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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Δημοκρατία είναι το θαυμάσιο
και ευαίσθητο πολίτευμα το

οποίο όμως είναι πολύ δύσκολο
στην εφαρμογή του. Ως εκ τούτου
προϋποθέτει ειδικές συνθήκες,
χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να
ανθήσει και να καρποφορήσει. Η
Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα
άγνωστο ακόμα και στους ειδικούς. 

Γνωστό είναι μόνο το όνομά της
που το σφετερίζονται οι

κρατούντες την εξουσία
προκειμένου να βαπτίσουν τα
σημερινά κοινοβουλευτικά
πολιτεύματα, τα οποία μόνο
επιφανειακή σχέση έχουν μαζί
της. Η Δημοκρατία σαν
φιλοσοφική θέση καθορίζει την
έννοια και την αξία του ανθρώπου. 

Σαν πολίτευμα π.χ.
κοινοβουλευτική δημοκρατία,

θεμελιώνει τη λαϊκή κυριαρχία,
κατοχυρώνει όλες τις μορφές της
ελευθερίας και επιτρέπει στο λαό
να μετέχει στη διακυβέρνηση της
χώρας, διαμέσου των επιλεγμένων
αντιπροσώπων του. Σαν τρόπος
ζωής ασχολείται με την
προσωπική καλλιέργεια και την
πολιτικοκοινωνική δραστηριότητα
των ατόμων. 

Ηαλήθεια είναι ότι για να
προχωρήσει η χώρα μας

μπροστά, απαιτείται η δημιουργία
ενός ισχυρού εθνικού
δημοκρατικού μετώπου που θα
στηρίζει τις ουσιαστικές
μεταρρυθμίσεις, θα πείθει τους
πολίτες για τα οφέλη που θα
προκύψουν από τις αλλαγές αυτές
και κυρίως θα λειτουργεί ως
ασπίδα σωτηρίας απέναντι στο
τοξικό μίσος, στον απέραντο
λαϊκισμό και στα κομματικά
συντεχνιακά τερτίπια. 

Χρειαζόμαστε επιτέλους
περιεχόμενο, ουσία και

πολιτικό ρεαλισμό για να
μπορέσουμε να επιλύσουμε τα
τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζει η χώρα μας και τότε
μόνο θα μπορούμε να είμαστε
υπερήφανοι γιατί εφαρμόσαμε τη
Δημοκρατία στον τόπο που
γεννήθηκε.

Η Διοίκηση

   Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Τι είναι 
Δημοκρατία Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Σωματείου μας λό-
γω των καλοκαιρινών διακοπών θα παραμείνουν κλειστά
από 22 Ιουλίου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε και πάλι
κοντά σας από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου.

Όμως και το καλοκαίρι θα είμαστε κοντά σας για όποιο

πρόβλημα αντιμετωπίζετε και θα προσπαθούμε από κοινού
να το επιλύσουμε. Έτσι όταν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε
πρόβλημα να μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω
των κινητών τηλεφώνων και να είστε βέβαιοι ότι είμαστε
δίπλα σας αρωγοί και συμπαραστάτες.

Η Διοίκηση

Τι ζητάμε με το ψήφισμά μας

1. Την άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που
μείωσαν τις συντάξεις μας πάνω από 50% και να επανέλ-
θουν οι συντάξεις μας στο ύψος που ήταν το 2009 πριν τη
ψήφιση των μνημονίων.

2. Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα
και επιδόματος διακοπών.

3. Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις στα είδη
πρώτης ανάγκης.

4. Τη μείωση της φορολογίας και να επανέλθει το αφορολό-
γητο για τον μισθωτό και τον συνταξιούχο στα 12.000 ευρώ.

5. Τη μείωση της συμμετοχής μας στα φάρμακα.

6. Τη μη συμμετοχή των συνταξιούχων στα διαγνωστικά
κέντρα.

7. Την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομει-
ακής περίθαλψης καθώς σήμερα είναι ανύπαρκτη.

8. Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας στο ύψος που απαι-
τούνται.

9. Ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω θανάτου στις χήρες να
ανέλθει στο 70% της σύνταξης που ελάμβανε ο αποβιώσας
σύζυγος.

10.Να δοθεί έστω και τώρα στους ελάχιστους αντιστασιακούς
που βρίσκονται στη ζωή το επίδομα Εθνικής Αντίστασης.

Αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 7

Η λειτουργία των γραφείων
του Σωματείου το καλοκαίρι

3 Είχε πολλούς αποδέκτες όπως τον Πρωθυπουργό, τους Αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων, Υπουργούς, Βουλευτές και κρατικούς λειτουργούς

Οι πρώτες ζέστες ήρθαν και το καλοκαίρι που έρχεται
προμηνύεται να είναι θερμό με κρύα όμως συναισθήματα
καλούνται να το αντιμετωπίσουν οι συνταξιούχοι καθώς η
πολιτεία τους έχει εντάξει στο περιθώριο της ζωής. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το βάλουμε κάτω. Το
αντίθετο μάλιστα. Με πείσμα, με δύναμη και με αισιοδοξία
θα επιμένουμε για να ζήσουμε. Έτσι σε πείσμα όλων κατα-
στρώνουμε τα σχέδιά μας για τις καλοκαιρινές αποδράσεις
μας με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για το βουνό ή τη θά-

λασσα, δεν έχει σημασία, αρκεί να είμαστε μακριά από τα
αστικά κέντρα για να γλυτώσουμε από την αφόρητη ζέστη
της Αθήνας και από την πλύση του εγκε-
φάλου που μας κάνουν τα μαζικά μέσα
επικοινωνίας για να απολαύσουμε
τις δροσερές μέρες και νύχτες του
καλοκαιριού μακριά από όσα μας
ενοχλούν και μας κουράζουν. 
Η Διοίκηση

Καλό καλοκαίρι



ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ
Συλλέκτης Εισιτηρίων 1974-2019

Ο αδόκητος θάνατος του αγαπητού συναδέλφου
και φίλου βύθισε σε βαρύ πένθος την οικογένειά
του, τους συγγενείς του, τους φίλους του και τους
συναδέλφους του που τόσο αγαπούσε και τον αγα-
πούσαν. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσει κα-

νείς τον πόνο του και τη θλίψη του στους χαροκαμένους γονείς και την
οικογένεια του Φώτη. Ο θάνατος τους έκοψε τα φτερά καθώς ο Φώτης
θα απουσιάζει από κοντά τους. Υπάρχει όμως η εξ ύψους παρηγορία κα-
θώς ο Φώτης θα βρίσκεται στον ουρανό στην αγκαλιά των αγγέλων και
από εκεί ψηλά θα βλέπει όλους αυτούς που αγάπησε στη σύντομη επί-
γεια ζωή του. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να θέλεις να γράψεις, να
θέλεις να μιλήσεις για κάποιον που έφυγε όταν αυτός ο κάποιος είναι
αγαπημένος συνάδελφος και φίλος. Τέτοιες ώρες τα λόγια βγαίνουν δύ-
σκολα. Είναι φτωχά και ανήμπορα να περιγράψουν τα συναισθήματα
όλων αυτών που γνώρισαν, συνεργάστηκαν και αγάπησαν τον Φώτη που
έφυγε ξαφνικά από κοντά μας στην ηλικία των 45 ετών. Ο Φώτης δεν
ήταν μόνο ένας καλός συνάδελφος και φίλος, ήταν και ένας υπέροχος
άνθρωπος με σπάνιες αρετές και χαρίσματα που στη σημερινή κοινωνία
όλο και πιο δύσκολα, όλο και πιο σπάνια συναντά κανείς. Εργάστηκε
στους ΗΣΑΠ μέχρι το 2010 που συνταξιοδοτήθηκε με υπευθυνότητα και
τιμιότητα παρά τα όποια προβλήματα αντιμετώπιζε, τα οποία τα αντιμε-
τώπιζε πάντα με το χαμόγελο στα χείλη του και με έναν γλυκό λόγο για
τον καθένα μας και έτσι θα τον θυμόμαστε για πάντα. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ συνάδελφε Φώτη στην αιώνια ζωή και στη γη του παραδείσου.

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αρχικλειδούχος 1927-2019

Στην ηλικία των 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο
συνάδελφος Πέτρος Βεντούρης. Φτωχό παιδί ήλ-
θε από την πατρίδα του την Κίμωλο για να αναζη-
τήσει μία καλύτερη ζωή στον Πειραιά. Εργάστηκε
πολλά χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή του στους

ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε το 1990 με την ειδικότητα του Αρχι-
κλειδούχου. Ήταν ένας εργατικός και φιλότιμος συνάδελφος και όσοι
τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του έχουν να πουν ένα καλό λόγο
γι’ αυτόν. Οι ευχές όλων συνοδεύουν τον αξιομακάριστο Πέτρο στο αι-
ώνιο ταξίδι. Το χώμα της Αττικής γης που τον δέχτηκε στους κόλπους
του, ας είναι ελαφρύ. Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ συνάδελφε Πέτρο.

ΛΥΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θυρωρός Έλξης 1960-2019

Στις 17 Απριλίου 2019 στην ηλικία των 59 ετών
έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο συνάδελφος Γιάν-
νης. Εργάστηκε στους ΗΣΑΠ ως Θυρωρός Έλξης
μέχρι το 2011 που συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν ένας
αθόρυβος εργαζόμενος, τίμιος και με καλή καρ-

διά, αγαπητός με όλους τους συναδέλφους του. Συνάδελφε Γιάννη έφυ-
γες πολύ γρήγορα από τον μάταιο τούτο κόσμο και δεν πρόλαβες να ξε-
διπλώσεις την προσωπικότητά σου και τις αρετές σου. Θα σε θυμόμαστε
πάντα με αγάπη. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Γιάννη, ευχόμαστε
να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι. Αιωνία η μνήμη σου.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Συλλέκτης Εισιτηρίων 1937-2019

Στα 82 του έφυγε από την παρούσα ζωή ο συ-
νάδελφος και φίλος Βασίλης. Ο Βασίλης εργά-
στηκε για πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ αρ-

χικά στα Πράσινα Λεωφορεία και αργότερα στον Ηλεκτρικό Σιδηρό-
δρομο ως Συλλέκτης Εισιτηρίων μέχρι τη συνταξιοδότησή του το
1994. Ήταν ο τίμιος, ο εργατικός και ευσυνείδητος υπάλληλος που
προσέφερε τις υπηρεσίες του στο επιβατικό κοινό όλα τα χρόνια χω-
ρίς να δυσανασχετήσει ποτέ. Αγαπούσε όλους τους συναδέλφους
του και αυτή η αγάπη συνεχίστηκε και μετά τη συνταξιοδότησή του
καθώς ήταν κοντά στο Σωματείο μας και τους συναδέλφους του. Συ-
νάδελφε Βασίλη ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου
ταξίδι διαβαίνοντας την Αχερουσία λίμνη και να έφυγες ελαφρύς
από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα και να είναι αιωνία η
μνήμη σου.

ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σταθμάρχης Α΄ 1930 - 2019

Έτσι ξαφνικά στις 20 Απριλίου ο αγαπητός φί-
λος και συνάδελφος Βαγγέλης πήρε την απόφαση
στην ηλικία των 89 ετών να εγκαταλείψει τον μά-
ταιο τούτο κόσμο. Η είδηση του αιφνίδιου θανά-

του του μας λύπησε όλους εκείνο όμως που μας λύπησε πιο πολύ ήταν
ότι δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε στον εξόδιο ακολουθία του και
να τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία γιατί δεν το γνωρί-
ζαμε. Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Κρήτη και αναζήτησε την τύχη του
στην Αθήνα όπου για πολλά χρόνια εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι
τη συνταξιοδότησή του το 1988. Υπήρξε σε όλη του τη ζωή τίμιος, αξιο-
πρεπής, μετριοπαθής, καλοσυνάτος, φιλικός και αδέκαστος. Ήταν ένα
ς αληθινός μαχητής που πάλεψε σκληρά και αντιμετώπισε με θάρρος
τις δυσκολίες της ζωής. Στάθηκε πάντοτε δίπλα σε όλους, διαθέσιμος
και πρόθυμος να συμβουλέψει και να προστρέξει σε βοήθεια όπου
υπήρχε ανάγκη. Αγαπούσε όλους τους συναδέλφους του και προσέ-
φερε απλόχερα τις συμβουλές του προς όλους. Αγαπούσε δε και την
υπηρεσία του και πάντα ήταν τυπικός και σωστός στην εκτέλεση των
καθηκόντων του. Αλλά και σαν συνταξιούχος δεν εγκατέλειψε όλους
αυτούς που είχε συνεργασία στον εργασιακό του βίο ήταν συνεχώς και
ως συνταξιούχος δίπλα στους συνταξιούχους και στο Σωματείο μας το
οποίο επισκέφτηκε για τελευταία φορά λίγο πριν μας εγκαταλείψει για
πάντα. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Βαγγέλη έφυγες από τη ζωή, αλλά
δεν θα φύγεις από τις καρδιές μας όσων σε γνώρισαν. Καλό σου ταξίδι
στη γειτονιά των Αγγέλων.

ΣΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νυχτοφύλακας 1946-2019

Στις 17 Μαΐου 2019 εγκατέλειψε τον μάταιο τού-
το κόσμο ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Γιώρ-
γος. Πάλεψε να κρατηθεί στη ζωή αλλά ο αγώνας
ήταν άνισος τον νίκησε η μάστιγα του αιώνα ο καρ-

κίνος. Ο Γιώργος γεννήθηκε στην Κρήτη και από μικρός ήλθε στην
Αθήνα για μία καλύτερη ζωή. Εργάσθηκε στους ΗΣΑΠ ως νυχτοφύλα-
κας μέχρι τον Νοέμβριου του 2006 που συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν ένας
καλός με τη σημασία της λέξης και τίμιος υπάλληλος δεν είχε δημι-
ουργήσει κανένα πρόβλημα στη διάρκεια του εργασιακού του βίου ούτε
με την υπηρεσία του αλλά ούτε και με τους συναδέλφους του. Ήταν
πάντα χαμογελαστός και καλοσυνάτος και έτσι θα τον θυμόμαστε πάντα
όλοι εμείς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνεργα-
στούμε μαζί του. Αλλά και μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν εκλεκτό
μέλος του Σωματείου μας το οποίο τακτικά επισκεπτόταν. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο μπορεί να έφυγες από κον-
τά μας δεν θα φύγεις όμως από την καρδιά μας θα σε θυμόμαστε πάντα.
Αιωνία η μνήμη σου.

2 http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr / O HΛEKTPIKOΣ
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ΠΕΝΘΗ Αυτοί  που έφυγαν

Από την προηγούμενη Εφημερίδα
μας μέχρι σήμερα 8 συνάδελφοι και συ-
ναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από
κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή
ανθρώπινη μοίρα:

ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ: Συλλέκτης ετών 45

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ:
Αρχικλειδούχος ετών 92

ΛΥΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 
Θυρωρός Έλξης ετών 59

ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:
Σταθμάρχης Α’ ετών 89

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:
Συλλέκτης ετών 82

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΝΝΑ:
Χήρα Αποστόλου ετών 91

ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ:
Χήρα Κωνσταντίνου ετών 96

ΣΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 
Νυκτοφύλακας ετών 73
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε

τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

• Παπαδημητρίου Λουκάς 20 Ευρώ 
• Φετάνη Άννα 20 Ευρώ 
• Ευαγγελάτου Κωνσταντίνα20 Ευρώ
• Μπ. Δ. 50 Ευρώ
• Δρακάκης Γεώργιος 30 Ευρώ
• Πλουμίδης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Καρβελά Μεταξία 10 Ευρώ
• Σκούρας Γεώργιος 30 Ευρώ
• Καπερνάρος Ιωάννης 20 Ευρώ
• Δομόσογλου Σάββας 20 Ευρώ

• Παπαδημητρόπουλος 
Αλέκος 20 Ευρώ

• Καλαϊτζάκης Στέλιος 20 Ευρώ
• Παρασκευάς Ευγένιος 10 Ευρώ
• Μιχαλόπουλος Βασίλειος 20 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος 25 Ευρώ
• Κανελλόπουλος Μιχάλης 20 Ευρώ
• Κωνσταντινίδης Νικόλαος 20 Ευρώ
• Φλωράτος Παύλος 20 Ευρώ
• Μπουμπούλης Θωμάς 50 Ευρώ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2019

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Ο συνάδελφος Λουκάς Παπαδημητρίου κατέθεσε
στη μνήμη του κουμπάρου, φίλου και συναδέλ-
φου μας Στέφανου Βασιλειάδη, το ποσό των 20
ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Παύλος Φλωράτος κατέθεσε στη
μνήμη του συναδέλφου του και φίλου του
Γιάννα Καποθανάση, το ποσό των 20 ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του
Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω πο-
σά σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη
μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για
πάντα από κοντά μας:
❱ Στη μνήμη της Βασιλικής Βελισσαράτου
και ύστερα από επιθυμία της θυγατέρας της
κας. Ασπασίας Μαρκοπούλου το ποσό των
60 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην
«Κιβωτό του Κόσμου».
❱ Στη μνήμη του Ευάγγελου Πλατάκη και
ύστερα από επιθυμία της θυγατέρας του κα.
Μαρίας Πλατάκη το ποσό των 60 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίν-
θης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθη-
τριών του Γυμνασίου.

Αντί Στεφάνου

Δωρεές Δωρεές 
για την για την 

ΕφημερίδαΕφημερίδα

• Μενούνος Γεώργιος 20 Ευρώ 
• Στεφανάκης

Κωνσταντίνος 20 Ευρώ 
• Γεωργιάδης Ιωάννης 30 Ευρώ
• Χονδρός Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Γεωργουλάκος Χρήστος 20 Ευρώ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
στην προσπάθειά του να έχει άμεση επαφή με τα μέλη του, απευ-
θύνεται προς όλες τις συναδέλφισσες και προς όλους τους συνα-
δέλφους και τους ενημερώνει.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μη ξεχνάς Ότι το Σωματείο είναι το δεύτερο σπίτι σου και θα

πρέπει να είσαι τακτικός επισκέπτης για να μαθαί-
νεις τα τεκταινόμενα και για να έχεις άμεση ενη-
μέρωση για ό,τι συμβαίνει.

Μη ξεχνάς Να ενημερώνεις άμεσα το Σωματείο όταν αλλάζεις
διεύθυνση κατοικίας καθώς και αριθμό τηλεφώνου
για να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σου
όταν υπάρχει κάποιο θέμα για το οποίο θα πρέπει
να ενημερωθείς καθώς και να λαμβάνεις τα όποια
έντυπα του Σωματείου.

Μη ξεχνάς Νέα συναδέλφισσα – νέε συνάδελφε ότι για να γί-
νεις μέλος του Σωματείου θα πρέπει να έρθεις στα
γραφεία και να συμπληρώσεις τη σχετική αίτηση
εγγραφής.

Μη ξεχνάς Ότι όταν έρθεις στα γραφεία του Σωματείου μας, δεν
θα πλήξεις γιατί θα περάσεις ευχάριστα την ώρα
σου στις φιλόξενες αίθουσες του Σωματείου, μαζί
με τους άλλους συναδέλφους που θα συναντήσεις,
ξετυλίγοντας το κουβάρι των αναμνήσεων του ερ-
γασιακού σου βίου.

Μη ξεχνάς Να ενημερώνεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Σω-
ματείου άμεσα όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μετα-
βολή στην οικογενειακή σου κατάσταση, όπως θά-
νατος μέλους, γάμος παιδιών, γεννήσεις, βαπτίσεις,
επαγγελματική επιτυχία και γενικά ό,τι ευχάριστο ή
θλιβερό συμβεί στην οικογένειά σου.

Θα πρέπει να σταματήσει κάποτε το φαινόμενο να πεθαίνει κά-
ποιος συνάδελφος και να το πληροφορούμαστε μετά από χρόνια.
Αυτό βέβαια βαραίνει τους άμεσα συγγενείς των θανόντων συνα-
δέλφων μας, τη στιγμή μάλιστα που ενώ λαμβάνουν την εφημε-
ρίδα του Σωματείου μας και ό,τι άλλο έντυπο, δεν επικοινωνούν
μαζί μας για να μας ενημερώσουν σχετικά. Είναι ένα θέμα απα-
ράδεκτο να συμβαίνει στην οικογένεια των συνταξιούχων του
ΗΣΑΠ και ζητάμε τη βοήθειά σας για να το εξαλείψουμε.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Απευθυνόμαστε σε σένα για μία εισέτι φορά και θα θέλαμε να

έχουμε την ανταπόκριση που πρέπει καθώς και τη βοήθειά σου
για να συζητάμε μαζί σου τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται
και όλοι μαζί να δίνουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις και τέτοιες ευ-
καιρίες παρουσιάζονται με τις Γενικές Συνελεύσεις και στις οποίες
έχουμε χρέος όλοι να παρευρισκόμαστε για να ακούσουμε και να
μιλήσουμε όλοι. Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πορεία Δικαστικών Υποθέσεων
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και 9 χρόνια όλοι οι Έλ-
ληνες μισθωτοί και ειδικά οι συνταξιούχοι βρίσκονται αν-
τιμέτωποι με πολλά και ανυπέρβλητα προβλήματα που δεν
έχουν όμως τη δυνατότητα από μόνοι τους να τα αντιμε-
τωπίσουν. Σήμερα όλοι οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν
προβλήματα επιβίωσης γιατί με τις αλλεπάλληλες μειώσεις
των συντάξεών μας, η σύνταξη κατάντησε να είναι ένα φι-
λοδώρημα. Ανύπαρκτη είναι επίσης η μέριμνα του κράτους
για την υγεία μας. Δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας πλέον και
αυτό θα το αντιληφθεί όποιος θα έχει την ατυχία να χρει-
αστεί να νοσηλευτεί σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Το Σωματείο μας μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα

δεν αδράνησε καθόλου καθώς είχε αλλεπάλληλες συ-
ναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας από μόνο του καθώς
και με το Προεδρείο της Α.Γ.Σ..Σ.Ε όπου του εξέθεσαν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξι-
ούχοι και ζήτησαν να δώσει λύσεις ο Υπουργός. Για δε
το οικονομικό θέμα έχουμε να σας ενημερώσουμε τα
εξής:

1) Μετά τις αιτήσεις που είχαμε κάνει για μη παραγρα-
φή των αναδρομικών από το 2013 μέχρι το 2018 καθώς

οι νόμοι 4051/2012 και 4093/2012 κηρύχθηκαν αντισυν-
ταγματικοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας συνεχίσαμε
με αγωγές μέχρι 31 Μαΐου στις οποίες συμμετείχε η πλει-
οψηφία των συναδέλφων μας.

2) Εκδικάστηκαν οι προσφυγές του Ταμείου Συντάξεων
κατά των συναδέλφων μας που είχαν αποχωρήσει από την
υπηρεσία από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του
2011 και είχαν χρόνια συντάξιμα πέρα από τα 35 καθώς
με το άρθρο 25 παράγραφο 2 του νόμου 3863/2010 πήραν
σύνταξη πάνω από πλαφόν. Όλες οι προσφυγές πρωτόδι-
κα ήταν υπέρ των συναδέλφων μας καθώς και αυτές που
εκδικάστηκαν στο Εφετείο.

3) Πιλοτικές αγωγές
Στις 3 και 7 Μαΐου 2018 εκδικάστηκαν οι πιλοτικές αγω-

γές που είχε κάνει το 2014 το Σωματείο μας για τις παρά-
νομες παρακρατήσεις των συντάξεών μας κύριων – επι-
κουρικών καθώς και των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα
και επίδομα αδείας με τους νόμους 4051 και 4093 του
2012 οι οποίοι με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας κηρύχθηκαν αντισυνταγματικοί.

Οι αποφάσεις πρωτόδικα δικαιώνουν το Σωματείο μας
και περιμένουμε τις αποφάσεις του Εφετείου.

4) Εκδικάσαμε στον Άρειο Πάγο τις υποθέσεις των δύο
συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν το 2011 σχετικά

με την αποζημίωση και περιμένουμε την απόφαση του
Αρείου Πάγου.

5) Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από τον Οκτώβριο του
2019 θα αρχίσει η εκδίκαση στο Εφετείο Αθηνών των
αγωγών της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κατά των συναδέλφων μας που
συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2011 μέχρι τον Αύγουστο του
ιδίου έτους και οι οποίοι κατά το πόρισμα του Επιθεω-
ρητού Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή πήραν
αποζημίωση πέραν του κανονικού. Για το θέμα αυτό πα-
ρακαλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλ-
φισσες που πήραν την κλίση για το Εφετείο να επικοινω-
νήσουν με το Σωματείο και με τον Δικηγόρο τους.

6) Σε εκκρεμότητα είναι ακόμη οι αγωγές του Σωμα-
τείου μας για το θέμα της αναγνώρισης της Εθνικής Αν-
τίστασης για τους λίγους αντιστασιακούς που έχουν απο-
μείνει στη ζωή και περιμένουμε ορισμό ημερομηνίας εκ-
δίκασης καθώς και με τις συντάξεις χηρείας να φθάσει
στο 70% από 60% που είναι σήμερα σύμφωνα με το κατα-
στατικό του Ταμείου Συντάξεων.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όλα αυτά τα θέματα τα παρακολουθούμε από κοντά και

όποια εξέλιξη έχουμε θα σας κρατάμε ενήμερους.
Η Διοίκηση

1. 13-14-15-16-17-18-19 Μαΐου 2019: 7ήμερη
για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΒΟΣΠΟΡΟ - ΠΡΙΓ-
ΚΗΠΟΝΗΣΑ

Τους μήνες Απρίλιο-Μάιο μόνο μία εκδρομή
πραγματοποίησε το Σωματείο μας. Οι αιτίες είναι
πολλές όπως οι γιορτές του Πάσχα καθώς πολλοί
συνάδελφοι μας μετέβηκαν στους τόπους κατα-
γωγής των για να γιορτάσουν μαζί με τους δικούς
τους τις άγιες αυτές μέρες. Κυριότερη όμως αιτία
είναι η οικονομική κρίση που έφεραν στη χώρα
μας τα αλλεπάλληλα μνημόνια και τα οποία γονά-
τισαν κυριολεκτικά οικονομικά και ψυχολογικά
τους συνταξιούχους της πατρίδας μας. Θα πρέπει
όμως να αντιδράσουμε άμεσα και να μην καθό-
μαστε και να υπομένουμε μοιρολατρικά τα όσα
δεινά έφερε η κρίση και η φυγή προς τα έξω είναι
μία επανάσταση που την έχουμε ανάγκη όλοι μας
και τέτοια ήταν η 7ημερη εκδρομή του Σωματείου
μας 13 με 19 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. 

Ήταν μία εκδρομή κατά την οποία 49 συνάδελ-
φοι και φίλοι όλοι μαζί σαν μία οικογένεια άφη-
σαν πίσω τους, έστω και για λίγο, τα καθημερινά
προβλήματα και πέρασαν 7 ημέρες ευχάριστες
μακριά από τις έγνοιες της καθημερινότητας. Τέ-
τοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται πάντα και
καλό θα είναι να τις ζούμε όταν μας παρουσιά-
ζονται. Ήταν μία θαυμάσια εκδρομή και όλοι οι
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δουν από
κοντά και να θαυμάσουν τους θησαυρούς του Βυ-

ζαντίου καθώς και τα μετέπειτα έργα των Σουλ-
τάνων όπως τη Μονή της Χώρας, το Μπαλουκλί
(Μονή Ζωοδόχου Πηγής) με τα ψάρια που ανα-
φέρει η παράδοση όταν με την πτώση της πόλης
έφυγαν από το τηγάνι και έπεσαν στο νερό, κα-
θώς και τους τάφους των Πατριαρχών. Το Πα-
τριαρχείο που στέκεται και αντιστέκεται στον Κε-
ράτιο Κόλπο, την Παναγία των Βλαχερνών με το
αγίασμα. Τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, την Αγία Σο-
φιά με όλο το μεγαλείο της που ανά τους αιώνες
θα είναι ο φάρος της ορθοδοξίας, τη Νήσο Χάλκη
με τη Θεολογική Σχολή. Τα ανάκτορα Ντολμά
Μπαχτσέ με τον εντυπωσιακό πολυέλαιο, την
σκεπαστή αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα 5.000 μα-
γαζιά, την Αιγυπτιακή αγορά, το Μπλε Τζαμί του
Σουλτάν Αχμέτ, τη μεγαλύτερη πλατεία της Κων-
σταντινούπολης Τακσίμ, τη Νήσο Πρίγκηπος και
την κρουαζιέρα στον Βόσπορο. Όλα αυτά είναι ει-
κόνες που μένουν στον καθένα βαθιά τυπωμένες
μέσα του για όλη του τη ζωή, Δεν ήταν όμως μόνο
η Κωνσταντινούπολη καθώς κατά τη διαδρομή
μας από Αθήνα προς την πόλη και την επιστροφή
είχαμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε και τα ελ-
ληνικά τοπία καθώς και τις ελληνικές πόλεις που
επισκεφτήκαμε όπως την Κομοτηνή και την Αλε-
ξανδρούπολη. Επειδή τέτοιες ευκαιρίες δεν πα-
ρουσιάζονται πάντα, καλό θα είναι να τις ζούμε
όταν μας παρουσιάζονται.                Η Διοίκηση

Εκδρομές που έγιναν τους μήνες 
Απρίλιο – Μάιο του 2019
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Η1η του Μάη είναι παγκόσμια ημέρα
τιμής και μνήμης για αυτούς που
αγωνίστηκαν για να έχουμε εμείς

σήμερα ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αν-
θρώπινη αντιμετώπιση από τους εργοδότες και
αμοιβές που θα μας επιτρέπουν να έχουμε
εκείνα τα υλικά αγαθά για μία άνετη και αν-
θρώπινη ζωή. 

Ξεφυλλίζοντας την ιστορία του συνδικαλι-
στικού κινήματος ανατρέχουμε στο μακρινό
1886, τότε που οι καταπιεσμένοι εργάτες του
Σικάγο μη αντέχοντας άλλο την καταπίεση του
στυγνού και αδίστακτου εργοδότη, επαναστά-
τησαν και τα ματωμένα πουκάμισά τους έγιναν
τα σύμβολα της πάλης και της θυσίας. Από τότε
οι πρωτομαγιές έγιναν κόκκινες, καταλαμβά-
νοντας σημαντικότατη θέση στην καρδιά και τη
ζωή των εργατών όλης της γης. Τρία χρόνια
μετά την εξέγερση του Σικάγο, στο Παρίσι και
σε ανάμνηση της ηρωικής και ματωμένης
εκείνης απεργίας, η Δεύτερη Διεθνής καθιέ-
ρωσε και κήρυξε την 1η του Μάη, μέρα αλλη-
λεγγύης και ενότητας όλων των εργαζομένων.
Από τότε η Πρωτομαγιά γιορταζόταν από
όλους τους εργαζόμενους με στάσεις εργα-
σίας, συγκεντρώσεις και ομιλίες από τους επι-
κεφαλής των εργατικών συνδικάτων.

Στην Ελλάδα η πρώτη Εργατική Πρωτομαγιά
γιορτάστηκε το 1894. Στη συγκέντρωση που έγι-
νε στους στύλους του Ολυμπίου Διός, μίλησαν

ο Πλάτων Δρακούλης και ο Σταύρος Καλλέργης
για το ιστορικό της Πρωτομαγιάς. Από τότε παρά
τις διώξεις και τις φυλακίσεις των πρωτεργα-
τών, ο γιορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς
πέρασε στο ελληνικό εργατικό κίνημα και κα-
θιερώθηκε στο δημόσιο βίο της χώρας μας ως
μέρα διεκδικήσεων των εργαζομένων. Όλα αυ-

τά γινόταν μέχρι που ήρθε η μέρα που η Πρω-
τομαγιά ξέφυγε από τον προορισμό της και κα-
θιερώθηκε ως ημέρα αργίας και από τότε όλοι
τρέχουν στις εξοχές για να χαρούν τη φύση, λες
και δεν υπάρχουν άλλες ημέρες για να εκδρά-
μουν στις εξοχές. Έτσι σήμερα στους χώρους
των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων

υπάρχουν ελάχιστοι και αυτοί κατά πλειοψηφία
συνταξιούχοι και μερικά πανό για να υπενθυ-
μίζουν στους περαστικούς αυτό που ξεχνούν να
κάνουν οι εργαζόμενοι και περισσότερο η συν-
δικαλιστική ελίτ της χώρας μας, δηλαδή, ότι η
Πρωτομαγιά δεν είναι ημέρα αργίας, αλλά ημέ-
ρα αγώνα και διεκδίκησης εκ μέρους των ερ-
γαζομένων αυτών που δικαιούνται.

Σήμερα μετά από 9 χρόνια μονόπλευρης λι-
τότητας και περικοπών μισθών και συντάξεων
επιβάλλεται να επανέλθουμε στην κανονικό-
τητα, να αντιπαρέλθουμε τα εξωπραγματικά
μηνύματα των αρχόντων μας και να αρχίσουμε
να μπαίνουμε στο πνεύμα της εργατικής Πρω-
τομαγιάς και όχι της Πρωτομαγιάς της αργίας.
Για να γίνουν όμως όλα αυτά επιβάλλεται το
συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας, να
αφυπνιστεί και να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων, να ανασκουμπωθεί και να αναλάβει
τις υποχρεώσεις του, όπως υποχρέωση έχουν
και αυτοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους να κατέβουν από το
τρένο και να παραχωρήσουν τη θέση τους σε
αυτούς που έχουν διάθεση να προσφέρουν.
Όταν όλοι μας αρθούμε στο ύψος των περιστά-
σεων, τότε μόνο θα είμαστε σε θέση να δώ-
σουμε στο εργατικό κίνημα της χώρας μας να
καταλάβει τη θέση που του αξίζει.

Η Διοίκηση

Το 2019 αντί οι εργαζόμενοι της πατρίδας
μας να γιορτάζουν τα 100 χρόνια από την ίδρυ-
ση της βλέπουν δυστυχώς να συμβαίνουν απα-
ράδεκτα γεγονότα λες και κάποιοι έχουν βάλει
σκοπό τους να διαλύσουν την τριτοβάθμια συν-
δικαλιστική οργάνωση, της οποίας κύριος σκο-
πός της είναι να προστατεύει τους εργαζόμε-
νους από την εργοδοτική αυθαιρεσία.

Ζούμε σε μία δημοκρατική χώρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και είναι ανεπίτρεπτα αυτά που
συμβαίνουν στην Γ.Σ.Ε.Ε. μία κομματική μει-
οψηφία να θέλει να αλώσει δια της βίας και να
καταλάβει την Γ.Σ.Ε.Ε. Διαφορετικά δεν εξη-
γούνται οι ενέργειες της ομάδας αυτής που δεν
επέτρεψε δύο φορές να γίνει το 37ο Συνέδριο
της Γ.Σ.Ε.Ε. και να διοριστεί νέα Διοίκηση με
δικαστική απόφαση. 

Το Σωματείο μας θεωρεί απαράδεκτες και

αντιδημοκρατικές τέτοιες ενέργειες σε βάρος
του συνδικαλιστικού κινήματος που επιδρούν
αρνητικά σε βάρος των εργαζομένων. Η Δη-
μοκρατία στην οποία λέμε όλοι ότι πιστεύουμε
θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία κυ-
βερνά και η μειοψηφία ελέγχει. Είναι ανεπί-
τρεπτο σήμερα που οι εργαζόμενοι βιώνουν τη
λαίλαπα τριών μνημονίων να μην υπάρχει συν-
δικαλιστικό όργανο που να μην τους παρέχει
έστω τη στοιχειώδη προστασία.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. πρέπει και πάλι να αποκτήσει το
κύρος της προς όφελος, όχι μόνο των εργαζο-
μένων, αλλά ως κοινωνικός εταίρος, αφήνον-
τας στο περιθώριο τις συνδικαλιστικές μειοψη-
φίες που επιτηδευμένα και υστερόβουλα,
υπόσχονται στήριξη και υποστήριξη των συν-
ταξιούχων αλλά και των εργαζομένων.

Η Διοίκηση

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

Τα χρέη πνίγουν 
τους Έλληνες

Το 2018 ο αριθμός των οφειλετών σχεδόν τε-
τραπλασιάστηκε σε σχέση με την έναρξη της μνη-
μονιακής περιπέτειας που έζησαν οι πολίτες της
χώρας. Την 1η Δεκεμβρίου 2009, οι οφειλέτες με
ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονταν σε 1.089.791 και
χρωστούσαν 32,4 δισ. ευρώ, ενώ την 1η Δεκεμ-
βρίου 2010 οι οφειλέτες ήταν 1.147.094 και τα
χρέη τους ήταν 38,3 δισ. ευρώ. Το διάστημα 2009-
2013 τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία διπλα-
σιάστηκαν καθώς από τα 32 δισ. ευρώ εκτοξεύ-
τηκαν στα 62 δισ. ευρώ και τα επόμενα χρόνια συ-
νέχισαν να αυξάνονται με ρυθμό έως και 13 δισ.
ευρώ τον χρόνο. Άλμα 1,2 δισ. ευρώ σημείωσαν
τον Δεκέμβριο του 2018 οι απλήρωτοι φόροι ανε-
βάζοντας στα 9,1 δισ. ευρώ τους φόρους που δεν
κατάφεραν να πληρώσουν στην εφορία πάνω από
4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημι-
ουργήθηκαν πέρυσι βρέθηκαν μία ανάσα από τα
11 δισ. ευρώ, εκτινάσσοντας το συνολικό ύψος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών στα 104.356 δις ευρώ,
εκ των οποίων 18.109 δισ. ευρώ έχουν χαρακτη-
ριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης. Μέσω του μπα-
ράζ των κατασχέσεων και των ρυθμίσεων που
τρέχουν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
έβαλε στα ταμεία της το ποσό των 5.554 δισ. ευρώ.
Τον εφιάλτη των κατασχέσεων βίωσαν πέρυσι
188.361 φορολογούμενοι. Σύμφωνα με τα απολο-
γιστικά στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. 4.064.750 φορολο-
γούμενοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την
εφορία. Σχεδόν ένας στους δύο οφειλέτες απει-
λείται με κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσια-
κών στοιχείων. Σε 1.821.739 οφειλέτες δύναται να
ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. 1.168.438
οφειλέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατασχέσεις.
Η μεγαλύτερη αύξηση των ληξιπρόθεσμων κατα-
γράφεται μεταξύ 2013-2014 την ίδια περίοδο αυ-
ξήθηκε κατακόρυφα και το πλήθος των φορολο-
γουμένων με ανοιχτούς λογαριασμούς στην εφο-
ρία. Από το 2014 και μετά το πλήθος των οφειλε-
τών που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία
παραμένει πάνω από 4 εκατομμύρια, δηλαδή ο
ένας στους δύο φορολογούμενους. Όμως βγήκα-
με από τα μνημόνια και ο Ελληνικός λαός ευημε-
ρεί όπως μας λένε. 

Ο Εκδότης

Ευρωεκλογές και 
Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Στις 26 Μαΐου διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των βου-
λευτών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο
καθώς και αυτοδιοικητικές για την ανάδειξη Περιφερειαρχών, Δη-
μάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. Οι εκλογές θα επαναληφθούν
για Περιφερειάρχες και Δημάρχους την Κυριακή 2 Ιουνίου όπου
δεν εκλέχθηκαν στις 26 Μαΐου. Σας ενημερώνουμε δε ότι σύμφωνα

με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα ένας μικρός αριθμός συναδέλ-
φων μας που συμμετείχαν στις εκλογές πέτυχαν να εκλεγούν. 

Το Σωματείο μας εύχεται στους επιτυχόντες καλή επιτυχία στα
καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν εντός ολίγου στους δε
αποτυχόντες η εμπειρία που απέκτησαν να είναι επιτυχία στις προ-
σεχείς εκλογικές αναμετρήσεις. Η Διοίκηση

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε στον Ο.Α.Σ.Α.
Τα Όργανα Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Α. είναι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Ανώτατο Διοικητικό και το κατ’

εξοχήν Αποφασιστικό Όργανο του Οργανισμού και είναι αρμόδιο
να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα
που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία, στη δια-
χείριση της περιουσίας και γενικά στη δραστηριότητα και στην επι-
δίωξη των σκοπών του Οργανισμού.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα :
• Σκουμπούρης Ιωάννης του Νικολάου και της Σοφίας – Χημικός

Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ. – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
• Αθανασόπουλος Νικόλαος του Χαράλαμπου και της Μαρίας –

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ.

• Αμδίτης Άγγελος του Ιωάννη και της Φωτεινής – Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός – Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη Εκτε-
λεστικό Μέλος Δ.Σ.

• Καλατζής Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Στυλιανής – Οικο-
νομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Ανεξάρτητο μη Εκτε-
λεστικό Μέλος Δ.Σ.

• Κεφαλά Βασιλική του Διαμαντή και της Ελένης – Οικονομολό-
γος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

• Δημητρακοπούλου Βασιλική του Αναστασίου και της Φωτεινής
– Δικηγόρος – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

• Παπαδόπουλος Παύλος του Φωτίου και της Ουρανίας – υπάλ-
ληλος του Ο.Α.Σ.Α. – εκπρόσωπος των εργαζομένων – μη Εκτελε-
στικό Μέλος Δ.Σ.

Χορήγηση 13η ς σύνταξης
Το άρθρο 120 του νόμου 4611/2019ν αναφέρει «Στους δικαιούχους

κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, στους δι-
καιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους επι-
δομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία χορηγείται, από το έτος 2019
και για κάθε επόμενο έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη. Την 13η σύν-
ταξη δικαιούνται όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή προσυνταξιοδοτική πα-
ροχή την 1η Μαΐου του έτους χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώ-
νονται την καταβολή κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής
εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημε-
ρομηνία. Δικαιούχοι της 13ης σύνταξης είναι και οι ανασφάλιστοι υπε-
ρήλικες των άρθρων 1 και 3 του Ν. 1296/1982 (Α 128), της περίπτωσης
5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου
του Ν. 4093/2012/Α222 και του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 (Α85).

Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της
ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής
παροχής ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από το ΟΠΕΚΑ
μηνός Μαΐου του έτους χορήγησής της ως εξής:

α) Για ποσό έως 500,00 ευρώ σε ποσοστό 100%.

β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ σε ποσοστό 70%.
γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ σε ποσοστό 50%.
δ) Για ποσό από΄1.000,01 ευρώ και άνω σε ποσοστό 30%.
Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συν-

τάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή ή και επίδομα σύνταξης με αιτία
την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το
άθροισμά τους.

Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται
με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο
εν γένει, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά
νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός
Μαΐου κάθε έτος». 

Στην κρίση του κάθε συνταξιούχου είναι ο χρόνος καταβολής της
λεγόμενης 13ης σύνταξης καθώς και ο υπολογισμός της. Ο σχολια-
σμός είναι δικός σας.

Η Διοίκηση

Εργατική Πρωτομαγιά



Θέμα 
μετακίνησης

Το θέμα της μετακίνησης
είναι ένα θέμα που μας τα-
λαιπωρεί αρκετό καιρό.
Έχουμε καταβάλει μαζί με
τα αδελφά Σωματεία των
Μεταφορών πολλές προ-
σπάθειες, παντού μας αν-
τιμετωπίζουν με συμπά-
θεια αλλά απόφαση για λύ-
ση του θέματος δεν δίνει
κανείς με το πρόσχημα ότι
η υπόθεση αυτή έχει οικο-
νομικό κόστος και θα πρέ-
πει κάπου να χρεωθεί.

Αυτήν τη στιγμή έχουμε
μία ανάπαυλα γιατί υπάρ-
χει αλλαγή Διοίκησης
στον ΟΑΣΑ και αμέσως
μετά όταν θα έχει ενημε-
ρωθεί το Δ.Σ. θα αρχίσουν
πάλι οι διαβουλεύσεις. Να
είστε βέβαιοι ότι οι προ-
σπάθειές μας θα συνεχι-
στούν μέχρι την οριστική
λύση του προβλήματος.

Η Διοίκηση
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Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες 
να γίνουν μέχρι το τέλος του 2019

Εκδρομές εξωτερικού

Α΄ Πρόταση
7-8-9-10-11-12-13-14 Οκτωβρίου 2019: 8ήμερη ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ – ΤΙΡΑΝΑ –
ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΑΤΑΡ – ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ –
ΣΠΛΙΤ – ΤΡΑΓΚΙΡ – ΖΑΝΤΑΡ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ – ΖΑΓ-
ΚΡΕΜΠ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΡ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ –
ΝΙΣ 

Ενδεικτική τιμή 490,00 ευρώ

Β΄ Πρόταση
7-8-9-10-11-12-13-14 Οκτωβρίου 2019: 8ήμερη ΛΙΜΝΕΣ ΒΟ-

ΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ
– ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ - ΣΤΡΕΖΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

Δεν έχει δοθεί τιμή

Γ΄ Πρόταση
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Οκτωβρίου 2019: 10ήμερη ΠΑ-

ΡΙΣΙ- ΑΛΣΑΤΙΑ (ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ) – ΕΛΒΕΤΙΑ – ΝΟΒΑΡΑ – ΑΟ-
ΣΤΑ – ΠΑΡΙΣΙ – EURODISNEY (ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ) – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡ-
ΓΟ – ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΜΙΛΑΝΟ

Ενδεικτική τιμή 800,00 ευρώ

Δ΄ Πρόταση
7-8-9-10-11-12 Οκτωβρίου 2019: 6ήμερη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩ-

ΜΥΛΙΑ. Στις όμορφες ακτές της Μαύρης Θάλασσας. ΜΠΟΡΟ-
ΒΕΤΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΣΩΖΟΠΟΛΗ – ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ –
ΒΑΡΝΑ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ – ΑΓΧΙΑΛΟΣ – ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ

Ενδεικτική τιμή 280,00 ευρώ

Εκδρομές εσωτερικού
1. 4 Οκτωβρίου 2019: Ημερήσια στην Ιερά Μονή Ευαγγελι-

στρίας στην περιοχή των ΘΗΒΩΝ. Είναι η ετήσια γιορτή του
Σωματείου μας. Είναι η μέρα που θα πρέπει να υπάρχει συμ-
μετοχή όλων των συνταξιούχων μας στην εκδήλωση αυτή.

2. 4-5-6-7 Νοεμβρίου 2019: 4ήμερη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ –
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ – ΣΜΙΝΘΗ όπου
θα γίνει η βράβευση των αριστούχων μαθητριών – μαθητών
του Γυμνασίου Σμίνθης – ΚΑΒΑΛΑ

3. 24 Νοεμβρίου 2019: Ημερήσια ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ όπου θα
παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνι-
κή Αντίσταση στην ιστορική γέφυρα και κατάθεση στεφάνου
εκ μέρους του Σωματείου μας.

Περιμένουμε τη συμμετοχή σας στις προγραμματισμένες εκ-
δρομές του Σωματείου μας.

Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και συμμετοχή, δι-
ευκολύνει όμως το Σωματείο μας στο να κάνει καλύτερο προ-
γραμματισμό των εκδρομών.

Για κάθε πολυήμερη εκδρομή θα βγαίνει αναλυτικό πρό-
γραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ-
νεστε στην Έφορο του Σωματείου κα. Φωτεινή Κουλοβασιλο-
πούλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά τα
γραφεία του Σωματείου μας.

Προσοχή
Στις εκδρομές του εξωτερικού προσθέσαμε και μία ακόμη

εκδρομή που για φέτος για πρώτη φορά πραγματοποίησε το
γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε και μας την προτείνει
ανεπιφύλακτα.

Είναι στη διάθεσή σας να επιλέξετε.
Η Διοίκηση

Συνάντηση με τον
Διευθύνοντα 
Σύμβουλο

Στις 22 Απριλίου το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Σωματεί-
ου μας είχε συνάντηση με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Γεώργιο Θω-
μόπουλο στον οποίο εξέθεσε
πολλά από τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε και ει-
δικά με το πρόβλημα των με-
τακινήσεων των μελών μας.
Είναι ένα θέμα που μας απα-
σχολεί δύο χρόνια τώρα και
δεν υπάρχει εύκολη λύση,
μόνο υποσχέσεις μας δίνουν.
Όμως εμείς θα επιμείνουμε
μέχρι να βρούμε την ενδε-
δειγμένη λύση. Στα άλλα προ-
βλήματα βρήκαμε θετική αν-
ταπόκριση από τον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο και αναμέ-
νουμε την λύση των.

Η Διοίκηση

Γεννήσεις

Ο Γεώργιος Ζαχαράκης υιός
του συναδέλφου μας Σίμου Ζα-
χαράκη και η σύζυγός του Αι-
κατερίνη Καραγιώργη λίγο πριν
την Ανάσταση του Κυρίου έφε-
ραν στον κόσμο ένα υγιέστατο
και χαριτωμένο αγοράκι. Ο
παππούς Σίμος από την ημέρα
εκείνη δεν πιάνεται από τη
χαρά του, πετάει στα σύννεφα.
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύ-
χεται στον Γιώργο και την
Καίτη να τους ζήσει το νεογέν-
νητο αγοράκι τους, να τον κα-
μαρώσουν όπως αυτοί επιθυ-
μούν και να συμπληρώσουν την
οικογενειακή τους ευτυχία με
ένα κοριτσάκι.

Η Διοίκηση

Στην Αθήνα τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης

Η
αγάπη και η ανιδιοτέλεια είναι τα δύο
στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώ-
πους έτσι και η φιλία μας και η συ-

νεργασία μας με τους μαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς του Γυμνασίου Σμίνθης συνε-
χίζεται απρόσκοπτα εδώ και 14 χρόνια και αυ-
τό αποδείχθηκε και στις 16 Απριλίου όταν στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού-μορφωτικού και
ψυχαγωγικού ταξιδιού που πραγματοποίησαν
στα διάφορα μέρη της πατρίδας μας δεν πα-
ρέλειψαν να εντάξουν στο πρόγραμμά τους
και την επίσκεψη στο Σωματείο μας, καθώς
και στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
και αυτό έγινε παρά τα μεγάλα εμπόδια που
προέκυψαν προσωπικά με τον Διευθυντή του
Γυμνασίου τον αγαπητό Πρόδρομο Νταουτίδη
ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει ένα οικογε-
νειακό πρόβλημα υγείας καθώς επίσης και
με τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούσαν το τετραήμερο της εκδρομής. 

Τα αισθήματα αγάπης, φιλίας και εκτίμη-
σης που τρέφει το Σωματείο μας είναι για το
σύνολο των μαθητών-μαθητριών του Γυμνα-
σίου Σμίνθης καθώς και των διδασκόντων
καθηγητών-καθηγητριών είναι δε αμοιβαία
και σε στέρεες βάσεις για να αντέξουν στον
χρόνο και ασφαλώς δεν επηρεάζονται με τις
εκάστοτε αλλαγές καθηγητών και διευθυν-
τών του σχολείου. Εμείς συνεχίζουμε να εί-
μαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά και που είναι
παιδιά μιας ξεχασμένης πατρίδας γιατί τα
έχουμε στην καρδιά μας και τα θεωρούμε
δικά μας παιδιά.

Βεβαίως και ο αριθμός των παιδιών που
συμμετείχαν στην 4ήμερη εκδρομή ήταν μι-
κρότερος από άλλες χρονιές αλλά και ο χρό-
νος τους ήταν πολύ περιορισμένος γιατί ενώ
είχαν να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι που ήταν
η επιστροφή τους στην ιδιαίτερη πατρίδα
τους την Σμίνθη και μόνο ότι δεν μας ξέχα-

σαν αλλά το ότι προσπάθησαν έστω και για
λίγο να ανταμώσουμε αυτό είναι αρκετό για
εμάς και τους ευχαριστούμε όλους από τα
βάθη της καρδιάς μας.

Εμείς από την πλευρά μας τους υποσχό-
μαστε ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε
κοντά τους και να τους προσφέρουμε την
αγάπη μας καθώς και το ελάχιστο σύμφωνα
με τις δυνατότητες που έχουμε. Εμείς θα
πραγματοποιήσουμε τον Νοέμβριο την ετή-
σια εκδρομή μας στην Σμίνθη όπου θα βρα-
βεύσουμε τα παιδιά που αρίστευσαν τη χρο-
νιά που πέρασε. Εμείς θα περιμένουνε και
πάλι όταν πραγματοποιήσουν την ετήσια εκ-
παιδευτική και ψυχαγωγική τους εκδρομή
να εντάξουν στο πρόγραμμά τους τη επίσκε-
ψη το Σωματείο μας και να προσπαθήσουν
να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή
τους για να νιώσουν τη φιλοξενία μας.

Η Διοίκηση
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ΣυΝτΑξιΟυχΟΣ
ο Λευτέρης
Ρενιέρης

Μετά από 35 χρόνια και 6 μήνες ασφάλι-
σης στους ΗΣΑΠ και ΣΤΑ.ΣΥ ο συνάδελφος
Λευτέρης Ρενιέρης αποφάσισε να συνταξιο-
δοτηθεί έτσι από τις 18 Απριλίου εντάχθηκε
στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων
ΗΣΑΠ. Ο Λευτέρης προσλήφθηκε στους
ΗΣΑΠ τον Οκτώβριο του 1983 και από το 1991
ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά των σωμα-
τείων μέχρι την ημέρα που συνταξιοδοτήθη-
κε. Χρημάτισε Πρόεδρος της Ένωσης Εργα-
ζομένων – Γενικός Γραμματέας – εκλεγμέ-
νος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.
της Εταιρείας καθώς και μέλος του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά και Αθήνας.

Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του Σωμα-
τείου μας Λευτέρη Ρενιέρη στο Σωματείο
μας και του ευχόμαστε προσωπική και οικο-
γενειακή υγεία, να χαρεί τη σύνταξή του με
την οικογένειά του και του υπενθυμίζουμε
αφού ξεκουραστεί για λίγο έχει υποχρέωση,
να δείξει και το έμπρακτο ενδιαφέρον του
προς το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

Η Διοίκηση

Από την προηγούμενη έκδοση της
Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 11 συνά-
δελφοι αποχώρησαν από την εργασία τους
και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συν-
τάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Κατσίμπας Ευτύχιος: 

Φύλακας Εγκαταστάσεων
Βασιλογαμβράκης Νικόλαος: Τεχνίτης
Γρυπαίος Σταύρος: Μηχανοτεχνίτης
Ρενιέρης Ελευθέριος:

Ρυθμιστής Κυκλοφορίας Γραμμής 1
Καζανής Δημήτριος: 

Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος
Ζήσης Χαράλαμπος: Τομεάρχης Γραμμής 1
Ιωάννου Ευστάθιος:

Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών
Βάσσης Γεώργιος: 

Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών
Ρούσσος Δημήτριος: Αρχιτεχνίτης Α΄
Κούζιλος Σωτήρης: Σταθμάρχης
Γενναδόπουλος Σπυρίδων: Σταθμάρχης

Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλ-
φους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξι-
ούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε
με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.

Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι

Ενημερωτικά
έντυπα

Μετά το επικουρικό ταμείο που για λόγους
οικονομίας σταμάτησε την εκτύπωση ανά τρί-
μηνο του ενημερωτικού των αποδοχών και
των κρατήσεων και ο ΕΦΚΑ από 1-1-2019 στα-
μάτησε να ενημερώνει κάθε τρίμηνο τις με-
ταβολές στις συντάξεις μας έτσι οι συνταξιού-
χοι μένουν στο σκοτάδι και δεν γνωρίζουν τις
μεταβολές των συντάξεών τους. Το κακό είναι
ότι για τις κύριες συντάξεις δεν έχουμε τη δυ-
νατότητα να μπούμε στο ΤΑΧΙΣ όπως γίνεται
με τις επικουρικές. Καταβάλλουμε προσπά-
θειες μέσω του Ταμείου Συντάξεων για να λύ-
σουμε το θέμα αυτό.

Η Διοίκηση

ΠΟΙΟΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 
ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στο Σωματείο, 7 συνάδελφοι αποχώρησαν από την
υπηρεσία και συνταξιοδοτήθηκαν το έτος 2018.

ΣΜΥΡΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Εργοδηγός Ηλεκτρονικός
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ΑΛΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Γενικός Διευθυντής ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
ΠΕΡΒΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Μηχανικός
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ΔΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: Συλλέκτης Εισιτηρίων
ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Θυρωρός
Αυτοί οι συνάδελφοι υπέβαλαν την παραίτησή τους στην Εταιρεία σύμφωνα με τα

στοιχεία που έχουμε και γράφτηκαν στη δύναμη του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν το 2018 δεν το γνωρί-
ζουμε, καθώς δεν μας ενημέρωσαν σχετικά και δεν πέρασαν από τα γραφεία του
Σωματείου για να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής. Οι πόρτες του Σωματείου
είναι ανοιχτές για όλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου καλωσορίζει στη μεγάλη οικογένεια των
Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ τα νέα του μέλη και τους εύχεται ολόψυχα προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία και με σωματική και ψυχική υγεία να χαρούν για πολλά χρόνια
τη σύνταξή τους μαζί και δίπλα με αυτούς που αγαπάνε.

Η Διοίκηση

Ποιοι Εργαζόμενοι αποχώρησαν το 2018

T A  N E A  A Π Ο Τ Η Α . Γ. Σ . Σ . Ε

Στις 16 Μαΐου 2019 πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα στο ξε-
νοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» το 4ο

Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπον-
δίας Συνταξιούχων Ελλάδας
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε) με θέματα ημερησίας
διάταξης: Απολογισμός απερχόμε-
νης Διοίκησης – Πεπραγμένα- Οι-
κονομικός Απολογισμός – Ισολο-
γισμός – Προϋπολογισμός 2019 –
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής –
Ψηφοφορία για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την έναρξη του Συνεδρίου η
Γενική Συνέλευση μετά από πρό-
ταση του απερχομένου Δ.Σ. και με
εισήγηση του Προέδρου κ. Γιάννη
Ιορδανίδη, αναγόρευσε με ομόφω-
νη απόφαση των Συνέδρων επίτιμο
Πρόεδρο τον τέως Πρόεδρο της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Νικόλαο Μουλίνο στον
οποίο απένειμε και τιμητική πλα-
κέτα για την προσφορά του στην
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Έπειτα από συζήτηση και ολο-
κλήρωση των θεμάτων της ημερη-
σίας διάταξης του Συνεδρίου και τις
τοποθετήσεις των ομιλητών Συνέ-
δρων, πραγματοποιήθηκε από την
Εφορευτική Επιτροπή ενώπιον δι-
καστικού αντιπροσώπου η εκλογι-
κή διαδικασία για την ανάδειξη των
νέων μελών της Διοίκησης και της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Μετά τη
διαλογή των ψηφοδελτίων και την
καταγραφή του τελικού εκλογικού

αποτελέσματος, στο όργανο της Δι-
οίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε εκλέχθηκαν
κατά σειρά προτίμησης ψήφων οι
ακόλουθοι Σύνεδροι:

Τακτικά Μέλη
Βογιατζής Πέτρος
Ανδρεαδάκης Δημήτριος  
Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος
Σταύρου Γεώργιος
Νιάρχος Γεώργιος 
Ρουσιάς Ευθύμιος        
Κοντούλης Κων/νος   
Μαλαμής Γεώργιος
Καλογιαννίδης Ιωάννης
Δικόνιμος Δημήτριος
Ταταράκης Θεοχάρης
Παναγιωτίδης Κοσμάς 
Κρυτσάνης Φώτιος
Τζήκας Νικόλαος 
Αποστολόπουλος Βασίλειος
Πουγγίας Λάζαρος
Πιπέρας Κων/νος
Κατσιούλα Βασιλική
Καρούμπας Γεώργιος
Νουχουτίδου Μαρία
Ποϊριάζης Αθανάσιος
Καραλής Ευθύμιος
Μανουσάκης Στυλιανός
Μπερμπεγιάννης Δημήτριος
Ζαχαρής Ιωάννης
Δήμας Ιωάννης
Κεπενός Γεώργιος
Καραθανάσης Κυριάκος
Μητσιόπουλος Ιωάννης 
Γούλας Ηλίας 
Δαμιανός Βασίλειος

Αναπληρωματικά μέλη
Δρες Παναγιώτης 
Παντελαίως Νικήτας 
Μανδηλαράς Ανδρέας
Σιμιτζής Δημήτριος
Πετρούλιας Πέτρος 
Καρασούλας Χρήστος
Δάγλα Πολυτίμη

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη
Δήμου Δημήτριος 
Μέλιδης Κων/νος
Μαντάς Μιχαήλ
Βαχλιώτης Αντώνιος 
Κορνιλάκης Χαρίλαος 

Αναπληρωματικό Μέλος 
Σιαλμάς Σπυρίδων
Μετά τις εκλογές της 16ης Μαΐ-

ου 2019 και στο πλαίσιο των προ-
βλεπομένων καταστατικών διατά-
ξεων, συνεδρίασε στις 233 Μαΐου
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και εξέλεξε τα μέλη της
17μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής
και το νέο Συμβούλιο Διοίκηση με
τη σύνθεση:

Πρόεδρος: Ανδρεαδάκης Δημή-
τριος 

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Απο-
στολόπουλος Βασίλειος 

Γενικός Γραμματέας: Βογιατζής
Πέτρος 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα-
τέας: Μαλαμής Γεώργιος 

Γραμματέας Οικονομικού: Νιάρ-

χος Γεώργιος 
Αναπληρωτής Γραμματέας Οικο-

νομικού: Καραθανάσης Κυριάκος 
Γραμματέας Οργανωτικού: Κον-

τούλης Κωνσταντίνος 
Αναπληρωτής Γραμματέας: Ορ-

γανωτικού: Δαμιανός Βασίλειος
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής 

Γούλας Ηλίας    
Καραλής Ευθύμιος   
Καρούμπας Γεώργιος   
Μανουσάκης Στυλιανός   
Παναγιωτίδης Κοσμάς
Πιπέρας Κωνσταντίνος
Ρουσιάς Ευθύμιος
Σταύρου Γεώργιος
Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος 
Επισημαίνεται ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε εί-

ναι η μοναδική στην Ελλάδα Τριτο-
βάθμια Οργάνωση των συνταξιού-
χων η οποία επιμελείται δραστήρια
την προβολή των προβλημάτων
των συνταξιούχων με παραστάσεις
σε κυβερνητικούς παράγοντες,
υπουργεία – κόμματα και λοιπούς
φορείς, με την υποβολή τεκμηριω-
μένων υπομνημάτων, παράλληλα
με την προβολή τους μέσω τηλεο-
πτικών εμφανίσεων. Για την επιτέ-
λεση του έργου της η Ανωτάτη Γε-
νική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας έχει ανάγκη της έμπρα-
κτης στήριξης των ομοσπονδιών,
των συλλόγων των συνταξιούχων
με την ενεργό συμμετοχή όλων
μας.                         Η Διοίκηση

Και το 2018 ο πέλεκυς του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ήταν
βαρύς για το Σωματείο μας. Έφυγαν από κοντά
μας υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα

73 συναδέλφισσες και συνάδελφοι εκ των οποίων ήταν 43
άνδρες και 30 γυναίκες. Από αυτούς διαγράφτηκαν 49 μέ-
λη από τη δύναμη των συνταξιούχων του Ταμείου Συντα-
ξιούχων Προσωπικού ΗΣΑΠ, γιατί δεν υπήρχαν δικαιούχοι
να μεταβιβαστεί η σύνταξή τους, ενώ σε 24 περιπτώσεις η
σύνταξη μεταβιβάστηκε στους δικαιούχους.

Μειώθηκε δε η δύναμη των εγγεγραμμένων μελών του
Σωματείου μας κατά 49 άτομα το 2018.

Το 2018 έφυγαν από κοντά μας:
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥΛΑ: Χήρα Παναγιώτη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Αρχιτεχνίτης Α΄ ετών 60
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ:

Εργοδηγός Αποκλεισμού ετών 86
ΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:

Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών ετών 66
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ: Φύλακας Εγκαταστάσεων ετών 65
ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ: Αρχιτεχνίτης Αποκλεισμού ετών 86
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄ ετών 61
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τμηματάρχης Α΄ ετών 83
ΜΠΑΛΚΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ: Φύλακας Γραμμής ετών 85
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ: Χήρα Παναγιώτη ετών 76
ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Εκδότης Εισιτηρίων ετών 89
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ηλεκτροδηγός ετών 79
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ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΑΣ

Της Ετήσιας Καταστατικής Γενι-
κής Συνέλευσης του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ η οποία

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20
Μαρτίου 2019 στην αίθουσα Συνεδριά-
σεων του ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ” Πα-
νεπιστημίου 52, Αθήνα.

Οι 500 και πλέον συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ που παρευρεθήκαμε στη Γενι-
κή Συνέλευση του Σωματείου μας,
αφού ακούσαμε την εισήγηση της Δι-
οίκησης καθώς και όλους τους ομιλη-
τές εγκρίναμε ομόφωνα το παρακάτω
ψήφισμα:

1ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα κα-
θώς με τη ψήφιση εκ μέρους της πο-
λιτείας των σκληρών, αντεργατικών
και απάνθρωπων Νόμων 3845/2010,
3863/2010, 3865/2010, 3896/2011,
3996/2011, 4024/2011, 4046/2012,
4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016
με τους οποίους καταργήθηκαν:

α) Τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα
και το επίδομα διακοπών.

β) Μειώθηκαν οι συντάξεις σε πο-
σοστό μέχρι 50% με πρόβλεψη να μει-
ωθούν ακόμη κατά 18% με την εφαρ-
μογή του επανυπολογισμού των συν-
τάξεων όταν αυτός γίνει.

γ) Μας επέβαλαν την Ειδική Εισφο-
ρά Αλληλεγγύης, δηλαδή έναν νέο
ΛΑΦΚΑ.

δ) Μας επέβαλαν την περικοπή των
επικουρικών συντάξεων μέχρι του ση-
μείου της κατάργησης.

ε) Μας μείωσαν κατά 60% τη νόμιμη
αποζημίωση που έδινε ο εργοδότης
μετά την αποχώρησή μας από την ερ-
γασία για συνταξιοδότηση.

στ) Έγινε μόνιμο πλέον το χαράτσι
του ΕΝΦΙΑ.

2ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
α) Για την κατάργηση του ΕΚΑΣ το

οποίο αντικαταστάθηκε με ένα φιλο-
δώρημα τα Χριστούγεννα.

β) Για τη μείωση του αφορολόγητου
που έτσι μειώνει και άλλο τις πενιχρές
συντάξεις μας.

γ) Για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση
σε όλα τα επίπεδα της Ιατροφαρμα-
κευτικής και Νοσοκομειακής μας Πε-
ρίθαλψης παρά τον διπλασιασμό των
εισφορών μας υγείας καθώς και της
καθιέρωσης της εισφοράς 6% για την
υγεία στις επικουρικές συντάξεις.

3ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί οι νόμοι που ψηφίζονται από

τη Βουλή των Ελλήνων με τους
οποίους καταργούνται εργασιακές
και ασφαλιστικές κατακτήσεις ετών
και μειώνονται κατακόρυφα συντά-
ξεις και μισθοί, διαπιστώνουμε ότι
ψηφίζονται νόμοι που δίνουν προ-
νόμια σε ορισμένες κατηγορίες ερ-
γαζομένων.

4ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ διαβάζουμε στον τύπο ότι

καθημερινά ανακαλύπτονται μεγάλες
σπατάλες από διάφορες κυβερνητικές
και όχι μόνο ομάδες, δεν λαμβάνεται
σχεδόν καμία μέριμνα για να πάρει πί-
σω το κράτος τα κλεμμένα και να τι-
μωρηθούν οι υπεύθυνοι. Ακούμε λό-
για και μόνο λόγια.

5ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την απαράδεκτη και αλαζονική

συμπεριφορά των υπευθύνων των
υπουργείων και των οργανισμών που
απαξιούν να δεχθούν τους εκπροσώ-
πους μας για να συζητήσουν μαζί τους
τα προβλήματα που μας απασχολούν
και να δώσουν λύσεις.

6ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ υπάρχουν αποφάσεις της

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας που έκριναν αντισυνταγμα-
τικές τις διατάξεις των νόμων
4093/2013 και 4051/2012 που μας μεί-
ωσαν τις συντάξεις μας και κατήργη-
σαν τα δώρα, το επίσημο κράτος δεν
εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΣτΕ και
υποχρεώνει τους συνταξιούχους να
κάνουν αιτήσεις και αγωγές με επι-
πλέον οικονομική επιβάρυνση γι’ αυ-
τούς.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΖΗΤΑΜΕ:

1ον: Την άμεση κατάργηση των νό-
μων 3845/2010, 3863/2010, 3865/2010,
3896/2011, 3996/2011, 4019/2011,
4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και
4387/2016. 

2ον: Την επαναχορήγηση των δώρων
Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόμα-
τος αδείας, την κατάργηση της Ειδικής
Εισφοράς Αλληλεγγύης και το ύψος
των συντάξεών μας να επανέλθει στο
επίπεδο που ήταν το 2009. Τη στιγμή
μάλιστα που ενώ οι συντάξεις μας μει-
ώθηκαν πάνω από 50%, το δημόσιο
χρέος όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά
τουναντίον υπερδιπλασιάστηκε.

3ον: Τη μείωση της φορολογίας
στους συνταξιούχους με τη ψήφιση
ενός δίκαιου και σταθερού φορολογι-
κού νόμου.

4ον: Τη μείωση της συμμετοχής των
συνταξιούχων στα φάρμακα.

5ον: Την κατάργηση της συμμετοχής

των συνταξιούχων στα διαγνωστικά
κέντρα.

6ον: Την αναβάθμιση της ιατρικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης για να
εξυπηρετούνται άμεσα οι ασφαλισμέ-
νοι στα κέντρα υγείας και στα κρατικά
νοσοκομεία, ειδικά οι συνταξιούχοι, οι
οποίοι και μεγάλης ηλικίας είναι, αλλά
και σοβαρά προβλήματα υγείας αντι-
μετωπίζουν. Να πάψει επιτέλους την
ασυνέπεια του κράτους και των φορέ-
ων υγείας να την πληρώνουν οι συντα-
ξιούχοι οι οποίοι είδαν να διπλασιάζον-
ται οι εισφορές τους για την υγεία, χω-
ρίς όμως κανένα θετικό αποτέλεσμα.

7ον: Να υπάρξει κοινωνική δικαιο-
σύνη και ισότητα για όλους και όχι
προνόμια για τους ολίγους και τους
ημέτερους.

8ον: Να μειωθούν οι βουλευτικές
έδρες από 300 σε 200, όπως άλλωστε
το προβλέπει και το Σύνταγμα της χώ-
ρας και αυτό θα είναι μία έμπρακτη
προσφορά της πολιτείας προς την πα-
τρίδα.

9ον: Ζητάμε να έχουμε συναντήσεις
και να μας δέχονται οι αρμόδιοι
υπουργοί όταν υπάρχουν προβλήματα
και αδυνατούν να τα επιλύουν οι αρ-
μόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

10ον: Να αυξηθεί η χορήγηση των
εξόδων κηδείας στο ύψος που υπάρ-
χει για τους έμμεσα ασφαλισμένους
μας.

11ον: Να δοθούν τα αναδρομικά σε
όλους τους συνταξιούχους που παρα-
νόμως έχουν παρακρατηθεί και να
μην είναι υποχρεωμένος ο ανήμπορος
συνταξιούχος να καταθέτει αγωγές με
επιπλέον οικονομικό κόστος.

12ον: Να δοθεί έστω και τώρα στους
ελάχιστους που βρίσκονται ακόμη στη
ζωή αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
το επίδομα της Εθνικής Αντίστασης.

13ον: Την αναγνώριση από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού του Μουσείου Ηλε-
κτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματεί-
ου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έτσι όπως
έχει ζητηθεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Μουσείου.

Οι 2000 Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΚ-
ΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ

α) Στους μαθητές, τις μαθήτριες και
στο διδακτικό προσωπικό του Γυμνα-

σίου Σμίνθης, που βρίσκεται στα Πο-
μακοχώρια του Νομού Ξάνθης, προ-
σφέροντας σύμφωνα με τις δυνατότη-
τές που έχουμε. Στο πρόγραμμα της
βοήθειας είναι και η βράβευση των
αριστούχων μαθητών και μαθητριών
που κάνουμε κάθε χρόνο πραγματο-
ποιώντας επίσκεψη στο σχολείο τους
στην Σμίνθη. Ζητάμε δε από την πολι-
τεία να δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον
της για τα παιδιά αυτά γιατί το αξίζουν.

β) Συμπαραστεκόμαστε με διάφο-
ρους τρόπους στους άνεργους, στους
άστεγους, στους ανασφάλιστους,
στους ανήμπορους και ιδιαίτερα στα
άτομα της τρίτης ηλικίας τα οποία
έχουν πληγεί βάναυσα από τα αλλε-
πάλληλα μνημόνια.

γ) Συμπαραστεκόμαστε και συμμε-
τέχουμε στον δίκαιο αγώνα των εργα-
ζομένων για ψωμί – εργασία – υγεία
– κοινωνική δικαιοσύνη.

δ) Συμπαραστεκόμαστε και συνει-
σφέρουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις
μας στα διάφορα κοινωφελή ιδρύματα
και ειδικά στα ιδρύματα που προστα-
τεύουν το παιδί.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

Τις μεθοδευμένες ενέργειες με τις
οποίες η πολιτεία προσπαθεί να απο-
δυναμώσει και να διαλύσει το συνδι-
καλιστικό κίνημα της χώρας μας, για
να μπορούν πιο εύκολα να περνούν τα
αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα τους.

Ύστερα από τα παραπάνω
Αναθέτουμε στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Σωματείου μας να φρον-
τίσει έτσι ώστε το ψήφισμα αυτό να
φτάσει:

Στην Κυβέρνηση
Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτι-

κών Κομμάτων
Στους Υπουργούς Εργασίας – Υγεί-

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων –
Οικονομικών – Παιδείας – Πολιτι-
σμού.

Στον Πρόεδρο της Βουλής
Στους κοινοβουλευτικούς εκπρο-

σώπους των κομμάτων
Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Στον Πρόεδρο και στον Διευθύνον-

τα Σύμβουλο των ΣΤΑ.ΣΥ
Στον Διοικητή του ΕΦΚΑ
Στη Διευθύντρια του Εντασσόμε-

νου Ταμείου Συντάξεων
Στα σωματεία εργαζομένων
Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

και
Να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα

του Σωματείου και στην Εφημερίδα
του Σωματείου ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».

Πειραιάς 20 Μαρτίου 2019
Με εντολή Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωμα-
τείου μας που πάρθηκε στις 20 Μαρτίου 2019 το ψήφισμα κοινοποι-
ήθηκε στην κυβέρνηση, στα κόμματα, σε κρατικούς φορείς καθώς και
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων, με
την ελπίδα ότι κάτι θετικό θα προκύψει σε αυτή την πολύ δύσκολη
εποχή που ζούμε.

Η Διοίκηση

Που τo στειλαμε
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Το πρόγραμμα Family Care υποστη-
ρίζεται από την εταιρεία Newheal-
thsystem (N.H.S) που διαχειρίζεται

την πληρέστερη και πλέον αξιόπιστη
πλατφόρμα υγείας, πλήρους πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης της Ελληνικής αγοράς.
Τα προγράμματα της Newhealthsystem
(N.H.S) τα έχουν επιλέξει μεγάλοι Δημό-
σιοι Οργανισμοί (όπως ο ΟΠΑΠ), Ασφα-
λιστικές εταιρείες (όπως η Prime), Ιδιω-
τικές επιχειρήσεις (όπως η WIND, η
WATT&VOLT, η EPSILON NET κα), ενώ
έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες
εταιρείες στο εξωτερικό όπως είναι η De-
utsche Telecom και η SOCIETE GENE-
RALE. Έχει τέλος πιστοποιηθεί με
ISO90001:2015 και ISO/iEC:270001:2013.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα,
Αγγλία, Αλβανία και Σερβία εξυπηρετών-
τας περισσότερα από 1.150.000 ενεργά
μέλη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Όλα

τα μέλη του Σ.Σ. ΗΣΑΠ καθώς και οι οι-
κογένειές τους.

Περιορισμός ηλικίας συμμετοχής:
Κανένας περιορισμός στην ηλικία συμ-
μετοχής.

Λήξης της συμμετοχής: Μόνο όταν
δεν καταβληθεί η ετήσια συνδρομή χω-
ρίς όριο ηλικίας.

Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα: Το κόστος είναι ίδιο για όλους τους
συμμετέχοντες ανεξαρτήτως φύλου και
ηλικίας.

Καλυπτόμενες ασθένειες – ατυχή-
ματα: Καλύπτονται οι θεραπείες όλων
των ασθενειών και ατυχημάτων που
προϋπήρχαν της έναρξης του συμβο-
λαίου όσο και αυτών που θα εκδηλω-
θούν μετά την έναρξη.

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Family Care
ΔΩΡΕΑΝ Απεριόριστες ιατρικές

επισκέψεις όλο το 24ωρο σε τακτικό ή
επείγον περιστατικό σε όλες τις διαθέ-
σιμες ειδικότητες ιατρών στα μεγαλύτε-
ρα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της χώρας.
Αποφεύγουμε έτσι τη ταλαιπωρία και οι
ώρες αναμονής στις εφημερίες των
κρατικών Νοσοκομείων.

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στα Ιδιωτικά Πολυϊατρεία με 10€ και

ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσε-
ων. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και
η συνταγογράφηση φαρμάκων παρέχε-
ται ΔΩΡΕΑΝ.

Απεριόριστες επισκέψεις στα ιδιω-
τικά ιατρεία ιατρών όλων των ειδικοτή-
των με 20€ για Αθήνα & Θεσσαλονίκη
και με 15€ για όλη την περιφέρεια. Η
εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η
συνταγογράφηση φαρμάκων παρέχεται
ΔΩΡΕΑΝ. Αποφεύγουμε έτσι την ανα-
μονή για εξέταση από σπάνιες ειδικό-
τητες ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Απεριόριστες αιματολογικές και
ακτινολογικές εξετάσεις χωρίς ΕΟΠΥΥ
σε τιμές Δημοσίου μείον 25 έως 70%. Ο
τιμοκατάλογος είναι ενιαίος και ισχύει
Πανελλαδικά.

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο αιματολογικό τσεκ
απ.

ΔΩΡΕΑΝ πλήρες οφθαλμολογικό
τσεκ απ.

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο οδοντιατρικό τσεκ
απ και 

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος καθαρισμός οδόν-
των.

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο παιδιατρικό τσεκ απ
για όσους προσθέσουν παιδιά ή εγγό-
νια.

Γυαλιά οράσεως με ΕΟΠΥΥ (κάθε 4
χρόνια) μέχρι 250€ και χωρίς όριο
αγορές γυαλιών χωρίς ΕΟΠΥΥ με έκ-
πτωση 60%.

Έκπτωση 10 έως 30% σε περίπτωση
νοσηλείας στα συμβεβλημένα νοσοκο-
μεία.

ΔΩΡΕΑΝ ασθενοφόρο σε περίπτωση
νοσηλείας.

Έκπτωση 50% σε όλες τις οδοντιατρι-
κές πράξεις και επεμβάσεις.

Έκπτωση 50% σε όλες τις οφθαλμο-
λογικές επεμβάσεις.

Ειδικές τιμές σε φυσιοθεραπευτές,
διαιτολόγους, ομοιοπαθητικούς, ολιστι-
κούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, διατρο-
φολόγους, κλπ.

24ωρη γραμμή υγείας 2 155 155
315 που συντονίζει και κλείνει ραντε-
βού με τους ιατρούς και τα διαγνωστι-
κά κέντρα.

Έκδοση οικογενειακού συμβολαίου
και κάρτες πιστοποίησης για το ανδρό-
γυνο.

Ετήσια οικογενειακή συνδρομή 48€

Ομαδικό Πρόγραμμα Family Care για τον Σ.Σ. ΗΣΑΠ 
με 48€ το χρόνο όλη η οικογένεια

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως όλοι γνωρίζουμε γιατί το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές

φορές η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας είναι

σχεδόν ανύπαρκτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας

γνωρίζει το θέμα και προσπαθεί να βρει τρόπους που να

αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό έτσι μετά από μακροχρόνια και

εποικοδομητική συνεργασία που είχε με τον κ. Δημήτρη

Μαρινόπουλο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Συνεταιρισμό και

με την Ένωση Εργαζομένων, σας παρουσιάζει το πρόγραμμα

Family Care που είναι μία προσφορά με μικρό κόστος για τους

συνταξιούχους. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί και θέλει να

συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό το οποίο αφού μελετήσει

προσεχτικά θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία που

προσφέρει το πρόγραμμα στα τηλέφωνα 210-2322.997 –

6986.5004.01. Για μία πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση

διαβάστε το πρόγραμμα που εξέδωσε η εταιρία.

Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας

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

ΠωλεΙΤΑΙ οικόπεδο

Για ενημέρωση ή για εγγραφή σας καλέστε:
210.23.22.997, 6986.500.401
mail: ygeiacare100@gmail.com
s i t e :  n e w h e a l t h s y s t e m . g r

Στις 6 Ιουνίου και ενώ η εφημερίδα μας ήταν στο τυπογραφείο προς εκτύ-
πωση λάβαμε την εγκύκλιο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. που μας ενημερώνει ότι και
φέτος θα ανοίξουν οι πόρτες της κατασκήνωσης στην Βαρυμπόμπη για να
δεχτούν τα παιδιά. 

Θεωρήσαμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε, για τον λόγο αυτό αποσύ-
ραμε άλλο θέμα από τις στήλες της εφημερίδας μας και δημοσιεύουμε το
πρόγραμμα της κατασκηνωτικής περιόδου.

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 
ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ



Η ζωή δεν είναι πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, αλ-
λά μία πραγματικότητα που πρέπει να βιώσουμε. 

Η ζωή είναι μια συνεχής προσπάθεια των ανθρώπων
να βρουν μια θέση σ’ αυτήν την καταναλωτική κοινω-
νία, ένα μεροκάματο για ένα κεραμίδι κι ένα πιάτο φαΐ.

Η ζωή δεν κλείνεται σε ορισμούς. Ζωή για κάποιους
είναι μόνο αυτός που τρώει με “ασημένια κουτάλια” ή
εκείνος που πεθαίνει από υπερβολική κατανάλωση
τροφής, αλλά κι εκείνος που μαζεύει πλούτο για να
κάνει “φιλανθρωπίες” για να εισπράξει παραπάνω
ακόμα κι ένα μπράβο, ενώ γνωρίζει ότι φοροδιαφεύγει
και πρωτοστατεί στο “ξεζούμισμα” των εργαζομένων.

Ζωή δεν είναι το φαγητό· γιατί μια τέτοια ζωή είναι
εκ των πραγμάτων άθλια. 

Δυστυχώς, ζωή είναι ένας φόρος που πρέπει να πλη-
ρωθεί εφάπαξ και χωρίς ευκολίες....γι’ αυτούς που πι-
στεύουν πως όλα είναι δεδομένα και ισχύουν για πάντα. 

Ζωή δεν είναι εργασία έστω και χωρίς ευχαρίστηση,
αλλά...εθελοδουλία

Η ζωή είναι ένα πέρασμα από το φως, που όμως
πρέπει να βλέπεις για να την περπατήσεις· γιατί πολλοί
νομίζουν πως ζουν, αλλά είναι νεκροί.

Ζωή είναι το φως που δίνει το χαμόγελο του παιδιού
ή του χαρούμενου ανθρώπου έστω κι αν αυτός μπορεί
να μη γνωρίζει γιατί χαίρεται.

Ζωή δεν είναι η διαφορά του φωτός από το σκοτάδι,
αλλά η γνώση ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά με-
ταξύ τους.

Η ζωή δεν είναι κάτι στατικό για να είναι όμορφο ή
άσχημο· είναι ένα ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά, γι
αυτό πρέπει να ‘χουμε τα μάτια άγρυπνα.

Η ζωή στην ουσία είναι εκτός από ύπαρξη, και ροή.
Και για να την αντιληφθεί κανείς πρέπει να...βλέπει

Τη ζωή πρέπει να τη χρησιμοποιείς γιατί δεν είναι
χρησμός που χρειάζεται ερμηνεία. 

Ζωή είναι ό,τι αποχτιέται με κόπο· τίποτα όμως δεν
είναι σίγουρο στη ζωή του ανθρώπου. 

Η ζωή έχει την αξία που της δίνει ο άνθρωπος...
όμως όταν υποφέρει κανείς και ελπίζει, πρέπει να
γνωρίζει πως παρατείνει τα βάσανα του.

Η ζωή είναι Ολυμπιακό Αγώνισμα δια βίου και γι αυ-
τό δεν την κερδίζει κανείς με διαφορά δευτερολέπτου.

Ζωή είναι μια ιδέα που τη μετουσιώνει σε πράξη αυ-
τός που έχει διαφορετικά κριτήρια από την αλήθεια
των πολλών. Ωστόσο είναι επικίνδυνο να θέλει κανείς
ο,τιδήποτε είναι αντίθετο στην ουσία της ζωής.

Η ζωή δεν είναι μύθος ούτε πρόληψη αλλά βιωμα-
τική γνώση που έχει κριτήριο την αλήθεια των πραγ-
μάτων· μια και η αλήθεια είναι προσωπική υπόθεση
του καθενός.

Τη ζωή πρέπει να την προσεγγίζει κανείς ως φυσική
πραγματικότητα αισθητηριακής αντίληψης και ισοδυ-
ναμεί με την πραγματικότητα του φυσικού πόνου.

Τη ζωή την προσεγγίζει κανείς σπάζοντας τα δεσμά
των ιδεών μέσω της φιλοσοφίας, που είναι ο δρόμος για
να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε όλοι για τον ίδιο σκοπό.

Ζωή είναι μέρος της Φιλοσοφίας και μόνο μέσα απ’
αυτήν μπορούμε να γνωρίσουμε την ευτυχία.

Ζωή είναι μια περιπέτεια τού ανθρώπινου πνεύματος
που έχει καταλήξει βίος.

Η ζωή είναι ο πόνος που περνά όχι με την απλή αγά-
πη αλλά με την γνωστική βιωτή· γιατί ζούμε όχι όπως
θέλουμε, αλλά όπως μπορούμε.

Η ζωή έχει λίγη σχέση με την αγάπη γιατί την ξε-
περνάει, είναι έρωτας.

Ζωή είναι να μην πιστεύεις ότι “έτσι θα είναι πάντα”
γιατί όλα είναι για σήμερα· μια και το ταξίδι της ζωής
είναι μεγάλο και οδηγεί στο άγνωστο.

Η ζωή βρίσκεται στην αυτογνωσία γιατί είναι επιλο-
γή· και αυτό γιατί δεν ζούμε όλοι για τον ίδιο σκοπό.

Ζωή είναι μια στιγμή της αιωνιότητας τού χρόνου
που όμως κινείται συνεχώς.

Η ζωή δεν είναι θέμα στόχων αλλά στιγμών...απλώς
είναι μοναδική.

Ζωή είναι μια συνδιαλλαγή που με σωστή επικοινωνία
οδηγεί στη χαρά που κρύβουν τα “μικρά πράγματα”.

Ζωή είναι συνύπαρξη που μέσω της αυτογνωσίας
πρέπει να οδηγεί στη γνώση των αξιών· και στις αξίες
της ζωής κυρίαρχη θέση κατέχουν η προσφορά, η
απόλαυση και η ευωχία. Έτσι ή πρέπει να ζη κανείς
χωρίς λύπες ή να πεθάνει ευτυχισμένος. 

Η ζωή δεν αναφέρεται μόνο στο άνθρωπο, γιατί σ’

αυτόν ανήκει η βιωτή που έχει άμεση σχέση με τη βία·
αλλά στην αλήθεια που προέρχεται από την ηθική της
γνώσης. Γιατί η βία αρμόζει μόνο στη ζούγκλα, ενώ
στον άνθρωπο είναι παρά φύσιν.

Τη ζωή δεν πρέπει να τη βλέπει κανείς ως θεωρη-
τική φιλοσοφική γνώση ανεξάρτητη από την εμπειρία.

Λέμε πως η ζωή είναι όμορφη, όμως η ομορφιά εί-
ναι δυνατή στο μυαλό του ανθρώπου, και, δυστυχώς,
είναι φθαρτή σαν τη σάρκα του.

Ο σκοπός της ζωής πρέπει να είναι συγκεκριμένος,
αλλά όσο βαδίζεις προς ένα σκοπό τόσο πιό αδύνατο
φαίνεται να πιστέψεις στην έλλειψη του σκοπού.

Ζωή είναι μελέτη της φύσης· σαν τα αγκάθια της αρ-
χαίας καππάρεως που φυτρώνει πάνω στον τοίχο και σαν
το κυκλάμινο που ανθίζει μόλις η γη αρχίζει να νοτίζει. 

Επομένως ζωή είναι μελέτη· και με σωστή ανάγνω-
ση μπορεί να σε οδηγήσει στην ευτυχία. Όμως – δυ-
στυχώς - τη ζωή ενώ αξίζει να τη ζη κανείς, δεν είναι
θέμα διδασκαλίας. 

Η αξία της ζωής βρίσκεται στη χρήση της, γιατί όπως
τα χρήματα, είναι αβέβαια όταν κανείς δεν μπορεί να
τα χρησιμοποιεί όπως πρέπει.

Πολλοί ζουν χωρίς μέτρο νομίζοντας ότι δεν θα πε-
θάνουν· όπως πολλοί ζουν ενώ είναι νεκροί.

Ζωή είναι ό,τι δεν φοβάται τον θάνατο. Και μόνο
όποιος δεν φοβάται τον θάνατο ως νουνεχής, γιατί θα
“έχει το μυαλό στο κεφάλι του”, είναι ικανός να ζη χω-
ρίς προλήψεις και πνευματικές αγκυλώσεις.

Οι άνθρωποι στα γερατειά τους επιθυμούν τη ζωή
από φόβο που έχουν για τον θάνατο.

Καλύτερα να μη ζη κανείς παρά να ζη δυστυχισμέ-
νος και ταλαιπωρημένος.

Η ζωή αρχίζει με κλάμα και τελειώνει με κλάμα·
όμως το γέλιο “μακραίνει τη ζωή”

Ζη αυτός που γνωρίζει το κριτήριο της
αλήθειας...αυτός είναι ικανός να επιμαρτυρήσει να αν-
τιμαρτυρήσει και να αμφισβητήσει. 

Ζωή δεν είναι Μοίρα ή Πεπρωμένο. Η ζωή αρχίζει
από την απορία και την αμφισβήτηση και ποτέ δεν εκ-
φράζεται δογματικά. Το μόνο δόγμα γι αυτήν είναι πως
δεν είναι αναστρέψιμη.

Δυστυχώς πολλοί βιώνουν τον θάνατο ενώ ζουν ή
νομίζουν πως ζουν, χωρίς βέβαια να γνωρίσουν την
ευτυχία και την ηδονή που αυτή προσφέρει σε όσους
γνωρίζουν να τη γεύονται.

Λέγοντας αμνησικακία εννοούμε τη
μη διατήρηση του κακού, που κάποιος
υπέστη στη μνήμη του. Με άλλα λόγια,
αμνησικακία είναι η ανεξικακία. Αντίθε-
τες έννοιες προς την αμνησικακία είναι
η μνησικακία, η εκδικητικότητα. 

Ο αμνησίκακος άνθρωπος δεν μνησι-
κακεί εναντίον ουδενός, επομένως δεν
αισθάνεται μίσος ή επιθυμία να εκδικη-
θεί, δεν κρατά κακία και εύκολα συγχω-
ρεί. Είναι μακρόθυμος και ανέχεται και
υπομένει τα λάθη, εκούσια ή ακούσια,
καθώς και τις αδυναμίες των άλλων. Αυ-
τός ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από κα-
λοσύνη και αθωότητα. Προφανώς πρό-
κειται για μεγάλη αρετή. Στη σημερινή
ανθρωποφάγο εποχή που ζούμε δεν εί-
ναι συνηθισμένο να συναντάμε ανθρώ-
πους αμνησίκακους. Τέτοιοι ωραίοι χα-
ρακτήρες είναι λιγοστοί και μας ξενί-
ζουν, αλλά δεν είναι ανύπαρκτοι.

Παράδειγμα ο Φωκίων ο οποίος ήταν
ένας χρηστός πολίτης των Αθηνών, ο
οποίος βοήθησε και γενναία υπερασπί-
στηκε ανθρώπους που τον είχαν βλά-
ψει. Και όμως αυτός ο ενάρετος και
χρηστός πολίτης πέθανε στη φυλακή με
το κώνειο. Οι Αθηναίοι, μέσα στη μέθη

της διαφθοράς τους, δεν μπορούσαν να
εκτιμήσουν τη φρόνηση των συμβου-
λών του Φωκίωνα. Και όπως ήταν κα-
κώς διατεθειμένοι απέναντί του και ρα-
διουργούμενοι από εγχώριους και ξέ-
νους εχθρούς του, όπως ακριβώς συμ-
βαίνει και στις μέρες μας, καταδίκασαν
αυτόν, τον ενάρετο και άκακο άνδρα
στην ποινή του θανάτου. Όμως το αι-
σχρό και ολέθριο πάθος της μνησικα-
κίας, του μίσους και της εκδίκησης ποτέ
δεν μόλυναν την ωραία ψυχή του. Όχι
μόνο δεν αγανάκτησε κατά των φονιά-
δων του, αλλά και προς το παιδί του, πε-
θαίνοντας, αμνησικακία σύστησε. Όταν
δε επρόκειτο να πιει το κώνειο και να
πεθάνει, ερωτηθείς πια είναι η τελευ-
ταία παραγγελία προς το παιδί του είπε:
«Να μη μνησικακήσει ποτέ κατά των
Αθηναίων για τον άδικο θάνατό μου». Οι

τρεις κατήγοροι του Σωκράτη (Άνυτος,
Μέλιτος και Λύκων) όντες εμπαθείς πο-
λίτες, φθονεροί και εκδικητικοί, προκά-
λεσαν τη θανατική καταδίκη του ενάρε-
του ανδρός. Τον καταδίκασαν να πιει το
κώνειο. Ο σοφός δάσκαλος με το υπέ-
ροχο μεγαλείο ψυχής που είχε, δεν
αγανάκτησε κατά των διεφθαρμένων
συμπολιτών του, δεν αισθάνθηκε κανέ-
να αίσθημα εκδίκησης κατά των δικα-
στών του «Αν είναι ανάγκη να αδικώ ή
να με αδικούν – είπε – θα προτιμήσω
να με αδικούν παρά να αδικώ». Με αυτά
τα λόγια τα οποία είναι τόσο πολύ κοντά
στη διδασκαλία του Χριστού, επισφρά-
γισε στη φυλακή τον ενάρετο βίο του, ο
αμνησίκακος άνδρας, που με τις σοφές
ιδέες του καταυγάζει ανάμεσα απ’ τους
αιώνες της ανθρωπότητας.

Η Ελληνική ιστορία μας παρέχει φω-

τεινά παραδείγματα αμνησικακίας,
όπως και αποκρουστικά παραδείγματα
μνησικακίας. Στην περίπτωση της μνη-
σικακίας ο νους μας πηγαίνει στον δο-
ξομανή και μνησίκακο Αλκιβιάδη τον
Αθηναίο, ο οποίος, όταν πληροφορήθη-
κε ότι οι συμπολίτες τους τον καταδίκα-
σαν για προδοσία προσχώρησε στο αν-
τίπαλο στρατόπεδο των Σπαρτιατών και
πολέμησε κατά της πατρίδας του της
Αθήνας. Το συμπέρασμα που βγαίνει
από τα παραδείγματα αυτά είναι, αν κά-
ποιος φανεί στην πράξη καλύτερος
εκείνου που τον έβλαψε είναι πολύ πι-
θανόν με το καλό παράδειγμά του να τον
κάνει να συναισθανθεί το σφάλμα του
και, ίσως, μετανοήσει. Αντιθέτως αν τον
βλάψει, θα τον εξάψει ακόμη περισσό-
τερο, θα αυξήσει την αποστροφή του και
θα χειροτερεύσει την κακή του διαγωγή.
Τα πάθη της μνησικακίας, του μίσους
και της εκδίκησης μολύνουν τη ψυχή
του ανθρώπου, ενώ η αμνησικακία, η
γενναιότητα και η ανταπόδοση καλού
αντί κακού στολίζουν τη ζωή του και αυ-
τό είναι η θειότερη παραγγελία απ’ όσες
μας έδωσε ο Θεός της αγάπης. 

9O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

Ε ΛΕ Λ EE Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΥ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Αμνησικακία - Η μεγάλη αρετή

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Η ζωή ως νοητική εικόνα -Στοχασμοί- 
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Ε ΛΕ Λ EE Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΥ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Δημοτικό Σχολείο Φούρφουρου Ρεθύμνου

Σε κάθε σχολείο ανάμεσα στους δέκα-είκοσι δα-
σκάλους υπάρχει και ένας που ξεχωρίζει. Ένας δά-
σκαλος που τον θυμόμαστε για χρόνια μετά, μέχρι
τα γεράματα μας, με αγάπη και αληθινή συγκίνηση.
Ένας δάσκαλος που κατάφερε να τρυπώσει στο άβα-
το της παιδικής μας ψυχής και έφερε ένα εντελώς
νέο φως. Και χάρη σ’ αυτό το “Δεύτε λάβετε φως” -
φως μικρού κεριού ή ολόλαμπρου ήλιου δεν έχει
σημασία - μέσα στην κυνικότητα και στην αδιάφορη
καθημερινότητα του ενήλικα, που μοιραία όλοι με-
ταμορφωθήκαμε, διασώζεται και αχνοφέγγει ακόμα
ότι καλό διαθέτουμε εντός μας.

Σε ένα μικρό χωριό του ορεινού Ρεθύμνου, τον
Φουρφουρά, οι γιοί και οι κόρες των 560 μόλις κα-
τοίκων του δέχτηκαν την ευεργεσία μιας αναπάντε-
χης τύχης. Χωρίς να το ξέρει, κάποιος βαριεστημέ-
νος δημόσιος υπάλληλος του υπουργείου Παιδείας
σφράγισε πριν από λίγα χρόνια τον διορισμό στο χω-
ρίο τους ενός τέτοιου ξεχωριστού δασκάλου, του Άγ-
γελου Πατσιά.

Ο νεαρός δάσκαλος δεν είδε αυτόν τον διορισμό
του στην άκρη του πουθενά σαν μια καταναγκαστική
προσγείωση, σαν δυσάρεστο πάρεργο εν όψει μιας
ευνοϊκότερης μετάθεσης ή σαν μια ευκαιρία για ατε-
λείωτη ραστώνη.

Αντιθέτως! Διέθεσε και διαθέτει μέχρι σήμερα ό,τι
φωτεινότερο κρύβει η ψυχή του. Μακριά από κάθε
λογική κέρδους - βλέπε αντιπαροχή υπό την μορφή
μισθού, προσωπικής προβολής και ό,τι παρόμοιο
σκεφθεί ο κακοπροαίρετος νους μας - άνοιξε στους
ολιγάριθμους μαθητές του την αυλαία ενός εντελώς
καινούργιου κόσμου, χαρίζοντας τους την σπάνια
ευκαιρία να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.

Στην άκρη το “εβδομαδιαίο πρόγραμμα”
Και τι δεν έκανε ο ευφάνταστος αυτός δάσκαλος!

Και πρώτα από όλα έγκαιρα πήρε την ορθή και γεν-
ναία απόφαση να αποδράσει από τα ασφυκτικά όρια
του γραφειοκρατικού «Εβδομαδιαίου Προγράμμα-
τος» που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Στο δικό του
σχολείο αποφάσισε πως κράτος και εξουσία θα εί-
χαν οι ανάγκες και οι νόμοι της παιδικής ηλικίας και
όχι το στενάχωρο πλαίσιο του νομοθέτη. Έβαλε τα
τυχερά Φουρφουργιανάκια στις φτερούγες του και
ξεκίνησαν όλοι μαζί την πτήση τους προς τον ευαί-
σθητο ουρανό της Φαντασίας – ή προς τον φαντα-
στικό ουρανό της Ευαισθησίας, αν προτιμάτε.

Μέσα στα λίγα χρόνια που ο Άγγελος Πατσιάς εί-
ναι δάσκαλος στο 4θέσιο Δημοτικό σχολείο Φουρ-
φουρά πραγματοποίησε ένα μικρό θαύμα.

Δεν στάθηκε στις ανεπάρκειες της ελληνικού
κράτους, αγνόησε τις αβελτηρίες της δημόσιας παι-
δείας, υπερπήδησε κάθε βολική δικαιολογία προ-
κειμένου να αρκεστεί στο νόμο της ήσσονος προ-
σπάθειας. Οργάνωσε το παλιό σχολείο του χωριού,
μεταμορφώνοντας το από ένα εγκαταλειμμένο οί-
κημα σε σχολείο του 21ου αιώνα. «Σχολείο της φύ-
σης και των χρωμάτων» το ονόμασε και βάλθηκε να
το φτιάξει.

Ζωγράφισε φωτεινούς και έγχρωμους τους τοί-
χους, πλούτισε την βιβλιοθήκη του, έφερε υπολογι-
στές. Μα πάνω από όλα αποφάσισε να μάθει στα
παιδιά αληθινά “γράμματα”, παναπεί να ξυπνήσει εν-

τός τους τον αχόρταγο προσανατολισμό προς το
Καλό και το Ωραίο.

Γι’ αυτό και βάλθηκε να μάθει τα παιδιά να τρα-
γουδούν, να νοιώθουν την ποίηση, να παίζουν θέ-
ατρο, να χορεύουν - μέχρι και “μάχη χορευτικών
συγκροτημάτων” διοργάνωσε ο αθεόφοβος! Οργά-

νωσε τους μικρούς του μαθητές για καλλιεργούν
μποστάνια και να φτιάξουν το δικό τους κοτέτσι. Κα-
τόπιν τους έμαθε να πουλάνε την παραγωγή τους -
αυγά, καρπούζια και λαχανικά - προκειμένου να
εξασφαλίσουν χρήματα για τα έξοδα του σχολείου.
Κανονικό πρότυπο αυτοδιαχείρισης δηλαδή.

Διαβάζω στο Διαδίκτυο την άποψη του για την εκ-
παίδευση.

“Η εκπαίδευση”, λέει ο Άγγελος Πατσιάς, “κρύβε-
ται στα απλά πράγματα. Εγώ αυτό που έκανα είναι
να πειραματίζομαι”. Και συνεχίζει: “Δεν θέλει φόβο
στον πειραματισμό και μάλλον αυτό είναι το πιο ση-
μαντικό. Πάντα όμως να έχουμε ως γνώμονα ότι τα
παιδιά δεν θα ζημιωθούν από τους πειραματισμούς.
Λάθη θα γίνουν, τα παιδιά δείχνουν κατανόηση. Ο
δάσκαλος δεν είναι θεός. Είναι κάτι το οποίο κινείται
ανάμεσά τους πολλές ώρες την ημέρα και ο ένας
μαθαίνει από τον άλλο”.

Τέλος, μεταξύ των πολλών άλλων, o Άγγελος Πα-
τσιάς δημιούργησε, κλέβοντας ώρα από τον “εξω-
σχολικό” του χρόνο, μια διαδικτυακή εκπαιδευτική
τηλεόραση για τα παιδιά. Την Φουρφουρά Web TV!

Φουρφουράς.tv 3ος Κύκλος
Η Φουρφουρά Web TV δεν είναι απλά μια ακόμη

διαδικτυακή τηλεόραση ανάμεσα στις χιλιάδες που
μπορεί να βρει κανείς σήμερα στο Ίντερνετ. Είναι
κάτι πολύ περισσότερο: αποτελεί έναν δίαυλο επα-
φής και επικοινωνίας των παιδιών με την υπόλοιπη
Κρήτη, με την Ελλάδα και – γιατί όχι; - με όλο τον
κόσμο. Μέσα από αυτήν τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν,
δημιουργούν, αλλά επίσης λύνουν τις απορίες τους,
μαθαίνουν εξ αποστάσεως… Πάνω από όλα τα παι-
διά το διασκεδάζουν. Αρκεί να επισκεφτεί κανείς
τον σχετικό διαδικτυακό τόπο – site επί το … ελλη-
νικότερον - για να διαπιστώσει, ότι όσα γράφω είναι
αλήθεια μέχρι κεραίας.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο κόσμος μας λειτουργεί με
γνώμονα την ανισότηταμ στα όνειρα και τις προοπτικές
των ανθρώπων καμιά δημοκρατία και δικαιοσύνη δεν
λειτουργεί. Έχεις αναρωτηθεί, άραγε αναγνώστη μου,
τι είδους ισονομία ορίζει ο Θεός, η Τύχη, το Κισμέτ, η
φυσική επιλογή, το Κάρμα - ή έστω ό,τι πιστεύει ο κα-
θένας - ανάμεσα στο παιδάκι που γεννιέται σε μια εύ-
πορη αστική οικογένεια στα προάστια της Αθήνας και
στα παιδιά ενός μεροκαματιάρη αγρότη ή κτηνοτρό-
φου σε κάποιο απομονωμένο χωρίο των συνόρων;

Τα παιδιά του Φουρφουρά γεννήθηκαν με τα σύ-
νορα τους κατ’ αρχήν κλειστά στην αποδημία των
ονείρων και της ίσης ευκαιρίας. Αναλογιστείτε τα δε-
δομένα και προβλέψτε τις δυνατότητες: ένα ορεινό
χωριό 500 ανθρώπων που στην πλειονότητα είναι
υπερήλικες χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, λασπόδρομοι,
το Ρέθυμνο χιλιόμετρα μακριά και στη γλώσσα του
χωρίου πολλές λέξεις, όπως “κινηματογράφος», «θέ-
ατρο», «συναυλία», «λεωφόρος» κ.ά., χωρίς αντίκρι-
σμα. Τα παιδιά του Φουρφουρά έπρεπε να τρέξουν,
αμέσως αφότου γεννήθηκαν, αν ήθελαν να «προλά-
βουν» τους συνομηλίκους τους των πόλεων. Βλέπεις
οι τελευταίοι είχαν όλον τον χρόνο, πρώτα να μπου-
σουλήσουν, μετά να σηκωθούν στα δυο τους πόδια
και να μάθουν με την ησυχία τους να περπατούν. Κι

όμως η παρουσία ενός μόνου ανθρώπου, του δάσκα-
λου Άγγελου Πατσιά, έφτασε να ανατρέψει την προ-
διαγεγραμμένη μοίρα των παιδιών, κατάφερε να
ανοίξει ρωγμές στην απομόνωση τους και να εγγρά-
ψει οριστικά στην καρδιά τους στέρεες παρακαταθή-
κες για το μέλλον. Με άλλα λόγια, ο εμπνευσμένος
δάσκαλος μπόρεσε να ακυρώσει τα βαρίδια της κα-
ταγωγής και να αποκαταστήσει μια κάποια πιο δίκαια
κανοναρχία στην πτήση της ζωής τους.

Μα γιατί τα γράφω όλα αυτά; Δεν ξέρω και εγώ
στ’ αλήθεια, αναγνώστη μου. Ίσως να ματαιοπονώ
γράφοντας τούτες τις σκέψεις, για να διεκδικήσω
φρούδες απαντήσεις σε μάταιες απορίες. Φερ’ ει-
πείν σε τούτα τα χρόνια της δημόσιας ρητορείας και
της ιδιωτικής ιστορίας, όπου όλα τριγύρω είναι
«ωραία κιόλας ερείπια»2, τι μπορούμε να λογαριά-
σουμε για Πράξη; Κι ακόμη: ποια Πράξη, μέσα σε
τούτο το ετοιμόρροπο σκηνικό μες στο οποίο περι-
φέρουμε κομπάρσο τη ζωή μας, μπορεί να σταθεί
όρθια σαν αλεξικέραυνο;

Ζούμε στα χρόνια, που το τιποτένιο κάνει μεγάλο
σαματά. “Πάμε ΠΟΥΘΕΝΑ, να δούμε ΚΑΝΕΝΑΝ για
να πούμε ΤΙΠΟΤΑ”, είναι το σλόγκαν της νέας εποχής.
Η βιαστική πλειοψηφία, που ξεχαρμανιάζει μπροστά
στους ήρωες της lifestyle υποκατάστατης πραγματι-
κότητας, έχει τυφλά και κωφά τα αισθητήρια της για
τέτοιες λογής Πράξεις, όπως τούτο το ευαίσθητο δα-
σκαλίκι του νεαρού Άγγελου. Μοιάζει για αυτούς απο-
κοτιά, γραφικότητα, καπρίτσιο ή τέλος πάντων μια
ασήμαντη και δυσδιάκριτη ψηφίδα στο οπτικό τους
πεδίο. Στο βάθος ίσως και να την αγνοούν, επειδή γί-
νονται ενοχλητικοί όσοι επιμένουν ακόμα να θυμίζουν
πως είμαστε φτιαγμένοι για να γίνουμε Άνθρωποι ...

Εκπληκτικέ Άγγελε Πατσιά, αν μπορούσε η φωνή
μου να φτάσει μεμιάς από εδώ τον παγωμένο βορρά
της Ελλάδας μέχρι τον Φουρφουρά της ορεινής Ρε-
θυμνίας, θα ήθελα να σου φωνάξω αληθινέ μου Δά-
σκαλε, για ό,τι κάνεις, τα λόγια του Ποιητή:

“Κι όρθια η Πράξη σαν αλεξικέραυνο”.
Υ.Γ1. Λίγους μήνες πριν πεθάνει ρώτησαν σε μια

τηλεοπτική συνέντευξη τον Γιώργο Ζαμπέτα τι θυ-
μάται από την ζωή του. Ο θυμόσοφος μάγκας, ρού-
φηξε το τσιγάρο του, ζύγισε το ζάρι της μνήμης και
απάντησε στον έκπληκτο δημοσιογράφο: «Εξόν από
την μάνα και τα παιδιά μας, τι νομίζεις ότι θα θυμό-
μαστε ρε; Κανά καλό δάσκαλο, την πρώτη γκομενί-
τσα και κανένα μερακλίδικο τραγούδι…».

Υ.Γ2. Ότι σταδιακά μεταλλασσόμαστε από οργα-
νωμένη κοινωνία ανθρώπων σε ένα σαθρό, αλλοπρό-
σαλλο, ετοιμόρροπο και χωρίς ευδιάκριτο αξιακό σύ-
στημα συνονθύλευμα τυχαίων συνοδοιπόρων, φαί-
νεται και από την αντιμετώπιση που επιφυλάσσει η
πλειοψηφία στους δασκάλους. «Τεμπέληδες που κά-
θονται τρεις μήνες το χρόνο», «δασκαλάκοι», «μίζε-
ροι» και άλλα τέτοια παρόμοια συνηθίζουν για τους
δασκάλους αρκετοί. Κάποιοι μάλιστα προχωρούν
ακόμη παραπέρα: αποκαθηλώνουν τον δάσκαλο στα
μάτια του μικρού παιδιού τους με την παραμικρή ευ-
καιρία. Διόλου δεν αντιλαμβάνονται το κακό που κά-
νουν στην αθώα παιδική ψυχή των σπλάγχνων τους
(υπέρ των οποίων a propo ισχυρίζονται πως κόπτον-
ται και πασχίζουν). Μιας και στο παιδί πρώτα οικο-
δομείς το εναλλακτικό και ύστερα γκρεμίζεις το
υπάρχον. Τακτική μπουλντόζας και αντιπαροχής δεν
χωράει στη ψυχή των παιδιών μας! Ψιλά γράμματα
θα μου πεις αναγνώστη μου. Όμως, στις λεπτομέρει-
ες παίζεται το παιχνίδι της ζωής…

Το πρώτο ολισθηρό βήμα για την αμορφωσιά και
την απανθρωπιά της κοινωνίας - και ό,τι αυτές συ-
νεπάγονται - είναι η αντιφατική στάση που τηρούμε
έναντι των δασκάλων – και κατ’ επέκταση της Παι-
δείας. Από τη μια, τους εμπιστευόμαστε ό,τι πιο πο-
λύτιμο, εύθραυστο και σπάνιο αξιωθήκαμε ποτέ να
αποκτήσουμε: τη ψυχή των παιδιών μας. Επιπλέον,
με κάθε ευκαιρία αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα
του λειτουργήματος τους. Από την άλλη, παραμέ-
νουμε πεισματικά και εξαρχής προκατειλημμένοι
και απαξιωτικοί μαζί τους. Σκεφθείτε μοναχά πόσες
φορές έχετε ακούσει ή και ξεστομίσει την ατάκα “τι
ξέρει τώρα ο δασκαλάκος;”. Επιτρέψτε μου να πω –
όχι ότι χρειάζονται αυτόκλητους υπερασπιστές οι
δάσκαλοι - πως ενίοτε ξέρει πολλά περισσότερα από
πολλούς τριγύρω μας που τους έχει αποχαυνώσει η
lifestyle παρέλαση της τηλεόρασης.

Είναι σίγουρο πως δεν αξίζουν όλοι οι «δάσκαλοι»
να λέγονται δάσκαλοι, όπως δεν αξίζει λ.χ. να λέγον-
ται γιατροί όλοι οι “γιατροί“, δικαστές όλοι οι “δικα-
στές” και εν τέλει όλοι οι «άνθρωποι» άνθρωποι. Χω-
ρίς αμφιβολία στην εκπαιδευτική κοινότητα λαθρο-
βιώνουν αρκετοί που δεν έχουν αντιληφθεί στο ελά-
χιστο πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος τους και ποια
επίδραση μπορεί να έχει διαχρονικά η παρουσία τους
στους ανθρώπους, την αγωγή των οποίων τους εμπι-
στεύονται οι γονείς και η κοινωνία. Ωστόσο, αναπό-
φευκτα παιδεία και σχολείο δεν έχουν νόημα χωρίς
τον δάσκαλο, όπως δεν νοείται δικαιοσύνη και δικα-
στήριο χωρίς τον δικαστή ή υγεία και νοσοκομείο χω-
ρίς τον γιατρό.

Μόνο αν η κοινωνία και οι εκάστοτε Εξουσίες ανα-
γνωρίσουν με ολοφάνερο και ανυπόκριτο τρόπο την
αξία του δασκάλου, υπάρχει ελπίδα η εκπαιδευτική
κοινότητα να βρει το θάρρος και την αποφασιστικό-
τητα να ξεφορτωθεί από τέτοιους λογής λαθρεπιβά-
τες. Εν τέλει χρειάζονται και κάποια υπομόχλιο συμ-
παράσταση οι δάσκαλοι για να εννοήσουν, να προ-
στατέψουν και να αναδείξουν το κύρος της ευθύνης
να είσαι δάσκαλος.

Οι δάσκαλοι – και ιδίως οι νέοι δάσκαλοι, τα είκοσι
οχτώ χρονών αγόρια και κορίτσια που βλέπω περι-
τριγυρισμένα από τα πολύβουα μελίσσια των παιδίων
στις αυλές των δημοτικών σχολείων - πρέπει να πά-
ψουν να ακροβατούν στο τεντωμένο σκοινί μιας τέ-
τοιας αντίφασης: από τη μια λειτουργοί, από την άλλη
απαξιωμένοι από την κοινωνία και νεόπτωχοι με 900
ευρώ μισθό από το Κράτος. Γιατί αν “όλα έχουν παι-
χτεί, προτού γίνουμε δώδεκα χρονών”, όπως σοφά
διαισθάνθηκε ο Γάλλος ποιητής Charles Péguy, τότε
ο δάσκαλος είναι κάτι περισσότερο από αυτό για το
οποίο τον προορίζει η προκρούστεια γραφειοκρατική
αντίληψη του Υπουργείου Παιδείας. Είναι τυχαίο που
ο Πλάτωνας στην Ιδανική Πολιτεία του ιεράρχησε
πρώτο τον Δάσκαλο στην κορυφή της κοινωνίας;

Υ.Γ3. Θερμή παράκληση να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της Φουρφούρα Web TV (http://four-
fourastv.blogspot.com). Προσπαθήστε να στείλετε
με κάθε τρόπο (e-mail στη διεύθυνση του angel-
pats@gmail.com, συγχαρητήρια επιστολή στο σχολείο
του χωριού κλπ) σ’ αυτόν τον άνθρωπο ένα μήνυμα
συμπαράστασης, ένα μικρό μπράβο, μια ευχή. Το αξί-
ζει! Ο ίδιος - σεμνός καθώς φαίνεται - δεν επιδίωξε
ποτέ του την προβολή. Ωστόσο, την αξίζει όσο κανείς
άλλος! Ιδίως αυτές τις στιγμές όπου η κατήφεια και η
απαισιοδοξία που γέννησε η οικονομική κρίση σκιά-
ζουν το μικρό του άστρο στον ουρανό μας.

Είναι μια Παλιά Αξιόλογη Δημοσίευση,που ανακάλυψα στο Διαδίκτυο.

Πιστεύω,ότι στο Κράτος μας,όπου ο Σεβασμός, τα Ειλικρινή Αισθήματα-Συναισθή-

ματα Αγάπης και Αλληλεγγύης στον Συνάνθρωπο,έχουν αλλοτριωθεί,πρέπει να

ξαναρχίσουμε από την Αρχή.Από την Παιδεία μας και από Φωτισμένους Δασκάλους

Πρότυπα. Κάθε Πολιτισμένη Κοινωνία,έχει Ανάγκη από Υγιή Οράματα και Πρότυπα

που θα Χαράξουν Νέες Προοπτικές με Φρέσκιες Ιδέες. Μελέτησε το Παρακάτω

Άρθρο,νομίζω ότι ταιριάζει στις Απόψεις σου. ΕΙΔΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ

Τ. Τ., ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΤΟ 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης. (Γ.Π.) Θέμα : Ο Δάσκαλος και

το Θαύμα του,στο 4θέσιο Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά Ρεθύμνου !!!

“Υπάρχει πάντα στην παιδική μας ηλικία μια στιγμή που ανοίγει μια πόρτα και

μπαίνει το μέλλον.”Graham Green, Βρετανός συγγραφέας

Όποιος μεγάλωσε στη φυλακή, τη φυλακή θυμάται. 

Όποιος μεγάλωσε στο παλάτι, το παλάτι θυμάται.   Ινδική παροιμία

Νικήτας Κακκαβάς

Του 
Γιώργου Πάσχου

Συνταξιούχου ΗΣΑΠ



Πως ορίζεται το αύριο του συνδικαλιστικού κινήματος
(σ.κ) γενικά και ιδιαίτερα των συνταξιούχων; Ποια
σημερινή εκτίμηση και τεκμηριωμένη ανάλυση,

προσεγγίζει την πραγματικότητα; 
Ερωτήματα σημαντικά
Ερωτήματα υπαρξιακής προοπτικής του ίδιου του σ.κ,

γενικά και ειδικά
Ερωτήματα, όμως, και αναγκαία, αλλά, και χρήσιμα, αν

θεωρείται απαραίτητο και επιβεβλημένο, να καθοριστεί μια
νέα δράση που να ακουμπά και στην ελπίδα και στην προσ-
δοκία για ένα καλύτερο αύριο.

Και μια διευκρίνηση: δεν διεκδικώ την πατρότητα της ση-
μερινής παθογένειας του σ.κ. Δυστυχώς, τα τελευταία χρό-
νια, είμαστε όλοι μάρτυρες της ανεπάρκειας του και της
αδυναμίας του να παρέμβει δυναμικά όσο και αποτελεσμα-
τικά, στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.

Είναι αλήθεια, ότι το σ.κ. του σήμερα, είτε από ασυγχώ-
ρητη αμέλεια, είτε από εξοργιστική προχειρότητα, είτε από
σκοπιμότητα και ανικανότητα, βρίσκεται σε διαρκή οπισθο-
χώρηση, σε υποχρεωτική παραχώρηση και επιβεβλημένη
στασιμότητα.

Και όποια απάντηση δοθεί ή μπορεί να δοθεί, αιτιολογη-
μένη πλήρως ή δικαιολογημένη συνολικά, η βιωματική και
βιωμένη εμπειρία, είναι ότι ζούμε με « με ραγισμένα και ατα-
ξινόμητα όνειρα» που λέει κι ο ποιητής

Και το οδοιπορικό αυτό συνεχίζεται, με δεδομένο ότι το
σ.κ – δεν έχει κοινωνικό δυναμισμό και συντεχνιακή απή-

χηση - επιλέγει, ίσως και εκ των πραγμάτων, να κινείται…
ακινητοποιημένο - δεν διακρίνεται για την συνοχή του και
την αντοχή του, λειτουργεί με εσωστρέφεια, κομματικούς
υπολογισμούς, προσωπικές φιλοδοξίες

Κι αναρωτιέται ο καθένας το γιατί…
Λείπει το όραμα; Μας εγκατέλειψε το πείσμα; Μας κυ-

ριαρχεί κάποιος φόβος ή αδιαφορία; Μήπως οι διαμορφω-
μένες συνθήκες απελευθερώνουν τις αδυναμίες μας; Μή-
πως μας εγκατέλειψε, οριστικά κι αμετάκλητα η έμπνευση;
Μήπως η αναγκαιότητα της ανανέωσης του στελεχιακού
δυναμικού διεκδικεί μεγάλο μερίδιο ευθύνης; 

Όπως και να έχει αυτή η κατάσταση, το σ. κ. σήμερα είναι
εντυπωσιακά ανασφαλές, κοινωνικά απομονωμένο, διεκ-
δικητικά ατελέσφορο και, ίσως, καθ ́  υπερβολή, νοσταλγεί
«τα προνόμια ενός ησυχαστηρίου»

Αλλά, οι όροι του παιχνιδιού περιλαμβάνουν και ευθύνες!
Και αν, οι ευθύνες είναι ορατές, σαφείς, διαπιστωμένες και
αναμφισβήτητες, μας λείπουν και θα λείπουν πάντα οι
υπεύθυνοι. Αυτή η παραδοξολογία στη χώρα μας τείνει να
γίνει αξίωμα! Ευθύνες ΝΑΙ, υπεύθυνοι ΟΧΙ! Ή μάλλον υπεύ-

θυνοι είναι οι άλλοι! Οι προηγούμενοι, οι απέναντι, οι αντί-
παλοι, οι δίπλα ή οι παρακάτω, και πάντως όχι εμείς, ή του-
λάχιστον και εμείς !  

Αιχμάλωτοι μιας συλλογικής ανευθυνότητας! Κάτι, όμως,
που δεν μας επιτρέπει να κατακτήσουμε την ωριμότητα και
κυρίως μας εμποδίζει να βλέπουμε την αλήθεια. 

Με τη σημερινή μου τοποθέτηση επιθυμώ να υπογραμ-
μίσω την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της προσωπικής
μας στάσης και δράσης, αλλά και το ρόλο της ΑΓΣΣΕ. Δεν
νοιώθω ασφαλής για το αύριο του σ.κ . Με διακατέχει μια
μεγάλη αγωνία αυτής της «ραστώνης» του σ.κ. και προτεί-
νω, με πρωτοβουλίες και κινήσεις της ΑΓΣΣΕ, να επανα-
φέρουμε την αναμφισβήτητη γοητεία του, την δεδομένη
ευαισθησία του, τον θεσμικό του ρόλο ως κοινωνικού εταί-
ρου και πυλώνα της Δημοκρατίας. Το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Συνομοσπονδίας, ας βάλει ως προτεραιότητα
μια νέα «κινητικότητα» για το σήμερα και το αύριο του σ.κ.
και ιδιαίτερα εκείνο των συνταξιούχων, ανοίγοντας, άμεσα
και ενεργά, ΝΕΟ – ΣΟΒΑΡΟ – ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ διάλογο με όλους
τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.

Ας μείνουμε πεισματικά ονειροπόλοι! Το οδοιπορικό της
ζωής μας γενικά και της συνδικαλιστικής ζωής μας, ειδι-
κότερα, μπορεί, ίσως, και να μας επιβραβεύσει γι ‘ αυτήν
μας την προτίμηση

Κι ας θυμόμαστε όλοι, πως, αν δεν καταφέρουμε να γί-
νουμε αθάνατοι, που λέει κι ο ποιητής, ας επιμείνουμε, του-
λάχιστον, «να μείνουμε χρήσιμοι!»

11O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr
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Ας μείνουμε χρήσιμοι!

Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου

ΑΓΣΣΕ

Η λίστα «EGAYDAAK» με τα 152 ελληνικά

Νησιά που αμφισβητούν οι Τούρκοι
Του Τάσου Μπασιά

Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου

Μετά το επεισόδιο με τη σημαία στη νήσο
Ανθρωποφάγο, επανέρχονται οι παλαιότε-
ρες αναφορές των Τούρκων σε «γκρίζες»
ζώνες

(ΠΗΓΗ: Ευροκίνηση)
Βασίλης Σ. Κανέλλης

Οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο
ήταν πάντα «βούτυρο στο ψωμί» ακραίων
κύκλων της Αγκυρας. Ωστόσο, το «γκριζάρι-
σμα» ολόκληρων νησιών ξεκίνησε πιο πιε-
στικά μετά το θερμό επεισόδιο στα Ιμια.

Και η αμφισβήτηση της συνθήκης της
Λωζάνης που δεν άφηνε πολλά περιθώρια
για αλλαγές συνόρων ουσιαστικά γίνεται
τους τελευταίους μήνες σε μια προσπάθεια
κλιμάκωσης των διεκδικήσεων της τουρκι-
κής πλευράς.

Μετά το επεισόδιο με τη σημαία στη νήσο
Ανθρωποφάγο, επανέρχονται οι παλαιότε-
ρες αναφορές των Τούρκων σε «γκρίζες»
ζώνες, κάτι που βεβαίως γίνεται στοχευμένα
προκειμένου να εξαναγκάσουν την ελληνική
πλευρά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και να
μιλήσει για θέματα που δεν υφίστανται. Οι
Συνθήκες της Λωζάννης, το 1923, και των
Παρισίων, το 1947, κατοχυρώνουν πλήρως
και τελεσίδικα το status του Αιγαίου και των
γεωγραφικών σχηματισμών του, κι αυτό η
Ελλάδα το χρησιμοποιεί ως χαρτί.

Ειδικά η κυριότητα του Μικρού Ανθρω-
ποφάγου έχει διευθετηθεί μέσω του Άρθρου
12 της Συνθήκης της Λωζάννης, το οποίο πα-
ραχωρεί στη χώρα μας την Ικαρία, τη Λήμνο,
τη Σαμοθράκη, την Μυτιλήνη, τη Χίο και τη
Σάμο. Επομένως και νησάκια που ανήκουν
γεωγραφικά εκεί. Όμως, οι Τούρκοι επιμέ-
νουν κι έχουν συντάξει μια λίστα με τουλά-
χιστον 150 αμφισβητούμενα νησάκια.

Είναι η αποκαλούμενη EGAYDAAK, η
οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 20
σχηματισμούς που ανήκουν στο σύμπλεγμα
των Φούρνων. Πρόκειται για το αρκτικόλεξο

της φράσης «Egemenligi Anlasmalarla Yu-
nanistan’a Devredilmemis Ada Adacιkve
Kayalιklar», δηλαδή «νησιά, νησίδες και
βραχονησίδες των οποίων η κυριότητα δεν
παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διεθνείς
συμφωνίες και συνθήκες».

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι στη Συνθήκη
της Λωζάννης (1923) με την οποία επικυρώ-
θηκε η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου, τα οποία είχαν απελευ-
θερωθεί κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο
(1912-1913), όπως επίσης και στη Συνθήκη
Ειρήνης των Παρισίων (1947), με την οποία
η ηττημένη Ιταλία παραχώρησε στην Ελλάδα
την κυριαρχία της Δωδεκανήσου, υπάρχουν
νησιά, νησίδες και βραχονησίδες με αμφι-
σβητούμενο καθεστώς αφού δεν αναφέρον-
ται ονομαστικά στις συνθήκες αυτές.

Ετσι λέει η Αγκυρα βεβαίως…
Ειδικά στην περιοχή της Ικαρίας και της

Σάμου, η λίστα φέρεται να περιλαμβάνει
σχηματισμούς όπως: Φούρνοι, Διαπόρι,
Άγιος Μηνάς, νησίδα νότια από Άγιο Μηνά,
βραχονησίδα νότια από Άγιο Μηνά, Μακρο-
νήσι, Πλάκα, Πλακάκι, Στρογγυλό, Μεγάλος
Ανθρωποφάγος, Μικρός Ανθρωποφάγος,
Λιμενόπετρα, Θυμανάκι, Θύμαινα.

Η λίστα του EGAYDAAK

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
1) Σύμπλεγμα Ζουράφας: Νησίδα Ζουρά-

φα,  βραχονησίδα Ζουράφα 1, βραχονησίδα
Ζουράφα 2.

2) Σύμπλεγμα Οινουσσών: Οινούσσες,
βραχονησίδα βόρεια Οινουσσών, Βάτος, νη-
σίδα δυτικά από Βάτο, Ποντικονήσι, Μανδρά-
κι, Αρχοντόνησο, Γαβάθι, Πασάς, νησίδα δυ-
τικά από Πασά, Πρασονήσι, βραχονησίδα
Β.Δ.. Από Πρασονήσι, βραχονησίδα νότια από
Πρασονήσι, νησίδα νο1 έναντι Οινουσσών, νη-
σίδα νο2 έναντι Οινουσσών, νησίδα Ν.Δ. από
Ποντικονήσι, βραχονησίδα νο1 νότια από Οι-
νούσσες, βραχονησίδα νότια από Οινούσσες.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
3) Βραχονησίδες Καλόγεροι.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
4) Σύμπλεγμα Αντίψαρων και Βενέτικου:

Nησίδα Αντίψαρα και 26 μικρές βραχονησί-
δες, νησίδα νότια από Αντίψαρα και 4 βρα-
χονησίδες, νησίδα Κουτσουλιά και 6 βραχο-
νησίδες, βραχονησίδα Βενέτικο και 2 βρα-
χονησίδες.

Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ
5) Σύμπλεγμα νησιών Φούρνοι: Φούρνοι,

Διαπόρι, Άγιος Μηνάς, νησίδα νότια από
Άγιο Μηνά, βραχονησίδα νότια από Άγιο
Μηνά, Μακρονήσι, Πλάκα, Πλακάκι, Στρογ-
γυλό, Μεγάλος Ανθρωποφάγος, Μικρός Αν-
θρωποφάγος, Λιμενόπετρα, Θυμανάκι, Θύ-
μαινα, νησίδα νο 1 βόρεια από Θύμαινα, νη-
σίδα νο 2 βόρεια από Θύμαινα, Αλατονήσι,
Πετροκάραβο νησίδα Β.Δ. από Θύμαινα και
μία βραχονησίδα, Καρνιαστή (σύμπλεγμα
νησιών Φούρνοι), Αγριδιό,  Άνυδρο, βραχο-
νησίδα Πετροκάραβο 1, βραχονησίδα Πετρο-
κάραβο 2, βραχονησίδα Πετροκάραβο 3.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
6) Σύμπλεγμα νησιών Αρκοί: Αρκοί, Κα-

λόβολος, Αγρελούσσα, Αβάθιστο, Μακρονή-
σι, βραχονησίδα Ν.Α. από  Μακρονήσι, νη-
σίδα Ζούκα 1, νησίδα Ζούκα  2, Σμινερονήσι,
Ψαθονήσι, νησίδα δυτικά από Καλόβολο,
Στρογγυλή, Μάραθος, Σπολάτος, Κόμαρος.

7) Σύμπλεγμα νησιών Αγαθονησίου:
Αγαθονήσι, Νερά, Στρογγυλό, Γλάρος, Ψα-
θονήσι, Κουνέλι, Πράσσος, νησίδα Ν.Δ. Του
Πράσσος, Καζαγάνι βραχονησίδα δυτικά
από Αγαθονήσι, βραχονησίδα Ν.Δ. από
Αγαθονήσι, βραχονησίδα βόρεια από Αγα-
θονήσι.

8) Σύμπλεγμα νησιών Φαρμακονησίου:
Μαραθονήσι, νησίδα δυτικά από Φαρμακο-

νήσι, Ψέριμος, βραχονησίδα Βασιλική, νη-
σίδα Ν.Δ. από Ψέριμο, Πλάτη, βραχονησίδα
νο 1 νότια  από Πλάτη, βραχονησίδα νο 2 νό-
τια από Πλάτη, βραχονησίδα Νεκροθήκες,
Πίτα, Μεγάλη Ίμια, Μικρή Ίμια, Καλόλιμνος,
Πράσσος, Λυδία.

9) Σύμπλεγμα νησιών Β.Α. Νισύρου:
Περγούσα, 4 βραχονησίδες γύρω από Περ-
γούσα, Στρογγυλή,  Γυαλί 3 βραχονησίδες
γύρω από Γυαλί, βραχονησίδες γύρω από
Γυαλί, Παχειά, Κανδελιούσσα, Άγιος Άντώ-
νιος.

10) Σύμπλεγμα νησιών Λέβιθας και Κίνα-
ρου: Λέβιθα, νησίδα βόρεια από Λέβιθα, νη-
σίδα νότια από Λέβιθα, Κίναρος, βραχονη-
σίδα δυτικά από Κίναρο, Μαύρα, νησίδα
ανατολικά από Μαύρα, Γλάρο.

11) Σύμπλεγμα νησιών Ν.Α. Αστυπάλαιας:
Σύρνα, βραχονησίδα Σύρνα 1, βραχονησίδα
Σύρνα 2, βραχονησίδα Σύρνα 3, Μεγάλος
Αδελφός, Μικρός Αδελφός, βραχονησίδα
δυτικά από Μικρό Αδελφό, Στεφάνια, Πλα-
κίδα. βραχονησίδα 1 δυτικά από Πλακίδα,
βραχονησίδα 2 δυτικά από Πλακίδα, Γιάννη,
Μεσονήσι.

12) Σύμπλεγμα νησιών Β.Δ. Κάρπαθου:
Αυγό, βραχονησίδα 1 δυτικά από Αυγό,
βραχονησίδα 2 δυτικά από Αυγό, Καμηλο-
νήσι, Μεγάλο Σοφράνο, Μικρό Σοφράνο, 2
βραχονησίδες νότια από το Μικρό Σοφρά-
νο, Σόχας, Καραβονήσια, νησίδα νότια από
Καραβονήσια, Αστακίδα Αστακιδόπουλο,
νησίδα και βραχονησίδα βόρεια από Αστα-
κιδόπουλο, νησίδα Β.Α. από Αστακιδόπου-
λο, Ουνιανήσια, νησίδα δυτικά από Ουνια-
νήσια.

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
13) Σύμπλεγμα  νησιών Κρητικού Πελά-

γος:  Αυγονήσι, Δίας, δύο βραχονησίδες
πλησίον Δίας, Πεταλίδι, Παξιμάδι, Διονυσά-
δες,  Βραχονησίδα βόρεια από Διονυσάδες,
Δραγονάδα, Πρασονήσι, Παξιμάδα.



Πάνω από το 40% των συρμών του Με-
τρό της Αθήνας (28 από τους 67 συρ-
μούς στις γραμμές 2 και 3) είναι εκτός

λειτουργίας. Οι Αθηναίοι βιώνουν μία αφάν-
ταστη καθημερινή ταλαιπωρία λόγω της
αραίωσης των δρομολογίων του Μετρό, αλλά
το αυτί της κυβέρνησης και της διοίκησης της
ΣΤΑΣΥ δεν ιδρώνει, υπογραμμίζει ο Κωστής
Χατζηδάκης σε ερώτησή του προς τον υπουρ-
γό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρ. Σπίρτζη.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απα-
ξιώσει ακόμα και το Μετρό της Αθήνας, ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας. Οι  Αθηναίοι – εκτός από
την ταλαιπωρία που υφίστανται στις ουρές
για να προμηθευτούν ηλεκτρονικά εισιτήρια
– βιώνουν και τη συνεχή υποβάθμιση των
υπηρεσιών του Μετρό και την απαξίωση του
συγκοινωνιακού του έργου.

«Οι Αθηναίοι ήταν περήφανοι για το Μετρό
της Αθήνας», σημειώνει ο Κωστής Χατζηδά-
κης. «Ήταν το πιο αξιόπιστο συγκοινωνιακό
μέσο της πρωτεύουσας και οι συρμοί του
διέρχονταν ανά 2 ή 3 λεπτά από τους σταθ-
μούς, στις ώρες αιχμής. Δυστυχώς τα τελευ-
ταία 2 χρόνια η κατάσταση άλλαξε δραματι-
κά: Τα δρομολόγια μειώνονται συνεχώς με
αποτέλεσμα στις ώρες αιχμής πολλοί συρμοί
διέρχονται από τους σταθμούς μετά από 5, 7
ή και 10 λεπτά. Στις αποβάθρες επικρατεί
συνωστισμός. Οι συρμοί περνούν ασφυκτικά
γεμάτοι και συχνά οι επιβάτες υποχρεούνται
να περιμένουν επόμενο συρμό για να επιβι-
βαστούν. Οι πολίτες διαμαρτύρονται και κά-

ποιες φορές διαπληκτίζονται με το προσω-
πικό της ΣΤΑΣΥ. Αυτή είναι η καθημερινότη-
τα του ΜΕΤΡΟ επί ΣΥΡΙΖΑ».

Προειδοποιήσεις
Πριν ένα χρόνο, υπενθυμίζει ο αντιπρό-

εδρος της Νέας Δημοκρατίας, κυριακάτικη
εφημερίδα είχε αποκαλύψει ότι βρίσκονταν
εκτός λειτουργίας 22 από τους 67 συρμούς
στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό. Το Σωματείο
Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθήνας
(ΣΕΛΜΑ) προειδοποιούσε τότε για την τρα-
γική έλλειψη ανταλλακτικών (από τροχούς
και φρένα μέχρι λαμπτήρες και πυροσβε-
στήρες) και τη συνεχή υποβάθμιση των ερ-
γασιών συντήρησης του Μετρό που απειλού-

σε την ομαλή λειτουργία των δρομολογίων
του.  Ένα χρόνο μετά η κατάσταση χειροτέ-
ρεψε ακόμα περισσότερο. Με ανακοίνωσή
του το ΣΕΛΜΑ στις 20 Μαρτίου 2019 απο-
καλύπτει ότι λόγω της έλλειψης ανταλλα-

κτικών και της κακής συντήρησης πλέον οι
παροπλισμένοι συρμοί έφτασαν τους 28!

Ο Κωστής Χατζηδάκης με την ερώτησή
του ζητά να ενημερωθεί για τα μέτρα που
σκοπεύει να λάβει το υπουργείο Υποδομών
και η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ώστε επιτέλους να
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των παροπλι-
σμένων συρμών του ΜΕΤΡΟ. Επίσης ζητά
στοιχεία: α) για την εξέλιξη των δαπανών της
ΣΤΑΣΥ για ανταλλακτικά, συντήρηση και επι-
σκευές β) για τον αριθμό των δρομολογίων
που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βά-
ση στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και την
εξέλιξη τους τα τελευταία χρόνια

Σ’ ένα πλάτωμα μιας βραχοπεζούλας πάνω απ’
τις γραμμές του Τραμ Περάματος, ένα απόγευμα
του Γενάρη 1960 παίζανε τόπι τα παιδιά.

Όλος ο θόρυβος του παιδόκοσμου αντιβούιζε
ζωηρά διασταυρούμενος σ’ αυτό το κομμάτι του
πέτρινου ανώμαλου δρόμου της στάσης Παπαδο-
πούλου.

Ο Νίκος Καρασαρίνης πρώτος και καλύτερος.
Κομμάτι μεγαλύτερος των άλλων παιδιών διαφέν-
τευε στο παιχνίδι. είχε τη φροντίδα, την επιμέλεια
και έτρεχε πέρα-δώθε φωνάζοντας. Μα περισσό-
τερο έκανε τον διαιτητή, παρά κλωτσούσε την μι-
κρή καχεκτική εκείνη μπάλα τη μισοξεφούσκωτη
που ‘χε δεν είχε δέκα πόντους διάμετρο.

Κούναγε τα χέρια ρυθμικά σαν σκαμπανέβαζε
τρέχοντας τις πετροπεζούλες του δρόμου.

Τίποτα δεν έμοιαζε ότι τα παιδιά παίζανε πο-
δόσφαιρο σε κείνη, την πέτρινη «οδός ονείρων».

Και ήλθε το Τραμ σφυρίζοντας από τη στάση
Σάββα και σταμάτησε ακριβώς από κάτω, στάση
Παπαδοπούλου. Ανέβηκαν οι επιβάτες για Πει-
ραιά και κατέβηκε ο ναύτης Ν.Α (ναυτική αστυ-
νομία) ο πολύς Καλατζής ο Καρατζόβας στη
γλώσσα του ναυτικού· και περίμενε ν’ ανέβη στο
Τραμ που θα ‘ρχόταν από Μπλαζάκη και να γυρί-
σει στον Ναύσταθμο, τέρμα Φυλακούρη.

Τότε όμως έγινε το συμβάν, που ήταν άσκημο και
κακόγουστο και λίγο έλειψε να ‘ναι επικίνδυνο.

Μια μικρή υπερέτρα της από κάτω της στάσης
ταβέρνας-καφενείο του Μανωλάκου με μια κον-
ταροσκούπα στο χέρι, σταμάτησε το σάρωμα και
παρατηρούσε τον Νικόλα. Ο Νίκος την είδε και
της φώναξε.

-Θέλεις τίποτα εσύ;
-Όχι τίποτα, είπε η υπηρέτρα. Είδα την αδελφή

σου το πρωί.
-Ε! και λοιπόν, κάνε τη δουλειά σου και μη μας

απασχολείς, δε βλέπεις, παίζουμε ποδόσφαιρο!!
-Πόσο σας λυπούμαι. Ποδόσφαιρο το λες εσύ

αυτό; 
Ο Νίκος νευρικός. Κι απότομα τις απάντησε.
-Κάνε τη δουλειά σου και άσε μας στο παιχνίδι

μας.
-Εγώ σας αφήνω μα κάνω και τον φίλαθλο, δεν

βλέπετε πόσο ωραία παίζετε; Μέχρι και ο οδηγός
του Τραμ, σταμάτησε και καθυστερεί να ξεκινήσει

γιατί θέλει να σας βλέπει.
Κείνη τη στιγμή κάποιος συμπαίκτης του Νίκου

έσπρωξε ένα άλλο βίαια, ξαπλώνοντάς τον κατά-
χαμα κάνοντας να ματώσει το γόνατό του.

Ο Νίκος νευριασμένος ήδη από τις παρατηρήσεις
της υπερέτρας, έβαλε τις φωνές και μη πειθαρχών-
τας οι άλλοι παίχτες στις εντολές ου, πήρε από κάτω
μια πέτρα και την πέταξε ενάντια κάποιου.

Συνηθισμένο τότε το πέταγμα της πέτρας στα
παιχνίδια και τα μαλώματα των αγοριών. Και συ-
νηθισμένο όχι σπάνιο το σπάσιμο (τραύμα) του
κεφαλιού με τα αίματα να τρέχουνε και τις σκου-
ξιές των μανάδων που βγαίνανε απ’ τις παράγκες
φωνάζοντας.

-Όρε και πάλι σ’ ανοίξανε το κεφάλι όρε; Τι θα
γίνω η κακομοίρα που σ’ αιματοκυλήσανε; Όρε!!

Και η ζωή κυλούσε με τα π[πολεμικά της επα-
κόλουθα.

Όμως, εκείνη η πετριά και μεγάλη ήταν και με
βια ρίχθηκε και λόγω νευρικότητας του Νίκου,
ασταθή πορεία (τροχιά) έλαβε, στόχο δεν βρήκε,
αλλά πήγε και κτύπησε με δύναμη το δεύτερο
αριστερό τζάμι του Τραμ, σαν βλήμα όπλου, κά-
νοντας το να ραγίσει ακτινοειδώς σ’ό λη σχεδόν
την επιφάνειά του.

Ο οδηγός που παρατηρούσε, ο Νίκος Νικολό-
πουλος, μετά το πρώτο σάστισμα, βγαίνε απ’ το
βαγόνι τρέχοντας και αρπάζει τον Νίκο απειλών-
τας τον πως θα τον πήγαινε στη χωροφυλακή. Και
βέβαια το δίχως άλλο θ’ αποζημίωνε την εταιρεία
των ΕΗΣ για το σπασμένο τζάμι, Επειδή όμως δεν
ήθελε να καθυστερήσει το Τραμ, ζήτησε από τον
Καρατζαβά (ναύτη της Ν.Α) να καταγγείλει το πε-
ριστατικό στον σταθμό της χωροφυλακής που
ήταν δύο στενά παρακάτω.

Δεν χρειάστηκε όμως· γιατί ο Νίκος Καρασα-
ρίνης φιλότιμα και υπεύθυνα, αφού ζήτησε συ-
γνώμη για την πράξη του και την αναστάτωση που
προκάλεσε, πήγε και βρήκε τον πατέρα του Μάρ-

κοy και μαζί πήγανε στη χωροφυλακή αναφέρον-
τας το περιστατικό.

Ο Νίκος με θάρρος και χωρίς φόβο είπε πως
αυτός ήταν ο αίτιος και ανέλαβε την ευθύνη.

Μα κι ο Νίκος Καρασαρίνης με το διαπεραστι-
κό του βλέμμα δέχτηκε την ομολογία του και δεν
τον ρώτησε τίποτα. Μόνον, είπε πως έπρεπε να
πληρώσουν στην εταιρεία 100 δρχ. την αξία του
τζαμιού και η συνέντευξη πέρασε χωρίς κανένα
επεισόδιο.

Αλλά και η εταιρεία των ΕΗΣ – εποχή Ανδρε-
άδη, Βλάγκαλη – αντιλαμβανόμενη την πενιχρό-
τητα των οικονομικών της πολυμελούς οικογέ-
νειας (οκτώ παιδιά) του Μάρκου Καρασαρίνη
απέσυρα τελικά την απαίτησή της.

Αυτά μου διηγήθηκε ο φίλος Νίκος στο περ-
πάτημα μας στον πεζόδρομο του Περάματος και
φθάνοντας στο παλιό βαγόνι του Τραμ που ‘ναι
δίπλα στον υποσταθμό των ΕΗΣ (ΗΣΑΠ) νοσταλ-
γικά συγκινήθηκε. Σταμάτησε, το πλησίασε, το
χάιδεψε, και συνέχισε, μιλώντας μάλλον σ’ εκεί-
νο παρά σε μένα.

Σήμερα φίλε μου οι αναμνήσεις με κυρίεψαν λί-
γο, λίγο και ζήτησαν επίμονα να θυμηθώ το περι-
στατικό εκείνο του ’60. Το Τραμ έχει βάλει τ’ όνομά
του στο θυμητικό μου. Λίγο-λίγο οι περασμένες
τοτεινές εικόνες καθάρισαν στο μυαλό μου. 

Όλα τα θυμάμαι. Βλέπω καθαρά. Το μνημονικό
μου έχει φωτισθεί, όπως μια σκοτεινή κάμαρα
σαν ανοίξουν ένα παράθυρο από το μέρος του
ήλιου.

Έμεινε έτσι πολύ ώρα δίπλα στο παλιό βαγόνι
παρατηρώντας το με προσοχή. Και σ’ αυτό το αν-
τίκρισμα κατόρθωσε να περάσει όλο το σκοτάδι
και να φθάσει στην περασμένη παιδική ζωή. Μου
φάνηκε σαν του έλεγε.

«Μοιάζουμε οι δύο μας τραινάκι μου. Το νοι-
ώθεις! Πολλές φορές περνώ και σε κοιτάζω και
με κοιτάς, μα δεν σαλεύεις από τη θέση σου…

Πολλά από τα παλιά σου εξαρτήματα και στολίδια,
φύγανε από κοντά σου, από μέσα του… Τι τάχα
κι αν δεν ξέρεις τι απογίνανε.

Μπορεί αλλά να πέσανε, άλλα να σπάσανε, άλ-
λα να σου πήρανε, άλλα να πεταχτήκαν σαν άχρη-
στα, άλλα να σκουριάσανε, κι άλλα λίγα, να κα-
μαρώνουνε σε καμιά μεριά του Μουσείο Ηλε-
κτρικών Σιδηροδρόμων των ΗΣΑΠ που ίδρυσε το
Σωματείο των Συνταξιούχων με πρωτοβουλία του
τότε 1995 Προέδρου Μανώλη Φωτόπουλου. Και
να καμαρώνουνε καθαρά και όμορφα νομίζοντας
τάχα πως κάτι είναι και κάτι κάνουνε.

«….Μα εσύ… Μένεις τόσο καιρό εδώ στο Πέ-
ραμα, σ’ ένα κομμάτι των παλαιών γραμμών, προ-
σμένοντας, βρώμικο, σκονισμένο και αζήτητο…».

«…Το ξέρεις πως οι δύο μας μοιάζουμε; Μπο-
ρεί εσύ να μη το νοιώθεις, μας ως εδώ, είναι ίδια
η μοίρα μας. Τ’ ακούς; Και οι δύο ακόμα προσμέ-
ναμε …Πέρασε όλος ο καιρός μας ως τα τώρα
μόνο να προσμένουμε…

Αλλά ο καιρός περνάει ασίγητα και πάει αγύ-
ριστα στην λησμονιά δοσμένης. Κι αν ρωτήσεις
κάποιον απ’ τους νέους Περαματιώτες κανείς δεν
ξέρει μια ιστορία – ανάμνησης να σου πει.

Μα εμείς έχουμε τραινάκι μου αγαπημένο, αυ-
τή που τώρα θυμηθήκαμε και γράφθηκε σαν χρο-
νογράφημα. Και θα μείνει. Και θ’ απομείνει σαν
ανάμνηση για μας. Σαν ιστορία για τους άλλους,
αδιάφορη ίσως.

Μια ιστορία, ένα συμβάν, που πάνω του κάθε
στιγμή πέφτει κι άλλη σκόνη, κάνοντας την όλο
πιο μακρινή και μικρότερη.

Κι ο καιρός περνάει τραινάκι μου. Δεν νοι-
ώθεις πότε ξημεροβραδιάζει. Πότε γιόμισαν σκό-
νη και σκουριές τα παράθυρά σου και κείνο το
τζάμι που σου ‘σπασα και τ’ αλλάξανε. Ξαφνικά
βλέπεις πως βράδιασε και αδιαφορείς τώρα από
δω και πέρα, ποια θα ‘ναι η τύχη σου…

Ο Νίκος σταμάτησε τον νοσταλγικό του περί-
πατο, γύρισε προς εμένα και είπε.

-Αξίζει να πιούμε για το τραινάκι φίλε μου. Τα
πράγματα της ζωής που μας πονούν είναι φθαρ-
τά. Φεύγουν ή πεθαίνουν. Ενώ η μνήμη και η
αγάπη μας συνοδεύουν πάντα. Δεν συμφωνείς;

Κούνησα το κεφάλι συμφωνώντας. Είχε δίκιο.
Είχε κάτι παραπάνω από δίκιο.
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Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Προέδρου της Πολιτιστικής

Ενώσεως Περάματος

ΜεΤρό Εκτός λειτουργίας 28 από τους 67 συρμούς 
Ταλαιπωρία των Αθηναίων Του Τάσου Μπασιά

Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου

Ερώτηση του αντιπροέδρου της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη
στον υπουργό Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη

1960 - Περιστατικό στο Τραμ
«Η πετριά»
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Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει
και αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο μέλλον
είναι η συρρίκνωση του πληθυσμού της. Μία έκθεση της

ειδικής επιστημονικής επιτροπής της «διαΝΕΟσις», η οποία πα-
ρουσιάστηκε τελευταία στη Βουλή, προβλέπει συρρίκνωση του
πληθυσμού της Ελλάδας έως 1,4 εκατομμύρια το 2035 και έως
2,5 εκατομμύρια το 2050.
Σημειώνεται δε ότι  η πορεία αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Από
όλα τα παραπάνω αποκαλυπτικά στοιχεία μπορεί κάποιος να αν-
τιληφθεί ότι το δημογραφικό αποτελεί το νούμερο ένα εθνικό
πρόβλημα της χώρας μας. Και μπορεί το πρόβλημα να έχει τις
ρίζες του στη δεκαετία του ’80, αρκετά πριν την οικονομική κρί-
ση, επιδεινώθηκε όμως ραγδαία κατά τη διάρκειά της. Η κρίση
που πλήττει τη χώρα από το 2010, σηματοδότησε μία δραματική
αναστροφή στον πληθυσμό της χώρας μας με συρρίκνωση των
γεννήσεων, αύξηση των θανάτων και αρνητική μετανάστευση. Η

πολιτεία χρειάζεται να λάβει δραστικά μέτρα κοινωνικής πολι-
τικής και να υιοθετήσει μέτρα στήριξης της γονιμότητας του πλη-
θυσμού της και κυρίως με σοβαρές οικονομικές παροχές, όπως
επιδόματα, φορολογικές ελαφρύνσεις, εργασιακές παροχές και
διευκολύνσεις προς τα νέα ζευγάρια. Το δημογραφικό λοιπόν
για άλλη μία φορά, μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Απο-
τελεί όμως και μία βόμβα για τα ίδια τα θεμέλια της ελληνικής
κοινωνίας. Κάτι για το οποίο έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις
των τελευταίων ετών, με τα εγκληματικά τους λάθη και παρα-
λείψεις τους. Με τους θανάτους να ξεπερνούν κατά πολύ τις γεν-
νήσεις, τους νέους να μεταναστεύουν στο εξωτερικό και παράλ-
ληλα να έχουμε έναν από τους πιο γερασμένους πληθυσμούς
στην Ευρώπη, η χώρα μας θα καταντήσει να μην μπορεί να πα-
ράγει και σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ίδια τη βιωσι-
μότητά της.

Η Διοίκηση

Με την ψήφιση του Νόμου 4611/2019 με το άρθρο 19
καταργείται το άρθρο 12 του νόμου 4387/2016 που είχε
ηλικιακό όριο και περιόριζε την καταβολή σύνταξης σε
χήρες και χήρους στις περιπτώσεις που ο θάνατος είχε
συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας του
επιζώντος συζύγου. Το παράλογο της όλης υπόθεσης εί-
ναι που το άρθρο 12 του νόμου 4387/2016 (νόμος Κα-
τρούγκαλου) έλεγε: «Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει
συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας του
επιζώντος συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη
για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπλη-
ρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λή-
ψης της σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται με τη

συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του». Επίσης ο
νόμος αναφέρει ότι εάν ο δικαιούχος μετά τη συμπλή-
ρωση της τριετίας δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος τότε
η σύνταξη διακόπτεται οριστικώς.

Το Σωματείο μας από την ημέρα της ψήφισης του νό-
μου 4387/2016 είχε εντοπίσει το άρθρο 12 που ήταν εξον-
τωτικό και θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και
κινήθηκε άμεσα με έγγραφα προς του Υπουργείο Εργα-
σίας με συναντήσεις με την Υπουργό Εργασίας κα. Έφη
Αχτσιόγλου και τον Υφυπουργό κ. Τάσο Πετρόπουλο μαζί
με άλλα σωματεία που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα.
Δυστυχώς όμως η αντιμετώπιση εκ μέρους του Υπουρ-
γείου μπορούμε να πούμε ήταν εχθρική απέναντί μας με

την αιτιολογία ότι τα μέτρα αυτά τα πρότειναν οι θεσμοί.
Ασφαλώς και δεν έγιναν πιστευτοί καθώς και ένας απλός
άνθρωπος θα μπορεί να καταλάβει ότι το κράτος δεν
μπορεί και δεν επιτρέπεται να γίνει δήμιος των κατοίκων
μιας χώρας. Έτσι φτάσαμε παραμονές εκλογών μετά από
ομηρία τριών ετών χιλιάδων γυναικών κυρίως, η κυβέρ-
νηση να ψηφίσει τον νόμο 4611/2019 17 Μαΐου 2019 που
με το άρθρο 19 καταργεί το άρθρο 12 του νόμου
4387/2016 αποκαθιστώντας μία κατάφορη και απάνθρω-
πη αδικία που είχε προξενήσει τεράστια προβλήματα στις
οικογένειες χιλιάδων κατοίκων αυτής της χώρας.

Η Διοίκηση

ΕυνοϊκΕς ρυθμίςΕίς για τις συντάξεις χηρείας

Στις εκλογές που έγιναν στον Προ-
μηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού
ΗΣΑΠ-ΤΡΑΜ-ΑΜΕΛ (ΣΤΑ.ΣΥ) στις 23
Απριλίου 2019 ψήφισαν 140 συνά-
δελφοι και εκλέχθηκαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
Διδάγελος Παναγιώτης
Κούτρης Αντώνιος
Ραγκούσης Εμμανουήλ
Κουντούρης Ιωάννης
Πλώτας Ηλίας
Ρουσιάς Ευθύμιος
Κοντοπάνος Γεράσιμος
Δασκαλάκος Πέτρος

Αναπληρωματικοί
Ροζακλής Γεώργιος
Σιγγίκου Σταυρούλα
Βένιος Παναγιώτης

Για το Εποπτικό Συμβούλιο
Κοντογιάννης Παναγιώτης
Γεωργόπουλος Αθανάσιος
Μπρέκης Γεώργιος

Αναπληρωματικοί
Σερέτης Παναγιώτης
Δημητρίου Μιχάλης

Μετά δε την συνεδρίαση του νέου
Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 9 Μαΐου έγινε η συγκρό-
τηση σε σώμα του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Κωνσταντόπουλος
Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Διδάγγελος Πανα-
γιώτης

Αντιπρόεδρος: Κουντούρης Ιωάν-
νης

Ταμίας: Κούτρης Αντώνιος

Μέλη
Ραγκούσης Εμμανουήλ
Πλώτας Ηλίας
Κοντοπάνος Γεράσιμος
Ρουσιάς Ευθύμιος
Δασκαλάκος Πέτρος

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
έργο της νέας Διοίκησης του συνε-
ταιρισμού που να είναι επ’ωφελεία
όλων των μελών των εργαζομένων
και συνταξιούχων.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του συνεταιρισμού υπάρχει μία
πρωτοτυπία και αυτή είναι η αρχή
της συμμετοχής των συνταξιούχων
στο Δ.Σ. και θα είναι ο συνδετικός
κρίκος μεταξύ εργαζομένων και
συνταξιούχων καθώς πολλοί συν-
ταξιούχοι είναι μέλη του συνεταιρι-
σμού και καλό θα είναι να έχουν
άποψη για τα διαδραματιζόμενα σε
αυτόν.

Η Διοίκηση

Εκλογέςστον
Προμηθευτικό
Συνεταιρισμό

Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

Πρόεδρε καλημέρα,

αφού σας ευχαριστήσω (εσένα και την
Έφορο, που είχε και την ευθύνη) και γραπτά
για την πολύ επιτυχημένη εκδρομή στην Πό-
λη, πρώτη φορά μετείχα σε εκδρομή του Σω-
ματείου και έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος,
όπως και όλοι όσοι μετείχαν, σας εύχομαι να
διοργανώνετε πάντοτε τόσο επιτυχημένες εκδρομές και εγώ να
έχω το χρόνο να μετέχω.

Σου στέλνω και το στιχούργημα που έγραψα και διάβασα στο
πούλμαν, μην και υπάρχει χώρος για την εφημερίδα, αν βέβαια
γίνει αναφορά σε αυτήν σε μελλοντικό φύλλο.

Ο Πρόεδρος κι’ η Έφορος δικού μας Σωματείου,
στην Πόλη μας οδήγησαν χωρίς ταλαιπωρία,

σ’ Αγιά Σοφιά, Ιππόδρομο, πηγή του Μπαλουκλίου,
σ’ ανάκτορα Ντολμάμπαχτσέ, Βλαχέρνα Παναγία.

Στο Βόσπορο αρμενίσαμε, στη Χάλκη και στην Πρώτη,
μπήκαμε και στο Μπλε Τζαμί, κάποιοι με τρύπιες κάλτσες,

θαυμάσαμε και στις ακτές σ’ Ασία και Ευρώπη,
πέστροφα απολαύσαμε με καυτερές τις σάλτσες.

Ήλθε κι’ αποκορύφωση το τελευταίο βράδυ,
ανατολίτικος χορός κοιλιάς με χανουμάκια,

έλαμψε ο Παρασκευάς σαν φάρος στο σκοτάδι,
θερμά φιλιά του έδωσαν τσ’ αηδόνας τα χειλάκια.

Με πολλούς χαιρετισμούς
Μανώλης Γιαννουσάκης

Νέο χαράτσι
Από τα 4 λεπτά στα 9 η πλαστική σακούλα

Άλλαξε από αρχές της χρονιάς η τιμή στην πλαστι-
κή σακούλα από τα ταμεία των σούπερ μάρκετ και των
εμπορικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Ο στόχος της κοινοτικής νομοθεσίας είναι να πε-
ριοριστεί η χρήση της πλαστικής σακούλας στις 90
ετησίως ανά πολίτη έως το 2020 και στις 40 έως το
2025 με το σκεπτικό ότι οι πλαστικές σακούλες επι-
βαρύνουν το περιβάλλον.

Για να περιοριστεί η χρήση τους, ο νόμιμος
4496/2017 επιβάλλει από την 1η Ιανουαρίου 2018 πε-
ριβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες
μεταφοράς. Αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της Ελ-

ληνικής νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή οδηγία.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα χρήματα αυτά απο-

δίδονται από τους εμπόρους μέσω του μηχανισμού εί-
σπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Υπάρχει
όμως η απορία στον απλό πολίτη η πλαστική σακούλα
που στοιχίζει 9 λεπτά δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και
η άλλη που διατίθεται δωρεάν από διάφορα καταστή-
ματα το ρυπαίνει. Μήπως το θέμα είναι εισπρακτικό
όπως βεβαίως είναι και το χαράτσι της ΔΕΗ που χρε-
ώνει 1 ευρώ κάθε λογαριασμό;

Η Διοίκηση

Βόμβα για την Ελλάδα
το δημογραφικό πρόβλημα

Πρόβλημα υπάρχει με
το Χαρούμενο Χωριό της
Βαρυμπόμπης και δεν
γνωρίζουμε αν θα λει-
τουργήσουν οι κατασκη-
νώσεις φέτος.

Από παντού υπάρχει
σιγή ιχθύος, δεν υπάρχει
καμία ενημέρωση παντού
κλειστά στόματα μέχρι την
ημέρα που η εφημερίδα
μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» δό-
θηκε προς εκτύπωση.

Κατασκηνώσεις

Βαρυμπόμπης

Του Μανώλη Γιαννουσάκη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
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1η Απριλίου Ανεμοστρόβιλος σάρωσε λούνα-παρκ στην
Κίνα 2 παιδιά νεκρά 20 τραυματίες.

2 Απριλίου Στη φυλακή και ο δεύτερος δικηγόρος που
ενεπλάκη στη μαφία των φυλακών Κορυ-
δαλλού.

2 Απριλίου Στη Βόρεια Μακεδονία με 10 υπουργούς
και πολλούς επιχειρηματίες για την πρώτη
επίσημη επίσκεψη ο πρωθυπουργός κ.
Αλέξης Τσίπρας.

2 Απριλίου Όχι της Αμερικής στην παράδοση στην
Τουρκία των F-35.

2 Απριλίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο δη-
μοσιογράφος Βασίλης Λυριτζής.

2 Απριλίου Στο έλεος της φωτιάς το σπάνιο δάσος της
Στροφυλιάς που βρίσκεται στα όρια μεταξύ
Αχαΐας και Ηλείας.

2 Απριλίου Μετά από πιέσεις παραιτήθηκε ο 82χρονος
Πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελαζίζ
Μπουτεφλίκα μετά από 20 χρόνια διακυ-
βέρνησης της Αλγερίας.

3 Απριλίου Ο Λίνος- Αλέξανδρος Σισιλιάνος είναι ο
πρώτος Έλληνας δικαστής που επελέγη
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Α.Δ.Α.).

4 Απριλίου Αιματηρά επεισόδια στα Εξάρχεια. Αναρχι-
κοί μαχαίρωσαν λιμενικό όταν η ομάδα των
λιμενικών συνοδεία Εισαγγελέα έκαναν
έλεγχο για ναρκωτικά.

4 Απριλίου Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Ρόδο
πριν το συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. μεταξύ συνέ-
δρων και οργανωμένων του ΠΑΜΕ. Ήταν
επανάληψη του έργου που παίχθηκε στην
Καλαμάτα στις 14 Μαρτίου.

4-5 Απριλίου Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη.
5 Απριλίου Μάχες μεταξύ αναρχικών και αστυνομικών

στα Εξάρχεια που διήρκησαν 4 ώρες.
5 Απριλίου Μετά από τηλεφώνημα φάρσα ότι θα ανοί-

ξουν τα σύνορα για την Ευρώπη έγινε μεγάλη
συγκέντρωση μεταναστών στα Διαβατά πε-
ριμένοντας αδίκως να ανοίξουν τα σύνορα.

6 Απριλίου Πάνω από 70 οι νεκροί από πλημμύρες το
Ιράν.

7-8 Απριλίου Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν και πάλι την
Κρήτη. Καταστράφηκαν θερμοκήπια –
πλημμύρισαν σπίτια και γεωργικές εκτά-
σεις, πνίγηκαν πολλά ζώα.

8-9 Απριλίου Στην Μόσχα ο Πρόεδρος της Τουρκίας
Ταγίπ Ερντογάν για συνομιλίες με τον Πρό-
εδρο της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν.

9 Απριλίου Θύμωσε η Υφυπουργός Βορείου Ελλάδας
και διέκοψε την ομιλία της σε εκδήλωση
για τα 20 χρόνια του Νοσοκομείου «Παπα-
γεωργίου» στην Θεσσαλονίκη.

9 Απριλίου NOVARTIS Κρίθηκαν 4 αθώοι – 5 στην αιχ-
μαλωσία – 1 στην Βουλή για άρση της ασυ-
λίας.

10 Απριλίου Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα. Διαδηλώσεις
εναντίον του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα κα-
θώς και στην Σερβία κατά του Προέδρου
Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

10 Απριλίου Συνελήφθη ειδικός φρουρός «προστάτης»
κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

10 Απριλίου Φοιτητικός εκλογές με διαφορετικά αποτε-
λέσματα κάθε φοιτητικής παράταξης.

11 Απριλίου Τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου –
Ιορδανίας.

11 Απριλίου Ανανέωση της θητείας της Εισαγγελέως
Διαφθοράς κας. Ελένης Τουλουπάκη για
δύο χρόνια.

11 Απριλίου Σουδάν. Ο στρατός ανέτρεφε τον Πρόεδρο
του Σουδάν Ομάρ Χασάν Αλ Μπασίρ, μετά
από 30 χρόνια στην εξουσία.

11 Απριλίου Από σήμερα μέχρι τις 19 Μαΐου 900 εκ. Ιν-
δοί θα εκλέξουν τους 543 βουλευτές τους.
Στήθηκαν 1 εκ. εκλογικά κέντρα.

11 Απριλίου Συγκέντρωση κατοίκων των Εξαρχείων,
διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίω-
σης στα Εξάρχεια.

11-13 Απριλίου Τριήμερο μπαράζ επιθέσεων αναρχικών
κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια.

12 Απριλίου Κατολισθήσεις βράχων προξένησαν ζημιές
σε σπίτια στο Πλωμάρι Λέσβου.

12 Απριλίου 24ωρη απεργία με συγκεντρώσεις και πο-
ρείες της ΟΛΜΕ.

13 Απριλίου 39χρονος ορειβάτης έπεσε σε χαράδρα 700

μέτρων στην περιοχή της Κόνιτσας και βρή-
κε τραγικό θάνατο.

14 Απριλίου Στην ηλικία των 96 ετών έφυγε από τη ζωή
η γλύπτρια Ναταλία Μελά, εγγονή του Παύ-
λου Μελά.

15 Απριλίου Πλημμύρες έπληξαν όλη την Ελλάδα. Χα-
λαζόπτωση στην Αθήνα.

15 Απριλίου Ανυπολόγιστες ζημιές προξένησε πυρκαγιά
στην Παναγία των Παρισίων. Κατέρρευσε
τμήμα του ιστορικού ναού-μνημείου η στέ-
γη και το «βέλος» των 93 μέτρων.

17 Απριλίου Τέσσερις τραυματίες από κεραυνό στην
Ακρόπολη.

17 Απριλίου Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη στην Μα-
δέρα της Πορτογαλίας 28 άτομα έχασαν τη
ζωή τους και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν.

18 Απριλίου Συνελήφθησαν οι δικηγόροι Αλέξανδρος
Λυκουρέζος και Θεόδωρος Παναγόπουλος
για συμμετοχή στη μαφία των φυλακών.

18 Απριλίου Διορισμός προσωρινής διοίκησης στη
Γ.Σ.Ε.Ε από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

18 Απριλίου Έγινε δοκιμαστικό δρομολόγιο του προ-
αστιακού Κιάτο – Αίγιο. Τέλη Αυγούστου
κανονικά το δρομολόγιο.

18 Απριλίου Αστυνομική επιχείρηση «σκούπα» σε δύο
υπό κατάληψη κτίρια στα Εξάρχεια. Τρεις
συλλήψεις.

21 Απριλίου Νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας είναι ο Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι. Ηθοποιός στο επάγγελμα.

21 Απριλίου Σε τραγωδία κατέληξε η πεζοπορία 4 ατό-
μων στο δύσβατο φαράγγι του Αγίου Λουκά
στο Ξυλόκαστρο. 3 οι νεκροί 1 βαριά τραυ-
ματίας.

21 Απριλίου Καθημερινές πλέον οι επιθέσεις αναρχικών
κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια.

21 Απριλίου Μπαράζ εμπρησμών στην περιοχή του Βύ-
ρωνα κάηκαν 2 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 3 μοτο-
συκλέτες.

21 Απριλίου Πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο αναδείχθη-
κε η ομάδα του ΠΑΟΚ.

21 Απριλίου Τσουνάμι τρομοκρατικών επιθέσεων στην
Σρι Λάνκα μετά από 8 φονικές επιθέσεις
καμικάζι σε εκκλησίες και ξενοδοχεία.
Υπάρχουν 359 νεκροί και περισσότεροι από
500 τραυματίες.

22 Απριλίου Ελεύθεροι υπό όρους οι δικηγόροι Αλέξαν-
δρος Λυκουρέζος και Θεόδωρος Παναγό-
πουλος.

25 Απριλίου Σύνοδο κορυφής Ρωσίας – Βόρειας Κορέ-
ας στο Βλαδιβοστόκ μεταξύ των προέδρων
Βλαδιμίρ Πούτιν και Κιμ Γιανγκ Ουν.

26 Απριλίου Πρόσωπο των ημερών είναι στην Κύπρο ο
Ίλαρχος Νίκος Μεταξάς που φέρεται ως
δολοφόνος 7 τουλάχιστον γυναικών στην
Κύπρο.

26 Απριλίου Στην Κίνα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας για επίσημη επίσκεψη.

26 Απριλίου Στην Κρήτη για τις γιορτές του Πάσχα ο
Πρωθυπουργός.

27 Απριλίου Αυτοκτόνησε ο πρώην Πρόεδρος του Πε-
ρού Άλαν Γκαρσία.

28 Απριλίου Σοβαρότατος τραυματισμός από αδέσποτη
σφαίρα 8χρονης στις Θεσπιές.

28 Απριλίου Έγιναν βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία.
28 Απριλίου Νεκρός ο ρεπόρτερ Κώστας Θεοδωρακά-

κης που κάλυπτε τον σαϊτοπόλεμο στην Κα-
λαμάτα.

1η Μαΐου Ο Ναρουχίτο νέος αυτοκράτορας της Ιαπω-
νίας.

1η Μαΐου Αιματηρές ταραχές στην Βενεζουέλα.
1η Μαΐου Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου υπέστη ο

διεθνής τερματοφύλακας της Πόρτο Ικέρ
Κασίγιας. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

1η Μαΐου Επιδρομή του Ρουβίκωνα σε γραφεία εται-
ρείας στο Μοναστηράκι. Προξένησαν μεγά-
λες ζημιές.

4 Μαΐου Ο Ρουβίκωνας απειλεί τους δικαστές του
Βόλου για τη χορήγηση αδειών στον Δημ.
Κουφοντίνα.

4 Μαΐου Κεραυνός κτύπησε αεροπλάνο μισή ώρα
μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο
της Μόσχας. Έπιασε φωτιά και έκανε αναγ-
καστική προσγείωση. 41 οι νεκροί 37 οι δια-
σωθέντες.

4 Μαΐου Στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου Ισραήλ

– Παλαιστίνη. 600 ρουκέτες εναντίον του Ισ-
ραήλ. Βομβαρδισμός 260 στόχων της Πα-
λαιστίνης. 31 οι νεκροί πολλοί οι τραυματίες.

5 Μαΐου Υπέβαλε την παραίτησή του στον Πατριάρχη
Βαρθολομαίο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Δημήτριος.

7 Μαΐου Ο Πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγ-
καν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, είναι
αγόρι.

7 Μαΐου Ο Τούρκος Πρόεδρος ακύρωσε τις δημοτι-
κές εκλογές για την Κωνσταντινούπολη. Θα
διεξαχθούν νέες εκλογές για την ανάδειξη
του Δημάρχου τον Ιούνιο.

7 Μαΐου Μέτρα προεκλογικά εξήγγειλε ο Πρωθυ-
πουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.

7 Μαΐου Πρόταση μομφής κατά Πολάκη κατέθεσε η
Ν. Δημοκρατία.

8 Μαΐου Δήμαρχος Αθηναίων εξελέγη ο Γιώργος
Μπρούλιας στη θέση του Γιώργου Καμίνη
που πολιτεύεται.

11 Μαΐου Σοβαρά επεισόδια στα Εξάρχεια και στα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.

12 Μαΐου Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση
του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα στα Τίρανα.

12 Μαΐου Ο Μητροπολίτης Προύσσης Ελπιδοφόρος
είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

17 Μαΐου Άκαρπες οι συζητήσεις για το Brexit συν-
τηρητικών και εργατικών στην Μεγάλη
Βρετανία.

19 Μαΐου 100 χρόνια από τη σφαγή των Ποντίων.
19 Μαΐου Εκλογές στην Αυστραλία. Νικητής ο Σκοτ

Μόρισον.
19 Μαΐου Από έκρηξη βόμβας κοντά στις Πυραμίδες

της Γκίζας στην Αίγυπτο τραυματίστηκαν 14
τουρίστες επιβάτες τουριστικού λεωφορεί-
ου.

20 Μαΐου Μπαράζ επιθέσεων σε όλη την Αττική από
τους φίλους του Δημήτρη Κουφοντίνα.

21 Μαΐου Ομάδα αναρχικών με μπογιές και καπνογό-
να επιτέθηκαν στο κοινοβούλιο.

21 Μαΐου Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της Formula
1, Νίκι Λάουντα σε ηλικία 70 ετών. 3 φορές
πρωταθλητής στη Formula 1.

22 Μαΐου Ορκίστηκε νέα Κυβέρνηση στην Αυστρία –
Εκλογές τον Σεπτέμβριο.

22 Μαΐου Εισβολή κουκουλοφόρων στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο.

22 Μαΐου Τραγικό ατύχημα στον σταθμό Μοσχάτου.
14χρονοη έπεσε στις γραμμές και την δια-
μέλισε ο διερχόμενος συρμός – Ερευνών-
ται τα αίτια.

23 Μαΐου Έγινε δεκτή η αναίρεση της εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου για την
άδεια του Κουφοντίνα.

24 Μαΐου 19 οι νεκροί στην Ινδία από φωτιά σε εμπο-
ρικό κέντρο.

24 Μαΐου Έκρηξη παγιδευμένου δέματος στην Λυών,
13 οι τραυματίες.

26 Μαΐου Δημοτικές - Διαμερισματικές - Ευρωκελο-
γές στην Ελλάδα.

26 Μαΐου Στάση εργασίας των εργαζομένων στις
ΣΤΑ.ΣΥ από ενάρξεως της βάρδιας μέχρι τις
8:00π.μ.

27 Μαΐου Απέδρασαν από τις φυλακές Αυλώνα δύο
Αλβανοί κρατούμενοι τραυματίζοντας ελα-
φρά την αστυνομικό περιπολίας του εξωτε-
ρικού χώρου.

28 Μαΐου Απεργίες πραγματοποιούν από σήμερα μέχρι
την 1η Ιουνίου οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠΑ.

28 Μαΐου Ο Σταύρος Θεοδωράκης παραιτήθηκε από
επικεφαλής από την ηγεσία του κόμματος
«ΠΟΤΑΜΙ» το οποίο δεν θα συμμετάσχει
στις προσεχείς εκλογές.

29 Μαΐου Τουλάχιστον 55 κρατούμενοι σκοτώθηκαν
την Κυριακή και την Δευτέρα σε κύμα βίας
που ξέσπασε σε 4 φυλακές της βόρειας
Βραζιλίας.

31 Μαΐου Προκήρυξη εθνικών εκλογών για 7 Ιουλίου

Ειδήσεις  με λίγα λόγια
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AΦΙΕΡΩΜ
Α

που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 24 Μαΐου 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Mουσειου «Oμονοια».

Μετά τις περίτεχνες κατα-
σκευές του ΗΛΙΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ,
τα έργα ζωγραφικής και οι κατα-
σκευές του ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΝΕΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ έγραψαν και αυτά τη
δική τους ιστορία αφήνοντας τις
καλύτερες εντυπώσεις στους πο-
λυάριθμους επισκέπτες της έκ-
θεσης (συνταξιούχους, εργαζό-
μενους και επισκέπτες του Μου-
σείου, οι οποίοι είχαν πληροφο-
ρηθεί για την έκθεση από τις
αφίσες που είχαν τοποθετηθεί σε
διάφορα σημεία των σταθμών, αλ-
λά και έξω από το Μουσείο).

Εκτέθηκαν 85 μικροί και μεγά-
λοι πίνακες ζωγραφικής και 4 έρ-
γα με διάφορες κατασκευές.

Το αστείρευτο ταλέντο του Κώ-
στα για εμάς ήταν γνωστό από τό-
τε που ο Κώστας δημιούργησε
όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια,
αφίσες και προσκλήσεις για τα
εγκαίνια του ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
στα γραφεία του Σωματείου στην
Μενάνδρου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν
από τον Αντιπεριφερειάρχη Πει-
ραιά συνάδελφο μας Γιώργο Γα-
βρίλη στις γεμάτες από συναδέλ-

φους και φίλους αίθουσες εκδη-
λώσεων και «ΦΟΥΑΓΙΕ» του
Μουσείου.

Υπολογίζεται ότι την έκθεση
την επισκέφτηκαν περισσότερα
από 500 άτομα.

Ευχή μας
Κώστα να είσαι καλά να δημι-

ουργείς, να εμπνέεσαι από την
αγαπημένη σου σύντροφο ΒΑΝΑ
και να κάνεις χαρούμενους και
υπερήφανους όσους σε τιμούν
και σε αγαπάνε.

Μέσα σε αυτούς είμαστε και
εμείς.

Η Διοίκηση

Με την ανοχή του εκπροσώπου των εργαζομένων και
των Σωματείων του χώρου (δεν υπάρχει μέχρι σήμερα
καμία αντίδρασή τους).

ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗ-
ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΕΡ-
ΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

Πριν από 50 χρόνια ο Σκυλίτσης κατεδάφισε όλα τα
ιστορικά και διατηρητέα κτίρια στο Νέο Φάληρο περι-
ουσία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων για να δημιουρ-
γήσει χώρους «Παρκινγκ».

ΕΙΧΕ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙ
1ο Το Νεοκλασικό κτίριο που στέγαζε τον πρώτο Σιδη-

ροδρομικό Σταθμό του Νέου Φαλήρου.
2ο Το σπίτι του τότε Γενικού Διευθυντή των ΣΑΠ-ΕΗΣ

Αλέξανδρου Βλάγκαλη.
3ο Τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό των εργαζομένων

και συνταξιούχων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ.
4ο Την Υγειονομική Υπηρεσία και τα ιατρεία των εργα-

ζομένων και συνταξιούχων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ.
5ο Τα γραφεία του Σωματείου των εργαζομένων στους

ΣΑΠ-ΕΗΣ.
6ο Το Ξενοδοχείο ΜΕΓΑ.
7ο Το καλοκαιρινό θέατρο.
Και ό,τι άλλο κτίσμα βρισκότανε στον παραλιακό χώρο

ιδιοκτησίας των ΣΑΠ-ΕΗΣ από τον Ναυτικό Όμιλο (πλη-
σίον της εκκλησίας Μυρτιδιώτισσας) μέχρι και την παρα-
λία μπροστά από το Ξενοδοχείο «Ακταίον».

Τότε την Ελλάδα την κυβερνούσε η Χούντα των Συν-
ταγματαρχών, έκαναν ό,τι ήθελαν, δεν λογάριαζαν κανέ-
ναν και δεν λογοδοτούσαν σε κανέναν.

Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λει-
τουργεί και παίρνει αποφάσεις τέτοιας σοβαρότητας με
την έγκριση των Υπουργείων Πολιτισμού και Μεταφο-
ρών, ή κάνουν ό,τι θέλουν; Και με τις αποφάσεις τους
οδηγούν στην καταστροφή διατηρητέους χώρους, χωρίς
να λογοδοτούν σε κανέναν, αδιαφορώντας για την πολι-
τιστική μας κληρονομιά;

Οι χώροι του Εργοστασίου των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ είναι
χώροι ιστορικοί, χώροι διατηρητέοι, γι’ αυτό και δεν ΠΩ-
ΛΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

Ανήκουν στην πλούσια ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
και στη μοναδική ιστορία του Βιομηχανικού Πειραιά.

Το Μουσείο μας ως μοναδικός φορέας διατήρησης και
προβολής της πλούσιας ιστορίας των Ηλεκτρικών Σιδη-
ροδρόμων από ιδρύσεως τους στις 27-2-1869 (και των
αγώνων των εργαζομένων από το 1920 έως τις 20 Απρι-
λίου 1967) καλεί:

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού να σταματήσει άμεσα,
όπως έχει υποχρέωση κάθε διαδικασία καταστροφής
και ξεπουλήματος των διατηρητέων χώρων του Εργο-
στασίου των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και των ιστορικών μηχα-
νημάτων του.

β) Το Υπουργείο Υποδομών να εγκαλέσει και αυτό
άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο των ΣΤΑ.ΣΥ για την ανι-
στόρητη απόφαση που πήρε στο να ξεπουλήσει, χωρίς
ίχνος σεβασμού, τα ιστορικά περιουσιακά στοιχεία των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.

Καλούμε επίσης
1) Τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργο Γαβρίλη
2) Τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη
3) Τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά κ.κ. Βίτσα Δημή-

τριο, Γεννιά Γεωργία, Δουζίνα Κωνσταντίνο, Δρίτσα Θο-
δωρή, Καρακώστα Ευαγγελία, Κασιμάτη Νίνα, Σταματά-
κη Ελένη

4) Τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Κατσα-
φάδο

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά

6) Και τα Σωματεία των εργαζομένων του χώρου να
κινητοποιηθούν και να σταματήσουν τις ανιστόρητες
αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου
των ΣΤΑ.ΣΥ.

Και τέλος ζητάμε από τα Μ.Μ.Ε. τύπο, ραδιόφωνα, τη-
λεοράσεις, να προβάλλουν το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ενη-
μέρωση του Ελληνικού Λαού.

Πειραιάς 22 Απριλίου 2019
Η Διοίκηση

EτΣι ΕΟΡτΑΣΕ τΑ 150 χΡΟΝιΑ τΗΣ ιΣτΟΡιΑΣ τΩΝ ΣΑΠ–ΕΗΣ–ΗΣΑΠ 
τΟ ΔιΟιΚΗτιΚΟ ΣυΜΒΟυΛιΟ τΩΝ ΣτΑ.Συ

Εντυπωσιακή η έκθεση ζωγραφικής 
και κατασκευων «ΕΠιρρΟΕΣ» 
του Κώστα Τζανετόπουλου

ΤΟ ΜΟΥΣεΙΟ ΤΟΥ ΟΣε

ΣΤΟΝ ΠεΙΡΑΙΑ

Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών κ. Σπίρτζη, του
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργου Γαβρίλη, βου-
λευτών, εργαζομένων και συνταξιούχων του ΟΣΕ και πά-
ρα πολλών φίλων του Σιδηροδρόμου, την Τρίτη 28 Μαΐου
2019 στις 8 το βράδυ, έγιναν τα εγκαίνια της μετεγκατά-
στασης του Μουσείου Σιδηροδρόμων στο ιστορικό και
διατηρητέο Μηχανοστάσιο Πειραιά το οποίο βρίσκεται
στην οδό Υμηττού 43 και Αδριανού στην Λεύκα.

Στο Μουσείο αυτό βρίσκονται πάρα πολλά σιδηρο-
δρομικά οχήματα, μεταξύ αυτών και δικά μας όπως:

Η Βασιλική Άμαξα, Τραμ Παραλίας, Τραμ Περάμα-
τος και Ηλεκτράμαξα.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων εορτάστηκαν και τα
150 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 1869-2019.

Αφού η δική μας Εταιρία, αλλά και οι εργαζόμενοι
δεν ενδιαφέρθηκαν και δεν έβγαλαν ούτε μία ανακοί-
νωση για τα 150 ΧΡΟΝΙΑ των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ τα εόρ-
τασαν άλλοι για μας.

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Η Διοίκηση

(Μπράβο στον ΟΣΕ)



• Λαγουδάκης Κωνσταντίνος: Υιός του αείμνηστου
συναδέλφου μας Αντώνη Λαγουδάκη.
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μου-
σείου: Ένα (1) Κανονισμό του Ταμείου Συντάξεων
Προσωπικού ΕΗΣ έκδοσης 1954 και μία (1) Εφημε-
ρίδα Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 140 27 Ιουλίου 1965) που
αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπι-
κού Εξωτερικών Υπηρεσιών. 
• Χαλαζιάς Παναγιώτης: Εργαζόμενος των ΣΤΑ.ΣΥ

Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μου-
σείου: Τρία (3) Βιβλία Πρωτοκόλλων Γραφείου Κι-
νήσεως από 10-1-1971 έως 31-12-1983.
Από 1-1-1984 έως 31-12-1987 και από 1-1-1988
έως 31-12-1996.

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

Επειδή πάρα πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες όχι μόνο συνταξιούχοι, αλλά
και εργαζόμενοι με ρωτάτε τι έχει γίνει και εάν και πότε θα κυκλοφορήσει το ΒΙΒΛΙΟ,
σας ενημερώνω ότι και εγώ έχω την ίδια απορία, μόνο που σταμάτησα πλέον να
ασχολούμαι γιατί δεν αξίζει τον κόπο.

Όταν άφησαν να περάσει η επέτειος των 150 ΧΡΟΝΩΝ από τότε που κυκλοφόρησε
ο πρώτος Αστικός Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα των ΣΑΠ (της Εταιρείας μας,) χωρίς να

γράψουν, ή να πούνε μία κουβέντα, θα ενδιαφερθούν για να κυκλοφορήσει το ΒΙΒΛΙΟ;
και ιδιαίτερα τώρα, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών;

Όσες παρεμβάσεις και εάν κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γιώργος Γα-
βρίλης, όσα τηλεφωνήματα και εάν κάνω εγώ, το ΒΙΒΛΙΟ μάλλον θα το κυκλοφορήσει
το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Μανώλης Φωτόπουλος

• Σταυρόπουλος Γιάννης 20,00 Ευρώ
• Σκούρας Γιώργος 30,00 Ευρώ
• Στεφανάκης Κώστας 20,00 Ευρώ
• Χατζηϊωαννίδης Χρήστος 40,00 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος 25,00 Ευρώ
• Μπουμπούλης Θωμάς 30,00 Ευρώ
• Μαρκαντώνης Φραγκίσκος 20,00 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις μνήμηΔωρεές εις μνήμη

• Ο συνάδελφος Παπαδημητρίου Λουκάς, κατέθεσε υπέρ
των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 20,00 Ευρώ εις
μνήμη κουμπάρου του Στέφανου Βασιλειάδη.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΓΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΟΥΝ ΜΠΥΡΕΣ

ΤΟ «ΣΙΡΙΑΛ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

8-4-2019: 27ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά (άτομα 48)
11-4-2019: ΙΕΚ Διπλάρειος Σχολή Σ.Σ.Ε.Κ. (άτομα 20)
14-4-2019: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 88ου

Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (άτομα 30) 
16-4-2019: 4ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος (άτομα 38) 
16-4-2019: Γυμνάσιο Σμίνθης (Πομακοχώρια) 

Ν. Ξάνθης (άτομα 30)
19-4-2019: ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου Ειδικότητας

«Τεχνικές Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων» (άτομα 15)

20-4-2019: «Οι Ακράτητοι» Περιπατητές Αθήνας
(άτομα 27)

8-5-2019: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών Α΄Ομάδα (άτομα 9)

9-5-2019: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών Β΄Ομάδα (άτομα 9)

11-5-2019: Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου (άτομα 100)
19-5-2019: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (άτομα 65)
28-5-2019: Μπενάκειο Παιδικό Κηφισιάς (άτομα 23)

Σύνολο = άτομα 414

Επισκέψεις Σχολείων

και Συλλόγων στο Μουσείο

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)
ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

Εορτάζεται σε όλο τον κόσμο με διάφορες εκδηλώσεις και είναι αφιε-
ρωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα Μουσεία και τον ρόλο
τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Για το 2019, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το
θέμα: «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: Το μέλλον της παράδοσης».

Τα Μουσεία εκτός από την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομίας, έχουν εξελιχθεί στις μέρες μας, σε κομβικά σημεία επι-
κοινωνίας λαών και πολιτισμών. Αναπτύσσουν συνεργασίες και δημιουρ-
γούν δίκτυα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Διαφυλάσσοντας με σε-
βασμό την ιστορική μνήμη και την παράδοση, αναζητούν νέους προσανα-
τολισμούς για να εμπνεύσουν τον σύγχρονο άνθρωπο και να υπηρετήσουν
τις ανάγκες του.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Μουσεία με τις πολύπλευρες δράσεις τους προ-
σπαθούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
και να επιτύχουν τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ κληρονομιάς και καινο-
τομίας συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. 

Στις φετινές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το ICOM έχουν δη-
λώσει συμμετοχή 173 μουσεία από όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και το
Μουσείο μας.

ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 επιλέχτηκε το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Το Μουσείο μας ανταποκρινόμενο στη σχετική πρόσκληση του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και του ICOM για τη συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις για
τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων έστειλε το παρακάτω έγγραφο:

Προς
Ελληνικό Τμήμα του ICOM
Αγ. Ασωμάτων 15
Σταθμός Ηλεκτρικού Θησείο   

Θέμα: Συμμετοχή του Μουσείου μας στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα
Μουσείων

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Μουσείο μας θα συμμετάσχει στις
εκδηλώσεις που διοργανώνει το ICOM για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με
το παρακάτω πρόγραμμα:

α) Την Κυριακή 19 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το βράδυ το Μου-
σείο θα είναι ανοικτό και θα γίνονται ξεναγήσεις σε όλους τους εκθε-
σιακούς χώρους (Υπόγειο, Ισόγειο, Ημιώροφο, 1ο και 2ο όροφο).

β) Έξω από την είσοδο του Μουσείου σε πέντε (5) μεγάλα ταμπλό θα
έχουμε τοποθετήσει φωτογραφίες και ιστορικά έγγραφα:

α) Από την λειτουργία του πρώτου Αστικού Σιδηροδρόμου στην Ελλάδα
στις 27 Φεβρουαρίου 1869 που έκανε τη διαδρομή Θησείο-Πειραιά και
τρίτου στον κόσμο μετά της Νέας Υόρκης το 1867 και του Λονδίνου το
1863.

β) Από την επέκταση της Γραμμής Θησείο – Ομόνοια το 1895 και το
1928.

γ) Από την επέκταση της Γραμμής Αττική – Κηφισιά το 1957 (στη Γραμμή
του Θηρίου της Κηφισιάς).

δ) Και από τις καταστροφές του Σταθμού του Πειραιά των εγκαταστά-
σεων και του τροχαίου υλικού από τον βομβαρδισμό της 11-1-1944.

Η Διοίκηση

Καταγγέλλουμε την ανιστόρητη και προσβλητική για
την ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και των

εργαζομένων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ενέργεια της Διοί-
κησης των ΣΤΑ.ΣΥ στο να «νοικιάσουν» τα δύο διατηρη-
τέα ξύλινα βαγόνια ηλικίας 105 ετών σε διαφημιστική
εταιρία για να διαφημίσει μπύρες.

Αδιαφορώντας:
α) Για την καταστροφή στις ξύλινες επιφάνειες των

βαγονιών από την επικόλληση διαφημιστικών εντύπων.
β) Για τους άμεσους κινδύνους για την ομαλή διεξα-

γωγή της συγκοινωνίας αφού ύστερα από απαίτηση της
διαφημιστικής εταιρίας τα βαγόνια ωθούμενα πήγαν μέ-
χρι την Κηφισιά.

Ρωτάμε και περιμένουμε απαντήσεις:
α) Ποιοι έδωσαν την εντολή στο να δρομολογηθούν τα

ξύλινα βαγόνια μέχρι την Κηφισιά;
β) Πόσα χρήματα στοίχισαν στην Εταιρία: Οι προλη-

πτικές επισκευές και συντηρήσεις για να μπορούν τα
ξύλινα βαγόνια με ασφάλεια να πάνε και να γυρίσουν
από την Κηφισιά στον Πειραιά;

γ) Πόσα χρήματα στοίχισαν στην Εταιρία για να πλη-
ρωθούν οι εργαζόμενοι τεχνίτες, ηλεκτροδηγοί, υπηρε-
σία φύλαξης (σεκιούριτι);

δ) Πόσα χρήματα διατέθηκαν για την κατανάλωση ηλε-
κτρικού ρεύματος;

Και πόσα χρήματα κέρδισε η Εταιρία από την ενέργεια
αυτή;

Και τέλος από πότε και με ποιανού εντολή τα διατη-
ρητέα για ιστορικούς λόγους ξύλινα βαγόνια μπορούν
να χρησιμοποιούνται και να ενοικιάζονται με άμεσο κίν-
δυνο ολικής ή μερικής καταστροφής τους;

Το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Μεταφορών,
ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο των ΣΤΑ.ΣΥ και τα Σωματεία των εργαζομένων

και συνταξιούχων συμφωνούν με τις ενέργειες αυτές;
Η Διοίκηση του Μουσείου που με δικές του ενέργειες

και προσπάθειες το 2007 αναπαλαιώθηκαν τα δύο από
τα πέντε ξύλινα βαγόνια, θα κάνει όλες τις ενέργειες
που απαιτούνται για να προστατευτούν και να μην κατα-
στραφούν τα ξύλινα βαγόνια, από ανιστόρητες ενέργειες
αλλά και να συντηρηθούν και τα υπόλοιπά τρία.

Η απαξίωση της πλούσιας ιστορίας των ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ των αγώνων και τις προσφοράς διαχρονικά, όλων
των εργαζομένων στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο από τους
οποιουσδήποτε περαστικούς, δεν θα περάσει και αυτό
θα το διαπιστώσουν πάρα πολύ σύντομα.

Γιατί έχουμε όχι μόνο τη βούληση, αλλά και τη θέληση
και δύναμη, να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε την
ιστορία μας, όταν αυτή κινδυνεύει από ανιστόρητους.

Δεν απειλούμε, Προειδοποιούμε
Η Διοίκηση

εΠΙ ΤΟΥ ΠΙεΣΤΗΡΙΟΥ

Ποιοι πήραν την απόφαση 

να «καρναβαλίσουν» τα ξύλινα βαγόνια;

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των
ΣΤΑ.ΣΥ κ. Γεώργιος Θωμόπουλος σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με
τον Πρόεδρο του Μουσείου κ. Μανώ-
λη Φωτόπουλο είπε: «Δεν γνώριζα και
δεν μου είπε κανείς ότι θα κυκλοφο-
ρήσουν τα ξύλινα βαγόνια και ότι θα
διαφημίσουν μπύρες».

«Αμετανόητοι»
«Το Σάββατο 1η Ιουνίου πληροφο-

ρηθήκαμε ότι ήθελαν να ξανακυκλο-
φήσουν τα Ξύλινα Βαγόνια. Η δήλωση
του Προέδρου του Μουσείου κ. Φω-
τόπουλου προς το ΚΕΛ ότι σε περί-
πτωση που επιχειρήσουν να ξανακυ-
κλοφορήσουν “μασκαρεμένα” τα Ξύ-
λινα Βαγόνια θα γίνει κατάληψη της
Γραμμής και ότι θα ειδοποιηθούν τη-
λεοράσεις και ραδιόφωνα. Τους χά-
λασε τα σχέδια και τα βαγόνια παρέ-
μειναν στο Αμαξοστάσιο του Φαλή-
ρου». Ποιος, ποιοι είχαν δώσει εντολή

στο ΚΕΛ να βγούνε από το Αμαξοστά-
σιο του Φαλήρου τα βαγόνια και να
μετακινηθούν στην 3η τροχιά του
σταθμού Πειραιά και από εκεί στην
Κηφισιά; Το ρωτάμε γιατί εκ των
υστέρων δεν εγνώριζε κανείς τίποτα,
ήταν όλοι εξαφανισμένοι.

Το Δελτίο Τύπου στη Βουλή
Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής

Συμπαράταξης (ΚΙΝΑΛ) και πρώην
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου των ΗΣΑΠ κ. Γιάννης Μανιάτης κα-
τέθεσε με σχετική αναφορά προς τον
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
το Δελτίο Τύπου του Μουσείου.

Η συνέχεια...
Μετά τις εκλογές, την εκλογή νέας

Κυβέρνησης και τον διορισμό νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ
Η Διοίκηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


