είναι
ο Χρήστος στο μεγάλο του ταξίδι να έχει απαλ-
λαγεί από τα βάσανα της επίγειας ζωής του και
να διαβεί την Αχερουσία λίμνη με ούριο άνεμο
και ο Θεός να δώσει βάλσαμο παρηγοριάς
στους δικούς τους για να τον θυμούνται με αγά-
πη. Καλό σου ταξίδι συνάδελφε Χρήστο. Αιωνία
η μνήμη σου.

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οικονομικός
Διευθυντής 1933-
2018

Στις 27 Δεκεμβρίου
2019 σε ηλικία 85 ετών
έφυγε για το αιώνιο τα-
ξίδι ο Ηλίας. Μας ξάφ-

νιασε η είδηση του θανάτου γιατί λίγες μέρες
πριν είχε περάσει από τα γραφεία του Σωμα-
τείου μας για να μάθει ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο

Ηλίας σταδιοδρόμησε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ φθά-
νοντας στον βαθμό του Οικονομικού Διευθυν-
τού. Ήταν τυπικός σε όλα του καθώς αυτό απαι-
τούσε η θέση του ήταν όμως φίλος και συνερ-
γάτης με όλους όσους τον γνώρισαν, καθώς
υπήρξε ανθρωπιστής, αντικειμενικός, αδέκα-
στος και δίκαιος άνθρωπος. Ο Ηλίας ήταν ανή-
συχο πνεύμα και πάντα τον απασχολούσε η πο-
ρεία της Εταιρείας μας που τα χρόνια κείνα αν-
τιμετώπιζε μεγάλα οικονομικά προβλήματα για
τα οποία πάντα προσπαθούσε να βρει λύσεις.
Δεν έπαψε όμως να ενδιαφέρεται και για τον
άνθρωπο, τον συνάδελφό του μέχρι τις τελευ-
ταίες ημέρες. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και
συνάδελφε Ηλία. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ
το χώμα της Αττικής Γης που σε σκέπασε. Θα
μείνεις για πάντα στις καρδιές μας.

ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σταθμάρχης Α΄ 1920-2019

Είναι δύσκολο, πολύ
δύσκολο να θέλεις να
γράψεις, να θέλεις να μι-
λήσεις για κάποιον που
έφυγε όταν αυτός ο κά-
ποιος είναι ο Νίκος. Ο Νί-
κος δεν ήταν μόνο ένας
υπέροχος συνάδελφος

ήταν και ένας υπέροχος άνθρωπος με σπάνιες
αρετές και χαρίσματα που στη σημερινή κοινωνία
όλο και πιο δύσκολα συναντά κανείς. Ο Νίκος ερ-
γάσθηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ προ-
σφέροντας τις υπηρεσίες του και προς τον φορέα
και προς τον άνθρωπο, είχε μέσα του μόνο αγάπη
και αυτή μετέδιδε σε όλους μας. Διώχθηκε για
τα πιστεύω του χωρίς όμως να κρατά κακία για
κανέναν. Συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του
Σταθμάρχη Α΄. Ήταν κοντά στο Σωματείο μας και
πάντα ρωτούσε και ήθελε να μαθαίνει τα νέα του.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Νίκο, θα σε
θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία η μνήμη σου.

ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τμηματάρχης Α΄ 1932-2019

Με την ανατολή του
2019 ο αγαπητός συνά-
δελφος Γιώργος πήρε
την απόφαση για το με-
γάλο ταξίδι που δεν έχει
γυρισμό. Ο Γιώργος ξε-
κίνησε τη σταδιοδρομία
του στους ΕΗΣ από τα

Πράσινα Λεωφορεία. Ένα ατύχημα όμως τον
έστειλε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νο-
σοκομείο και μετά συνέχισε να προσφέρει τις
υπηρεσίες του από την εσωτερική υπηρεσία
φθάνοντας στον βαθμό του Προϊσταμένου Τμή-
ματος. Διακρινόταν για τη φιλοτιμία του και το
ακέραιο του χαρακτήρα του. Ευσυνείδητος και
σωστός σε όλες τις ενέργειές του και μετά τη
συνταξιοδότησή του συνέχισε να ενδιαφέρεται
για τα τεκταινόμενα του Σωματείου μας, του
οποίου ήταν τακτικός επισκέπτης. Καλό σου τα-
ξίδι αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιώργο, πάντα
θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Ευχόμαστε να

έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι. Αι-
ωνία η μνήμη σου.

ΣΦΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1925-2019

Στις 13 Ιανουαρίου
2019 ο συνάδελφος Στέ-
λιος έφυγε για το μεγάλο
ταξίδι που δεν έχει επι-
στροφή. Ο Στέλιος εργά-
στηκε στους ΕΗΣ ως
οδηγός στα πράσινα λεω-
φορεία. Για λόγους υγεί-

ας συνταξιοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 1971.
Είχε όμως σαν συνταξιούχος μία αγωνιστικότη-
τα και συμμετείχε σε κάθε εκδήλωση του Σω-
ματείου μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής
του. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Στέ-
λιο. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη σου.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτροδηγός 1947-2019

Στις 20 Ιανουαρίου 2019 έφυγε από κοντά
μας ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης. Υπήρξε
καλός και έντιμος άνθρωπος εργάσθηκε πολλά
χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως ηλεκτροδηγός.
Πάντα για δικούς του λόγους εργαζόταν βράδυ
και δεν ήταν γνωστός σε όλους τους συναδέλ-
φους του. Όσοι των γνώριζαν και συνεργάστη-
καν μαζί τους έχουν έναν καλό λόγο να πουν
γι’ αυτόν. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά του και ευχόμεθα ο Ύψι-
στος Θεός να τους χαρίζει παρηγοριά, υγεία και
δύναμη για να τον θυμούνται. Ευχόμαστε να εί-
ναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε συνάδελ-
φε Γιάννη.

ΣΒΕΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σταθμάρχης Β΄ 1942-2019

Στα 77 του χρόνια αποχαιρέτησε την μάταιο
τούτο κόσμο και ξεκίνησε
για το μεγάλο ταξίδι προς
την αιωνιότητα ο αγαπη-
τός φίλος και συνάδελ-
φος Γιώργος. Με τον
Γιώργο είχαμε μία κοινή
πορεία στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
ήταν το χαμογελαστό παι-

δί που δεν είχε μέσα του κακία αλλά μόνο αγά-
πη, ήταν τίμιος και ηθικός, αγαπούσε τη δουλειά
του αλλά και τους συναδέλφους του. Όμως πολ-
λά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον
εξανάγκασαν να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και
να πορευτεί τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του
ως συνταξιούχος με τα προβλήματά του. Οι ευ-
χές όλων μας ας συνοδεύουν τον αγαπητό συ-
νάδελφο στο αιώνιο ταξίδι του και το χώμα που
τον δέχτηκε στους κόλπους του, ας είναι ελα-
φρύ. Ο πανάγαθος Θεός ας αναπαύσει την ψυχή
του και ας σκορπίσει βάλσαμο παρηγοριάς στα
προσφιλή και αγαπημένα του πρόσωπα. Αιωνία
η μνήμη σου αγαπημένε φίλε και συνάδελφε
Γιώργο.

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

ΠΕΝΘΗ Αυτοί  που έφυγαν

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας,
καταθέσαμε τα παρακάτω ποσά σε διάφορα Ιδρύματα αντί στε-
φάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα
από κοντά μας:
❱ Στη μνήμη του Νικόλαου Δημαράκη και ύστερα από επιθυμία
της συζύγου του κας. Αικατερίνης Δημαράκη το ποσό των 60
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για
τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου .
❱ Στη μνήμη του Παναγιώτη Βαρβέρη και ύστερα από επιθυμία
της συζύγου του κας. Παναγιώτας Βαρβέρη το ποσό των 60 ευ-
ρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
❱ Στη μνήμη του Δημητρίου Λειβάδη και ύστερα από επιθυμία
της συζύγου του κας. Σωτηρίας Λειβάδη το ποσό των 60 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις
ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου.
❱ Στη μνήμη της Ιωάννας Τζανετοπούλου και ύστερα από επι-
θυμία της θυγατέρας της Παναγιώτας Ιωακείμ-Τζανετοπού-
λου το ποσό των 60 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθη-
τριών του Γυμνασίου.

Αντί Στεφάνου
Η κα. Ελένη Δέδε κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της

και συναδέλφου μας Δημητρίου Δέδε, το ποσό των 30
ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Ευστάθιος Κρατημένος κατέθεσε στη
μνήμη του ανιψιού του Γεωργίου Μυλωνά, το ποσό
των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Δήμητρα Σκάρλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύ-
γου της και συναδέλφου μας Νικολάου Σκάρλου, το
ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Αντωνία Παπαφραντζέσκου κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Παύλου Παπα-
φραντζέσκου, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής κατέθεσε στη μνήμη
του κουμπάρου του και συναδέλφου μας Ευθυμίου
Ταλαμάγκα, το ποσό των 30 ευρώ, για το Σωματείο και
την εφημερίδα.

Ο συνάδελφος Ηλίας Σαρατσιώτης κατέθεσε στη μνήμη
του θείου του και συναδέλφου μας Νίκου Μπουζαλά, το
ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Δήμητρα Λέπουρα κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ζύγου της και συναδέλφου μας Φανουρίου Λέπουρα,
το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωμα-
τείου.

Η κα. Αικατερίνη Χαρκιωλάκη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου Χαρκιω-
λάκη, το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σω-
ματείου.

Η κα. Βαρβάρα Κατσαρού κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ζύγου της και συναδέλφου μας Μοδέστου Κατσαρού,
το ποσό των 30 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωμα-
τείου.

Ο κ. Ευάγγελος Μπόλωσης κατέθεσε στη μνήμη των
γονιών του Κωνσταντίνου και Χρυσούλας Μπόλωση,
το ποσό των 100 ευρώ, για το Σωματείο και την εφη-
μερίδα.

Ο συνάδελφος Δημήτρης Γεωργακόπουλος κατέθεσε
στη μνήμη των συναδέλφων που έχουν φύγει από την
προσωρινή ζωή, το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκο-
πών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην



Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για την πορεία των Δικα-

στικών Υποθέσεων που χειρίζεται το Σωματείο
μας.

1. Εκδίκαση προσφυγών για υπηρεσία πέραν
των 35 ετών
Η υπόθεση αυτή αφορά τους συναδέλφους που

συνταξιοδοτήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2010
μέχρι τον Ιούνιο του 2011 καθώς το άρθρο 25 πα-
ράγραφος 2 του νόμου 3863/2010 ανέφερε: «Το
ποσό της σύνταξης για όσους παραμένουν στην
υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συνταξί-
μου χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες
έτος ασφάλισης έως και του 37ου έτους και κατά
3,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης πέραν του
37ου έτους μέχρι του 40ου. Η προσαύξηση αυτή
χορηγείται και πέρνα του 80% των συντάξιμων
αποδοχών της προηγουμένης παραγράφου». Ψη-
φίστηκε όμως ο νόμος 4019/2011 και με το άρθρο
20 κατέστησε ανενεργό το άρθρο 25 του νόμου
3863/2010 το οποίο έδινε κίνητρα παραμονής στην
εργασία πέραν των 35 ετών. Κατόπιν ήρθε και η
Διοίκηση του Εντασσόμενου Ταμείου και παρά την
απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής και
κόντρα στον νόμο του κράτους προέβη σε προ-
σφυγή εναντίον των συναδέλφων που είχαν συν-
ταξιοδοτηθεί με τις ευεργετικές διατάξεις του νό-
μου 3863/2010. Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα της
Διοίκησης για το ατόπημα αυτό, πάντως ήταν αν-
τεργατικά και ενάντια στους ψηφισμένους νόμους
του κράτους.

Οι υποθέσεις εκδικάστηκαν και είχαν όλες
πρωτόδικα θετικό αποτέλεσμα για όλες καθώς και
σε όσες εκδικάστηκαν στο Εφετείο.

2. Εφέσεις για τις αποζημιώσεις
Από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Σεπτέμ-

βριο του ιδίου έτους συνταξιοδοτήθηκαν 86 συνά-
δελφοί μας οι οποίοι πήραν τη νόμιμη αποζημίωση
τους από τον φορέα που εργάζονταν μετά από από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
μετά την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Όμως
μετά από 4 χρόνια ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος
4256/2014 άρθρο 49 που μετά από κυοφορία 3
ετών το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Δη-
μόσιας Διοίκησης μας γνωστοποίησε στις
20/12/2014 την έκθεση της επιτροπής που ορίστη-
κε από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στις
23 Ιανουαρίου 2012 μετά από ανώνυμη καταγγελία
αναφορικά με τη νομιμότητα της καταβολής απο-
ζημίωσης, στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδό-
τησης, υπαλλήλους της πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε..

Η επιτροπή μετά από συνεχείς συνεδριάσεις επί
τρία έτη, έκρινε ότι όχι μόνο πρέπει να εφαρμο-
στούν οι αναγκαστικοί νόμοι 173 του 1967 και 618
του 1970 αλλά προχώρησε ακόμη πιο μπροστά γιατί
ενώ ο αναγκαστικός νόμος του 1967 έλεγε ότι «τυ-

χόν καταβληθέντα, πέρα των ανωτέρω ορίων, ποσά
εις τους δικαιούχους, μέχρι της ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος, δεν αναζητούνται.». Σήμερα
το πόρισμα της επιτροπής λέει τα εξής:

«Επί σειρά ετών, η εταιρεία χορηγούσε στους
αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης εργαζομέ-
νους, ποσό αποζημίωσης που υπερέβαινε το εκά-
στοτε προβλεπόμενο από τον νόμο όριο, επικαλού-
μενη τις προβλέψεις των αντίστοιχων ΕΣΣΕ. Παρά
τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε το 2003 και
κυρίως από τον Σεπτέμβριο του 2011, ως προς η
νομιμότητα της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου, με
την υπ’ αριθμό 1175/20-12-2011 (Συνεδρίαση 512)
απόφαση του Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. αποφασίστηκε
η συνέχιση της καταβολής της αποζημίωσης των
αποχωρούντων στο ύψος που κατεβάλετο μέχρι
25/1/2012 που έληγε η ισχύς της ΕΣΣΕ».

Η εν λόγω απόφαση ανεστάλη με την υπ’ αριθ.
1196/24-1-2012 (Συνεδρίαση 516) απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Με τις διατάξεις του νόμου 4256/2014 (άρθρο
49) αναγνωρίστηκε τελικά η νομιμότητα της κατα-
βολής των εν λόγων αποζημιώσεων μέχρι την 31-
12-2010.

Κατά συνέπεια, η διαπιστωθείσα κατά τον πα-
ρόντα έλεγχο καταβολή αποζημίωσης ύψους
33.330,12 ευρώ σε καθένα από τους αποχωρήσαν-
τες από την ΗΣΑΠ Α.Ε. κατά το διάστημα 1/1/20122
-30/6/2011 και η αντίστοιχη σε 14 αποχωρήσαντες
από την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κατά το διάστημα 1/7/2011 –
12/8/2011, υπερβαίνει το θεσπισμένο ανώτατο όριο
αποζημίωσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«Η εταιρεία να προβεί στις ενέργειες αρμο-

διότητάς της, προκειμένου να εξετάσει το θέμα
της αναζήτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
των ποσών των αποζημιώσεων που υπερβαίνουν
τα προβλεπόμενα από 1/1/2011 και εντεύθεν».

Όμως έχουμε έναν προβληματισμό. Μήπως
πρέπει να τους είμαστε ευγνώμονες που την εί-
σπραξη των καταβληθέντων ποσών δεν την ζή-
τησαν εντόκως;

Έγιναν προσφυγές και είχαν θετικά αποτελέ-
σματα για τους συναδέλφους πρωτόδικα. Ακολού-
θησε μία έφεση που είχε όμως αρνητικό αποτέ-
λεσμα. Η υπόθεση αυτή θα εκδικαστεί στις 4 Μαρ-
τίου 2019 στον Άρειο Πάγο και θα πρέπει να είμα-
στε όλοι εκεί όχι μόνο αυτοί που τους αφορά το
θέμα αλλά όλοι οι συνταξιούχοι.

Για όλες τις πρωτόδικες υποθέσεις η Εταιρεία
έκανε προσφυγές στο Εφετείο και θα εκδικαστούν
από 18 Οκτωβρίου 2019 μέχρι 26 Μαρτίου 2021.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που τους κοι-
νοποιήθηκε η έφεση που έχει κάνει η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κατά της πρωτόδικης απόφασης του Ειρηνοδι-
κείου Αθηνών να επικοινωνήσουν άμεσα με τους
δικηγόρους τους καθώς και με το Σωματείο μας.

3. Αιτήσεις για μη παραγραφή των αναδρομικών
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές το σύνολο των

συνταξιουχικών οργανώσεων προέβησαν σε απο-
στολή αιτήσεων προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΜ.

Το Σωματείο μας έλαβε θέση στο θέμα αυτό
και συγκέντρωσε αιτήσεις με τις οποίες ζητούσε:

α) Να καταβληθούν αναδρομικά από την ημε-
ρομηνία συνταξιοδότησης του καθενός μέχρι σή-
μερα τα ποσά που είχαν παρακρατηθεί παράνομα
με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 που μετά
από απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας.

β) Να καταβληθούν αναδρομικά από την ημε-
ρομηνία συνταξιοδότησης του καθενός μέχρι σή-
μερα τα ποσά των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα
και επίδομα αδείας που είχαν καταργηθεί με τους
νόμους 4051/2012 και 4093/2012.

γ) Οι αιτήσεις θα έχουν θέση για τη μη παρα-
γραφή των ποσών για 6 μήνες.

Οι έγγραφες αιτήσεις που συμπλήρωνε το Σω-
ματείο μας έγινα μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2018 κα-
θώς μία εγκύκλιος του ΕΦΚΑ έλεγε ότι από 12 Νο-
εμβρίου θα δέχεται μόνο ηλεκτρονικά αιτήσεις.
Δεν γνωρίζουμε γιατί έπαψε ο ΕΦΚΑ να δέχεται
έγγραφες αιτήσεις ασφαλώς θα είχε τους σκο-
πούς του. Πάντως το Υπουργείο Εργασίας όπως
φαίνεται τις αιτήσεις δεν τις έλαβε υπ’ όψιν του.

Έτσι φτάσαμε στις αγωγές με τις οποίες ζητάμε
να μας αποδοθούν τα παρακρατηθέντα ποσά από
τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις καθώς και
τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και επίδομα αδεί-
ας μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας του 2015 που έκρινε παράνο-
μες τις μειώσεις των συντάξεων και την κατάργηση
των δώρων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.

Αναμένουμε δε και την απόφαση της Ολομέ-
λειας του Συμβουλίου της επικρατείας που ζητάμε
να είναι αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου
4387/2016 (του Νόμου Κατρούγκαλου) για τα συν-
ταξιοδοτικά και ασφαλιστικά άρθρα που μας αφο-
ρούν.

4. Πιλοτικές αγωγές
Στις 3 και 7 Μαΐου 2018 εκδικάστηκαν οι πιλο-

τικές αγωγές που είχε κάνει το 2014 το Σωματείο
μας για τις παράνομες παρακρατήσεις των συντά-
ξεών μας κύριων – επικουρικών καθώς και την
κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα
και επίδομα αδείας με τους νόμους 4051/2012 και
4093/2012.

Είχαμε τις αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Αθηνών 18222/2018 και 18583/2018 οι
οποίες ήταν θετικές για το Σωματείο μας και για τη
μεν κύρια σύνταξη ο ΕΦΚΑ έκανε έφεση για τη δε
επικουρική το Επικουρικό Ταμείο δεν έκανε έφεση
και η απόφαση θα πρέπει να γίνει εκτελεστή.

Η Διοίκηση
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Αλλαγές
στη χορήγηση
των γυαλιών
οράσεως από
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Μετά τις αποφάσεις 18222/2018 και 18583/2018

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που πιλο-
τικά είχε καταθέσει το Σωματείο μας το 2014 που
στηρίζονταν στις αποφάσεις 2287 και 2288 της
Ολομέλειας του ΣτΕ και τη μεγάλη δημοσιότητα που
έχει λάβει το όλο θέμα, σας ενημερώνουμε για τις
μέχρι σήμερα κινήσεις του Σωματείου μας καθώς
και για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφά-
σεις της Ολομέλειας του τον Ιούνιο του 2015, έκρι-
νε τις σχετικές διατάξεις των νόμων 4051/2012 και
4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν ακόμη περισ-
σότερο, από 1-1-2012 οι μηνιαίες κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις μας και καταργήθηκαν τα δώ-
ρα Πάσχα – Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας
τόσο από τις κύριες όσο και από τις επικουρικές,
ως αντισυνταγματικές και συνεπώς παράνομες.
Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση νομοθέτησε τη μη
κατάργηση των διατάξεων των δύο αυτών νόμων
που μας θίγουν κατάφορα. Η άρνηση από την
πλευρά της κυβέρνησης να προβεί στη νομοθετική
ρύθμιση του θέματος μας υποχρέωσε να προχω-
ρήσουμε σε δύο πιλοτικές αγωγές στο ΙΚΑ για τις
κύριες συντάξεις και στο ΕΤΕΑΜ για τις επικου-
ρικές το 2014. Οι υποθέσεις εκδικάστηκαν πρω-
τόδικα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στις
3 και 7 Ιουνίου 2018 και εξεδόθησαν οι αποφάσεις
18222/2018 και 18583/2018 που δικαιώνουν τους
ενάγοντες συναδέλφους. Μετά τις αποφάσεις αυ-
τές το Σωματείο μας κάλεσε όλους τους συναδέλ-
φους να υποβάλλουν μία αίτηση που να αιτούν να
τους καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ και από το Επι-

κουρικό Ταμείο τα αναδρομικά που αναλογούν
στον καθένα από εμάς αλλά και να μην παραγρα-
φούν μετά την παρέλευση της πενταετίας.

Οι συνάδελφοι αυτοί που υπέβαλαν την αίτηση
της μη παραγραφής έχουν το δικαίωμα να προσφύ-
γουν με αποζημιωτικές αγωγές μέσα σε διάστημα
έξι μηνών. Όποιοι δεν υποβάλλουν τις αιτήσεις αυ-
τές ή δεν ασκήσουν αγωγή μέσα στο 6μηνο, με την
προϋπόθεση βεβαίως, ότι δεν θα λάβουν νωρίτερα
αρνητική απάντηση από τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ,

θα δικαιούνται αποζημίωση από 1-1-2014 και μετά.
Η δεύτερη ενέργεια του Σωματείου μας ήταν η

προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Έτσι σε συνεργασία με
τους δικηγόρους του Σωματείου αποφασίσαμε ότι
θα πρέπει να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για να
δικαιωθούμε. Για να γίνει όμως η προσφυγή χρει-
άζονται ορισμένα δικαιολογητικά για τα οποία σας
έχουμε ήδη ενημερώσει αλλά και πάλι θα τα ανα-
φέρουμε και αυτά είναι:

Τα φύλλα της επικουρικής σύνταξης του 2012
και 2015.

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Αποδεικτικό κατάθεσης στην τράπεζα ποσού

50,00 ευρώ σε λογαριασμό που θα ζητήσετε από
το Σωματείο για τον δικηγόρο.

Συμπλήρωση ιδιωτικού συμφωνητικού.
Όσο δε για τις καταστάσεις της κύριας σύνταξης

έχει φροντίσει το Σωματείο για όλα τα μέλη του.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η προσφυγή

στη Δικαιοσύνη δεν είναι υποχρεωτική γι’ αυτούς
που δεν θέλουν να συμμετάσχουν καθώς επίσης
ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα της επιλογής
του δικηγόρου που θα θέλει να τον εκπροσωπήσει
πέραν από τους δικηγόρους που συνεργάζεται το
Σωματείο. Είναι στην ελεύθερη επιλογή του κα-
θενός αν θέλει ή όχι να προσφύγει στη Δικαιοσύνη
καθώς και η επιλογή του δικηγόρου που θέλει να
τον εκπροσωπήσει.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
στη διάθεση του κάθε συναδέλφου να τον ενημε-
ρώσει αναλυτικά για το όλο θέμα και να τον βοη-
θήσει στην όποια απόφαση έχει πάρει για το θέμα
αυτό.         Η Διοίκηση
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012

Ανακοίνωση 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως μας ενημέρωσαν από το Δικηγορικό γρα-
φείο του κ. Λουκά Αποστολίδη με το οποίο συνερ-
γάζεται το Σωματείο μας, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου
2019 θα δέχεται τα έγγραφα που είναι απαραίτητα
για την κατάθεση αγωγής για τη μη εφαρμογή της
απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας που έκρινε παράνομες τις μειώσεις των
συντάξεών μας κύριων – επικουρικών, καθώς και
των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα – Επίδομα
Αδείας με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012.

Όποιος συνάδελφος και συναδέλφισσα θέλει να
συμμετάσχει στις αγωγές που κάνουμε θα πρέπει
να συγκεντρώσει και να καταθέσει έγκαιρα τα απα-
ραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά στα γραφεία
του Σωματείου μας ή στα γραφεία των δικηγόρων.
Αν υπάρξει κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Η Διοίκηση

Νέος γύρος ταλαιπωρίας και προβλη-
μάτων ξεκίνησε για όσους ασφαλισμέ-
νους χρειάζεται να αποκτήσουν γυαλιά
οράσεως και γενικά είδη οπτικών από το
νέο έτος. Μέχρι και τον περασμένο
Οκτώβριο οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ
μπορούσαν να αγοράζουν γυαλιά με
ηλεκτρονική συνταγή προπληρώνοντας
όλη την αξία του είδους στο κατάστημα
οπτικών και καταθέτοντας στη συνέχεια
την απόδειξη στις κατά τόπους Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Βάσει
του Κανονισμού Παροχών οι ασφαλισμέ-
νοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν να ανανεώνουν
τα γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια και
τους δικαιολογείται δαπάνη ύψους έως
και 100 ευρώ. Βεβαίως η διαδικασία της
αποζημίωσης των ασφαλισμένων ήταν
και παραμένει εξαιρετικά χρονοβόρα
καθώς η αναμονή για την εξόφληση και
την πίστωση των χρημάτων στους λογα-
ριασμούς των δικαιούχων ξεπερνούσε
τους 12 μήνες κατά μέσο όρο υποβάλ-
λοντας στον ΕΟΠΥΥ κάθε μήνα 30.000
αιτήματα για αποζημιώσεις οπτικών. Αυ-
τό το σύστημα επιχείρησε να αλλάξει ο
ΕΟΠΥΥ που δυστυχώς όμως σκόνταψε
στην αδιαλλαξία των οπτικών οι οποίοι
θέλουν άμεση εξόφληση από το κράτος,
των χρημάτων που δικαιούνται και δεν
δέχονται τη μονομερή απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ για
τον τρόπο πληρωμής.

Τι προβλέπεται με το νέο σύστημα.
Οι ασφαλισμένοι του οργανισμού θα

λαμβάνουν από τον οφθαλμίατρο την
ηλεκτρονική γνωμάτευση για το οφθαλ-
μικό πρόβλημα και τη σχετική βεβαίωση
πληρωμής για το είδος που πρέπει να
λάβουν.

Με αυτά τα δύο έντυπα θα απευθύ-
νονται σε ελεγκτή γιατρό για έγκριση και
στη συνέχεια σε κατάστημα οπτικών
όπου θα δίνουν το voucher και θα παίρ-
νουν τα οπτικά τους. Την όποια διαφορά
από τη συνολική αξία θα την καταβάλουν
οι ίδιοι έχοντας συμβάσεις με ελάχιστον
αριθμό οπτικών καταστημάτων, 6 σε σύ-
νολο, 2.500 οπτικών καταστημάτων στη
χώρα μας.

Ο ΕΟΠΥΥ μετέθεσε κατά τρεις μήνες,
από 1η Ιανουαρίου 2019 την εφαρμογή
του συστήματος επιχειρώντας να κερδί-
σει χρόνο και τυχόν νέους συμβαλλόμε-
νους οπτικούς. Ούτε όμως και αυτή η
παράταση στάθηκε ικανή να πείσει τους
οπτικούς για να ενταχθούν στο σύστημα.
Στην πράξη οι ασφαλισμένοι θα διαπι-
στώσουν ότι έχουν μόνο μία επιλογή και
αυτή είναι να πληρώνουν από μόνοι τους
τα γυαλιά τους καθώς και ό,τι άλλο οπτι-
κό είδος θα χρειαστούν, θα λειτουργούν
χωρίς να έχουν ασφαλιστική κάλυψη σε
ένα θέμα καίριο για τους ανθρώπους της
τρίτης ηλικίας την οποία κανένα κρατικό
όργανο δε σέβεται και δεν υπολογίζει. Η
ανακοίνωση του Προέδρου της Ομο-
σπονδίας Οπτομετρών Ελλάδας αναφέ-
ρει «θα δεχόμαστε χαρτιά αντί χρημάτων
αλλά υποχρεωτικά θα πληρώνουμε τοις
μετρητοίς όλα τα πάγια έξοδά μας. Επί-
σης, είναι βέβαιο ότι θα εισπράττουμε
μειωμένα χρήματα λόγω κουρέματος,
ενώ εμείς θα έχουμε φορολογηθεί και
πληρώσει προκαταβολικά για το σύνολο
του ποσού του Φ.Π.Α.». Έτσι όλο το βά-
ρος το επωμίζεται αυτός που έχει ανάγ-
κη απόκτησης γυαλιών καθώς οι οπτικοί
είναι αντίθετοι με τις αποφάσεις του
Υπουργείου Υγείας.

Η Διοίκηση

Πορεία Δικαστικών Υποθέσεων



Και το φετινό ημερολόγιο το οποίο μετά από συλλογικές προσπάθειες εκτύπωσε το Σωμα-
τείο και αναφέρεται στα 150 χρόνια ζωής και προσφοράς των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ
είχε θετική απήχηση όχι μόνο στα μέλη του Σωματείου μας, αλλά και όπου αλλού πήγε.

Η θετική απήχηση του ημερολογίου είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που κατέβαλαν όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτό το μαρτυρούν
τα εκατοντάδες τηλεφωνήμα-
τα και δεκάδες επιστολές που
μας επαινούν για αυτήν την
προσπάθειά μας. Αυτά όλα
μας οπλίζουν με δύναμη και
θάρρος για να κάνουμε και
άλλα βήματα μπροστά. Βήμα-
τα που να αναδεικνύουν το
Σωματείο μας σε ένα πρωτο-
πόρο Σωματείο, ζηλευτό από
όλους.

Ελλείψει χώρου δεν έχου-
με τη δυνατότητα να δημοσι-
εύσουμε όλες τις επιστολές
που λάβαμε, επιλέξαμε μόνο
μία και αυτή είναι του αγαπη-
τού συναδέλφου Δημήτρη Γε-
ωργακόπουλου τον οποίο θερ-
μά ευχαριστούμε για τις ευχές
του και τις ανταποδίδουμε με
σεβασμό και αγάπη. Ευχαρι-
στούμε δε όλους όσους μας
τηλεφώνησαν και μας έγρα-
ψαν τα εγκάρδια λόγια τους
και για τις ευχές τους και τους
δίνουμε την υπόσχεση ότι
πάντα θα προσπαθούμε για
ό,τι το καλύτερο.

Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, είναι γνωστό
σε όλους ότι εδώ και 9 χρόνια όλοι οι Έλληνες
πολίτες και ειδικά οι συνταξιούχοι βρίσκονται αν-
τιμέτωποι με πολλά και ανυπέρβλητα προβλήμα-
τα, που δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνοι τους
να τα αντιμετωπίσουν. Σήμερα όλοι οι συνταξι-
ούχοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης
γιατί με τις αλλεπάλληλες διαδοχικές μειώσεις
των συντάξεών των, το ποσό που λαμβάνει σή-
μερα η πλειοψηφία του συνταξιούχου δεν είναι
σύνταξη αλλά φιλοδώρημα. Ανύπαρκτη είναι επί-
σης η φροντίδα του κράτους για την υγεία μας, ή
δε φαρμακευτική και νοσοκομειακή παροχή του
κράτους είναι για κλάματα. Δεν υπάρχει κράτος
πρόνοιας και αυτό θα το νιώσει όποιος θα έχει
την ατυχία να νοσηλευτεί σε κάποιο δημόσιο νο-
σοκομείο της χώρας. Τις κυβερνήσεις των τελευ-
ταίων ετών τα θέματα της υγείας δεν τους ενδια-
φέρουν όπως φαίνεται περί άλλων τυρβάζουν.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, μπροστά σε όλα
αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμε-
ρα εμείς οι απόμαχοι της εργασίας, δεν πρέπει
να μένουμε αδρανείς, απαιτείται εγρήγορση, συ-
σπείρωση και αγώνας. Ο αγώνας όμως θα πρέπει
να γίνει από όλους, καθώς το θέμα της υγείας
μας αφορά όλους, και όχι από τους λίγους και
τους ονειροπόλους. Επιβάλλεται συστράτευση
όλων των Ελλήνων πολιτών εργαζομένων και
συνταξιούχων. Μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε
να σταματήσουμε την ανάλγητη κρατική μηχανή
που ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Χρει-
άζεται να συσπειρωθούν όλοι στα σωματεία τους
αυτά που υπάρχουν και αν νομίζουν ότι δεν τους
εκπροσωπούν επάξια ας φροντίσουν να τα αλλά-
ξουν για να ξεκινήσει ο αγώνας ζωής και θανάτου
πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, σε καλούμε να
εγκαταλείψεις την άνεση του καναπέ, έλα στο Σω-
ματείο σου να μάθεις και να ενημερωθείς για τα
προβλήματα τα οποία είναι και δικά σου και όλοι
μαζί να μπορέσουμε να τα αντιπαλέψουμε. Δεν
υπάρχει μαγικός τρόπος επίλυσης των προβλημά-
των. Η λύση είναι μία, συσπείρωση και αγώνας.

Η Διοίκηση

Στις 15 Ιανουαρίου 2019 στα γραφεία του Σωματείου μας μετά τη συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έκοψε την πίτα για τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής παρουσία πολλών συ-
ναδέλφων μας και εργαζομένων του φορέα που εκείνη την ώρα βρίσκονταν

στο Σωματείο μας με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει καλύτερες μέρες για
μας τους απόμαχους της εργασίας και να βγούμε ουσιαστικά από την μα-
κροχρόνια οικονομική κρίση, αλλά και σε όλη τη ταραγμένη υφήλιο να
έρθει επιτέλους η ειρήνη, η αγάπη και η αλληλεγγύη.        Η Διοίκηση
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Από 14 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2019 στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στον
Πειραιά τρίτος όροφος γραφείο 21 τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 το πρωί μέχρι 130:00 το
μεσημέρι θα γίνεται η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται
1. Για τα προστατευόμενα μέλη, εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του προηγούμενου

έτους.
2. Για τα παιδιά που είναι άνεργα και είναι άνω των 18 μέχρι 24 ετών υπεύθυνη δήλωση.
3. Για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι άνω των 18 ετών και μέχρι 26 έτη πιστοποιητικό

σπουδών.
Προσοχή
Τα βιβλιάρια που γράφουν «ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΩ» δεν χρειάζονται θεώρηση.

Η Διοίκηση

Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας

Στον αέρα βρίσκεται το θέμα του οικογενει-
ακού γιατρού και το Υπουργείο Υγείας αναζητά
κίνητρα ώστε να πείσει γιατρούς και πολίτες
για την εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού.
Σήμερα είναι ενδεικτικό ότι μόλις το 10% των
πολιτών έχουν εγγραφεί στο νέο σύστημα της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) με
τις μηχανές αντί να το επιταχύνουν το θέμα κα-
θώς από 1ης Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να γί-
νει η επίσημη έναρξη του θεσμού, λειτουργούν
στο ρελαντί. Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός, σε συνέντευξη τύπου που
παρέθεσε πρόσφατα, ξεδίπλωσε έναν μηχανι-
σμό πριμοδότησης στα ραντεβού για επίσκεψη
σε ειδικό γιατρό ή για εξετάσεις, που θα πρέ-
πει να κλείνονται από τον οικογενειακό γιατρό.
Έτσι οι λεγόμενοι συνεπείς προς το σύστημα
πολίτες θα έχουν προτεραιότητα και επομένως
λιγότερο χρόνο αναμονής σε πρώτη φάση στα
Κέντρα Υγείας και σε δεύτερη φάση στα νοσο-
κομεία. Δηλαδή είναι μία πίεση προς τους πο-
λίτες να ενταχθούν στο σύστημα χωρίς βέβαια
να αναφέρεται ο κύριος Υπουργός στην απρο-
θυμία των γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων
να ενταχθούν και να υπηρετήσουν το νέο σύ-
στημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Π.Φ.Υ.). Μετριάζοντας την ανισορροπία που
προκύπτει στην εξυπηρέτηση των πολιτών,
εξαιτίας της αδυναμίας στελέχωσης της
Π.Φ.Υ., ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Σταμάτης Βαρδαρός διευκρίνισε ότι εκεί όπου
υπάρχει επάρκεια οικογενειακών γιατρών θα
μειώνονται τα διαθέσιμα ραντεβού σε ειδικούς
γιατρούς, για τους μη εγγεγραμμένους πολί-
τες. Αντιστρόφως ανάλογα, στις περιοχές όπου
προκύπτουν κενά το μέτρο δεν θα λάβει τιμω-
ριτική μορφή και οι πολίτες θα καλύπτονται
όπως και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση η επί-
σκεψη σε ειδικό γιατρό θα είναι ελεύθερη,
όπως ισχύει σήμερα αλλά εξετάζεται να υπάρ-
χει μεγαλύτερη αποζημίωση όταν γίνεται μέσω
παραπομπής από οικογενειακό γιατρό.

Η Διοίκηση

Οικογενειακός
Γιατρός

Θετικά τα σχόλια 
για το ημερολόγιο μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας απευθύνουμε μέσα από τα βάθη της

καρδιάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα
αυτά που προσφέρετε στο Σωματείο μας ει-
δικά σήμερα στους χαλεπούς καιρούς. Είναι
σε όλους γνωστό ότι όλοι εμείς οι συνταξι-
ούχοι βιώνουμε μία μακροχρόνια οικονομι-
κή κρίση και όχι μόνο. Υπάρχει όμως σε
όλους εσάς περίσσευμα αγάπης, καθώς και
συναδελφικής αλληλεγγύης που τόσο πολύ
την έχουμε ανάγκη σήμερα και αυτό απο-
δεικνύεται στην πράξη όταν οι συναδέλφισ-
σες και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι του Σω-
ματείου μας, από το περίσσευμα της αγάπης
τους ενισχύουν οικονομικά το Σωματείο
μας, γνωρίζοντας βέβαια ότι έτσι ενισχύουν
ακόμη περισσότερο τις δράσεις του προς
όφελος όλων μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Οι ενέργειές σας αυτές σήμερα, μας γε-

μίζουν χαρά αλλά και ευθύνες. Ευθύνες στο
να προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη αν-
ταπόκριση στα κελεύσματα σας για να κα-
ταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες
ώστε τα όποια προβλήματα μας ταλανίζουν
να βρουν τη λύση τους. Και αυτό κάνουμε
πιστέψτε μας.

Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε
στις όποιες ενέργειές μας.

Σας ευχαριστούμε που είσαστε δίπλα
μας.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη
ζεστασιά με την οποία με περιβάλλετε.

Σας υποσχόμαστε από πλευρά μας ότι για
όλα αυτά που μας προσφέρετε θα είμαστε
πάντα κοντά σας με αγάπη και σεβασμό.

Η Διοίκηση

Σας ευχαριστούμε

Τα προβλήματα 
των Συνταξιούχων

ζητούν λύσεις

Κοπή πίτας στο Σωματείο μας

Επιστολή του συναδέλφου μας 
Δημήτρη Γεωργακόπουλου

Ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγ-
κτική Επιτροπή του Σωματείου μας, για τις ευχές σας, αν-
τευχόμενος καλές γιορτές και ο καινούργιος χρόνος 2019,
να σας χαρίζει προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευ-
τυχία.

Υ.Γ. Μαζί με τις ευχές μου – εκφράζω τα θερμότατα συγχαρητήριά
μου για το πολύ μελετημένο και εμπνευσμένο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019.
<Καλύτερο δεν υπάρχει>.

Με συναδελφική αγάπη
Δημήτρης Γεωργακόπουλος

Έψαλλαν τα κάλαντα
Η μπάντα της Πολιτιστικής Λέσχης Περάματος

με επικεφαλής τον αεικίνητο Πρόεδρο Χαράλαμπο
Δρακάτο παραμονές Χριστουγέννων έψαλλε τα κά-
λαντα στα γραφεία του Σωματείου μας. Τους ευχα-
ριστούμε πολύ και τους ευχόμαστε καλές γιορτές
και χρόνια πολλά.

Η ΔιοίκησηAγωνία στους Συνταξιούχους
για τον 13ο και 14ο Μισθό

Εκδικάστηκε την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου
από το Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση

που αφορούσε τον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων
υπαλλήλων που περικόπηκαν με τον Ν. 4093/2012.

Η υπόθεση εισήχθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ
μετά από την απόφαση του Στ Τμήματος που έκρινε
αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν. 4093/2012,
με τις οποίες καταργήθηκε εντελώς ο 13ος και 14ος
μισθός καθώς και το επίδομα αδείας.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στο προσε-
χές διάστημα.

Συνήθως οι αποφάσεις του ΣτΕ δημοσιεύονται
σε χρόνο τέσσερις έως έξι μήνες. Πάντως λόγω της
σπουδαιότητας του θέματος δεν αποκλείεται η
απόφαση να δημοσιευθεί περί τα τέλη Μαρτίου. 

Η Διοίκηση



Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Με αφορμή τα θλιβερά περιστατι-
κά που κατά τακτά χρονικά διάστη-
ματα τώρα τελευταία δημιουργούνται
μεταξύ των γιατρών και των συνα-
δέλφων μας που θέλουν να εξετα-
στούν ή να συνταγογραφήσουν,
αναγκαστήκαμε να βγάλουμε σχετι-
κή ανακοίνωση την οποία θα πρέπει
να την μελετήσουμε όλοι και ο καθέ-
νας από εμάς να εκτιμά και να σέβε-
ται την εργασία και την προσφορά
του κάθε συναδέλφου τους. Ας κά-
νουμε όλοι μία προσπάθεια για να
μην επαναληφθούν στο μέλλον άλλα
θλιβερά επεισόδια.

Η Διοίκηση

Συναδελφική 

Αλληλεγγύη και 

Αλληλοσεβασμός

Σύμφωνα με την έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγ-
χου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» τον Σεπτέμ-
βριο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.463.557 συν-

τάξεις σε 2.561.381 συνταξιούχους.

– Οι 2.830.856 ήταν κύριες συντάξεις
– Οι 1.237.483 ήταν επικουρικές συντάξεις
– Οι 405.588 ήταν μερίσματα

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε

2.301.223.201,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και τις κρα-
τήσεις φόρου, κρατήσεις υπέρ υγείας καθώς και ΑΚΑΓΕ.

Το μέσο εισόδημα ανήλθε για τις:
– Κύριες συντάξεις σε 724,18 ευρώ
– Επικουρικές συντάξεις σε 172,32 ευρώ
– Μερίσματα σε 97,84 ευρώ,

διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα για όσους
δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη στα 896,5 ευρώ.

Όσο για την ηλικία των συνταξιούχων το

– 26% είναι ηλικίας άνω των 81 ετών
– 33% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών
– 37% μεταξύ 51 έως 70 ετών

ενώ το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25
ετών.

Όταν μιλάνε οι αριθμοί δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.
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Στοιχεία που τρομάζουν

Πώς διαμορφώνεται
το όριο

του αφορολόγητου

Μεγαλύτερο ποσό αποδείξεων μέσω πλα-
στικού χρήματος ή e-banking θα πρέπει
να συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι

από το νέος έτος για το χτίσιμο του αφορολόγη-
του. Σύμφωνα με πληροφορίες η σχετική διάταξη
αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και
θα προβλέπει υψηλότερο ποσό αποδείξεων από
25% έως 50% ανάλογα με ύψος του εισοδήματος
κάθε φορολογούμενου. Αν και ακόμα δεν έχουν
οριστικοποιηθεί τα ποσοστά, το ελάχιστο ποσό των
αποδείξεων που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι
φορολογούμενοι εκτιμάται ότι θα προκύψει από
το ύψος του εισοδήματός τους σε συνδυασμό με
την ακόλουθη προοδευτικά κλίμακα.
15% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ (σήμερα 10%)
20% για εισόδημα έως 10.001 ευρώ έως 30.000
ευρώ (σήμερα 15%)
25% για εισόδημα 30.001 ευρώ έως και άνω (σή-
μερα 20%)

Με βάση τη νομοθεσία κάθε μισθωτός συντα-
ξιούχος για να δικαιούται έκπτωση φόρου 2.100
ευρώ θα πρέπει να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονι-
κά μέσα πληρωμής δαπάνες για τις αγορές αγα-
θών ή την παροχή υπηρεσιών. Από την υποχρεω-
τική πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή
χρεωστικές κάρτες των δαπανών, εξαιρούνται οι
φορολογούμενοι 70 ετών και άνω και τα άτομα με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. 

Η Διοίκηση

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου 
του Σωματείου

TA NEA ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Ε.Ε.

Δραστήρια κινήθηκε και αυτό το δίμηνο που πέρασε το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπον-
δίας Συνταξιούχων Ελλάδας παρ’ ότι ήταν οι δύο μήνες των
εορτών, Χριστούγεννα – νέο έτος. Είχε επαφές και συζήτη-
σε με πολλούς κρατικούς παράγοντες τα πολλά και δύσκολα
προβλήματα που έχουν γίνει βραχνάς για τους συνταξιού-
χους της χώρας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε στη συνεδρίασή
του στις     22 Ιανουαρίου έκοψε την πίτα του, με την ευχή
το 2019 να είναι καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο από αυτό που

πέρασε. Με την ανατολή του νέου έτους θα πρέπει να κά-
νουμε όλοι μία προσπάθεια για να αναδείξουμε και να ανε-
βάσουμε την Α.Γ.Σ.Σ.Ε στο ύψος που πρέπει, για να έχει τα
επιθυμητά αποτελέσματα για το σύνολο των συνταξιούχων.
Για να επιτευχθούν όμως αυτά χρειάζεται οι ομοσπονδίες
και τα πανελλήνια σωματεία που την αποτελούν, να συστρα-
τευτούν και να αποφασίσουν πέρα από τις όποιες φιλοδο-
ξίες που έχει ο καθένας. Χρειάζονται αγώνες με έργα και
όχι μόνο λόγια. 

Η Διοίκηση

Ο Βασίλειος Πλαγιανάκος, αναπληρωτής κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανα-
λαμβάνει το τιμόνι του ΕΟΠΥΥ έπειτα από την
παραίτηση που υπέβαλε ο Σωτήριος Μπερσί-
μης. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας για
τη θέση του Διοικητού του οργανισμού εκδή-
λωσαν ενδιαφέρον 13 υποψήφιοι. Τελικά τη θέ-
ση κατέλαβε ο κύριος Πλαγιανάκος. Ο ΕΟΠΥΥ
είναι ένας νευρολογικός φορέας υγείας που
διαχειρίζεται ετησίως περί τα πέντε δις ευρώ
και το έργο που αναλαμβάνει ο νέος Διοικητής
του ΕΟΠΥΥ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για
να έλθει εις πέρας.

Ευχόμαστε ο νέος Διοικητής του ΕΟΠΥΥ να
σταθεί δίπλα στον άνθρωπο που έχει ανάγκη
των υπηρεσιών που είναι υποχρεωμένος να
προσφέρει ο οργανισμός αυτός. Η Διοίκηση

Αλλαγή φρουράς 
στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ Από τον κ. Δημήτρη

Μαρινόπουλο ο οποίος
συνεργάζεται με τα Σωμα-
τεία Εργαζομένων και τον
Συνεταιρισμό προσφέ-
ροντας προγράμματα
υγείας μέσω του Υγεία
Care λάβαμε την επιστολή
την οποία δημοσιεύουμε
για δική σας ενημέρωση.
Όποιος συνάδελφος θέλει
να ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα και θέλει περισσότε-
ρες πληροφορίες θα πρέ-
πει να επικοινωνήσει με
τον κ. Δημήτρη Μαρινό-
πουλο στα τηλέφωνα 210-
2322.997 – 6986.500401

Η Διοίκηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝωΣΗ
Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας ΣΤΑΣΥ

Συνεχίζεται η συνεργασίας με με το πρόγραμμα
Υgeia Care με την ίδια προνομιακή τιμή ένταξης για
τα μέλη μας που έχουν και οι εργαζόμενοι.

Το πρόγραμμα αναβαθμίστηκε για όλους με νέες
συνεργασίες σε πολυϊατρεία, που σημαίνει ότι όλες
οι ειδικότητες ιατρών παρέχονται με 10€ και δω-
ρεάν η εκτίμηση των εξετάσεων και η συνταγογρά-
φηση των φαρμάκων. Μετά το πρόβλημα που έχει
προκύψει με τον οικογενειακό ιατρό μας είναι απα-
ραίτητοι. Επίσης όλες οι εξετάσεις με ΕΟΠΠΥ πραγ-
ματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ.

Σας προτείνουμε να κάνετε τα δωρεάν τσεκ απ
που δικαιούστε (αιματολογικά, πλήρες οφθαλμο-
λογικό, οδοντιατρικό καθαρισμό) που στοιχίζουν
περισσότερο από την ετήσια συνδρομή.

Για λεπτομέρειες καλέστε 
210 2322.997 ή 6986500401 

ή στείλτε mail: ygeiacare100@gmail.com

Κοπή πίτας 
στην Βαρυμπόμπη

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στους χώρους της κατασκή-
νωσης «Χαρούμενο Χωριό» στην Βαρυμπόμπη η πρωτοχρονιάτική εκδή-
λωση με κοπή πίτας για τους φίλους και τους κατασκηνωτές του «Χαρού-

μενου Χωριού», όπου οι μικροί κατασκηνωτές είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν γεγονότα της καλοκαιρινής περιόδου, να χορέψουν και να παίξουν. Ήταν
μία ηλιόλουστη μέρα όμως ο κακός καιρός των προηγούμενων ημερών αποθάρρυνε
πολλούς και έτσι η προσέλευση ήταν μικρή και μόνο για τους θαρραλέους.

Ευχόμαστε από την πλευρά μας χρόνια πολλά – καλή χρονικά και στους υπευ-
θύνους να έχουν πάντα το κέφι και το μεράκι για να διατηρούν αυτόν τον πανέ-
μορφο χώρο ανοιχτό αφ’ ενός γιατί προσφέρει ό,τι έχει ανάγκη ένα παιδί και αφ’
ετέρου για ιστορικούς και συναισθηματικούς λόγους.

Η Διοίκηση



Παρατείνεται η αγωνία των συνταξιού-
χων όσων αφορά τον επανυπολογι-
σμό των κύριων συντάξεων και έτσι

εξακολουθεί να παραμείνει βασανιστικά το
ερώτημα, θα παραμείνει τελικά ίδια η σύν-
ταξή μας ή θα έχει μείωση και εάν ναι, ποια
θα είναι αυτή…;

Αδιευκρίνιστες είναι μέχρι σήμερα οι
πληροφορίες, ωστόσο η κα. Δ/ντρια του Τα-
μείου μας όπως μας πληροφόρησε δεν έχει
λάβει ακόμη την εντολή να προχωρήσει τον
επανυπολογισμό. Έτσι θα εξακολουθήσου-
με να ζούμε με την αγωνία άγνωστο για πό-
σο χρονικό διάστημα ακόμη…

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο επα-
νυπολογισμός των συντάξεών μας
από 1-1-2019 θα γίνεται με τον νόμο
Ν. Κατρούγκαλου. Μέχρι σήμερα η
σύνταξή μας ήταν καθαρά ανταποδοτική.
Στο εξής θα αποτελείται από την Εθνική
σύνταξη που επί της ουσίας δεν είναι σύν-
ταξη αλλά ένα προνοιακό επίδομα, το οποίο
θα καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνη-
ση. Από το ανταποδοτικό τμήμα το οποίο
δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό
αφού θα είναι κατά πολύ μειωμένο, λόγω
των πολύ χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης
και από την προσωπική διαφορά η οποία

από το τέλος του 2019 δεν γνωρίζουμε ποια
θα είναι η τύχη της αφού ο νόμος προβλέπει
την κατάργησή της.

Καθοριστικές θα είναι οι αποφάσεις του
ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας που ανα-
μένουμε πιθανόν τον Μάρτιο, για την αντι-
συνταγματικότητά του ή όχι , ποια θα είναι
τα επίμαχα άρθρα που πιθανόν να καταργη-
θούν και τα οποία τελικά θα κρίνουν σε με-
γάλο βαθμό την πορεία των συντάξεών μας.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σε κα-

λεί να παρευρεθείς στην Ετήσια Καταστατική απολο-
γιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα γίνει
στις 20 Μαρτίου 2019 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πα-
νεπιστημίου 52 στην Αθήνα στις 9:00 το πρωί.

Σε καλεί να ακούσεις και να ενημερωθείς για ό,τι
έχει κάνει μέχρι σήμερα η Διοίκηση του Σωματεί-
ου.

Σε καλεί να ενημερωθείς για τα πολλά και ανυ-
πέρβλητα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα
όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας μας.

Σε καλεί να κρίνεις αντικειμενικά το έργο, τα λά-
θη και τις παραλείψεις της Διοίκησης του Σωματεί-
ου.

Σε καλεί να μιλήσεις, να φέρεις προτάσεις καθώς
και να κάνεις καλόπιστα βέβαια, κριτική στο έργο
της Διοίκησης του Σωματείου.

Σε καλεί να έρθεις κοντά και να αγκαλιάσεις το
Σωματείο, το οποίο είναι θεσμός και όχι φέουδο του
καθενός, και να έχεις ενεργό συμμετοχή στα δια-
δραματιζόμενα σε αυτό.

Σε καλεί να βοηθήσεις και με την προσφορά σου

τη μικρή ή τη μεγάλη, δεν έχει σημασία, για να ανε-
βάσουμε ακόμη πιο ψηλά το Σωματείο μας.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,

Σήμερα η πατρίδα μας διέρχεται μία μεγάλη οικονο-
μική και ανθρωπιστική κρίση, παρά τα λεγόμενα ότι βγή-
καμε από την κρίση, βγήκαμε μόνο στα χαρτιά και όχι
στην ουσία καθώς τα προβλήματα για τον συνταξιούχο
θα συνεχίσουν να υπάρχουν και ίσως πιο έντονα από τα
σημερινά και όλοι οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας συ-
νεχίσουν να βιώνουν μία πολύ δύσκολη οικονομική πε-
ρίοδο. Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε όλοι, τώρα επι-
βάλλεται να είμαστε ενωμένοι σαν μία γροθιά για να
μπορούμε να αντισταθούμε και στη σημερινή δύσκολη
κατάσταση που βιώνουμε, αλλά και στην αυριανή που
προβλέπεται να είναι εξίσου δύσκολη με τη σημερινή.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Είναι υποχρέωση όλων μας να παρευρεθούμε στην

Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου
μας στις 20 Μαρτίου 2019 όπου με το δυναμικό παρόν
μας να τρομοκρατήσουμε αυτούς που μας τρομοκρα-
τούν τόσα χρόνια με τα αλλεπάλληλα μνημόνιά τους
και μας έχουν καταδικάσει να ζούμε στη φτώχεια και
την εξαθλίωση τα τελευταία 9 χρόνια.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Το πόσο αγαπάς το Σωματείο σου θα το δείξεις με την

παρουσία σου στη Γενική Συνέλευση. Όλοι μαζί ενωμέ-
νοι στον αγώνα για ένα Σωματείο ενεργό και δυνατό.

Ένα Σωματείο αντάξιο της ιστορίας του και των αγώ-
νων του και όλοι μαζί να στείλουμε το μήνυμα σε
όλους αυτούς που το μόνο που φροντίζουν είναι για
τη φυσική μας εξόντωση γιατί είμαστε βάρος όπως
πολύ καλά ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη ότι οι συν-
ταξιούχοι των 70 ετών και άνω δεν επηρεάζουν το δη-
μοσιονομικό πρόβλημα της χώρας.

Όμως εμείς θα πρέπει να τους αποδείξουμε ότι οι
συνταξιούχοι είναι ενεργοί πολίτες της χώρας καθώς
είμαστε μόνο απόμαχοι της εργασίας και όχι της ζωής.

Η Διοίκηση
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Τώρα που κρατάς στα χέρια σου το ημερολόγιο του Σωμα-

τείου μας, το οποίο αναφέρεται στην πορεία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ μία διαδρομή 150 ετών του αστικού σιδηροδρό-
μου, καθώς και το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων
και εκδρομών του Σωματείου μας για το έτος 2019, θα θέλαμε
και τη δική σου βοήθεια και συμπαράσταση. Αυτό θα γίνει
αφού πρώτα μελετήσεις όλα αυτά που θα έχεις στα χέρια σας,
να μας στείλεις τις δικές σου ιδέες, προτάσεις και παρατηρή-
σεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να βελτιωθούμε όπου
υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Επίσης θα θέλαμε να μελετήσεις μετά προσοχής το πρό-

γραμμα των εκδρομών και να κάνεις γρήγορα τις προεγγρα-
φές σου στις εκδρομές που σε ενδιαφέρουν για να συμμετά-
σχεις χωρίς βέβαια καμία οικονομική επιβάρυνση με την προ-
εγγραφή, καθώς προκαταβολή χρημάτων γίνεται όταν οριστι-
κοποιηθεί η εκδρομή. Η προεγγραφή βοηθάει το Σωματείο
για να κάνει τον σωστό προγραμματισμό μιας εκδρομής για
να έχει επιτυχία. Ασφαλώς και δεν δεσμεύει κανέναν αν για
κάποιους λόγους δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εκ-
δρομή που έχει κάνει προεγγραφή. Οφείλει όμως να ενημε-
ρώσει εγκαίρως για να εξυπηρετηθεί κάποιος άλλος συνά-
δελφος που περιμένει στη λίστα αναμονής.

Η Διοίκηση

Προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου 
του Σωματείου

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

Γάμοι

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

Αραμπατζής Άγγελος: Υιός του συ-
ναδέλφου μας Γεωργίου Αραμπατζή

Ρόδης Κωνσταντίνος: Υιός του συνα-
δέλφου μας Ευσταθίου Ρόδη

Μαρκάτης Μιχαήλ: Υιός της συνταξι-
ούχου μας Φωτεινής Μαρκάτη

Χρήστου Ευαγγελία: Θυγατέρα της
συναδέλφισσάς μας Θέκλας Χρήστου

Πιτσικουλάκης Ιωάννης: Υιός της συ-
ναδέλφισσάς μας Βασιλικής Πιτσικου-
λάκη

Η Διοίκηση

Βάπτιση
Ο Ανδρέας Μέγκουλας υιός του συ-

ναδέλφου μας Δημητρίου Μέγκουλα και
η σύζυγός του Στεφανία στις 30 Δεκεμ-
βρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος
Ν. Ηρακλείου βάπτισαν τον πρωτότοκο
υιό τους. Η ανάδοχος χάρισε στον νεο-
φώτιστο το όνομα Δημήτριος. Μετά το
μυστήριο οι γονείς του νεοφώτιστου Δη-
μήτρη δεξιώθηκαν όλους τους καλε-
σμένους τους σε κοσμικό κέντρο. Ευχή
όλων μας είναι ο νεοφώτιστος Δημήτρης
να μεγαλώνει και να ανδρειώνεται με
τη φροντίδα και την αγάπη των γονιών
του στους δε παππούδες και γιαγιάδες
που δεν μπορούσαν να κρύψουν τη
χαρά τους να τον χαίρονται, γαμπρό να
τον καμαρώσουν και να αποκτήσουν και
άλλα εγγόνια.                       Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της

Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 3 συνά-
δελφοι αποχώρησαν από την εργασία
τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Τα-
μείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

◗ Παραμπάτης Ιωάννης: Θυρωρός
◗ Πράνταλος Αναστάσιος: Σταθμάρχης Α΄
◗ Ιωάννου Ευστάθιος:

Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών

Καλωσορίζουμε τους νέους συνα-
δέλφους στη μεγάλη οικογένεια των
συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους
ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύν-
ταξή τους.                            Η Διοίκηση

Παράταση στην αγωνία

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν 
τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο – Απρίλιο 2019 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων του Σωματείου μας για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο
και Απρίλιο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι εξής εκ-
δρομές:

1. 8 Φεβρουαρίου 
Ημερήσια για Χαλκίδα – Άγιο Ιωάννη Ρώσο

2. 28 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη): 
Ημερήσια για Δημητσάνα – Βυτίνα

3. 9-10-11 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα):
Τριήμερη για Καλαμπάκα-Μετέωρα – Ελάτη – Λίμνη

Πλαστήρα

4. 9 Απριλίου: Ημερήσια 
Α΄ Πρόταση: Σπήλαιο Λιμνών – Πλανητέρο
Β΄ Πρόταση: Τρίκαλα Κορινθίας – Λουτράκι

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, μπορείς από τώρα να δη-
λώσεις συμμετοχή στις εκδρομές που ενδιαφέρεσαι από τις
προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας. Ασφα-
λώς η όποια προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και δέ-
σμευση για συμμετοχή. Η οριστικοποίηση της συμμετοχής
στην κάθε μία εκδρομή που έχεις επιλέξει για να συμμετά-
σχεις γίνεται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση και μόνο
τότε γίνεται η ανάλογη καταβολή χρημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείς τηλεφω-
νικά με τα γραφεία του Σωματείου μας όπου η εντεταλμένη
Έφορος του Σωματείου Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου θα
ενημερώνει σχετικά, όπως επίσης ευπρόσδεκτη είναι και η
παρουσία σου στα γραφεία  του Σωματείου μας από τις 8:00
το πρωί μέχρι τις 13:00, τις εργάσιμες ημέρες για να έχεις
την ενημέρωση που επιθυμείς.

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Κατά γενική ομολογία η Πρωτοχρονιάτι-
κη γιορτή του Σωματείου μας είχε μεγάλη
επιτυχία και αυτό οφείλεται σε πολλούς πα-
ράγοντες, κυριότερος όμως παράγων ήταν
οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση
συνάδελφοι οι οποίοι με υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης έδωσαν τον τόνο σε όλη την εκδήλω-
ση. Όμως εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο και
η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου μας
και αφού έπεσε η αυλαία και αναχώρησε
και ο τελευταίος καλεσμένος μας, οφείλου-
με να κάνουμε την αποτίμηση και τον απο-
λογισμό για το πώς εξελίχτηκε η όλη εκδή-
λωση, εάν είχε επιτυχία ή όχι, τα τυχόν λάθη
και παραλείψεις που κάναμε, με την προ-
οπτική να μην τα επαναλάβουμε σε επόμε-
νες εκδηλώσεις του Σωματείου μας. Καλό
θα ήταν να έχουμε σαν μπούσουλα για τις
επόμενες εκδηλώσεις μας και τις δικές σας,
καλοπροαίρετες βέβαια, υποδείξεις, παρα-
τηρήσεις, προτάσεις γιατί και εμείς δεν πρέ-
πει να δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Χωρίς
καμία σκοπιμότητα υπάρχουν και τα αθέλη-
τα ανθρώπινα λάθη και σε αυτά μπορεί να
υποπέσει ο κάθε ένας από εμάς. 

Κατά γενική ομολογία και σε γενικές
εκτιμήσεις όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής προ-
σπάθησαν στο μέτρο του δυνατού βέβαια και
κατορθώσαμε να πραγματοποιήσουμε μία
εκδήλωση ομολογουμένως επιτυχημένη. Για
εμάς αυτό που μετρά είναι η προσπάθεια
που καταβάλαμε όλοι για να έχουμε θετικά
αποτελέσματα. Δεν πρέπει όμως να αποσιω-
πούμε ότι στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε
και η δική σας άψογη συμπεριφορά και δι-
καίως δικαιούστε ένα μεγάλο ευχαριστώ
από εμάς. Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο
αντιμετωπίζουμε το μεγάλο πρόβλημα που
είναι η χωρητικότητα του Ξενοδοχείου κα-
θώς δεν έχουμε τη δυνατότητα της εξυπη-
ρέτησης του συνόλου των συναδέλφων μας.
Θέλουμε και θα είναι χαρά μας να έχουμε
στη διάθεσή μας μία αίθουσα που να χωράει
όλους μας που να πληροί όμως και ορισμέ-
νους όρους, όπως είναι η προσβασιμότητα
για τους συναδέλφους της κάποιας ηλικίας,
ο ποιοτικός χώρος και το φαγητό. Πάντως
όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με
τάξη και χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση εξυ-
πηρετήθηκαν πάνω από 600 άτομα χωρίς να
λείψει τίποτα και από κανέναν.

Δεν σταματάμε όμως συνεχίζουμε τις
προσπάθειές μας για να μπορούμε να προ-
σφέρουμε σε όλους εσάς κάτι το καλύτερο
και κάθε χρόνο η προσπάθειά μας αυτή έχει
ορατό αποτέλεσμα. Εμείς με το χέρι στην
καρδιά αφού έπεσε η αυλαία μπορούμε να
σας πούμε ότι πραγματοποιήσαμε μία εκδή-
λωση που είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν μία εκ-

δήλωση που καταξιώνει το Σωματείο μας και
το κάνει πρωτοπόρο στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις συνταξιούχων και εργαζομέ-
νων. Γι’ αυτό και πάντα δεχόμαστε επαίνους
και ευχαριστίες από όλα τα Σωματεία εργα-
ζομένων και συνταξιούχων όταν βλέπουν να
πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με τέτοια
οργάνωση, τάξη και συναδελφικότητα. Εμείς
ό,τι κάνουμε το κάνουμε από αγάπη προς
όλα τα μέλη του Σωματείου μας, που ασφα-
λώς τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ κα-
θώς όλα αυτά τα χρόνια μας περιβάλλουν με
αγάπη και εμπιστοσύνη, έτσι μας δίνουν δύ-
ναμη και κουράγιο για να μπορούμε να στε-
κόμαστε στο ύψος που πρέπει για να έχουμε
τη δυνατότητα να διοργανώνουμε τέτοιες εκ-
δηλώσεις που συμβάλλουν θετικά στο κοι-
νωνικό σύνολο. Η δική σας αγάπη είναι ο
οδηγός μας για περισσότερα έργα και μεγα-
λύτερες επιτυχίες. Ευχή όλων μας είναι να
έχουμε ένα ελπιδοφόρο 2019 με υγεία, αγά-
πη, ειρήνη και αλληλεγγύη.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους
Ο Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε
κ. Σταύρος Στεφόπουλος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Γεώργιος Θωμόπουλος
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λει-

τουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Καππές
Ο Διευθυντής Συντήρησης Υποδομής και

Έργων της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. 
κ. Βασίλειος Λιάπης
Ο Διευθυντής Λειτουργίας της Γραμμής

1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Ηλίας Μανίκας
Ο Τομεάρχης Τροχαίου Υλικού της Γραμ-

μής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Χαράλαμπος Ζήσης
Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Αναστασία Κυριακίδη
Η Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής και

Εταιρικής Επικοινωνίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Αικατερίνη Δεμερούτη
Η Νομική Σύμβουλος της Διοίκησης της

ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κα. Χρύσα Γρηγοριάδου
Η Διευθύντρια της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Νίκη Τρίγκα
Η Διευθύντρια της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Αγγελική Ντόλκα
Ο πρώην Γενικός Διευθυντής Λειτουρ-

γίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
Ο πρώην Γενικός Τεχνικός Διευθυντής
κ. Νίκος Σκουλαριώτης
Οι πρώην Διευθυντές ΗΣΑΠ – ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Κώστας Ξυγκάκης
κ. Παύλος Σταματίου
κ. Γεώργιος Σκούρας
κα. Κατερίνα Δεμερούτη
κ. Νίκος Συρράκος

Από το Διοικητικό Συμβούλιο και την

Ελεγκτική Επιτροπή του Μουσείου
Η Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής

η οποία εκπροσώπησε τον Πρόεδρο του
Μουσείου κα. Ρουμπίνη Ανδριοπούλου και
τα μέλη

κ. Νίκος Κλημαντίρης
κ. Χάρης Παπαδάκης

Από την Υγειονομική Υπηρεσία
Ο Αρχίατρος κ. Γεώργιος Κρικέλης
Ο Γιατρός κ. Γεώργιος Σπύρου

Από το Σωματείο της Ένωσης Εργαζο-
μένων ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Λευτέρης Ρενιέρης
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας 

κ. Γιάννης Κανελλόπουλος
Το Μέλος του Δ.Σ. κα. Μαντώ Γουρδούπη

Από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών – Ερ-
γαζομένων Κίνησης (Σ.Η.Ε.Κ.)

Ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Κούκης
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Δήμας

Από το Τοπικό Υποκατάστημα του Εν-
τασσόμενου Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ και του Εντασσό-
μενου Κλάδου Σύνταξης Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η Διευθύντρια κα. Αργυρώ Πίκουλα

Από την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπον-
δία Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.)

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Ιορδανίδης
Ο Γενικός Γραμματέας 

κ. Πέτρος Βογιατζής
Ο πρώην Πρόεδρος κ. Νίκος Μουλίνος
Η Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε 

κα. Ευαγγελία Γαϊτανίδου

Από την Περιφερειακή και Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά συνάδελ-
φος Γιώργος Γαβρίλης

Ο Αντιδήμαρχος Μεταμόρφωσης Αττικής
συνάδελφος Βαγγέλης Χειμώνας

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γορτυνίας συ-
νάδελφος Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Σι-
δηροδρομικών Ελλάδος (Ο.Σ.Σ.Ε)

Μεγάλη επιτυχία είχε η Πρωτοχρονιάτικη

Σ
τις 27 Ιανουαρίου 2019 με με-

γάλη επιτυχία έγινε η ετήσια

γιορτή του Σωματείου μας κο-

πή πίτας – συνεστίαση – βράβευση

αριστούχων μαθητών - φοιτητών

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής με αίσθημα ευθύνης ευχαρι-
στούν δημοσίως όλες και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση που στείλαμε, μας τιμήσατε
και λαμπρύνατε με την παρουσία σας την εκδήλωση του Σωματείου μας στις 27 Ιανουαρίου 2019. Όπου
όλοι μαζί σαν μία οικογένεια γιορτάσαμε τον ερχομό του νέου έτους 2019 με την ευχή να είναι καλύτερος
από αυτόν που πέρασε. Επίσης ευχαριστούμε αυτούς που μας τηλεφώνησαν καθώς και αυτούς που μας
έστειλαν επιστολές και μας ενημέρωσαν για τους λόγους που ήταν αδύνατη η παρουσία τους ανάμεσά
μας στην ωραία αυτή σύναξη. Οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ εύχονται σε όλους τους συμμετέχοντες στην
εκδήλωση καθώς και σε αυτούς που για διαφόρους δικούς τους λόγους δεν είχαν την ευκαιρία να είναι
μαζί μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας



Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Αποστολόπουλος
Το μέλος κ. Σπύρος Σπανός

Από το Σωματείο Συνταξιούχων Ο.Α.Σ.Α.
Ο Αντιπρόεδρος 
κ. Κωνσταντίνος Κοντούλης
Ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Ποϊριάζης

Από το Σωματείο Συνταξιούχων στα Πε-
τρέλαια

Ο Πρόεδρος κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης

Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων Επι-
κουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αερο-
πορικών Επιχειρήσεων (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) 

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Σταύρου
Η Γενική Γραμματέας κα. Βαλίνα Κατσούλα
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας 
κ. Γεώργιος Βενέτης
Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 
κ. Μιχάλης Τσιμιδόπουλος

Από το Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ
Αττικής

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Νιάρχος

Από το Πανελλήνιο Σωματείο Συνταξι-
ούχων ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος κ. Αφεντουλίδης Δημήτριος
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάστακας Αστ.

Από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Συντα-
ξιούχων ΗΛΠΑΠ

Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Παπαγεωργίου

Από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρο-
μικών

Ο Πρόεδρος κ. Ευστάθιος Κολλύρης
Η Έφορος κα. Σταυρούλα Γιώτη

Από τους φίλους του Σωματείου
Ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος Θεοδωράκης
Η κα. Ελευθερία Αντωνίου
Ο Τεχνικός Σύμβουλος – Λογιστής του

Σωματείου κ. Αθανάσιος Μανάσκος

Από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό 
Ο Πρόεδρος κ. Κώστας Κωνσταντόπουλος

Οι Δικηγόροι του Σωματείου
κ. Βασίλης Βασιλόπουλος

κα. Αναστασία Κωστοπούλου

Από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Άγγελος Μήλλας
Το Μέλος κ. Χαράλαμπος Δρακάτος

Από το Πρακτορείο Ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ»
Ο κ. Αργύρης Βιτώρος

Από το «Χαρούμενο Χωριό» της Βαρυμ-
πόμπης

Ο κ. Ηλίας Πίτσικας
Ο κ. Άγγελος Αρβανίτης

Χαιρέτησαν την εκδήλωσή μας και ευ-
χήθηκαν για καλή χρονιά

Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας 
Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 
κ. Σταύρος Στεφόπουλος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
κ. Γιώργος Θωμόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής Συ-
νομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας 

κ. Ιωάννης Ιορδανίδης
Ο πρώην Πρόεδρος κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Γεώργιος Γαβρίλης
Η Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του

Μουσείου κα. Ρουμπίνη Ανδριοπούλου
Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εργαζομέ-

νων της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Λευτέρης Ρενιέρης
Η Διευθύντρια του Τοπικού Υποκαταστή-

ματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα. Αργυρώ Πίκουλα
Μας τηλεφώνησαν, μας ευχήθηκαν και

μας ενημέρωσαν ότι δεν θα μπορούσαν να
παρευρεθούν στην εκδήλωσή μας:

Ο πρώην Γενικός Διευθυντής 
κ. Αρίστος Λάζαρης
Ο πρώην Διευθυντής 
κ. Αθανάσιος Κεραμύδας

Ο πρώην Διευθυντής κ. Αθανάσιος Ρίζος
Ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδημητρίου

Από την Υγειονομική Υπηρεσία
Μαρία Ψαροπούλου – Χριστίνα Μιχαλά-

κου – Γιάννης Καζάκος

Επίσης επιστολές μας απέστειλαν και
μας ευχήθηκαν για τη γιορτή και ότι δεν
μπορούσαν να είναι μαζί μας

Από τα ΕΛΤΑ
Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Πεπόνης και ο Γε-

νικός Γραμματέας Αναστάσιος Γεωργιάδης

Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης

Από την Ένωση Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης

Κοντογιάννης

Τους ευχαριστούμε θερμά και τους ευ-
χόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
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Γιορτή του Σωματείου μας στο «ΤΙΤΑΝΙΑ»

Τα παραλειπόμενα
της κοπής της πίτας
Η όλη εκδήλωση είχε μία οικογενει-

ακή ζεστασιά είμαστε όλοι μία οικογένεια
απαλλαγμένη από τις βαρύγδουπες δηλώ-
σεις των διαφόρων κρατικών παραγόντων
που μας γέμιζαν σαπουνόφουσκες και
πέραν αυτών μηδέν.

Το Σωματείο μας εκφράζει τις ευχαρι-
στίες του στη Διεύθυνση και το προσωπι-
κό του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ». Ιδιαίτερα
στους καλοσυνάτους και χαμογελαστούς
εργαζόμενους που ήταν στη διάθεσή μας
σε κάθε νεύμα μας για να μας εξυπηρε-
τήσουν καθώς και αυτούς που επιμελή-
θηκαν τα πλούσια και πολύ καλά εδέσμα-
τα που μας προσέφεραν. Θα πρέπει να εμ-
πεδώσουμε όλοι ότι η γιορτή μας αυτήν
πέρα από το εθιμικό της κοπής της πίτας
έχει σκοπό να συνεισφέρει στο αντάμωμα
των συναδέλφων έστω και μία φορά τον
χρόνο. Να ανταμώνουν οι συνάδελφοι και
φίλοι που σαν εργαζόμενοι στους ΕΗΣ –
ΗΣΑΠ ήταν δίπλα και μαζί για δεκαετίες
και ήξερε ο καθένας τα προβλήματα και
τις σκέψεις του διπλανού του και γι’ αυτόν
τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σω-
ματείου δεν καθορίζει σε ποιο τραπέζι θα
καθίσει ο καθένας αλλά αφήνει ελεύθερα
να αποφασίσει ο καθένας όπου αυτός επι-
θυμεί και με τους συναδέλφους που είχε
άμεση συνεργασία για να αφήσουν τη
μνήμη τους να τρέξει στα όσα βίωσαν στο
παρελθόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας για μία εισέτι φορά εκ-
φράζει τις ευχαριστίες του σε όλες και
όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην εκ-
δήλωσή μας και για την άψογη από κάθε
πλευρά συμπεριφορά σας. Αυτό δεν είναι
μόνο δική μας εκτίμηση, αλλά και των
υπευθύνων του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ»
που για μία ακόμη χρονιά μας έδωσαν
συγχαρητήρια.

Η Διοίκηση

Οι τυχεροί της χρονιάς
Ο συνάδελφος Σίμος Ζαχαράκης

ήταν ο τυχερός της χρονιάς στην πίτα
μας με τον αριθμό κάρτας 201 κέρδισε
το φλουρί που ήταν ένας χρυσός
σταυρός.

Ο συνάδελφος Κλεομένης Βοργιάς
με αριθμό κάρτας 288 κέρδισε το
επταήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινού-
πολη το οποίο είναι προσφορά του
Πρακτορείου Ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ».

Ευχόμαστε στους δύο τυχερούς
συναδέλφους και στις οικογένειές
τους καλή και ευλογημένη χρονιά και
να έχουν συνοδοιπόρο στη ζωή τους
τύχη και υγεία.

Επίσης ευχαριστούμε το Πρακτο-
ρείο Ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ» με το οποίο
εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζεται
το Σωματείο μας για την προσφορά
του αυτή προς εμάς και ευχόμαστε να
έχουν καλά ταξίδια.
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Τιμή στον πρώην ταμία του Συλλόγου μας 
Γεώργιο Αναγνωστόπουλο

Ξεχωριστή στιγμή στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Σωματείου μας
μετά την βράβευση των αριστούχων μαθητών – φοιτητών ήταν όταν ο Πρό-
εδρος του Σωματείου μας εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής απένειμε στον επί πολλά χρόνια
Ταμία του Σωματείου μας συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο τιμητική
πλακέτα σε αναγνώριση της προσφοράς του προς όλους τους συναδέλφους.

Συνάδελφε και φίλε Γιώργο το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική
Επιτροπή σου εύχονται να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά της πατρίδας σου .
Όλοι εμείς σε θέλουμε κοντά μας και να μας δίνεις πάντα κάτι από τις γνώ-
σεις σου και από τη σοφία που απέκτησες τόσα χρόνια που ασχολήθηκες
με τα οικονομικά θέματα του Σωματείου μας και όχι μόνο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας και τα παι-

διά των συναδέλφων μας που θα τα βραβεύσουμε για την
προσπάθεια που κατέβαλαν για πρόοδο και προκοπή τη
χρονιά που πέρασε. Η επιβράβευση των προσπαθειών που
κατέβαλαν αυτά τα παιδιά γίνεται σήμερα, γιατί σήμερα τα
παιδιά μας το χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη χρο-
νική περίοδο, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα το επί-
πεδο σπουδών υποβαθμίζεται και η επαγγελματική απο-
κατάσταση για τα παιδιά μας είναι ένα όνειρο απατηλό. Αγα-
πητά μας παιδιά προσπαθήστε για κάτι το καλύτερο, για κάτι
το ανώτερο έχοντας ως εφόδια τη νιότη σας, την αγνότητά
σας, την αγωνιστικότητά σας, αλλά και το κυριότερο, τη
συμπαράσταση και τη βοήθεια των δικών σας ανθρώπων.
Αγαπητά μας παιδιά το Σωματείο μας σε αναγνώριση των
προσπαθειών που καταβάλλετε, αποφάσισε ομόφωνα να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές σας με μία αναμνηστική
πλακέτα. Είναι το ελάχιστο που οι χαλεποί καιροί μας επι-
τρέπουν να κάνουμε για εσάς σήμερα και με ένα ζεστό χει-
ροκρότημα από όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθου-
σα αυτή, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές σας,
να έχετε καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Οι ευχές
όλων μας θα σας συνοδεύουν.

Ακολούθως η Έφορος του Σωματείου Φωτεινή Κουλο-
βασιλοπούλου καλούσε ένα-ένα τα παιδιά να παραλάβουν
το βραβείο τους το οποίο ήταν μία πλακέτα και ένα μικρό
χρηματικό ποσό, όμως το μεγαλύτερο βραβείο για τις προ-
σπάθειες που κατέβαλαν τα παιδιά αυτά ήταν το θερμό χει-
ροκρότημα 700 ατόμων που ήταν στην αίθουσα του ξενο-
δοχείου.

Τα παιδιά που βράβευσε φέτος το Σωματείο μας είναι:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Ουρανός Πολυχρόνης του Κωνσταντίνου και της Πα-

ναγιώτας για την άριστη επίδοσή του στην Γ΄ Τάξη του Γυ-
μνασίου με γενικό βαθμό 18 και 10/14 το σχολικό έτος 2017-
2018.

2. Πουλιάση Αργυρώ του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας
για την άριστη επίδοσή της στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου με
γενικό βαθμό 19 και 9/14 το σχολικό έτος 2017-2018.

ΛΥΚΕΙΟ
1. Σεψάκου Δήμητρα του Πέτρου και της Ευαγγελίας για

την άριστη επίδοσή της στην Γ΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου
με γενικό βαθμό 18 και 2/10 το σχολικό έτος 2017-2018.

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
1. Καραμολέγκου Μαρία του Λάμπρου και της Σταυρού-

λας για την άριστη επίδοσή της στο Τεχνολογικό Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας Σχολή Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής το Ακαδημαϊ-
κό έτος 2017-2018.

2. Κατσαμάκης Ιωάννης του Βασιλείου και της Ασημέ-
νιας για την επιτυχία του στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοίκησης, Οικο-
νομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μο-
νάδων το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

3. Καραμολέγκου Άρτεμις του Λάμπρου και της Σταυ-
ρούλας για την επιτυχία της στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης Σχολή Επιστημών Αγωγής – Τμήμα Επιστημών της
εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία το Ακαδημαϊκό έτος
2018-2019.

4. Ζεβελάκη Ολυμπία του Ιωάννη και της Μαρίτσας για
την επιτυχία της στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική
Σχολή – Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

5. Αναγνώστου Βαρβάρα του Ιωάννη και της Κωνσταντί-
νας για την άριστη επίδοσή της στην Γ΄ Τάξη του Γενικού
Λυκείου με γενικό βαθμό 18 και 9/10 και για την επιτυχία
της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστή-
μης και Ιστορίας το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Για 4η χρονιά φέτος το Σωματείο μας
βράβευσε τα παιδιά των συναδέλφων
μας που αρίστευσαν τη χρονιά που

πέρασε. Η εκδήλωση άρχισε με τον σύντομο
χαιρετισμό του Προέδρου του Σωματείου
μας που ακολουθεί.

Βράβευση αριστούχων μαθητών - φοιτητών



Τι αποκαλύπτει το Business
Plan που δημοσιεύει σήμερα
το “Κεφάλαιο” για αυξήσεις-

φωτιά στα τιμολόγια και ομαδικές
αποχωρήσεις.

Ενδεικτικά, οι ενέργειες που
αφορούν τους εργαζομένους, σύμ-
φωνα με στοιχεία που έχει στη διά-
θεσή του το “Κεφάλαιο”, είναι οι εξής:

- Σήμερα το προσωπικό της ΔΕΗ εί-
ναι 10.600 υπάλληλοι, ενώ ακόμα 1.500
υπάλληλοι είναι έκτακτο προσωπικό.

- Εντός του 2018, 1.300 άτομα θα
αποχωρήσουν, στο πλαίσιο της αποε-
πένδυσης των λιγνιτών, ενώ, εάν περι-
ληφθούν και οι συμβασιούχοι, ο αριθ-
μός ανεβαίνει πάνω από 1.500 άτομα.

- Εντός του 2019, πάνω από 500 άτο-
μα θα αποχωρήσουν εξαιτίας της από-
συρσης των μονάδων σε Καρδιά και
Αμύνταιο.

- Σειρά θα πάρουν περίπου 1.000
συμβασιούχοι, των οποίων οι συμβά-
σεις δεν θα ανανεωθούν, καθώς η εσω-
τερική αναδιάρθρωση των υποστηρικτι-
κών λειτουργιών θα φέρει συγχωνεύ-
σεις και οικονομίες κλίμακας.

- 900 υπάλληλοι οδηγούνται σε συν-
ταξιοδότηση.

- Ο κύκλος κλείνει με ένα ευρύ πρό-
γραμμα παροχής κινήτρων για όσους
βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση,
που εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει κα-
τά περίπου 3.000 άτομα το προσωπικό.

Η εθελούσια θα συνδυαστεί και με
προσλήψεις με αναλογία 3 προς 1,
δηλαδή για κάθε τρία άτομα που
αποχωρούν θα γίνει μία πρόσληψη.
Στόχος είναι μέσα στην επόμενη πεν-
ταετία να έχουν αποχωρήσει από τη
ΔΕΗ πάνω από 6.000 άτομα, ενώ θα
υπάρξουν και προσλήψεις περίπου

1.000 νέων υπαλλήλων.
Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια των προ-

τάσεων είναι ότι ο σύμβουλος θεωρεί
πως θα πρέπει το προσωπικό των μονά-
δων που θα πουληθούν, εάν δεν μετακι-
νηθεί στις νέες εταιρείες που θα περά-
σουν σε ιδιώτη, να αποχωρήσει επίσης
από τη ΔΕΗ μέσα στην επόμενη 5ετία.

Πρακτικά, δηλαδή, η θεραπεία-σοκ
που θα εφαρμοστεί είναι, καθώς η ΔΕΗ
θα χάσει το 50% του τζίρου της, να μει-
ώσει κατά 50% και το προσωπικό της.
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Φεύγουν 5.800 εργαζόμενοι
Ένας ακόμη χρόνος πέρασε στην άβυσσο

του παρελθόντος. Ανταλλάξαμε ευχές για
τον καινούργιο χρόνο, ευχηθήκαμε κάθε
καλό, υγεία, χαρά, πρόοδο. Άλλοι πάλι ευ-
χήθηκαν ευλογημένη χρονιά με πνευματική
και ηθική αλλαγή στη ζωή μας. Βέβαια αυ-
τές οι τόσο απαραίτητες ευχές που δίνουν
νόημα, σκοπό και ποιότητα στην καθημερι-
νότητα μας όλο και από πιο λίγους συναν-
θρώπους μας ακούγονται. Ας συγκεντρω-
θούμε και ας κάνουμε αυτό το ερώτημα
στον εαυτόν μας. Τι σημαίνει για τον καθένα
μας ένας καινούργιος χρόνος; Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι οι 12 αυτοί μήνες είναι η με-
γάλη πίστωση που μας προσφέρεται για να
αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας όπως πρέπει
και ίσως πολύ διαφορετικά από αυτόν που
έφυγε. Να γίνει ο καινούριος χρόνος μία
αληθινή δημιουργία που θέλει αποφασιστι-
κότητα και θέληση. Τούτος ο καινούργιος
χρόνος για όλους μας να είναι αληθινό δώρο
της ζωής μας από τον Θεό. Ένας χρόνος που
μας προσφέρεται, έχει ανάγκη από έναν εμ-
πνευσμένο προγραμματισμό. Υπάρχει ο
υπέρτατος σκοπός στη ζωή μας που δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο χρόνο θα
ζήσουμε πάνω στη γη, θα πρέπει και είναι
απαραίτητο να είναι μέσα μας η ελπίδα για
ό,τι το καλύτερο, αυτό ακριβώς μας δημι-
ουργεί μεγάλη ευθύνη αλλά και νόημα και
ομορφιά στη ζωή μας. Κάθε χρόνος θα πρέ-
πει να έχει σκοπό τον προβληματισμό και
την αναζήτηση της αλήθειας

Ρουσιάς Ευθύμιος

Τι περιμένουμε από τον 
καινούργιο χρόνο

Πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα των
παραδόξων και των παραλόγων. Μόνο έτσι
μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος καθώς
τη στιγμή που το ένα τρίτο του πληθυσμού
ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, τη
στιγμή που οι κυβερνήσεις παίζουν κρυ-
φτούλι αν και πότε θα μειώσουν και άλλο
τις ήδη κουτσουρεμένες συντάξεις από τα
τρία μνημόνια, τη στιγμή που η ανεργία εί-
ναι πάνω από το 20% και πλήττει πιο πολύ
τους νέους ανθρώπους, τη στιγμή που πά-
νω από 500 χιλιάδες νέοι και ιδιαίτερα
επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό
για αναζήτηση εργασίας. Υπάρχει και μία
μερίδα Ελλήνων που ζουν πλουσιοπάροχα
και μάλιστα είναι αυτοί που έχουν ταχθεί
για να εξυπηρετούν και να είναι αρωγοί
στους συνανθρώπους τους. Είναι οι ευρω-
βουλευτές μας. Σήμερα κάθε ευρωβου-
λευτής λαμβάνει καθαρό μισθό 6.611,42
ευρώ μηνιαίως, ενώ η αποζημίωση αντι-
στοιχεί σε 313 ευρώ ανά ημέρα παρουσίας
στο κοινοβούλιο στις Βρυξέλες ή το Στρα-
σβούργο για την κάλυψη εξόδων στέγα-
σης και διατροφής. Η δαπάνη γενικών
εξόδων ανέρχεται σε 4.416 ευρώ ανά μήνα
για την κάλυψη του κόστους δραστηριο-
τήτων στην εκλογική περιφέρεια του ευ-
ρωβουλευτή, ή κοινώς έξοδα γραφείου. Η
δαπάνη κοινοβουλευτικής συνδρομής
φθάνει τα 24.526,00 ευρώ ανά μήνα για τις
αμοιβές των συνεργατών. Τα έξοδα μετα-
κίνησης των ευρωβουλευτών αντιστοιχούν
στα έξοδα μετακίνησης προς τις Βρυξέλες
ή το Στρασβούργο αεροπορικώς, σιδηρο-
δρομικώς ή οδικώς.

Σε αυτά τα ολίγα αρκούνται οι ευρω-
βουλευτές μας. Έχουμε την εντύπωση ότι
χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Ο Εκδότης

Του Βασίλη Δαμιανού
Συνταξιούχου ΔΕΗ

Του Κώστα 
Στρατικόπουλου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

421 π.Χ. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος σταματάει
για ένα διάστημα 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 οργανώνει εκστρατεία κατά της
Σικελίας. Κατηγορείται από τον αντίπαλό
του τον ολιγαρχικό Νικία για ασέβεια –
υπόθεση των Ερμοκοπιδών – και ανακα-
λείται στην πατρίδα για να απολογηθεί.
Επειδή φοβάται μήπως καταδικασθεί κα-
ταφεύγει στην Σπάρτη.

413 π.Χ. Ύστερα από τις πρώτες επιτυχίες ο αθη-

ναϊκός στόλος ηττάται στις Συρακούσες.
Ο Νικίας θανατώνεται. Ξεσπά ο λεγόμενος
«Πόλεμος της Δεκελείας» από το όνομα
ενός αθηναϊκού φρουρίου που έχουν κα-
ταλάβει οι Σπαρτιάτες από την ηγεσία του
Αλκιβιάδη.

411π.Χ. Η αθηναϊκή κυβέρνηση γίνεται ολιγαρχι-
κή. Ο αθηναϊκός στρατός στασιάζει, ανα-
καλεί τον Αλκιβιάδη και η ολιγαρχία ανα-
τρέπεται.

407 π.Χ. Ο Αλκιβιάδης γυρίζει στην Αθήνα αλλά
μετά την ήττα του Αθηναϊκού στόλου κον-
τά στην Έφεσο του αφαιρείται κάθε αξίω-
μα και πεθαίνει εξόριστος.

Συνεχίζεται

Αναδρομή στο παρελθόν
Χρονολογίες και γεγονότα 
που συνέβησαν στην αρχαιότητα

Αποδοχές  
Ευρωβουλευτών

Δευτέρα μέρα ήτανε
Εκεί ψηλά στις Πρέσπες
Ωραία η παράσταση
Του τσίρκου οι φιέστες.

Ωραίος ο Γάμος ήτανε
Ντιμιτρόφ με τον Κοτζιά
Αγκαλιασμένοι ήτανε
Πνιγμένοι στα φιλιά.

Όταν επιάσαν τους Στιλούς
Υπογραφές να βάλουν
Βαθιά στα μάτια κοίταζαν
Ο ένας με τον άλλον.

Ο Ντιμιτρόφ φαινότανε
Σαν Σκοπιανό μοντέλο
Και ο Κοτζιάς καμάρωνε
Με ψάθινο καπέλο.

Πιο πίσω εκαθόντουσαν
Οι δυο οι Συμπεθέροι
Ευτυχισμένοι ήτανε
Πιασμένοι χέρι χέρι…

Συμπέθερε Αλέξανδρε
Να ζήσουν τα παιδιά μας
Και ο Θεός να ευλογεί
Το Νέο όνομά μας.

Όλοι ξεκινήσανε
Στα Σκόπια για να πάνε
Να πιούνε να χορέψουνε
Πολύ καλά να φάνε.

Όταν το γλέντι άναψε
Και ήταν ζαλισμένοι
Πρωθυπουργοί και υπουργοί
Και άλλοι καλεσμένοι.

Πρωθυπουργέ Αλέκο μου
Φοβόμουν τον Καμμένο
Αυτό να μη σ’ απασχολεί
Τον είχα υπνωτισμένο 

Στο κάτω κάτω της γραφής
Δεν είναι από πέτρα
Άλλα λέει στον ύπνο του
Και άλλα την ημέρα.

Και ότι άλλο λέγε μου
Εγώ θα σου το δώσω
Και άσε πια με το Λαό
Να κάνει τον καμπόσο. 

Όταν θα γίνουν εκλογές
Φρονώ θα με ψηφίσουν;
Αν μυριστούν τα ψέματα
Τότε θα με μαυρίσουν.

Ολημερίς παρακαλώ
Να μη το καταλάβουν
Και αν τυχόν και ξαναβγώ
Τότε θα μεταλάβουν…!

Ο Γάμος της Μακεδονίας μας Του Γρίβα Ρίζου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

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.



Εδώ και εννέα συνεχή χρόνια οι συνταξιούχοι της χώ-
ρας μας υφίστανται έναν ανηλεή διωγμό από την πο-
λιτεία. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που κατάλαβαν

βαθιά στο πετσί τους τι θα πει μνημόνιο, καθώς και τα τρία
μνημόνια που ψήφισε η πολιτεία στα 9 χρόνια της κρίσης
όχι μόνο δεν ξέχασαν τους συνταξιούχους αλλά τους είχαν
και στην πρώτη σειρά προτεραιότητας και τους περιποιήθη-
καν καταλλήλως.

Με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 έγιναν οι μεγά-
λες περικοπές στις συντάξεις μας και η ολική περικοπή των
δώρων σε όλους τους συνταξιούχους. Ήρθαν όμως οι απο-
φάσεις 2287 και 2290 του Συμβουλίου της Επικρατείας το
2015 που έκριναν παράνομες τις μειώσεις των συντάξεων και
την ολική περικοπή των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και
επιδόματος αδείας. Όμως αν και από το 2016 μέχρι σήμερα
έχουν εκδοθεί από διάφορα δικαστήρια της χώρας αρκετές
αποφάσεις στο πνεύμα των αποφάσεων του Σ.τ.Ε όμως καμία
δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα. Το Σωματείο μας αντιμετώ-
πισε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το μεγάλο αυτό θέμα
της διεκδίκησης των παράνομων μνημονιακών περικοπών
των συντάξεων κυρίων και επικουρικών καθώς και των δώ-
ρων. Έτσι προχωρήσαμε σε αιτήσεις των μελών μας προς το

ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ που ζητούσαμε να αρθούν οι παράνο-
μες περικοπές και να αποδοθούν τα ποσά που αναλογούσαν
στον καθέναν μας. Δεδομένου όμως παρότι ο ίδιος οργανι-
σμός ο ΕΦΚΑ με εντολή βεβαίως του αρμοδίου Υπουργού να
φτιάχνει αιτήσεις διεκδίκησης των παρανόμως παρακρατη-
θέντων ήταν μία κοροϊδία για το σύνολο των συνταξιούχων
όπως αποδείχτηκε. Ουδείς απάντησε, έτσι είμαστε υποχρεω-
μένοι να προχωρήσουμε σε μηνυτήριες αναφορές κατά των
Διοικήσεων των φορέων, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, είναι μία διαδι-
κασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, δυστυχώς ζούμε σε ζοφε-
ρούς καιρούς που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Δεν έχου-
με κανέναν άλλο δρόμο από εκείνον του Αγώνα, θα συνεχίσου-
με όλες τις νομικές και συνδικαλιστικές ενέργειες για την επι-
στροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων συντάξεών μας κύ-
ριων και επικουρικών καθώς και των δώρων Χριστουγέννων –

Πάσχα και επιδόματος αδείας κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων
2287-2290/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Σωματείο μας έχει τοποθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια,
σοβαρότητα και υπευθυνότητα για το μεγάλο και σοβαρό θέμα
διεκδίκησης των παρανόμων μνημονιακών περικοπών καθώς
και των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα – επίδομα αδείας με-
τά και από τις αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων της
χώρας, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων 2287 – 2290/2015 του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τις αγωγές αυτές πάμε να
διεκδικήσουμε το αυτονόητο που έπρεπε από μόνη της να
πράξει η πολιτεία. Αντί αυτού όμως σήμερα υφιστάμεθα όλοι
οι συνταξιούχοι μία φθορά όχι μόνο οικονομική αλλά και ψυ-
χική για να πετύχουμε αυτό που από μόνη της η πολιτεία
έπρεπε να κάνει, δηλαδή να εφαρμόσει τις αποφάσεις των
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Αυτές οι ενέργειες
της πολιτείας που εξαναγκάζουν τους ανήμπορους να αντι-
δράσουν ηλικιωμένους με άλλους τρόπους στις κατάφορες
αδικίες της πολιτείας μας δεν μας πτοούν, θα αγωνιστούμε
έστω και με τις λιγοστές δυνάμεις μας γιατί πρέπει να ζήσου-
με και θα ζήσουμε εις πείσμα αυτών π[ου λέγουν ότι οι άνω
των εβδομήντα χρόνων συνταξιούχοι δεν επηρεάζουν το
ασφαλιστικό σύστημα. Ντροπή τους!
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Ε ΛΕ Λ E YE Y Θ Ε Ρ ΟΘ Ε Ρ Ο Β Η Μ ΑΒ Η Μ Α
Υπό διωγμόν οι Συνταξιούχοι της χώρας μας

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Το φαινόμενο της φιλοσοφίας είναι σύγ-
χρονο με την παρουσία του ανθρώπου
πάνω στη γη. Ως εκ τούτου δεν αποτε-

λεί αυταπάτη∙ καθ’ ότι όχι μόνο επαναλαμ-
βάνεται αλλά και εξελίσσεται, ως τμήμα μιας
κυκλικής κίνησης, αφού βλέπει τα πράγμα-
τα, επί του προκειμένου, βάσει της προβλη-
ματικής που ερευνά την ακμή και παρακμή
και αποκαλύπτει στον άνθρωπο ή αν θέλετε
δίνει στον άνθρωπο τη δύναμη να εξηγήσει
τα διάφορα φαινόμενα ή και γεγονότα που
συνέβησαν ή συμβαίνουν στη ζωή του. Αυτό
όχι μόνο συντείνει, αλλά αποτελεί ουσιαστι-
κή βοήθεια στη γνώση αλλά και στην ορθή
αντιμετώπιση παρόμοιων γεγονότων όσον
αφορά όχι μόνο την πορεία του ανθρώπου,
αλλά και την ιστορία ως σύνολο γεγονότων
η οποία (ιστορία) δεν ακολουθεί πάντοτε τον
δρόμο της φυσικής λογικής. 

Η αναφορά μας βέβαια όχι μόνο δεν δε-
σμεύει την πορεία της ιστορίας, αλλά βοη-
θάει στην γενικότερη κατανόησή της αφού
δεν σταματά στην απλουστευτική -μηχανι-
στική αντίληψη και ερμηνεία των γεγονό-
των, αλλά με οξυδέρκεια αναζητά τις αιτίες
των φαινομένων. Προς τούτο η αξία των
απόψεων τού Θουκυδίδη έχει ιδιαίτερη βα-
ρύτητα γιατί αυτές στηρίζονται στην φιλο-
σοφική διάθεση τού ιστορικού η οποία
αποβλέπει στην κατά το δυνατόν ασφαλή
εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Έτσι ενώ δεν περιγράφει απλώς ιστορικά
γεγονότα, παράλληλα αποφεύγει και τις
«παραδοξολογίες» του Ηροδότου. Γιατί
ακριβώς όταν αναφέρεται σε ιστορικά γε-
γονότα περιλαμβάνει το φιλοσοφικό στοι-
χείο για την ανεύρεση της αλήθειας∙ προ-
σπαθώντας να εξηγήσει τον πόλεμο ως φυ-
σικό φαινόμενο για να την εντοπίσει. Επο-
μένως σύμφωνα με τον Θουκυδίδη η χρη-
σιμότητα τής φιλοσοφίας ως προς την
έρευνα των γεγονότων είναι αναγκαία και
μεγάλη γιατί διευρύνει τη σκέψη μας, αφού
μας βοηθάει στην ανεύρεση των αιτιών και

μας αποτρέπει από μια μονομερή εκτίμηση
των γεγονότων. 

Ο Θουκυδίδης φαίνεται να γνωρίζει ότι η
φιλοσοφία από μόνη της δεν λύνει τα προ-
βλήματα. Όμως, προβληματίζει διευρύνον-
τας τη σκέψη αφού βλέπει τα πράγματα όχι
μόνον διαφορετικά από τα συνηθισμένα,
αλλά και όσον αφορά την αντιμετώπισή
τους, ακόμα και σε περιόδους πολεμικών
συγκρούσεων. 

Στην αντίληψή του αυτή έχει δεχτεί πολ-
λές επιδράσεις από τη φιλοσοφία τού Ηρα-
κλείτου ιδιαίτερα με την έννοια του ορθού
λόγου. Γι αυτό αντιλαμβάνεται πως οι ενέρ-
γειες του ανθρώπου είναι ανάγκη να δια-
μορφώνονται με «ξύνεσιν»** την οποία και
θεωρεί ως τη σημαντικότερη αρετή του αν-
θρώπου. Παράλληλα εκτιμά, ότι ο πόλεμος
πρέπει να αντιμετωπίζεται «κατά την αν-
θρώπειαν φύσιν»∙ υπονοώντας ακριβώς τον
οντολογικό πυρήνα του ανθρώπου, αφού
έχει το χάρισμα ή την ικανότητα της ενόρα-
σης ή της διαίσθησης η οποία αποφεύγει
την πλάνη τής σταθερότητας και οδηγεί στο
γίγνεσθαι∙ που, σύμφωνα με την ανάλυση
του Ηράκλειτου (με την οποία εκ των πραγ-
μάτων) φαίνεται να συμφωνεί και ο Θουκυ-
δίδης με το: «πάντα δέ γίγνεσθαι καθ’
εἱμαρμένην καί διά τῆς ἐναντιοδρομίας
ἡρμόσθαι τά ὂντα» το οποίο ουσιαστικά
είναι το ίδιο με το «πάντα κατ’ ἔριν γί-
γνεσθαι» ή το «πόλεμος πατήρ πάν-
των». Εκτός όμως από τα παραπάνω ο φι-
λόσοφος -ιστορικός όχι απλώς εκτιμά, αλ-
λά έχει την πεποίθηση ότι παρόμοια γεγο-
νότα με αυτά που εξιστόρησε «θα συμβούν

και στο μέλλον». Καθότι η Ιστορία δεν πρέ-
πει απλώς να βασίζεται στην καταγραφή
γεγονότων, αλλά να βλέπει τα γεγονότα σε
σχέση με ένα ευρύτερο σύνολο και στη βά-
ση αμφισβήτησης παραδοσιακών πεποιθή-
σεων και αξιών που κινούνται σε ανορθο-
λογικές πτυχές της ανθρώπινης φύσης. 

Στον Θουκυδίδη μπορούμε να πούμε,
πως η φιλοσοφία χρησιμοποιείται ως ρεα-
λισμός προκειμένου να ερμηνεύσει γενικά
την ανθρώπινη συμπεριφορά∙ με βάσει μια
πραγματικότητα που όμως οι ρίζες της δεν
βρίσκονται στα γεγονότα, αλλά στην λαθε-
μένη ανάλυση τής κατάστασης πριν ο άν-
θρωπος οδηγηθεί σε μια όντως κακή ενέρ-
γεια με απρόβλεπτες εξελίξεις.

Είναι φανερό λοιπόν πως ο χαρακτήρας
τού Θουκυδίδη ως ιστορικού δεν σταματάει
στην ακριβή καταγραφή γεγονότων ούτε και
στηρίζεται σε φαντασιοπληξίες και υπερ-
βολές, αλλά προσπαθεί να φτάσει στην
αλήθεια μέσα από την έρευνα των συμβάν-
των καθώς και των διαφόρων απόψεων και
των μαρτυριών επ’ αυτών. Τον συνείχε η
αυτοπεποίθηση την οποία στήριζε στον ορ-
θολογισμό και όχι στην συνηθισμένη επι-
στημονική γνώση η οποία στηρίζεται στην
εγκυρότητα του γνωστού. Αντίθετα οι θέ-
σεις του διαμορφώνονται από την έρευνα
για τη διαπίστωση της αιτίας των πράξεων
του ανθρώπου∙ χωρίς να στηρίζονται σε εκ
των προτέρων ανεξέταστα και γι αυτό αμ-
φίβολα διαμορφωμένα συμπεράσματα. 

Από τα παραπάνω μπορεί κανείς να συμ-
περάνει πως η φιλοσοφία του Θουκυδίδη
βρίσκεται στην αντικειμενική έρευνα για
την ανακάλυψη της αλήθειας, η οποία μπο-
ρεί να προέλθει μόνο μέσα από την αναζή-
τησή της, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις
και τα συμφέροντα κάποιων ή κάποιου. 

Ως εκ τούτου ο Θουκυδίδης δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί απλά ως ιστορικός, αλλά,
ως φιλόσοφος ιστορικός. Καθ’ ότι φιλοσο-
φώντας πάνω στο αντικείμενο της ασχολίας

του (δηλ. την Ιστορία), δεν βλέπει μόνον
ατομικά συμφέροντα, αλλά ερευνά εκείνο
«που είναι άξιο να γνωσθή». Παράλληλα
φαντάζεται και διδάσκει πως η στρατιωτική
ήττα (όπως και κάθε ήττα) όχι μόνο θα πα-
ρέμενε τέτοια, αλλά και θα επαναλαμβανό-
ταν, φέροντας μέσα της το στοιχείο της τρα-
γωδίας∙ τής οποίας ο πόνος χωρίς την κα-
τανόηση της αιτίας που τον προκαλεί, θα
ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο να οδηγήσει
στην κάθαρση ως θεραπείας του ψυχικού
πόνου, που οδηγούν τα παθήματα∙ δηλ. οι
ταλαιπωρίες και οι κακουχίες και κάθε εί-
δους απώλειες που προέρχονται (επί του
προκειμένου) από τους πολέμους. 

* Σαρκαστική ερμηνεία του Fr. Nietzsche.
Εννοώντας, προφανώς, ότι στους πολέμους
σκοτώνονται οι απλοί άνθρωποι, ή όπως λέμε
σήμερα, ότι αυτοί γίνονται «τροφή» για τα κα-
νόνια, ενώ τη δόξα, και κυρίως το χρήμα τα
καρπούνται άλλοι… 

Ολόκληρη η φράση του Ηράκλειτου είναι:
«αἱρεῦνται γάρ ἓν ἀντί ἁπάντων οἱ ἅρι-
στοι, κλέος ἀέναον θνητῶν, οἱ δέ πολλοί
κεκόρηνται ὃκοσπερ κτήνεα» 96 (22) Ερ-
μηνεία: Οι άριστοι προτιμούν το ένα απ’
όλα,(δηλ.) την αιώνια δόξα των θνητών. Αλλά
οι πολλοί χορταίνουν σαν τα κτήνη.

Ίσως θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως ο
όρος κλέος από κάποιους αποδίδεται με τη
λέξη δόξα. Για τον Πλάτωνα όμως η δόξα εί-
ναι η υποκειμενική γνώμη, μάταιη και εύ-
θραυστη, πάνω στην οποία δεν θα μπορούσε
να θεμελιωθεί καμία σοφία.

** ἀξύνετοι κατά τον Ηράκλειτο θεωρούν-
ται όσοι είναι σωματικά παρόντες αλλά πνευ-
ματικά ( δηλ. ουσιαστικά) απόντες. Καθ’ ότι
δεν θεωρεί τη γνώση –τουλάχιστον θεωρητι-
κά- απρόσιτη∙ και με βάση αυτήν ο άνθρωπος
είναι ανάγκη να αντιμετωπίζει τα καθημερινά
προβλήματα. Γι αυτό και κατηγορεί όσους
δεν φροντίζουν να την κατακτήσουν, ως ἀξύ-
νετους…

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Ο Θουκυδίδης ως φιλοσοφικός ιστορικός (ΙΙΙ)
«κλέος ἀέναον θνητῶν»

Η δόξα ανήκει στους θνητούς που ακατάπαυστα παρέχονται*
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Από τα σημαντικότερα γεγονότα
στην ελληνική πρωτεύουσα πριν
από ενάμιση αιώνα ήταν η έναρ-

ξη λειτουργίας του Σιδηροδρόμου Αθη-
νών – Πειραιώς. Αλλά όσα συνέβησαν
στα εγκαίνια του σταθμού του Θησείου
είναι χαρακτηριστικά του κλίματος που
επικρατούσε.

Ήταν 27 Φεβρουαρίου 1869, στις 2 το
μεσημέρι, και στην ευρύτερη περιοχή
όπου είχε ανεγερθεί ο σταθμός το κλί-
μα ήταν πανηγυρικό. Τέτοιο θέαμα είχε
να αντικρίσει η περιοχή αυτή από τότε
που ήλθε ο βασιλιάς Όθωνας στην Ελ-
λάδα. Εξάλλου, θα τιμούσε τα εγκαίνια
με την παρουσία της η 18χρονη πανέ-
μορφη βασίλισσα Όλγα, διότι ο σύζυγός
της, βασιλιάς Γεώργιος Α΄, βρισκόταν
με έναν θείο του σε χειμωνιάτικη πε-
ριοδεία ανά την Ελλάδα.

Επίσης, στα εγκαίνια παρευρέθησαν
ο πρωθυπουργός Θρασύβουλος Ζαΐ-
μης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόφι-
λος, κατά κόσμος Θεόδωρος Βλαχοπα-
παδόπουλος, και άλλοι επίσημοι. Τρία
βαγόνια είχαν διακοσμηθεί με εξαιρε-
τική πολυτέλεια, προκειμένου να επι-
βιβαστούν στο πρώτο η βασίλισσα με τη
συνοδεία της, στο δεύτερο ο Αρχιεπί-
σκοπός και το υπουργικό συμβούλιο,
και στο τρίτο τα μέλη του διπλωματικού
σώματος. Αλλά μια γυναίκα προκάλε-
σε… χαλασμό.

Ήταν η Αιμιλία Παχή, κόρη του προ-
έδρου του διοικητικού συμβουλίου της
Εταιρίας Σιδηροδρόμου, Γεωργίου
Σκουζέ, και σύζυγος του Γεωργίου Πα-
χή. Αντί να εισέλθει στα κοινά βαγόνια,
μπήκε σε εκείνο του υπουργικού συμ-
βουλίου, παίρνοντας μαζί και μερικές
φίλες της. Όταν έφτασαν καθυστερημέ-
να ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας και
ο υπουργός Εσωτερικών Δημήτριος
Τριγγέτας και είδαν το βαγόνι κατει-
λημμένο από γυναικόκοσμο, εξέφρα-
σαν τη δυσφορία τους.

Χρέη κοσμήτορα (ένα είδος τελετάρ-
χη) εκτελούσε ο σεβαστός νομομαθής,
βουλευτής και σύμβουλος της εταιρίας
Ιωάννης Σκαλτσούνης. Παρακάλεσε
ευγενικά τις κυρίες να αλλάξουν βαγό-
νι, αλλά βρέθηκε μπροστά στην άρνησή
τους. Απευθύνθηκε στον πρόεδρο Γ.
Σκουζέ, του εξέθεσε τα διατρέξαντα,
για να λάβει τη διαταγή να βγει η κόρη
του από το βαγόνι «όπως όπως». Με
την πατρική έγκριση, πλέον, ο Ι. Σκαλ-
τσούνης πλησίασε την Παχή και είπε
το…μυστικό στο αυτί της: «Ο μπαμπάς
σας διατάζει να βγείτε, εν ανάγκης και
δια της βίας».

Το γυναικείο πείσμα κάμφθηκε και
η αγέρωχη αριστοκράτισσα αποσύρθη-
κε αγανακτισμένη σε άλλο βαγόνι. Τα
πράγματα ησύχασαν. Τουλάχιστον έτσι
φαινόταν. Ο σταθμάρχης ήταν έτοιμος

να σφυρίξει την αναχώρηση του τρένου,
όταν ακούστηκαν οι ήχοι σβουριχτών
σκαμπιλιών. Ήταν τόση ηχηρά, ώστε
μερικοί έσκυψαν από τα παράθυρα για
να δουν τι είχε συμβεί, ενώ συνοδεύον-
ταν από ύβρεις, απειλητικές κραυγές
και απελπισμένες φωνές.

Η φασαρία προκάλεσε και το ενδια-
φέρον της βασίλισσας. Ο Παύλος Σκου-
ζές, γιος του Γεωργίου και αδελφός της
Αιμιλίας, θεώρησε πως είχε θίγει η τι-
μή της οικογένειάς του και σκαμπίλισε
τον σεβάσμιο Ι. Σκαλτσούνη. Το επει-
σόδιο είχε και συνέχεια. ‘Ένας πελώ-
ριος άνδρας, εργάτης των γραμμών,
αγνοώντας την ταυτότητα του δράστη
αλλά γνωρίζοντας το θύμα, επιτέθηκε
στον πρώτο με άγριες διαθέσεις. Εκεί-
νος δε το έβαλε στα πόδια, καταλαβαί-
νοντας τι θα συνέβαινε αν τον έπιανε
στα χέρια του ο εργάτης.

Ο Ι. Σκαλτσούνης φώναζε «Πιάστε

τον, πιάστε τον!» και οι αστυνομικοί
πρόλαβαν και συνέλαβαν το θερμόαιμο
εργάτη τη στιγμή που είχε…σβερκώσει
τον υιό Σκουζέ. Σε λίγα λεπτά, η πρώτη
ελληνική αμαξοστοιχία ξεκινούσε για
τον Πειραιά. Λίγες ημέρες αργότερα,
μια σατιρική εφημερίδα δημοσίευε τον
περίφημο γλωσσοδέτη: «Ο παπάς ο
Παχής έφαγε παχιά φακή, /γιατί παπά
Παχή, έφαγες παχιά φακή;» Από κάτω,
σε υποσημείωση αναφερόταν ότι θα
προσέφερε μια ατμομηχανή και την κυ-
ρία Παχή, την πρώτη σε φωτογραφία
και τη δεύτερη εκ του φυσικού, σε
όποιον θα κατόρθωνε να προφέρει τον
γλωσσοδέτη τρεις φορές χωρίς να
τραυλίσει!

Για την αντιγραφή
από την εφημερίδα «Δημοκρατία»

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019
Θανάσης Ρίζος

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Μουσείου

Με γρονθοκοπήματα εγκαινιάστηκε, το 1869,
ο πρώτος Σταθμός Σιδηροδρόμου στην Αθήνα

Πώς γεννήθηκε ο γλωσσοδέτης
«Ο παπάς Ο Παχής έφαγε παχιά φακή, /γιατί, παπά Παχή, 

έφαγες παχιά φακή;».

Το απρόοπτο επεισόδιο που σημάδεψε το παρθενικό δρομολόγιο, 
παρουσία και της βασίλισσας Όλγας

Ε ΛΕ Λ E YE Y Θ Ε Ρ ΟΘ Ε Ρ Ο Β Η Μ ΑΒ Η Μ Α

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2018 η εται-
ρεία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. πραγματοποίησε
τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για
τα παιδιά των εργαζομένων. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στον ει-
δικά διαμορφωμένο χώρο του αμα-
ξοστασίου του Μετρό στα Σεπόλια,
όπου τα παιδιά πέρα από τα δώρα
που πήραν είχαν τη δυνατότητα να
ασχοληθούν με διάφορες δραστη-
ριότητες και να περάσουν μία ευχά-
ριστη και ανέμελη ημέρα. Από την
πλευρά μας ευχόμαστε χρόνια πολ-
λά και καλή χρονιά.

Η Διοίκηση

Στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 10 και 11 Δεκεμβρί-
ου 2018 για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. από τους 2.499
εγγεγραμμένους ψήφισαν 1.385, σημειώθηκαν δε τα εξής
αποτελέσματα:

ΓΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 139
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 101
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 125
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61
ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 48
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24
ΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 314
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 81
ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
ΜΕΜΗΛΑ ΝΙΚΟΛ-ΛΟΥΪΖ 35
ΡΕΒΥΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 251

Στις δε επαναληπτικές εκλογές μεταξύ των δύο πρώτων
υποψηφίων που διενεργήθηκαν στις 17 και 18 Δεκεμβρίου
2018 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 528
ΡΕΒΥΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 734
Βάσει των αποτελεσμάτων εκπρόσωπος των εργαζομένων

αναδεικνύεται ο Σπυρίδων Ρεβύθης και αναπληρωτής αυτού
ο Χρήστος Κούκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ συγχαίρει τους δύο αυτούς συναδέλφους και τους εύ-
χεται να έχουν δύναμη και βούληση για να ανταπεξέλθουν
στα νέα τους καθήκοντα και να καταβάλλουν προσπάθεια για
να ανυψώσουν και να φτάσουν εκεί που πρέπει τον θεσμό
του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβού-
λιο των ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και ένα κριτήριο θα είναι το ποσοστό
συμμετοχής των εργαζομένων στις επόμενες εκλογές για την
ανάδειξη του νέου εκπροσώπου.

Η Διοίκηση

Σας κάνουμε γνωστή τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, όπως διαμορφώθηκε στο Δ.Σ. που πραγματοποι-
ήθηκε σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 μετά την πα-
ραίτηση του Προέδρου Νίκου Λύρη και του μέλους Παναγιώ-
τας Τσιριγώτη.

Η σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κυριακίδης Ελευθέριος
Γεν. Γραμματέας:
Α' Αντιπρόεδρος: Καϊμάκης Ξενοφών
Β' Αντιπρόεδρος: Ξανθιώτης Δημήτριος
Γ' Αντιπρόεδρος:

Αν. Γραμματέας: Γουρδούπη Μαντώ
Οικον. Γραμματέας-Εφορος: Καλογριδάκης Εμμανουήλ

ΜΕΛΗ: Ρενιέρης Ελευθέριος, Κανελλόπουλος Ιωάννης, 
Κοντογιάννης Παναγιώτης, Σταθοπούλου Αγγελική,
Χαΐδας Χρήστος, Διαμαντοπούλου Παρασκευή,
Σπύρος Γεώργιος, Καρακώστας Κωνσταντίνος

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
και ευελπιστούμε σε μία καλή και εποικοδομητική συνερ-
γασία για το καλό εργαζομένων και συνταξιούχων.

Η Διοίκηση

Με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου έγιναν εσωτερικές με-
τακινήσεις - τοποθετήσεις - διαγρα-
φές λόγω συνταξιοδοτήσεων και οι-
κειοθελών αποχωρήσεων - αναθέ-
σεις καθηκόντων. Επειδή ο χώρος
αυτός για εμάς τους συνταξιούχους
των ΗΣΑΠ είναι το σπίτι μας, το
οποίο αγαπάμε και πονούμε και χαι-
ρόμαστε όταν βλέπουμε ότι γίνονται
σταθερά βήματα μπροστά, λυπόμα-
στε δε όταν υπάρχει στασιμότητα
και οπισθοδρόμηση και θέλουμε να
πιστεύουμε ό,τι γίνεται είναι θετικό
για τις ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. καθώς και για
τους εργαζόμενους σε αυτές.

Εκλογές για τον εκπρόσωπο

των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο της Ένωσης Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ

Χριστουγεννιάτικη 
παιδική εκδήλωση
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1 Δεκεμβρίου Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Αλάσκα, μεγάλες καταστρο-
φές χωρίς θύματα.

1 Δεκεμβρίου Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζωρτζ Μπους σε ηλικία 94 ετών.

1 Δεκεμβρίου Πεδίο μάχης το Παρίσι μεταξύ των διαδηλωτών με τα
κίτρινα γιλέκα και της αστυνομίας, 130 τραυματίες –
400 συλληφθέντες.

2 Δεκεμβρίου 30 κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ
κατά του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού.

3 Δεκεμβρίου Στα Καλάβρυτα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
4 Δεκεμβρίου Στην Κάλυμνο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
6 Δεκεμβρίου Τα ίδια θλιβερά γεγονότα επανελήφθησαν στην 10η επέ-

τειο από τον θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου. όλες οι
μεγάλες πόλεις παραδόθηκαν στο έλεος των αναρχικών.

6 Δεκεμβρίου Φιάσκο η υπόθεση του ενεχυροδανειστή «Ριχάρδου».
Αποφυλάκιση προτείνει ο εισαγγελέας.

6 Δεκεμβρίου Ο Βρετανός Πρίγκηπας Γουϊλιαμ και η σύζυγός του
Κέιτ Μίντλετον στην Κύπρο επισκέφτηκαν τους Βρε-
τανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται στο νησί.

6-8 Δεκεμβρίου Στην Ρωσία ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Είχε
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της
χώρας.

7 Δεκεμβρίου Δηλώσεις Ζάεφ για Μακεδονικό ταυτότητα και γλώσσα.
7 Δεκεμβρίου Αλλαγή στην ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ-

ματος στην Γερμανία. Πρόεδρος εξελέγη η εκλεκτή
της κα. Μέρκελ, Ανεγκρέτ Κραμπ Καρενμπάουερ.

8 Δεκεμβρίου Στην Κύπρο για το μνημόσυνο του Παπαδόπουλου
με τη συμπλήρωση 10 χρόνια από τον θάνατό του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

10 Δεκεμβρίου Όχι στο αίτημα αποφυλάκισης του Σάββα Ξηρού είπαν
χθες οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

10 Δεκεμβρίου Διπλό κτύπημα του Ρουβίκωνα στο Δημαρχείο Αλίμου
και στην Πρεσβεία της Ουγγαρίας.

10 Δεκεμβρίου Άγριος ξυλοδαρμός του 19χρονου κρατούμενου στις
φυλακές του Αυλώνα για τον θάνατο της φοιτήτριας
στην Ρόδο.

11 Δεκεμβρίου Καταδρομική επίθεση κουκουλοφόρων στην έδρα των
ΜΑΤ στην Καισαριανή είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες
μέρες. Οι δράστες μετά την επίθεση διέφυγαν προς
την πλευρά της Πανεπιστημιούπολης.

11 Δεκεμβρίου Επίθεση ενόπλων στο Στρασβούργο. 1 νεκρός 6 τραυ-
ματίες.

12 Δεκεμβρίου Εισβολή του Ρουβίκωνα στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην
Θεσσαλονίκη.

12 Δεκεμβρίου Η Τερέζα Μέι πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στην Βρετα-
νική Βουλή. 200 υπέρ – 117 κατά.

13 Δεκεμβρίου Σε κλοιό κακοκαιρίας όλη η χώρα. Χιόνια – βροχές
και τσουχτερό κρύο.

13 Δεκεμβρίου Αποφυλακίστηκε ο «Ριχάρδος» και άλλοι 7 ενεχόμενοι
για λαθρεμπόριο χρυσού ενεχυροδανειστές.

15 Δεκεμβρίου Ο Πρωθυπουργός μίλησε σε συγκέντρωση στην Θεσ-
σαλονίκη.

15-18 Δεκεμβρίου Συνέδριο της Ν.Δ.
16 Δεκεμβρίου Στους 100 έφτασαν οι νεκροί της πυρκαγιάς στο Μάτι.
17 Δεκεμβρίου Βόμβα εξερράγη στο κτίριο του ΣΚΑΪ στο Φάληρο προ-

ξενώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
18 Δεκεμβρίου Λουκέτο έβαλε η χαλυβουργική λόγω χρεών και δια-

φωνιών των ιδιοκτητών.
18 Δεκεμβρίου Αγοράκι 6 ετών πνίγηκε από του λουρί του σκύλου του.
18 Δεκεμβρίου Άγνωστοι μασκοφόροι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν

βαριά τον διαιτητή ποδοσφαίρου Θανάση Τζήλο.
19 Δεκεμβρίου Συνάντηση Γιούνκερ – Παυλόπουλου στις Βρυξέλλες.
19 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε η τοποθέτηση της Βασιλικής Θάνου στη

θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού από
την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

20 Δεκεμβρίου Τριμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Ισραήλ και Κύ-
πρου για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει
αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο.

20 Δεκεμβρίου Ο Βασίλης Πλαγιανάκος στο τιμόνι του ΕΟΠΥΥ μετά
την παραίτηση του Σωτήρη Μπερσίμη.

20 Δεκεμβρίου Απέχουν από τα καθήκοντά τους οι Έλληνες διαιτητές
ποδοσφαίρου σε ένδειξη συμπαράστασης στον διαι-
τητή Θανάση Τζήλο.

21 Δεκεμβρίου Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μάτε παραιτήθηκε μετά
από διαφωνία με τον Πρόεδρο Τράμπ.

21 Δεκεμβρίου 22 Μητροπολίτες της Βορείου Ελλάδας τάχθηκαν
εναντίον της Συνθήκης των Πρεσπών για το Σκοπιανό.

21-23 Δεκεμβρίου Στο Βελιγράδι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε
συναντήσεις με τους Προέδρους της Σερβίας, της
Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

22 Δεκεμβρίου Μέχρι σήμερα 2.000 Τούρκοι έχουν καταδικαστεί σε
ισόβια κάθειρξη για το πραξικόπημα του Ιουλίου του
2015.

23 Δεκεμβρίου Φονικό τσουνάμι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην
Ινδονησία. Στους 429 οι νεκροί, 148 οι τραυματίες , 150
οι αγνοούμενοι.

24 Δεκεμβρίου Εξερράγη το ηφαίστειο της Αίτνας στην Σικελία. Έκλει-
σε το αεροδρόμιο της Κατάνιας.

24 Δεκεμβρίου Δόθηκαν τα αναδρομικά στους απόστρατους. Διαμαρ-
τυρίες από όλους ότι τους δόθηκαν ψίχουλα.

24 Δεκεμβρίου Νέοι λεονταρισμοί του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πά-
νου Καμένου – ακολούθησε τον δρόμο του αρχηγού
του ΓΕΕΘΑ κ. Αποστολάκη.

24 Δεκεμβρίου 26 άμαχοι σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από επίθεση
αγνώστων.

25 Δεκεμβρίου Σεισμός 4,6 Ρίχτερ νότια της Ζακύνθου δεν αναφέρ-
θηκαν ζημιές.

26 Δεκεμβρίου Κύμα καύσωνα πλήττει την Αυστραλία.

26 Δεκεμβρίου Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Σικελία προξένησε ζημιές
στην περιοχή της Κατάνιας. 1 νεκρός.

28 Δεκεμβρίου Απαγωγή 59χρονου επιχειρηματία στον Πειραιά.
28 Δεκεμβρίου Τουριστικό λεωφορείο κτυπήθηκε με βόμβα στις πυ-

ραμίδες του Καΐρου. 5 οι νεκροί 13 οι τραυματίες.
28 Δεκεμβρίου Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος Ισραηλινός συγγραφέας

Άμος Οζ.
28 Δεκεμβρίου Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο

στην Κυπαρισσία.
29 Δεκεμβρίου Στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας

θα εγκαινιάσει τον σταθμό του ΜΕΤΡΟ στο σιντριβάνι
που θα λειτουργήσει μετά από 2 και πλέον χρόνια.

29 Δεκεμβρίου Παράταση για 2 μήνες πήρε ο νόμος Κατσέλη.
29 Δεκεμβρίου Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μαριάννα Τόλη.
29 Δεκεμβρίου Για έβδομο Σάββατο το κίτρινα γιλέκα έδωσαν το πα-

ρόν στους δρόμους του Παρισιού.
1η Ιανουαρίου Με βροχιές – χιόνια και πολικό ψύχος υποδεχτήκαμε

τη νέα χρονιά.
1η Ιανουαρίου 19 οι νεκροί από κατολισθήσεις στη νήσο Ιάβα της Ιν-

δονησίας.
1η Ιανουαρίου Ορκίστηκε ο νέος Πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολ-

σονάρου.
1η Ιανουαρίου Φωτιές σε συγκρότημα κατοικιών στην Ρωσία. 9 οι νε-

κροί 30 αγνοούμενοι.
1η Ιανουαρίου Επίθεση νεαρού με μαχαίρι στον Σταθμό Βικτώρια του

Μάντσεστερ.
1η Ιανουαρίου Προστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση του ΝO-

VARTIS συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας ως
κατηγορούμενος.

1η Ιανουαρίου Δύο Αλβανοί κατάδικοι δραπέτευσαν από τις φυλακές
Κορυδαλλού.

1η Ιανουαρίου Έκτη άδεια πήρε ο καταδικασμένος σε 11 φορές ισόβια
Δημήτρης Κουφοντίνας και εθεάθη να κάνει βόλτες
στο κέντρο της Αθήνας.

6 Ιανουαρίου 4 οι νεκροί αιτία τα καιρικά φαινόμενα στα Μεσόγεια.
6 Ιανουαρίου Πνίγηκαν 3 άτομα στην Κερατέα. Αιτία οι μεγάλες νε-

ροποντές.
7 Ιανουαρίου Την παραίτηση του υπέβαλε ο Πρόεδρος της Διεθνούς

Τραπέζης.
7 Ιανουαρίου Ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να αποχωρήσει από κυ-

βερνητικό σχήμα ο Πάνος Καμένος.
7 Ιανουαρίου Πολικός χειμώνας με χιόνια και κρύο σε όλη την Ελ-

λάδα.
7 Ιανουαρίου Στον Πειραιά εντόπισαν κοντέινερ με ναρκωτικά τζι-

χαντιστών.
7 Ιανουαρίου Επίθεση του Ρουβίκωνα στο κτίριο της Αμερικανικής

Πρεσβείας.
7 Ιανουαρίου Την παραίτησή του ανακοίνωσε αιφνιδίως ο Πρόεδρος

της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζίμ Γιονγκ.
8 Ιανουαρίου Η χώρα στην κατάψυξη στους μείον 23 στην Φλώρινα.
8 Ιανουαρίου Έσπασε όλα τα ρεκόρ ο «Τηλέμαχος» στους μείων 23

βαθμούς έφτασε ο υδράργυρος στην Φλώρινα.
8 Ιανουαρίου Η «Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών» ανέλαβε την ευθύνη

για την επίθεση στα γραφεία του ΣΚΑΪ στις 17 Δεκεμ-
βρίου 2018.

9 Ιανουαρίου Λόγω του παγετού μετ’ εμποδίων τα δρομολόγια της
Γραμμής 1.

9 Ιανουαρίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο ομότιμος κα-
θηγητής της Κλασσικής Φιλολογίας Φάνης Κακρίδης.

9 Ιανουαρίου Διπλή τραγωδία στο Πόρτο Χέλι. Βρέθηκαν νεκροί
35χρονος αστυνομικός και η 24χρονη φίλη του στο
σπίτι του αστυνομικού.

9 Ιανουαρίου Νεκρός εργαζόμενος στο εργοτάξιο του γηπέδου της
ΑΕΚ. Έπεσε από τη σκαλωσιά.

9 Ιανουαρίου Φάκελος με ύποπτη ουσία και απειλές στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου.

9 Ιανουαρίου Φονικός χιονιάς στη Δίρφυ της Ευβοίας. Πέθανε
72χρονος λόγω αποκλεισμού.

10 Ιανουαρίου Δήλωση Βίτσα: «Το 2018 ήρθαν 47.929 πρόσφυγες και
έφυγαν 5.232».

10 Ιανουαρίου Ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στην Τρίπολη.
10 Ιανουαρίου Ο Νικόλας Μαδούρο ορκίστηκε για δεύτερη θητεία

Πρόεδρος της Βενεζουέλας σε μία χώρα που ο πλη-
θωρισμός τρέχει με ρυθμούς 2.000.000%.

10 Ιανουαρίου Συμπέρασμα επιστημόνων: Πεθαίνει η Νεκρά θάλασ-
σα. Κάθε χρόνο η στάθμη κατεβαίνει 1,5 μέτρο.

10-11 Ιανουαρίου Ταξίδι εργασίας πραγματοποίησε η Καγκελάριος της
Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα με απαγόρευ-
ση των συγκεντρώσεων.

11 Ιανουαρίου Με 81 ψήφους πέρασε από τη Βουλή των Σκοπίων η
συμφωνία για την ονομασία σε Βόρεια Μακεδονία με
το νέο σύνταγμα.

11 Ιανουαρίου Χιονοστιβάδα σε χιονοδρομικό κέντρο στην Βουλγαρία.
11 Ιανουαρίου Διαμάχη 22 ημερών στις ΗΠΑ μεταξύ Τραμπ και Κογ-

κρέσου για το Τείχος του Μεξικού παρέλυσε τη ζωή.
12 Ιανουαρίου Ιατρικό θαύμα 26χρονη επανήλθε στη ζωή μετά από

72 ώρες που σταμάτησε να κτυπά η καρδιά της.
12 Ιανουαρίου Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Παρισιού. 4 οι νεκροί

50 οι τραυματίες.
13 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμένος ανακοίνωσε

ότι αποχωρεί από την Κυβέρνηση.
13 Ιανουαρίου Υπουργός Άμυνας ορίστηκε ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ

Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης.
13 Ιανουαρίου Τρεις σκιέρ στην Αυστρία καταπλακώθηκαν από χιο-

νοστιβάδα και έχασαν τη ζωή τους.
13 Ιανουαρίου Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουρ-

γός και Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας.
13 Ιανουαρίου Συμπλοκή με έναν νεκρό στις φυλακές Κορυδαλλού.

13 Ιανουαρίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο φιλόλογος και
ιστορικός Σαράντος Καργάκος.

13 Ιανουαρίου Υπέκυψε στα τραύματά του ο Δήμαρχος του Γκντάνσκ
της Πολωνίας μετά τη δολοφονική επίθεση που είχε
δεχθεί από νεαρό στις 25 Δεκεμβρίου σε μία εκδήλω-
ση του δήμου.

13 Ιανουαρίου Δίχρονο αγοράκι έπεσε σε πηγάδι 107 μέτρων στην
Ισπανία. Το πηγάδι έχει διάμετρο 25 εκατοστά. Γίνεται
μάχη από 300 επαγγελματίες για τη διάσωσή του.

14 Ιανουαρίου Αποφασίστηκε αύξηση 100% του εισιτηρίου στο Μου-
σείο της Ακρόπολης από 1η Απριλίου μέχρι 31 Οκτω-
βρίου.

16 Ιανουαρίου Με 151 ψήφους υπέρ 148 κατά και μία παρόν η Κυ-
βέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης.

17 Ιανουαρίου Αυτοκινητιστικό ατύχημα με τον βασιλικό σύζυγο της
Μεγάλης Βρετανίας Φίλιππο.

17 Ιανουαρίου Τραγωδία στην Μεσόγειο πνίγηκαν 170 πρόσφυγες.
20 Ιανουαρίου Μεγάλη συμμετοχή είχε το συλλαλητήριο στο Σύνταγ-

μα για τη συμφωνία των Πρεσπών με τα Σκόπια.
20 Ιανουαρίου Έκρηξη στα προάστια της Δαμασκού με νεκρούς και

τραυματίες.
20 Ιανουαρίου Μεγάλη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο Όπεν της Αυ-

στραλίας. Κέρδισε 3-1 τον Ρότζερ Φέντερερ.
20 Ιανουαρίου Χημικός πόλεμος στη διάρκεια των διαδηλώσεων για

το Μακεδονικό στο Σύνταγμα. Εγκληματική ενέργεια
με την ανοχή της πολιτείας.

21 Ιανουαρίου Τραγωδία σε πετρελαιαγωγό στο Μεξικό. Στους 89 οι
νεκροί πολλοί οι τραυματίες.

21 Ιανουαρίου Υπογράφτηκε η απόφαση που βάζει τέλος στο ΕΚΑΣ.
21 Ιανουαρίου Η ΤΡΟΪΚΑ στην Αθήνα. Ζητεί 16 μεταρρυθμίσεις σε 30

ημέρες.
21 Ιανουαρίου Διεγράφη από ΚΙΝΑΛ ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
21 Ιανουαρίου Για κατασκοπεία έπιασαν Έλληνα Αξιωματικό στον

Έβρο.
22 Ιανουαρίου Έφυγε από τη ζωή ύστερα από άνιση μάχη με τον καρ-

κίνο ο δημοσιογράφος και εκδότης του «Πρώτου Θέ-
ματος» Θέμης Αναστασιάδης. Ήταν 61 ετών.

22 Ιανουαρίου Εμμανουέλ Μακρόν και Άνγκελα Μέρκελ υπέγραψαν
νέο σύμφωνο Γαλλογερμανικής φιλίας.

23 Ιανουαρίου Στα πρόθυμα εμφυλίου η Βενεζουέλα. Μεταβατικός
πρόεδρος ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης Χουάν Γκαΐν-
το. Άγριες συγκρούσεις σε πολλές πόλεις.

23 Ιανουαρίου Έφυγε στα 58 του χρόνια ο πρώην Πρόεδρος της ΑΔΕ-
ΔΥ Σπύρος Παπασπύρος.

23 Ιανουαρίου Την πρώτη του επίσκεψη στην Χίο πραγματοποίησε ο
νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστο-
λάκης.

23 Ιανουαρίου Επίθεση με μολότοφ από αγνώστους στην οικία της
βουλευτού Θεοδώρας Τσάκρη στα Γιαννιτσά.

23 Ιανουαρίου Στην Μόσχα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συ-
ναντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

24 Ιανουαρίου Στον ημιτελικό του τένις στο Όπεν της Αυστραλίας ο
Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον
Ισπανό Ραφαέλ Ναδάλ.

25 Ιανουαρίου Σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή 50
χιλ. νότια της Ρόδου.

26 Ιανουαρίου 19 οι νεκροί και 50 οι τραυματίες από έκρηξη βόμβας
σε ναό στις Φιλιππίνες.

26 Ιανουαρίου Κατέρρευσε φράγμα στην Βραζιλία 34 οι νεκροί πάνω
από 200 οι αγνοούμενοι.

26 Ιανουαρίου Νεκρό ανασύρθηκε το δύο χρονών αγοράκι που είχε
πέσει σε πηγάδι στην Ισπανία πριν 13 ημέρες.

26 Ιανουαρίου Νόμος του κράτους είναι η συμφωνία των Πρεσπών,
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η
απόφαση μετά την υπογραφή από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

26 Ιανουαρίου Νέος αρχηγός του ΓΕΕΘΑ ο Αντιπτέραρχος Χρήστος
Χριστοδούλου.

27 Ιανουαρίου 18 οι νεκροί και 83 τραυματίες από βομβιστική επίθε-
ση σε ναό στις Φιλιππίνες.

28 Ιανουαρίου 300 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Άρ-
γος Ορεστικού.

28 Ιανουαρίου 35 νεκροί και 300 τραυματίες στα επεισόδια της Βε-
νεζουέλας.

28 Ιανουαρίου Σε 7 μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο Μη-
τροπολίτης της Αιγιαλείας Αμβρόσιος.

28 Ιανουαρίου Διοικητής μεγάλου νοσοκομείου με πλαστά πτυχία
υπέβαλε την παραίτησή του για συνταξιοδότηση.

28 Ιανουαρίου Επεισοδιακή υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας
στην Θεσσαλονίκη, σοβαρά επεισόδια και έντονες
αποδοκιμασίες.

28 Ιανουαρίου Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Τα τρακτέρ
στους δρόμους.

28 Ιανουαρίου Μέσα σε 48 ώρες 347 μετανάστες – πρόσφυγες έφτα-
σαν στα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

28 Ιανουαρίου Περισσότεροι από 280 είναι οι αγνοούμενοι που θά-
φτηκαν κάτω από τις λάσπες όταν έσπασε φράγμα
στην Βραζιλία.

30 Ιανουαρίου Μετά την έξοδο από τα μνημόνια το πρώτο 5ετές ομο-
λογιακό δάνειο με επιτόκιο 3,6%.

Ειδήσεις  με λίγα λόγια

Του Κώστα Μητρόπουλου
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Γιώργος Κάμπέσης

Είναι μαζί μας λίγο καθυστερημένα ήρ-
θαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής     κ.
Γιάννης Τραγάκης, ο Υφυπουργός κ. Βα-
σίλης Μιχαλολιάκος και ο Δήμαρχος του
Πειραιά κ. Χρήστος Αγραπίδης.

Παρακαλώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών-
Πειραιώς κ. Νικόλαο Παπαθανάση να λά-
βει τον λόγο.

Νίκος Παπαθανάσης

Κύριε Υπουργέ,
Σεβασμιότατε, κύριε Υφυπουργέ, κύ-

ριοι Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κυρίες
και κύριοι αγαπητοί εργαζόμενοι και συν-
ταξιούχοι κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής.

Κυρίες και κύριοι, όταν ένα Μουσείο
εγκαινιάζεται κάποιοι έχουν οραματιστεί
την δημιουργία του και έχουν δώσε ένα
κομμάτι από την ψυχή τους για την λει-

τουργία του.
Θέλω ως εκπρόσωπος της Εταιρίας να

ευχαριστήσω και να συγχαρώ δημόσια το
Σωματείο των Συνταξιούχων γιατί με την
δημιουργία του Μουσείου προσφέρουν
πολλά στην ανάδειξη της ιστορίας ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ και γενικότερα του Σιδηροδρόμου
στην Ελλάδα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ερ-
γαζόμενους στην Α.Ε. ΗΣΑΠ που προσέ-
φεραν την εργασία τους στο Μουσείο τις
προηγούμενες Διοικήσεις και τα Διευθυν-
τικά στελέχη της Εταιρίας που στήριξαν
την προσπάθεια των Συνταξιούχων, κα-
θώς και την ομάδα των Αρχιτεκτόνων, Αρ-
χαιολόγων και καλλιτεχνών που μελέτη-
σαν το Μουσείο.

Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κ.
Μανώλη Φωτόπουλο που σήκωσε επάνω
του όλο το όραμα του Μουσείου και το
έφερε στα σημερινά εγκαίνια. Το οραμα-
τίστηκε το 1990 και το ολοκλήρωσε το
2005 οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ, δείχνουν
για μια ακόμα φορά την αγάπη και το τε-
ράστιο ενδιαφέρον τους για την Εταιρία
και την ιστορία της.

Η ζωή τους ήταν και είναι συνυφασμέ-
νη με τον Σιδηρόδρομο, τους ευχαριστού-
με και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας
τιμήσατε με την παρουσία σας.

Γιώργος Καμπέσης
Έχουμε Μουσείο, γιατί έχουμε ιστορία

και αφού έχουμε ιστορία έχουμε και μέλ-
λον, παρακαλώ τον Υφυπουργό Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη
να λάβει τον λόγο.

Μιχάλης Λιάπης
Κυρίες και κύριοι είναι μια πραγματικά

σημαντική ήμερα για τον Ηλεκτρικό Σιδη-
ρόδρομο καθώς σήμερα εγκαινιάζουμε το
Μουσείο των ΗΣΑΠ.

Ένα Μουσείο το οποίο είναι αποτέλε-
σμα της πολύχρονης και επίπονης προ-

σπάθειας των συνταξιούχων του Οργανι-
σμού των ανθρώπων που με πολύ υπομο-
νή, μεράκι και συνέπεια ξεκίνησαν το
1990 και κατάφεραν να συγκεντρώσουν,
να καταγράψουν και να εκθέσουν χιλιά-
δες ιστορικά κειμήλια του πάλε ποτέ ΣΑΠ,
Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς, αργότε-
ρα ΕΗΣ, Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρό-
δρομοι και σήμερα ΗΣΑΠ.

Αντικείμενα, εργαλεία, παλαιές φωτο-
γραφίες και έντυπα. Πρόκειται για εκθέ-
ματα που φέρνουν ξανά στην μνήμη την
ιδιαίτερη σημαντική πορεία του Ηλεκτρι-
κού στην ιστορία των Μέσων Σταθερής
Τροχιάς.

Από το Ατμοκίνητο Θηρίο του 1869 στον
Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο του 1904 έως και
σήμερα, από τα ξύλινα βαγόνια έως τους
σύγχρονους συρμούς. Ωστόσο κυρίες και
κύριοι η ιστορία του Ηλεκτρικού Σιδηρο-
δρόμου συνεχίζεται.

Ο ΗΣΑΠ προχωρά μπροστά κάνει ση-
μαντικά βήματα προόδου με το επενδυτικό
πρόγραμμα 2005-2009 το οποίο ανάμεσα
στα άλλα προβλέπει και τα ακόλουθα:

Την πλήρη ανακαίνιση της επιδομής
της γραμμής με την ταυτόχρονη αναβάθ-
μιση της σηματοδότησης. Είναι ένα έργο
115,000.000 Ευρώ το οποίο θα έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας
των συρμών και πάνω από όλα την ασφά-
λεια και την βελτίωση της ποιότητας του
ταξιδιού. Τα τεύχη της προκήρυξης ολο-
κληρώνονται την επόμενη βδομάδα και το
έργο δημοπρατείται τον άλλο μήνα, μέσα
στον Δεκέμβριο.

Με την ολοκλήρωση του έργου τα επό-
μενα δυο χρόνια ο ΗΣΑΠ θα έχει ένα
πραγματικά τέλειο δίκτυο παροχής συγ-
κοινωνιακού έργου.

Χωρίς καθυστέρηση προχωρεί και η δια-
δικασία για την κατασκευή της νέας επι-
σκευαστικής βάσης στον Πειραιά. Την ίδια
ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της νέας
περίφραξης καθ’ όλο το μήκος του δικτύου.

Μέχρι τον Ιανουάριο προκηρύσσεται η
προμήθεια Οπτικοακουστικών Μέσων εν-
τός των Συρμών, για την οπτική αναγγελία
των σταθμών. Επίσης εντός των επόμενων
εβδομάδων επαναπροκηρύσσεται η προ-
μήθεια κλιματιστικών για τους συρμούς,
ώστε από το προσεχές καλοκαίρι να έχουν
αρχίσει σταδιακά να τοποθετούνται.

Μέχρι τον Φεβρουάριο δημοπρατείται η
αναβάθμιση τους εξοπλισμού των παλαιών
Υποσταθμών Ρεύματος Έλξης των ΗΣΑΠ.

Τον επόμενο μήνα δημοπρατείται και το
σύστημα Τηλεχειρισμού και Ελέγχου του
εγκατεστημένου Ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού των επιβατικών σταθμών.

Για την αναβάθμιση των κτιριακών εγ-
καταστάσεων των τεχνικών υπηρεσιών
στους σταθμούς Αττική και Θησείο ολο-
κληρώνεται. Το επόμενο διάστημα 9ολο-
κληρώνονται οι σχετικές μελέτες. Επίσης
και το θεωρούμε πολύ σημαντικό για τα
άτομα με αναπηρία, με ειδικές ανάγκες,

ολοκληρώνονται όλες οι παρεμβάσεις,
προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης
προσβασιμότητα.

Τέλος ο Ηλεκτρικός είναι ένα μέσο ιδι-
αίτερο φιλικό, όχι μόνο προς τους επιβά-
τες του, αλλά και προς το περιβάλλον.

Ένα μέσο που εδώ και μια βδομάδα
υποδέχεται ξανά και τους επιβάτες με πο-
δήλατο προωθώντας τις οικολογικές με-
τακινήσεις στην πόλη.

Κυρίες και κύριοι ο ΗΣΑΠ εξελίσσεται
παρέχει διαρκώς βελτιούμενες υπηρεσίες
στους επιβάτες. Δεν ξεχνά όμως και το
παρελθόν. Με την έκθεση που σήμερα εγ-
καινιάζουμε αποκτούμε την απαραίτητα
γέφυρα με την ιστορία των Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων.

Τόσο το Υπουργείο διαχρονικά όλα αυ-
τά τα χρόνια, όσο και η Διοίκηση των
ΗΣΑΠ, στηρίξαμε από κοινού αυτήν την
προσπάθεια με την διάθεση και διαμόρ-
φωση του κατάλληλου χώρου για την πα-
ρουσίαση όλων αυτών των εκθεμάτων τα
οποία σε λίγο θα θαυμάσετε.

Τελειώνοντας θα ήθελα πάνω από όλα
να συγχαρώ για μια ακόμη φορά όλους
εκείνους που είχανε την έμπνευση και την
πρωτοβουλία για την δημιουργία του
Μουσείου.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην έκθεση.
Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας σήμερα θα την
απολαύσετε όπως και οι επισκέπτες και
πάνω από όλους οι καθημερινοί επιβάτες
του τραίνου μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Γιώργος Καμπέσης
Παρακαλώ τον Σεβασμιότατο Μητροπο-

λίτη κ. Ιωσήφ να ξεκινήσει τον Αγιασμό.

Σημείωση:
Η απομαγνητοφώνηση έγινε στις 11 Ια-

νουαρίου 2017 από τον Πρόεδρο του Μου-
σείου κ. Μανώλη Φωτόπουλο.

Όλα τα δακτυλογραφημένα κείμενα φυ-
λάσσονται στο Αρχείο του Μουσείου μαζί
με τις κασέτες και τα DVD.

Στα 13 χρόνια
του Μουσείου μας στον Πειραιά

AΦΙΕΡΩΜΑ

Μετά την απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Κώστα Γαζή η οποία δημοσιεύτηκε στον
προηγούμενο Ηλεκτρικό τεύχος 141 Οκτώβριος – Νοέμβριος 2018, 

το Αφιέρωμα για τα 13 ΧΡΟΝΙΑ του Μουσείου μας στον Πειραιά συνεχίζεται 
με τις ομιλίες των κ.κ. Νίκου Παπαθανάση και Μιχάλη Λιάπη.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
από το 1994 έως τις 27 Μαρτίου 2012

Μ έ ρ ο ς  1 3 ο ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ



• Βλάμης Κώστας 25,00 Ευρώ
• Μυλωνάς Γιώργος 25,00 Ευρώ
• Καζή Ελένη 20,00 Ευρώ
• Πουλακιδάκος Νικήτας 50,00 Ευρώ
• Δάρρας Παναγιώτης 10,00 Ευρώ
• Μπιτζηλαίου Ελένη 20,00 Ευρώ
• Παπακωνσταντίνου Πετρούλα 20, 00 Ευρώ
• Λουλουρδάς Ζαφείρης 10,00 Ευρώ
• Μουστακίδης Θεόδωρος 10,00 Ευρώ
• Πρωτοπαπαδάκης Μανώλης 20,00 Ευρώ
• Βακαλλέλη Ολυμπία 20,00 Ευρώ
• Νταβαρίνου Αικατερίνη 10,00 Ευρώ
• Λεμονής Μιχάλης 20,00 Ευρώ
• Πριώνη Ελένη 10,00 Ευρώ
• Κοκκοτάκης Οδυσσέας 20,00 Ευρώ
• Τσεκούρα Παναγιώτα 25,00 Ευρώ
• Νικητόπουλος Δημήτριος 20,00 Ευρώ
• Μαυρογιώργος Γιώργος 20,00 Ευρώ
• Βιντζηλαίος Ελευθέριος 20,00 Ευρώ
• Αγγελής Λουκάς 20,00 Ευρώ
• Λιώσης Γιώργος 25,00 Ευρώ
• Καραμάνος Βασίλης 15,00 Ευρώ
• Βλασσόπουλος Ανδρέας 20,00 Ευρώ
• Αντωνογιώργος Απόστολος 25,00 Ευρώ
• Οικονόμου Βασιλική 20,00 Ευρώ
• Τσουραμάνης Κώστας 25,00 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Γιάννης 20,00 Ευρώ
• Θέμελης Κώστας 30,00 Ευρώ
• Γεωργίου Κώστας 10,00 Ευρώ

Σύνολο 540,00 Ευρώ

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

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΣΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

Πειραιάς 1η Φεβρουαρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Μουσείου

Για τα 150 χρόνια
της ιστορίας των
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, η
Διοίκηση του Μου-

σείου κατασκεύασε αναμνηστική σφραγίδα,
με την οποία θα σφραγίζονται όλα τα εξερ-
χόμενα έγγραφα του Μουσείου, από τις 27
Φεβρουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

• Καλυκάκης Γιάννης: Εργαζόμενος, Εργοδηγός Σημα-
τοδότησης (Αποκλεισμού) παραχώρησε για τους εκθε-
σιακούς χώρους του Μουσείου: Δύο (2) Ηλεκτρονόμους
τριών (3) θέσεων Κατάληψης Τμημάτων Σηματοδότησης.

 Προς
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

των Σταθερών Συγκοινωνιών ΣΤΑ.ΣΥ, κ. Γεώργιο Θωμόπουλο
Αθηνάς 67, Αθήνα

Θέμα: Η έκδοση του βιβλίου – Λευκώματος με τίτλο:
«150 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

Κύριε Διευθύνοντα,
Η Διοίκηση του Μουσείου μας στην προσπάθειά της

να προβληθεί ακόμα περισσότερο η πλούσια ιστορία της
Εταιρίας μας, καθώς και η προσφορά και οι αγώνες
όσων εργάστηκαν και εργάζονται σ’ αυτήν, το 2014 είχε
προτείνει στον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο
Παπαθανάση, να εκδοθεί ένα ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ σε συ-
νέχεια τω δύο προηγούμενων που είχαν εκδοθεί από
τους ΕΗΣ το 1969 για τα 100 Χρόνια από την ίδρυση της
Εταιρίας αφιερωμένο στους εν ενεργεία και απόμαχους
εργαζόμενους στους ΣΑΠ-ΕΗΣ και από τους ΗΣΑΠ για τα
130 ΧΡΟΝΙΑ των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ το έτος 1999.

Ο κ. Παπαθανάσης είχε συμφωνήσει με την πρόταση
που του είχαμε κάνει και το ΒΙΒΛΙΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», γράφτηκε από τον Μαθη-
ματικό Συγκοινωνιολόγο και Συγγραφέα κ. Γεώργιο Νά-
θενα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Εταιρίας. Ο κ. Νάθενας συμμετείχε και στην ομάδα έρευ-

νας της Ιστορίας της Αθηναϊκής Συγκοινωνίας που εκ-
δώσαν τον δίτομο Λεύκωμα από τα «ΠΑΝΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕ-
ΤΡΟ» που είχε εκδοθεί το έτος 2013.
Κύριε Διευθύνοντα,

Με την ευκαιρία της μεγάλης και ιστορικής ημέρας
της 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, που η Εταιρία μας θα εορ-
τάσει τα 150 ΧΡΟΝΙΑ από τότε που κυκλοφόρησε ο πρώτος
Αστικός Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα και σύνδεσε την Αθή-
να με τον Πειραιά συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανά-
πτυξη των δύο πόλεων.

Και τρίτου Αστικού Σιδηροδρόμου στον κόσμο, μετά
της Ν. Υόρκης το 1867 και του Λονδίνου το 1863. 

Ζητάμε από εσάς και από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας να αποφασίσετε την έκδοση του ΒΙΒΛΙΟΥ – ΛΕΥ-
ΚΩΜΑΤΟΣ να έχει τίτλο: 150 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩ-
ΝΙΕΣ και η παρουσία του να γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2019.

Εάν τόσο εσείς όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να
εκδοθεί και να κυκλοφορήσει το ΒΙΒΛΙΟ – ΛΕΥΚΩΜΑ,
ζητάμε να μας επιτρέψετε να το εκδώσουμε εμείς ως
ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ αναζητώντας χο-
ρηγούς, γιατί το Μουσείο μας δεν έχει την οικονομική
δυνατότητα για να καλύψει τα όποια έξοδα της έκδοσης
του και σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Πει-
ραιά κ. Γεώργιο Γαβρίλη και τους Δημάρχους της Αθήνας

κ. Γεώργιο Καμίνη και Πειραιά κ. Γιάννη Μόραλη να το
παρουσιάσουμε στον Ελληνικό λαό, μέσα στα πλαίσια
των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει το Μουσείο
μας το 2019 για τα 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ.

Θα είναι η καλύτερη αναγνώριση της προσφοράς και
των αγώνων όσων εργάστηκαν στους ΣΑΠ-ΕΗΣ, πολλές
φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, όπως Πόλεμοι, Κα-
τοχή, Συσσίτια, Δικτατορίες, Βομβαρδισμοί, Καταστροφές
Εγκαταστάσεων και Τροχαίου Υλικού, Συλλήψεις, Απο-
λύσεις, Εξορίες, Εκτελέσεις, ακόμα και Δολοφονίες.

Αλλά και των νεώτερων συναδέλφων μας οι οποίοι
εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο το επιβατικό κοινό
της Αθήνας του Πειραιά και των Προαστίων με τον «ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟ» το ΜΕΤΡΟ και τα ΤΡΑΜ.

Πειραιάς 6 Δεκεμβρίου 2018
Με εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Μανώλης Φωτόπουλος
Κοινοποίηση:
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Μυρσίνη Ζορμπά
Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γεώργιο Γαβρίλη
Δήμαρχο Αθήνας κ. Γεώργιο Καμίνη
Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΑ.ΣΥ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις μνήμηΔωρεές εις μνήμη
• Η κα. Θεοπούλου Ασημίνα κατέθεσε υπέρ των σκο-

πών του Μουσείου το ποσό των 100,00 Ευρώ εις μνή-
μη του συζύγου της Παναγιώτη Θεόπουλου.

• Ο συνάδελφος Σταυρόπουλος Γιάννης, κατέθεσε υπέρ
των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 20,00 Ευρώ
εις μνήμη της συζύγου του Νίκης Σταυροπούλου.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ – ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΟΥΠΕΣ

Στο πωλητήριο του Μουσείου μπορείτε όσοι το
επιθυμείτε να προμηθευτείτε αναμνηστικές – συλ-
λεκτικές κούπες οι οποίες απεικονίζουν:

Τα Ξύλινα και Μεταλλικά Βαγόνια, την Βασιλική
Άμαξα, τον Σταθμό του Πειραιά, τα Τραμ Παραλίας,
Περάματος, τα Πράσινα Λεωφορεία, τις Ηλεκτράμα-
ξες, τον Προϊστάμενο Αμαξοστοιχίας με τη Σάλπιγγα,
την Μελίνα Μερκούρη στο Τραμ της Παραλίας και
πολλές άλλες που θα σας εντυπωσιάσουν.

Τιμή 10,00 Ευρώ
Αγοράζοντας μία κούπα κάνετε ένα συλλεκτικό

δώρο όπου εσείς θέλετε και με τον τρόπο αυτό βοη-
θάτε το Μουσείο γιατί:

Τα όποια έσοδα από τις πωλήσεις αυτές θα χρη-
σιμοποιηθούν για την αντικατάσταση του Προτζέκτορα
προβολής ταινιών ο οποίος βρίσκεται στο Ισόγειο του
Μουσείου και δεν λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο

Με τον Προτζέκτορα γίνονται προβολές ιστορι-
κών ταινιών στους μαθητές και σε όσους επισκέ-
πτονται το Μουσείο. Η Διοίκηση

Το Διοικητικό συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή
από τις 27 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου
2019 στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, στην
αίθουσα εκδηλώσεων ΟΜΟΝΟΙΑ και μπροστά από την
είσοδο του Μουσείου θα πραγματοποιήσουν διάφορες
εκδηλώσεις όπως:

Εκθέσεις φωτογραφιών, εντύπων, ταυτοτήτων
«ελευθέρας», ξεναγήσεις, προβολές ταινιών, ομιλίες.

Εκθέσεις συναδέλφων συνταξιούχων και εργα-
ζομένων.

Τα προγράμματα των εκδηλώσεων θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα www. museum-synt-isap.gr και στην
είσοδο του Μουσείου σε ειδικό πίνακα Ανακοινώσεων. 

Η Διοίκηση

Προς
Τους Καθηγητές, Καθηγήτριες, 

Μαθητές και Μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης
Θέμα: Γνωστοποίηση της με αριθμό 103/23-10-2018
ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μουσείου μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων τιμώντας την προσφορά του κ. Κώστα Δε-
ληγεώργη στη Δημόσια Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Γυ-
μνάσιο Σμίνθης, το 2014 αποφάσισε να βραβεύει κάθε
χρόνο δύο μαθήτριες ή μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου οι οποίοι
θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία και να τους
απονέμει το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ».

Το φετινό βραβείο θα απονεμηθεί στις μαθήτριες:
Κούλα Ετζέ του Τζεβήτ, η οποία αποφοίτησε με γενικό

βαθμό 20 Άριστα και στην Κιοσέ Φατμέ του Καδρή, η οποία
αποφοίτησε με γενικό βαθμό 19 και 12/13 Άριστα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει όχι μόνο τις δύο
αριστούχες μαθήτριες αλλά και όλα τα παιδιά για τις
προσπάθειες που καταβάλλουν, καθώς και όλους τους
καθηγητές και καθηγήτριες για το δύσκολο αλλά ωραίο
έργο που επιτελούν.

Σας στέλνουμε την αγάπη μας και την ευχή για καλή
πρόοδο.

Πειραιάς 23 Οκτωβρίου 2018
Με εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Μανώλης Φωτόπουλος
Κοινοποίηση:
1. Κώστα Δεληγεώργη Μαρτίνο Φθιώτιδας
2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης
3. Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» Ξάνθης
4. Εφημερίδα «Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος»

Δωρεές για το Μουσείο
(Εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

Έκθεση περίτεχνων κατασκευών του συνάδελφου Ηλία Σαρατσιώτη
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ

Στη μνήμη του συναδέλφου και φίλου ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΟΥ, οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΒΑΡΔΙΑΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) πρόσφεραν το ποσό
των 200,00 ευρώ, για τις ανάγκες του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.

Αντί Στεφάνου

3ΔΕΝ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ

3ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

3ΔΕΝ ΑΠΕΜΠΟΛΕΙΤΑΙ

3ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ

Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Μουσείου μας για τα
150 ΧΡΟΝΙΑ από την ίδρυση της Εταιρίας από τις 1 έως 6 Μαρτίου
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» θα εκτεθούν
οι περίτεχνες κατασκευές του Ηλία Σαρατσιώτη.

Πρόκειται για κατασκευές που έχουν δημιουργηθεί από άχρηστα
μεταλλικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι εργαζόμενοι στη Ση-
ματοδότηση, την Γραμμή και το Εργοστάσιο.

Ο Ηλίας εργάστηκε στην Εταιρία από το 1982 πριν από τη συντα-
ξιοδότησή του εργαζότανε στο Τμήμα Αποκλεισμού είχε την ειδικότητα
του Ηλεκτρολόγου και συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Εργοδηγού
τον Μάιο του 2016.  

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 1 Μαρτίου
στις 11.00 το πρωί

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Μετά το παραπάνω έγγραφο του Μουσείου μας το ΒΙΒΛΙΟ - ΛΕΥΚΩΜΑ θα εκδοθεί από την Εταιρία (ΣΤΑ.ΣΥ.)
Όπως μας πληροφόρησαν γίνονται προσπάθειες, ώστε το ΒΙΒΛΙΟ να είναι έτοιμο και η παρουσία του να

γίνει τις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα που κλείνουν τα 150 χρόνια της Εταιρείας μας.
Ο τόπος παρουσίασης του ΒΙΒΛΙΟΥ δεν έχει επιλεγεί μέχρι την ημέρα που ο «Ηλεκτρικός» πήγαινε για

εκτύπωση.
Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ ενδιαφέρεστε και θέλετε να παραβρεθείτε

στην εκδήλωση Παρουσίαση του ΒΙΒΛΙΟΥ, μετά τις 25 Φεβρουαρίου τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα του Μουσείου
214-4141.552 - 210 4129.503, από τις 09.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι.

Η Διοίκηση


