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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Οι αποδέκτες
δεν λαμβάνουν
τα μηνύματα
ν και έχουν περάσει πάνω από 8
μήνες από την φαινομενική έξοδο
από την κρίση, γιατί ουσιαστική έξοδος
δεν υπάρχει, τα μηνύματα είναι
αντιφατικά, τη μία άσπρο την άλλη
μαύρο.
υβέρνηση και αντιπολίτευση
εκπέμπουν διαρκώς αντιφατικά
μηνύματα δημιουργώντας όλο και
μεγαλύτερη σύγχυση σε μία κοινωνία
που ασφυκτιά κάθε μέρα και
περισσότερο καθώς όλοι τους
πολιτεύονται με μισές αλήθειες και με
πολλά ψέματα. Πολιτεύονται με
υπεκφυγές ή ακόμη καλλιεργώντας
φρούδες ελπίδες.
τσι σήμερα στην πολιτική ζωή της
χώρας μας επικρατεί ο άκρατος και
πολλές φορές χυδαίος λαϊκισμός ο
οποίος στα 9 χρόνια των μνημονίων έχει
φέρει πολλά δεινά στη χώρα μας και
στους κατοίκους της. Δυστυχώς η
αισιοδοξία των προθέσεων διαψεύδεται
από την αισιοδοξία των αμείλικτων
αριθμών και των μηνυμάτων που
συνεχώς έρχονται από τους προστάτες
μας σε Ευρώπη και Αμερική.
ν και ψηφίζονται σήμερα
αναπτυξιακοί νόμοι, ούτε
αποκρατικοποιήσεις γίνονται, ούτε
επενδύσεις, έρχονται και από την άλλη
πλευρά η διαρκής ύφεση και η διαρκής
άνοδος της ανεργίας δεν αποτελούν και
τα καλύτερα μηνύματα αισιοδοξίας.
οινή διαπίστωση είναι ότι οι
εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν
αντέχουν άλλο, ασφυκτιούν και
περιμένουν με αγωνία το πότε θα
αποφασίσουν να ομονοήσουν οι πολιτικοί
μας ηγέτες, να δουν τα συσσωρευμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες αυτής της χώρας και από κοινού
να επεξεργαστούν το σχέδιο της
σωτηρίας της πατρίδας μας και των
κατοίκων της.
πό την άλλη πλευρά οι λεγόμενοι
σύμμαχοί μας και μετά τη λεγόμενη
έξοδό μας από την κρίση συνεχώς
στέκονται σαν δήμιοι πάνω από το
κεφάλι μας αδιαφορώντας αν σε αυτή τη
χώρα ζουν άνθρωποι που θέλουν να
ζήσουν και που δεν έχουν μόνο
υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα.
Η Διοίκηση
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27 Φ εβρουαρίου 1869 – 2 7 Φε β ρο υα ρ ί ου 2 019
χρόνια μαζί σας – 150 χρόνια προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο – 150
χρόνια συνεχούς προσπάθειας για να
αποκτήσει και να χαίρεται το επιβατικό κοινό της Αττικής ένα μέσο σταθερής τροχιάς, που να του παρέχει
την ταχύτερη και την πιο αξιόπιστη μετακίνησή του.
Τιμούμε και μακαρίζουμε τις χιλιάδες των συναδέλφων μας για ό,τι έκαναν για εμάς, ευχαριστούμε

150

τους χιλιάδες συναδέλφους μας για την προσφορά
τους στο έργο αυτό και ζητούμε από τους σημερινούς και τους αυριανούς εργαζόμενους στις σταθερές συγκοινωνίες να αισθανθούν υπερήφανοι που
με την προσφορά τους θα συμβάλλουν και αυτοί
στην επέκταση του έργου που εμείς τους αφήσαμε
και που είναι ένα έργο πνοής για το Λεκανοπέδιο
της Αττικής.
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τις 20 Μαρτίου 2019 το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» πραγματοποίησε την Ετήσια
Καταστατική Απολογιστική Συνέλευσή του. Έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες με το οποίο ενημερώνει για την
οικτρά οικονομική και όχι μόνο κατάσταση των συνταξιούχων
μας. Έστειλε το μήνυμα ότι οι συνταξιούχοι είναι απόμαχοι
της εργασίας όχι όμως και της ζωής. Έστειλε το μήνυμα ότι
οι συνταξιούχοι δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα και αυτά θα τα διεκδικήσουν.

Διαβάστε στον 24σέλιδο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» τις ομιλίες, τις τοποθετήσεις και τους χαιρετισμούς που έγιναν.Διαβάστε τον
απολογισμό δράσης του Σωματείου μας τη χρονιά που πέρασε. Διαβάστε τον οικονομικό απολογισμό του Σωματείου μας.
Διαβάστε τι λέει στην έκθεση του για την οικονομική διαχείριση ο λογιστής του Σωματείου μας. Διαβάστε την Έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες 9-21

Πασχαλινές Ευχές
Ευχόμαστε οι Άγιες Μέρες του Πάσχα να γίνουν η αφετηρία
για Ειρήνη, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη των λαών. Ο
σταυρικός θάνατος και η ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι
ο οδηγός μας ο οποίος θα μας καθοδηγεί στο δρόμο της αγάπης
και της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.

Χρόνια Πολλά – Καλό Πάσχα
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Δωρεές για το Σωματείο

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 15 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά μας,
υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 60
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:
Χήρα Αντωνίου ετών 102
ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας ετών 79
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:Σταθμάρχης
Πράσινων Λεωφορείων ετών 87
ΚΕΝΤΡΩΤΗ ΕΡΑΣΜΙΑ:
Χήρα Ιωάννη ετών 94
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Τεχνίτης Α’
Ηλεκτρικού Τμήματος ετών 63
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τεχνίτης
Πράσινων Λεωφορείων ετών 63
ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 79
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ:
Χήρα Λάμπρου ετών 81
ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: Χήρα Ηλία ετών 89
ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ:Χήρα Στυλιανού ετών 89
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:Σταθμάρχης
Πράσινων Λεωφορείων ετών 73
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:
Χήρα Ιωάννου, ετών 95
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ:
Χήρα Αλεξίου ετών 84
ΓΕΡΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εργαζόμενος
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα
παρακάτω ποσά σε διάφορα Ιδρύματα
αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από
κοντά μας:
❱ Στη μνήμη της Δήμητρας Μακρή και
ύστερα από επιθυμία της θυγατέρας
της κας. Γαρυφαλλιάς Μακρή το ποσό
των 60 ευρώ αντί στεφάνου, το κατέθεσε στο Σωματείο μας για της ανάγκες του.
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Δημοσιογράφος
6932 212755 - 210 5241576 - Fax: 210 5200006
E-mail: nikosth2004@yahoo.gr
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ΠAPAΓΩΓH

ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βασιλόπουλος Γεώργιος
Κατσαμάγια Ευφροσύνη
Κατσανός Ανδρέας
Διαμαντής Κωνσταντίνος
Παρασκευάς Ευγένιος
Βαμβακούσης Μανώλης
Βασιλείου Κώστας
Γκαραηλίας Ιωάννης
Σερέτης Κώστας
Μπεκρής Παναγιώτης
Κωνσταντινίδης Νικόλαος
Σιαφάκας Απόστολος
Κόλλιας Τρύφωνας
Πλατάκης Ευάγγελος
Πελεκάσης Παναγιώτης
Γρηγοράκος Γρηγόρης
Παρηγόρη Σταυρούλα
Ζαρκαδούλας Άγγελος
Ρούσσος Σταύρος
Ακουμιανάκης Γεώργιος

20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κωνσταντούλιας Αλέξανδρος
Μπεστεμιώτης Χρήστος
Σταθοπούλου Άννα
Σκούρα Αικατερίνη
Σκούρας Δημήτριος
Ματσής Στέλιος
Παραμπάτης Ιωάννης
Λεμονής Νίκος
Καπελέρης Νίκος
Σταβαράκης Αθανάσιος
Μαρνιεράκης Λάμπρος
Χονδρού Ευαγγελία
Κωστόπουλος Άρης
Ζαραλής Ευάγγελος
Βέργος Γεώργιος
Χειμάρα Αγγελική
Πατρικαράκου Δέσποινα
Τσώλης Γεώργιος
Πατρινέλης Παναγιώτης
Κουτσονικόλα Αικατερίνη

20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
40 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα
•
•
•
•

Κουρέλης Ευριπίδης
Χαρακτηνιώτη Βασιλική
Κολιαράκη Μαρία
Χρυσός Ορέστης

50
30
50
30

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Δωρεές για την Εφημερίδα
•
•
•
•
•
•

Τσίχλης Αντώνης
Τρουλλινός Εμμανουήλ του Νικ.
Λαγουδάκης Κωνσταντίνος
Γκαμπέτας Νικόλαος
Νάστος Νίκος
Κοτσίδης Πέτρος

15 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παπαϊωάννου Αγγελική
Τατούλης Μελέτης
Μπρατάκος Θεόδωρος
Τσαμπάσης Ευάγγελος
Μανίκας Χρήστος
Κοκκίνης Νικόλαος
Θεοδώρου Αριστοτέλης
Κυριάκος Κωνσταντίνος
Σύλλογος Χαβαραίων
(Αθήνα)
• Λιανός Κωνσταντίνος
• Πελεκάση Μαρία
• Μαρκοπούλου Μαρία

30
50
50
20
30
50
30
30

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

100
50
40
50

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Δωρεές εις Μνήμην
Ο συνάδελφος Κώστας Βασιλείου κατέθεσε στη μνήμη του φίλου και συναδέλφου του Γεωργίου Μανωλαράκη,
το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο κ. Κωνσταντίνος Λαγουδάκης κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας του και
συνταξιούχου μας Ελευθερίας Λαγουδάκη, το ποσό των 50 ευρώ για την
εφημερίδα του Σωματείου μας.
Ο συνάδελφος Γρηγόρης Γρηγοράκος
κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του
Στυλιανής Γρηγοράκου, το ποσό των
50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο κ. Μελέτης Τατούλης κατέθεσε στη
μνήμη των γονιών του Γεωργίου και
Μαγδαληνής Τατούλη, το ποσό των 50
ευρώ για το Σωματείο και την εφημερίδα.
Ο συνάδελφος Σταύρος Ρούσσος κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του Ελισσάβετ Ρούσσου, το ποσό των 15 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Χρήστος Μπεστεμιώτης
κατέθεσε στη μνήμη των γονιών του
Αποστόλου και Ευαγγελίας Μπεστε-

μιώτη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
Η συνταξιούχος μας κα. Άννα Σταθοπούλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Χαράλαμπου
Σταθόπουλου, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Νίκος Λεμονής κατέθεσε στη μνήμη του αδελφού του και
συναδέλφου μας Γεωργίου Λεμονή,
το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Νίκος Νάστος κατέθεσε
στη μνήμη του φίλου του και συναδέλφου μας Γεωργίου Σβέρκα, το ποσό των 20 ευρώ για την εφημερίδα
του Σωματείου μας.
Ο συνάδελφος Νίκος Κοκκίνης κατέθεσε στη μνήμη του πατέρα του Παναγή
Κοκκίνη, το ποσό των 50 ευρώ, για το
Σωματείο και την εφημερίδα.
Η κα. Δέσποινα Πατρικαράκου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Βασίλη Πατρικαράκου,
το ποσό των 40 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Μαρία Μαρκοπούλου κατέθεσε

στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, το ποσό των 50 ευρώ για το
Σωματείο και την εφημερίδα.
Η κα. Μαρία Πελεκάση κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κωνσταντίνου Πελεκάση, το
ποσό των 40 ευρώ για το Σωματείο και
την εφημερίδα.
Η κα. Κατερίνα Κουτσονικόλα κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Νίκου Κουτσονικόλα, το
ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.

Πωλείταί
οικόπεδο
Ο συνάδελφος Γιώργος Καπελώνης
πωλεί ένα οικόπεδο 300 τ.μ. που βρίσκεται στο Μαύρο Λιθάρι Σαρωνίδας.
Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τιμή πώλησης 120.000,00 ευρώ.
Τιμή συζητήσιμη
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6977876380
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ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτροδηγός 1959-2019
Στις 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 60 ετών
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο αγαπητός
συνάδελφος Γιάννης. Ήταν ένας πολύ
καλός άνθρωπος με αισθήματα αγάπης
και φιλίας προς όλους όσους των γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Εργάστηκε στους ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του
Ηλεκτροδηγού μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 που συνταξιοδοτήθηκε. Δημιούργησε μία υπέροχη οικογένεια μαζί με την
αγαπημένη του σύζυγο Άννα. Ο Γιάννης και σαν μέλος του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ ήταν πάντα στο πλευρό του
και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ συνάδελφε Γιάννη στην αιώνια ζωή και στη γη της
Αττικής γης που σε δέχτηκε. Αιώνια η μνήμη σου.

ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1940-2019
Στις 14 Φεβρουαρίου 2019 άφησε την
τελευταία του πνοή ο αγαπητός συνάδελφος Σωκράτης στην ηλικία των 79 ετών.
Ο Σωκράτης με καταγωγή από τα Τρίκαλα ήρθε στην Αθήνα
σε αναζήτηση εργασίας και αυτήν την βρήκε τους ΕΗΣ –
ΗΣΑΠ. Εργάστηκε στην Εκμετάλλευση και συνταξιοδοτήθηκε
το 1996 ως Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας. Σε όλη του τη ζωή
υπήρξε τίμιος, αξιοπρεπής, μετριοπαθής, καλοσυνάτος με
όλους τους συναδέλφους του. Ήταν πάντοτε δίπλα στους συναδέλφους του και πρόθυμος να τους εξυπηρετήσει. Στη συνείδηση όλων μας καταξιώθηκε ως ένας εξαίρετος άνθρωπος
και συνάδελφος. Ο Σωκράτης μετά τη συνταξιοδότησή του το
1996 εγκαταστάθηκε στην Κόρινθο, ο νους του όμως και η
σκέψη του ήταν κοντά στο Σωματείο μας και τους συναδέλφους του και πάντα ήθελε να μαθαίνει τα νέα μας. Οι ευχές
όλων μας συνοδεύουν τον φίλο και συνάδελφο Σωκράτη στο
μεγάλο ταξίδι και ευχόμαστε να είναι αιωνία η μνήμη του.

ΜΕΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σταθμάρχης Πράσινων
Λεωφορείων 1932-2019
Πολλές φορές δεν υπάρχουν λόγια να
για αποχαιρετήσεις ένα δικό σου άνθρωπο και ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης. Εξαίρετος άνθρωπος, στοργικός
πατέρας, αγαπητός συνάδελφος. Είχε όλα αυτά τα προτερήματα ο συνάδελφος και φίλος Δημήτρης ο οποίος στις 15 Φεβρουαρίου μας εγκατέλειψε όλους και πήρε τον δρόμο για
το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Ο Δημήτρης εργάστηκε στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε το 1992 ως
Σταθμάρχης των Πράσινων Λεωφορείων. Όσοι των γνώρισαν
και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του έχουν να πουν τα καλύτερα
λόγια γι’ αυτόν. Μετά τη συνταξιοδότησή του ο Δημήτρης συνέχισε να είναι δίπλα στους συναδέλφους του καθώς και στο
Σωματείο μας. Ήταν τακτικός επισκέπτης και πάντα ενδιαφερόταν να μαθαίνει τα νέα μας. Αγαπητέ Δημήτρη έφυγες από
τη ζωή, αλλά δεν θα φύγεις από τις καρδιές όσων σε γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί σου. Καλό σου ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνίτης Α΄ Ηλεκτρικού
Τμήματος 1956-2019
Πολύ νέος εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο ο αγαπητός συνάδελφος Γιώργος που έφυγε από τη ζωή στα 63 του
χρόνια. Ο Γιώργος εργάστηκε στους ΗΣΑΠ στο τεχνικό τμήμα
και συνταξιοδοτήθηκε το 2010 ως Τεχνίτης Α΄ Ηλεκτρικού
Τμήματος. Ήταν ένα καλός, τίμιος, ηθικός και ευσυνείδητος
υπάλληλος, σεβόταν και εκτιμούσε τους πάντες. Όλοι έχουν
να πουν έναν καλό λόγο για τον Γιώργο. Εκτιμούσε τη δουλειά

που του προσέφερε τα αγαθά για να επιβιώσει, εκτιμούσε και
τους συναδέλφους του που συνεργαζόταν. Αλλά και σαν συνταξιούχος δεν έπαψε να τηρεί την ίδια στάση. Ήταν πάντα δίπλα στο Σωματείο μας και στους συναδέλφους του μέχρι τη
στιγμή μου ο χάρος του έκοψε το νήμα της ζωής. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία να είναι η μνήμη σου.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνίτης Πράσινων
Λεωφορείων 1956-2019
Κτυπημένος από την επάρατο νόσο εγκατέλειψε τη ζωή ο αγαπητός συνάδελφος Νίκος. Ο Νίκος εργάστηκε στην επισκευαστική βάση των Πράσινων Λεωφορείων και συνέχισε μετά τη διάλυση της μονάδας των λεωφορείων να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην επισκευαστική
βάση του Σιδηροδρόμου. Ήταν ένας αγαπητός και συνεργάσιμος συνάδελφος με όλους, τίμιος και ηθικός. Αλλά και μετά
τη συνταξιοδότησή του το 2010 δεν απομακρύνθηκε από τους
συναδέλφους του αγαπούσε το Σωματείο μας και αυτό το
έδειχνε με τη συχνή παρουσία του. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ
συνάδελφε Νίκο θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία η μνήμη
σου.

ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1940-2019
Στις 27 Ιανουαρίου είδαμε για τελευταία φορά τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Νίκο. Είχε εκφράσει την επιθυμία
παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε να βρεθεί την
ημέρα αυτή κοντά μας προαισθανόμενος το τέλος του για να
μας αποχαιρετήσει. Επειδή δεν ήταν δυνατό να του αρνηθεί
κανείς ήρθε και μας αποχαιρέτησε και αυτό φάνηκε από το
βλέμμα που εστίαζε σε όλους τους γνωστούς συναδέλφους
και φίλους. Ο Νίκος εργάστηκε στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε το 1996 με την ειδικότητα του Προϊσταμένου
Αμαξοστοιχίας. Ήταν ο καλός και σωστός συνάδελφος γεμάτος αγάπη και καλοσύνη για όλους τους ανθρώπους. Ήταν
πάντα δίπλα στον συνάδελφό του και στα προβλήματά του με
στοργή και αγάπη. Αυτήν την αγάπη διατήρησε και σαν συνταξιούχος για το Σωματείο μας του οποίου ήταν τακτικός επισκέπτης και πάντα ήθελε να ενημερώνεται για τα προβλήματα
που υπήρχαν. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2019.
Μη μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο για σένα αγαπητέ φίλε
και συνάδελφε Νίκο, παρακαλούμε τον Κύριο να σε αναπαύσει και σε ξεκουράσει. Αιωνία η μνήμη σου.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σταθμάρχης Πράσινων
Λεωφορείων 1946-2019
Ένα τηλεφώνημα ήταν αναγγελία ότι
έφυγες για το μεγάλο ταξίδι για τον άλλο
κόσμο τον αιώνιο αγαπητέ συνάδελφε
και φίλε Γιώργο. Ένα τηλεφώνημα που μας γέμισε θλίψη γιατί
ήσουν το υπόδειγμα του τίμιου και ευσυνείδητου συναδέλφου και συνεργάτη για όσους είχαν την ευτυχία να σε γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί σου. Ο Γιώργος εργάστηκε
στους ΗΣΑΠ μέχρι το 2000 που συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του οδηγού και Σταθμάρχου των Πράσινων Λεωφορείων, διακρίθηκε για την εργατικότητά του και την αγάπη
και συναδελφική αλληλεγγύη που είχε απέναντι όλων. Ήταν
πάντα κοντά και διπλά στους συναδέλφους του και πάντα
έτοιμος να προσφέρει ότι μπορούσε σε αυτούς. Αλλά και μετά
τη συνταξιοδότησή του το 2000 δεν απομακρύνθηκε από αυτούς καθώς ήταν δίπλα το Σωματείο μας και στο κάθε κάλεσμά του ήταν παρών.
Αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο έφυγες νωρίς από τη ζωή αλλά
δεν θα φύγεις από τις καρδιές όσων σε γνώρισαν. Καλό σου
ταξίδι στη γειτονιά των Αγγέλων. Αιωνία η μνήμη σου.

Το παράπονο
του Εκδότη
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, θα
μου επιτρέψετε σήμερα να εκφράσω
ένα παράπονο με αγάπη όμως και με
πόνο για τη μη συμμετοχή των συνταξιούχων στις Γενικές Συνελεύσεις
των σωματείων τους.
Όπως ασφαλώς και όλοι γνωρίζετε και οφείλετε να γνωρίζετε μία
από τις πιο ενδιαφέρουσες και κορυφαίες εκδηλώσεις των σωματείων είναι η Γενική Συνέλευση που γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, εκτός
βέβαια αν υπάρξει ιδιαίτερος λόγος
μπορεί να επαναληφθεί και πάλι την
ίδια χρονιά.
Είναι η ημέρα εκείνη που οι διοικήσεις των σωματείων καλούν τα
μέλη τους να διαθέσουν 3 ώρες από
τη μέρα εκείνη και να παρευρεθούν
στη Γενική Συνέλευση. Τους καλούν
να ακούσουν και να ενημερωθούν
από τα Διοικητικά Συμβούλια για τα
πεπραγμένα των Δ.Σ. και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει τη χρονιά
που πέρασε. Τους καλούν να μιλήσουν. Τους καλούν να κρίνουν τα Διοικητικά Συμβούλια για ό,τι κατά την
άποψη των δεν έπραξαν σωστά,
τους καλούν να πουν τις σκέψεις
τους, τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η
παρουσία όλων των μελών των σωματείων είναι υποχρεωτική στην κορυφαία αυτή εκδήλωση που είναι η
Γενική Συνέλευση δεν δικαιολογείται η απουσία κανενός, εκτός βέβαια
αυτών που είναι ασθενείς. Δεν δικαιολογείται κανένας άλλος να
απουσιάζει και να κάνει κρίσεις και
επικρίσεις από τον καναπέ του και
πολλές φορές η κριτική να μην είναι
αντικειμενική. Είναι απαράδεκτο το
γεγονός να γίνονται οι Γενικές Συνελεύσεις σε άδειες αίθουσες και την
ίδια ώρα τα καφέ της κάθε γειτονιάς
να είναι γεμάτα από συνταξιούχους
που έχουν άποψη και γνώμη για
όλους και για όλα. Τα Διοικητικά
Συμβούλια των σωματείων θέλουν
όλους τους συνταξιούχους να δίνουν
το δυναμικό παρόν στις εκδηλώσεις
των σωματείων τους, θέλουν να
ακούν και τις διαφορετικές απόψεις,
θέλουν να ακούν τις διαφορετικές
σκέψεις. Θέλουν να ακούν νέες προτάσεις και ιδέες, θέλουν να ακούν τις
κριτικές καθώς όλα αυτά βοηθούν
στην καλύτερη και πιο σωστή λειτουργία των σωματείων. Δεν πρέπει
δε να ξεχνάμε ότι η ανταμοιβή και η
ηθική ικανοποίηση των Διοικητικών
Συμβουλίων των σωματείων είναι οι
γεμάτες αίθουσες από τους συνταξιούχους που με τη ζωντάνιά τους και
τον παλμό τους, ωθούν τα συνδικάτα
για να επιταχύνουν το βήμα τους και
να προσφέρουν όλο και περισσότερα
για τα μέλη τους.
Ο Εκδότης
Ευθύμιος Ρουσιάς
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Εκδρομές που είναι
προγραμματισμένες να γίνουν
μέχρι το τέλος της χρονιάς
μετά την επιστροφή μας από τις
καλοκαιρινές διακοπές μας

Εκδρομές που έγιναν

1. 28 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη)
Η εκδρομή ξεκίνησε με την πρωινή ξενάγηση στην ιστορική και διατηρητέα κωμόπολη της Γορτυνίας που είναι χτισμένη πάνω από το φαράγγι του
Λούσιου ποταμού σε υψόμετρο 960 μέτρα με πετρόχτιστα σπίτια και λιθόστρωτα σοκάκια. Ένας άριστα διατηρημένος παραδοσιακός οικισμός. Αξιομνημόνευτη είναι η πνευματική ζωή της Δημητσάνας, καθώς ανέδειξε σημαντικούς ιεράρχες και πνευματικούς ανθρώπους. Τόπος καταγωγής του
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και του Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανού

και πολλών φιλικών και αγωνιστών του 1821. Ήταν δε η μπαρουταποθήκη
του Αγώνα. Πρώτη στ’ άρματα και στα γράμματα.
Η ώρα πέρασε και η Βυτίνα μας περίμενε για να γιορτάσουμε την ημέρα
με φαγητό – ποτό και χορό. Βράδιασε και δεν καταλάβαμε πότε πέρασε η
ώρα και ήρθε η ώρα της επιστροφής στο κλεινόν άστυ. Ήταν μία ζεστή και
όμορφη ημέρα γεμάτη με εικόνες για τους 50 συναδέλφους και συναδέλφισσες που συμμετείχαν μέχρι την επόμενη εκδρομή του Σωματείου μας.
2. 9-10-11 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)
Τριήμερη εκδρομή σε Καλαμπάκα – Μετέωρα – Ελάτη – Περτούλι – Λίμνη Πλαστήρα.
Ήταν μία εκδρομή από αποζημίωσε τους 55 συναδέλφους και συναδέλφισσες που συμμετείχαν έχοντας συντροφιά την καλή διάθεση και το κέφι
σε αυτό βέβαια τους βοήθησαν και οι καλοκαιρινές μέρες που συντρόφευσαν
τους εκδρομείς και τις τρεις μέρες.
Αυτές οι εκδηλώσεις είναι απαραίτητες καθώς επιδρούν θετικά στους
ανθρώπους και τους οπλίζουν με αισιοδοξία για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής.
Η Διοίκηση

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του
Σωματείου μας για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο είναι προγραμματισμένες να γίνουν οι εξής εκδρομές:
1. 13-14-15-16-17-18-19 Μαΐου:
Επταήμερη για Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο – Πριγκηπόνησα
2. 9 Απριλίου: Ημερήσια
Α΄ Πρόταση: για Σπήλαιο Λιμνών – Πλανητέρο
Β΄ Πρόταση: Ημερήσια για Τρίκαλα Κορινθίας - Λουτράκι
3. 6 Ιουνίου (Αναλήψεως):
Ημερήσια για Τριζόνια – Ναύπακτος
Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετέχετε στις
εκδρομές του Σωματείου μας μπορείτε από τώρα να δηλώσετε συμμετοχή στις εκδρομές που ενδιαφέρεστε από τις προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας. Χωρίς να σημαίνει κατ’ ανάγκη
και δέσμευση για συμμετοχή. Η οριστικοποίηση της συμμετοχής σε
κάθε μία εκδρομή που έχετε επιλέξει για τη συμμετοχή σας γίνεται
15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής και μόνο τότε γίνεται η ανάλογη καταβολή χρημάτων. Για όποια κενά ενημέρωσης
έχετε καλό θα είναι να τηλεφωνήσετε στο σωματείο μας καθώς και
να επισκεφτείτε τα γραφεία του Σωματείου μας για μία γνωριμία και
για ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων καθώς και για λεπτομερή ενημέρωση για τα προβλήματά μας.
Η Διοίκηση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015-2018 του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ-ΤΡΑΜ-ΑΜΕΛ (ΣΤΑΣΥ)
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Την Τετάρτη 4 Νοέμβρη 2015 ψηφίσαμε για τη συγκρότηση Διοικητικού και Εποπτικού Συμβούλιου στο Συνεταιρισμό μας. Στις αμέσως επόμενες ημέρες θα διενεργηθούν Αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού και του νέου Εποπτικού Συμβουλίου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενημερώσει τα μέλη του Συνεταιρισμού για τις ενέργειές του την τριετία που μας πέρασε ώστε όλοι
οι εταίροι να είναι ενήμεροι για τα πεπραγμένα είτε έρθουν στην Γενική Συνέλευσή μας, είτε δεν καταφέρουν να παραστούν.
Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η Γενική Συνέλευσή
μας θα γίνει τη Τετάρτη 27/3/2019 και ώρα 10.30 π.μ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ (ημιώροφο, πλατεία Λουδοβίκου 1).
Σε περίπτωση ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ η συνέλευση θα επαναληφθεί τη
Πέμπτη 4/4/2019 και ώρα 10.30 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ (ημιώροφο, πλατεία Λουδοβίκου 1).
Εάν και πάλι ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί όπως ορίζει το καταστατικό με τα παρόντα μέλη τη Πέμπτη
11/4/2019 και ώρα 10.30 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ (ημιώροφο, πλατεία Λουδοβίκου 1).
Συνοπτικά θα αναφέρουμε τους Τομείς Δράσης που στόχευσε η
απερχόμενη Διοίκηση κατά τη διάρκεια της θητείας της.
Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο πως η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων με νέες συνεργασίες και συνέργειες, η καλύτερη εξυπηρέτηση
των μελών, ο εκσυγχρονισμός, η μείωση του κόστους λειτουργίας, η
αύξηση των κερδών, η είσπραξη παλαιών οφειλών, η οργάνωση δράσεων αλληλεγγύης, η εκκαθάριση του μητρώου των μελών μας, και η
παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων μας ήταν αδιαμφισβήτητοι στόχοι που έπρεπε να επιτευχθούν.
Αναλυτικότερα:
Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας μας.
1)Με βάση το καταστατικό μας, το Αστικό Δίκαιο και σε συνεργασία
με τον Νομικό μας σύμβουλο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην
ιστορία του Συνεταιρισμού, εκκαθάριση μερίδων των εταίρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον σαφής αποτύπωση των πραγματικών εν
ζωή μελών μας.
2)Με σκοπό την απρόσκοπτη τροφοδοσία του πρατηρίου μας αγοράστηκε με ίδια κεφάλαια επαγγελματικό αυτοκίνητο ώστε η τροφοδοσία μας και οι υπόλοιπες δράσεις που είχαν σχεδιαστεί να μπορούν
να πραγματωθούν, έτσι ώστε ο Συνεταιρισμός μας να μην εξαρτάται
πλέον από εξωγενείς παράγοντες.
Δημιουργία διαδραστικού εμπορικού και επικοινωνιακού περιβάλλοντος για την αύξηση της κερδοφορίας και την εξυπηρέτηση των
μελών μας.
Στα πλαίσια αυτής της δράσης λειτουργήσαμε από την 1/10/2012
την ηλεκτρονική σελίδα του συνεταιρισμού μας www.prosypro.gr
όπου είναι ανηρτημένες πληροφορίες, ανακοινώσεις, οπτικό υλικό,
το ιστορικό του Συνεταιρισμού, ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι κλπ. Επίσης
στην ηλεκτρονική μας σελίδα υπάρχει χώρος για συνεργάτες διαφημιζομένους δίνοντας έτσι ένα επιπλέον έσοδο στον Συνεταιρισμό. Στοχεύοντας όμως στην δημιουργία διαδραστικού εμπορικού και επικοινωνιακού περιβάλλοντος για την αύξηση της κερδοφορίας και την
εξυπηρέτηση των μελών μας λειτούργησε σχεδόν ταυτόχρονα και το
ηλεκτρονικό μας κατάστημα όπου το κάθε μέλος μπορεί να βλέπει τα
προϊόντα που διαθέτουμε, τις τιμές τους και τη διαθεσιμότητα τους
ώστε να κάνει τις αγορές του συγκρίνοντας εύκολα και άμεσα τις τιμές

μας με αυτές του ανταγωνισμού. Επίσης στην ιστοσελίδα μας δίνονται
αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Νοσοκομειακής περίθαλψης τα οποία μετά από διαγωνισμό επιλέξαμε
για τα μέλη μας, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται συνεχώς με πληροφορίες και χρήσιμο υλικό για όλους .
Ανάπτυξη νέων συνεργασιών προς όφελος των μελών μας αλλά
και όλων των συναδέλφων στη ΣΤΑΣΥ.
1)Σε αυτό το τομέα αναλάβαμε την πρωτοβουλία και μετά από Δημόσια πρόσκληση και Διαγωνισμό, επιλέξαμε τα συμφερότερα και
πληρέστερα προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Νοσοκομειακής περίθαλψης τα οποία ισχύουν για όλα τα μέλη μας είτε είναι εργαζόμενοι,
είτε συνταξιούχοι.
2) Αναπτύξαμε νέες συνεργασίες με υπηρεσίες τις οποίες εξασφαλίσαμε με εκπτώσεις και αφορούν τα μέλη μας αλλά και όλους
τους εργαζόμενους στην Εταιρία μας.
3)Εμπλουτίστηκαν οι συνεργασίες μας με νέα συνεργαζόμενα καταστήματα και επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας ειδικές εκπτώσεις όπως
π.χ. με την αλυσίδα τροφίμων Κρητικός, ειδικές προσφορές τηλεφωνίας με την εταιρία Vodafone, ειδικές τιμές από την εταιρία LENOVO
μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, ειδικές τιμές από ΚΤΕΟ κλπ.
4) Τον Απρίλη του 2018 ήρθαμε σε μια κατ αρχήν συμφωνία με τον
Προμηθευτικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού ώστε μέσω κοινών συνεργειών τα μέλη των δύο Συνεταιρισμών να έχουν πολλαπλά οφέλη.
Νέες εμπορικές πρακτικές στο πρατήριο μας.
Στο πρατήριό μας εφαρμόσαμε νέα εμπορική πρακτική προσθέτοντας νέους κωδικούς προϊόντων, ενώ παράλληλα αφαιρέσαμε όλα
τα δυσκίνητα προϊόντα και δημιουργήσαμε το «ράφι ευκαιρίας» όπου
ανά διαστήματα υπάρχουν προϊόντα ένα συν ένα δώρο χωρίς αυτή η
προσφορά να είναι εμπορικού προμηθευτή, αλλά του Συνεταιρισμού
μας για τα μέλη του.
Δράσεις Αλληλεγγύης και παρουσία σε φόρα.
Αναλάβαμε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με Σωματεία της Εταιρίας
μας ώστε να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω Δράσεις Αλληλεγγύης.
1)Τον Απρίλη του 2016 πού ήταν σε έξαρση το προσφυγικό στο λιμάνι
του Πειραιά, διαθέσαμε στην επιτροπή αλληλεγγύης Πειραιά, στις εγκαταστάσεις του λιμανιού, υλικό ώστε να διανεμηθεί στους πρόσφυγες.
2) Τον Δεκέμβρη του 2017 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που
έπληξαν τους κατοίκους στο Δήμο Μάντρας και μετά από συνεννόηση
με τους υπευθύνους από τον Δήμο Μάντρας αγοράστηκαν είδη καθαρισμού, γαλότσες, κλινοσκεπάσματα, ξηρά τροφή, ζυμαρικά, είδη
προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και παιχνίδια για τους μικρούς κατοίκους της περιοχής, τα οποία και διανεμήθηκαν πόρτα-πόρτα ώστε να
διασφαλιστεί η σωστότερη διασπορά στους πληγέντες.
3)Τον Μάη του 2018 ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας αναφορικά με την ενίσχυση της Δομής παροχής συσσιτίου , αγοράστηκαν και διατέθηκαν 1020 κιλά τροφίμων.
4)Τον Νοέμβρη του 2018 παραδόθηκαν στο ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, και
σε συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή του, τρόφιμα για να διανεμηθούν στα παιδιά που φιλοξενούνται, λόγω της καταστροφής που
υπέστη από τις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού ,το Λύρειο Ίδρυμα
στο οποίο φιλοξενούνταν.
4)Τον Σεπτέμβρη του 2017 συμμετείχαμε στο φόρουμ που διοργάνωσε το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου έγινε συνάντηση εκπροσώπων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και των Διεθνών Οργανώσεων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε ένα διάλογο με τους ελληνικούς συνεταιρι-

σμούς και τους δημόσιους φορείς που εργάζονται για μια άλλη πιο
ανθρώπινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.
Μείωση παγίων και γενικών εξόδων του Συνεταιρισμού.
Στον τομέα αυτό επειδή τα γενικά έξοδα του Συνεταιρισμού έχουν
ήδη από τις προηγούμενες παρεμβάσεις μας μειωθεί και η περεταίρω
μείωσή τους ήταν σχεδόν ανελαστική, μειώσαμε κατά 20% τα διαχειριστικά μας κόστη ενώ σε συνεργασία με την Διοίκηση της Εταιρίας
μας μπορέσαμε να μειώσουμε επιπλέον τα ετήσια έξοδά μας κατά περίπου 14000 ευρώ.
Διεκδίκηση οφειλών παλαιών συνεργατών.
Ο Συνεταιρισμός μας είχε από 15ετίας συνεργασία με εταιρίες τηλεφωνίας οι οποίες ενεργώντας κακόπιστα καταπάτησαν τα συμφωνητικά συνεργασίας τους με αποτέλεσμα να ζημιώσουν τις χρήσεις
μας. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ενεργώντας νομίμως, και για να
διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών μας αποφάσισε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, και σε συνεργασία με τον νομικό μας
σύμβουλο κατέθεσε αγωγές διεκδίκησης για αυτά τα ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η έκδοση δύο αποφάσεων που αφορούν τα εν λόγω ποσά. Πρωτόδικα η μία απόφαση που αφορά ύψος
διεκδίκησης 11.000 ευρώ περίπου απορρίφτηκε, ενώ η δεύτερη που
αφορά ύψος διεκδίκησης 110.000 ευρώ περίπου έγινε δεκτή και δικαίωσε τον Συνεταιρισμό μας.
Είσπραξη παλαιών οφειλών μεριδιούχων και δημιουργία περιβάλλοντος και κανόνων που δεν επιτρέπουν πλέον την επανάληψη του
φαινομένου.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα ταλανίζει τον Συνεταιρισμό μας εδώ
και πάρα πολλά χρόνια. Το πρώτο που έγινε για να εξασφαλιστεί ότι
το ίδιο φαινόμενο δεν θα επαναληφτεί στο μέλλον, ήταν η οριοθέτηση
πιστωτικών ορίων και η συνεχής παρακολούθηση των λογαριασμών
των μελών ώστε η πιστωτική εικόνα του καθενός μας να είναι στο
ύψος που πρέπει χωρίς υπερβάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανάλογα προβλήματα.
Στο ζήτημα της είσπραξης των παλαιών οφειλών από μέλη μας αποφασίστηκε μέσα από δημοσιεύσεις και προσωπικές επαφές να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια καλής πίστης πριν ακολουθήσουμε τη νομική οδό. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δ.Σ των Συνταξιούχων μας
για τη βοήθεια και την υποστήριξη του σε αυτό το ζήτημα καθώς και
την εφημερίδα «Ηλεκτρικός». Οι ενέργειες αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα
ενώ το 2015 οι μικτές καθυστερούμενες οφειλές ήταν περίπου 111.000
ευρώ, σήμερα να είναι περίπου 72.000 ευρώ, ενώ το καθαρό υπόλοιπο
ανέρχεται σε 47.000 ευρώ περίπου από 71 μεριδιούχους οι οποίοι δεν
έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους, την είσπραξη των οποίων η επόμενη
Διοίκηση του Συνεταιρισμού μας πρέπει να διεκδικήσει.
Όλα τα προαναφερόμενα έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
καθώς ο Συνεταιρισμός μας μετά από χρόνια μπαίνει πλέον σε κερδοφορία και από αυτή τη χρήση μπορούμε να κάνουμε αποσβέσεις
ζημιών προηγουμένων ετών.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σε μια 4σελιδη ανακοίνωση δεν μπορεί να γίνει αναλυτική περιγραφή του Διοικητικού Απολογισμού, ούτε απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που τυχόν έχουν τα μέλη μας. Για αυτό τον λόγο η παρουσία
όλων στην Γενική μας Συνέλευση είναι απαραίτητη, ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα πεπραγμένα .
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. Κωνσταντόπουλος
Η. Πλώτας
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Καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια ασθενείας
Τροπολογία με την οποία καταργείται οριστικά, όπως έχει εξαγγελθεί,
η χρήση του έντυπου βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών των, κατέθεσε στη βουλή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσος Πετρόπουλος. Τα βιβλιάρια υγείας θα αντικατασταθούν από τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ο
οποίος θα περιέχει τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά εξετάσεων που έχουν εκδοθεί, αλλά και την εκτέλεσή τους. Όλα τα στοιχεία θα
είναι συγκεντρωμένα στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Με την ίδια τροπολογία καταργείται και η διάταξη με την οποία δεν γί-

νονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να θίγονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σύμφωνα με την τροπολογία, τα
παραπάνω αποκαθίστανται, καθώς πλέον θα απεικονίζεται κανονικά το
ασφαλιστικό ιστορικό των παραπάνω εργαζομένων. Η τροπολογία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, με τίτλο
«Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις».
Η Διοίκηση

Μνήμη 25ης Μαρτίου 1821

Έ

θνη που θυμούνται, που σέβονται και τιμούν το παρελθόν τους,
είναι άξια να θεμελιώνουν, να οικοδομούν και να εξασφαλίζουν
την παρουσία τους στο μέλλον. Το δικό μας έθνος πρέπει να
αγαπάει εξίσου τις μεγάλες, αλλά και τις τραγικές ώρες της ιστορίας μας.
Στις τελευταίες, μάλιστα, να σταματάει με προσοχή και ευλάβεια και να
τις βλέπει με πόνο και τρυφερότητα. Κάθε φορά σε μία ολόκληρη ζωή,
που σιμώνει η μεγάλη μέρα της Εθνικής μας παλιγγενεσίας, πολλοί από
εμάς, μακριά από εθνικιστικές κορώνες, φυλετικές επάρσεις και ρατσιστικές αλαζονείες, εξακολουθούν να θυμούνται, ανοίγοντας τα κατάστιχα
του έθνους μας και ξανακάνοντας τους λογαριασμούς. Λογαριασμούς
σφραγισμένους με το αίμα μαρτύρων. Και ενώ υποφώσκει πάνω από το
Κούγκι, τα Δερβενάκια, την Τριπολιτσά, την Γραβιά, την Αγία Λαύρα, την
Χίο, τα Ψαρά, το Μεσολόγγι και όλα τα γνωστά αθάνατα τοπωνύμια του
μεγάλου ξεσηκωμού μου φαίνεται πως ξαναίδια κρίνουμε τη δόλια πατρίδα μας που, δυστυχώς, ούτε τη βλέπουμε σήμερα, ούτε τη ζούμε και
το χειρότερο ούτε την αγαπάμε πια. Βλέπετε οι απερίγραπτες και δυσοίωνες συγκυρίες, οι στερήσεις, η φτώχεια και η πτώχευση του ελληνικού
λαού έχει ξεράνει την αγάπη μας στην καρδιά μας. Μία βαριά και πολυσήμαντη σιωπή και πάχνη σκεπάζει στους καιρούς μας την Ελλάδα και
τους Έλληνες. Σκεπάζει τις καρδιές μας, που ωστόσο πολλές από αυτές
με καημό, φιλότιμο και πίστη στοχάζονται το Ελληνικό Έθνος, ξαναθυμούνται την 25η Μαρτίου του 1821. Ξανακρεμάνε στα μπαλκόνια τους ελληνικές σημαίες παρά τις ειρωνείες και τους χλευασμούς των λεγόμενων
προοδευτικών φωστήρων που ελέω Δημοκρατίας λυμαίνονται την ελληνική κοινωνία. Δεν πανηγυρίζουν, δεν γιορτάζουν το ανεπανάληπτο γε-
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8η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε κατά τη Γ΄ Διεθνή
Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών Γυναικών στην Κοπεγχάγη το 1910, μετά από πρόταση
της Γερμανίδας επαναστάτριας Κλάρας Τσέτκιν.
Η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση του
ανυποχώρητου αγώνα των εργατριών των υφαντουργείων της Νέας Υόρκης, όταν κατέβηκαν σε
απεργία, για να απαιτήσουν μείωση των ωρών
εργασίας, που μέχρι τότε έφθαναν τις 16 ώρες
την ημέρα και βελτίωση των συνθηκών εργασίας
τους. Δεν ήταν βέβαια αυτή η πρώτη απεργία των
εργαζομένων γυναικών. Η πρώτη απεργία καταγράφεται το 1804 στο Γουόρτσεστερ της Αγγλίας.
Στις ΗΠΑ η πρώτη αποκλειστικά γυναικεία απεργία έγινε το 1820 στις βιοτεχνίες ενδυμάτων του
Νιου Ίνγκλαντ, με αιτήματα καλύτερες συνθήκες
δουλειάς, αξιοπρεπείς μισθούς και μικρότερα
ωράρια εργασίας. Το 1828 απήργησαν οι υφάντριες στο Ντόβερ με καθολική συμμετοχή. Το
1831 ακολούθησαν οι Γαλλίδες που εργάζονταν
σε βιομηχανίες που κατασκεύαζαν καπέλα. Το
1834 και το 1836 έγιναν δύο ακόμη μεγάλες
απεργίες από τις βαμβακοεργάτριες της βιομηχανίας Λόουελ στην Μασαχουσέτη. Το 1844, οι
εργάτριες της συγκεκριμένης βαμβακοβιομηχανίας ίδρυσαν το πρώτο γυναικείο εργατικό σωματείο. Η έντονη δραστηριότητα του σωματείου

Κοπή Πίτας
Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στις
12 το μεσημέρι η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
στα γραφεία της Αθηνάς 67 στην Αθήνα έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα
της. Παρευρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Μεταφορών,
η Διοίκηση του ΟΑΣΑ και των Διοικήσεων των συγκοινωνιακών φορέων, τα
στελέχη των ΣΤΑ.ΣΥ καθώς εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ και
των ΣΤΑ.ΣΥ.

γονός της κατάκτησης της ελευθερίας. Δεν σκύβουν στα κατάστιχα που
άνοιξαν τότε τα παλικάρια εκείνα που με τις θυσίες τους και το αίμα τους
πότισαν το δένδρο της ελευθερίας. Σήμερα το Ελληνικό Έθνος είναι βαριά
πληγωμένο από την προκλητική αδιαφορία της πολιτικής του και πνευματικής του ηγεσίας. Το έθνος μας δραματικά σιωπά και αυτή τη δραματική σιγή δεν τη νιώθουμε όλοι οι Έλληνες. Ίσως επειδή ακούγονται οι
παράταιρες φωνές που φουντώνουν από πολλές πλευρές, ένοχες φωνές
μεταπρατών και γυρολόγων του πολιτικού και πνευματικού συστήματος,
που όμως κατορθώνουν να σκεπάζουν τη σιωπή του Έθνους, που είναι
σιωπή θεσμών, σιωπή αρετής, σιωπή ιδεών, σιωπή φιλοπατρίας, σιωπή
του πνεύματος που όλα αυτά άφησαν αδειανή την καρδιά του Έθνους.
Και χωρίς πνεύμα, χωρίς αρετή, το Έθνος δεν ζει. Η αρετή και η υπομονή
ήταν η αντοχή του Ελληνικού Έθνους και Γένους κατά τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς του. Τότε που «όλα τα σκίαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η
σκλαβιά», η ιστορία μας, η πίστη μας και η γλώσσα μας αποδείχθηκαν τα
σωστικά αναχώματα που πάνω τους συντρίφτηκαν η σκλαβιά και η τυραννία. Ατενίζοντας το φωτεινό ορόσημο της 25ης Μαρτίου 1821 ας ανορθωθούμε αποφασιστικά, διώχνοντας από πάνω μας την ηττοπάθεια και
ας γίνουμε φρουροί και οι συνεχιστές των αξιών που απορρέουν από την
εποχή εκείνη, αλλά και από κάθε άλλη εθνική επέτειο αγωνιζόμενοι για
την Πατρίδα, την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Ας προσκυνήσουμε, ας
δοξάσουμε την εύσημη αυτή μέρα και ας αντλήσουμε από αυτή θάρρος
και δύναμη και να γίνουμε τιμητές των προγόνων μας. Εκείνων που πάνω
από όλα είχαν την πατρίδα.
Η Διοίκηση

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
αυτού είχε σαν αποτέλεσμα τις πρώτες μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας των γυναικών.
Στην Ελλάδα ο αγώνας των γυναικών για τα δικαιώματα και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, ουσιαστικά ξεκινάει με την
έκδοση της πρώτης γυναικείας εφημερίδας της
«Εφημερίδος των Κυριών» το πρώτο φύλλο της
οποίας κυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου 1887 αρχικά ως εβδομαδιαία και από το 1907 ως δεκαπενθήμερη. Ήταν η πρώτη εφημερίδα στον ελλαδικό
χώρο, που γραφόταν αποκλειστικά από γυναίκες
για γυναίκες. Ψυχή της έκδοσης της εφημερίδας
υπήρξε η εκπαιδευτικός, δημοσιογράφος και
πρωτοπόρος φεμινίστρια Καλλιρόη Παρρέν από
το Ρέθυμνο Κρήτης που πλαισιωνόταν από γυναίκες του πνεύματος και της τέχνης. Η «Εφημερίς των Κυριών» στόχευε στην πνευματική και
κοινωνική ανύψωση της γυναίκας με την απόκτηση πλήρων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση
και στην εργασία. Η Παρρέν πιστεύοντας στη δυνατότητα της χειραφέτησης της γυναίκας με τις
δικές της δυνάμεις, έγραψε στο πρώτο φύλλο της
«Εφημερίδος των Κυριών».
«Η Ελληνίς δύναται να αναλάβη τον, της αναπτύξεώς της αγώνα μόνη, μη προσδοκούσα εν
των σταδίω τούτο, το παράπαν, την συνδρομή
του ανδρός, διότι ούτος αδιαφορεί και εν τω
εγωισμώ του εν μόνον βλέπει, εν επιθυμεί και
θέλει, την δουλικήν της γυναικός υποταγήν εις
τα νεύματά του». Μεταξύ των σημαντικών δράσεων και πρωτοβουλιών της Εφημερίδας, οφείλεται η ίδρυση του «Λυκείου των Ελληνίδων «
και των κοινωφελών ιδρυμάτων «Άσυλον Ανιάτων» και το «Άσυλον της Αγίας Αικατερίνης» με
σκοπούς την παροχή ηθικής προστασίας αλλά
και της περίθαλψης όλων των γυναικών που είχαν ανάγκη. Αυτή η έντονη γυναικεία παρουσία
για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, χαροποίησε και ενέπνευσε, μεταξύ άλλων, δύο
κορυφαίους πνευματικούς άνδρες της εποχής.
Τον ποιητή Κωστή Παλαμά και τον συγγραφέα
Γρηγόριο Ξενόπουλο. Ο Κωστής Παλαμάς αφιέρωσε στην πρωτοπόρο Καλλιρόη Παρρέν και
στο Γυναικείο Κίνημα το ποίημα του «Χαίρε γυ-

ναίκα». «Χαίρε γυναίκα, εσύ Αθηνά, Μαρία,
Ελένη, Εύα, να η ώρα σου! Τα ωραία σου φτερά
δοκίμασε και ανέβα / και καθώς είσαι ανάλαφρη / και πια δεν είσαι σκλάβα / προς τη μελλούμενη αγία γη πρωτύτερα / εσύ τράβα / κι
ετοίμασε τη νέα ζωή / μιας νέας χαράς / υφάντρια / και ύστερα αγκάλιασε, ύψωσε και φέρε
εκεί / τον άντρα και πλάσε τον Πρωτοπλάστη».
Ο συγγραφέας Γρηγόριος Ξενόπουλος στηρίζοντας το Γυναικείο Κίνημα, έγραψε: «Η συντροφιά σου είναι πολύτιμη , το ήθος σου, η τόλμη και
η γραφή σου θαύμα. Εύγε σου, Δέσποινα της φιλαλληλίας και της προόδου. Στηρίζω τους αγώνες
σου, των γυναικών τους αγώνες με όλη μου τη
δύναμη…». Στις 15 Ιανουαρίου 1940 η Καλλιρόη
Παρρέν, η μεγάλη αγωνίστρια του γυναικείου κινήματος έφυγε από τη ζωή, έχοντας τιμηθεί με
τον Χρυσό Σταυρό του τάγματος του Γεωργίου Β΄.
Το έργο της αναγνωρίστηκε από την ακαδημία
Αθηνών και τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος τοποθέτησε το 1992 προτομή της στο Α΄ Νεκροταφείο.
Παρά τον σθεναρό και ανυποχώρητο γυναικείο
αγώνα για την απόκτηση εργασιακών και πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών, χρειάστηκε να
περάσουν σχεδόν 100 χρόνια για να κερδηθεί η
πλήρης κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων
των γυναικών, που ψηφίστηκε και έγινε νόμος
του Ελληνικού κράτους στις 28 Μαΐου του 1952
χωρίς όμως τελικά να συμμετάσχουν άμεσα στις
πρώτες γενικές εκλογές, με το σκεπτικό ότι δεν
είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Επίσης
σημαντική ήταν η συμβολή στην χειραφέτηση των
γυναικών και της απόκτησης του δικαιώματος του
«εκλέγειν και εκλέγεσθαι» της Λίνας Τσαλδάρη
κόρης του Καθηγητή και Πρωθυπουργού Σπυρίδωνος Τσαλδάρη, που επελέγη και ως πρώτη Ελληνίδα Υπουργός.
Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο η αναγνώριση
της αξίας και της ουσιαστικής συμβολής της γυναίκας σε όλους τους τομείς της ζωής και της
κοινωνίας είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Η γυναίκα έχει καταλάβει τη θέση που της αξίζει στη
ζωή και στην κοινωνία
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση
της Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα
5 συνάδελφοι και συναδέλφισσες
αποχώρησαν από την εργασία τους
και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού
ΗΣΑΠ:
Κιτσαντάς Χρήστος:
Αρχιτεχνίτης Επιδομής
Σκούρα Αικατερίνη: Τμηματάρχης
Εσωτερικών Υπηρεσιών
Κούτας Βασίλειος: Επόπτης Συρμών
Λιανός Κωνσταντίνος: Επόπτης
Συρμών
Μπανιώτης Ιωάννης: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια
των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π.
και τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση

ΕΠΑνΕνΤΑξΗ
στο προσωπικό
των ΣΤΑ.ΣΥ
Μετά από 7χρονη περιπλάνηση στα
Μουσεία της χώρας επανήλθαν στον
φυσικό τους χώρο οι 42 εναπομείναντες
συνάδελφοι μας από τους 170 που είχαν
απομακρυνθεί από τους ΗΣΑΠ το 2011
ως πλεονάζοντες. Η απόφαση της επανένταξης δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
133 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 11ης Φεβρουαρίου 2019
τεύχος τρίτο, οι οποίοι αφού κάνουν την
απαραίτητη μαθητεία θα ενταχθούν στη
δύναμη του προσωπικού των ΣΤΑΣΥ.
Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε η περιπέτεια που πέρασαν να είναι
η τελευταία της ζωής τους.
Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή της κυρίας σύνταξης του
μηνός Μαΐου θα καταβληθεί την
Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου και η
επικουρική Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου.
Η Διοίκηση

Εκτροχιασμός
Συρμού
Το βράδυ της Παρασκευής 8
Μαρτίου εκτροχιάστηκε συρμός
της Γραμμής 1 πριν την είσοδο του
σταθμού Ν. Ηρακλείου στην κάθοδο, αιτία ήταν ένα καδρόνι που είχαν πετάξει άγνωστοι μέσα στην
γραμμή, δεν γνωρίζουμε αν είναι
σαμποτάζ ή κακόγουστο αστείο
από κάποιους ανεγκέφαλους οι
οποίοι δεν μπορούν να σκεφτούν
ότι με τις ενέργειές τους αυτές
μπορεί να προκαλέσουν τραγωδία
με νεκρούς και τραυματίες. Ευτυχώς για την περίπτωση αυτή είχαμε μόνο υλικές ζημιές και ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.
Η Διοίκηση
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Το μέσο προσδόκιμο ζωής διεθνώς αυξήθηκε εντυπωσιακά
κατά περίπου 22 χρόνια μεταξύ 1950 και 2017
Σχεδόν οι μισές χώρες του πλανήτη αντιμετωπίζουν
ελλείψεις ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού
Το μέσο προσδόκιμο ζωής διεθνώς αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά περίπου 22 χρόνια μεταξύ 1950 και 2017.
Το μέσο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως, μεταξύ του 1950
και του 2017, αυξήθηκε από τα 48,1 στα 70,5 έτη στους
άνδρες και από τα 52,9 στα 75,6 έτη στις γυναίκες.
Σχεδόν οι μισές χώρες του πλανήτη αντιμετωπίζουν
ελλείψεις ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού. Η
γεννητικότητα στον κόσμο εμφανίζει σταδιακή μείωση
μετά το 1950. Τέσσερις μόνο παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, κάπνισμα, σάκχαρο, παχυσαρκία) ευθύνονται για
τους μισούς θανάτους διεθνώς το 2017. Το μέσο προσδόκιμο ζωής διεθνώς αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά περίπου 22 χρόνια μεταξύ 1950-2017.
Αυτές είναι οι τέσσερις κυριότερες διαπιστώσεις της νέας μεγάλης διεθνούς επιστημονικής μελέτης «Global Burden Disease», που κάθε χρόνο αξιολογεί την κατάσταση
της υγείας στον κόσμο και η οποία παρουσιάστηκε σε επτά
επιμέρους δημοσιεύσεις στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», με επικεφαλής τον καθηγητή Κρίστοφερ Μάρεϊ, διευθυντή του Ινστιτούτου Μέτρησης και Αξιολόγησης της
Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.
Η παγκόσμια γεννητικότητα, σύμφωνα με τον «συντελεστή ολικής γεννητικότητας», ο οποίος δείχνει τον μέσο
αριθμό παιδιών που μια γυναίκα θα κάνει στη διάρκεια
της ζωής της, εμφανίζει μείωση μετά το 1950. Το 2017 91
χώρες είχαν συντελεστή γεννητικότητας μικρότερο του
δύο, πράγμα που σημαίνει ότι το μέγεθος του πληθυσμού
τους είναι αδύνατο να διατηρηθεί. Μεταξύ 2010-2017 33
χώρες είχαν μειούμενο πληθυσμό, μεταξύ των οποίων η
Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ρουμανία, η Πολωνία,
η Γεωργία, η Ιαπωνία και η Κούβα.
Αρνητική παγκόσμια πρωταθλήτρια υπήρξε πέρσι η
Κύπρος, με γέννηση κατά μέσο όρο μόνο ενός παιδιού
από κάθε γυναίκα, ενώ στην Ελλάδα ο συντελεστής γεννητικότητας είναι 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Από την άλλη,
σε 104 χώρες η γεννητικότητα αυξάνει διαχρονικά, όπως
και ο πληθυσμός τους, με πρωταθλητή γεννήσεων την
αφρικανική χώρα του Νίγηρα, όπου μια γυναίκα κάνει
κατά μέσο όρο επτά παιδιά. Ακολουθούν το Τσαντ (6,7),
η Σομαλία (6,1), το Μάλι (έξι) και το Αφγανιστάν (έξι).
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ελάχιστο όριο για μια χώρα, ώστε να είναι εφικτή η επαρκής παροχή υπηρεσιών

Του Τάσου Μπασιά
μέλος του Δ.Σ.
του Σωματείου
υγείας στον πληθυσμό, είναι να υπάρχουν τουλάχιστον
30 γιατροί, 100 νοσοκόμοι και πέντε φαρμακοποιοί για
κάθε 10.000 κατοίκους. Το 2017 μόνο 41 χώρες ξεπερνούσαν αυτό το όριο στο ιατρικό προσωπικό και μόνο 28
χώρες στο νοσοκομειακό προσωπικό.
Σχεδόν οι μισές χώρες (92 από τις 195 ή το 47,2%)
έχουν λιγότερους από δέκα γιατρούς ανά 10.000 κατοίκους, ενώ το 46,2% (90 χώρες) έχουν λιγότερους από 30
νοσοκόμους από 10.000 κατοίκους. Με «μηδέν» βαθμολογείται το Μπενίν στην υποσαχάρια Αφρική. Από την άλλη, 15 χώρες παίρνουν «άριστα» όσον αφορά τη στελέχωσή τους με ιατρικό και νοσοκομειακό προσωπικό:
Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Φινλανδία, Ισλανδία, Δανία,
Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Βερμούδα,
Τσεχία, Κούβα, Ανδόρα και Σλοβακία.
Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, ότι οι θάνατοι από πολεμικές συγκρούσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά κατά 118% μέσα στη δεκαετία 20072017, ενώ επιδεινώθηκε η επιδημία εξάρτησης από τα
οπιοειδή, με τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια νέα περιστατικά και περίπου 110.000 θανάτους πέρυσι (αύξηση
75% από το 2007).
Το 51,5% όλων των θανάτων του 2017 παγκοσμίως (28,8
εκατομμύρια θάνατοι από τους 55,9 εκατ. συνολικά) προκλήθηκαν από μόνο τέσσερις παράγοντες κινδύνου που
θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με τις κατάλληλες
αλλαγές στον τρόπο ζωής. Συγκεκριμένα 10,4 εκατομμύρια θάνατοι σχετίζονταν με την υψηλή αρτηριακή πίεση
(υπέρταση), 7,1 εκατομμύρια με το κάπνισμα, 6,5 εκατομμύρια με το υψηλό σάκχαρο (διαβήτη) και 4,7 εκατομμύρια με τον μεγάλο δείκτη μάζας σώματος (παχυσαρκία).
Οι μη μεταδοτικές ασθένειες ήσαν η αιτία των περισσότερων θανάτων το 2017 (41,1 εκατομμύρια ή το 73,4%
του συνόλου), με το ποσοστό τους να εμφανίζει αύξηση
σχεδόν 23% μεταξύ 2007-2017. Οι περισσότεροι θάνατοι
ήσαν καρδιαγγειακής αιτιολογίας (17,8 εκατομμύρια) και

ακολουθούσαν οι καρκίνοι (9,6 εκατομμύρια) και οι χρόνιες αναπνευστικές νόσοι (3,9 εκατομμύρια). ΟΙ άνδρες
είναι πιθανότερο να πεθάνουν από αυτές τις αιτίες απ’
ό,τι οι γυναίκες.
Τα ποσοστά παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν ανοδική τάση σε όλες σχεδόν τις χώρες, ενώ οι τρεις
κυριότερες αιτίες κινητικών προβλημάτων και αναπηρίας
το 2017 ήσαν οι πόνοι στη μέση, οι πονοκέφαλοι και οι διαταραχές της κατάθλιψης. Τα ποσοστά αυτοκτονιών μεταξύ
των ανδρών (13,8 ανά 100.000 άτομα) ξεπερνούν κατά πολύ
αυτά των γυναικών (τέσσερις αυτοκτονίες ανά 100.000).
Επίσης, μεταξύ 1990-2017 υπήρξε αύξηση 71% στις
διαταραχές λόγω χρήσης ναρκωτικών, 115% στα περιστατικά Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας, 117% στα περιστατικά διαβήτη, 80% στα περιστατικά απώλεια ακοής
λόγω ηλικίας, 75% στα περιστατικά οσφυαλγίας (πόνων
στη μέση) και 53% στα περιστατικά διαγνωσμένων διαταραχών κατάθλιψης.
Όσον αφορά το μέσο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως,
μεταξύ του 1950 και του 2017, αυξήθηκε από τα 48,1 στα
70,5 έτη στους άνδρες και από τα 52,9 στα 75,6 έτη στις
γυναίκες. Οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες
σχεδόν παντού στον κόσμο (στις 180 από τις 195 χώρες),
από 1,4 χρόνια (Αλγερία) έως 11,9 χρόνια (Ουκρανία), αλλά συνήθως ζουν περισσότερα χρόνια κακής υγείας απ’
ό,τι οι άνδρες στην τρίτη ηλικία. Το μεγαλύτερο προσδόκιμο υγιούς ζωής έχουν η Σιγκαπούρη (74,2 έτη), η Ιαπωνία (73,1) και η Ισπανία (72,1), ενώ το μικρότερο η Κεντρο-Αφρικανική Δημοκρατία (44,8 έτη).
Στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση είναι 83,6 έτη για τις γυναίκες και 78,4 έτη για τους άνδρες
(διαφορά 5,2 έτη). Στην ηλικία των 60 ετών μία Ελληνίδα
έχει προσδόκιμο άλλων 25,7 ετών ζωής, ενώ ένας άνδρας
άλλα 22,1 έτη (διαφορά 3,6 έτη).
Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 197%, δηλαδή
σχεδόν τριπλασιάστηκε, από 2,6 δισεκατομμύρια το 1950
σε 7,6 δισεκατομμύρια το 2017. Η μέση ετήσια αύξηση του
πληθυσμού μεταξύ 2007-2017 ήταν 87,2 εκατομμύρια,
έναντι αύξησης 81,5 εκατομμυρίων μεταξύ 1997-2007.
Το 1950 οι ανεπτυγμένες χώρες υψηλού εισοδήματος
αποτελούσαν το 24% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά
το 2017 μόνο το 14%. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό πέρσι ήσαν η Κίνα (1,41 δισεκατομμύρια), η Ινδία
(1,38 δισεκατομμύρια) και οι ΗΠΑ (324,84 εκατομμύρια).

Χάνοντας το εμείς χάνεται και η φωνή μας
υνάδελφοι και συναδέλφισσες, κάνοντας μια μικρή αποτίμηση ενεργειών και πεπραγμένων που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου
– Φεβρουαρίου από το Σωματείο μας,
πάνω στο επίμαχο θέμα της δικαστικής
διεκδίκησης των αναδρομικών κληθήκαμε να διεκπεραιώσουμε έναν αρκετά μεγάλο όγκο δικαστικών αγωγών εξετάζοντας το κάθε ένα αίτημα ξεχωριστά και
αναλυτικά δείχνοντας την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που αρμόζει
σε ένα τέτοιο θέμα.
Συγκεκριμένα 1.200 συνάδελφοι συνταξιούχοι απευθύνθηκαν και ήρθαν σε
επαφή με το Σωματείο αναζητώντας και
προσδοκώντας πάσης φύσεως διευκρινίσεις ή απαντήσεις. Συνοψίζοντας τα
παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις
όποιες τυχόν δυσκολίες προέκυψαν αλλά αντιμετωπίστηκαν και κάνοντας την
αυτοκριτική μας αλλά και δεχόμενοι την
οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική των

Σ

μελών του Σωματείου και μακριά από
κάθε είδους αυταρέσκεια πιστεύουμε ότι
το Δ.Σ. κατάφερε να ανταποκριθεί με
υπευθυνότητα, σεβασμό, ισοτιμία, εχεμύθεια αλλά και αλληλεγγύη απέναντι
στον καθένα ξεχωριστά. Στον αντίποδα
όμως των όσων προείπαμε και εφόσον
θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά
προς το καλύτερο τότε πρέπει να δούμε
και να αναγνωρίσουμε τις παθογένειες
και τα κακώς κείμενα που κρύβουμε εντέχνως και για διάφορους λόγους είναι
ευρέως γνωστά και κοινώς αποδεκτά ότι
για να αλλάζεις μια λάθος συμπεριφορά
πρέπει πρώτα να την εντοπίσεις, να την
αποδεχτείς με κάθε ειλικρίνεια ώστε να
μπορέσεις σιγά-σιγά να την αλλάξεις.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια λέει ο
σοφός λαός μας οπότε χωρίς άλλες γενικολογίες θα αναφερθώ σε ένα γεγονός
που έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου και το
οποίο γεγονός δεν τιμάει κανέναν μας.
Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες από

τότε που όλοι πρόστρεχαν στο Σωματείο
και όλοι έτυχαν άμεσης εξυπηρέτησης
από τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου για
το θέμα των αναδρομικών παρόλα αυτά
όμως κανείς δεν θεώρησε υποχρέωσή
του να παραβρεθεί στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Σωματείου, γιατί άραγε;
Είναι μια τυχαία συμπεριφορά αυτή; ή
κρύβεται κάτι βαθύτερο πίσω από αυτό
που συνδέεται με τη γενικότερη στάση
μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο; Με
απλά και κατανοητά λόγια ας ξαναθυμηθούμε μερικές βασικές αρχές. Το Σωματείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας
που όλα τα μέλη του έχουν δικαιώματα
αλλά και υποχρεώσεις όπως ακριβώς
και ένας άνθρωπος σαν μονάδα απέναντι
στο κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορείς μόνο
να παίρνεις πάντα αλλά ποτέ να μην δίνεις, δεν γίνεται να κρίνεις μόνο και ταυτόχρονα να μην δέχεσαι την κριτική, όταν
διαρραγεί αυτή η αμφίδρομη λειτουργία
είτε σε επίπεδο σχέσεων είτε σε επίπεδο

Του Λάμπρου Ντρη
Μέλος Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
δουλειάς είτε σε οποιαδήποτε καθημερινή διαδικασία τότε ένα μόνο θα είναι
το αποτέλεσμα, ότι θα φύγουμε απ’ το
εμείς και θα πάμε στο εγώ και όπως έχει
αποδειχτεί όλους αυτούς τους αιώνες το
μόνο όπλο που έχουμε και με το οποίο
μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες
συνθήκες είτε στην προσωπική μας ζωή,
είτε στους χώρους εργασίας, είτε είμαστε συνταξιούχοι είτε είμαστε ενεργοί
ακόμα στην παραγωγική διαδικασία είναι
το εμείς, είναι η αλληλεγγύη, είναι η
συμμετοχή, είναι η κατανόηση και όχι η
αδιαφορία είτε ευθυνοφοβία είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Επανερχόμενος θα πω ότι η απάντηση στη μη
συμμετοχή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας είναι όλη αυτή η τροφή για σκέψη που ελπίζω να
προβληματίσει τον καθένα από εμάς.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Θλιβερή η εικόνα του κοινοβουλίου
Αγαπητοί φίλοι, αποτελεί θλιβερή
παραδοχή, όλων των σκεπτόμενων Ελλήνων, ότι η οικονομική κρίση, στην
οποία έχει περιέλθει εδώ και εννέα
χρόνια η χώρα μας, είναι απότοκος και
αποτέλεσμα της ηθικής κρίσης στην
οποία εδώ και δεκαετίες έχει εμπλακεί
η ελληνική κοινωνία. Όλοι εμείς με
αγωνία και με ανησυχία, με αληθινό δέος, που ενίοτε φτάνει στα όρια της αγανάκτησης, παρακολουθούμε τον λόγο
που εκφέρεται από τα χείλη των αρχόντων μας, των εκλεγμένων με την ψήφο
του Ελληνικού λαού αρχόντων μας. Παρακολουθούμε μία άρνηση της πραγματικότητας, μία αναιδή διαστρέβλωση της
αλήθειας, ένα σταθερό θυμίαμα στον
βωμό του ψεύδους. Η κύρια ευθύνη της
ηθικής έκπτωσης βαρύνει την άρχουσα
τάξη, τους άρχοντες αυτής της χώρας,
τους εκλεγμένους εκπροσώπους του
Ελληνικού λαού, που έχουν αναγάγει το
πολιτικό λειτούργημα σε ιδιότυπη επαγγελματική τάξη, με ίδια ανταγωνιστικά
και συγκρουόμενα συμφέροντα με άλλες επαγγελματικές κοινωνικές τάξεις.
Στοχεύοντας να περιφρουρήσει τα ίδια
στενά της συμφέροντα, η σύγχρονη ελληνική πολιτική τάξη, ερήμην και μακράν του λαού, προσπαθεί να δημιουργήσει στεγανά και να αυτοεγκλειστεί
στις σωτήριες κιβωτούς, με την προσ-

δοκία της διάσωσιαστικά από το
σής της από έναν
ανήθικο
και
ενδεχόμενο κααπεχθές εμπόριο
τακλυσμό. Από Του Ευθυμίου Ρουσιά
βουλευτών που
την ιδιοτελή συ- προέδρου του Σωματείου
υπάρχει σύμφωνολική υπεράσπινα με αυτά που
ση των ταξικών
ανακοινώθηκαν
των συμφερόντων, περιπίπτουν στη συ- από το βήμα της βουλής, δυστυχώς
νέχεια στην απαράδεκτη ανταλλαγή οδεύουμε ταχύτατα πριν το ακόμη πιο
ύβρεων και προσβλητικών χαρακτηρι- ανήθικο και συνάμα επικίνδυνο εμπόριο
σμών, στην επιλήψιμη χυδαιολογία, ψήφων. Όλα αυτά γίνονται χωρίς να ανστους πεζοδρομιακούς τραμπουκι- τιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι μας στο
σμούς, που φτάνουν μέχρι την εκτόξευ- κοινοβούλιο ότι με τα λόγια τους, τις δηση, όλοι εναντίον αλλήλων, καθώς και μόσιες εμφανίσεις τους και τις ενέργειαπειλών που άπτονται του κοινού ποι- ές τους προκαλούν την κοινή γνώμη και
νικού δικαίου. Η εικόνα του κοινοβου- τους πολίτες, ευτελίζουν τη Δημοκρατία
λίου τα τελευταία χρόνια αλλά και ειδικά και βυθίζουν στα Τάρταρα τις θεσμικές
τις τελευταίες ημέρες είναι απολύτως λειτουργίες της χώρας. Το θλιβερό αυαποκαρδιωτική και δηλωτική της πολι- τό φαινόμενο δυστυχώς έχει επεκταθεί
τικής κρίσης που καταδιώκει αυτή τη σχεδόν στο σύνολο του Ελληνικού λαού.
χώρα. Οι εκπρόσωποι του λαού παζα- Έτσι παρατηρείται σήμερα μία απαράρεύουν αλληλοεκβιαζόμενοι θέσεις και δεκτη συμπεριφορά του ανθρώπου
ψήφους κατά τρόπο προκλητικό, δεν δι- προς τον άνθρωπο που κανένας δεν
στάζουν μάλιστα να επιχειρηματολο- γνωρίζει που θα φτάσει αυτή η κατάσταγούν με θρασύτητα υπέρ των όποιων ση της ανθρωποφαγίας. Το πρόβλημα
επιλογών τους. Κοινή είναι η πεποίθηση αυτό για τον ελληνικό λαό είναι ενδημιότι αυτές τις μέρες, στη βάση ακριβώς κό και ταυτόχρονα διαχρονικό. Με όση
του εξελισσομένου πρωτοφανούς πολι- άνεση οι άρχοντες χρησιμοποιούν στον
τικού εμπορίου παίζεται ένα παιχνίδι λόγο τους το ψεύδος, με όση άνεση παεντυπώσεων και επηρεασμού των συ- ρακάμπτουν τη λογική και απευθύνοννειδήσεων του λαού για τις επερχόμε- ται στη φαντασία μας, όπου προβάλλουν
νες εκλογές οπότε και αν έρθουν. Ου- μία εικονική πραγματικότητα, με άλλη

Στέλεχος της συνδικαλιστικής παράταξης
του ΣΥΡΙΖΑ η συντάκτρια της κατάπτυστης
επιστολής των My Market!

έλος δεν φαίνεται να έχει ο κατήφορος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αφού όπως αποκαλύπτει σήμερα το notioanatolika.gr, το στέλεχος των My Market που συνέταξε την κατάπτυστη επιστολή προς τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης αλυσίδας των σούπερ μάρκετ με την οποία τους σύστηνε
να χαμογελούν επειδή πληρώνονται, είναι συνδικαλίστρια της
παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΕ!
Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής του ΠΑΜΕ (τη συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ), Αλέκο Αρβανιτίδη, στο Γενικό
Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ και δεν υπήρξε ουδεμία αντίδραση από
τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τη σχετική αναφορά επιβεβαίωσε με σχετική ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, και ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, Κώστας Μπέσης!
Η συγκεκριμένη συνδικαλίστρια μάλιστα συμμετείχε και στο
πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα το οποίο στιγματίστηκε από επεισόδια μεταξύ εκπροσώπων συνδικαλιστικών
παρατάξεων.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη συνδικαλίστρια της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράφοντας ως Περιφερειακή Διευθύντρια
Λειτουργίας Καταστημάτων My Market, είχε ζητήσει από τους
εργαζόμενους να χαμογελούν επειδή... «έχουν δουλειά».
Μάλιστα, απάντησε εκ των προτέρων σε όσους... θα γκρίνιαζαν επειδή παίρνουν 300 ευρώ, καθώς όπως είπε «πληρωνόσαστε στην ώρα σας (για αυτούς που θα πουν ότι παίρνουν
300 euro θυμίζω ότι το 300 σε σχέση με το μηδέν είναι 300%
περισσότερο)»!
Στην επιστολή της η εν λόγω κυρία είχε αναγράψει τα εξής:
«Καλησπέρα σας,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας του διευθυντή της εταιρείας
μας, θα σας αναφέρω κάποιους λόγους για να χαμογελάτε για

Τ

Του Βασίλη Δαμιανού
όσους δυσκολεύονται να το
Συνταξιούχου ΔΕΗ
κάνουν.
➤ Επειδή έχετε δουλειά
➤ Επειδή πληρωνόσαστε στην ώρα σας (για αυτούς που θα
πουν ότι παίρνουν 300 euro θυμίζω ότι το 300 σε σχέση με το
μηδέν είναι 300% περισσότερο).
➤ Επειδή εργάζεστε σε μία εταιρεία που σέβεται και ακούει
τα προβλήματά σας.
➤ Επειδή η εταιρεία επένδυσε χρήματα για να συνεχίζετε
να εργάζεστε.
➤ Επειδή πληρώνεστε για αυτό
➤ Επειδή οι πελάτες του καταστήματος σας πληρώνουν, και
πρέπει να τους ευχαριστείτε για αυτό με ένα χαμόγελο.
➤ Γιατί θα έχουμε τόσο καλές προσφορές που πρέπει να
τις διαφημίζουμε.
Ανυπομονώ να δω την ανταπόκρισή σας στα αποτελέσματα
του μυστικού επισκέπτη που θα γίνει μέσα στον μήνα.
Ευχαριστώ
Περιφερειακή Διευθύντρια Λειτουργίας
Καταστημάτων My Market
Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Καταστημάτων».
Η δημοσιοποίηση της επιστολής έγινε με ανάρτηση στο διαδίκτυο όμως ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από το σύνολο της
κοινωνίας γεγονός που οδήγησε, κατά τη My Market, στην απόλυσή του συγκεκριμένου στελέχους, δύο ημέρες αργότερα.
Παρά πάντως το γεγονός ότι η επιχείρηση προχώρησε στην
ενέργεια αυτή, η συγκεκριμένη συνδικαλίστρια του ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους που πρόσκεινται
στο κυβερνών κόμμα και μάλιστα συμμετείχε και στο επεισοδιακό συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα!

τόση άνεση αποδέχεται ο λαός τον ψεύτικο τον λόγο και χωρίς την κριτική βάσανο, θεωρεί πραγματική την εικονική
πραγματικότητα. Αυτή η διαχρονικότητα
της χρήσης του ψεύτικου λόγου, ως καθαρού λόγου, ξεκίνησε ως μία υπεκφυγή, ως μία προσωρινή ανακωχή. Έτσι
όμως ο ψεύτικος λόγος παίρνει διαστάσεις και χαρακτηριστικά θετικού λόγου.
Είναι μία εικόνα θλιβερή, η συμπεριφορά των αρχόντων μας και θα πρέπει να
γίνει παράδειγμα προς αποφυγή προτού
επεκταθεί στο σύνολο του λαού. Η Ελληνική κοινωνία αναμένει από τους
απεσταλμένους τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο, να ομονοήσουν συλλογικά και
να εργαστούν για τη σωτηρία της χώρας.
Τώρα χρειάζονται έργα, τα ανούσια λόγια περισσεύουν.

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.

TA NEA
AΠΟ ΤΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της κινήθηκε και τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας.
Δυστυχώς όμως κάποιοι εκεί ψηλά στα κυβερνητικά έδρανα αλληθωρίζουν επικινδύνως
δεν θέλουν να καταλάβουν ότι υπάρχει τριτοβάθμιο όργανο συνταξιούχων και συμπεριφέρονται όχι ως κυβέρνηση των Ελλήνων αλλά σαν
κομματάρχες. Όμως εμείς στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε σε πείσμα όλων αυτών θα συνεχίζουμε την προσφορά
μας προς τον συνάνθρωπό μας με τις όποιες δυνάμεις και τα όποια μέσα διαθέτουμε. Έτσι και
αυτό το δίμηνο η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν αδράνησε. Στις
7 Μαρτίου 2019 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και αποφάσισε το 4ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο να πραγματοποιηθεί
στις 16 Μαΐου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Διοικητικό Απολογισμό
2. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής
και την αναπροσαρμογή της συνδρομής των
μελών από 1η Ιουνίου 2019 σε 0,06 ευρώ.
Στις 21 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε από
την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε συνεργασία με την Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδος και την εταιρεία MBG
Business Center ενημερωτική ημερίδα με θέμα
ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα των συνταξιούχων.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
«Η συμφωνία των Πρεσπών και το Μακεδονικό»
όλις πρόσφατα, ένα ρεπορτάζ του παγκοσμίως γνωστού BBC προκάλεσε
μια τρικυμία στην εφησυχασμένη ελληνική κοινότητα.
Με τη Συμφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα
κινείται στο πλαίσιο της πολιτικής που είχε
εξαγγείλει η Κομμουνιστική Διεθνής το 1934:
αναγνώριση ενός ‘‘μακεδονικού έθνους’’ και
νομική δυνατότητα διεκδικήσεως δικαιωμάτων ‘‘για τις μακεδονικές μειονότητες’’ στα γειτονικά κράτη και δη στην Ελλάδα. Ο Τίτο για
να αναχαιτίσει τη βουλγαρική επιθετικότητα
και τη σερβική κυριαρχία στο γιουγκοσλαβικό
χώρο, προσδοκώντας να στηρίξει την ισορροπία δυνάμεων και αντιθέσεων, αναγνώρισε θεσμικά το «μακεδονικό έθνος», την αντίστοιχη
«μακεδονική γλώσσα» (μίξη βουλγαρικών και
σερβικών) και το «μακεδονικό Πατριαρχείο»
της ορθόδοξης εκκλησίας.
«Η Συμφωνία αυτή, στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής συνεπάγεται την εγκατάλειψη
μιας θεμελιώδους ελληνικής εθνικής στρατηγικής 150 ετών (από το 1870).
Η Ελλάδα του 1900 πριν από τον Μακεδονικό Αγώνα, ήταν συντριπτικά ηττημένη σε
έναν πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία
(1897), ήταν χρεοκοπημένη (1893 και 1898),
βρισκόταν υπό τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο,
αντιμετώπιζε μια ολόκληρη Οθωμανική Αυτοκρατορία, και τα σύνορά της ήταν στη Λάρισα
(στην περίφημη Μελούνα), αλλά δεν αποδέχθηκε τη μονοπώληση της μακεδονικής ταυτότητας από άλλον. Κάτι που αποδέχθηκε η Ελλάδα του 2018, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευ-

M

Της Χρυσούλας Παπαϊωάννου
Υπαλλήλου Τμήματος
Διαχείρισης Ποιότητας και
Πιστοποίησης στις ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
ρωπαϊκής Ενώσεως, αντιμετωπίζοντας ένα
κράτος που έχει 5 φορές μικρότερη έκταση
και πληθυσμό από την ίδια, και 15 φορές μικρότερο ΑΕΠ από το δικό της. Εγείρεται το
ερωτήμα πώς ένας λαός δανείζεται, χρησιμοποιεί, υιοθετεί σαν εθνικό του όνομα, το όνομα
ενός άλλου γειτονικού του έθνους; Καθώς
έλεγε ο Πλάτωνας: «Η εθνική συνείδηση είναι
η γνώση και το βίωμα της ιδιαίτερης φύσης
του Έθνους στο οποίο ανήκουμε, η συνείδηση
όλων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που
αποτελούν το Έθνος, η γνώση του λαϊκού και
φυλετικού χαρακτήρα, του πολιτισμού και της
ιστορίας του, επιπλέον η συνείδηση του ότι
ανήκουμε στο ίδιο Έθνος και των υποχρεώσεών μας προς αυτό».
Οι καθηγητές Διεθνούς Δικαίου Συρίγος
και Μάζης τονίζουν ότι τα ζητήματα ελληνικού
ενδιαφέροντος στο Μακεδονικό σήμερα είναι
δύο. Αφ’ ενός οι βαλκανικές ισορροπίες και η
ασφάλεια. Όπως τόνισε η Αντιπρόεδρος της
Κομισιόν και Ύπατη Εκρπόσωπος της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, δια της διπλωματίας και του
διαλόγου βρέθηκε μια κοινά επωφελής λύση
που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Αφ’ ετέρου η ανάγκη
να διασφαλιστεί το ανθρώπινο δικαίωμα του

Τα θετικά
της οικονομικής κρίσης
Οι μνημονιακές μας υποχρεώσεις μας έφεραν αντιμέτωπους με τη φτώχεια και τη μιζέρια.
Η πίκρα, η αγανάκτηση και η απογοήτευση
μας κυρίευσαν και το χαμόγελο και η ελπίδα
εξαφανίστηκαν. Το κλάμα των παιδιών που δεν
είχαν να φάνε, οι κραυγές τους, μαμά πεινάωωω! οι διαπληκτισμοί και οι καυγάδες στη διπλανή πόρτα, λόγω της ανεργίας που πλήττει ένα
μεγάλο μέρος της κοινωνίας και το ψάξιμο
στους κάδους σκουπιδιών για κάτι φαγώσιμο,
που πολλοί από εμάς γίναμε μάρτυρες αυτής της
θλιβερής εικόνας. Ξύπνησαν όμως την κοινωνική ευαισθησία μας, είχε όμως και δύο θετικά
αποτελέσματα.
Πρώτον όταν η ανεργία και η φτώχεια μας
κτύπησε την πόρτα μας τότε θυμηθήκαμε ότι είχαμε εγκαταλείψει τη μάνα μας και τον πατέρα
μας σε κάποιο από τα ιδρύματα που λέγονται οίκοι ευγηρίας, γιατί στους συγγενείς εξ αίματος
αλλά κυρίως στους συγγενείς εξ αγχιστείας δεν
χωρούσαν σε μία γωνιά της οικογενειακής θαλπωρής μας μύριζαν τα χνώτα τους και τους ξεφορτωθήκαμε κλείνοντάς τους στα γηροκομεία.
Τότε κρίναμε σκόπιμο να τους πάρουμε πίσω
στα σπίτια μας για να εξασφαλίσουμε ένα σίγουρο εισόδημα, που ήταν η σύνταξη της μάνας και
του πατέρα. Έτσι γλύτωσαν και οι γονείς μας από
τη μοναξιά του γηροκομείου και εμείς εξασφαλίσαμε ένα σίγουρο εισόδημα.
Το δεύτερο είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση
με τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης πολλών συνανθρώπων μας, μας ευαισθητοποίησε όλους.
Αποτέλεσμα αυτής της ευαισθησίας ήταν να
αναπτυχθεί η αλληλεγγύη. Ήταν τα μόνα καλά
που είχαν τα μνημόνια, να πάρουμε πάλι τους
γονείς μας μαζί μας και δίπλα μας και να έρθει
ο ένας κοντά στον άλλο, κοντά στον πλησίον του.
Με την κρίση αρκετοί προθυμοποιήθηκαν να
βοηθήσουν όχι από το πλεόνασμά τους αλλά κυρίως από το υστέρημά τους. Έτσι σήμερα διά-

φορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις αλλά κυρίως ενορίες εκκλησιών σε όλες τις πόλεις της
Ελλάδας καθιέρωσαν και λειτουργούν καθημερινά συσσίτια, τα ονομαζόμενα «γεύματα αγάπης», με τη φροντίδα εθελοντριών γυναικών κάθε ενορίας. Όλα αυτά γίνονται με τους πόρους
που έχει κάθε ενορία, με τις προσφορές αρκετών ατόμων που αντί μνημοσύνου ή στη μνήμη
δικών τους ανθρώπων, που έχουν φύγει από τη
ζωή παρέχουν το καθημερινό γεύμα σε αυτούς
που το έχουν ανάγκη. Έτσι προέκυψε η αλληλεγγύη, που μας βεβαιώνει, ότι δεν χάθηκε ο
ανθρωπισμός, που φωλιάζει μέσα στον καθένα
μας και να κάνει πράξεις που σήμερα με την οικονομική κρίση που πλήττει την πατρίδα μας να
θεωρούνται και να είναι μεγάλη βοήθεια, στήριγμα και ανεκτίμητη προσφορά στον συνάνθρωπό μας. Είναι ένα έργο ανθρωπιστικό και
κοινωνικό που δίνει χαμόγελο ανακούφισης και
βοηθά ομάδες συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Είναι όπως
έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης «Αν δεν θέλουμε
ν’ αφήσουμε τον κόσμο να βουλιάζει στο χάος,
πρέπει να λευτερώσουμε την αγάπη, που είναι
φυλακισμένη στην καρδιά κάθε ανθρώπου».
Αυτό πέτυχε και αυτό έκανε κάθε άνθρωπος
σε αυτή την κρίσιμη εποχή, να αποφυλακίσει την
αγάπη και να προκύψει η αλληλεγγύη, το μόνο
καλό στη σημερινή κρίση, μία θεάρεστη στάση
ζωής και μια κοινωνική πράξη, αξία θαυμασμού
και επαίνου, μέχρι την ανόρθωση της οικονομίας της χώρας μας.
Ευχόμαστε όλοι μας η ανόρθωση να γίνει
σύντομα και να επικρατήσει μία καλή και ευχάριστη ατμόσφαιρα σε όλη την επικράτεια και να
ξαναβρεί ο καθένας τον παλιό του εαυτό, κρατώντας πάντα μέσα του την αγάπη και την αλληλεγγύη για τον πλησίον του, το χαμόγελο και την
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Ο εκδότης

αυτοπροσδιορισμού –η ταυτότητα, εθνική και
τοπική- των Ελλήνων Μακεδόνων. Σημειώνουμε εδώ οτι σε δημοσίευμά τους τα ΝΕΑ
κάνουν λόγο για χρηματοδότηση του ιδρύματος Open Society του Τζορτζ Σόρος υπέρ της
«Μακεδονίας», χορηγώντας σε εθνικιστικά κινήματα, προπαγανδιστικές διεθνείς καμπάνιες, δημοσιογράφους, επιχειρήσεις, καθώς
και ελληνικές οργανώσεις, κεφάλαια με σκοπό
τις εθνοκρατικές αποσταθεροποιήσεις.
Οι ακαδημαϊκοί καθηγητές είναι κατηγορηματικοί: «Η μονοπώληση του μακεδονικού
ονόματος συνεπάγεται διεκδίκηση του μακεδονικού χώρου στο σύνολό του συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού τμήματος». Τονίζουν δε πως «Είναι λάθος να παραμένουμε με
έναν τρόπο στατικό, σε μια σύγκριση των ΑΕΠ
ή των στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας
και ΠΓΔΜ για να συμπεράνουμε ότι δεν υφίσταται (και δεν θα εγερθεί και στο μέλλον) θέμα για τη χώρα μας. Δεν δουλεύουν έτσι τα
πράγματα στα Βαλκάνια», γράφουν και επισημαίνουν, υπενθυμίζοντάς μας, πως «το 1999,
οι Αλβανοί του Κοσόβου απελευθερώθηκαν
από τη σερβική κυριαρχία, αλλά αυτό δεν έγινε
επειδή νίκησαν οι Κοσοβάροι Αλβανοί τον
σερβικό στρατό. Άλλοι νίκησαν τη Σερβία για
λογαριασμό των Κοσοβάρων Αλβανών.
Σε αντίθεση με την εκτίμηση του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πως «σε
δέκα χρόνια το θέμα του ονόματος θα το έχουμε ξεχάσει» (δήλωση τον Απρίλιο του 1993), το
ζήτημα της ονομασίας επανήλθε στην ατζέντα
των διπλωματών, των κυβερνήσεων και των

διεθνών οργανισμών, καθώς για πρώτη φορά
τέθηκε εθνικό ζήτημα το οποίο αναπόφευκτα
συνδεόταν με ζητήματα εθνικής κυριαρχίας
της Ελλάδας. Αναμφισβήτητα, η πλευρά της
ΠΓΔΜ εκμεταλλεύτηκε την ευνοϊκή της διπλωματικά και επικοινωνιακά θέση για να
προβεί σε προκλητικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας σύμβολα με έντονο φορτίο, όπως ο
ήλιος της Βεργίνας στη σημαία της, και καταφεύγοντας σε έντονη προπαγάνδα σε όλο το
φάσμα των διαθέσιμων μέσων, κατοχυρώνοντας ανεπίσημα σε διάφορα φόρουμ ανά τον
κόσμο την ονομασία «Μακεδονία».
Προσωπικά, θεωρώ πως η Συμφωνία μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών θα επιβάλει
έναν δεσμευτικό «κώδικα συμπεριφοράς» και
θα ανατρέψει τις δυσάρεστες συνέπειες του
«Μακεδονισμού» και της «Μακεδονίας του Αιγαίου» (θεωρητικά αυτό ελπίζω τουλάχιστον,
για να μην διασαλευτεί το όραμα και παραμείνουν οι πόθοι ευσεβείς). Οι ειδικοί μιλούν για
μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν απο τη λέξη «Μακεδονία» που
ισχύει έναντι όλων (erga omnes), για κάθε
χρήση, εσωτερική και διεθνή.
Επειδή το αίτημα για ειρήνη ανάμεσα στους
λαούς και τους ανθρώπους είναι επιτακτικό,
ας διδαχθούμε απο την ιστορία και ας ανοίξουμε προοπτικές συνεργασίας και συμφιλίωσης. Την ώρα που η Ελλάδα επιστρέφει στην
κανονικότητα, χρειάζεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το Μέλλον της Ευρώπης
και μέτρα για την οικοδόμηση της Ευρώπης
που θέλουμε.

25 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 25 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τέσσερα χρόνια μετά
λοι οι Έλληνες μετά από 5 χρόνια αυστηρής λιτότητας και δύο μνημόνια που τους
μείωσαν δραματικά τους μισθούς και τις συντάξεις, πήραν την απόφαση να εναποθέσουν τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο σε ένα νέο πολιτικό αστέρι που
και ασφαλώς θα έπρεπε να έχει όραμα για μία Ελλάδα νέα απαλλαγμένη από τα βάρη
που τις επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάτω από την πίεση των προστάτιδων
δυνάμεων της Ευρώπης και τους Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Έτσι όλοι αισθάνθηκαν μία ανακούφιση με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015. Για τον λόγο αυτό πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου από το στόμα του νικητή των εκλογών και βέβαιου πρωθυπουργού της χώρας, καθώς υπήρχε το προσυμφωνημένο προξενιό με τον
αρχηγό του κόμματος των ΑΝΕΛ για κοινή πορεία, άκουσε βαρυσήμαντες δηλώσεις που
προξένησαν υπέρμετρη ευφορία στους συγκεντρωμένους όπως όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων – επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης – κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
– κατάργηση του μνημονίου με ένα άρθρο και πολλά άλλα.
Έτσι φθάσαμε στις 25 Ιανουαρίου 2019, τέσσερα χρόνια μετά και προσπαθούμε αλλά
δεν μπορούμε να θυμηθούμε τι από όλες αυτές τις εξαγγελίες μέσα στα τέσσερα αυτά
χρόνια έγιναν πραγματικότητα. Μπορεί εμείς οι μεγάλοι να έχουμε πάθει γεροντική άνοια
και δεν μπορούμε να θυμηθούμε, γι’ αυτό ζητάμε από τους λαλίστατους κυβερνητικούς
παράγοντες να μας θυμίσουν τα επιτεύγματά τους τα τέσσερα τελευταία χρόνια της κρίσης.
Εμείς οι συνταξιούχοι το μόνο που είδαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι η συνέχιση
της λεηλασίας της σύνταξής μας, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια με τη μείωση
ειδικά των επικουρικών συντάξεων, με την αύξηση των εισφορών από όλες τις συντάξεις
κύριας και επικουρικής για την περίθαλψη, η οποία βεβαίως είναι ανύπαρκτη καθώς δεν
υπάρχει ούτε καν η στοιχειώδης ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
ειδικά για τον συνταξιούχο.
Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι σε ισχύ και όποια στιγμή αποφασίσουν οι κρατούντες θα
γίνουν οι μειώσεις των συντάξεων, του αφορολογήτου καθώς ο κόφτης σαν δαμόκλειος
σπάθη κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας. Είδαμε επίσης την κατάργηση του ΕΚΑΣ και
την παροχή ενός φιλοδωρήματος το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα. Είδαμε τη συνέχιση
του ΕΝΦΙΑ και τόσα άλλα.
Μπορεί σήμερα τυπικά να μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, στην ουσία όμως
συμβαίνει το αντίθετο, είμαστε υπό επιτροπεία και κάθε τρεις μήνες θα υπάρχει έλεγχος
από τις προστάτιδες δυνάμεις για να μας κουνούν συνέχεια το δάχτυλο ότι αν δεν συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις τους θα έρχονται και νέα μέτρα.
Έτσι θα είμαστε για πολλά ακόμη χρόνια, στο ίδιο έργο θεατές.
Ρουσιάς Ευθύμιος
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕνΙΚΗ ΣΥνΕΛΕΥΣΗ
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20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως Βαγγέλης Χειμώνας για μία εισέτι φορά διεύθυνε με άψογο
τρόπο και με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας.

Μ Ι Α Π Λ Η Ρ Η Π Α Ρ ΟΥ Σ Ι Α ΤΩ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν

Η

Ετήσια Καταστατική γενική Συνέλευση του Σωματείου
μας, κινήθηκε στα πλαίσια της λογικής και της συναδελφικής αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ
των συμμετεχόντων σε αυτήν. Οι συνάδελφοι ομιλητές από τη
μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όλοι οι ομιλητές
αναφέρθηκαν στον απολογισμό των πεπραγμένων τη χρονιά
που πέρασε καθώς και στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Διαβάστηκαν επίσης
η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Πρόγραμμα Δράσης
και το κεντρικό Ψήφισμα. Μετά δε από τη διαλογική συζήτηση
και τις τοποθετήσεις όλων των ομιλητών ακολούθησε ψηφοφορία όπου ομόφωνα ενέκριναν όλοι τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου για τη χρονιά που πέρασε. Όλα έγιναν μέσα σε κλίμα συναδελφοσύνης και αδελφικής
αλληλεγγύης όπως αρμόζει άλλωστε στους συνταξιούχους του
ΗΣΑΠ. Θετικά σημεία στην όλη εξέλιξη των εργασιών ήταν ο
άριστος χειρισμός των όλων εργασιών από τον Πρόεδρο της
Γενικής Συνέλευσης συνάδελφο Βαγγέλη Χειμώνα καθώς και
η για πρώτη φορά Πρακτικογράφος στην Γενική μας Συνέλευση
που κατέγραψε τη διαδικασία της.
Το Σωματείο μας σεβόμενο όλους αυτούς τους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν και αυτούς που δεν θέλησαν να παρευρεθούν για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής
μας Συνέλευσης, δημοσιεύει από τις στήλες της εφημερίδας
μας «Ο Ηλεκτρικός» όλα τα κείμενα, όλες τις ομιλίες, τους
χαιρετισμούς, τις τοποθετήσεις, τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις των ομιλητών, έτσι ώστε να έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου μας πλήρη γνώση αυτών που έγιναν στη Γενική μας
Συνέλευση.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019
Στην Αθήνα σήμερα 20 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε
στον ημιώροφο του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» η Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Επειδή είχαμε καλέσει Πρακτικογράφο για να καταγράψει τις
εργασίες της Συνέλευσης το σώμα έκρινε ότι δεν ήταν απαραί-

τητο να εκλέξουμε Γραμματέα της Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βαγγέλης Χειμώνας
μετά τη διαπίστωση απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του
Καταστατικού του Σωματείου, χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα και πρότεινε την τήρηση 1 λεπτού σιγή στη
μνήμη των συναδέλφων που έχουν φύγει για πάντα από κοντά
μας. Ακολούθως προσφώνησε τους καλεσμένους μας που τίμησαν με την παρουσία τους και τους κάλεσε στο βήμα να
απευθύνουν έναν σύντομο χαιρετισμό.
– Τον Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Ιωάννη Ιορδανίδη
– Τον Γενικό Γραμματέα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Πέτρο Βογιατζή
– Τον Πρόεδρο της ΠΟΣ-ΔΕΗ κ. Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη
– Τον Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου κ. Λουκά Αποστολίδη
– Τον Δικηγόρο του Σωματείου κ. Βασίλη Βασιλόπουλο
– Τον Τεχνικό Σύμβουλο – Λογιστή του Σωματείου κ. Αθανάσιο
Μανάσκο
– Τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Σωματείου Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ. Δημήτριο Αφεντουλίδη και Αθανάσιο Μάστακα.
Όλοι οι ανωτέρω τοποθετήθηκαν στα πολλά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι της χώρας μας
μετά από 9 χρόνια μνημονίων. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε επιστολή του Σωματείου Εργαζο-

μένων της ΣΤΑ.ΣΥ που αδυνατούσαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευσή μας και στη
συνέχεια ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτος
έλαβε τον λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου ο οποίος
διάβασε τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2018.
Στη συνέχεια ο Ταμίας Μιχάλης Μαντάς ενημέρωσε το σώμα
για την οικονομική διαχείριση της χρονιάς που πέρασε, ακολούθησε η Έφορος του Σωματείου Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου με την ενημέρωση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και το
μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής Πέτρος Βαλιάνος που διάβασε
την έκθεση.
Ακολούθησαν οι ομιλητές με πρώτο τον Πρόεδρο του Σωματείου Ευθύμιο Ρουσιά ο οποίος έκανε μία εκτενή ενημέρωση
για τα πεπραγμένα του Σωματείου. Σειρά μετά πήρε για να ενημερώσει τους συναδέλφους ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Ζαχαρής,
ακολούθησε το μέλος του Δ.Σ. Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου
και έκλεισε με την ομιλία του μέλους Ηλία Μπονάρου. Ακολούθησε η ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός επί των θεμάτων
της ημερησίας διάταξης τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους και αφού ανέγνωσε το Ψήφισμα το οποίο θα έχει
πολλούς αποδέκτες κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘ. (Πρόεδρος Δ.Σ.): Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Σήμερα 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιούμε στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», την ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας και εύχομαι
καλή επιτυχία στις εργασίες μας.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο συνάδελφος Βαγγέλης Χειμώνας.
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥ. (Πρόεδρος Γ.Σ.): Καλημέρα και από μένα. Χαιρετίζω τη σημερινή μας Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση. Υπάρχει η νόμιμη απαρτία, είναι ήδη παρόντες 316 συνάδελφοι και η προσέλευση συνεχίζεται. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, με χαρά είδα και
καινούργιους συναδέλφους τους οποίους και καλωσορίζουμε.
Επομένως, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης.
Από τη Συνέλευσή μας όμως σήμερα, μας λείπουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, που τους
είχαμε συνηθίσει να έρχονται για αρκετά χρόνια και για να αποτίσουμε έστω έναν ελάχιστο
φόρο τιμής προς αυτούς τους ανθρώπους, παρακαλώ να κρατήσουμε 1’ σιγή.
(ΤΗΡΕΙΤΑΙ 1’ ΣΙΓΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΚΛΙΠΟΝΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ)
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥ. (Πρόεδρος Γ.Σ.): Αιωνία τους η μνήμη! Να είναι γεροί και δυνατοί οι δικοί
τους άνθρωποι και εμείς να τους θυμόμαστε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο συνάδελφος Ευθύμιος Ρούσιας.
ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘ. (Πρόεδρος Δ.Σ.): Αγαπητοί συνάδελφοι, η 1’ σιγή σήμερα, είχε ιδιαίτερη
σημασία, γιατί γιορτάζουμε τα 150 χρόνια ΣΑΠ ΕΗΣ – ΗΣΑΠ – ΣΤΑ.ΣΥ.
Τιμούμε αυτούς που προσέφεραν με τον ιδρώτα τους και με τη δουλειά τους, για να φτάσει
ο Σιδηρόδρομος εκεί που έχει φτάσει και δίνουμε τη σκυτάλη, εμείς οι απόμαχοι, στους νέους
συναδέλφους να προχωρήσουν παραπέρα και να γιορτάσουν τα 200 και τα 250 και τα 300 χρόνια.
Να ευχηθούμε γι’ αυτούς που έχουν φύγει από κοντά μας, να είναι μακαρία η μνήμη τους,
να τους αγαπάμε και να τους εκτιμούμε. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Όπως και εσείς και εμείς,
κάναμε ό,τι μπορούσαμε, για να φτάσει εκεί που έφτασε ο Σιδηρόδρομος. Ας δουλέψουν και

οι επόμενες γενεές να προχωρήσουν παραπέρα. Σας ευχαριστώ.
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥ. (Πρόεδρος Γ.Σ.): Δεν θα εκλέξουμε Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης,
γιατί έχουμε καλέσει και υπάρχει πρακτικογράφος.
Συνεχίζοντας λοιπόν, τη σημερινή μας Γενική Συνέλευση τιμούν με την παρουσία τους:
• Ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ), κ.
Γιάννης Ιορδανίδης
• Ο Γενικός Γραμματέας της ΑΓΣΣΕ, κ. Πέτρος Βογιατζής
• Οι δικηγόροι του Σωματείου μας, κ.Λουκάς Αποστολίδης και κ.Βασίλης Βασιλόπουλος.
• Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ΔΕΗ, κ. Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης
• Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Πετρελαιοειδών, κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης
• Ο Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ
• Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας μας κ. Νίκος Θεοδωρακάκης
• Ο τεχνικός σύμβουλος – λογιστής του Σωματείου μας ο κ. Αθανάσιος Μανάσκος.
Έχουμε και μία επιστολή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων, η
οποία λέει τα εξής:
«Σχετικά με την πρόσκληση στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου
σας, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, σας κάνουμε γνωστό ότι δεν θα μπορέσουμε να παρευρεθούμε, λόγω έκτακτης σύσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, καθώς θα
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».
Θα ήθελα λοιπόν, καλώντας στο βήμα έναν – έναν, να μας απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό, να μην μακρηγορήσουμε δηλαδή, να είναι περίπου ενός λεπτού, γιατί είναι σημαντικό
να ολοκληρώσουμε γρήγορα γιατί εκ πείρας, οι συνταξιούχοι έχουμε περισσότερες δουλειές
από τους εργαζόμενους.
Θα ήθελα λοιπόν, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Ιορδανίδης.
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Χαιρετισμός
του
Προέδρου
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Ιωάννη Ιορδανίδη
Συνάδελφοι, καλημέρα. Θα ήθελα κατ’ αρχήν να
ευχαριστήσω τη Διοίκηση του Σωματείου σας γι’ αυτή
την πρόσκληση, να παραστώ στη Γενική σας Συνέλευση και κάθε φορά που δέχομαι τέτοιες προσκλήσεις
από το Σωματείο σας, ευχαρίστως έρχομαι, γιατί ξέρω
ότι το Σωματείο σας είναι ένα νοικοκυρεμένο Σωματείο και έχει μια ισχυρή Διοίκηση, που φροντίζει τουλάχιστον για τα δικά σας προβλήματα.
Η κατάσταση των συνταξιούχων, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, είναι τραγική. Η ιστορία των περικοπών
των συντάξεων, δεν είναι μια ιστορία με δράκο, είναι
ιστορία με δράκους! Κάθε χρόνο δεν ξέρουμε από
πού θα μας έρθει. Δυστυχώς, τα θέματα των συνταξιούχων, έχουν μπει στο περιθώριο και η κατάσταση
οδηγεί σε εξόντωση των συνταξιούχων. Ο αριθμός
των συνταξιούχων όλο και μειώνεται, λόγω «αναχωρήσεων».
Ξέρετε ότι τα τρέχοντα θέματα που μας καίνε, είναι
το θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων, τα θέματα των αναδρομικών και το κομμάτι της υγείας. Ως
προς το θέμα των αναδρομικών, γνωρίζετε ότι έχουν
βγει αποφάσεις, αλλά -δυστυχώς- η πολιτεία σε καμία περίπτωση δεν δέχεται να τις εφαρμόσει. Αυτό είναι πρωτάκουστο! Να βγαίνουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2015 και να μην
εφαρμόζονται από την πολιτεία. Παραβιάζουν και το
Σύνταγμα, γιατί το καθορίζει σαφώς σε άρθρο του.
Το ίδιο συμβαίνει και στο θέμα του επανυπολογισμού. Έγινε ο επανυπολογισμός, αν έγινε και πώς έγινε; Δεν ξέρουμε! Είναι τώρα τρεις μήνες και δεν
έχουμε πάρει ένα εκκαθαριστικό και όπως φαίνεται
στον ορίζοντα, μάλλον δεν θα πάρουμε και τον επόμενο μήνα και πάει λέγοντας. Το πώς έγινε, κανένας
δεν ξέρει. Το πώς βγήκαν τα νούμερα, κανένας δεν
ξέρει. Μας είπαν: «Θα πάρετε τα ίδια». Ποια ίδια; Αυτά
ήταν κομμένα! Είχαν μέσα και τις περικοπές των αντισυνταγματικών νόμων και μας δίνουν τα ίδια, αλλά
δεν μας έδωσαν πίσω τα κομμένα λεφτά.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι συνεχώς, με τη μέθοδο
του σαλαμιού, κόβουν, κόβουν. Έκοψαν το ΕΚΑΣ,
έκοψαν τις συντάξεις για τις χήρες, έκοψαν διάφορα
άλλα επιδόματα, εξόντωσαν τις επικουρικές συντάξεις, τις διαλύσανε και μήνας μπαίνει – μήνας βγαίνει,
οι συνταξιούχοι όλο και πιο πολύ χρεωμένοι είναι.
Και είναι ντροπή να μας αναγκάζουν να βγαίνουμε
στους δρόμους, να φωνάζουμε σε τέτοια ηλικία για
να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, το οποίο μας ανήκει.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μακρηγορήσω,
τα θέματα τα εξετάζουμε, τα παρακολουθούμε, παλεύουμε γι’ αυτά, ελπίζουμε ότι τώρα επειδή είναι
εκλογές και αρχίζουν να μας «αγαπάνε», μήπως κάτι
από όλα αυτά εφαρμοστεί. Τουλάχιστον για την περίοδος 2015-2016 που είναι καθαρό ότι είναι κενό και
θα πρέπει να καταβληθούν τα δώρα και οι περικοπές
αυτής της περιόδου, περιμένουμε τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Επικρατείας, που θα θυμάστε ότι πέρυσι
είχαμε κάνει μία κινητοποίηση έξω από το Συμβούλιο
Επικρατείας το Μάιο για την απόφαση, η οποία ακόμα
να βγει! Πόσο καιρό τη γράφουν αυτή την απόφαση;
Άρα, κουράγιο και αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ και
θα ήθελα μόνο να σας παρακαλέσω το εξής: Αύριο
έχουμε μία εκδήλωση, μια ενημερωτική ημερίδα στις
6:00 το απόγευμα, στη Λεωφόρο Συγγρού 106, στο Miaris Business Center (MBC), όπου εκεί θα έχουμε ειδικούς, Νομικούς, Φοροτεχνικούς, για να σας ενημερώσουν σε θέματα φορολογικά, μιας και έχουμε και
τις φορολογικές δηλώσεις τώρα, καθώς και σε θέματα συντάξεων. Είστε προσκεκλημένοι όλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ!
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Χαιρετισμός του
Γενικού Γραμματέα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Πέτρου Βογιατζή
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, χαιρετίζω τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σας, ευχόμενος ευόδωση και καλή επιτυχία στις εργασίες σας.
Προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παρευρίσκομαι στη Συνέλευση του Συλλόγου σας,
ενός Συλλόγου που αποτελεί πρότυπο συνδικαλιστικού Σωματείου, επειδή λειτουργεί και βασίζεται στην
αγάπη, το ενδιαφέρον και την ομόθυμη στήριξη των μελών του, τα οποία περιβάλλουν με ιδιαίτερη αναγνώριση, εκτίμηση και στήριξη το έργο του Διοικητικού σας Συμβουλίου.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην ΑΓΣΣΕ και στα επιτεύγματα που έκανε το 2018, αλλά θα σεβαστώ την επιθυμία του Προέδρου σας.
Τελειώνοντας, εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στη Γενική σας Συνέλευση, υγεία σε σας και στις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ.

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΟΣ – ΔΕΗ
Αθανασίου Τριανταφυλλίδη
Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, κυρίες και κύριοι, το ιστορικό αυτό Σωματείο το δικό σας, είναι ένα συνδικαλιστικό μετερίζι, που έχει αγωνιστεί και αγωνίζεται συνέχεια στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.
Αυτό το ιστορικό Σωματείο σας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενδυναμώνεται καθημερινά. Όπως βλέπω και όπως είπε και προηγουμένως ο Πρόεδρός σας, υπάρχουν
και καινούργιοι πλέον συνταξιούχοι. Με αρχές και αξίες προχώρησε αυτό το Σωματείο σας και το Προεδρείο σας, που εσείς επιλέξατε και έδωσαν όρκο τιμής -όρκο
τιμής έδωσαν- για την εκλογή τους. Και πράγματι, αυτό κάνουν, προκειμένου να
υποστηρίξουν τα συμφέροντα των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
Με αρχές και αξίες, προχωρήστε λοιπόν, κι εσείς οι νέοι, πλαισιώστε το Σύλλογό
σας και γράψτε κι εσείς την ιστορία που έγραψε αυτό το συνδικαλιστικό ιστορικό μετερίζι που λέγεται ΗΣΑΠ.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, υποκλίνομαι.

Χαιρετισμός του Προέδρου του
Σωματείου Συνταξιούχων
Πετρελαιοειδών
Κοσμά Παναγιωτίδη
Γεια σας. Το όνομά μου το είπε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.
Εκείνο που δεν άκουσα είναι το ότι κατά πόσο δεχόμαστε αυτή την αδικία που γίνεται στις πλάτες μας,
από την πολιτεία με τον κατακερματισμό των συντάξεών μας και την προσφυγή μας για να διεκδικήσουμε
αυτά τα οποία μας ανήκουν. Δηλαδή δεν θα διεκδικήσουμε τίποτα το καινούργιο, θα διεκδικήσουμε αυτό
που μας αφαίρεσαν αυταρχικά, ετσιθελικά οι μνημονιακές κυβερνήσεις και δη η τελευταία, αυτή που σήμερα
κυβερνάει τον τόπο και έχει διαλύσει την Ελληνική κοινωνία.
Κύριε Αποστολίδη, επί τη ευκαιρία που θα μιλήσετε, θα ήθελα να μας πείτε: Πού βρίσκεται το χάος αυτό
των διεκδικήσεων; Και αν πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε προσφυγές και να βάζουμε βαθειά το
χέρι στην τσέπη και να βρίσκουμε μόνο το πανί! Δεν έχουμε πλέον χρήματα. Έχουμε διαλύσει κυριολεκτικά!
Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους συνταξιούχους, δεν το έχετε καταλάβει; Μας έχουν διαλύσει!
Δηλαδή, εάν ήταν κάποια διαφορετική εποχή, θα έκαναν μια νέα μάντρα της Κοκκινιάς και θα μας εκτελούσαν όλους, για να απαλλαγούν από την παρουσία μας.
Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να πιστεύω ότι την αγανάκτησή μου τη νοιώσατε. Με αυτά τα λίγα
σας χαιρετώ και εύχομαι οι εργασίες της Συνέλευσής σας να ευδοκιμήσουν. Ευχαριστώ.

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του
Πανελλήνιου Σωματείου Συνταξιούχων
ΣΤΑ.ΣΥ. Αθανασίου Μάστακα
Με μεγάλη μου χαρά σας χαιρετίζω, χαιρετίζω τους συναδέλφους από τον ΗΣΑΠ,
ένα Σωματείο – πρότυπο και ιστορικό στους αγώνες για τους εργαζόμενους.
Είμαι ο Γραμματέας από το αδελφό Σωματείο των Συνταξιούχων του Μετρό, τώρα
είμαστε μια εταιρεία πλέον και θα ενώσουμε τους αγώνες μαζί με το Σωματείο του
ΗΣΑΠ, θα είμαστε κοντά, ήδη κάνουμε πράγματα μαζί, όπως με όλα τα Σωματεία
των Συνταξιούχων, συστεγαζόμαστε στον Πειραιά και σύντομα θα πρέπει να γίνουμε
ένα Σωματείο, γιατί «εν τη ενώσει η δύναμη». Ευχαριστώ πολύ.
Στην πρόταση του Γεν. Γραμματέα συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και είπε ότι το έχουμε υπόψη μας αυτό και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ια καλημέρα από την καρδιά μου. Θέλω να
πω ότι σε αυτό το χώρο τον εργατικό, από το
1982, όταν έφτιαξα τη Νομική Υπηρεσία στη
ΓΣΕΕ και στη συνέχεια το Ινστιτούτο Εργασίας, μέχρι
σήμερα σχεδόν κλείνω 39 χρόνια, που υπηρετώ το
χώρο της εργασίας και ζω τα προβλήματά του και από
οποιαδήποτε θέση βρέθηκα στην ιστορία μου, προσπάθησα να προασπίσω τα συμφέροντα του κόσμου
της εργασίας. Είναι ο κόσμος ο οποίος παράγει πλούτη και αγαθά και αυτά τα πλούτη και αγαθά ζουν όλες
τις κοινωνίες.
Άκουσα προηγούμενα το φίλο μου τον Κοσμά Παναγιωτίδη, που έβαλε φωτιά, λόγω του ότι προέρχεται
και από τα πετρέλαια και ρώτησε τι γίνεται με τις διεκδικήσεις. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε τέσσερις – πέντε
αποφάσεις «σταθμούς», που άλλαξαν τη ρότα στα
μνημόνια. Ο πρώτος σταθμός και το λέω γιατί πρωτοστάτησε το Σωματείο αυτό, ήταν η προσφυγή στην
Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη το 20112012, όπως και το Σωματείο της ΔΕΗ και των Τραπεζών και λοιπά, που είναι οι μόνες αποφάσεις, οι οποίες άλλαξαν τη νομολογία και στο ΣτΕ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον Άρειο Πάγο.
Ο Ευρωπαϊκός χώρος στο χώρο της Νομικής, αυτές
τις αποφάσεις τις ανέλυσε, τις δημοσίευσε, προσωπικά πήγα και στη Ρώμη και στο Παρίσι, γιατί είχε γίνει
αντικείμενο συζήτησης γιατί οι αποφάσεις αφορούν
όλη τη νομοθεσία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πολλοί είπαν τότε: «Εντάξει, δεν κερδίσαμε και τίποτα». Μετά το 2014 όμως κερδίσαμε την πρώτη απόφαση, η οποία ακολούθησε την ίδια ρότα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2015, πολλοί
από εσάς που βρισκόσασταν εκεί, και για τον ιδιωτικό
τομέα και για τους ένστολους και για τα ειδικά μισθολόγια, βγάλαμε έξι αποφάσεις. Από τις έξι αποφάσεις,
οι τρεις αφορούσαν το χώρο των ειδικών μισθολογίων, όπου εκεί η κυβέρνηση, επειδή στα ειδικά μισθολόγια και στο Μισθοδικείο ήταν οι ένστολοι, μια
μεγάλη κοινωνική ομάδα, όπως και οι ιατροί και οι
πανεπιστημιακοί και οι δικαστές, αναγκαστήκανε να
εφαρμόσουν τις αποφάσεις -και λέω τη λέξη «αναγκαστήκανε»- και η προηγούμενη κυβέρνηση και η
πρόσφατη τώρα κυβέρνηση, γιατί προσφύγαμε στο
Συμβούλιο Συμμόρφωσης δύο φορές.
Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης λέει: «Να κάνω κατάσχεση σε δημόσια περιουσία, δεν μπορώ». Αλλά με
βάση αυτή την τροπολογία, τη διαδικασία που ψηφίστηκε επί Παυλόπουλου, το 2005 ή 2006, που αυτός
που δεν υλοποιεί τις αποφάσεις, υπέχει και ποινικές
ευθύνες. Έτσι λοιπόν, αναγκάστηκε και η προηγούμε-

Μ

Από τον
Νομικό
Σύμβουλο
Λουκά Αποστολίδη
νη κυβέρνηση να πληρώσει το 50% και η τωρινή κυβέρνηση να πληρώσει το 50%.
Οι αποφάσεις που βγήκαν το 2015 και μιλάω τώρα
καθαρά νομικά και θα σας πω την άποψή μου για το
τι μέλλει γενέσθαι, οι αποφάσεις του 2015 που βγήκαν
και αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ και γενικά
τον ιδιωτικό τομέα, δεν είχαν την ίδια τύχη που είχαν
στο Δημόσιο, στα ειδικά μισθολόγια. Είναι οι ίδιες
ακριβώς αποφάσεις. Είναι το ίδιο ακριβώς σκεπτικό
απέναντι στην πολιτεία.
Επέλεξε η πολιτεία ή μάλλον το δικαστήριο, γιατί
έχει αυτή τη δυνατότητα με ένα Προεδρικό Διάταγμα
που υπάρχει, που λέει ότι: Κάνω περιορισμό στην αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κάνω ένα περιορισμό από το
2015 μέχρι το 2012, όσοι έχουν κάνει αγωγές θα πάρουν τα λεφτά, όπως και στο χώρο το δικό σας, ορισμένοι που είχαν πιλοτικά ξεκινήσει από το Σωματείο,
θα πάρουν τα λεφτά στο σύνολό τους, ενώ οι υπόλοιποι είναι αυτό το μεσοδιάστημα από το 2015 μέχρι και
σήμερα ουσιαστικά και όχι μέχρι την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου το 2017. Είναι από το 2015 από την
έκδοση της απόφασης μέχρι την έκδοση αυτής της
απόφασης που θα βγει σήμερα. Γιατί; Γιατί έχουμε
προσβάλλει επίσης το Νόμο Κατρούγκαλου το 2017
και αναμένουμε την απόφαση του 2017, που βέβαια
μέχρι σήμερα έπρεπε να είχε βγει η απόφαση.
Τι πιστεύω προσωπικά: Όσοι θα κάνετε αγωγές, θα
πάρετε λεφτά. Εκτός μόνο εάν έρθει μια καινούργια
χούντα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση δεν θα πάρετε
λεφτά. Θα πάρετε 100% λεφτά, όποια κυβέρνηση και
να είναι επάνω! Γιατί; Το Συμβούλιο της Επικρατείας,
ο Άρειος Πάγος, το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν αποφασίζουν δεσμεύουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Υπάρχει
όμως μια διαφορά ανάμεσα στις ακυρωτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες εξουσίας. Όταν πηγαίνω στο
Συμβούλιο της Επικρατείας και λέω: «Δώστε μου αυτά
τα λεφτά, τα οποία δικαιούμαι γιατί είναι αντισυνταγματικός ο νόμος, κρίνει επί της ουσίας».

Όταν όμως πάει, όπως πήγαμε σε αυτές τις αποφάσεις και λέμε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, πράγματι, έκρινε την αντισυνταγματικότητα και σου λέει:
«Πήγαινε από το πρωτόδικο δικαστήριο ουσίας για να
περπατήσει».
Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα, ότι όσοι κάνετε αγωγές
πριν την έκδοση της απόφασης, θα πάρετε λεφτά και
πιστεύω, ότι θα έχει δεσμευτικότητα και εάν δεν έχει
δεσμευτικότητα η απόφαση αναδρομικά, τότε το ποσό
που υπολογίζεται είναι από 18 έως 20, άλλοι λένε 22,
δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως, το ελάχιστο είναι γύρω στα 18 δισεκατομμύρια. Κατά την άποψή μου πιστεύω ότι θα χρειαστεί αμέσως ένα άλλο μνημόνιο,
θα είναι πολύ δύσκολο να δοθούν αυτά, υπάρχει όμως
κατά την άποψή μου την ταπεινή το σενάριο που έχουμε μπροστά. Και απαντάω σε αυτό το ερώτημα. Πιστεύω ότι δυστυχώς, και οι δύο αποφάσεις, στην έκδοσή τους θα έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, θα συνδεθούν άμεσα με το χρόνο των εκλογών.
Γιατί; Εάν για παράδειγμα -μία υπόθεση που κάνω
εγώ- οι εκλογές πάνε τον Οκτώβρη, η οποιαδήποτε
κυβέρνηση θα θελήσει να βγει η απόφαση μετά τις
εκλογές του Μάη και να πει δεσμευτικά: «Πόσοι έχουν
κάνει αγωγές; 50.000 – 60.000 – 70.000;» αποκλείεται
να ξεπεράσουν τα 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έρχομαι λοιπόν, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο και παίρνω μια
απόφαση και λέω: «Κύριοι, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε και όσοι έχουν κάνει αγωγές, θα πάρουν σε μία – δύο και τρεις δόσεις», αν θυμάστε το
ΛΑΦΚΑ που τις κάναμε πέντε δόσεις, και επόμενο είναι όταν κάποιος πάρει κάποια λεφτά πίσω, γιατί αυτά
κυμαίνονται στο χώρο το δικό σας από 7.000,00 –
8.000,00 € μέχρι και 13.000,00 – 14.000,00 €. Στους
γιατρούς για παράδειγμα που βγάλαμε τώρα, είναι κατά μέσο όρο γύρω στις 14.000,00 €. Λέω «μέσο όρο»
γιατί είναι κάποιοι που παίρνουν 18.000,00 €, ανάλογα
με τα χρόνια.
Η άποψή μου λοιπόν, είναι ο οδεύουμε σε αυτό το
σενάριο. Εάν πάλι επισπευστούν οι εκλογές μέσα στο
Μάιο, πιστεύω ότι οι αποφάσεις θα βγουν κάπου μέσα
του Απρίλη και η απόφαση για το Νόμο Κατρούγκαλου, που θα λέει: «Παίρνετε τα λεφτά εσείς που κάνατε αγωγές», αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχετε διαβάσει στις εφημερίδες «διαπραγματεύομαι με
τους θεσμούς ότι ό,τι πήρατε – πήρατε και από κει και
πέρα ισχύει ο Νόμος Κατρούγκαλου». Αυτά είναι τα
δύο πιθανά σενάρια.
Σας το λέω αυτό και το λέω με παράπονο, Πρόεδρε.
Υπηρετώ αυτό το χώρο, όπως και για την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία, έδωσα πάρα πολύ χρόνο από τη
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ζωή μου. Πάρα πολύ χρόνο, χωρίς να πάρω πεντάρα!
Και τουλάχιστον μια ηθική ικανοποίηση, γιατί εγώ είμαι μαχόμενος δικηγόρος και δεν είναι της θεωρίας.
Εάν βρείτε τις αποφάσεις απ’ όταν επέστρεψα το 2005
μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει απόφαση σε Ανώτατο Δικαστήριο που να γίνεται και να μη συμμετέχει και το
φτωχό μου γραφείο.
Το εκφράζω δημόσια αυτό το παράπονο, γιατί έναν
χώρο που στήθηκε με πολλές δυσκολίες και ξέρει ο
Πρόεδρος της ΠΟΣ, καλό είναι τους ανθρώπους που
εθελοντικά προσφέρανε ό,τι είχαν, να τους υπολογίζουν ότι ξέρουν. Άλλο «θεωρητικολόγος» και έχω
ακούσει πολλούς που από πέρυσι μας έβγαλαν τις
αποφάσεις, έτρεχε ο κόσμος, έλεγαν: «Πηγαίνετε να
κάνετε προσφυγές και με τις προσφυγές θα πάρετε
λεφτά». Αυτά είναι καραγκιοζιλίκια. Το λέω και το πιστεύω και τα είπα και στο Σωματείο.
Κλείνω αυτό το κεφάλαιο και σας λέω: Δεν υπάρχει
περίπτωση, εάν για παράδειγμα ο κ. Τσίπρας αποφασίσει και πει ότι πληρώνονται όλοι, λέω αν αποφασίσει, σημαίνει ότι ετοιμάζει για την επόμενη κυβέρνηση ένα καινούργιο μνημόνιο. Είναι καθαρό αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι θα επιστρέψει 18 με 24 δισεκατομμύρια ευρώ πίσω. Θεωρώ ότι αφ’ ενός δεν θα τον
αφήσουν οι Θεσμοί, γιατί ας μη γελιόμαστε, στα μνημόνια είμαστε και θα είμαστε για πολλά χρόνια. Είναι
σαν το δάνειο που ξέρουμε εμείς οι παλιότεροι, από
το 1895 με το Χαρίλαο Τρικούπη και που το εξοφλήσαμε μόλις το 1983-84. Όπως και αυτό εδώ θα πάει
μέχρι το 2099.
Πολλοί μου λένε: «Μα, είναι δυνατόν;» Κοιτάξτε
να σας πω, δικαστήρια είναι, οι ίδιοι άνθρωποι είναι.
Δεν πιστεύω -και το πιστεύω ακράδαντα υπηρετώντας το χώρο της δικαιοσύνης 40 χρόνια- η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών, κρατάνε ακόμα καταφύγιο και άμυνα πολύ δυνατή στο θέμα των ατομικών δικαιωμάτων. Ακόμα και άνθρωποι -και θέλω
δημόσια να το πω- όπως οι αποχωρήσαντες, ο κ. Ρίζος ο οποίος βρίσκεται στο γραφείο του Προέδρου
της Δημοκρατίας, ο κ. Πικραμένος, ο κ. Σακελλαρίου,
ο οποίος παραιτήθηκε, ήταν και οι τρεις Πρόεδροι
που τίμησαν την επιστήμη και τίμησαν και το Σύνταγμα και θα τους μνημονεύω όπου κι αν βρίσκομαι.
Γιατί πραγματικά, αυτοί οι άνθρωποι από το 2015 και
μετά, αλλάξανε τη νομολογία και αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο.
Κατ’ αρχήν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολλούς
από εσάς που με τιμήσατε και ήρθατε στο γραφείο
μου για να κάνουμε τις αγωγές, θεωρώ απίθανο η μία
Ολομέλεια να προσβάλλει την άλλη. Στην ιστορία της
νομοθετικής μας και δικαστικής μας προοπτικής, ποτέ
μία Ολομέλεια, όπως για παράδειγμα τώρα που περιμένουμε την Ολομέλεια του Κατρούγκαλου, να καταργήσει την Ολομέλεια του 2015, τις αποφάσεις δηλαδή,
όταν τις ίδιες τις αποφάσεις η πολιτεία τις έχει εφαρμόσει. Και σε μία τέτοια περίπτωση, που για το Νόμο
Κατρούγκαλου θα βγάλει απόφαση μη δυνάμενη να
πάρετε τα λεφτά, θεωρώ 100% ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα κερδιθούν τα λεφτά. Όπως έλεγα να πάμε
στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και
επειδή το 2011 είχε βγει η πρώτη απόφαση για το
πρώτο μνημόνιο στο ΣτΕ, κάποιοι με είπαν «τρελό»
που πηγαίνω εκεί, αλλά η τρέλα αποδείχθηκε τελικά
ότι άλλαξε τη νομολογία.
Πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος προηγούμενα, με το
θέμα του επανυπολογισμού. Είναι απαράδεκτο το
Υπουργείο το οποίο θα έπρεπε από το πρώτο φύλλο,
να κοινοποιήσει τον νέο επανυπολογισμό των συντάξεων. Ήδη προσωπικά και προς τον Υπουργό έχω καταθέσει σχετικά υπομνήματα, είπα στο Σωματείο σας
μετά βέβαια από εντολή του Σωματείου σας, είπα το
εξής: Εάν και στο τρίμηνο που είναι υποχρεωμένοι,
δεν μας αναλύσουν, τότε μπορείτε άνετα και εμείς
τουλάχιστον εδώ -όπως είπα στο Σωματείο και στον
κ. Ζαχαρία που συζητήσαμε πιο εξειδικευμένα- ότι θα
κάνουμε προσφυγή για να πάρουμε εντολή από τον
Εισαγγελέα και είναι υποχρεωμένοι να νοιώσουν και
την ξεφτίλα -επιτρέψτε μου αυτή τη φράση- αλλά και
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να δώσουν τα χαρτιά, τα έγγραφα, που υποτίθεται έγινε ο επανυπολογισμός.
Μπορεί να γίνει και τώρα δηλαδή. Μπορεί ένα Σωματείο για να μην τρέχει ο κόσμος και κάνει αιτήσεις,
μπορεί τα μέλη του Σωματείου να προσφύγουν ακόμα
και στον Εισαγγελέα, αφού πρώτα έχουν ειδοποιήσει
την αρχή, για να τους δώσει επακριβώς το πώς γίνεται
ο επανυπολογισμός. Αγαπητέ Πρόεδρε, νομίζω ότι
αυτό θα το ξεκινήσετε τουλάχιστον σαν Σωματείο.
Τελειώνοντας, με το άλλο το θέμα της αποζημίωσης, ειδικότερα για το χώρο το δικό σας, είναι περίπου
γύρω στα 90 άτομα, είναι 86 δηλαδή, κερδίσαμε όλες
τις αποφάσεις πρωτόδικα, χωρίς καμία εξαίρεση και
πέσαμε, δυστυχώς, γιατί τα μονομελή Εφετεία είναι
ένα δραματικό στοιχείο για τη δικαιοσύνη.
Και γιατί το λέω αυτό; Ένας δικαστής που ξαφνικά
του «βάρεσε» διαφορετικά, δεν έχει τον έλεγχο του
άλλου δικαστή, όπως ήταν παλιά, να είναι τριμελές το
Εφετείο, δηλαδή να είναι ο Γιάννης, ο Χρήστος, η Μαρία και να πει κάποιος: «Για κάτσε, δεν μπορεί να
βγαίνουν 80 αποφάσεις πρωτόδικες και να λένε ότι
έχουν δίκιο και να έρχεσαι εσύ και να λες ότι: Ξέρεις
δεν είναι καταχρηστικό» και επιτρέψτε μου, είναι και
γελοία η αιτιολόγηση της απόφασης, για όσους την
έχετε δει.
Πιστεύω λοιπόν, ότι ήδη δικάσαμε στον Άρειο Πάγο
και θα πάμε καλά, θεωρώ απίθανο όπως είπα και
πρωτόδικα για το θέμα αυτό να μην έχουμε θετική έκβαση. Βέβαια, θα μου πείτε: Γιατί στο Εφετείο; Ειδοποίησα το Σωματείο και το Προεδρείο σε συνάντηση
στο γραφείο, ότι: Κοιτάξτε, επειδή είναι μονομελή τα
δικαστήρια στο Εφετείο, υπάρχει περίπτωση να πέσουμε σε κανένα τρελό ή σε καμιά τρελή. Άρα, να κάνουμε πέντε – έξι εφέσεις, να είμαστε σίγουροι ότι
δεν θα βρει δικαιολογία η Διοίκηση για να περπατήσει.
Τώρα θέλω να εκφράσω βέβαια και ένα παράπονο
απέναντι στη Διοίκηση του ΣΤΑ.ΣΥ, η οποία ενώ κατά
καιρούς και σε συναντήσεις που είχαμε υποσχεθεί
ότι, εντάξει, ας βγει και μια απόφαση και εγώ θα περπατήσω στην υλοποίηση, παλεύει με νύχια και με δόντια -και το εννοώ αυτό που λέω- με ένα δικόγραφο
τελευταίο που πήγε στον Άρειο Πάγο, που είναι πάνω
από 15 σελίδες, που προσπαθεί δηλαδή με νύχια και
με δόντια να το σώσει. Άρα, η βούλησή της είναι τελείως αντίθετη από αυτά τουλάχιστον που λέει σε μας.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι και είπε ο
κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης και έχει δίκιο, ότι δεν σώνεται με τα δικαστήρια αυτός ο κατήφορος στις συντάξεις. Την προσωπική μου άποψη την έχω πει και απ’
όταν φτιάχτηκε η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία, ότι

2.750.000 κόσμος, για μένα και τώρα δεν θέλω να
ονοματίσω ανθρώπους, όπως Γκίκας, Φωτόπουλος,
τότε που ήταν ο Μυλωνάς, ο παρευρισκόμενος εδώ
συνάδελφος και φίλος από την ΠΟΣ, άνθρωποι οι
οποίοι έκαναν αγώνα για να φτιαχτεί αυτό το σχήμα.
Εάν το συνταξιουχικό κίνημα, όπως γράψαμε την
Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία, αγαπητέ Πρόεδρε,
κατ’ εξαίρεση την γράψαμε στην Ομοσπονδία των Συνταξιουχικών Συνδικάτων στην Ευρώπη. Αυτή η Ομοσπονδία, να έχετε υπόψη σας, δεν υπάρχει περίπτωση, ουδεμία νομοθεσία ή Πράσινο Βιβλίο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μη γίνεται κοινωνός.
Δηλαδή ό,τι Ευρωπαϊκή Οδηγία ή Πράσινο Βιβλίο
είναι υποχρεωτικό σε όλη την Ευρώπη, πηγαίνει σε
αυτή την Ομοσπονδία, αυτή η Ομοσπονδία λέει την
άποψή της, όχι κατ’ ανάγκην ότι γίνεται αποδεκτή, αλλά είναι ένας σοβαρός παράγοντας διαλόγου θεσμοθετημένος.
Ξεκινήσαμε επίσης και με άλλον Υπουργό Εργασίας
και αναδείχθηκε ως κοινωνός το τριτοβάθμιο όργανο
να συμμετέχει στους θεσμικούς φορείς, αυτά νομίζω
ότι είναι τα κυρίαρχα εργαλεία. Τα δικαστήρια -και το
λέω από την καρδιά μου- είναι παρεπόμενα ή αν θέλετε, είναι συνέχεια των κοινωνικών αγώνων.
Θέλω να ζητήσω συγνώμη από το Προεδρείο γιατί
μακρηγόρησα, αλλά είναι κάποια θέματα, που νομίζω
ότι αφορούν αυτή τη στιγμή 2.000.000 κόσμο και αυτός ο κόσμος θα πρέπει να μάθει με ακρίβεια και τι
μέλλει να γίνει, αλλά και τι μπορεί να διεκδικήσει.
Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.

Παρέμβαση Ηλία Μπονάρου
Κύριε Αποστολίδη, μια ερώτηση θέλω να κάνω: Οι
αιτήσεις που είχαμε κάνει πριν από το 2018, τι έννοια
είχαν; Θα ήθελα μια απάντηση.

Απάντηση Κ. Αποστολιδη
Ακούστε να σας πω. Εγώ θα σας απαντήσω ευθέως.
Εάν αφηνόταν ο κόσμος να κάνει τις αγωγές, σήμερα
θα ήταν 100.000 κόσμος, ο οποίος θα είχε κάνει αγωγές και ίσως η κυβέρνηση σκεπτόταν διαφορετικά.
Επειδή χειρίστηκα το θέμα του ΛΑΦΚΑ το 2005 και
έγινε όλη αυτή η μεγάλη ιστορία, δεν κάναμε αιτήσεις
τότε. Στείλαμε και φτάσαμε στις 45.000 περίπου αγωγές και αναγκάστηκε τότε ο κόκκινος Υπουργός, ο
«Παν - Παν» και είναι προς τιμή του τότε ο κ. Καραμανλής, τον οποίο επισκεφτήκαμε με το συχωρεμένο
το Νώντα Ζαφειρόπουλο και είπε: «Κύριοι, πάμε να
ρυθμίσουμε σε πέντε δόσεις, να δώσουμε τα λεφτά».
Τώρα, για την παράταση λέτε. Μα, εδώ πάτε ουσιαστικά, ο ωφέλιμος χρόνος για να διεκδικήσετε,
όπως είπε και ο προηγούμενος Πρόεδρος, είναι από
το 2015 μέχρι να δικάσετε. Τι θα χάνατε δηλαδή;
Ύστερα άκουσα μια ιστορία από ένα συνάδελφο θεωρητικό επί των εργατικών, να λέει ότι: «Ξέρετε κάτι;
Ή αγωγή κάνετε, ή προσφυγή κάνετε, έχετε θεμελιώσει το δικαίωμα να πάτε». Είναι ένα εξάμηνο πίσω, έχοντας νόημα ότι διεκδικείς μία πλήρη πενταετία. Όταν έχεις ήδη αποφάσεις του 2015 που σε
βγάζουν απέξω, ήδη οι αποφάσεις του 2015, μην κοροϊδεύεις τον κόσμο.
Τίποτα δεν ήταν, κατά την άποψη τη δική μου και
είχα βγει τότε και στα «ΝΕΑ» και στο «ΒΗΜΑ» και μεθαύριο κάνω επίσης μια ανάλυση για το πού πάει η
κατάσταση με αυτά που είπα και ήταν πολύ καθαρό.
Απλώς καθυστέρησε τον κόσμο.
Και θα σας πω κάτι: Όσο και αν τρέχει ο κόσμος,
παραπάνω από 30.000 – 40.000 κόσμος στο χώρο των
ΔΕΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα πάει, γιατί τώρα
έχει αρχίσει μια ανάστροφη κίνηση και σου λέει: «Δε
βαριέσαι! Έχουν κάνει -για παράδειγμα- 700 στο χώρο; Θα πάρετε και οι υπόλοιποι».
ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΗΛ.: Έχουν δικαίωμα πενταετίας
πάντως.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Λ.(ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ): Ασφαλώς!
Την πενταετία λοιπόν, κυνηγήσαμε. Έβγαλα το 2011
απόφαση και έρχεται το 2012 και για δημοσιονομικούς
λόγους, λέει «διετία».
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Εργασίες της Γενικής Συνέλευσης

Ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά τους χαιρετισμούς
από τους καλεσμένους και την ενημέρωση από τον Νομικό
Σύμβουλο του Σωματείου
Λοιπόν, προχώρησε στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, που περιλάμβανε τα εξής θέματα:
1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Σωματείου (εκδρομές)

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 και
9. Έγκριση ψηφίσματος

ΑποΛοΓιΣΜοΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από τον
Γενικό
Γραμματέα
του Σωματείου
Μητροκώτσα Νικόλαο
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, σας καλωσορίζω κι
εγώ στην ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του
Σωματείου μας. Θα σας διαβάσω τον Απολογισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Και αυτή η Γενική μας Συνέλευση πραγματοποιείται
σε μια εποχή δύσκολη για όλους εμάς τους συνταξιούχους, καθώς βιώνουμε τα αποτελέσματα των 9 χρόνων
μνημονίων που μας επέβαλαν οι σύμμαχοί μας και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γνωρίζοντας οι κρατούντες
ότι οι απόμαχοι της εργασίας δεν έχουν τις δυνατότητες
να αντιδράσουν αποτελεσματικά, έπεσαν επάνω μας σαν
λύκοι πεινασμένοι να μας κατασπαράξουν. Αλλά πλανώνται πλάνην οικτράν, νομίζοντας ότι θα μείνουμε με
σταυρωμένα χέρια.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Τα οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα εμείς οι συνταξιούχοι και ειδικά τα 9
χρόνια των μνημονίων, ασφαλώς και δεν μας επιτρέπουν
να θριαμβολογούμε σήμερα και να έχουμε τη δυνατότητα
να κάνουμε σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα έναν απολογισμό
δράσης, όπως θα θέλαμε και ασφαλώς δεν μας επιτρέπουν να θριαμβολογήσουμε, όχι όμως γιατί δεν θέλουμε,
αλλά γιατί δεν μας το επέτρεψαν όλοι αυτοί που κρατούν
τις τύχες μας στα χέρια τους.
Μπορεί να μην επιτύχαμε τη χρονιά που πέρασε ό,τι
είχαμε προγραμματίσει για να βελτιώσουμε τη θέση του
συνταξιούχου, όχι όμως ότι δεν θέλαμε αλλά δεν είχαμε
τη δυνατότητα να το πετύχουμε, γιατί δεν μας άφησαν.
Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η Διοίκηση του Σωματείου, τη χρονιά που πέρασε, δεν έμεινε
με σταυρωμένα τα χέρια, κατέβαλε προσπάθειες. Προσπάθειες για να περισώσει κάτι από αυτά που είχαμε
αποκτήσει με θυσίες και αγώνες, προσπάθειες για να
βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων ενάντια
στους μνημονιακούς νόμους που είναι η ταφόπλακα για
τους συνταξιούχους, προσπάθειες για να περισώσει και
βελτιώσει την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των συνταξιούχων. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας μπορεί σήμερα να μην είναι όλα ορατά,
κάποια στιγμή όμως θα τα δούμε να αποδίδουν καρπούς.

Τι έκανε η Διοίκηση του Σωματείου
τη χρονιά που πέρασε
1) Εισοδηματική Πολιτική
Η Διοίκηση του Σωματείου μας σε συνεργασία με την
ΑΓΣΣΕ της οποίας είμαστε ιδρυτικό μέλος, καθώς και με

την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, πραγματοποίησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες προς το Υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή των Ελλήνων, όπου επέδωσε ψηφίσματα και υπομνήματα με τα οποία ενημέρωνε τους αρμοδίους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα
οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της χώρας μας.
Ασφαλώς όμως, όλες οι συγκεντρώσεις δεν είχαν τα
αποτελέσματα που θα θέλαμε, καθώς η συμμετοχή όλων
μας, εργαζομένων και συνταξιούχων, δεν ήταν αυτή που
θα έπρεπε να είναι για να έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στους κρατικούς φορείς.
Στείλαμε το ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης του
2017 σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία, στα κόμματα και στις
διοικήσεις των διαφόρων Οργανισμών. Δυστυχώς όμως,
τα στείλαμε σε κουφούς και αόμματους ανθρώπους, που
δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ενστερνιστούν τις ανάγκες
μας και τα προβλήματά μας.
2) Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Ανύπαρκτη είναι σήμερα η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στη χώρα μας. Τα νοσοκομεία
υστερούν δραματικά όχι μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό,
όχι μόνο στα φάρμακα αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης,
όπως κλινοσκεπάσματα και είδη υγιεινής.
Αυτά όλα θα τα ζήσει όποιος έχει την ατυχία να πρέπει
να νοσηλευτεί σε κάποιο κρατικό νοσοκομείο. Ευτυχώς
για μας, υπάρχουν οι τρεις γιατροί που παρέχουν άμεση
υπηρεσία σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, κατόπιν
προγραμματισμένου ραντεβού, καθώς και εκτός ραντεβού σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όλα αυτά παρότι διπλασιάστηκαν οι εισφορές μας στην κύρια σύνταξη και
την υγεία, καθώς και η εισφορά για την υγεία 6% στις
επικουρικές μας συντάξεις.
3) Ταμείο Συντάξεων
Το Σωματείο μας έχει αρίστη συνεργασία με τη νέα
Διευθύντρια του Ταμείου, έχουν αποκατασταθεί πλήρως
οι σχέσεις μας οι οποίες είχαν διακοπεί τελείως τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η πρώην Διευθύντρια είχε σαν
αρχή να μην αναγνωρίζει το θεσμικό ρόλο που έχουν οι
Διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ήταν μία
θλιβερή παρένθεση η προηγούμενη 3ετία. Σήμερα όλοι
οι συνταξιούχοι μας μεμονωμένα ή και με παρέμβαση
του Σωματείου έχουν άμεση ανταπόκριση από τη Διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων σε όποιο πρόβλημα και αν
αντιμετωπίζουν.
4) Αποζημιώσεις
Το Σωματείο μας συμπαρίσταται στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας σχετικά με τις αποζημιώσεις των 86 συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2011 μέχρι 30-9-2011. Εκδικάστηκαν
πρωτόδικα οι προσφυγές των ΣΤΑ.ΣΥ. Είχαμε δύο αρνητικές αποφάσεις τις οποίες εκδικάσαμε στις 4 Μάρτη.
Είχαμε και θετικές αποφάσεις για τους συναδέλφους
που είχαν υπηρεσία πέραν των 35 ετών πρωτόδικες και
εφετειακές. Καταγγείλαμε τους μνημονιακούς νόμους
4051/2012 και 4093/2012 καθώς με τις αποφάσεις 2088
και 2090 του 2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, κρίθηκαν αντισυνταγματικοί.
Προχωρήσαμε σε αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων
μας που παράνομα παρακρατήθηκαν καθώς και μη παραγραφή των αναδρομικών. Προχωρήσαμε σε αγωγές
και ζητάμε να μας επιστραφούν αναδρομικά από 1-1-2013
μέχρι σήμερα όλα όσα μας παρακρατήθηκαν παράνομα

βάσει των δύο μνημονιακών νόμων του 2012 οι οποίοι με
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2015 κηρύχτηκαν αντισυνταγματικοί. Περιμένουμε το θέμα να λυθεί νομοθετικά και να καλύπτει όλα τα
μέλη του Σωματείου μας.
5) Δικαστικές διεκδικήσεις
Είναι σε εκκρεμότητα η περίπτωση των 86 συναδέλφων
μας που συνταξιοδοτήθηκαν τους πρώτους μήνες του 2011
σχετικά με τις αποζημιώσεις ήδη από τον Οκτώβριο του
2019 θα αρχίσουν να εκδικάζονται σε δεύτερο βαθμό οι
προσφυγές των ΣΤΑ.ΣΥ. και η εκδίκαση στον Άρειο Πάγο
μετά από προσφυγή του Σωματείου μας. Επίσης, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η υπόθεση των συναδέλφων μας
που είχαν πάνω από 35 χρόνια ασφάλισης, έχουμε αποφάσεις εφετειακές θετικές, περιμένουμε ενέργειες του
Ταμείου Συντάξεων.
Εξυπηρετήσαμε πάνω από 1500 συναδέλφους μας με
τις αιτήσεις που κάναμε για τη μη παραγραφή των αναδρομικών που ζητάμε από τις συντάξεις μας κύριες και
επικουρικές, καθώς και των δώρων Χριστουγέννων –
Πάσχα και επίδομα αδείας.
6) Έξοδα Κηδείας
Εκκρεμεί ακόμη η προσφυγή του Σωματείου μας στα
δικαστήρια για το ποσό χορήγησης στα έξοδα κηδείας
στους δικαιούχους.
7) Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣΗΣΑΠ
Το Σωματείο μας παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, βρίσκεται και θα βρίσκεται κοντά στο Μουσείο
και θα συνεισφέρει πάντα, σύμφωνα με τις δυνατότητές
του, για την απρόσκοπτη λειτουργία του γιατί το Μουσείο
ανήκει σε όλους τους συνταξιούχους.
8) Εφημερίδα του Σωματείου
Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να παρέχουμε
σωστή και αντικειμενική ενημέρωση όχι μόνο των συνταξιούχων μελών μας, καθώς και των εργαζομένων και
φίλων του Σωματείου. Όπως θα έχετε δε διαπιστώσει, η
εφημερίδα μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» από έκδοση σε έκδοση γίνεται όλο και καλύτερη σε ποιότητα και ενημέρωση.
Κυκλοφορεί δε, κάθε 2 μήνες και αποστέλλεται σε όλα
τα μέλη του Σωματείου μας, στους εργαζόμενους, στα
Υπουργεία, σε πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε
φίλους του Σωματείου και σε όποιον τη ζητήσει.
9) Κοινωνικές δραστηριότητες του Σωματείου
Παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε εδώ και εννέα χρόνια, μισθωτοί και συνταξιούχοι
της χώρας μας, μπορούμε να πούμε ότι τη χρονιά που
πέρασε δεν υστερήσαμε, καθώς η χρονιά ήταν πλούσια
σε κοινωνικές δραστηριότητες για το Σωματείο μας.
α) Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να συμπαραστεκόμαστε στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Σμίνθης στα Πομακοχώρια του Νομού Ξάνθης,
τόσο χρηματικά όσο και ηθικά με τη βράβευση των αριστούχων μαθητών – μαθητριών όταν τους επισκεφτήκαμε στις 31 Οκτωβρίου.
β) Συνεχίζουμε να διαθέτουμε ένα χρηματικό ποσό
αντί στεφάνου στη μνήμη των συναδέλφων μας που φεύγουν από κοντά μας, σε ιδρύματα και ειδικά σε αυτά που
έχουν σχέση με το παιδί.
γ) Συνεχίζουμε να διαθέτουμε ένα χρηματικό ποσό,
δώρο γάμου για τα παιδιά των συναδέλφων μας που παντρεύονται.
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δ) Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας όταν βρίσκονται
σε πολύ δύσκολη κατάσταση όπως π.χ. σε αυτούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
στο Μάτι της Αττικής.
10) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
α) Το 2018 το Σωματείο μας πραγματοποίησε σχεδόν όλες τις προγραμματισμένες
του εκδρομές και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
β) Η ετήσια γιορτή κοπή πίτας – συνεστίαση του Σωματείου μας που έγινε στις 28
Ιανουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» καθώς και η βράβευση των αριστούχων
μαθητών – φοιτητών, παιδιά των μελών μας, ομολογουμένως είχε μεγάλη επιτυχία.
11) Τιμήσαμε την Εθνική Αντίσταση 1941-1945
Το Σωματείο μας όπως κάνει κάθε χρόνο, συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Εθνική
Αντίσταση που έγιναν στις 25 Νοεμβρίου στο Γοργοπόταμο για την επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας από όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις, στις 25 Νοεμβρίου 1942.
12) Ετήσια γιορτή του Σωματείου
Για 24η συνεχή χρονιά το Σωματείο μας στις 4 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποίησε την
ετήσια εκδρομή – γιορτή που είναι καθιερωμένη πλέον να πραγματοποιείται αυτή την
ημέρα του Αγίου Ιερόθεου, που είναι και ο προστάτης του Σωματείου. Η εκδρομή έγινε
στην Ιερά Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι Κορινθίας, όπου έγινε αρτοκλασία υπέρ
υγείας καθώς και επιμνημόσυνος δέηση γι’ αυτούς τους συναδέλφους μας που έχουν
φύγει από τη ζωή. Ακολούθησε δε, γεύμα σε κέντρο της περιοχής των Μυκηνών. Η
ετήσια γιορτή του Σωματείου μας είναι από τις πιο κορυφαίες στιγμές, μέλημά μας και
στόχος μας είναι κάθε χρόνο να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.
13) Λειτουργία των γραφείων του Σωματείου μας
Είμαστε κοντά στους συναδέλφους μας να τους εξυπηρετήσουμε, να ακούσουμε
τις απόψεις των, να ακούσουμε τους προβληματισμούς των και να προσπαθήσουμε
να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις σε καθημερινή βάση από τις 7:00 το πρωί μέχρι
τις 13:00 το μεσημέρι όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας. Είμαστε κοντά σας
και αυτό θα το νιώσετε όταν με καλοσύνη, χαμόγελο και ευγένεια θα σας υποδεχθούν
και θα σας εξυπηρετήσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πίνοντας μαζί
μας τον καφέ σας.
Άλλες δραστηριότητες του Σωματείου μας
τη χρονιά που πέρασε
Συμμετείχαμε σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έγιναν τη χρονιά που πέρασε μαζί με την ΑΓΣΣΕ, την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ. Όμως όχι πάντα με τη συμμετοχή
που έπρεπε.
Συμμετείχαμε μαζί με την ΑΓΣΣΕ σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν με τους πολιτειακούς και τους πολιτικούς παράγοντες της χώρας μας.
Συμμετείχαμε σε πολλές συσκέψεις με τα σωματεία των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ
– ΣΤΑ.ΣΥ. για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Συμμετείχαμε με τα σωματεία συνταξιούχων στις Μεταφορές σε πολλές συσκέψεις
και παρουσίες στους αρμοδίους φορείς του ΟΟΣΑ και του Υπουργείου για τον τρόπο
μετακίνησής μας με τα αστικά.
Είχαμε συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του ΕΦΚΑ, του Επικουρικού Ταμείου, του Ταμείου Συντάξεων, όπου κάθε φορά τους εκθέταμε τα προβλήματά μας και
ζητούσαμε τη βοήθειά τους για επίλυση.
Από το ετήσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων
Εκδώσαμε το 13ο κατά σειρά ημερολόγιο του Σωματείου μας, το οποίο εστάλη σε
όλους τους συναδέλφους μας που διαμένουν εκτός Αθηνών, καθώς και σε όλους
που έχουν κάποια ηλικία και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς επίσης σε
όλους τους εργαζόμενους σε οργανισμούς, σε σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων και σε πολλούς φίλους του Σωματείου.
Εκδώσαμε το ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα δωρεάν.
Προμηθευτήκαμε 2.000 τσάντες με αποτυπωμένο το λογότυπο του Σωματείου και
τις προσφέραμε στα μέλη μας.
Συμμετείχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΓΣΣΕ με δύο μέλη μας, ο συνάδελφος Δημήτρης Γεωργίου από τη θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα, μέχρι την ημέρα
που έφυγε από τη ζωή και ο συνάδελφος Ευθύμιος Ρουσιάς από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου.
Έχουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή μέσω της κινητής τηλεφωνίας, να σας
ενημερώνουμε για τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται. Στο σημείο αυτό κάνουμε
έκκληση σε όλους τους συναδέλφους που έχουν κινητό τηλέφωνο να δώσουν τον
αριθμό στο Σωματείο για να έχουν ενημέρωση. Επίσης, θα θέλαμε όσοι συνάδελφοι
έχουν e-mail και θέλουν να έχουν άμεση ενημέρωση, να μας το δώσουν. Όταν έχουμε
όλα αυτά, τότε και μόνο θα είστε άμεσα ενήμεροι για τα τεκταινόμενα.
Και αυτή τη χρονιά που πέρασε, η Διοίκηση του Σωματείου προσπάθησε να μην
έχει καμία δέσμευση από κομματικές, πολιτικές και παραταξιακές σκοπιμότητες και
κατευθύνσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει ο συνάδελφος και μόνο γι’ αυτόν προσπαθούμε.
Φυσικό όμως είναι να διατηρεί ο καθένας μας τις όποιες πολιτικές του πεποιθήσεις
και πιστεύω, αλλά έξω και μακριά από τους χώρους του Σωματείου. Υπάρχουν άλλοι
χώροι εκτός του Σωματείου μας, που θα μπορεί ο καθένας μας να εκφράσει τις όποιες
πολιτικές του πεποιθήσεις και τα πιστεύω του.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Με απλά λόγια, αυτός ήταν ο Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου
τη χρονιά που πέρασε και σας ζητώ να τον εγκρίνετε και να τον υπερψηφίσετε, γιατί
ειλικρινά δουλέψαμε και δουλεύουμε, πολλές φορές περισσότερο από ό,τι πρέπει
και πέρα από τις φυσικές μας δυνάμεις, προασπίζοντας τα συμφέροντα και των δύο
χιλιάδων συνταξιούχων και των μελών του.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας ζητώ να υπερψηφίσετε τον Απολογισμό
Δράσης του Σωματείου μας για το έτος 2018.
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Από τον Ταμία
Μιχαήλ Μαντά

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, θέλω
να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά
μου για την παρουσία σας στην Τακτική
Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.
Πριν σας ενημερώσω για τον Ταμειακό
Απολογισμό να συστηθώ. Λέγομαι Μιχαήλ Μαντάς, προέρχομαι από τους ηλεκτροδηγούς και ανέλαβα ταμίας μετά τις
εκλογές του 2018. Ευχή μου είναι κάθε
χρόνο η αίθουσα να είναι γεμάτη γιατί οι
προκλήσεις της κοινωνίας είναι μεγάλες.
Και τώρα θα σας ενημερώσω για τον
Ταμειακό Απολογισμό.
Το σύνολο των εισφορών κατά το έτος
2018 ανήλθε στο ποσό των 133.242,00 ευρώ.
Από αυτά το ποσό των 22.207,00 ευρώ
αποδόθηκε στο Μουσείο, συνεπώς το καθαρό ποσό στο ταμείο του Σωματείου
ανήλθε στις 111.035,00 ευρώ.
Οι δωρεές ανέρχονται στις 11.050,00
ευρώ. και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε.
Είχαμε μία ετήσια συνδρομή της κας.
Καλογεροπούλου Σωτηρίας 72,00 ευρώ
εκ των οποίων τα 12,00 ευρώ αποδόθηκαν στο Μουσείο.
Έχουμε τέσσερις λογαριασμούς στην
Τράπεζα Πειραιώς.
Ο πρώτος με λήγοντα αριθμό λογ. 827
έχει το ποσό 3.217,87 ευρώ, ο δεύτερος
με λήγοντα αρ. λογ. 762 έχει το ποσό των
3.666,91 ευρώ, ο τρίτος με λήγοντα αρ.
λογ. 819 έχει το ποσό των 3.817,72 ευρώ.
Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο τέταρτος είναι προθεσμιακός και έχει το ποσό των 80.000

ευρώ.
Οι αποδόσεις (τόκοι) της προθεσμιακής κατάθεσης είναι 427,22 ευρώ. Με την
αφαίρεση του φόρου 64,09 ευρώ μένουν
καθαρά 363,13 ευρώ.
Το σύνολο εσόδων για το 2018 ανήλθε
στο ποσό των 122.448,13 ευρώ.
Υπολείπεται να αποδοθεί στο Μουσείο
το ποσόν των 1.718,43 ευρώ. Το σύνολο
των εσόδων για το Σωματείο ανήλθε στο
ποσό των 120.729,70 ευρώ.
Τα έξοδα έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο
κατηγορίες: Μισθοδοσίας και Λειτουργικά.
Η Μισθοδοσία ανήλθε στο ποσό των
21.274,90 ευρώ και οι λειτουργικές δαπάνες του Σωματείου ανήλθαν στο ποσό
των 104.039,86 ευρώ.
Ο απολογισμός αυτός έχει εγκριθεί
ομόφωνα από το Δ.Σ. του Σωματείου μας
και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Παραστατικά για τα έσοδα και έξοδα
του Σωματείου υπάρχουν στο Σωματείο.
Το Γενικό Σύνολο του Προϋπολογισμού για το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό
των 114.300,00 ευρώ.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, θα ήθελα
να σας τονίσω ότι έχουμε μείωση μελών
του Σωματείου μας σε σχέση με το 2017.
Αυτό σημαίνει λιγότερες εισφορές από
πέρσι.
Αν και τα έσοδα μας κάθε χρόνο μειώνονται το Σωματείο μας κάνει προσπάθειες να μειώσει τα έξοδα του, χωρίς
όμως να μειώσει τις παροχές του στους
συναδέλφους του.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Προϋπολογισμός 2019
Μιας και έχω το λόγο, να σας ενημερώσω και για τον Προϋπολογισμό έτους 2019.
Έχετε πάρει στο φάκελό σας τον Προϋπολογισμό με την ανάλυση των προβλεπόμενων
ποσών, εσόδων – εξόδων.
Το γενικό σύνολο του Προϋπολογισμού για το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των
114.300,00 €.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας τονίσω ότι έχουμε μείωση μελών
του Σωματείου μας σε σχέση με το 2017. Αυτό σημαίνει λιγότερες εισφορές από πέρυσι. Αν και τα έσοδά μας κάθε χρόνο μειώνονται, το Σωματείο μας κάνει προσπάθειες
να μειώσει τα έξοδά του, χωρίς όμως να μειώσει τις παροχές του στους συναδέλφους.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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Από την Έφορο του Σωματείου
κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου

οιΚοΝοΜιΚΗ ΤΑΜΕιΑΚΗ ΛοΓοΔοΣιΑ
ΓιΑ ΤιΣ ποΛιΤιΣΤιΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕιΣ
ΤοΥ ΣΩΜΑΤΕιοΥ
Συνάδελφοι, καλημέρα και από μένα. Θα σας ενημερώσω για τον Απολογισμό Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Εκδρομών έτους 2018.
Πριν σας διαβάσω τα Έσοδα, σας ενημερώνω ότι θα ακούσετε κάτι μηδενικά σε κάποιες εκδρομές. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι σε μία πολυήμερη
εκδρομή δεν έρχεται ο συνάδελφος που συμμετέχει στην εκδρομή να μας
δώσει χρήματα, όπως γινόταν παλιά στο Σωματείο. Είναι κατ’ ευθείαν στην
Τράπεζα και πάνε στο πρακτορείο. Γι’ αυτό θα ακούσετε τα μηδενικά σε κάποιες μεγάλες εκδρομές.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ–ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2017
Μετρητά 956,00 €
Εκδρομή Καραβόμυλος (Τσικνοπέμπτη) 8-2-2018
564,00 €
–
Εκδρομή Γύθειο – Μονεμβασιά 17-19/2/2018
Εκδρομή Οχρίδας 26-29/4/2018
–
Ανάληψη χρημάτων 21-9-2018
450,00 €
Εκδρομή Αρτοκλ. Μ. Φανερωμένης 4-10-2018
1.164,00 €
Εκδρομή Ιταλίας 13-19/11/2018
–
Εκδρομή Ξάνθης – Καστοριάς 30-2/11/2018
–
Επιχορήγηση από Σωμ. Συν/χων (1.000,00 €)
στην Τράπεζα 6-11-2018
Ανάληψη χρημάτων 7-11-2018
200,00 €
Εκδρομή Γοργοποτάμου (επιχ. Σωμ. Συν/χων) 25-11-2018
–
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:
3.334,00 €

Για την εκδρομή Γοργοποτάμου γίνεται επιχορήγηση από το Σωματείο μας,
παλαιότερα γινόταν από την εταιρεία των ΗΣΑΠ.
ΕΞΟΔΑ
Εκδρομή Καραβόμυλος (Τσικνοπέμπτη) 8-2-2018
Εκδρομή Γύθειο – Μονεμβασιά 17-19/2/2018
Εκδρομή Οχρίδας 26-29/4/2018
Εκδρομή Αρτοκλ. Μ. Φανερωμένης 4-10-2018
Εκδρομή Ιταλίας 13-19/11/2018
Εκδρομή Ξάνθης – Καστοριάς 30-2/11/2018
Εκδρομή Γοργοποτάμου (επιχ. Σωμ. Συν/χων) 25-11-2018
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

796,00 €
181,00 €
331,00 €
1.110,00 €
486,00 €
200,00 €
50,00 €
3.154,00 €
180,00 €
3.334,00 €

Επομένως, έχουμε 180,00 € μετρητά στα χέρια της Εφόρου και στην Τράπεζα, στον Αρ. Λογαριασμού 5182-035793-819 στις 27-12-2018 έχουμε
3.847,72 €.
Για όλα αυτά, στο Σωματείο μας υπάρχει το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, καθώς και για κάθε μία εκδρομή τα παραστατικά, αν είναι τιμολόγια ή αν είναι
αποδείξεις, ή αν είναι αγορές, ή γραμμάτια εισπράξεων, ή γραμμάτια πληρωμής και μπορεί ο καθένας να έρθει -και θα χαρούμε πολύ- ό,τι ώρα θέλει,
να μας ζητήσει την ανάλυση για κάθε μία εκδρομή. Είναι στη διάθεση όλων.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
από το μέλος της Ελεγκτικής Πέτρο Βαλιάνο
Αγαπητοί συνάδελφοι
και συναδέλφισσες, σας
χαιρετίζουμε κι εμείς εκ
μέρους της Ελεγκτικής
Επιτροπής. Θα σας διαβάσω το Πρακτικό για το
έτος 2018, όπως συντάχθηκε από την Ελεγκτική
Επιτροπή:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
Σήμερα 6 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 στα γραφεία του Σωματείου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της συνήλθε η Ελεγκτική
Επιτροπή του Σωματείου, προκειμένου να συντάξει
τον Ετήσιο Ταμειακό Έλεγχο, καθώς και τα πεπραγμένα του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο του Καταστατικού του Σωματείου.
Παρόντες: Χειμώνας Ευάγγελος, Κλημαντίρης
Νικόλαος, Βαλιάνος Πέτρος, Γεωργιλάς Αντώνιος, Κουτσοθόδωρος Νικόλαος.

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Όπως προκύπτει απ’ τον έλεγχο ο οποίος έγινε σε
όλα τα παραστατικά στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης του Σωματείου για το έτος 2018, τόσο τα γραμμάτια εισπράξεων, όσο και τα εντάλματα πληρωμών
έχουν εκδοθεί νόμιμα. Υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο ταμείου του Σωματείου.
Ο ταμειακός απολογισμός του 2018 και ο προϋπολογισμός του 2019, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με
όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί. Ο
προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα αιτιολογικά στοιχεία του 2018.
Τα χρηματικά διαθέσιμα του ταμείου στις
31/12/2018 ανέρχονται σε 90.702,50 ευρώ εκ των
οποίων 3.217,87 ευρώ αποτελούν κατάθεση σε βιβλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με αριθ. Λογαριασμού 5182-035793-827 καθώς και ποσόν 3.666,91
ευρώ κατάθεση σε δεύτερο βιβλιάριο Τραπέζης
Πειραιώς με αριθ. Λογαριασμού 5182-035793-762.
Σε προθεσμιακή κατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς ποσό 80.000,00 ευρώ.
Ο λογαριασμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων
στις 31/12/2018, εμφανίζεται ως εξής:
Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθ. Λογ.

5182-035793-819 το ποσό των 3.817,72 ευρώ. Στα
χέρια της Εφόρου βρίσκεται το ποσό των 180,00 ευρώ.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου κινήθηκε με συνέπεια στις αποφάσεις του
καθώς και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Τα μέτρα που πάρθηκαν τα χρόνια των μνημονίων
επηρέασαν τον ελληνικό λαό, εργαζόμενους και
συνταξιούχους, με αποτέλεσμα μείωση μισθών και
συντάξεων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Όλα αυτά μπορούμε να τα διεκδικήσουμε έχοντας
ενεργή παρουσία στο Σωματείο και συμμετοχή σε
όλες τις εκδηλώσεις του.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Χειμώνας Ευάγγελος
Κλημαντίρης Νικόλαος
Τα Μέλη:
Βαλιάνος Πέτρος
Κουτσοθόδωρος Νικόλαος
Γεωργιλάς Αντώνιος
Σας ευχαριστώ.
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Ομιλία του Προέδρου του Σωματείου Ευθυμίου Ρουσιά
στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου στις 20 Μαρτίου 2019
Καλημέρα σας.
Καλωσορίζω τον αγαπητό συνάδελφο Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο ο οποίος παρά το βαρύ πρόγραμμά του
με τα κοινά της ιδιαιτέρας πατρίδας καθώς είναι Δημοτικός Σύμβουλος στον ορεινό Δήμο Γορτυνίας
βρήκε όμως χρόνο να παρευρεθεί στη Γενική μας Συνέλευση. Πράγμα που δεν το έκαναν πολύ άλλοι οι
οποίοι προτίμησαν τον καναπέ του σπιτιού τους για
να μας κάνουν κριτική αύριο. Βαγγέλη σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ζωή σου που θα είναι για το
κοινωνικό σύνολο.
Με λυπεί βέβαια το γεγονός, συνάδελφοι, ότι οι μισοί από τους αρχικά παρευρισκόμενους έχουν αποχωρήσει από την αίθουσα. Μήπως έπρεπε τη Γενική
μας Συνέλευση να την κάνουμε σε συνεστίαση, για να
είμαστε όλοι παρόντες και οι 700;
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας και
εγώ προσωπικά, σας καλωσορίζουμε στην Ετήσια Καταστατική Γενική μας Συνέλευση η οποία γίνεται σε
μία εποχή πολύ δύσκολη για εμάς τους συνταξιούχους. Εύχομαι οι προτάσεις που θα γίνουν και οι αποφάσεις που θα παρθούν, να είναι ουσιαστικές και
εποικοδομητικές για να συνεισφέρουν σε μία ανοδική
και πιο αποδοτική πορεία του Σωματείου μας, αλλά
και να στείλουμε από αυτήν εδώ την αίθουσα το μήνυμα του αγώνα και της αποφασιστικότητας όλων μας,
ότι θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας αυτά που
απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Επίσης αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί
συνάδελφοι εύχομαι αυτή την δύσκολη περίοδο που
βιώνουμε εμείς οι απόμαχοι της εργασίας με τα τόσα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, σε αυτήν εδώ την
αίθουσα να διατηρήσουμε ψιχία ανθρωπιστικής, πολιτικής και συνδικαλιστικής ευπρέπειας. Νομίζω ότι
όλοι μας έχουμε επιλέξει τον δρόμο μας, σεβόμενοι
τον εαυτόν μας και τους συναδέλφους μας που νομίζω
επάξια εκπροσωπούμε και είναι υποχρέωσή μας και
καθήκον μας να τους υπηρετούμε.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Σήμερα είναι γνωστό σε όλους ότι ζούμε μία δύσκολη οικονομική περίοδο που συνεχώς φοβίζει και
τρομάζει όλους, ιδιαίτερα δε τους συνταξιούχους και
ηλικιωμένους. Ακούσαμε, ακούσαμε και διαβάσαμε
ότι πολλά δις ευρώ σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
έχουν δοθεί στις τράπεζες για να σωθούν από τις χρεοκοπίες.Όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια πέραν αυτού
καμία μέριμνα για τον λαό, καθώς η υποβάθμιση της
εργασίας, μισθολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά θυμίζουν εποχές της άγριας εκμετάλλευσης του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Οι εκάστοτε μνημονιακές κυβερνήσεις προσπάθησαν με τα φιλόπτωχα ταμεία και τα φιλοδωρήματα να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έχοντας βέβαια κατά
νου όχι το πώς θα δώσουν λύση στα καυτά κοινωνικά
και οικονομικά θέματα, αλλά το πώς θα καταφέρουν
να παραμένουν γαντζωμένοι στις καρέκλες τους, λες
και είναι ιδιοκτησία τους. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει
ότι η κοινωνία εκπέμπει SOS. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι συνταξιούχοι και οι ηλικιωμένοι στριμώχνονται συνεχώς και περνούν στο κατώφλι της
φτώχειας. Υπάρχει έλλειμμα στην πολιτική και κοινωνική μας δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση που μας γεμίζει απελπισία θα κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα;
Δεν θα αγωνιστούμε για να την αλλάξουμε; Να καταδικάσουμε τις πολιτικές και τις πρακτικές που μας
βάζουν στο περιθώριο. Είναι η ώρα να ξεσηκωθούμε
με πραγματική αιτία. Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε για
να αλλάξουμε τη ζωή μας.
Να αγωνιστούμε συνδικαλιστικά και δικαστικά για
να ανατρέψουμε όλους τους μνημονιακούς νόμους
και να ακυρώσουμε όλες τις αντισυνταγματικές δια-

τάξεις με τις οποίες όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις
μας λήστεψαν και έκαναν τη σύνταξή μας που για να
την αποκτήσουμε δουλέψαμε 30 με 40 και πλέον χρόνια και σήμερα αντί για σύνταξη μας δίνουν ένα φιλοδώρημα. Όλοι έχουμε υποχρεώσεις σε αυτή τη χώρα
που ζούμε αλλά έχουμε και δικαιώματα και τις μεν
υποχρεώσεις τις έχουμε εκπληρώσει στα τόσα χρόνια
του εργασιακού μας βίου. Και τώρα στη δύση του επίγειου βίου μας απαιτούμε από την πολιτεία να μας
επιτρέψει να ζήσουμε με αξιοπρέπεια εξασφαλίζοντας μας μία αξιοπρεπή σύνταξη και μία ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με
τους διεθνείς κανόνες υγείας.
Ήρθε τώρα η ώρα της πολιτείας να κάνει το καθήκον της απέναντί μας. Δυστυχώς όμως όλες μα όλες
οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας τα τελευταία 10 χρόνια αποδείχθηκαν κατώτερες των περιστάσεων καθώς
με τα αλλεπάλληλα μνημόνια που εφάρμοσαν και συνεχίζουν να εφαρμόζουν οδήγησαν την πατρίδα μας
στην καταστροφή και τους Έλληνες πολίτες στη φτώχεια και την ανέχεια. Έτσι φτάσαμε σήμερα 3,5 εκατομμύρια Έλληνες να είναι άνεργοι, 400 χιλιάδες σπίτια να μην έχουν ούτε έναν εργαζόμενο και είναι
αναγκασμένοι να ζουν από τα συσσίτια του δήμου και
της εκκλησίας. 500 χιλιάδες νέοι, επιστήμονες με
πολλά πτυχία επί το πλείστον, αναγκάστηκαν να γίνουν
μετανάστες αναζητώντας μία θέση εργασίας στην αλλοδαπή. Οι συντάξεις με τις τόσες μειώσεις που έχουν
υποστεί κατάντησαν να μην είναι σύνταξη αλλά απλά
ένα φιλοδώρημα και με αυτό το φιλοδώρημα είμαστε
υποχρεωμένοι να συντηρούμε τα άνεργα παιδιά και
τις οικογένειές των. Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι ανύπαρκτη. Η μαύρη εργασία ανθεί σε όλο το μεγαλείο της με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει εισροή χρημάτων στα ασφαλιστικά ταμεία.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Αυτή είναι με λίγα λόγια η επικρατούσα σήμερα κατάσταση στη χώρα μας και αυτή την κατάσταση βιώνουμε και θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι
άλλα περιθώρια εφησυχασμού και αδράνειας δεν
υπάρχουν. Πρέπει επιτέλους να βγούμε από τη ναφθαλίνη που μας έχουν τοποθετήσει, να ενεργοποιηθούμε και να αγωνιστούμε. Ο καθένας από εμάς σε
αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε θα πρέπει να
αγκαλιάσει το Σωματείο μας γιατί το έχουμε ανάγκη
και αποκούμπι. Όπως και το Σωματείο έχει την ανάγκη
όλων σας. Η ενότητα και η ομοψυχία είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να διαθέτουμε στον αγώνα που
θα διεξαγάγουμε. Ενωμένοι θα πρέπει να παλέψουμε
γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε καμία προοπτική και
κανένα μέλλον. Οδηγό μας θα πρέπει να έχουμε την
Ενότητα, την Αγωνιστικότητα, την Απαίτηση και τη
Διεκδίκηση.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση του Σωματείου και αυτή τη χρονιά που
πέρασε δεν αδιαφόρησε και δεν έμεινε με τα χέρια
σταυρωμένα. Μαζί με την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας της οποίας είμαστε
ιδρυτικό μέλος, καθώς και με άλλες συνταξιουχικές
οργανώσεις συμμετείχαμε σε όλες τις συγκεντρώσεις
και πορείες διαμαρτυρίας και διεκδίκησης που πραγματοποίησαν η Γ.Σ.Ε.Ε. και η ΑΔΕΔΥ. Ασφαλώς και
δεν είχαμε την παρουσία των συναδέλφων που έπρεπε καθώς η πλειοψηφία των συναδέλφων έχει την εντύπωση ότι τα προβλήματα λύνονται από τον καναπέ.
Έτσι σήμερα φίλες και φίλοι, όλοι μας, άλλοι πιο πολύ
και άλλοι πιο λίγο, τηρουμένων των αναλογιών και των
ευθυνών που μας αναλογούν, είμαστε υπόλογοι και
κρινόμενοι από τους συναδέλφους μας και περισσότερο από τους ανήμπορους να αντιδράσουν, τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς. Είμαστε κρινόμενοι γιατί άλλοι από εμάς αδιαφόρησαν, άλλοι αμέλησαν, άλλοι ολιγώρησαν, άλλοι δεν μπόρεσαν, άλλοι δείλιασαν
και άλλοι εμποδίστηκαν στο να κάνουν αυτό που

έπρεπε και αυτό που επιβαλλόταν να κάνουν. Έτσι
όλοι μας λίγο πολύ φταίμε
που δεν υπηρετήσαμε το συνάδελφο όπως οφείλαμε
να το κάνουμε. Όλοι μας τούτη τη δύσκολη, πράγματι,
ώρα νιώθουμε έντονα τον έλεγχο της συνείδησής μας
και έτσι πρέπει γιατί έτσι ίσως γίνουμε καλύτεροι και
χρησιμότεροι.
Είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του καθενός από
εμάς να καθορίζει τη ζωή του και το μέλλον του, ως
την βασική αρχή μίας δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι
όμως και υποχρέωση του καθενός από εμάς να είναι
μέλος και συμμέτοχος καθώς και ενεργός πολίτης στο
κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει και το Σωματείο
μας. Οφείλω όμως και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
εκατοντάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες που
από το υστέρημα τους έμπρακτα στηρίζουν το Σωματείο μας για να κάνει βήματα μπροστά αξιοποιώντας
τη μεγάλη ή μικρή προσφορά τους. Και αυτό θα το
διαπιστώσει κανείς όταν επισκεφτεί τους χώρους του
Σωματείου μας και δει με τα ίδια του τα μάτια τι γίνεται
για να αισθάνεται άνετα και φιλικά ο επισκέπτης.
Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για
ό,τι κάνουν για το Σωματείο μας, το οποίο ασφαλώς
και δεν ανήκει σε εμένα, ανήκει σε όλους μας και θα
πρέπει όλοι μας να το αγαπήσουμε, ασχέτως το ποιος
θα είναι ο πρόεδρος και ποια τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το Σωματείο είναι θεσμός, είναι ιδέα και
σαν ιδέα θα πρέπει να την υπηρετήσουμε.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί
να μην γίνανε τα πάντα και ομολογουμένως και
ασφαλώς δεν γίνανε τα πάντα τη χρονιά που πέρασε
αλλά γίνανε όσα μπορούσαν να γίνουν, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών και για να κυριολεκτούμε
δυσμενέστατων συνθηκών, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Όμως δεν αδρανήσαμε σε καμία περίπτωση
είμαστε πρωτοπόροι στον αγώνα και με αποτελέσματα. Είμαστε κοντά και δίπλα στους συναδέλφους μας
κάθε στιγμή που μας χρειάστηκαν όπως με απλά και
λίγα λόγια είπε ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου
μας για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου τη χρονιά που πέρασε. Είχαμε τη χρονιά που πέρασε μία άριστη και εποικοδομητική συνεργασία με την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδας της οποίας ο υποφαινόμενος
κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου. Είχαμε
και έχουμε συνεργασία με όλα τα συνταξιουχικά σωματεία ΟΑΣΑ – ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΛΤΑ – Αεροπορικές
Επιχειρήσεις, καθώς και τα σωματεία εργαζομένων
του χώρου μας.
Παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εκκρεμότητες
που υπάρχουν με τις δικαστικές διεκδικήσεις και σε
κάθε περίπτωση θα σας κρατάμε ενήμερους. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για το πρόβλημα που
υπάρχει με τις μετακινήσεις μας με τα αστικά μέσα,
δεν σας κρύβουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο καθώς δεν είναι θεσμοθετημένο. Έχουμε κάνει
πολλές παρεμβάσεις και συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΣΑ και του Υπουργείου
Μεταφορών. Όμως μέχρι στιγμής έχουμε υποσχέσεις
και όχι λύσεις, δεν θα πάψουμε να έχουμε το θέμα
αυτό σε προτεραιότητα μέχρι να βρεθεί η λύση του.
Έχουμε ρίξει μεγάλος βάρος στο θέμα της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων συντάξεών μας που μετά την απόφαση της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας οι μειώσεις των συντάξεών μας κύριων – επικουρικών, καθώς και των δώρων είναι παράνομες από το 2013 μέχρι σήμερα. Έτσι
πέρα των αιτήσεων που κάναμε για μη παραγραφή
των αναδρομικών, προβήκαμε και σε δικαστικές αγωγές, διεκδικώντας από το 2013 μέχρι τέλους του 2018
τα χρήματά μας που παρανόμως παρακρατούνται. Είμαστε κοντά και συμπαραστεκόμαστε στους 86 συναδέλφους μας που ταλαιπωρούνται από το 2011 μέχρι
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σήμερα με την επιστροφή της αποζημίωσης που ζητά η Εταιρεία, αντιστεκόμαστε και στο τέλος θα είμαστε νικητές.
Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη με
τις λεγόμενες παροχές υγείας. Δυστυχώς όμως και παρόλο ότι
η συμμετοχή μας στην υγεία όχι μόνο διπλασιάστηκε αλλά ήρθε και η συμμετοχή μας από τις επικουρικές συντάξεις παρ’
όλα αυτά όμως καμία βελτίωση δεν υπήρξε και εδώ, μόνο υποσχέσεις από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας είχαμε.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το πρόβλημα των συνταξιούχων καθώς και όλων των μισθωτών της χώρα μας τη χρονιά που πέρασε, όχι μόνο δεν
βρήκαν τη λύση του, αλλά μπορούμε να πούμε ότι χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο και είναι ορατός πλέον ο φόβος της
έκρηξης με ανυπολόγιστες επιπτώσεις. Συνεχίζεται για ένατη
χρονιά η πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας, της άγριας φορολογίας, της περικοπής μισθών και συντάξεων και που όλα
καθώς μας λένε, γίνονται για να σωθεί η πατρίδα μας από την
πτώχευση. Δυστυχώς όμως, μετά από τόσες μειώσεις των συντάξεών μας, το δημόσιο χρέος, αντί να μειώνεται, αυξάνεται
πιο πολύ. Μόνο στα χαρτιά βγήκαμε από τα μνημόνια, ουσιαστικά είμαστε δέσμιοι του Δ.Ν.Τ., της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
και των θεσμών.
Αλήθεια αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ποιος
από εμάς θα φανταζόταν ότι θα ερχόταν η μέρα εκείνη που
μετά από 30-35-40 ίσως και περισσότερα χρόνια σκληρής
δουλειάς, ο συνταξιούχος θα είχε τα τελευταία εννέα χρόνια,
50% και πλέον μείωση της σύνταξής του, δεν θα είχε δώρα Πάσχα – Χριστούγεννα – επίδομα διακοπών, θα είχε άγρια φορολογία και επιβολή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ
και τόσα άλλα που κατάντησαν τη σύνταξή του ένα φιλοδώρημα και χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τι τον περιμένει ακόμα.
Έτσι εκεί που είμαστε νοικοκυραίοι και άρχοντες, καταντήσαμε
να είμαστε επαίτες και να εκλιπαρούμε για λίγη ελεημοσύνη
καθώς και για μια ακόμη χρονιά βλέπουμε ότι όλο το βάρος
των μέτρων να πέφτει στις πλάτες των συνταξιούχων και των
μισθωτών καθώς θεωρούμαστε πάντα τα ισοδύναμα μέτρα και
τα αδύναμα για να αντιδράσουμε.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Τώρα είναι η ώρα του αγώνα και στον αγώνα είναι αναγκαία
η ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Ο καθένας από εμάς σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε πρέπει να αγκαλιάσει το
Σωματείο μας, γιατί το έχουμε ανάγκη και απάγκιο, όπως και
το Σωματείο έχει ανάγκη όλους εσάς. Η ενότητα και η ομοψυχία είναι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε στον αγώνα που
καλούμαστε να διεξάγουμε. Τούτη τη δύσκολη ώρα, δεν περισσεύει κανένας. Όλοι ενωμένοι θα παλέψουμε, γιατί διαφορετικά δεν έχουμε καμία προοπτική και κανένα μέλλον.
Τελειώνοντας απευθύνω προς όλες και όλους μια ευχή, να
πρυτανεύσει η αγάπη, η συναδελφοσύνη και η αλληλεγγύη μεταξύ μας για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να πορευτούμε τις δύσκολες μέρες που περνάμε και τις δυσκολότερες
που έρχονται για εμάς τους απόμαχους της εργασίας, που
όμως πρέπει να γίνει πεποίθηση όλων μας ότι μπορεί να είμαστε απόμαχοι της εργασίας, δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής.
Έχουμε δικαιώματα και θα πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Θα
είμαστε κάθε μέρα και ώρα στη διάθεσή σας για ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζετε για όποιες απορίες έχετε για να τις συζητήσουμε για να μπορέσουμε μαζί να δώσουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις καθώς η θέση μας στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι δίνουμε λύσεις στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Να είστε βέβαιοι ότι παρακολουθούμε από κοντά όλα τα
προβλήματα και όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και σε
κάθε περίπτωση θα σας κρατάμε ενήμερους. Χειριστήκαμε με
τον πιο καλό και με τον πιο σωστό τρόπο τα οικονομικά του
Σωματείου μας.
Δαπανήσαμε τα χρήματα που έπρεπε για την αποτελεσματική λειτουργία του σωματείου, για όλες τις δαπάνες υπάρχουν
τιμολόγια και αποδείξεις και είναι στη διάθεση του καθενός
από εσάς.
Καλή είναι η κριτική και την επιζητούμε για να βελτιωνόμαστε, να είναι μόνο καλόβουλη. Τελειώνοντας απευθύνω προς
όλες και όλους για μία εισέτι φορά την ευχή, να πρυτανεύσει η
αγάπη, η συναδελφοσύνη και η αλληλεγγύη μεταξύ μας, για να
μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, να πορευτούμε τις δύσκολες
μέρες που περνάμε καθώς και τις δυσκολότερες που έρχονται
αν δεν αντιδράσουμε και δεν αγωνιστούμε όπως θα πρέπει.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Έκθεση
για τον Ταμειακό Απολογισμό του Σωματείου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
για το χρονικό διάστημα από 1/1-31/12/2018
O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας 17865 Ο.Ε.Ε., παρουσιάζω τον Ταμειακό Απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ έτους 2018 του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ, όπως παρακάτω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Τα ΕΣΟΔΑ του σωματείου προέρχονται από:
α. Τις εισφορές των συνταξιούχων ΗΣΑΠ ως κράτηση επί της σύνταξης, η οποία αποδίδεται μηνιαίως στο σωματείο, από το ταμείο συντάξεων (ΕΦΚΑ). Το ύψος των εισφορών ανήλθε κατά την περίοδο 1/1-31/12/2018 σε 133.242,00 ευρώ,. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά μήνα (υπό μορφή
συμψηφισμού) στο Μουσείο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 22.207,00 Ευρώ η καταβολή
του οποίου προβλέπεται στο καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών 133.242,00 –
22.207,00 = 111.035,00 Ευρώ. Αναλυτικά τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Μήνας

22/01/2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

11.322,00

1.887,00

9.435,00

21/02/2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

11.250,00

1.875,00

9.375,00

15/03/2018

ΜΑΡΤΙΟΣ

11.250,00

1.875,00

9.375,00

16/05/2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

22.356,00

3.726,00

18.630,00

19/06/2018 ΙΟΥ- ΝΙΟΣ

11.148,00

1.858,00

9.290,00

06/07/2018

ΙΟΥΛΙΟΣ

11.106,00

1.851,00

9.255,00

10/08/2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

11.046,00

1.841,00

9.205,00

11/09/2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

11.028,00

1.838,00

9.190,00

28/09/2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

10.986,00

1.831,00

9.155,00

28/11/2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

10.944,00

1.824,00

9.120,00

10/12/2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

10.734,00

1.789,00

8.945,00

17/12/2018

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Κας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

72,00

12,00

60,00

133.242,00

22.207,00

111.035,00

ΣΥΝΟΛΟ

Εσοδα
από ΕΦΚΑ
(εισφορά
συνταξιούχων
ΗΣΑΠ)

Δικαιώματα Μου- Υπόλοιπο
σείου σύμφωνα για διάθεση Σωμε το
ματείου
καταστατικό

Ημερομηνία

β. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρητά), έναντι ισόποσης
απόδειξης. Το ύψος των εν λόγω δωρεών ανήλθε κατά την περίοδο 1-1/1-31/12/2018 σε 11.050,00
ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.
Ημερομηνία

Μήνας

Ποσό

31/01/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

5.300,00

28/02/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - 2/2018

1.060,00

30/03/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

1.330,00

30/04/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 (1175-1180)

195,00

31/05/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - 5/2018

320,00

29/06/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 (1195-1203)

225,00

12/07/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

90,00

30/09/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - 9/2018

220,00

31/10/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

975,00

30/11/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

680,00

28/12/2018

ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

655,00

ΣΥΝΟΛΟ

11.050,00

Επίσης ως Έσοδα θεωρούνται:
γ. Οι αποδόσεις (τόκοι) της προθεσμιακής κατάθεσης των 80.000,00 ευρώ που διαθέτει το σωματείο και οι οποίες ανήλθαν έπειτα από τρίμηνες ανανεώσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017 και σε
εξάμηνη ανανέωση από Σεπτέμβριο 2017, σε 427,222 ευρώ μικτό ποσό και καθαρό ποσό (μετά την
αφαίρεση φόρου 15% , 64,09 ευρώ), σε 363,13 ευρώ.
Τα Χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου αποτελούνται από:
• τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη τράπεζα Πειραιώς:
✑ Λογαριασμός όψεως 5182-035793-827 στον οποίο κατατίθενται τα τρέχοντα έσοδα (εισφορές
συνταξιούχων κλπ) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σωματείου. Αναλήψεις από τον λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου, ή τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ.. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 31-12-2018 ήταν
3.217,87 ευρώ. Να σημειωθεί ότι από το ποσό 3.217,87 ευρώ , ποσό 682,80 ευρώ είναι υπόλοιπο από δωρεές και αμοιβές που έγιναν προς το Μουσείο μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Επομένως το καθαρό υπόλοιπο του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού με 31-12-2018, είναι
2.535,07 ευρώ.
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✑ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται ως
ενδιάμεσος για την κατάθεση ή ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 31-12-2018 ήταν 3.666,91 ευρώ.
✑ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-819 (πολιτιστικών εκδηλώσεων).
Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 31-12-2018 ήταν 3.817,72
• Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται κάθε
εξάμηνο.
Κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων, φαίνεται παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Κωδικός

Περιγραφή

Υπόλοιπο

38-03-00-0000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-827

3.217,87

38-03-00-0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-762

3.666,91

38-03-00-0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-819

3.817,72

38-04-00-0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

90.702,50

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό
- πληρώνει από τον τραπεζικό του λογαριασμό τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας,
ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους του Μουσείου ή οτιδήποτε έκτακτο έξοδο του
Μουσείου προκύψει και δεν επαρκούν τα ταμειακά του διαθέσιμα.
Τα έξοδα αυτά συμψηφίζονται με τα μηνιαία δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος
κάθε μήνα όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο (α) της παρούσας. Το υπόλοιπο
οφειλόμενο ποσό στο Μουσείο ανέρχεται με 31-12-2018 στο ποσό των 1.718,43
ευρώ. Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη προκαταβολή. Να σημειωθεί
ότι από τον μήνα Αύγουστο 2017, το ποσό συμψηφισμού που προκύπτει στο τέλος
του κάθε μήνα, είναι θετικό υπέρ του Μουσείου. Τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΟΣΟ ΠΟΥ
Δικαιώματα Πληρωμές μέσω Προκαταβολές
Υπόλοιπο
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
Μουσείου
Τραπεζικού
από το ταμείο
οφειλής
ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ σύμφωνα με το Λογαριασμού του Σωματείου , Σωματείου προς
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
καταστατικό
Σωματείου για
έναντι
το Μουσείο
ανάγκες
λογαριασμού
Μουσείου
Από Μεταφορά
31-12-2017

349,06

Ιανουάριος

11.322,00

1.887,00

1.901,69

334,37

Φεβρουάριος

11.250,00

1.875,00

1.571,05

638,32

Μάρτιος

11.250,00

1.875,00

1.286,86

1.226,46

ΣΥΝΟΛΟ

33.822,00

5.637,00

4.759,60

Απρίλιος

11.178,00

1.863,00

1.865,19

1.224,27

Μάιος

11.178,00

1.863,00

1.392,02

1.695,25

Ιούνιος

11.148,00

1.858,00

2.074,34

1.478,91

ΣΥΝΟΛΟ

33.504,00

5.584,00

5.331,55

Ιούλιος

11.106,00

1.851,00

3.085,48

244,43

Αύγουστος

11.046,00

1.841,00

1.427,34

658,09

Σεπτέμβριος

11.028,00

1.838,00

1.268,42

ΣΥΝΟΛΟ

33.180,00

5.530,00

5.781,24

Οκτώβριος

10.986,00

1.831,00

1.473,73

Νοέμβριος

10.944,00

1.824,00

1.458,58

1.350,36

Δεκέμβριος

10.734,00

1.789,00

1.420,93

1.718,43

ΣΥΝΟΛΟ

32.664,00

5.444,00

4.353,24

300,00

927,67

300,00

984,94

Το Σύνολο των Εσόδων για το έτος 2018 ανήλθε στο ποσό των 122.448,13 ευρώ
(111.035,00 + 11.050,00 + 363,13,00). Λαμβανομένης υπόψη και της οφειλής – προς
το Μουσείο όπως αναφέρθηκε παραπάνω ποσού 1.718,43 ευρώ το σύνολο των
Εσόδων είναι 120.729,70 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ
Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ του Σωματείου, και
η πληρωμή τους δικαιολογείται με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ).
Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μικροέξοδα από ταμειακή μηχανή), τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ
και η καταχώρισή τους γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Τα έξοδα ομαδοποιήθηκαν σε Μισθοδοσίας , Λειτουργικά και Γενικά δύο κατηγοριών όπως φαίνεται παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Η δαπάνη μισθοδοσίας έτους 2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές
εισφορές και οι αναλογούντες φόροι, ανήλθε στο ποσό των 21.274,90 ευρώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Λογαριασμός
61-00-00-0087
61-00-06-0087
61-90-09-0000
61-90-09-1025
62-03-00-0000
62-03-00-0087
62-03-02-0000
62-98-00-0036
63-04-00-0000
63-98-02-0000
63-98-08-0000
64-05-01-0000
64-07-01-0087
64-07-03-0057
64-07-03-0087
64-07-04-0025
64-08-01-0087
64-08-10-0000
64-08-10-0036
64-08-10-0087
64-98-05-0000
64-98-05-0036
64-98-05-0087
64-98-05-0500
64-98-05-0600
64-98-05-0700
65-98-99-0000

Περιγραφή
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24%
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΠΑ 6%
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24%
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13%
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΦΙΑ
ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ)
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡ.ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝ.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 24%
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 23%
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 24%
ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6%
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24%
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 24%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο Εξόδων

Ποσό
1.612,90
6.000,00
4.000,00
14.465,00
4,94
2.830,15
8.000,72
174,27
872,40
1.335,49
11.788,76
1.920,00
2.354,96
131,05
1.259,84
396,23
860,83
300,00
659,60
1.408,46
7.340,50
505,26
28.217,50
2.650,00
3.200,00
1.580,00
171,00
04.039,86
125.314,76 ευρώ

Ενδεικτικά των εξόδων αναφέρονται:
• Οι δαπάνη για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε σε 14.465,00
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή των ημερολογίων και της εφημερίδας
ανήλθαν στο ποσό των 8.000,72 ευρώ.
• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια
της εφημερίδας, ανήλθε σε 4.000,00 ευρώ .
• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου καθώς και του Μουσείου
ανήλθε στο ποσό των 6.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Η δαπάνη νομικών υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 1.612,90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. οικονομικού έτους 2018 ανήλθε στο ποσό των 1.599,37 ευρώ και
αποδίδεται σε πέντε μηνιαίες δόσεις με αρχή την 30-09-2018 και τελευταία την
31-01-2019. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκαν οι 4 πρώτες δόσεις ποσού 1.279,48
ευρώ και υπολείπεται μία δόση που θα καταβληθεί μέχρι 31-1-2019 ποσού 319,87
ευρώ. Επίσης καταβλήθηκε η 5η δόση του έτους 2016 ποσού 319,87 ευρώ.
• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των 2.800,00
ευρώ.
• Η δαπάνη για συνδρομές στην ΑΓΣΣΕ ανήλθε στο ποσό των 1.920,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε στο ποσό των 3.200,00
ευρώ και 1.920,00 ευρώ αντίστοιχα.
• Προκαταβλήθηκαν έναντι δαπανών έτους 2019 ποσό:
✑ 2.000,00 ευρώ στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ για την κοπή της πίττας έτους 2019.
✑ Οφείλονται: Στον Προμηθευτή Γαβαλά Δημήτριο ποσό 3.802,60 ευρώ, στον
Προμηθευτή Αφοι Αναστασίου Καϊτατζή ΟΕ , 1.720,00 ευρώ
Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών – φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.
• Η υπάλληλος του Σωματείου Αντωνίου Ελευθερία επανήλθε απο άδεια κυήσεως
και αποχώρησε η αντικαταστάτριά της Ελευθεριάδη Αγγελική.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η φορολογική δήλωση του σωματείου με μηδενική
καταβολή φόρου.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στο
Υπ. Οικονομικών (taxis) και έγινε διασταύρωση με την αντίστοιχη χορηγούμενη
βεβαίωση αποδοχών στο προσωπικό.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η προβλεπόμενη από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων καθώς και από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος κατάσταση ΠΕΛΑΤΩΝ
– ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ για διασταύρωση στοιχείων έτους 2017.
• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την περίοδο
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)
στο ΙΚΑ.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές
δηλώσεις για τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών
και πιστοποιήθηκαν έπειτα από διασταύρωση με την αντίστοιχη πληρωμή αυτών.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τον Οκτώβριο 2018 η προβλεπόμενη Ετήσια κατάσταση προσωπικού.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός οικονομικού έτους 2018 του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για έγκριση.
Ο Λογιστής Αθανάσιος Κ. Μανάσκος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΣ
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Ομιλία του Αντιπροέδρου του Σωματείου Γιάννη Ζαχαρή
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη
σημερινή Γενική μας Συνέλευση. Καταρχήν θέλω να εκφράσω την πικρία μου που αρκετοί
συνάδελφοι δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν και έφυγαν πριν ακόμα ξεκινήσει η Συνέλευση, άλλωστε ο λόγος
που γίνεται είναι για τη δική σας ενημέρωση. Δεύτερον
θέλω να παρατηρήσω την απουσία του Σωματείου των Εργαζομένων από τη Γενική μας Συνέλευση. Δεν γνωρίζω
τον λόγο που δεν προσήλθαν αλλά όποια δουλειά και να
είχαν έπρεπε να παρευρεθεί τουλάχιστον ένα μέλος από
το Προεδρείο. Επίσης θέλω να καταδικάσω τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στο 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στην
Καλαμάτα μεταξύ του ΠΑΜΕ και των άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων.
Εκατέρωθεν καταγγελίες, ύβρεις, προπηλακισμοί, βιαιότητες, εικόνες ντροπής ξετυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια
των καλεσμένων που είχαν ως αποτέλεσμα να αναβληθεί
τελικά το συνέδριο. Το ποιος φταίει και ποια ήταν η αιτία
μικρή σημασία έχει. Έχει όμως μεγάλη σημασία το γεγονός
ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει χάσει πλέον την αξιοπιστία
του γι’ αυτό και ο κόσμος δεν ακολουθεί και γενικά απέχει
από τις όποιες εκδηλώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι η οικονομική κρίση – οι
ουρές από τα μνημόνια – οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης
– τα χρόνια προβλήματα της ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης – η αναξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος – τα επικίνδυνα παιχνίδια των πολιτικών σημάδεψαν τη χρονιά που πέρασε. Η κυβέρνηση
συνεχίζει με τον πιο επαίσχυντο τρόπο να μας εμπαίζει,
συνεχίζει να μας παραπλανά.
Με πολύ έντεχνο τρόπο προσπαθεί να μας πει ότι όλα
πάνε καλά και μας αποκρύπτει τα μεγάλα προβλήματα. Με
την αδιάλλακτη στάση της οδηγεί τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους.
Δεν σέβεται ούτε τους νόμους που η ίδια ψήφισε, δεν
σέβεται το δικαίωμα στην ενημέρωση των Συνταξιούχων.
Δεν σέβεται ούτε τον θεσμό του συνηγόρου του Πολίτη
που με έγγραφό του από τον Φεβρουάριο του 2019 ζητάει
να δημοσιοποιήσει τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων και την προσωπική διαφορά.
Η καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την αντισυνταγματικότητα του Νόμου Κατρούγκαλου από τον
Οκτώβριο του 2017 δημιουργεί τεράστια ανησυχία και
προβληματισμό σε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια
συνταξιούχους.
Η παραίτηση του Προέδρου του ΣτΕ προκαλεί σοβαρά
ερωτηματικά όταν μάλιστα οι λόγοι της παραίτησής του μιλούν για παρεμβάσεις στο έργο του.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρόσφατα
χωρίς να αισθάνεται ίχνος ντροπής προσπάθησε να επηρεάσει τους δικαστές θέτοντάς τους προ των ευθυνών
τους, ότι εάν η απόφαση για τα αναδρομικά είναι θετική
δεν θα πιάσουμε τους οικονομικούς δείκτες και η χώρα
θα οδηγηθεί ξανά στη χρεοκοπία.
Είναι η ίδια κυβέρνηση όταν προεκλογικά πουλούσε εμπόριο ελπίδας τάζοντας λαγούς με πετραχήλια.
Από την άλλη πλευρά το Δ.Ν.Τ προειδοποιεί πως θα
υπάρξει τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα κοντά στα 9,5 δις
θα ανατραπούν οι μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεις, εννοώντας τις περικοπές των συντάξεων και θα χρειαστούν ξανά
νέα μέτρα με περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων.
Η δημοσιονομική αδυναμία όμως συνάδελφοι όποια
και αν είναι αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην απόφαση των δικαστών γιατί η Δικαιοσύνη δεν κρίνει ούτε με δημοσιονομικά ούτε με
πολιτικά κριτήρια.
Ας αφήσουν λοιπόν τα παιχνίδια και τις αθλιότητες εις
βάρος των συνταξιούχων, γιατί είναι η μόνη κοινωνική
ομάδα με τη μεγαλύτερη προσφορά αλλά και με τις μεγαλύτερες απώλειες στα χρόνια της μνημονιακής περιόδου.
Πως σκέφτεται όμως η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την
κατάσταση με τα αναδρομικά; Όπως ήδη είναι γνωστό με
τις υπ’ αρ. 2287/2290 το ΣτΕ έχει κρίνει αντισυνταγματικές
τις μειώσεις του νόμου 4051 και 4093 του 2012 που αφορούν τις κύριες συντάξεις μας καθώς και τις περικοπές
των επιδομάτων δώρων και αδείας και υποχρεώνει την
κυβέρνηση στην άμεση εφαρμογή τους η οποία δυστυχώς
μέχρι σήμερα αρνείται να εφαρμόσει.
Σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά για το χρονικό διάστημα

2012 έως 2014 το ΣτΕ δικαιώνει όσους είχαν κάνει προσφυγή μέχρι την έκδοση της απόφασης.
Κατά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα έχουν κάνει προσφυγή περίπου 125 άτομα. Επειδή όμως κατά τη ψηφοφορία του ΣτΕ υπάρχει
ισχυρή μειοψηφία σύμφωνα με δικηγορικούς κύκλους
εκτιμάται ότι έστω και δύσκολα μπορεί να δικαιωθούνε
για την επιστροφή αναδρομικών και όσοι έχουμε κάνει
αγωγή και μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση.
Τον Μάιο του 2016 έχουμε τη ψήφιση του Ν. Κατρούγκαλου που αφορά των επανυπολογισμό των συντάξεων.
Στην περίπτωση αυτή εάν δηλαδή ο Ν. 4387/16 κριθεί
συνταγματικός από το ΣτΕ, την απόφαση την αναμένουμε
μέχρι το Πάσχα, κατά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης τα
αναδρομικά περιορίζονται για το χρονικό διάστημα από τον
Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016. Από το 2016 και
μετά θεωρεί ότι οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν χωρίς τις
παράνομες περικοπές λόγω της εφαρμογής του νόμου.
Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα διότι ο Ν. Κατρούγκαλου
δεν εφαρμόστηκε από τον Μάιο του 2016 αλλά από τον Ιανουάριο του 2019 που εν πάση περιπτώσει ακόμη και σήμερα τίποτα δεν μας έχει κοινοποιηθεί, καμία αλλαγή και
οι συντάξεις μας εξακολουθούν να καταβάλλονται με τις
παράνομες μειώσεις.
Με πολύ μεγάλη αγωνία αναμένουμε τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων και την προσωπική διαφορά.
Κάθε αλλαγή του ασφαλιστικού μας συστήματος θα έλεγα
ποτέ δεν είναι προς το καλύτερο.
Σήμερα η σύνταξή μας έχει καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα. Στηρίζεται στις συντάξιμες αποδοχές, στα χρόνια
υπηρεσίας και στις ασφαλιστικές εισφορές που έχουμε
καταβάλει τα χρόνια που εργαζόμασταν.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού τριχοτομεί τις συντάξεις.
Θα αποτελείται δηλαδή από τρία μέρη, την Εθνική – που
είναι ένα προνοιακό επίδομα, το ανταποδοτικό μέρος και
την προσωπική διαφορά που από το τέλος του 2019 δεν
γνωρίζουμε τι συνέχεια θα έχει. Η δε προσωπική διαφορά
στην περίπτωση που έχει θετικό πρόσημο αυτή δεν αποδίδεται αμέσως στους παλαιούς συνταξιούχους αλλά θα
αποδίδεται το ένα πέμπτο μέχρι να ολοκληρωθεί.
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις των νέων συνταξιούχων που

είναι υψηλότερες από τις σημερινές αυτό οφείλεται στο υψηλό ασφάλιστρο που πληρώναμε. 25% ο εργοδότης και 11% οι
εργαζόμενοι και έχει συνυπολογιστεί όπως προβλέπει ο Νόμος Κατρούγκαλου. Θα έλεγα όμως υπάρχει μια υπέρμετρη
αισιοδοξία δικαιολογημένη ίσως, αλλά καλύτερα να είμαστε
συγκρατημένοι. Επειδή ο νόμος έχει πολλές παραμέτρους
θα έλεγα να περιμένουμε πρώτα να πάρουμε τα ενημερωτικά
σημειώματα και τότε να εκτιμήσουμε τη νέα κατάσταση.
Το πιθανότερο είναι η επόμενη ημέρα να μας βρει σε
κινητικότητα. Ίσως χρειασθεί να προσφύγουμε στον ΕΦΚΑ
με αίτημα ένστασης λόγω αυτών των ανισοτήτων που προκύπτουν κατά τον επανυπολογισμό και να μας καταβάλλει
επιπρόσθετα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε
σε διαρκή επικοινωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε
ποια ήταν η τύχη των επικουρικών μας συντάξεων και οι
ανισότητες που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του Ν. Κατρούγκαλου, που κατάντησαν φιλοδώρημα.
Έχω ξαναπεί πως ο τρόπος μετά τον επανυπολογισμό είναι διάτρητος και πρέπει έστω και τώρα να τον προσβάλλουμε. Το ποσοστό αναπλήρωσης μετά τον επανυπολογισμό δημιουργεί αυτή την τεράστια μείωση και δεν δικαιολογείται.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Με στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ακόμη για τις μετακινήσεις μας με τα Μ.Μ.Μ ούτε
μας ικανοποιεί η λύση με την κάρτα μέλους αναγνώρισης.
Η Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει πράξη την υπόσχεσή της πως τελικά θα έχει θετική κατάληξη.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, όταν μάλιστα
έχει καταργηθεί με νόμο.
Το Σωματείο μας θα συνεχίσει την προσπάθεια μέχρι
τελικά να ικανοποιηθεί το πρόβλημά μας.
Η πρόταση από τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου Συνταξιούχων του ΜΕΤΡΟ για ένα Σωματείο θα μας απασχολήσει άμεσα και θα γίνει προσπάθεια στην κατεύθυνση
που να ικανοποιεί όλους μας.
Ολοκληρώνοντας σας καλώ να εγκρίνετε τον Απολογισμό Δράσης του Δ.Σ. και τον οικονομικό απολογισμό και
μην ξεχνάτε ότι το Σωματείο μας είναι καθημερινά ανοιχτό
από τις 7:00 πμ. έως τις 13:00 και είναι πρόθυμο να σας
εξυπηρετήσει.

Ομιλία του
Τριαντάφυλλου Τριανταφύλλου
μέλους του Δ.Σ.
Συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω κι εγώ στην
ετήσια Απολογιστική μας Γενική Συνέλευση και γενικά είμαι λίγο λυπημένος που ο κόσμος έφυγε και
όπως είπαν και προηγούμενα οι συνάδελφοι, καλό
θα ήταν να καθίσουν να ενημερωθούν γι’ αυτά τα
πράγματα που ακούστηκαν.
Συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι μετά από εννέα
χρόνια διαρκούς λιτότητας και μνημονίων, παρά τις
εξαγγελίες ότι βγήκαμε από την κρίση, δυστυχώς το
δράμα των δικών μας των συνταξιούχων και γενικά
όλου του ελληνικού λαού, δεν έχει τελειωμό. Παρά
τις θετικές δικαστικές αποφάσεις που βγήκαν για
τις παράνομες περικοπές των δώρων μας και των
συντάξεων, δυστυχώς, οι Υπουργοί της κυβέρνησης
τις ερμηνεύουν όπως τους βολεύει.
Βέβαια, το Σωματείο μας, να ξέρετε ότι δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια. Συζήτησε αυτό το θέμα
με νομικούς και κατέληξε στην καλύτερη πρόταση
που έκανε ο δικηγόρος του Σωματείου μας ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, για να προχωρήσουμε δικαστικά
για τις παραπάνω περικοπές που σας ανέφερα. Για
να το ξέρουμε όλοι, συνάδελφοι, η εκδίκαση αυτή,
θα γίνει περίπου τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Συνάδελφοι, θέλω να σας πω τώρα και ένα άλλο
σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς οι
πρώην εργαζόμενοι και νυν συνταξιούχοι και το θεωρώ ζήτημα αξιοπρέπειας, είναι το θέμα που αφορά
τις μετακινήσεις μας με τα μέσα μαζικής μεταφο-

ράς. Έχω στενοχωρηθεί και εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου ιδιαίτερα, διότι παρά τις διαβεβαιώσεις
που μας έδωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ.
ο κ. Στεφόπουλος, στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση
που έγινε πριν λίγο καιρό, περίπου πριν δυο μήνες,
ότι και καλά οι μετακινήσεις όλων των απόμαχων
συναδέλφων, θα γίνονται με την κάρτα που θα μας
χορηγήσει η εταιρεία, μάλλον δυστυχώς το ξέχασαν,
όπως ξέχασαν και τόσα άλλα -δυστυχώς- όλοι οι
κυβερνητικοί παράγοντες.
Το λέω αυτό γιατί σε μια ερώτηση που έθεσε ο
Πρόεδρος του Σωματείου μας, ο συνάδελφος Ρουσιάς στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και ήταν παρουσία και ο κ.Στεφόπουλος, ο
Γενικός Γραμματέας δυστυχώς, το απέκλεισε με πολύ θράσος και χωρίς να τον νοιάζει το ότι εμείς όλοι,
με 38 και 40 χρόνια δουλειάς, πονέσαμε γι’ αυτή την
εταιρεία. Όλοι! Όμως, αυτή την αδικία δεν θα την
δεχθούμε και όχι μόνο εμείς, αλλά με τη στήριξη
όλων των συναδέλφων, όλων εσάς.
Συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω άλλο, τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι επιβάλλεται η παρουσία μας σε όλα τα καλέσματα του Σωματείου.
Αυτό να το έχετε πάντα μέσα στο μυαλό σας.
Επίσης, συνάδελφοι, θέλω να ξεχνάμε ότι στηρίζουμε και το Μουσείο μας, γιατί έχει μια ιστορία 150
χρόνων όλης της λειτουργίας του ΗΣΑΠ.
Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά!
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Ομιλία του Ηλία Μπονάρου,
μέλους του Δ.Σ.
Συνάδελφοι, χαιρετίζω κι εγώ την τακτική Γενική μας Συνέλευση και δεν θα σας κουράσω πολύ, συνάδελφοι, θα πω
πολύ λίγα λόγια σήμερα, γιατί όλα αυτά που συζητάμε κάθε
χρόνο, όπως γράφουμε και στον Απολογισμό Δράσης και τα
λοιπά, όλοι τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε.
Μας ταλαιπωρούν εννέα χρόνια, μας έχουν διαλύσει, εγώ βέβαια προσωπικά, σας
έλεγα από πολύ παλιά, ότι να προσέξουμε να αφήσουμε τις τηλεοράσεις, να αφήσουμε
τους καναπέδες και να βγούμε να αγωνιστούμε, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που αγωνίζομαι, μαζί με όλους τους συνταξιούχους από την Ελλάδα, πανελλαδικά, που θα σας
πω παρακάτω και για την ερχόμενη Τετάρτη που έχουμε μια συγκέντρωση και περιμένουμε μια απάντηση.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πριν φτάσω εκεί, θέλω να αναφερθώ στη Γενική μας
Συνέλευση. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δίνουμε λεφτά εδώ και έχουμε και χώρους εμείς κατάλληλους στον Πειραιά, που μπορούμε να κάνουμε κάλλιστα αυτές τις
Συνελεύσεις με τα εκατό άτομα. Άσχετα το τι λέει το Καταστατικό μας και το καταπατούμε συνέχεια και δεν το εφαρμόζουμε, άσχετα απ’ αυτό. Αλλά δίνουμε χρήματα και
αυτά τα χρήματα είναι από όλους τους συναδέλφους μας και πρέπει να μας πονάνε.
Απλώς, το λέω για σύσταση και πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα.
Στον Απολογισμό Δράσης λοιπόν, λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και όλοι τα ξέρουμε απέξω αυτά που λέμε. Τίποτα δεν γίνεται, συνάδελφοι. Τίποτα δεν γίνεται. Ο
«μπαινάκης» κι ο «βγαινάκης». Τους τα στέλνουμε, τα γράφουμε στην εφημερίδα, θα
στείλουμε τώρα το ψήφισμα, κανείς δεν στέλνει απάντηση, κανείς δεν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη, κανείς, απ’ όλα τα κόμματα και αυτά που βρίσκονται στην εξουσία, πιο
συγκεκριμένα. Δεν τα υπολογίζουν όλα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, τι μας απομένει εμάς; Να ζητάμε τα κλεμμένα μας λεφτά. Αυτά που μας
έχουν κλέψει εννέα χρόνια τώρα και είδατε τι λένε οι Νομικοί: «Έχουν το περιθώριο
αυτοί πέντε χρόνια για να βγάλουν τις αποφάσεις που εμείς περιμένουμε». Συν και
κάτι πριν, που έχουν ένα άλλο δικαίωμα, πάμε στα εφτά – οκτώ χρόνια. Δεν θα ζούμε
πολλοί, συνάδελφοι, από μας. Θα μείνουμε στο «περίμενε» και στο «περίμενε» και μας
τα έχουν φάει τα λεφτά μας, τα λεφτά τα δικά μας με τη δουλειά μας, αυτά που δίναμε
στα Ταμεία μας για τις συντάξεις μας.
Ένα άλλο θέμα, συνάδελφοι, είναι το ελευθέρας, που το βρήκαμε από τους γονείς
μας. Δεν είχαμε εμείς προσπαθήσει για τίποτα. Και ήρθαν τώρα και μας το πήραν κι
αυτό. Και δεν ακούω συζήτηση έντονη, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα; Εγώ έχω τοποθετηθεί και με τους άλλους Οργανισμούς, ότι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης είναι
απαράδεκτος. Δεν θα μείνει τίποτα, που ήδη δεν έχει μείνει τίποτα! Αλλά και για τα
ελάχιστα αυτά που μπορούμε να διεκδικήσουμε, δεν δίνουμε σημασία. Δεν δίνουμε
το ανάλογο βάρος, για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε κάποια πράγματα, να τα
αποκτήσουμε ξανά.
Λοιπόν, συνάδελφοι, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε έτσι και δεν θέλω να σας
κουράζω πάλι με τα ίδια και με τα ίδια. Θέλω να σας πω το εξής: Την ερχόμενη Τετάρτη
στις 27 του μήνα, στις 10:00 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, έχουμε συγκέντρωση
πανελλαδική οι συνταξιούχοι με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και από όλη την Ελλάδα.
Γιατί; Για να πάμε στον Πρωθυπουργό που μας είχε υποσχεθεί ότι εντός του 2018 θα
μας είχε δώσει μια απάντηση για τα αναδρομικά μας. Τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά μας;
Που τρέχουμε στα δικαστήρια και τα οικονομάνε οι δικηγόροι και λένε: «Κάνετε αγωγές, κάνετε αγωγές», μας έχουν πήξει στις αγωγές. Που κι εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως, ότι: «Πάμε
να τα πούμε στην Τσόχα», ενώ και οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς βγαίνει η σύνταξή μας. Και
προσωπικά λέω στην κα Διευθύντρια εκεί: «-Εγώ βγήκα το 2003 σε σύνταξη και υπολογίστηκαν τα χρόνια μου, τα 40 χρόνια, πριν από το 2003. Πώς εκεί βρήκαν αυτά τα
στοιχεία και τώρα μας λέτε δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία!» και μου απαντάει: «-Μα,
δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πριν, πιάνουμε από το 2002 και μετά, γιατί δεν έχουμε
τα στοιχεία». «-Μα, τα έχετε τα στοιχεία!» «-Δεν τα έχουμε τα στοιχεία».
Και μετά από εκεί, παίρνουν αυτό το 340,00 € και υπολογίζουν τα χρόνια στους καινούργιους συνταξιούχους και τους δίνουν μια πιο μεγάλη σύνταξη. Εμάς δεν μας λογαριάζουν καθόλου.
Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι στο θέμα του Πρωθυπουργού. Μας έχει πει ότι θα
μας απαντήσει για το πρόβλημά μας, για τα λεφτά που μας έχουν κλέψει όλα αυτά τα
χρόνια και τον περιμένουμε να μας πει θετικά ή αρνητικά, ή ο,τιδήποτε.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο, γιατί άκουσα το συνάδελφο και φίλο, το Γιάννη Ζαχαρή. Μιλάει για την ΑΓΣΣΕ, συνάδελφοι. Τι να κάνει η ΑΓΣΣΕ; Τι έχει κάνει όλα αυτά
τα χρόνια; Μπορείτε να μου πείτε καμιά απεργία της προκοπής; Καμιά συγκέντρωση;
Όλη η ΑΓΣΣΕ, όλη η Ελλάδα και δεν μαζεύονται ούτε 50 άτομα στην πλατεία Κλαυθμώνος. Πώς να προχωρήσει έτσι το κίνημα μπροστά; Για ποια ΑΓΣΣΕ μας λένε; Απλώς
μας παίρνουν τα λεφτά που τους δίνουμε εμείς οι ίδιοι οι συνταξιούχοι με τη συνδρομή
μας, για να μπορούν να τη βολέψουν οι κύριοι του καναπέ και της τηλεόρασης και του
κρεβατιού. Δεν γίνονται έτσι οι κατακτήσεις! Πρέπει να αγωνιστούμε.
Γι’ αυτό το τονίζω και σας λέω: Να βγαίνουμε στους δρόμους. Και εγώ είμαι ένας
που πηγαίνω στις συγκεντρώσεις μαζί με το Σύλλογο των Τραπεζών και των πρώην
ΔΕΚΟ και φωνάζουμε και αγωνιζόμαστε για να μας φέρουν πίσω τα λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούν να πιεστούν και λόγω των εκλογών που έρχονται, για να
πάρουμε πίσω αυτά που μας έχουν πάρει.
Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, γεια σας.

Δευτερολογία
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν και μείναμε λίγοι, θα ήθελα να πω δυο
κουβέντες για πέντε λεπτά. Δεν θέλω να αντιδικήσω με το φίλο
και αγαπητό συνάδελφο τον Ηλία, αλλά κάθε ενέργεια που κάνουμε, κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
Δεν συμμετείχαμε σε κομματικές συγκεντρώσεις, είναι γεγονός
πως όχι. Όποιος θέλει όμως, μπορεί να πάει. Αλλά έχουν υποχρεώσεις και όλοι οι άλλοι, να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις που
κάνει το Σωματείο μας, που δυστυχώς δεν γίνεται αυτό.
Τώρα για τα ελευθέρας, είναι γεγονός ότι καταργήθηκαν με νόμο
το 1992. Αλλά σιωπηρά, σε συνεργασία τα Σωματεία Εργαζομένων
και Συνταξιούχων είχαν ισχύ, γιατί υπήρχε τότε μια συνεργασία, η
οποία δεν υπάρχει σήμερα, δυστυχώς. Έφθασε ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ να μας κάνει μία πρόταση. Μας είπε ότι:
Όλα τα Σωματεία θα υπογράψουν το 2019 συλλογικές συμβάσεις.
Στη σύμβαση να βάλουν ένα άρθρο που να λέει ότι: Οι εξερχόμενοι
της Υπηρεσίας για συνταξιοδότηση, θα έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν δωρεάν.
Επειδή όμως τα Σωματεία το είδαν με άλλο πρίσμα, διαφορετικό,
νομίζοντας ότι θα είναι αιώνια νέοι και εργαζόμενοι. Έφθασε στο
σημείο να μας το πει ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ
να βάλουμε το άρθρο αυτό, αλλά δεν βρίσκουμε ανταπόκριση από
τα Σωματεία των εργαζομένων.
Προχωρήσαμε και παρακάτω με τον κ. Σκουμπούρη, προς τιμή
του βέβαια. Κληθήκαμε και παρευρεθήκαμε σε ένα Διοικητικό
Συμβούλιο του ΟΑΣΑ και όλοι ομόφωνα είπαν ότι θα στηρίξουν το
θέμα και μέχρι που να βρεθεί μία λύση, θα υπάρχει η ανοχή που
πρέπει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο πέραν αυτού.
Όσο για το τι κινήσεις κάναμε τη χρονιά που πέρασε, δεν είχα
καμιά διάθεση να ασχοληθώ με αυτό και να δευτερολογήσω, αλλά
επειδή προκλήθηκα ότι σαν Σωματείο και σαν ΑΓΣΣΕ, δεν κάναμε
τίποτα, επειδή τυγχάνει να είμαι και Αντιπρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε,
λέω ότι κάναμε πολλά.
Να ξεκινήσω:
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δεν είχα σκοπό να δευτερολογήσω στη Γενική μας Συνέλευση,
όμως τη στιγμή που προκλήθηκα από τον αγαπητό συνάδελφο Ηλία
ότι τη χρονιά που πέρασε, αδρανήσαμε σε πολλά θέματα και ότι η
λεγόμενη κατά τον φίλο Ηλία Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας είναι ανύπαρκτη, είμαι υποχρεωμένος να τοποθετηθώ περιληπτικά, καθώς καταλαβαίνω ότι όλοι κουραστήκαμε πλέον, για ό,τι πράξαμε στο Σωματείο μαζί με τα αδελφά σωματεία των Μεταφορών για το θέμα της μετακίνησης μας με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας και για ό,τι πράξαμε από μόνο μας καθώς
και ό,τι πράξαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για την επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν.
10 Ιανουαρίου

12 Ιανουαρίου

15 Ιανουαρίου

26 Ιανουαρίου

28 Ιανουαρίου

31 Ιανουαρίου

22 Φεβρουαρίου

Εκδικάσαμε την εξ αναβολής υπόθεση για τις
αποζημιώσεις δύο συναδέλφων (Τζήμας –
Σταματόγιαννης Δήμος).
Εκδικάσαμε την εξ αναβολής υπόθεση για τις
αποζημιώσεις δύο συναδέλφων. Το Προεδρείο
του Σωματείου παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος
κατάθεσε ως μάρτυρας και στις δύο υποθέσεις.
Συμμετείχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και τα εργατικά συνδικάτα στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην πορεία προς τη
Βουλή των Ελλήνων, διαμαρτυρόμενοι για τη
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την τρίτη
αξιολόγηση.
Είχαμε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ μαζί με τα Σωματεία Συνταξιούχων στις Μεταφορές για το θέμα της μετακίνησης με τα μαζικά μέσα.
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώσαμε την εκδήλωση κοπή πίτας και συνεστίασης στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» όπου έγινε και η βράβευση των
αριστούχων μαθητών – φοιτητών παιδιά των
μελών μας.
Είχαμε συνάντηση με τους 86 συναδέλφους
που συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2010 μέχρι
30-9-2010 για το φλέγον θέμα της επιστροφής
της αποζημίωσης μετά την τροπή που πήρε η
αρνητική απόφαση του Εφετείου.
Με το προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχαμε συνάντηση με την ηγεσία του ΗΔΙΚΑ όπου του εκθέ-
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του Προέδρου του Σωματείου
σαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
και άπτονται της αρμοδιότητός των.
7 Μαρτίου
Σε αυτήν εδώ την αίθουσα πραγματοποιήσαμε τη Γενική μας Συνέλευση.
28 και 29 Μαρτίου Το Σωματείο μας διενέργησε εκλογές για την
ανάδειξη του νέου μας Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής και την εκλογή συνέδρων για την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Τα αποτελέσματα σας είναι γνωστά.
11 Μαΐου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του οργανισμού κ. Σταύρο Στεφόπουλο όπου συζητήθηκαν τα θέματα που μας απασχολούν και
άπτονται της δικαιοδοσίας του Προέδρου.
Με επικεφαλής το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
15 Μαΐου
είχαμε συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Λάμπρο Σέμπο στον οποίο εκθέσαμε τα
ανοιχτά προβλήματα που υπάρχουν και ζητήσαμε από τον κ.
Διοικητή να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και να
σταθεί αρωγός στα προβλήματά μας.
16 Μαΐου
Πραγματοποιήσαμε μαζί με άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένοντας την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου για την αντισυνταγματικότητα του νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).
Είχαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο Πε16 Μαΐου
τρόπουλο του εκθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Ήταν όμως προκλητική και απαράδεκτη η στάση του απέναντί
μας, τέτοια στάση δεν αρμόζει σε αρμόδιο όργανο της πολιτείας. Συνάντηση με τον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Γιάννη Κουτσούκο.
22 Μαΐου
Στην αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ» του Μουσείου είχαμε ενημέρωση
σχετικά με θέματα νομικής φύσεως από νομικούς στην ημερίδα του Σωματείου Συνταξιούχων Πετρελαίων και Υγραερίων.
24 Μαΐου
Στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Σωματείου
πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση όπου έγινε ενημέρωση από
νομικούς για τον τρόπο αντιμετώπισης των υφισταμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και ειδικά αν πρέπει ή όχι να
προβούμε σε αγωγές κατά του νόμου 4387/2016 δηλαδή του
Νόμου Κατρούγκαλου.
31 Μαΐου
Μαζί με το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχαμε συνάντηση στη
Βουλή των Ελλήνων με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
κ. Ιωάννη Βρούτση. Του εκθέσαμε τα θέματα που μας απασχολούν και του ζητήσαμε την βοήθειά τη δική του καθώς και
του κόμματός του για επίλυση των θεμάτων μας.
1η Ιουνίου
Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Θωμόπουλο.
11 Ιουνίου
Πραγματοποιήσαμε σύσκεψη μαζί με τα άλλα σωματεία συνταξιούχων στις Μεταφορές για το θέμα της μετακίνησής μας
με τα αστικά μεταφορικά μέσα.
12 Ιουνίου
Είχαμε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ
κ. Ιωάννη Σκουμπούρη και του εκθέσαμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Διευθύνων και από τις πρώτες συναντήσεις που είχαμε
μαζί του φάνηκε ότι είναι θετικά διατεθειμένος για να βρεθεί
μία λύση του προβλήματος.
14 Ιουνίου
Είχαμε μαζί με το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Λ.Α.Ε. κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη από τον οποίο
ζητήσαμε να έχουμε τη βοήθειά του στα θέματά μας.
21 Ιουνίου
Πραγματοποιήσαμε και πάλι συνάντηση όλων των σωματείων
των μεταφορών όπου αποφασίσαμε να στείλουμε επιστολές
στους Υπουργούς Μεταφορών, στους Υφυπουργούς και τους
Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου εκθέτοντας το θέμα της
μετακίνησής μας με τα μεταφορικά μέσα. Δυστυχώς όμως
μέχρι σήμερα δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση ούτε καν
απάντηση από κανέναν. Για το θέμα αυτό εγώ είχα έναν έντονο διάλογο με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Μεταφορών κ. Βούρδα στην κοπή της πίτας των ΣΤΑ.ΣΥ στις 11 Φεβρουαρίου.
26 Ιουνίου
Τα σωματεία συνταξιούχων στις Μεταφορές είχαμε συνάντηση στον ΟΑΣΑ με το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού.
Εκθέσαμε το πρόβλημά μας στην αίθουσα συνεδριάσεων
όπου όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου φάνηκαν
θετικά διατεθειμένοι χωρίς όμως αποτέλεσμα.
29 Ιουνίου
Μαζί με το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχαμε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο του εκ-

17 Σεπτεμβρίου

18 Σεπτεμβρίου

25 Σεπτεμβρίου
26 Σεπτεμβρίου

27 Σεπτεμβρίου
9 Οκτωβρίου

10 Οκτωβρίου

19 Οκτωβρίου

25 Οκτωβρίου

13 Νοεμβρίου

22 Νοεμβρίου
29 Νοεμβρίου

29 Νοεμβρίου

θέσαμε τα προβλήματά μας και ζητήσαμε τη μεσολάβησή του
στους αρμόδιους υπουργούς για να δώσουν λύση.
Είχαμε συνάντηση με τη νέα Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων κα. Αργυρώ Πίκουλα, ήταν η πρώτη μετά από 4 χρόνια
καθώς η προηγούμενη Διευθύντρια έβγαζε σπυράκια όταν
της ζητούσαμε να έχουμε συνάντηση μαζί της είχε μεγάλη
αντιπάθεια στα συνδικαλιστικά όργανα. Με τη νέα Διευθύντρια
το Σωματείο μας έχει αγαστή συνεργασία ελπίζοντας ότι αυτή
η συνεργασία θα συνεχιστεί προς όφελος όλων των μελών
μας.
Μαζί με την Α.Γ.Σ.Ε.Ε. είχαμε και νέα συνάντηση με το Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο καθώς η
πρώτη είχε θετικά αποτελέσματα καθώς άνοιξαν μερικές πόρτες των Υπουργείων και μας δέχτηκαν.
Μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχαμε συνάντηση με τον Διοικητή του
ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο.
Μαζί με το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχαμε συνάντηση με τους
Γραμματείς των Προέδρων της βουλής. Τους εκθέσαμε τα
προβλήματά μας προφορικά και τους δώσαμε και υπόμνημα
για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της βουλής.
Μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.ΕΕ είχαμε συνάντηση με τον Διοικητή του
ΕΤΕΑΜ για τα προβλήματα με τις επικουρικές συντάξεις.
Είχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με την Υπουργό κα. Έφη Αχτσιόγλου και τον Υφυπουργό κ. Τάσο Πετρόπουλο, συζητήσαμε τα θέματα που μας απασχολούν και ζητήσαμε από τους υπουργούς να τα επιλύσουν.
Είχαμε και νέα συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του
ΟΑΣΑ κ. Ιωάννη Σκουμπούρη για το γνωστό θέμα. Στη συζήτηση συμφωνήσαμε λύση μέσω των συλλογικών συμβάσεων
των εργαζομένων.
Συμμετείχαμε σε κοινή σύσκεψη στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
όπου εκ μέρους του Εργατολόγου κ. Μπούρλου έγινε ενημέρωση σχετικά με τα συνταξιοδοτικά.
Συμμετείχαμε στην κοινή σύσκεψη πολλών συνταξιουχικών
οργανώσεων στα γραφεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε στην Αθήνα με θέμα
συζήτησης αιτήσεις για μη παραγραφή αναδρομικών και αγωγές για τις παράνομες μειώσεις των συντάξεών μας με τους
νόμους 4051 – 4091 του 2012 μετά τις αποφάσεις 2288 και
2290 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις
οποίες είναι αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεών
μας.
Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιουχικών οργανώσεων έξω από το Υπουργείο Εργασίας – Σταδίου 29. Δεν μας δέχτηκε κανένας από τους υπουργούς και
υφυπουργούς γιατί ήταν όλοι στη βουλή όπως μας ενημέρωσε
η Διευθύντρια του γραφείου του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου. Πραγματοποιήσαμε πορεία στη Βουλή των Ελλήνων όπου
7μελής ομάδα παρέδωσε το ψήφισμα στη γραμματεία της
Βουλής.
Παρακολουθήσαμε τις ομιλίες των νομικών στην ημερίδα του
Σωματείου Πετρελαιοειδών στο Μουσείο.
Είχαμε συνάντηση με τους νομικούς συμβούλους του Σωματείου όπου αποφασίσαμε να καταθέσουμε αγωγές για τις παράνομες μειώσεις των συντάξεών μας. Ξεκινήσαμε τις αγωγές
από τις αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζουμε ακόμη.
Συμμετείχαμε στη συνάντηση των συνταξιούχων στις Μεταφορές με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ κ. Ιωάννη
Σκουμπούρη για το γνωστό θέμα της μετακίνησης με τα αστικά μεταφορικά μέσα.
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Ει δήσεις με λ ίγα λόγια
1 Φεβρουαρίου

Στους 18 έφτασαν οι νεκροί από την εποχική γρίπη
το 2019. 12 την τελευταία εβδομάδα.
1 Φεβρουαρίου
Οι αναρχικοί έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους. Με
ορμητήριο το Πολυτεχνείο εξαπέλυσαν επιθέσεις
στην γύρω περιοχή.
2 Φεβρουαρίου
3 νεκρές γυναίκες και 2 τραυματίες ήταν ο απολογισμός έκρηξης σε εστιατόριο στην Καλαμάτα.
2 Φεβρουαρίου
4 οι αγνοούμενοι και 8 οι διασωθέντες όταν βούλιαξε η βάρκα στον Έβρο που τους μετέφερε από την
Τουρκία στην Ελλάδα.
3 Φεβρουαρίου
Επίθεση με μπογιές του Ρουβίκωνα στην Ιταλική
Πρεσβεία.
Το συντονιστικό όργανο των αγροτών αποφάσισε τη
3 Φεβρουαρίου
συνέχιση των κινητοποιήσεων με ενίσχυση των
μπλόκων.
3 Φεβρουαρίου
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τον
Πρόεδρο Τραμπ παγώνει τη συνθήκη για τα πυρηνικά.
4 Φεβρουαρίου
10 οι νεκροί και 37 οι τραυματίες από πυρκαγιά σε
οκταώροφη πολυκατοικία στο Παρίσι. Συνελήφθη
ως ύποπτη εμπρησμού 40χρονη ένοικος της πολυκατοικίας.
Στο Αμπού Ντάμπι για επίσκεψη ο Πάπας Φραγκί4 Φεβρουαρίου
σκος. Είναι ο πρώτος Πάπας που επισκέπτεται την
Αραβική Χερσόνησο.
5 Φεβρουαρίου
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σημειώθηκαν υλικές ζημιές.
5 Φεβρουαρίου
Στην Άγκυρα 5-6 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός κ.
Αλέξης Τσίπρας για συνομιλίες με τον Πρόεδρο
Ερντογάν.
Με 700.000 Ευρώ επικήρυξε η Τουρκία τον κάθε
5 Φεβρουαρίου
έναν από τους 8 Τούρκους που είχαν ζητήσει άσυλο
στην Ελλάδα.
5 Φεβρουαρίου
Συναγερμός για την επιδημία της γρίπης στην Ρουμανία. 72 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
6 Φεβρουαρίου
Στην Αγιά Σοφιά και στη σχολή της Χάλκης ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
6 Φεβρουαρίου
Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των μελών του ΝΑΤΟ υπέγραψαν το πρωτόκολλο ένταξης της ΠΓΔΜ (Βόρειας
Μακεδονίας) στο ΝΑΤΟ.
6 Φεβρουαρίου
Κατάληψη των γραφείων του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου στην Νέα Ερυθραία έκανε ο Ρουβίκωνας μαζί με Κούρδους. Αιτιολογία ο Οτζαλάν.
6 Φεβρουαρίου
Να αναιρεθεί η απόφαση του πενταμελούς Εφετείου
Λάρισας και να κηρυχτεί αθώα η κατηγορούμενη
καθαρίστρια με το πλαστό πτυχίο του Δημοτικού ζήτησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Όλγα
Σμυρλή.
9 Φεβρουαρίου
Έφυγε από τη ζωή η Νίκη Γουλανδρή. Μαζί με τον
σύζυγό της Άγγελο πριν 55 χρόνια ίδρυσαν το Μουσείο Φυσική Ιστορίας στην Κηφισιά. Το 1991 είχε
ανακηρυχτεί Γυναίκα της Ευρώπης. Είχε διατελέσει
Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών την περίοδο
1974-1975. Με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες
και τα Οικονομικά στην Ελλάδα και την Πολιτικολογία και την Φιλοσοφία στην Γερμανία – Ζωγράφος
– Είχε τιμηθεί από την Γαλλία, την Ελληνική Πολιτεία, την Γερμανία, την Σουηδία και από τα Ηνωμένα
Έθνη. Είχε διατελέσει Αντιπρόεδρος της ΕΡΤ και του
ΕΟΤ και μέλος της UNESCO.
10 Φεβρουαρίου
Άλλη μία νύχτα με επεισόδια στην περιοχή γύρω
από το Πολυτεχνείο με μολότοφ και επιθέσεις αναρχικών κατά των αστυνομικών από τους αναρχικούς.
10 Φεβρουαρίου
Έφυγε από τη ζωή η πρώτη Ελληνίδα που γέννησε
ύστερα από μεταμόσχευση καρδιάς το 2004.
12 Φεβρουαρίου
Σαράντα χρόνια έκλεισε η Ισλαμική Επανάσταση χιλιάδες Ιρανοί στους δρόμους για να γιορτάσουν την
επέτειο.
13 Φεβρουαρίου
Στο Μόναχο για τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
13 Φεβρουαρίου
Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις
τους οι αγρότες, όσο η κυβέρνηση αρνείται να τους
συναντήσει.
13 Φεβρουαρίου
Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από
επίθεση βομβιστή-καμικάζι σε λεωφορείο που μετέφερε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.
14 Φεβρουαρίου
Στους 56 έφθασαν οι νεκροί από την γρίπη. Προκλητική αδιαφορία του αρμοδίου υπουργού.
15 Φεβρουαρίου
Κόλαφος για την ΓΑΔΑ είναι το πόρισμα των ελεγκτών υγείας δεν υπάρχουν συνεργεία καθαρισμού
του κτιρίου.
15 Φεβρουαρίου
Ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε την κατεδάφιση 13
ετοιμόρροπων κτιρίων.
15 Φεβρουαρίου
Ανασχηματισμός της Κυβέρνησης.
15 Φεβρουαρίου
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θέλει να επιβάλλει
τις ΗΠΑ ο Πρόεδρος Τραμπ για το τείχος με το Μεξικό.
15-16 Φεβρουαρίου Νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε όλη τη χώρα με χιόνια, βροχές και ανέμους ιδιαίτερα την Κρήτη που
υπάρχουν 4 αγνοούμενοι.
16 Φεβρουαρίου
Βίαια επεισόδια στα Τίρανα εναντίον του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
16 Φεβρουαρίου
Δήλωση Ερντογάν: Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό
της Ελλάδας να δοθεί άδεια λειτουργίας των τζαμιών στην Αθήνα για να λειτουργήσει η Θεολογική
Σχολή της Χάλκης.
16 Φεβρουαρίου
Προκήρυξη εκλογών για τις 28 Απριλίου αποφάσισε

ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.
Τιμήθηκαν οι πρωθυπουργοί Ελλάδας και Βόρειας
Μακεδονίας για την προσφορά τους στην ειρηνική
διευθέτηση των προβλημάτων των δύο χωρών.
16 Φεβρουαρίου
Νέα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας από τους
γνωστούς αγνώστους.
16 Φεβρουαρίου
Οι αγρότες ανέστειλαν προσωρινά τις κινητοποιήσεις.
17 Φεβρουαρίου
Ομάδα του Ρουβίκωνα επιτέθηκε με πέτρες και λοστούς σε κατάστημα στα βόρεια προάστια. Προξένησαν πολλές ζημιές.
Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Αρβανιτάκης. ήταν ο
17 Φεβρουαρίου
φούρναρης της Κω που κάθε μέρα μοιράζει ψωμί
στους πρόσφυγες. Έλεγε για τον Αρβανιτάκη ο ΖανΚλοντ Γιούνκερ: «Ευρώπη είναι ο φούρναρης στην
Κω που δίνει το ψωμί του σε πεινασμένες και ταλαιπωρημένες ψυχές». «Καλό ταξίδι Διονύση Αρβανιτάκη, παντοτινό σύμβολο μιας Ευρωπαϊκής Ελλάδας που νοιάζεται τους αδύναμους». Έτσι τον
αποχαιρέτησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.
17 Φεβρουαρίου
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ κοντά στην Νεάπολη Λακωνίας.
Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. 20χρονος σκότωσε
17 Φεβρουαρίου
τον πατέρα του.
18 Φεβρουαρίου
Νεκροί βρέθηκαν στην Κρήτη οι τέσσερις αγνοούμενοι που είχαν παρασυρθεί με το αυτοκίνητό τους
σε ξεροπόταμο στην Κρήτη.
18 Φεβρουαρίου
Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο παιδάκια 3,5 και 4 ετών
στην Αλίαρτο Βοιωτίας καθώς παίζοντας έπεσαν σε
ανοιχτό βόθρο.
Εισαγγελική παρέμβαση για τον διάλογο Πολάκη19 Φεβρουαρίου
Στουρνάρα που ηχογράφησε ο Υπουργός.
19 Φεβρουαρίου
Στην ηλικία των 90 ετών έφυγε ο πρώην Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου Βασίλης Κόκκινος. Ήταν ο Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου στη δίκη του Ανδρέα
Παπανδρέου.
19 Φεβρουαρίου
Χιονοστιβάδα στην Νότια Γαλλία σκότωσε 9 σκιέρ,
τραυμάτισε 3
20 Φεβρουαρίου
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στα Τουρκικά παράλια βορειοδυτικά της Λέσβου.
21 Φεβρουαρίου
Εισβολή του Ρουβίκωνα στο Εφετείο Αθηνών πέταξαν φέιγ-βολάν και έφυγαν ανενόχλητοι.
21 Φεβρουαρίου
Εισβολή του Ρουβίκωνα στην Πρεσβεία της Βραζιλίας.
21 Φεβρουαρίου
Στάση εργασίας 11:00-14:00 στη Γραμμή 1 του ΜΕΤΡΟ.
21 Φεβρουαρίου
Επίθεση φοιτητών κατά των καθηγητών στο Τμήμα
Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
21 Φεβρουαρίου
Στους 74 οι νεκροί από την γρίπη.
21 Φεβρουαρίου
Αρνητικός ο Εισαγγελέας για τη χορήγηση της 6ης
αδείας του Δημήτρη Κουφοντίνα.
23 Φεβρουαρίου
Ανενόχλητος αλωνίζει ο Ρουβίκωνας, με βαριοπούλες, πέτρες και μπογιές προξένησαν σοβαρές ζημιές σε πολυκατάστημα στην οδό Πειραιώς.
23-24 Φεβρουαρίου Σαρωτική η «Ωκεανίδα». Σφοδρές καταιγίδες, 6.000
κεραυνοί, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας,
θυελλώδης άνεμοι, χιόνια-βροχές-πλημμύρες-πτώση δέντρων σε όλη την Επικράτεια.
24 Φεβρουαρίου
Μπαράζ επιθέσεων από ομάδες νεαρών σε Εξάρχεια και Ζωγράφου.
24 Φεβρουαρίου
Σε βία με νεκρούς και τραυματίες και χάος κατέληξε
η μεγάλη προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός και
να περάσει στην Βενεζουέλα η μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια από την Κολομβία.
27-28 Φεβρουαρίου Στο Ανόι του Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Είχε συνάντηση με
τον Πρόεδρο της Βόρειας Κορέας Κιμ-Γιουνγκ-Ουν.
28 Φεβρουαρίου
Στους 91 έφτασαν οι νεκροί της γρίπης.
28 Φεβρουαρίου
Στην Μόσχα ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
2 Μαρτίου
Ομάδα νεαρών ντυμένοι μασκαράδες με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν στον αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.
2 Μαρτίου
Πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο στο μήκος με επίδοση 8,38μ. ο Μίλτος Τεντόγλου.
Δεύτερη στο τριπλούν με επίδοση 14,50μ. η Βούλα
Παπαχρήστου.
Δεύτερος στο ύψος ανδρών με επίδοση 2,26μ. ο
Κώστας Μπανιώτης.
Τρίτη στο επί κοντώ γυναικών με επίδοση 4,65μ. η
Νικόλ Κυριακοπούλου.
2 Μαρτίου
Μυστήριο με την προσγείωση αεροπλάνου της Βραζιλίας στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, παρέμεινε για 4 ώρες.
4 Μαρτίου
Εξαρθρώθηκε πολυμελής συμμορία αλλοδαπών
που είχε ορμητήριο τα Εξάρχεια. Συνελήφθησαν 138
άτομα, αναζητούνται ακόμη 54 άτομα.
6 Μαρτίου
Αφηνιασμένος ταύρος σκότωσε αγρότη στην περιοχή της Κορίνθου.
6 Μαρτίου
Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια ο ηθοποιός
Φαίδων Γεωργίτσης.
6 Μαρτίου
Απόφαση για ποινική δίωξη στους υπεύθυνους της
πυρκαγιάς στο Μάτι, θεωρήθηκε πλημμέλημα.
7 Μαρτίου
Μακελειό στις φυλακές Κορυδαλλού. Συνεπλάκησαν
οι κρατούμενοι μεταξύ τους 1 νεκρός – 7 τραυματίες.
7 Μαρτίου
Στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα υγείας ο
Μίκης Θεοδωράκης.
16 Φεβρουαρίου

7 Μαρτίου
9 Μαρτίου
9 Μαρτίου
10 Μαρτίου
10 Μαρτίου

11-12 Μαρτίου
12-13 Μαρτίου
13 Μαρτίου
14 Μαρτίου
15 Μαρτίου
15 Μαρτίου

15 Μαρτίου

17 Μαρτίου
17 Μαρτίου
18 Μαρτίου
18 Μαρτίου
18 Μαρτίου
19 Μαρτίου

19 Μαρτίου
20 Μαρτίου
21 Μαρτίου
21-23 Μαρτίου
22 Μαρτίου
25 Μαρτίου
25 Μαρτίου
26 Μαρτίου
26 Μαρτίου
28 Μαρτίου
29 Μαρτίου
29 Μαρτίου
30 Μαρτίου
30 Μαρτίου
30 Μαρτίου
30-31 Μαρτίου
31 Μαρτίου

Στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη ο αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Εκτροχιασμός συρμού της Γραμμής 1 στην κάθοδο
του Σταθμού Ν. Ηρακλείου.
Με φορτηγό έσπασαν την πόρτα εκκλησίας στην
Θεσσαλονίκη και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο.
Μακελειό σε σχολικό συγκρότημα στο Σάο Πάολο
της Βραζιλίας, δύο ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο 6
παιδιά και 2 καθηγητές νεκροί.
Αεροπορική τραγωδία. Αεροσκάφος των Αιθιοπικών
αερογραμμών κατέπεσε 6 λεπτά μετά τη απογείωσή
του από το αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα. Νεκροί
και οι 157 επιβαίνοντες.
Κλειστό για τα αυτοκίνητα το κέντρο της Αθήνας λόγω γυρισμάτων κινηματογραφικής ταινίας.
Νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε όλη την χώρα με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας-βροχές-καταιγίδες-χιόνια.
Νεκρός σε γκρεμό στα Τουρκοβούνια εντοπίστηκε
28χρονος δικηγόρος.
Ο Πρόεδρος της Βολιβίας Μοράλες στην Αθήνα.
Στους 118 έφτασαν οι νεκροί της γρίπης.
Μακελειό στην Νέα Ζηλανδία. 28χρονος επιτέθηκε
με όπλα εναντίον προσκυνητών σε δύο τεμένη. 49
οι νεκροί πάνω από 60 οι τραυματίες. Συνελήφθη ο
δράστης.
Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη και από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γεώργιο Καμίνη η κατασκευή αποτεφρωτηρίων στην Αθήνα.
Επίθεση του Ρουβίκωνα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στην λεωφόρο Μεσογείων με μπογιές, προκάλεσαν φθορές στην είσοδο και τη τζαμαρία.
Διεκόπη ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΠΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ λόγω επεισοδίων από φιλάθλους που εισήλθαν
στον αγωνιστικό χώρο.
Τραγωδία στον Νέο Κόσμο. Μητέρα πέταξε από το
μπαλκόνι του 5ου ορόφου την 4χρονιη κόρη της και
μετά έπεσε και αυτή. Και οι δύο νεκρές.
3 οι νεκροί και 6 οι τραυματίες είναι ο απολογισμός
της επίθεσης σε τραμ στην Ουτρέχτη.
Επεισόδια στην περιοχή του Πολυτεχνείου.
Τριμερής συνδιάσκεψη μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου
– Ισραήλ, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο για την ενεργειακή συνεργασία.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Θανάσης
Γιαννακόπουλος, μία από τις πλέον εμβληματικές
προσωπικότητες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
Το Εφετείο του ΟΗΕ επέβαλε στον Ράντοβαν Κάρατζιτς την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Συμφώνησαν ότι διαφωνούν οι Υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας – Ελλάδας στη διάσκεψη που είχαν
στην Αττάλεια.
Στο Λονδίνο έδωσε δύο διαλέξεις στα Πανεπιστήμια
της Οξφόρδης και LSE η Υπουργός Εργασίας Έφη
Αχτσιόγλου.
Επίθεση με χειροβομβίδα στο Προξενείο της Ρωσίας πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας.
Επίθεση με βόμβα μολότοφ στο σπίτι του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη από αγνώστους.
Επεισόδια σε πολλές πόλεις της χώρας την ημέρα
της Εθνικής εορτής.
Εισβολή του Ρουβίκωνα σε σούπερ μάρκετ στο Αιγάλεω. Πέταξαν φέιγ-βολάν, αποχώρησαν σαν κύριοι.
Αναλγησία του κράτους σε όλο το μεγαλείο του. Καταδίκασαν 90χρονη σε πρόστιμο 200 ευρώ επειδή
στην λαϊκή πωλούσε πλεκτά τερλίκια για να ζήσει.
Εισβολή του Ρουβίκωνα στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ.
Προξένησαν ζημιές.
Στο Βουκουρέστι για την τετραμερή συνδιάσκεψη
των Βαλκανίων ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Καθημερινός πλέον ο κλεφτοπόλεμος αναρχικών
και αστυνομίας στα Εξάρχεια.
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή του Γαλαξιδίου, δεν αναφέρθηκαν ζημιές.
Δήμευση των περιουσιών των Ελλήνων της Χιμάρας
εξήγγειλε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα.
Τζαμί θα γίνει η Αγία Σοφία, δήλωσε ο Τούρκος
Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.
Συνέδριο του ΚΙΝΑΛ στο Φάληρο. Γιορτή για τα 100
χρόνια από τη γέννηση του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου.
Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. 4 νεκροί και 62
τραυματίες σε επεισόδια στα εκλογικά κέντρα.
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Επιτυχημένη η Έκθεση
«Περίτεχνων Κατασκευών»
του Ηλία Σαρατσιώτη

Α
Μ
Ω
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Ι
AΦ
Έκθεση Κατασκευών

Που έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ»
από την 1η έως τις 6 Μαρτίου 2019 (Την επισκέφτηκαν περισσότερα από 200 άτομα)

σο και αν θέλεις να περιγράψεις τα έργα τέχνης που έχει δημιουργήσει ο
Ηλίας, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσεις να μεταφέρεις σε μια κόλλα χαρτί, αυτά
που είδες.
Τα έργα του ήταν το ένα καλύτερο από το
άλλο, αυτό όμως που εμένα με εντυπωσίασε
ήταν η απάντηση που μου έδωσε όταν τον
ρώτησα πως του ήρθε η ιδέα να κάνει αυτές
τις κατασκευές.
«Τα πρώτα ερεθίσματα τα πήρα όταν
ήμουν μικρός από τον πατέρα μου, ο οποίος
ήταν Σιδηρουργός στο χωριο, και τον έβλεπα
το πώς έπαιρνε τα σίδερα, τα πύρωνε στη
φωτιά και έφτιαχνε πέταλα για άλογα.
Εγώ δεν ακολούθησα το επάγγελμα του
πατέρα μου και έγινα Ηλεκτρολόγος, όμως
το Αμόνι, το Καμίνι, η Φωτιά, τα Πυρωμένα
Σίδερα είναι κάθε μέρα μπροστά μου».
Με τον Ηλία εργαζόμαστε στο ίδιο τμήμα
του Αποκλεισμού με διαφορετικές ειδικότητες, κατά γενική ομολογία εκτός από καλός,
ευσυνείδητος και αγαπητός συνάδελφος,
ήταν και ένας πάρα πολύ καλός τεχνίτης.
Βλέποντας τα έργα που δημιούργησε αναρωτήθηκα, εάν δεν είχε γίνει Ηλεκτρολόγος
και σπούδαζε στη Σχολή Καλών Τεχνών, με
το ταλέντο που έχει τι θα ήταν σήμερα;

Ό

Η έκθεση του Ηλία που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» εγκαινιάστηκε
την 1η Μαρτίου από τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργο Γαβρίλη, παρουσία πάρα πολλών συναδέλφων,
πρώην Διευθυντών, Μηχανικών, συνδικαλιστών, εργαζομένων, συνταξιούχων,
φίλων του Μουσείου, της Διευθύντριας
των ΣΤΑ.ΣΥ κας. Αικατερίνης Δεμερούτη.
Και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
της Ελεγκτικής Επιτροπής του Μουσείου και
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ.

Και άλλοι καλλιτέχνες
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν μετά τα εγκαίνια της Έκθεσης του Ηλία
και η πρόταση μου προς τη Διευθύντρια των
ΣΤΑ.ΣΥ κα. Αικατερίνη Δεμερούτη, τα έργα
του Ηλία και εκείνα του Γιάννη Κωνσταντάρα
να εκτεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα, μάθαμε ότι:
Ο συνάδελφος Κώστας Τζανετόπουλος
έχει δημιουργήσει περισσότερους από 50 πίνακες ζωγραφικής και ο συνάδελφος Βασί-

λης Σταθούσης έχει κατασκευάσει μουσικά
όργανα (μπουζούκια).
Ο Κώστας είπε ότι τα έργα του θα τα εκθέσει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» από την Παρασκευή 10 Μαΐου έως την Παρασκευή 24 Μαΐου.
Ο Βασίλης το σκέπτεται…
Περιμένουμε την Διευθύντρια κα. Αγγελική Ντόλκα και τον Γιώργο Βασιλάκη να εκθέσουν και εκείνοι τις φωτογραφίες από το
πλούσιο αρχείο που διαθέτουν.
Αλλά και όποιον άλλο συνάδελφο ή συναδέλφισσα διαθέτει το οποιοδήποτε υλικό και
θέλει να το εκθέσει, τιμώντας τα 150 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ της
Εταιρίας μας.
Μανώλης Φωτόπουλος
Πρόεδρος του Μουσείου
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
ΣΑΠ – ΕΗΣ - ΗΣΑΠ

από παλαιά άχρηστα εξαρτήματα μηχανημάτων
από τον Αρχιτεχνίτη του Εργοστασίου
Γιάννη Κωνσταντάρα
Άξιοι συνεχιστές των παλαιοτέρων τεχνιτών
του Εργοστασίου, τόσο ο Ηλίας Σαρατσιώτης
με την εκπληκτική Έκθεση των κατασκευών
του, που παρουσίασε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» από την 1η
έως τις 6η Μαρτίου 2019, έκθεση η οποία
ήταν αφιερωμένη στα 150 ΧΡΟΝΙΑ της ιστορίας των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, όσο και Γιάννης
Κωνσταντάρας με τις πρωτόγνωρες δημιουργίες του οι οποίες θα εκτεθούν τον Σεπτέμβριο του 2019, όχι μόνο συγκινούν εμάς
τους παλαιότερους, αλλά και μας κάνουν
υπερήφανους όταν βλέπουμε νεότερους
συναδέλφους μας με τις ενέργειές τους και
τη συμπεριφορά τους, να μας υπενθυμίζουν
ότι η αγάπη για τη δουλειά μας, για τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και τους συναδέλφους
μας είναι διαχρονική.
Και ιδιαίτερα όταν οι συνάδελφοι αυτοί
αρνήθηκαν!!! να καταστρέψουν και να πετάξουν στους κάδους των σκουπιδιών πολλά εργαλεία ή εξαρτήματα μηχανημάτων ή
μηχανήματα, που μέχρι πριν από λίγο καιρό
είχαν ζωή!!! και ήταν χρήσιμα!!! για τη δουλειά τους, αλλά και για τη λειτουργία του
«Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου».
Για όλους εμάς που για να δημιουργήσουμε
το Μουσείο, μαζεύουμε και εμείς ότι άχρηστο
βρίσκουμε στις αποθήκες, τις μάντρες στους
κάδους και τα βαρέλια των σκουπιδιών και
σήμερα βρίσκονται εκτεθειμένα στις προθήκες του Μουσείου και άλλα φυλαγμένα στις
αποθήκες και τα εργαστήρια του Μουσείου,
ήταν όχι μόνο έκπληξη, αλλά και ελπίδα ότι
υπάρχουν και άλλοι!!! που αγαπάνε τη δουλειά τους, τους συναδέλφους τους και την
πλούσια ιστορία της Εταιρίας μας.
Συνάδελφε Ηλία και Συνάδελφε Γιάννη
Σας ευχαριστούμε
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες
για την Έκθεση του Γιάννη Κωνσταντάρα
στον επόμενο «Ηλεκτρικό».
Η Διοίκηση

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
13-9-2001
Συγχαρητήρια στους αγαπητούς Συναδέλφους σιδηροδρομικούς του
ΗΣΑΠ, εν ενεργεία και συνταξιούχους που τόσο πολύ αγαπήσανε την δουλειά τους και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που κάνουν την προβολή της
υπηρεσίας τους μέσω του μουσείου που έχουν δημιουργήσει. Εμείς οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ τους ζηλεύουμε διότι μέσω του μουσείου που δημιούργησαν, αναδεικνύουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. Συγχαρητήρια στον
αξιότιμο πρόεδρο των συνταξιούχων της υπηρεσίας σας κ. Μανώλη Φωτόπουλο και στο Δ.Σ. των συνταξιούχων.
Κώστας Νερολής
Πρόεδρος Συν. Σιδ. ΟΣΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ
13-9-2001
Με την παρουσία μου σήμερα στις 13-9-2001 στο Μουσείο και στα γραφεία των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την παράδοση που κρατάνε
για το Μουσείο, αλλά και τη ζεστή γωνιά που έχουν για τους συνταξιούχους
που βρίσκουν αγάπη και ανταπόκριση, στο Δ.Σ., στον Πρόεδρο Μανώλη
Φωτόπουλο που εργάζεται αδιακρίτως για το καλό του Μουσείου και των
Συνταξιούχων. Θέλω να του δώσω προσωπικά τα θερμά μου συγχαρητήρια
και να εργάζεται στο μέλλον όπως και εργαζόταν και στο παρελθόν.
Ο Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης
Συνταξιούχων Σιδ/κών (ΕΝΟΤΗΤΑ)
Παναγιώτης Βασιλόπουλος
13-9-2001
Με την ευκαιρία μιας εθιμοτυπικής επίσκεψής μου στα Γραφεία σας,
προσκεκλημένος του Πρόεδρου σας και φίλου μου Μανώλη Φωτόπουλου
προ πολλού χρόνου, μου δόθηκε η ευκαιρία να δω ένα πλήθος μουσειακού
υλικού του κλάδου σας, πρόχειρα στοιβαγμένο και θα έλεγε κανείς, όπως
και εγώ είπα, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.
Δεν έκρυψα και τολμώ να το πω, την απορία μου αν το σπάνιο αυτό υλικό

θα μπορούσε κάποτε να αποτελέσει εκθεσιακό αντικείμενο.
Σήμερα 13-9-2001 εξεπλάγην.
Σήμερα αναγκάστηκα με αυτά που έχετε φτιάξει και που είδα να αναθεωρήσω πολλά πράγματα.
Σήμερα ένιωσα να με καταλαμβάνει ένα αίσθημα ζήλιας και από την άλλη μια υπερηφάνεια που στο έργο που είδα, υπάρχει η σφραγίδα φίλων
μου, συνεργατών μου και εκλεκτών συναδέλφων σας.
Είχα τη χαρά κατά το παρελθόν πολλές φορές να αναφερθώ στη συναδέλφωση και να εξάρω την ομοψυχία σας ως Συλλόγου.
Σήμερα νιώθω επιτακτική την ανάγκη να ομολογήσω και να καταθέσω
ότι νιώθω τιμή που σας γνώρισα και ευτυχία που συνεργάστηκα μαζί σας.
Μου επιβάλλεται να υποκλιθώ, να σας συγχαρώ και να σας συστήσω
όσο μου επιτρέπετε, να κρατήσετε αυτή σας την ενότητα αλώβητη.
Εσείς ένας τόσο μικρός αριθμητικά Σύλλογος που έχετε τόσο μεγάλο
αστικό φρόνημα και τόσο πολύμορφη πολιτιστική δραστηριότητα, δεχθείτε
από έναν ελάχιστο συνάδελφό σας που εκπροσωπεί τον πολυπληθέστερο
Πανελλήνιο Σύλλογο με 26.000 μέλη ένα μεγάλο μπράβο.
Είστε θαυμάσιοι, είστε το αλάτι του σύγχρονου και του αυριανού Συνδικαλισμού. Συγχωρέστε με για τη ζήλια. Ανθρώπινη αδυναμία είναι.
Συναδελφικά και με ιδιαίτερη τιμή
Κωσ. Λουκόπουλος
Γενικός Γραμματέας του
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ
20-10-2002
Βαθειά μου είναι η εντύπωση ή καλύτερα η συγκίνησή μου με την επίσκεψή μου στο ιστορικό Μουσείο ΗΣΑΠ-ΕΗΣ. Μπροστά μου ξετυλίχθηκε
μια ολόκληρη ιστορία ζωής και όχι μόνο εκείνη που έζησα προσωπικά από
το 1936 που άρχισα εργαζόμενος εισπράκτορας στα τραμάκια της παραλίας,
αλλά και η προηγούμενη που δεν έζησα και τώρα ξετυλιγόταν μπροστά
μου περιδιαβάζοντας τα εκθέματα του Μουσείου.
Είδα τον εαυτό μου στα Τραμ της Παραλίας να ακούει το καμπανάκι των

μηχανοδηγών και να χτυπάει και αυτός το κουδούνι του εισπράκτορα τραβώντας το σχοινάκι της οροφής. Τον είδα ακόμη στα εκσυγχρονισμένα
Τραμ του Περάματος και στα βαγόνια Γαλλικών εργοστασίων του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου. Τον είδα να κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά απ’ τις
πόρτες των βαγονιών, τα κλειδιά ακύρωσης εισιτηρίων και την καραμούζα
στο στόμα να δίνει το σύνθημα αναχώρησης του τραίνου. Μπροστά μου παρήλασαν μηχανοδηγοί τρέχοντας απ’ τη μία άκρη της πλατφόρμας στην άλλη με τη σχετική μανέτα ξεκλειδώματος της μηχανής για να οδηγήσουν το
τραίνο από Πειραιά σε Αθήνα και αντίστροφα σαν άκουγαν τη σχετική μπουρού του Σταθμάρχη Κίνησης να γρυλίζει.
Ακόμα αστραπιαία πέρασαν μπροστά μου οι χίλιοι και πλέον εργαζόμενοι
της εποχής μου με τις στολές τους αι της Κίνησης και τα εργαλεία τους οι
εργαζόμενοι στις Γραμμές, τον Αποκλεισμό και το Εργοστάσιο. Τους είδα
με τους βαθμοφόρους τους και τους εργοδηγούς τους. Απλά ακόμα ήλθαν
στη μνήμη μου και οι δύο αξιόλογοι συντελεστές οργάνωσης και εξέλιξης
της εταιρίας ΗΣΑΠ-ΕΗΣ, Γενικοί Διευθυντές για 7 περίπου δεκαετίες οι
Αλέξανδρος Βλάγκαλης και Στρατής Ανδρεάδης.
Ομολογώ ότι έζησα μέσα σε λίγα λεπτά μια ιστορία δεκαετιών για το
γράψιμο της οποίας αποφασιστικά συνέβαλαν και οι σημερινοί απόμαχοι
με τους οποίους και εγώ ως Πρόεδρός τους στα σκληρά χρόνια της Γερμανοϊταλικής Κατοχής δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας για τον Ηλεκτρικό
Σιδηρόδρομο και τη διάσωσή του απ’ την καταστροφή κατά την υποχώρηση
των δυνάμεων κατοχής της χώρας μας.
Συνιστώ στον καθένα και επάνω απ’ όλους τους εργαζόμενους και απόμαχους να επισκέπτονται το Μουσείο γιατί η ιστορία μαζί με το σήμερα και
διδάσκουν και καθοδηγούν το μέλλον.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση του Μουσείου και ξεχωριστά στον εμπνευστή και πρωτεργάτη της
οργάνωσης σημερινό Πρόεδρο Μανώλη Φωτόπουλο.
Γιάννης Παπαδημητρίου
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ, Πρώην Βουλευτής
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ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣ - ΗΣΑΠ

Νεοι εταιροι και Φιλοι
του Μουσείου
Οι παρακάτω συνάδελφοι συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ και μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
με αίτησή τους από την 1η Μαρτίου 2019 εντάχτηκαν στη δύναμη των Εταίρων του Μουσείου:
• Αλεξαντωνάκης Νίκος
• Σαρατσιώτης Ηλίας
• Σκούρας Γιώργος
• Βασιλάκης Σπύρος
• Σταθούσης Βασίλης
• Τζανετόπουλος Κώστας
Και οι κ.κ. κα. Έλενα Σκόπα εργαζόμενη στην Εταιρία
• Κονδυλία Εμμ. Φωτοπούλου σύζυγος συνταξιούχου ΗΣΑΠ
• Γεωργία Βασ. Σταθούση σύζυγος συνταξιούχου
ΗΣΑΠ
• Γιολάντα Ηλ. Μπονάρου σύζυγος συνταξιούχου
ΗΣΑΠ εντάχθηκαν στη δύναμη των Φίλων του
Μουσείου.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Συνταξιούχοι
των ΗΣΑΠ ενταχτείτε και εσείς στη δύναμη των
Εταίρων του Μουσείου.
Το Μουσείο μας χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ανανέωση, για να έχει όχι μόνο παρόν, αλλά
και μέλλον.
Σας περιμένουμε. Το Μουσείο είναι ανοιχτό
όλες τις ημέρες της εβδομάδας από το πρωί στις
9:00 μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι.
Η Διοίκηση

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
εκινήσαμε από τις 27 Φεβρουαρίου με την Έκθεση Ιστορικών Εντύπων και Φωτογραφιών σε 5 μεγάλα ταμπλό που
έχουμε τοποθετήσει έξω από την είσοδο του Μουσείου.
Ακολούθησε η Έκθεση των Περίτεχνων Κατασκευών του
Ηλία Σαρατσιώτη από την 1η έως την 6η Μαρτίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ».
Εκδώσαμε Δελτίο Τύπου για την ιστορική αυτή επέτειο.
Πραγματοποιούμε καθημερινά ξεναγήσεις σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.

Ξ

Γνωστοποιήσαμε στο Ελληνικό Τμήμα του ICOM, στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Υπουργείου Πολιτισμού και στο Υπουργείο Πολιτισμού ότι
στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 19
Μαΐου για τη ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, θα συμμετέχουμε με
εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 150 ΧΡΟΝΙΑ της Εταιρίας μας.
Η πρόσκληση του Υπουργείου και του ICOM απευθύνεται
σε 128 Μουσεία, μεταξύ των οποίων και το δικό μας.

Και συνεχίζουμε γιατί αυτή είναι η αποστολή μας ως μοναδικός
φορέας διατήρησης και προβολής της πλούσιας ιστορίας των ΣΑΠ
- ΕΗΣ - ΗΣΑΠ, να την αναδεικνύουμε και να την προβάλλουμε.
Ωστόσο αρνητική εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι
τόσο η Διοίκηση της Εταιρίας, όσο και τα Σωματεία των εργαζομένων στον χώρο (ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ) μέχρι σήμερα δεν
είδαμε να έχουν εκδώσει καμία ανακοίνωση για την ιστορική
αυτή επέτειο των 150 ΧΡΟΝΩΝ της Εταιρίας.
Η Διοίκηση

Μαθητές και Μαθήτριες από την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ρουμανία,
μαζί με τους Μαθητές και Μαθήτριες του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά
και τους καθηγητές τους επισκέφτηκαν το Μουσείο μας

Δωρεές για το Μουσείο
• Βασιλόπουλος Χρήστος
• Μαντούκας Νίκος
• Ανώνυμοι φίλοι του Μουσείου
• Τατούλης Μελέτης
• Ματσής Στέλιος
• Σταθούση Γεωργία
• Παπαντωνοπούλου Δήμητρα
• Τσαμπάσης Βαγγέλης
• Λεμονής Νίκος
• Γαβρίλης Γιώργος

25,00 Ευρώ
20,00 Ευρώ
50,00 Ευρώ
25,00 Ευρώ
50,00 Ευρώ
20,00 Ευρώ
15, 00 Ευρώ
10,00 Ευρώ
10,00 Ευρώ
26,00 Ευρώ

Δωρεές εις μνήμη
•
•

•

Η κα. Μπουζαλά Ευγενία κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 20,00 Ευρώ
εις μνήμη του συζύγου της Νίκου Μπουζαλά.
Ο συνάδελφος Σαρατσιώτης Ηλίας, κατέθεσε
υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των
100,00 Ευρώ εις μνήμη του θείου του Νίκου
Μπουζαλά.
Η κα. Δημητρίου Ερμιόνη κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50,00 Ευρώ
εις μνήμη του συζύγου της Δημήτρη Δημητρίου.

Τα Νεότερα
για την έκδοση
του βιβλίου Λευκώματος
πως πληροφορηθήκαμε ύστερα από έντονες παρεμβάσεις του Αντιπεριφερειάρχη
Πειραιά κ. Γιώργου Γαβρίλη ξεπεράστηκαν
τα προβλήματα!!! που είχαν δημιουργηθεί με τις
υπογραφές των ΠΡΟΛΟΓΩΝ από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και το ΒΙΒΛΙΟ θα εκδοθεί.
Τώρα εάν ρωτήσετε το πότε και που θα γίνει
η παρουσίαση του ΒΙΒΛΙΟΥ απάντηση δεν έχουμε
πάρει μέχρι σήμερα στο από 8 Μαρτίου 2019 έγγραφο υπόμνημα του Μουσείου.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί
και άλλη παρέμβαση του κ. Γαβρίλη για να γίνει
η παρουσίαση και κυκλοφορία του ΒΙΒΛΙΟΥ.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τα Σωματεία των εργαζομένων και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν έχουν πληροφορηθεί το γιατί
μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το ΒΙΒΛΙΟ;
Και εάν το γνωρίζουν συμφωνούν;
Εάν υπάρχει απάντηση να τη γνωστοποιήσουν για να την μάθουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.
Η Διοίκηση

Ό

Τι ανέφερε στην επιστολή του προς το Μουσείο ο Διευθυντής του Γυμνασίου κος. Ιωάννης Φριλίγκος
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
«…Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που θα φιλοξενήσετε στους χώρους του Μουσείου
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων τους μαθητές του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «Europa: ti vedo
e ti vivo» (και κωδικό: 2016-1ΙΤ02-ΚΑ201-024417) και οι μαθητές μας θα συνοδεύονται από 36
συνομηλίκους τους οι οποίοι προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα: την Ιταλία,
την Γαλλία, την Ισπανία και την Ρουμανία. Σκοπός του συγκεκριμένου και φιλόδοξου τριετούς
προγράμματος είναι η προώθηση της κατανόησης των ευρωπαϊκών αξιών όπως η ελευθερία, η
ειρήνη, η δημοκρατία, η ισότητα, ο διάλογος κλπ. όπως αυτές τις αποκαλύπτουν και τις «αφηγούνται» τα μνημεία ή τα εκθέματα των μουσείων της κάθε χώρας-εταίρου. Πρόκειται για μια
βιωματική προσέγγιση της ιστορίας που έχει ως στόχο σε κάθε χώρα και τόπο που οι μαθητές
επισκέπτονται να γνωρίσουν το παρελθόν και μέσα από αυτό να κατανοήσουν το παρόν.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που έχουμε σχεδιάσει για τους μαθητές εντάσσεται και η επίσκεψή μας στο Μουσείο σας, όπου φυλάσσονται μεταξύ άλλων σπάνια εκθέματα όπως η σημαία
των Ναζί αλλά και αντικείμενα που φέρουν τον αγκυλωτό σταυρό. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να
δώσετε την ευκαιρία στη νέα γενιά των Ελλήνων αλλά και των υπολοίπων Ευρωπαίων πολιτών, να
δουν από κοντά τα εκθέματα αυτά και έτσι να γνωρίσουν μέσα από πρωτογενείς πηγές την ιστορία
της πόλης του Πειραιά, μιας πόλης που πλήρωσε βαρύ τίμημα για τις αξίες της ελευθερίας και της

Δωρεές για το Μουσείο (Εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)
•Χαϊντιντόγλου Ανδρέας: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ.
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου: Ένα (1) Δελτίο Ελευθέρας Κυκλοφορίας ΗΣΑΠ έκδοσης 4-1-1988.
• Σερέτης Παναγιώτης: Εργαζόμενος ΗΣΑΠ
Αρχιτεχνίτης Α΄ Τμήματος Επισκευής Οχημάτων Σιδηροδρόμου. Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Ένα (1) ορειχάλκινο εξάρτημα αντλίας νερού.
• Καλυκάκης Γιάννης: Εργαζόμενος ΗΣΑΠ –
Εργοδηγός Σηματοδότησης. Εδώρισε για τους
εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Ένα (1)
σφικτήρα βελόνης αλλαγών και ένα (1) Ανορθωτή Συνεχούς Ρεύματος 380V.
• Λαγουδάκης Κωνσταντίνος:
Υιός του αείμνηστου συναδέλφου μας Αντώνη Λαγουδάκη.
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου: Ένα (1) Κανονισμό Προσωπικού
Εξωτερικών Υπηρεσιών Προσωπικού ΕΗΣ, έκδοσης 1940. Ένα (1) Καταστατικό της Ένωσης
Προσωπικού ΕΗΣ έκδοσης 1920. Ένα (1) βιβλιαράκι ευρετήριο με συμβεβλημένους ιατρούς στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΣΑΠ.
• Ζήσης Χαράλαμπος: Τομεάρχης Υλικού
Γραμμής 1. Παραχώρησε προς το Μουσείο:

Μία (1) παλαιά κάθετη ξύλινη συρταροθήκη
με επτά (7) συρτάρια και με αριθμό απογραφής 355/2007, πενήντα μία(51) ιστορικές φωτογραφίες από τα οχήματα Σιδηροδρόμου,
Τραμ Παραλίας, Περάματος, Ηλεκτράμαξες,
Αμαξοστάσια, Σταθμούς και Ατμήλατο.
• Μακματζόγλου Παρασκευή:
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου: Ένα (1) Κανονισμό Προσωπικού
Εξωτερικών Υπηρεσιών ΗΣΑΠ έκδοσης 1984.
Ένα (1) Κανονισμό Υπηρεσίας Ηλεκτροδηγών
ΗΣΑΠ έκδοσης 1979. Ένα (1) Καταστατικό Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ.
Ένα (1) Αντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΟΥ
(20-3-1985). Ένα (1) Καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ έκδοσης 1983. Ένα (1)
Καταστατικό Επικουρικής Αποζημίωσης Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΚΕΑΠ – ΗΣΑΠ) έκδοσης 1990.
Έξι (6) Υπηρεσιακά Σημειώματα (1983-19841985-1986). Ένα (1) περιοδικό (Τηλεθεατής)
με συνεντεύξεις και άλλων γυναικών Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ, έκδοσης Μάρτιος 1991.
• Αθανασόπουλος Σταύρος: Συνταξιούχος
ΗΣΑΠ Εδώρισε για τους Εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου ταινίες Μισθοδοσίας των ετών
1980 – 1981 – 1982 – 1983.

ειρήνης και να συμβάλλετε με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων του προγράμματός μας...»
Στην επίσκεψη-εκδήλωση συμμετείχαν 70 μαθητές και μαθήτριες, 5 καθηγητές, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου και οι συνάδελφοι Κώστας Βασιλείου ο οποίος είχε
παραλάβει από τους εργάτες Γραμμής την Γερμανική σημαία και ο συνάδελφος Γιώργος Λιώσης
στον οποίο ο συνάδελφος Βασιλείου το 1986 του είχε παραδώσει τη σημαία για να εκτεθεί σε
Μουσείο που θα έφτιαχναν οι εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ.
Ο συνάδελφος Λιώσης όπως είναι γνωστό για 32 χρόνια φύλαγε και συντηρούσε τη σημαία
και τον Ιανουάριο του 2018 στην εκδήλωση κοπής πίτας του Σωματείου την παρέδωσε στον
Πρόεδρο του Μουσείου για να εκτεθεί στο Μουσείο.
Στην εκδήλωση που έγινε στις 5 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΟΜΟΝΟΙΑ»,
για τους μαθητές και μαθήτριες του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου και των φιλοξενουμένων
μαθητών και μαθητριών και των καθηγητών τους οι κ.κ. Φωτόπουλους Μανώλης και Γεώργιος
Λιώσης έδειξαν τη Σημαία, ενώ οι καθηγήτριες του Γυμνασίου πρόβαλαν μέσω του προτζέκτορα
φωτογραφίες από τις καταστροφές του Πειραιά και των εγκαταστάσεων του Σταθμού κατά τη
διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ήταν μία συγκινητική εκδήλωση που στους παλαιότερους ξύπνησε μνήμες.
Μνήμες άσχημες, γιατί οι θηριωδίες των Γερμανών δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστούν και
καλά κάνουν οι καθηγητές του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου που τις θυμίζουν στα παιδιά.
Μακάρι να τους μιμηθούν και άλλα σχολεία.
Η Διοίκηση

Επισκέψεις Σχολείων και Συλλόγων στο Μουσείο
5-12-2018: 7ο ΣΕΚ Α΄ Περάματος (άτομα 27)
5-12-2018: Φοιτητές Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (άτομα 12)
6-12-2018: Γενικό Λύκειο Νέας
Χαλκηδόνας (άτομα 58)
11-12-2018: 1ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων
(άτομα 80)
13-12-2018: 9ο Γυμνάσιο Ιλίου (άτομα 110)
14-12-2018: ΚΕΤΕΚ Αιγάλεω ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας (άτομα 12)
17-1-2019: 7ο ΣΕΚ Πειραιά 1ο ΕΠΑΛ
Περάματος (άτομα 25)
21-1-2019: 120ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
(άτομα 40)
24-1-2019: ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων (άτομα 15)
25-1-2019: 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου (άτομα 10)
5-2-2019: Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο
Πειραιά (άτομα 75)
8-2-2019: Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
Natasha’s Babyland

Wonderland (άτομα 28)
11-2-2019: 7ο Εργαστηριακό Κέντρο
Πειραιά (άτομα 22)
12-2-2019: 4ο Γυμνάσιο Πετρούπουλης
(άτομα 66)
19-2-2019: 103ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Α΄ Τμήμα (άτομα 45)
21-2-2019: 103ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Β΄ Τμήμα (άτομα 45)
22-2-2019: 49ο Γενικό Λύκειο Αθηνών
(άτομα 60)
5-3-2019: 133ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
(άτομα 80)
14-3-2019: 2ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας
(άτομα 45)
20-3-2019: Γενικό Λύκειο Ι. Μ.
Παναγιωτόπουλου (άτομα 47)
31-3-2019: Σύλλογος Ισραηλινών
(άτομα 50)
Σύνολο = άτομα 952

ΕΚΔΗΛώΣΕΙΣ στους χώρους του Μουσείου και στην αίθουσα «ΟΜΟνΟΙΑ»
• 20-1-2019: Εκδήλωση Γενεθλίων του μαθητή Αλέξιου Γεωργόπουλου. Συμμετείχαν
80 άτομα
• 17-2-2019: Εκδήλωση γενεθλίων του μαθητή
Ιωακείμ Θεοχαρίδη. Συμμετείχαν 65 άτομα
• 1η έως 6-3-2019: Έκθεση «Περίτεχνων Κατασκευών» του Ηλία Σαρατσιώτη. Την επι-

σκέφτηκαν 200 άτομα
• 16-3-2019: Εκδήλωση γενεθλίων του μαθητή
Άγη Καράμπελα. Συμμετείχαν 75 άτομα
• 31-3-2019: Εκδήλωση γενεθλίων των μαθητών Ειρήνης και Γιώργου Οικονόμου-Κόντρα.
Συμμετείχαν 70 άτομα.
Σύνολο = 490 άτομα

