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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Ηεκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου 2019,
ανήκει πλέον στην ιστορία. Το εκλογικό σώ-

μα, όπου και όπως κι αν άσκησε τα δικαιώματά
του, για οποιονδήποτε λόγο κι αν έκανε αυτή την
επιλογή, ψήφισε, μίλησε, απεφάνθη. Έδωσε κα-
θαρή εντολή, πρόσφερε πλήρη εξουσιοδότηση
και ικανή κοινοβουλευτική δύναμη, ώστε να
σχηματιστεί ισχυρή κυβέρνηση και να κυβερ-
νηθεί αποτελεσματικά ο τόπος. 

Ανέθεσε στους νικητές των εκλογών καθα-
ρές ευθύνες για την τύχη και την προοπτι-

κή της χώρας. Θα παρακολουθεί όμως, εκ του
σύνεγγυς, την πορεία της διακυβέρνησης και
θα κρίνει το έργο και την πορεία της, με πιο
αυστηρά κριτήρια. Οι νικητές από τη μεριά
τους, μένει να αποδείξουν στο λαό, ότι άξιζαν
της ευκαιρίας που απλόχερα τους δόθηκε, με
την προσδοκία να βελτιωθεί το επίπεδο της
ζωής τους, η καθημερινότητά τους, το παρόν
και το μέλλον τους. 

Ηνέα Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, που
εξουσιοδότησε με την ψήφο του ο Ελλη-

νικός λαός, είναι πλέον αντιμέτωποι με τις δε-
σμεύσεις που έχουν υπογράψει και έχουν
αναλάβει απέναντι στην Ευρώπη και τους δα-
νειστές, με κορυφαία τη διαχείριση του μεγά-
λου οικονομικού προβλήματος της χώρας μας
και με τα άλλα σοβαρά και δυσεπίλυτα προ-
βλήματα των Ελλήνων, όπως το Μεταναστευ-
τικό, το Ασφαλιστικό, το Δημογραφικό και το
Συνταξιοδοτικό. 

Ηνέα Ελληνική Κυβέρνηση και ο Πρωθυ-
πουργός θα χρειαστεί να καταβάλλουν

επίπονες προσπάθειες, ώστε να φτάσουν σε
μία αποτελεσματική διακυβέρνηση, προκει-
μένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία και να
δημιουργηθούν προϋποθέσεις για καλύτερες
μέρες, για τους πολίτες, που τους εμπιστεύ-
τηκαν. Με εφόδια πλέον την εμπιστοσύνη του
Ελληνικού λαού, τις παραδεδεγμένες εμπει-
ρίες από τις λάθος εκτιμήσεις και τους πρό-
τερων, λανθασμένους υπολογισμούς της
απελθούσας Κυβέρνησης, ξεκινάει με την ευ-
χή όλων να μπορέσει να ανταποκριθεί στις
υποσχέσεις, να εκπληρώσει στο ακέραιο τις
υποχρεώσεις και να δικαιώσει τις προσδοκίες
του.

Βέβαια η ευθύνη για την ομαλή και όσο γί-
νεται πιο σύντομη έξοδο από το δυσμενές

οικονομικό κλίμα της τελευταίας δεκαετίας
και για την αποκατάσταση του βιοτικού επιπέ-
δου των Ελλήνων, βαρύνει το όλο πολιτικό σύ-
στημα, που μακριά από κοντόθωρες πολιτικές
και προσωπικές ή κομματικές στρατηγικές,
πρέπει να δώσει τον αγώνα με εθνικούς στό-
χους και εθνικούς σκοπούς. Δεν υπάρχουν
πλέον περιθώρια για λάθη, καθυστερήσεις,
αναβολές, ματαιώσεις.

Η Διοίκηση

   Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Έργα και όχι λόγια Πέρασαν 115 χρόνια από την ημέρα που ο ατμοκί-
νητος αστικός σιδηρόδρομος έγινε ηλεκτροκίνητος.
Ο Σιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς Σ.Α.Π. έγινε Ε.Η.Σ

– ΗΣΑΠ – ΣΤΑ.ΣΥ σήμερα και συνεχίζει να είναι πάν-
τα στη διάθεση και την εξυπηρέτηση των κατοίκων
του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Κύριε Πρωθυπουργέ, οι δύο χιλιά-
δες συνταξιούχοι μας και τα μέλη των
οικογενειών τους, έχουν φτάσει στο
έσχατο στάδιο της φτώχειας, δεν αντέ-
χουν άλλο.

Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είμαστε
παράλογοι για να ζητήσουμε τον ουρα-
νό με τα άστρα.

Ζητάμε αυτά που μας ανήκουν.
Ζητάμε αυτά που σαν Έλληνες φορο-

λογούμενοι δικαιούμαστε.
Ζητάμε μία σύνταξη που μετά από 35

και πάνω χρόνια σκληρής εργασίας, να
μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια
τα τελευταία χρόνια της ζωής μας.

Ζητάμε να έχουμε ανθρώπινη αντι-
μετώπιση εκ μέρους της πολιτείας.

Ζητάμε να έχουμε την απαραίτητη ια-
τροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, την οποία δικαιούμαστε.

Ζητάμε να μας προσφέρει το κράτος
αυτά που υποχρεούται να προσφέρει
στους πολίτες της.

Ζητάμε να μας επιστρέψει το κράτος
όλα αυτά που μας στέρησε με τα συνε-
χή μνημόνια τα τελευταία εννέα χρόνια.

Ζητάμε να μας επιστραφούν τα ανα-

δρομικά που μας οφείλετε από τις πε-
ρικοπές των μνημονιακών χρόνων.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τα όρια της υπομονής μας έχουν

εξαντληθεί προ πολλού και δεν νομί-
ζουμε ότι θα θέλετε να βλέπετε καθη-
μερινά στους δρόμους τους συνταξιού-
χους να διαμαρτύρονται και να επαι-
τούν για αυτά που θα έπρεπε από μόνη
της η πολιτεία να τους προσφέρει.

Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ζητάμε

ελεημοσύνη αλλά ζητάμε το δίκιο μας.
Ζητάμε η πολιτεία να αναλάβει τις ευ-
θύνες της και να προσφέρει στους Έλ-
ληνες πολίτες και ειδικά στους ανήμ-
πορους να αντιδράσουν συνταξιούχους
αυτά που δικαιούνται.

Οι Συνταξιούχοι
Δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό
Δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα

Η Διοίκηση

16 Σεπτεμβρίου 1904 - 16 Σεπτεμβρίου 2019
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Το πρώτο κουδούνι του σχολείου και οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές μας
θυμίζουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την ύπαιθρο και τα όνειρα που πλά-
θαμε κάτω από τα δροσερά πλατάνια ή τις ακρογιαλιές τις ζεστές μέρες του
καλοκαιριού και να προσγειωθούμε στην ωμή πραγματικότητα, που είναι η
επιστροφή στις εστίες μας, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές που περάσαμε
το καλοκαίρι με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ας κρατήσουμε όλοι και όλες
τις όμορφες στιγμές που περάσαμε στις καλοκαιρινές μας διακοπές για να
μας συντροφεύουν το μελαγχολικό φθινόπωρο και τον κρύο χειμώνα. Να
έχουμε δύναμη και να ελπίζουμε ότι θα έλθουν και καλύτερες μέρες για
όλους εμάς τους απόμαχους της εργασίας όχι όμως και της ζωής.

Η Διοίκηση

Κ α λ ό  φ θ ι ν ό π ω ρ ο

Του Κώστα Μητρόπουλου



ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Εργάτης Γραμμής 1952-2019

Στις 11 Αυγούστου 2019 ο αδόκητος θάνατος του
αγαπητού συναδέλφου μας Ιορδάνη, βύθισε σε βαρύ
πένθος την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και συ-
ναδέλφους του. Τέτοιες ώρες τα λόγια βγαίνουν δύ-
σκολα. Είναι φτωχά και ανήμπορα να περιγράψουν
τα συναισθήματα μας για τον πρόωρο και αδόκητο

θάνατο του Ιορδάνη που έφυγε στα 67 του χρόνια από κοντά μας. Ο Ιορδάνης
εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και ήταν αγαπητός με όλους τους συναδέλφους
του καθώς και σωστός στην υπηρεσία του. Σε όλη τη διάρκεια της σταδιο-
δρομίας του, διακρίθηκε για την εντιμότητά του και την εργατικότητά του.
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Ιορδάνη όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου σε χαι-
ρετάμε με πόνο ψυχής στο τελευταίο σου ταξίδι. Η απουσία σου θα είναι αι-
σθητή. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Ιορδάνη και καλό παράδεισο.
Θα σε θυμόμαστε για την ευγένειά σου και για την καλοσύνη σου.

ΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1934-2019

Στην ηλικία των 85 ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι
ο αγαπητός συνάδελφος Μιχάλης. Εργάσθηκε στα
Πράσινα Λεωφορεία του ΗΣΑΠ μέχρι τον Μάρτιο του
1994 που συνταξιοδοτήθηκε, με την ειδικότητα του
οδηγού. Ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου, αγαπητός
και συνεργάσιμος με όλους τους συναδέλφους του

αλλά και συνεπής απέναντι στο καθήκον του. Ο Μιχάλης μετά τη συνταξιο-
δότησή του αποσύρθηκε στην εξοχική του κατοικία στην περιοχή της Αρ-
τέμιδας και δεν τον βλέπαμε συχνά. Αγαπητέ συνάδελφε Μιχάλη σου ευ-
χόμαστε καλό ταξίδι και να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. Αιωνία
η μνήμη σου.

ΠΕΤΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρικού Τμήματος
1940-2019

Στις 20 Αυγούστου 2019 έφυγε από κοντά μας για
το μακρινό ταξίδι που δεν έχει γυρισμό ο αγαπητός συ-
νάδελφος και φίλος Χρήστος Πετρόπουλος. Ο Χρήστος
δεν άντεξε το χαμό της θυγατέρας του πριν 10 χρόνια
περίπου, από την ημέρα εκείνη τον πήρε η κάτω βόλτα

με αποτέλεσμα να τον καταβάλει ο πόνος και η θλίψη. Τον Χρήστο τον γνω-
ρίσαμε όλοι καθώς ήταν η προσωποποίηση του καλού και τίμιου συναδέλ-
φου μας. Εργάσθηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι το 1995 στο ηλε-
κτρικό τμήμα του Εργοστασίου, ήταν το υπόδειγμα εργαζομένου και συνα-
δέλφου μέχρι την ημέρα που συνταξιοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο του 1995.
Όμως και μετά τη συνταξιοδότησή του δεν απομακρύνθηκε από την οικο-
γένεια των συνταξιούχων, παρακολουθούσε και συμμετείχε πάντοτε στα τε-
κταινόμενα του Σωματείου. Αείμνηστε Χρήστο σε ευχαριστούμε για ό,τι μας
προσέφερες, όσο θα ζούμε θα σε έχουμε στη θύμησή μας και θα προσευ-
χόμεθα για την ανάπαυση και τη σωτηρία της ψυχής σου. Καλό σου ταξίδι
και αιωνία σου η μνήμη αγαπημένε μας φίλε και συνάδελφε Χρήστο.

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1936-2019

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 σε ηλικία 83 ετών έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι ο Σωτήρης Καλαϊτζίδης. Ο Σωτή-
ρης εργάσθηκε στου ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως οδηγός στα Πρά-
σινα Λεωφορεία μέχρι τον Ιανουάριο του 1991 που
συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν ο συνεπής και τίμιος υπάλ-
ληλος, αγαπητός από όλους, συνεργάσιμος, πράος και

ειλικρινής. Ποτέ δεν ήρθε σε αντιπαράθεση με τους ανωτέρους του καθώς
και με τους συναδέλφους του γιατί μέσα του είχε μόνο αγάπη για όλους. Ο
Σωτήρης μετά τη συνταξιοδότησή του εγκατέλειψε την Αθήνα και εγκατα-
στάθηκε στην ιδιαιτέρα του πατρίδα στην Ευρυτανία, μόνο τηλεφωνικώς
επικοινωνούσε μαζί μας. Αγαπητέ συνάδελφε Σωτήρη σου ευχόμαστε καλό
ταξίδι και να είναι ελαφρύ το χώμα της Ευρυτανίας που σε έχει σκεπάσει.
Αιωνία να είναι η μνήμη σου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών 1935 - 2019

Στα 84 χρόνια του εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο
κόσμο ο αγαπητός σε όλους μας φίλος και συνάδελ-
φος Κώστας και αναπαύεται στα χώματα της ιδιαιτέ-
ρας του πατρίδας που τόσο αγάπησε το Μοναστηράκι
κοντά στις Μυκήνες. Ο Κώστας εργάσθηκε στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι το 1993 που συνταξιοδοτήθηκε με
τον βαθμό του Εργοδηγού Α΄ στον κλάδο των Ηλε-

κτροδηγών. Τα προτερήματά του Κώστα ήταν πολλά, είχε μέσα του αγάπη
και άψογη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους του, αγαπούσε όμως και
σεβόταν τη δουλειά του. Λυπούμαστε όμως γιατί δεν το μάθαμε και δεν μπο-
ρέσαμε να τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία και να του πούμε
το στερνό αντίο. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Κώστα, όλοι οι δικοί σου άν-
θρωποι και όλοι όσοι σε γνώρισαν πρέπει να είναι υπερήφανοι για τον άκακο
και χωρίς μίση, πάθη και προκαταλήψεις χαρακτήρα σου. Ο Θεός να ανα-
παύσει τη ψυχή σου και να είναι αιωνία η μνήμη σου. Καλό σου ταξίδι.

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1944-2019

Νέος ακόμη εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο ο
αγαπητός φίλος και συνάδελφος Γιάννης Μερκούρης,
ήταν 75 ετών και θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη
στα παιδιά του. Ο Γιάννης είχε την ατυχία να χάσει πρό-
ωρα τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα των παιδιών
του και αναγκαστικά έγινε μάνα και πατέρας. Εργά-
σθηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ για πολλά χρόνια μέχρι τον

Δεκέμβριο του 2000 που συνταξιοδοτήθηκε, με την ειδικότητα του Προϊστα-
μένου Αμαξοστοιχίας. Ήταν ο άνθρωπος που είχε λίγα λόγια αλλά πολύ αγάπη
μέσα του. Ήταν ένας αθόρυβος αλλά εργατικός και τίμιος συνάδελφος σε όλη
τη σταδιοδρομία του. Αγαπούσε με τον τρόπο του όλους τους συναδέλφους
του αλλά και σωστός στο καθήκον του. Ο Γιάννης δεν παρέλειψε και μετά τη
συνταξιοδότησή του να ενδιαφέρεται για τον συνάδελφο συνταξιούχο και έδινε
πάντοτε το παρόν στο κάλεσμα του Σωματείου. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το
χώμα της Αττικής γης που τον σκέπασε και να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο
του ταξίδι. Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιάννη.
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ΠΕΝΘΗ Αυτοί  που έφυγαν

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 9 συνάδελφοι και συνα-
δέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά
μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώ-
πινη μοίρα:

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ:
Εργάτης Γραμμής ετών 67

ΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Οδηγός Πράσινων
Λεωφορείων ετών 85

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 
Χήρα Πέτρου ετών 92

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ:
Χήρα Εμμανουήλ ετών 89

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:
Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρικού Τμήματος
ετών 79

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Εργοδηγός Α’ Ηλεκτροδηγών ετών 78

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 83

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών
75

ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ: 
Χήρα Φώτη ετών 89

ΠΕΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ: 
Χήρα Εμμανουήλ ετών 87

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

• Κοζύρη Δήμητρα 20 Ευρώ 
• Κακουλίδης Ηλίας 20 Ευρώ 
• Διαλυνά Κωνσταντίνα 50 Ευρώ
• Ματσούκας Ιωάννης 20 Ευρώ

• Παπαντωνοπούλου 
Δήμητρα 15 Ευρώ

• Μανιάτης Απόστολος 20 Ευρώ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

❱ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια στον αγαπητό συνάδελφο Βασίλη Λούπο και στα
παιδιά του για τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου και μητέρας
Γιώτας που πρόσφατα εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο. Ευχό-
μαστε ο πανάγαθος Θεός να τους δίνει δύναμη και κουράγιο, να απα-
λύνει τον πόνο τους και να αντέξουν την απώλειά της.  Η Διοίκηση
❱ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου μας
Μπάμπη Αναστασίου για τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου
Ευγενίας που έφυγε πρόσφατα για το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυ-
ρισμό. Ευχόμαστε ο Ύψιστος να χαρίζει παρηγοριά, δύναμη και κου-
ράγιο στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου και να έχουν στη
μνήμη τους την αγαπημένη τους Ευγενία.                    Η Διοίκηση

Συλλυπητήρια

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

• Αναστασίου Χαράλαμπος 20 Ευρώ 

ΔωρεέςΔωρεές
για τηνγια την

ΕφημερίδαΕφημερίδα

Η κα. Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου
Κοζύρη, το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκο-
πών του Σωματείου .

Η κα. Κωνσταντίνα Διαλυνά κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Μανώλη
Διαλυνά, το ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των σκο-
πών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Γιάννης Ματσούκας κατέθεσε στη
μνήμη του συναδέλφου του Γιάννη Μερκούρη,
το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.

Ο συνάδελφος Χαράλαμπος Αναστασίου κατέθεσε
στη μνήμη της συζύγου του Ευγενίας, το ποσό
των 20 ευρώ, για την εφημερίδα του Σωματείου.

Η κα. Δήμητρα Παπαντωνοπούλου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Κωνσταντίνου Παπαντωνόπουλου, το ποσό των
15 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Απόστολος Μανιάτης κατέθεσε
στη μνήμη της πεθεράς του και συνταξιούχου
μας Ειρήνης Πετρά, 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 ποσά
σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη
των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από
κοντά μας:
❱ Στη μνήμη του Περικλή Πάντζου και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Νίκης Πάντζου
το ποσό των 60 ευρώ αντί στεφάνου, το κατέθε-
σε στο Σωματείο μας.
❱Στη μνήμη του Παναγιώτας Λούπου και ύστερα
από επιθυμία του συζύγου της Βασίλη Λούπου
το ποσό των 60 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέ-
σαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των
μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου.
❱ Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Μα-
ρίας Παπαδοπούλου, το ποσό των 60 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης
για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του
Γυμνασίου.

Αντί Στεφάνου

Δωρεές Δωρεές 
για το Σωματείο για το Σωματείο 

και την και την 
ΕφημερίδαΕφημερίδα

• Κανελλόπουλος Ιωάννης 50 Ευρώ
• Τσιλιβίγκος Ελευθέριος 20 Ευρώ 

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους αυτούς που με οποιοδήποτε τρόπο συμ-
παραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μου για τον θάνατο του αγαπημένου
μου συζύγου Περικλή. Ιδιαίτερα δε ευχαριστώ τον Αντιπεριφερειάρχη
Πειραιά Γιώργο Γαβρίλη, τον Πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ Ευθύμιο Ρουσιά, τους φίλους, συναδέλφους και συναγωνιστές του
Περικλή, Βασίλη Παπακυριαζή και Νίκο Κουτσοθόδωρο καθώς και τους
συναδέλφους του Γιώργο Λιώση και Ηλία Σαρατσιώτη για την προσφορά
τους στη μνήμη του συζύγου μου Περικλή Πάντζου. 

Η σύζυγος 
Νίκη Πάντζου

Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι α  Ε π ι σ τ ο λ ή
της χήρας του συναδέλφου μας Περικλή Πάντζου, Νίκης Πάντζου
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Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για
τη συνταγματικότητα του νόμου 4387/2016 (Νόμος
Κατρούγκαλου) που αναμένεται να εκδοθεί από μέ-
ρα σε μέρα, θα ξεκλειδώσει το εύρος των αναδρο-
μικών που θα κληθεί να επιστρέψει το δημόσιο. Εξ
ου και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φέ-
ρεται να ετοιμάζει το πλάνο αποπληρωμής και προ-
σβλέπει στο θετικό σενάριο επιστροφής αναδρομι-
κών για το δεκάμηνο Μαΐου 2016 – Απριλίου 2017.

Οι επιστροφές αφορούν δυνητικά 1,2 εκατομμύ-
ρια συνταξιούχους ενώ εάν συμπεριληφθεί και η
κατάργηση των δώρων που είχαν διαμορφωθεί σε
800 ευρώ ετησίως, τότε τα αναδρομικά διεκδικούν
2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Κλειδωμένο αυτήν
τη στιγμή για επιστροφή αναδρομικών, σύμφωνα
με νομικούς κύκλους, θεωρείται το παραπάνω δε-
κάμηνο. Σε αυτήν την περίπτωση η επιστροφή των
χρημάτων καθίσταται πιο εύκολη σε 72 δόσεις. Δη-
λαδή σε 6 χρόνια όπως είναι σύμφωνα με πληρο-
φορίες η απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και
Οικονομικών, ώστε να μην υπονομευτεί η υλοποί-
ηση της μείωσης της φορολογίας και να περιοριστεί
το κόστος της επιπλέον επιβάρυνσης. Η Διοίκηση

ΑνΑδΡΟΜΙκΑ σε 72 δόσεις

Μελετούν τα Υπουργεία Εργασίας 
και Οικονομικών

Από τις 10 Ιουλίου το μοναδικό ασανσέρ στο Μέγαρο
ΗΣΑΠ Πειραιά, καθώς το μεγάλο της παραλίας είναι εκτός
λειτουργίας από χρόνια λόγω έργων ΜΕΤΡΟ, με αποτέ-
λεσμα οι έχοντες ανάγκη εργαζόμενοι καθώς και όσοι θέ-
λουν να μεταβούν στα ιατρεία που βρίσκονται στον τρίτο
όροφο του Μεγάρου να υφίστανται μια μεγάλη ταλαιπω-
ρία. Το Σωματείο μας από την πρώτη στιγμή έδειξε μεγάλο
ενδιαφέρον πιέζοντας για αποκατάσταση της βλάβης,
όμως όπως μας ενημερώνουν οι αρμόδιοι της ΣΤΑ.ΣΥ η
βλάβη είναι μεγάλη και θα χρειαστεί κάποιο διάστημα για
την αποκατάσταση. Γεγονός είναι ότι γίνονται προσπάθει-
ες για να δοθεί προς χρήση ο ανελκυστήρας για να πάψει
η ταλαιπωρία ειδικά των ηλικιωμένων και ανήμπορων συ-
ναδέλφων μας. Το Δ.Σ. του Σωματείου παρακολουθεί την
εξέλιξη των εργασιών και για ό,τι νεότερο έχει θα σας
κρατά ενήμερους.                                       Η Διοίκηση

Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας
μέχρι σήμερα 7 συνάδελφοι αποχώρησαν από την ερ-
γασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συν-
τάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

Λιβαδάς Αλέκος: Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών
Τσαβαλάς Βασίλειος: Σταθμάρχης Σιδηροδρόμου
Σκαρλάτος Νικόλαος: Ελεγκτής Ασφαλείας
Κατσινέλος Αντώνιος: Εργοδηγός Εργοστασίου
Παλυβάς Ευστάθιος:

Ελεγκτής Πράσινων Λεωφορείων
Μέξης Ανδρέας: Ελεγκτής Ασφαλείας
Ρούσσος Νικόλαος: Επόπτης Ταμείου

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

Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι

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

Ευαγγελία Μπάστα: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Δημητρίου Μπάστα.

Νίκη-Αναστασία Μανούσου: Θυγατέρα της συν-
ταξιούχου μας Σταυρούλας Παρηγόρη-Μανούσου.

Ιωάννης Κλέντος: Υιός του συναδέλφου μας
Αναστασίου Κλέντου.

Αλέξανδρος Κλέντος: Υιός της συνταξιούχου
μας Παναγιώτας Κλέντου.

Χατζημιχάλη Βαρβάρα: Θυγατέρα του συναδέλ-
φου μας Σταμάτη Χατζημιχάλη.

Η Διοίκηση

Γάμοι

Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945
Ναγκασάκι 9 Αυγούστου 1945

Α
ν και πέρασαν 74 χρόνια από τότε που
η Αμερική στις 6 και 9 Αυγούστου 1945
έσπειρε τον όλεθρο σε Χιροσίμα και

Ναγκασάκι η ανθρωπότητα συνεχίζει να ζει
κάτω από τον φόβο της επανάληψης μίας τέ-
τοιας καταστροφής του πλανήτη καθώς συ-
νεχίζεται ο εξοπλισμός των μεγάλων δυνά-
μεων και όχι μόνο, με πυρηνικά όπλα. Ας γυ-
ρίσουμε το ρολόι της ιστορίας προς τα πίσω
και να πάμε στις ημερομηνίες 6 και 9 Αυ-
γούστου 1945 τότε που η Αμερική για να εμ-
πεδώσει την κυριαρχία της στην οικουμένη
έκανε δύο κινήσεις που δεν χρειάζονταν να

γίνουν, καθώς ο άξονας ήταν έτοιμος να
συνθηκολογήσει και δεν έπρεπε την επίδει-
ξη ισχύος της Αμερικής να την πληρώσει και
να την πληρώνει μέχρι και σήμερα ο άμαχος
πληθυσμός της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι
με τις πολλές χιλιάδες νεκρούς και τραυμα-
τίες. Ήταν εγκλήματα πολέμου που δυστυ-
χώς έμειναν για πάντα ατιμώρητα. Οι πληγές
που άνοιξαν με τον πυρηνικό βομβαρδισμό
της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι από τις ΗΠΑ
στις 6 και 9 Αυγούστου 1945, στη δύση του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξαν πολλές.
Μία από αυτές ήταν ο ξέφρενος ανταγωνι-

σμός στις πυρηνικές δοκιμές ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι δύο
υπερδυνάμεις είχαν πλέον τη δυνατότητα
μαζικής καταστροφής του πλανήτη. Το παγ-
κόσμιο ειρηνιστικό κίνημα διογκωνόταν συ-
νέχεια. Τότε οι ηγέτες Τζον Κένεντι και Νι-
κίτα Χρουστσόφ συνεννοήθηκαν για τον
έλεγχο των πυρηνικών δοκιμών και ας ελπί-
ζουμε ότι η συμφωνία αυτή θα τηρηθεί για
να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα της πυ-
ρηνικής καταστροφής. 

Η Διοίκηση

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Ηνόσος Αλτσχάϊμερ είναι μία
νόσος που μας αφορά όλους
και ειδικά τα άτομα της τρί-

της ηλικίας. Είναι μία νόσος που θα
πρέπει να μας προβληματίζει κα-
θώς τα τελευταία χρόνια εξαπλώ-
νεται ραγδαία και προσβάλλει όλο
και περισσότερα άτομα, αναμένεται
δε να ξεπεράσει τις εξακόσιες χι-
λιάδες μετά από τριάντα χρόνια. Η
πρόληψη και η αντιμετώπιση της
άνοιας επιβάλλεται να γίνει στα αρ-
χικά στάδια. Για να γίνει όμως αυτό
χρειάζεται ενημέρωση από την πο-
λιτεία και τους ειδικούς γιατρούς,
καθώς και η ευαισθητοποίηση του
κόσμου και η ίδρυση εξειδικευμέ-
νων δομών και υπηρεσιών για
ασθενείς με άνοια. Χρειάζεται οι
ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε
ειδικές φαρμακευτικές θεραπείες.
Χρειάζεται το κράτος να διαθέσει
τα ανάλογα κονδύλια καθώς και
εκπαίδευση και υποστήριξη αυτών
που είναι εντεταλμένοι να φροντί-
ζουν τους ασθενείς καθώς και να
υπάρχει συνεργασία των αρμοδίων
φορέων σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο. Για να μην νοσήσουμε
από τη νόσο Αλτσχάϊμερ οι ειδικοί
μας συμβουλεύουν τι θα πρέπει να
προσέχουμε.

– Να κάνουμε τακτικά έλεγ-
χο και να ελέγχουμε την υπέρ-
ταση, τον διαβήτη, την αυξημένη

χοληστερίνη, το κάπνισμα και τη
παχυσαρκία.

– Να βάλουμε στο πρόγραμ-
μα τη σωματική άσκηση και ει-
δικά το βάδισμα.

– Να ασκούμαστε πνευματι-
κά, όπως είναι το διάβασμα, το
σταυρόλεξο, η εκμάθηση μίας
ξένης γλώσσας.

– Να εξοικειωθούμε με τη
νέα τεχνολογία, όπως είναι το
κομπιούτερ.

– Να προσέχουμε τη διατρο-
φή μας.

– Να αποφεύγουμε τη μονα-
ξιά καθώς η μοναξιά είναι ο με-
γαλύτερος παράγοντας κινδύνου
για την άνοια, επιβάλλεται να γί-

νουμε περισσότερο κοινωνικοί.
– Αν θέλουμε να αποφύγου-

με όσο είναι δυνατόν τη νόσο
του Αλτσχάϊμερ χρειάζεται κα-
θημερινή συναναστροφή και
σχέσεις φιλίας με πολύ κόσμο,
καθώς επισκέψεις σε φίλους,
εκδρομές με φίλους και συγγε-
νείς, επισκέψεις σε μουσεία,
συμμετοχή σε δραστηριότητες
του δήμου της περιοχής, παρα-
κολούθηση θεατρικών παραστά-
σεων καθώς και κινηματογρα-
φικών ταινιών, παιχνίδια με τα
εγγόνια και άλλες δραστηριότη-
τες που θα μας κρατάνε μακριά
από την απομόνωση και το κλεί-
σιμο στον εαυτόν μας.

Το Σωματείο μας προς αυτή την
κατεύθυνση έχει κάνει αρκετά βή-
ματα για να βγει ο κάθε συνάδελ-
φος από την απομόνωση καθώς
εκτός από τις εκδρομές και τις πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες
έχουν θέση όλοι οι συνάδελφοι και
οι συναδέλφισσες, έχει διαμορ-
φώσει μία ειδική αίθουσα στον
Πειραιά στην οποία μπορεί ο κα-
θένας μας να περάσει λίγες ευχά-
ριστες ώρες παρέα με τους παλι-
ούς του συνεργάτες πίνοντας έναν
καφέ καθώς και διαβάζοντας ένα
βιβλίο από την πλούσια βιβλιοθή-
κη που διαθέτουμε.

Η Διοίκηση

Στις 18 Σεπτεμβρίου η Εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργάνωσε
μία ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με πυ-
ρήνα ακριβώς αυτό το θέμα, με ομιλίες από τους πιο εξειδικευμέ-
νους επιστήμονες της χώρας μας.

Η ημερίδα «Ζώντας καλά με την άνοια» διεξήχθη την Τετάρτη 18
Σεπτεμβρίου 2019, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στις 19:00. Η πρό-
εδρος της Εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για την άνοια, νευρολόγος-ψυχίατρος Παρασκευή
Σακκά, ανέλυσε την προσπάθεια ευαισθητοποίησης του ευρύτερου
κοινού στην ομιλία της με θέμα «Χτίζοντας κοινότητες φιλικές προς
την άνοια». Ο αναπληρωτής καθηγητής της Νευρολογίας ΕΚΠΑ στο
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Νίκος Σκαρμέας, ενημέρωσε με κάθε λε-
πτομέρεια τους παρευρισκόμενους για τις τελευταίες επιστημονικές
εξελίξεις γύρω από την ίδια την ασθένεια, στην ομιλία του με θέμα
«Όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα για την νόσο Αλτσχάιμερ».

Με την ενημέρωση, τη συστηματική φυσική άσκηση, τη διακο-
πή καπνίσματος, την υγιεινή διατροφή και τον έλεγχο της υπέρ-
τασης, του σακχάρου και της χοληστερίνης γινόμαστε μέρος της
προσπάθειας, μαθαίνουμε πως μπορεί να περιοριστεί η προδιά-
θεση για τη νόσο και πως μπορούμε να ζούμε καλά με την άνοια.

Η Διοίκηση

Ημερίδα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού

Το Εποπτικό Συμβούλιο της
Παγκόσμιας Ετοιμότητας, το
οποίο έχει συγκληθεί από την
Παγκόσμια Τράπεζα και τον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Υγείας, προει-
δοποίησε ότι η αντιμετώπιση ιο-
γενών ασθενειών που μεταδίδον-
ται μέσω του αέρα και τείνουν να
προκαλούν επιδημίες, όπως η
γρίπη, ο Έμπολα και το οξύ και
σοβαρό Αναπνευστικό Σύνδρομο
καθίστανται ολοένα και πιο δύ-
σκολα. Υπενθυμίζεται δε, ότι πριν
από μερικούς μήνες οι επιστήμο-
νες του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, είχαν σημάνει συναγερμό
σχετικά με την εποχική γρίπη,
υπογραμμίζοντας μάλιστα, ότι το
ερώτημα δεν είναι το αν θα έχου-
με επόμενη πανδημία γρίπης, αλ-
λά το πότε. Τα παραπάνω εξη-
γούν γιατί η Παγκόσμια Επιστη-
μονική Κοινότητα επιμένει ότι ο
εμβολιασμός έναντι σοβαρών
λοιμώξεων είναι το πλέον αποτε-
λεσματικό όπλο που έχει στη διά-
θεσή της η ανθρωπότητα.

Εποχική γρίπη
Κατά το περσινό κύμα εποχι-

κής γρίπης και σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ)–πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ – 154

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
εξαιτίας σοβαρών επιπλοκών.
Επιπλέον, 374 ασθενείς που εμ-
φάνισαν σοβαρές επιπλοκές
χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
ανά τη χώρα. Σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολια-
σμών, ο εμβολιασμός πρέπει να
εφαρμόζεται συστηματικά σε

άτομα που ανήκουν στις παρακά-
τω ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Εργαζόμενοι σε χώρους πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας.

Άτομα ηλικίας 60 ετών και
άνω.

Παιδιά από 6 μηνών και ενή-
λικοι που παρουσιάζουν έναν ή
περισσότερους από τους παρα-
κάτω επιβαρυντικούς παράγον-

τες όπως άσθμα, χρόνιες πνευ-
μονοπάθειες, καρδιακή νόσο με
σοβαρές αιμοδυναμικές διατα-
ραχές , ανοσοκαταστολή (κλη-
ρονομική ή επίκτητη εξαιτίας
νοσήματος ή θεραπείας), μετα-
μόσχευση οργάνων, δρεπανο-
κυττατική νόσο (και άλλες αιμο-
σφαιρινοπάθειες), σακχαρώδη
διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβο-
λικό νόσημα, χρόνια νεφροπά-
θεια, νευρολογικά ή νευρομυϊ-
κά νοσήματα.

Έγκυοι, λεχώνες, θηλάζου-
σες.

Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώ-
ματος (ΒΜΙ) μεγαλύτερο των
40kg/M2.

Άτομα που βρίσκονται σε
στενή επαφή με παιδιά μικρό-
τερα των 6 μηνών.

Οι κλειστοί πληθυσμοί (προ-
σωπικό και εσωτερικοί σπουδα-
στές σχολείων, στρατιωτικών
και αστυνομικών σχολών κ.α.).

Τα εμβόλια δοκιμάζονται αυ-
στηρά για να διασφαλιστεί ότι εί-
ναι ασφαλή πριν διατεθούν για
χρήση στον ευρύτερο πληθυσμό
τονίζει ο πρόεδρος του Ινστιτού-
του Παστέρ Στιούαρτ Κόουλ.

Η Διοίκηση

Καμπανάκι από το Εποπτικό Συμβούλιο Παγκόσμιας
Ετοιμότητας – Ποιοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Το εμβόλιο
της γρίπης

Ο Ιός του Δυτικού Νείλου
Μάστιγα για τη χώρα μας έχει γίνει πλέον ο Ιός του Δυτικού Νεί-

λου καθώς σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει εξα-
πλωθεί σε όλη τη χώρα. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων για να προλάβει την εξάπλωση του ιού, έχει στείλει επεί-
γουσες εγκυκλίους, συνιστώντας την άμεση πληροφόρηση των κα-
τοίκων, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Όλοι θα
πρέπει να παίρνουν προληπτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση της
έκθεσης στα κουνούπια ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι και τα μικρά
παιδιά, καθώς και όσοι έχουν προβλήματα υγείας. Να κάνουν χρή-
ση αντικουνουπικών στους ανοιχτούς χώρους, να κλείνουν πόρτες
και παράθυρα ή να χρησιμοποιούν σήτες.

Το θετικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ότι το 80% των
ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό δεν εμφανίζει συμπτώ-
ματα, το 19% αναπτύσσει ήπιες ενοχλήσεις και μόνο το 1% παρου-
σιάζει σοβαρότερες εκδηλώσεις της νόσου στο κεντρικό νευρικό
σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα και οξεία χαλαρή πα-
ράλυση. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των
πολιτών και όταν παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα όπως πυρετό,
πονοκέφαλο, διάρροιες, εμετούς, έντονη καταβολή και κόπωση να
ενημερώνουν άμεσα τον γιατρό τους. Η Διοίκηση

Ταλαιπωρία 
με τον ανελκυστήρα 
του Μεγάρου Πειραιά



TA NEA AΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, που όλοι τις είχαμε
ανάγκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωτάτης Γενι-
κής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, επανήλ-
θε στη δράση καθώς τα προβλήματα που ταλαιπωρούν
τους συνταξιούχους της πατρίδας μας είναι πολλά και
μεγάλα. Πρώτη κίνηση του Προεδρείου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
ήταν να κλείσει συνάντηση με τον νέο Διοικητή του
ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη. Η συνάντηση έγινε στις 9
Σεπτεμβρίου στην οποία εκτός του κ. Διοικητού πα-
ρευρέθηκε και ο Υποδιοικητής κ. Κωνσταντίνος Τσαγ-
καρόπουλος. Στη συνάντηση εκτός του Προεδρείου
ήταν παρόντες ο Πρόεδρος του Σωματείου μας κ. Ευ-
θύμιος Ρουσιάς και ο Πρόεδρος των Αεροπορικών
Εταιρειών κ. Γεώργιος Σταύρου. Στο
πλαίσιο της συζήτησης η Α.Γ.Σ.Σ.Ε
έθεσε υπόψη της Διοίκησης του
ΕΦΚΑ τα ακόλουθα θέματα:

1. Επανυπολογισμός των συντά-
ξεων

2. Πρόσβαση των συνταξιούχων
για εκτύπωση των μηνιαίων εκκα-
θαριστικών.

3. Αναγκαιότητα προσαρμογής
όλων των συντάξεων χηρείας στο
70%.

4. Απλούστευση διαδικασιών για
την παρακράτηση συνδικαλιστικών
εισφορών των συνταξιούχων.

Έγινε μία συζήτηση σε κλίμα
υψηλού ενδιαφέροντος χωρίς όμως
να λάβουμε σαφείς διαβεβαιώσεις

ότι θα λυθούν τα θέματα, όπως φάνηκε δεν υπήρξε
πλήρης ενημέρωση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ γιατί εί-
χαν αναλάβει καθήκοντα πρόσφατα στον φορέα. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο Δι-
εύθυνσης της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε με τα φλέγοντα
θέματα που χρονίζουν και χρειάζονται άμεση λύση.
Δυστυχώς όμως από την έναρξη της συνεδριάσεως
φάνηκαν μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα, φάνηκε μία
δυσαρμονία μεταξύ των μελών του Προεδρείου και
κατ’ επέκταση μεταξύ όλων των μελών της Διοίκησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που οι συνταξι-
ούχοι της χώρας μας βγαίνουν από μία 9χρονη οικο-
νομική κρίση η οποία τους εξανέμισε τη σύνταξή τους

και προσπαθούν να δουν φώς στον
μακρινό ορίζοντα, δεν ωφελούν
αυτές οι αντεγκλήσεις, χρειάζεται
ομόνοια και σύμπνοια, χρειάζεται
να αφήσουμε το εγώ και να πάμε
στο εμείς. Χρειάζεται όλοι μαζί να
αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε
την Α.Γ.Σ.Σ.Ε, αν θέλουμε βέβαια
να κάνει βήματα μπροστά και να
καταστεί το στήριγμα όλων των
συνταξιούχων της χώρας μας. Δεν
χρειάζεται να επεκταθούμε άλλο
στο θέμα για να μην προξενήσουμε
και άλλα πιο σοβαρά προβλήματα.
Το μέλλον θα δείξει και όλοι μας
θα κριθούμε.

Η Διοίκηση
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Στις 30 Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Σω-
ματείου μας είχε συνάντηση, κατόπιν αιτήματός μας, με
τον Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Σταύρο Στεφόπουλο για
να τον ενημερώσει για τα προβλήματα που έχουμε και
να ζητήσει τη βοήθειά του, όπου είναι δυνατόν. Ο κύριος
Πρόεδρος μας άκουσε προσεχτικά και έδειξε ενδιαφέ-
ρον για να παράσχει τη βοήθειά του και τη συμπαρά-
σταση όπου αυτό είναι δυνατό, βέβαια υπάρχουν και

προβλήματα που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την
όποια καλή διάθεση και να έχει ο κ. Πρόεδρος. Αλλά
και σε αυτά θα είναι συμπαραστάτης μας, όπως μας δια-
βεβαίωσε. 

Ευχαριστούμε τον κ. Πρόεδρο για την κατανόηση που
έδειξε στα σοβαρά προβλήματα των συνταξιούχων μας
και περιμένουμε την ενεργό βοήθειά του για την επίλυ-
σή τους.  Η Διοίκηση

Συντάξεις χηρείας
Αφού η πολιτεία κράτησε ομήρους επί 3 χρόνια

με τον Νόμο 4387/2016 τις (χήρες-χήρους), λίγο
πριν τις εκλογές η απελθούσα κυβέρνηση απο-
φάσισε να δώσει άφεση αμαρτιών στους ομήρους
της καθώς ψήφισε τον Νόμο 4611/2019 που τους
δικαίωνε.

Το άρθρο 12 του Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κα-
τρούγκαλου) έλεγε: «Σε περίπτωση θανάτου συν-
ταξιούχου ή ασφαλισμένου ο οποίος έχει πραγ-
ματοποιήσει τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται
για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος
ή ανικανότητας, δικαιούνται τα παρακάτω μέλη
της οικογενείας του. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον
έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του
κατά τον χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή
ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει
συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας
του επιζώντος συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυ-
τόν σύνταξη για διάρκεια τριών ετών. Εάν ο δι-
καιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας
του κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η κα-
ταβολή διακόπτεται με τη συμπλήρωση της τριε-
τίας και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του
67ου έτους της ηλικίας του. Όταν όμως μετά την
τριετία δεν συμπλήρωνε το 55ο έτος της ηλικίας
τότε η σύνταξη διακόπτεται οριστικά». 

Όταν έγινε γνωστό το άρθρο 12 που πετούσε
στον δρόμο τις χήρες οι οποίες αισθάνθηκαν δύο
φορές τιμωρημένες μία από τον θεό που τους
πήρε πρόωρα τους συντρόφους τους και μία από
την πολιτεία που τις καταδίκασε στον θάνατο δια
της ασιτίας υπήρξαν πολλές κινητοποιήσεις-πο-
ρείες διαμαρτυρίας και καθιστικές διαμαρτυρίες
έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Το Σωματείο
μας συμμετείχε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις
καθώς είχαμε και εμείς τρεις τέτοιες περιπτώ-
σεις όπου οι χήρες μέλη του Σωματείου μας θα
έπαιρναν σύνταξη μόνο για τρία χρόνια και μετά
θα κοβόταν οριστικά. Κάναμε πολλά διαβήματα
με έγγραφα στο Υπουργείο Εργασίας, χωρίς
απάντηση βέβαια από την κυρία Υπουργό. Γνω-
στοποιήσαμε το θέμα μέσω της τηλεόρασης κα-
θώς και από τον κυριακάτικο τύπο. Συναντήσαμε
την κυρία Υπουργό Εργασίας και της δώσαμε
υπόμνημα με το θέμα αυτό. Δυστυχώς όμως δεν
υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Έτσι φθάσαμε στον
Μάιο του 2019 που σύμφωνα με τον Νόμο
4387/2016 θα έπρεπε να αρχίσει διαδοχικά όταν
οι χήρες συμπλήρωναν τριετία σαν συνταξιούχες
θα έπρεπε να διακόπτεται η σύνταξή τους είτε
οριστικά αν δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος,
είτε προσωρινά μέχρι να φθάσουν στην ηλικία
των 67 ετών, για να πάρουν πάλι τη σύνταξή τους.
Τότε θα πρέπει να κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και
να φώτισε την κυρία Υπουργό Εργασίας καθώς
τον απαράδεκτο Υφυπουργό Εργασίας και με τον
Νομό 4611/2019 που ψηφίστηκε στις 17 Μαΐου
καταργήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις του άρ-
θρου 12 του Νόμου 4387/2016. Έτσι δικαιώθηκαν
70.000 δικαιούχες χήρες.             Η Διοίκηση

με τον Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-
τείου μας είχε την πρώτη του, μετά
τις διακοπές, συνάντηση με την Δι-
ευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων
κα. Αργυρώ Πίκουλα. Στο πλαίσιο
της συζήτησης το Σωματείο μας
έθεσε υπόψη της κυρίας Πίκουλα τα
θέματα που μας αφορούν και χρο-
νίζουν για να βρουν τη λύσης τους,
όπως:

1. Επανυπολογισμός των συντάξεων
2. Πρόσβαση των συνταξιούχων

για εκτύπωση των μηνιαίων εκκαθα-
ριστικών για να έχει τη δυνατότητα ο
κάθε συνταξιούχος να γνωρίζει το
ύψος της σύνταξής του.

3. Συντάξεις χηρείας μετά τον νόμο
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).

4. Απόδοση στο Σωματείο μας των

κρατήσεων μέσω των συντάξεων.
Όπως πάντα κάναμε μία συζήτηση

εγκάρδια και εποικοδομητική. Η κυ-
ρία Διευθύντρια μας ενημέρωσε ότι
για τους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ
δεν έχει γίνει ακόμη ο επανυπολο-
γισμός μέχρι τέλους του 2019 θα
έχει ολοκληρωθεί. Εντός του επό-
μενου μηνός θα γίνει δυνατή η ηλε-
κτρονική εκτύπωση των εκκαθαρι-
στικών των συντάξεων του μηνός Ια-
νουαρίου 2019 και σταδιακά στη συ-
νέχεια των επόμενων μηνών. Για τις
συντάξεις χηρείας μας διαβεβαίωσε
ότι τον Νοέμβριο θα δοθούν τα ανα-
δρομικά από τον Μάιο του 2016 μέ-
χρι σήμερα στο ύψος 70%, αυτό βέ-
βαια ισχύει για τις συντάξεις που χο-
ρηγήθηκαν με τον μόνο 4387/2016
και αναπροσαρμόστηκαν με τον νό-

μο 4611/2019, όσο για τις παλιές
συντάξεις χηρείας δεν γίνεται καμία
μεταβολή καθώς εκεί εφαρμόζεται
το καταστατικό του ταμείου μας που
καθορίζει το ποσοστό της σύνταξης
χηρείας στο 60%. Μεγάλο ενδιαφέ-
ρον έδειξε η κα. Διευθύντρια για να
βρεθεί η λύση απόδοσης των εισφο-
ρών υπέρ του Σωματείου, το θέμα
αυτό αφορά τους νέους συνταξιού-
χους από τον Μάιο του 2016 και εν-
τεύθεν. Είμαστε κοντά στη λύση του.
Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε
ότι η όλη συζήτηση έγινε σε κλίμα
υψηλού ενδιαφέροντος, μας εδόθη-
σαν δε, πλήρεις και σαφείς απαντή-
σεις στα τεθέντα ερωτήματα και στις
όποιες απορίες είχαμε.

Η Διοίκηση

& με την διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων

Σε πέντε μηνιαίες δόσεις ο ΕΝΦΙΑ
Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του έτους 2019 θα γί-

νει σε πέντε μηνιαίες δόσεις.
Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι

30-9-2019.
Η δεύτερη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέ-

χρι 31-10-2019.
Η τρίτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι

29-11-2019.
Η τέταρτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι

21-12-2019.
Η πέμπτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέ-

χρι31-1-2020.
Μειωμένα θα είναι τα ποσά του ΕΝΦΙΑ 2019

αναλόγως της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με
τον νόμο 4621/2019.

30% για ακίνητα αξίας μέχρι 60.000 ευρώ
27% για ακίνητα αξίας μέχρι 70.000 ευρώ
25% για ακίνητα αξίας μέχρι 80.000 ευρώ
20% για ακίνητα αξίας μέχρι 1.000.000 ευρώ
10% για ακίνητα αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Η Διοίκηση

Συνάντηση

Πώς θα χτίζεται το αφορολόγητο

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο του επεξεργά-
ζεται το οικονομικό επιτελείο για το αφορολόγητο όριο
προβλέπει:

1. Σταθερό αφορολόγητο όριο εισοδήματος 6.500
ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους, το οποίο θα
χτίζεται με ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα αντιστοι-
χούν στο:

– 10% που ετήσιου εισοδήματος για τους έχοντες ει-
σοδήματα έως 10.000 ευρώ.

– 15% του ετήσιου εισοδήματος για φορολογούμε-
νους με εισοδήματα από 10,001έως 30.000 ευρώ.

– 20% για εισοδήματα από 30.001 και πάνω.

Δηλαδή: Ένας μισθωτός με ένα παιδί θα έχει αφο-
ρολόγητο όριο εισοδήματος 9.636 ευρώ και ένας μι-
σθωτός με δύο παιδιά θα έχει αφορολόγητο 10.636
από 9.090 ευρώ που είναι σήμερα.

Η Διοίκηση
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Τ
ο 2019 είναι διπλή γιορτή για τους εργαζόμενους και
τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ καθώς με τη γιορτή των
115 χρόνων από την ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου

γιορτάζουμε και τα 150 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου
ατμοκίνητου αστικού σιδηροδρόμου 1869-2019. Εμείς οι συντα-
ξιούχοι του ΗΣΑΠ υποκλινόμαστε στη μνήμη και τιμούμε την
προσφορά όλων αυτών που εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για
να χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε εμείς σήμερα την διαρκή
πρόοδο και την προσφορά των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ στο επι-
βατικό κοινό της Αττικής. 

Η 16η Σεπτεμβρίου είναι μία σημαντική ημέρα για την ιστορία
του Σιδηροδρόμου Αθηνών–Πειραιώς καθώς από την ημέρα
εκείνη έγινε ηλεκτροκίνητος και από ΣΑΠ έγινε Ε.Η.Σ. Ο ηλε-
κτροκίνητος σιδηρόδρομος άρχισε να λειτουργεί στις 16 Σε-
πτεμβρίου 1904, παρά τους αρχικούς φόβους και τους δισταγ-
μούς για το άγνωστο, καθώς ο ηλεκτρισμός ήταν κάτι το και-
νούριο και ο λαός ήταν απληροφόρητος γι’ αυτό. Υπήρχε όμως
και ένα άλλο θέμα που προβλημάτιζε τους Αθηναίους πολίτες
και αυτό ήταν το θέμα του νεαρού της ηλικίας του νέου Διευ-
θυντού του φορέα καθώς ήταν μόλις 31 ετών και αυτό προκα-

λούσε κάποιους δισταγμούς όχι μόνο στο επιβατικό κοινό αλλά
και στους υπευθύνους της εταιρείας. Όμως όλοι οι δισταγμοί
αποδείχθηκαν αβάσιμοι καθώς ο μεγάλος οραματιστής Αλέ-
ξανδρος Βλάγκαλης στάθηκε άξιος της αποστολής του και δεν
είναι υπερβολή, να πούμε, ότι σ’ αυτόν οφείλεται η καταπλη-
κτική εξέλιξη των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. 

Με την Ηλεκτρικό, που ήταν πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο
άνετος και που είχε τόσο έντονη προσωπικότητα, όπως ο ατμή-
λατος, δεν σταματούσε δηλαδή όποτε ήθελε, ούτε νευρίαζε
στους ανήφορους, ούτε γέμιζε καπνιά τους επιβάτες, ούτε λέ-
ρωνε τα μεταξωτά λευκά ή ανοιχτόχρωμα φορέματα των κυ-
ριών. Ο Ηλεκτρικός τους εξυπηρετούσε με την ταχύτητά του.
Τα δρομολόγια ήταν πιο πυκνά από του ατμήλατου. Σε όλα αυτά
τα 115 χρόνια που πέρασαν ο Ηλεκτρικός γνώρισε δόξες και τι-
μές, γνώρισε δύο παγκόσμιους πολέμους, γνώρισε κατοχή,
γνώρισε εμφυλίους πολέμους και βομβαρδισμούς, γνώρισε δη-
μοκρατίες και δικτατορίες. Στο διάβα των 115 χρόνων γνώρισε
δημιουργικές περιόδους καθώς και περιόδους στασιμότητας
και μαρασμού. Όλα αυτά τα χρόνια μετέφερε Προέδρους, Βα-
σιλείς, χιλιάδες επώνυμους, κυρίως όμως μετέφερε και μετα-

φέρει καθημερινά μέχρι σήμερα τα πολλά εκατομμύρια ανώ-
νυμους εργαζόμενους που είναι το στήριγμά του για να έχει τη
δυνατότητα να λειτουργεί. 

Ο Ηλεκτρικός ήταν και είναι η σπονδυλική στήλη των αστικών
συγκοινωνιών του Λεκανοπεδίου. Έζησε από κοντά τη ζωή και
τη γρήγορή ανάπτυξη της πόλης των Αθηνών και ειδικά μετά
τον εμφύλιο, που τότε έγινε η μεγάλη αστυφιλία και η Αθήνα
μεταμορφώθηκε ριζικά και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστικά
κέντρα. Έζησε από κοντά τη ζωή και τη γρήγορη ανάπτυξη όχι
μόνο της πόλης των Αθηνών, αλλά και όλων των περιοχών που
βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του, συμβάλλοντας ση-
μαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην καλύτερη ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Στην εξέλιξη αυτή
των 150 χρόνων λειτουργίας των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ με-
γάλη ήταν και η προσφορά των εργαζομένων. Εμείς οι συντα-
ξιούχοι των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ αισθανόμαστε υπερήφανοι για
την εξέλιξη αυτή, καθώς και εμείς έχουμε βάλει ένα λιθαράκι
για να σταθεί το οικοδόμημα αυτό που λέγεται Ηλεκτρικός Σι-
δηρόδρομος. 

Η Διοίκηση

ηλεκτροκίνησης

προσφοράς των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ

στο επιβατικό κοινό του Λεκανοπεδίου Αττικής

Καλή σχολική χρονιά
Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που ανοίγουν τα

σχολεία. Έτσι με το πρώτο κουδούνι αποκτούν
ζωντάνια τα προαύλια, οι διάδρομοι και οι αίθου-
σες των σχολικών κτιρίων. Στις 11 του Σεπτέμβρη
με το πρώτο κουδούνι γεμίζουν τα προαύλια και
οι σχολικές αίθουσες με παιδικές φωνές, με γέλια
αλλά και με κλάματα από τα πρωτάκια τα οποία για
πρώτη φορά ανοίγουν τα φτερά τους και φεύγουν
από την αγκαλιά της μάνας. Είναι ένα νέο ξεκίνημα
που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του
μικρού μαθητή. Το παιδί στο σχολείο θα αποκτήσει
γνώσεις, θα καλλιεργήσει το πνεύμα του, θα ανα-
πτύξει τις ικανότητές του, θα έρθει σε επικοινωνία
με τα άλλα παιδιά με τα οποία είναι υποχρεωμένο
να συνυπάρξει, θα αποκτήσει φίλους και παιδεία
κοινωνική. Το σχολείο είναι σταθμός στη ζωή κάθε
παιδιού. Από τις 11 του Σεπτέμβρη όλα τα παιδιά
από το νήπιο μέχρι και το πανεπιστήμιο, μπαίνουν
στον αγώνα για τη μόρφωση και τη μάθηση που
θα τους εξασφαλίσει ένα λαμπρό μέλλον στη ζωή
τους. Όμως στη σημερινή σκληρή εποχή που ζού-
με χρειάζεται αγώνας, υπομονή και επιμονή για να
έρθει η επιτυχία, την οποία εμείς οι μεγάλοι την
ευχόμαστε ολόψυχα στα παιδιά μας. Ευχόμαστε
στα παιδιά μας καλή πρόοδο και ό,τι αποφασίσουν
να κάνουν στη ζωή τους να το αγαπήσουν και να
μην ξεχάσουν ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται». Καλή
σχολική χρονιά.                                   Η Διοίκηση

16 Σεπτεμβρίου 1904 - 16 Σεπτεμβρίου 2019

Εκδρομές εξωτερικού
Α΄ Πρόταση
7-8-9-10-11-12-13-14 Οκτωβρίου 2019:

8ήμερη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΚΤΩΝ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΤΙΡΑΝΑ – ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ –
ΝΤΟΥΜΠΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ -
ΖΑΝΤΑΡ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΛΙΒΙΤΣΕ -
ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ -
ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ

Ενδεικτική τιμή 430,00 ευρώ
Β΄ Πρόταση
7-8-9-10-11-12-13-14 Οκτωβρίου 2019:

8ήμερη ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΔΟ-
ΛΟΜΙΤΕΣ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ
– ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ - ΣΤΡΕΖΑ – ΒΕΝΕ-
ΤΙΑ – ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

Δεν έχει δοθεί τιμή
Γ΄ Πρόταση
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Οκτωβρίου

2019: 10ήμερη ΠΑΡΙΣΙ- ΑΛΣΑΤΙΑ (ΝΟΡ-
ΜΑΝΔΙΑ) – ΕΛΒΕΤΙΑ – ΝΟΒΑΡΑ – ΑΟ-
ΣΤΑ – ΠΑΡΙΣΙ – EURODISNEY (ΝΟΡ-
ΜΑΝΔΙΑ) – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΖΥΡΙΧΗ –
ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΜΙΛΑΝΟ

Ενδεικτική τιμή 800,00 ευρώ
Δ΄ Πρόταση
7-8-9-10-11-12 Οκτωβρίου 2019: 6ήμε-

ρη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ. Στις όμορφες

ακτές της Μαύρης Θάλασσας. ΜΠΟΡΟ-
ΒΕΤΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΣΩΖΟΠΟΛΗ –
ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ – ΒΑΡΝΑ – ΜΕΣΗΜ-
ΒΡΙΑ – ΑΓΧΙΑΛΟΣ – ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ

Ενδεικτική τιμή 280,00 ευρώ
Εκδρομές εσωτερικού

1. 4 Οκτωβρίου 2019: Ημερήσια στην Ιε-
ρά Μονή Ευαγγελιστρίας στην περιοχή
των ΘΗΒΩΝ. Είναι η ετήσια γιορτή του
Σωματείου μας. Είναι η μέρα που θα πρέ-
πει να υπάρχει συμμετοχή όλων των συν-
ταξιούχων μας στην εκδήλωση αυτή.

2. 29-30-31 Οκτωβρίου - 1η Νοεμβρίου
2019: 4ήμερη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ –
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ
ΞΑΝΘΗΣ – ΣΜΙΝΘΗ όπου θα γίνει η βρά-
βευση των αριστούχων μαθητριών – μα-
θητών του Γυμνασίου Σμίνθης – ΚΑΒΑ-
ΛΑ

3. 24 Νοεμβρίου 2019: Ημερήσια ΓΟΡ-
ΓΟΠΟΤΑΜΟΣ όπου θα παρακολουθήσου-
με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την
Εθνική Αντίσταση στην ιστορική γέφυρα
και κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του
Σωματείου μας.

Περιμένουμε τη συμμετοχή σας στις
προγραμματισμένες εκδρομές του Σωμα-
τείου μας.

Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγ-

κη και συμμετοχή, διευκολύνει όμως το
Σωματείο μας στο να κάνει καλύτερο προ-
γραμματισμό των εκδρομών.

Για κάθε πολυήμερη εκδρομή θα βγαί-
νει αναλυτικό πρόγραμμα. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνε-
στε στην Έφορο του Σωματείου κα. Φωτει-
νή Κουλοβασιλοπούλου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά τα γρα-
φεία του Σωματείου μας.

”Προσοχή
Στις εκδρομές του εξωτερικού προ-

σθέσαμε και μία ακόμη εκδρομή που
για φέτος για πρώτη φορά πραγματοποί-
ησε το γραφείο με το οποίο συνεργαζό-
μαστε και μας την προτείνει ανεπιφύ-
λακτα.

Είναι στη διάθεσή σας να επιλέξετε
μία από τις 4 εκδρομές του εξωτερικού
και θα πραγματοποιηθεί αυτή που θα
έχει τις περισσότερες προτιμήσεις των
συναδέλφων μας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για την
εκδρομή Α΄ του εξωτερικού στο Πανό-
ραμα των Δαλματικών ακτών η τιμή θα
είναι μειωμένη κατά 50 ευρώ αν η επι-
στροφή γίνει οδικώς και όχι με το κα-
ράβι μέσω Αγκόνας.

Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες 
να γίνουν μέχρι το τέλος του 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, εκφράζει τα θερμά
του συγχαρητήρια στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας που πέ-

τυχαν να εισαχθούν στις ανώτερες και ανώτατες σχολές μέσω των
πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων.

Οι απόφοιτοι των Λυκείων που μετά από μία πολυετή προσπά-
θεια, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τον στόχο τους είναι άξιοι
συγχαρητηρίων. Όπως επίσης τα συγχαρητήρια θα πρέπει να απο-
δοθούν και στους εκπαιδευτικούς τους καθώς και στους γονείς
τους, που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκαν δίπλα τους, στις αγωνίες
τους και τις ανησυχίες τους. Όμως και στα παιδιά μας που δεν κα-
τάφεραν να φτάσουν τον στόχο τους αξίζουν συγχαρητήρια για την
προσπάθεια που κατέβαλαν και δεν θα πρέπει να τα αποθαρρύνου-
με, έχασαν μόνο μία μάχη στη ζωή τους όμως δεν θα πρέπει να ξε-
χνάμε ότι η ζωή είναι μία μάχη και θα προσπαθήσουμε γονείς και
καθηγητές να κρατήσουμε τα παιδιά μας ετοιμοπόλεμα για την επό-
μενη μάχη.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν μία μόνο δοκιμασία από
τις αμέτρητες δοκιμασίες που μας επιφυλάσσει η ζωή. Αξία στη

ζωή έχει η προσπάθεια και ο δρόμος που βαδίζει έκαστος για να
πετύχει τον στόχο του. Το μήνυμα που θα πρέπει να κρατήσουν τα
παιδιά μας από τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι
ότι χαμένος αγώνας είναι εκείνος ο αγώνας που δεν δόθηκε ποτέ
και όλοι οι δρόμοι της ζωής θα ήταν αδιάφοροι χωρίς δυσκολίες
και προκλήσεις. Εμείς οι μεγάλοι με την πείρα που έχουμε τους
λέμε ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω με το πρώτο εμπόδιο και
θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν ότι οι επιτυ-
χίες στη ζωή και η κοινωνική καταξίωση αποκτώνται με συστημα-
τική εργασία και με μεγάλες προσπάθειες. 

Το Σωματείο μας εύχεται στους επιτυχόντες να έχουν ένα λαμπρό
μέλλον και σε όλη την φοιτητική τους πορεία και όχι μόνο, θα τους
συνοδεύουν οι ευχές όλων μας για να έχουν δύναμη, υγεία και επι-
τυχία σε ό,τι κάνουν. Στους δε γονείς τους, που δικαιολογημένα αι-
σθάνονται υπερήφανοι για τα παιδιά τους, ευχόμαστε να τους χαί-
ρονται και να τους καμαρώνουν.

Η Διοίκηση

Συγχαρητήρια στα παιδιά μας
και στα εγγόνια μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του

Σωματείου μας ομόφωνα αποφάσισε να βραβεύσει τα
παιδιά των συνταξιούχων που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο
– στο Λύκειο – στο Πανεπιστήμιο καθώς και εκείνα που
πέτυχαν να εισαχθούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή το
σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Για τον λόγο αυτό καλεί:
1. Τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου που

αρίστευσαν το σχολικό έτος 2018-2019.
2. Τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου που

αρίστευσαν το σχολικό έτος 2018-2019.
3. Τους επιτυχόντες στις ανώτερες και ανώτατες

σχολές στις εξετάσεις του 2019.
4. Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αρίστευσαν

το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Να φέρουν στα γραφεία του Σωματείου μας το αργότερο

μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019 τα αποδεικτικά των σπουδών
τους. Η βράβευση των αριστούχων θα γίνει στις 26 Ιανουα-
ρίου 2020 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» όπου θα γίνει η Πρω-
τοχρονιάτικη εκδήλωση του Σωματείου μας. Η Διοίκηση

Βράβευση Αριστούχων



Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ , 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε την 6η

Οκτωβρίου 2017 συζητήθηκαν στην
Ολομέλεια του ΣτΕ οι αιτήσεις ακυρώ-
σεως κατά των υπουργικών αποφάσεων
που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση
του ν.4387/2016 «νόμος Κατρούγκα-
λου» και σχετίζονταν κυρίαρχα με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων στις
κύριες και επικουρικές συντάξεις, την
μη εφαρμογή του δεδικασμένου που
παρήχθη από τις αποφάσεις 2287/2015
& 2288/2015 της Ολ. ΣτΕ σχετικά με την
αντισυνταγματικότητα των διατάξεων
των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, ως
προς το μέρος που περιέκοψαν ποσά
συντάξεων αλλά και την κατάργηση των
δώρων των εορτών και αδείας και άλλες
αδικίες και ανισότητες που παρήχθησαν
από την εφαρμογή του ανωτέρω νομο-
θετήματος. 

Στην δίκη που έλαβε χώρα την ανω-
τέρω ημερομηνία είχαμε την τιμή να
σας εκπροσωπήσουμε ως νομικοί συμ-
παραστάτες του Σωματείου και να προ-
βάλλουμε τους ισχυρισμούς μας περί
αντισυνταγματικότητας των σχετικών με
τα ανωτέρω θέματα διατάξεων του
ν.4387/2016.

Από το χρονικό διάστημα που έλαβε
χώρα η δίκη μέχρι και σήμερα έχουν
περάσει σχεδόν δύο χρόνια. Κατά το
χρονικό διάστημα αυτό έχει αναπτυχθεί
μια ακατάσχετη φιλολογία σχετικά με το
περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης,
σχετικά με την έκταση και το εύρος των
αναδρομικών, για το πώς θα δοθούν τα
περικοπέντα στους συνταξιούχους
κ.λ.π. Μάλιστα είδαν το φώς και δημο-
σιεύματα ότι δήθεν η απόφαση εκδόθη-
κε και δικαιώνονται οι συνταξιούχοι
κ.λ.π. Οι συνταξιούχοι βομβαρδίζονται
καθημερινά με διάφορα δημοσιεύματα
σχετικά με το νόμο Κατρούγκαλου ενώ
την ίδια στιγμή οι συνέπειες από τις αν-
τισυνταγματικές περικοπές των συντά-
ξεων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό
καθώς στον επανυπολογισμό των συν-
τάξεων που πραγματοποιήθηκε από
τους ασφαλιστικούς φορείς δεν λήφθη-
κε διόλου υπόψη το δεδικασμένο των

αποφάσεων 2287 & 2288/2015. Όπως
και στο παρελθόν και μάλιστα πριν την
έκδοση των αποφάσεων της Ολομέλει-
ας του ΣτΕ του 2015 σας είχαμε έγκαιρα
ενημερώσει έτσι και σήμερα επαναλαμ-
βάνουμε την θέση μας ότι το μόνο ανά-
χωμα, η μόνη διέξοδος, το μόνο κατα-
φύγιο, που έχουν οι συνταξιούχοι ενάν-
τια στη συνεχόμενη αφαίμαξη του εισο-
δήματός τους είναι παράλληλα με τους

κοινωνικούς αγώνες η προσφυγή στη
δικαιοσύνη. 

Θεωρούμε αρκούντως σημαντικό ότι
μέχρι και σήμερα έχει προσφύγει με
αγωγές στα αρμόδια Διοικητικά Δικα-
στήρια ένας σημαντικότατος αριθμός
μελών του Σωματείου διεκδικώντας
χρηματική αποζημίωση ισόποση με τις
περικοπές που υπέστη στη καταβολή
της σύνταξης αλλά και την επιστροφή

των δώρων που καταργήθηκαν, λόγω
της εφαρμογής των παράνομων σχετι-
κών διατάξεων των νόμων 4051/2012 &
4093/2012. Παρεμπιπτόντως σας ενη-
μερώνουμε ότι έχει κατατεθεί το σύνο-
λο των αγωγών για όσα μέλη του Σωμα-
τείου προσέφυγαν με τη Δικηγορική
μας Εταιρεία ενώ όσα τυχόν μέλη του
Σωματείου δεν έχουν ασκήσει αγωγή η
Δικηγορική μας Εταιρεία θα δέχεται
σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 25 Σεπτεμ-
βρίου 2019!! 

Με την παρούσα επιστολή μας, θέλον-
τας να βάλουμε ένα τέλος στη φιλολογία
που έχει αναπτυχθεί, σας ενημερώνου-
με αξιόπιστα ότι η απόφαση από την
Ολομέλεια του ΣτΕ δεν έχει εκδοθεί
και συνεπώς η όποια φιλολογία έχει
αναπτυχθεί είναι άνευ περιεχομένου
και σημασίας. Έχουμε ακράδαντη την
πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει
δεκτούς τους ισχυρισμούς που προβάλ-
λαμε κατά την διεξαγωγή της δίκης την
6η Οκτωβρίου 2017 και θα δικαιώσει
τους συνταξιούχους καθώς αυτό επι-
τάσσει η ύψιστη αρχή της ασφάλειας
του δικαίου και της ίσης αντιμετώπισης
των συνταξιούχων από την Πολιτεία ,
αρχές που έχουν διαταραχθεί στο μέγι-
στο λόγο της συνεχιζόμενης άρνησης
της Πολιτείας να εφαρμόσει τα αυτο-
νόητα , ήτοι να επιστρέψει τα αναδρο-
μικά που περιέκοψε στους συνταξιού-
χους δυνάμει διατάξεων νόμων που
έχουν αμετάκλητά κριθεί παράνομες ως
αντισυνταγματικές. 

Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις μας
συνιστούμε στον συνταξιουχικό κόσμο
και στα μέλη του Σωματείου να μην δί-
νουν σημασία στα δημοσιεύματα που
καθημερινά βλέπουν το φώς της δημο-
σιότητας και να αρκεστούν στην παρού-
σα ενημερωτική επιστολή μας. Για οτι-
δήποτε νεότερο προκύψει σχετικά με
την έκδοση της απόφασης θα λάβετε
αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση από
τους συνεργάτες της Δικηγορικής μας
Εταιρείας. 

Με εκτίμηση ,
Η Δικηγορική Εταιρεία

Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες
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Η παραπληροφόρηση που υπάρχει
τους τελευταίους μήνες σχετικά με
τα αναδρομικά που έχουν να λάβουν
οι συνταξιούχοι της χώρας μας έχει
σπείρει την αγωνία και το άγχος σε
2.500.000 συνταξιούχους και τις οι-
κογένειές των, δηλαδή σχεδόν το μι-
σό του πληθυσμού της Ελλάδας.
Εδώ παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι
από τα κανάλια και τον έντυπο τύπο
για να γεμίζουν το πρόγραμμά τους
καθώς και τις σελίδες των εφημερί-
δων των με τα παχιά λόγια που όμως
δεν έχουν αντίκρισμα γιατί είναι μό-
νο λόγια του αέρα με κέρδος μόνο
την ακροαματικότητα που μεταβάλ-
λεται σε μετρητά. Μόνο για αυτούς
οι οποίοι για να έχουν μία πειστικό-
τητα γράφουν και ομιλούν για ποσά
που αναλογούν σε κάθε τάξη συντα-
ξιούχων καθώς και την ημερομηνία
που θα τα εισπράξουν παίζοντας με
την ανέχεια των συνταξιούχων. Σε
αυτό βέβαια μεγάλο μερίδιο ευθύ-
νης έχουν και οι μανδαρίνοι των κα-
ναλιών που κάθε μέρα μας βομβαρ-
δίζουν με αυτές τις ανοησίες που
μας αραδιάζουν και μάλιστα με μία
βεβαιότητα ότι αυτοί και μόνο αυτοί
είναι οι ειδικοί, για να μας σώσουν. 

Μην τους πιστεύετε συναδέλφισ-
σες και συνάδελφοι όλοι παίζουν
βρώμικα παιχνίδια εις βάρος του
συνταξιούχου. Όλοι αυτοί, ενώ γνω-
ρίζουν ότι μόνο οι συνταξιούχοι και
οι μισθωτοί υπέστησαν σοβαρές
απώλειες των εισοδημάτων τους για

να σωθούν οι τράπεζες από τα μνη-
μόνια που υπέγραψαν όλες οι κυ-
βερνήσεις δεν αντέχουν και την κο-
ροϊδία των λεγόμενων ειδικών κα-
θώς δεν είναι σε θέση να τους προ-
σφέρουν έστω και μικρό μέρος από
αυτά που τους πήραν τα 9 τελευταία
χρόνια της οικονομικής και όχι μόνο
κρίσης της χώρας μας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας θέ-
λοντας να προστατεύσει όλους εσάς
καθώς και εμάς από αυτά τα ψευδή
που γράφουν και λένε, τύπος και οι
«ειδικοί», απευθύνθηκε στον νομικό
σύμβολο του Σωματείου και του ζή-
τησε να έχει μία γραπτή απάντηση
πάνω σε αυτά που ακούγονται καθη-
μερινά.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι να
είστε βέβαιοι ότι όταν ληφθεί από-
φαση για τα αναδρομικά που δι-
καιούμαστε από το 2013 μέχρι σήμε-
ρα θα είμαστε οι πρώτοι που θα σας
ενημερώσουμε σχετικά. Πήραμε την
απάντηση στο αίτημα που είχαμε κα-
ταθέσει και όλοι θα περιμένουμε την
απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας σχετικά με την αντισυνταγ-
ματικότητα ή μη των άρθρων του
Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγ-
καλου) που μας θίγουν. Για δική σας
σωστή ενημέρωση σας παραθέτουμε
την απάντηση στο αίτημά μας του Δι-
κηγορικού Γραφείου με το οποίο
συνεργάζεται το Σωματείο μας.

Η Διοίκηση

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ενημέρωση από τον Δικηγόρο μας κ. Λ. Αποστολίδη

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΗΣΑΠ

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Περιμένουμε την απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας στην προσφυγή
που είχε κάνει το Σωματείο μας το

2017 σχετικά με την αντισυνταγματικότητα άρ-
θρων του Νόμου 4387/2016 Νόμος Κατρούγ-
καλου.

Περιμένουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου
σχετικά με τις αποζημιώσεις που είχαν λάβει δύο
συνάδελφοί μας το 2011.

Αρχίζουν να εκδικάζονται από τι ς18 Οκτωβρί-
ου οι εφέσεις που είχε κάνει η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κατά
των πρωτόδικων αποφάσεων των δικαστηρίων
το 2018 σχετικά με τις αποζημιώσεις που είχαν
λάβει οι 86 συνάδελφοί μας τους πρώτους 8
μήνες του 2011 όταν αποχώρησαν από την

Εταιρεία καθώς συνταξιοδοτήθηκαν. Ακούστε
όμως ότι εδώ συμβαίνει κάτι το παράλογο και
άδικο. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας όταν
έφθασε η ώρα της αποχώρησης από την εργα-
σία πήραν μία εντολή υπογεγραμμένη από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και
από την νομική υπηρεσία της Εταιρείας ότι δι-
καιούνται την Α. αποζημίωση πήγαν στο ταμείο
και εισέπραξαν με την υπογραφή των πιο πάνω
αναγραφομένων το ποσό αυτό. Σήμερα όμως
παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Όλοι αυτοί που
υπέγραψαν να πάρουν οι συνάδελφοί μας το νό-
μιμο ποσό, απαλλάγηκαν και η υπόθεσή τους πή-
γε στο «Αρχείο», ενώ οι αποχωρήσαντες τους 8
πρώτους μήνες του 2011 διώκονται και μάλιστα

με την παράγραφο της αγωγής ότι πλούτισαν
παράνομα, για να μην υπάρχει παραγραφή του
θέματος. Το Σωματείο μας καταθέτει το ερώτη-
μα, υπάρχει αδίκημα ή όχι; Αν υπάρχει αδίκημα
θα έπρεπε πρώτα να δικαστούν αυτοί που απο-
φάσισαν και υπέγραψαν για το ύψος της απο-
ζημίωσης και μετά αυτοί που το έλαβαν. Αν δεν
υπάρχει τη στιγμή το τότε Διοικητικό Συμβούλιο
και η Νομική Υπηρεσία απηλλάγησαν και η υπό-
θεση γι’ αυτούς ετέθη στο αρχείο θα πρέπει η
σημερινή Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. να σταματή-
σει την ταλαιπωρία, οικονομική και ψυχική όλων
αυτών των ατόμων. Ζητάμε να αποδοθεί Δικαιο-
σύνη.

Η Διοίκηση
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O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας 17865 Ο.Ε.Ε., παρουσιάζω τον
Ταμειακό Απολογισμό 2ου Τριμήνου 2019 (ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ) του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, όπως πα-
ρακάτω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ

Τα ΕΣΟΔΑ του σωματείου προέρχονται από:
α. Τις εισφορές των συνταξιούχων ΗΣΑΠ ως κράτηση επί της σύνταξης, η οποία αποδίδεται μηνιαίως στο σω-

ματείο από το ταμείο συντάξεων. Το ύψος των εισφορών ανήλθε κατά την περίοδο 1/4-30/6/2019 σε 30.990,00
ευρώ, όπως αναλυτικά κατά μήνα φαίνεται παρακάτω στο Πίνακα 1. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκε στο Μουσείο
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 5.165,00 Ευρώ (Πίνακας 3) η καταβολή του οποίου προβλέπεται στο
καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων του Μουσείου, 25.825,00
Ευρώ.

Πίνακας 1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΕΦΚΑ)

β. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρητά), έναντι ισόποσης απόδειξης.
Το ύψος των εν λόγω δωρεών ανήλθε κατά την περίοδο 1-4/ 30/6/2019 σε 845,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται
παρακάτω στο Πίνακα 2.

Πίνακας 2 ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ

Τα Χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου αποτελούνται από:
❱ τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη τράπεζα Πειραιώς:

• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-827 στον οποίο κατατίθενται τα τρέχοντα έσοδα (εισφορές συν-
ταξιούχων κλπ) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σωματείου. Αναλήψεις
από τον λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου, ή τον ταμία έπειτα από έγ-
κριση του ΔΣ. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-6-2019 ήταν 7.167,00 ευρώ. 

• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος για την κατάθεση ή
ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-6-2019 ήταν 80.221,42 ευρώ. 

• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-819 ο οποίος χρησιμοποιείται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
και εκδρομές. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-6-2019 ήταν 3.072,72 ευρώ. 

❱ Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο με ελάχιστη
πλέον απόδοση τόκων Η προθεσμιακή κατάθεση έληξε 24-6-2019 και ανανεώθηκε για 6 μήνες από 2-7-
2019.

Κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων με την 30-6-2019, φαίνεται παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί ακόμη τραπεζικό λογαριασμό - πληρώνει από τον τρα-
πεζικό του λογαριασμό 5182-035793-827, τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας, ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους
του Μουσείου ή οτιδήποτε έκτακτο έξοδο του Μουσείου προκύψει και δεν επαρκούν τα ταμειακά του διαθέσιμα.
Παράλληλα δέχεται στο λογαριασμό αυτό καταθέσεις για λογαριασμό του Μουσείου.

Τα έξοδα αυτά (πληρωμές) συμψηφίζονται με τα μηνιαία δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος κάθε μήνα. Το
υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό πρός το Μουσείο ανέρχεται με 30-6-2019 στο ποσό των 2.596,14 ευρώ (Πίνακας 3).
Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη προκαταβολή. Σήμερα με ημερομηνία 31-8-2019 το παραπάνω
υπόλοιπο έχει διαμορφωθεί σε 1.578,36 ευρώ.

Πίνακας 3

Το Σύνολο των Εσόδων για το 2ο τρίμηνο 2019 ανήλθε στο ποσό των 26.670,00 (25.825,00 + 845,00 ) ευρώ. 

ΕΞΟΔΑ
Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ του Σωματείου, και η πληρωμή τους δικαιολογείται

με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ).
Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μικροέξοδα από ταμειακή μηχανή),

τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ και η καταχώρισή τους γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό στο βιβλίο
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ. 

Ειδικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Η δαπάνη μισθοδοσίας 2ου τριμήνου 2019 (πληρωτέο) ανήλθε στο ποσό των 3.328,61 ευρώ (περιλαμβάνεται και

το δώρο Πάσχα 2019). Επίσης καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές Μαρτίου, Απριλίου +ΔΠ, Μαίου 2019 συ-
νολικού ποσού 1.796,11 και οι αναλογούντες φόροι από μισθοδοσία και επιχειρηματική δραστηριότητα 348,23
και 200,00 ευρώ αντίστοιχα.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 17.670,91 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνονται παρακάτω στο
Πίνακα 4.

Πίνακας 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Η δαπάνη για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε σε 5.445,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια της εφημερίδας, ανήλθε σε

1.600,00 ευρώ 
• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή της εφημερίδας ανήλθαν στο ποσό των 1.809,70 ευρώ.
• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου καθώς και του Μουσείου ανήλθε στο ποσό των

1.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των 525,00 ευρώ (περιλαμβάνεται και

το Επ Αδείας 2019) .
• Η δαπάνη για συνδρομές στην ΑΓΣΣΕ ανήλθε στο ποσό των 840,00 ευρώ. 
• Η δαπάνη των τηλεφωνικών εξόδων καθώς και της ΔΕΗ με τα τέλη καθαριότητας ανήλθε στο ποσό των

1.105,04 , 32,08 και 150,75 ευρώ αντίστοιχα.
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε στο ποσό των 100,00 ευρώ και 120,00 ευρώ αντί-

στοιχα.

Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών – φορολογικών –
ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.

• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η φορολογική δήλωση έτους 2018. 
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ. 
• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την αναφερόμενη περίοδο.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές δηλώσεις για τους φόρους

μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών και πιστοποιήθηκαν έπειτα από διασταύρωση με την
αντίστοιχη πληρωμή αυτών. 

• Εξοφλήθηκε ο προμηθευτής ΓΑΒΑΛΑΣ από το μεταφερόμενο χρέος έτους 2018 , ποσού 3.802,60, (2.000,00
19/2 και 1.802,60 29/5).

• Καταβλήθηκε προκαταβολή 3.000,00 ευρώ στον προμηθευτή ΓΑΒΑΛΑ έναντι εκτύπωσης ημερολογίων.
• Υπόλοιπο κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου και για λογαριασμό του Μουσείου ποσό

682,80.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός 2ου Τριμήνου 2019 του Σωματείου Συνταξι-

ούχων ΗΣΑΠ για έγκριση.

Πειραιάς 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Λογιστής

Αθανάσιος Κ. Μανάσκος

Ο Ο Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΣ

Έκθεση για τον Ταμειακό Απολογισμό του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/4-30/6/2019

Ημερομηνία Παραστατικό Αιτιολογία Ποσό

03/04/2019 ΕΦΚΑ-4 ΕΦΚΑ-4-2019 10.410,00

07/05/2019 ΕΦΚΑ-5 ΕΦΚΑ-5-2019 10.326,00

04/06/2019 ΕΦΚΑ-6 ΕΦΚΑ-6-2019 10.254,00

ΣΥΝΟΛΟ 30.990,00

Ημερομηνία Παραστατικό Αιτιολογία Πίστωση

25/04/2019 ΔΩΡΕΕΣ-4-2019 ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 310,00

31/05/2019 ΔΩΡΕΕΣ-5-2019 ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2019 245,00

30/06/2019 ΔΩΡΕΕΣ-6-2019 ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 290,00

ΣΥΝΟΛΟ 845,00 

Κωδικός Περιγραφή Εκ μεταφοράς Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο

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

8.628,12 30.990,00 32.451,12 7.167,00

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

166,91 80.161,78 107,27 80.221,42

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

317,72 3.500,00 745,00 3.072,72

38-04-00-0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 89.112,75 114.651,78 113.303,39 90.461,14

Δικαιώματα
Μουσείου 
σύμφωνα με το
καταστατικό

Πληρωμές μέσω 
Τραπεζικού
Λογαριασμού Σωματείου
για ανάγκες Μουσείου

Υπόλοιπο
οφειλής
Μουσείου προς 
το Σωματείο

Από Μεταφορά
3 1 - 0 3 - 2 0 1 9

2.499,98 ΘΕΤΙΚΟ ΔΗΛ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Απρίλιος 1.735,00 903,54 3.331,44 ΘΕΤΙΚΟ ΔΗΛ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Μάϊος 1.721,00 2.406,92 2.645,52 ΘΕΤΙΚΟ ΔΗΛ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Ιούνιος 1.709,00 1.758,38 2.596,14 ΘΕΤΙΚΟ ΔΗΛ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ 7.664,98 5.068,84

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση
61-00-06-0087 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24% 1.500,00
61-90-09-0000 ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.600,00
61-90-09-1025 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΠΑ 6% 5.445,00
62-03-00-0000 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1,03
62-03-00-0087 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24% 1.104,01
62-03-02-0000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.809,70
62-98-00-0036 ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13% 32,08
63-04-00-0000 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ 150,75
63-98-02-0000 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΦΙΑ 0,00
63-98-08-0000 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ) 1.528,35
64-05-01-0000 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡ.ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝ. 840,00
64-07-01-0087 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 24% 0,00
64-07-03-0087 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 24% 356,16
64-07-04-0025 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6% 207,25
64-08-01-0087 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24% 0,00
64-08-10-0036 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 353,61
64-08-10-0087 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 24% 260,54
64-98-05-0000 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 8,41
64-98-05-0025 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 6% 0,00
64-98-05-0036 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13% 0,00
64-98-05-0087 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24% 1.525,52
64-98-05-0500 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 525,00
64-98-05-0600 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ 100,00
64-98-05-0700 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 120,00
65-98-99-0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 203,50

ΣΥΝΟΛΟ 17.670,91



Το καλοκαίρι φεύγει! Έκανε την «υπηρε-
σία» του, δούλεψε να πούμε και , θα μπει, άμα
θέλει, στο … Ταμείο Ανεργίας, για εννέα μή-
νες, το λιγότερο. Όχι! Δε φταίει και γι αυτό ο κύριος Κα-
τρούγκαλος! Άλλος, φταίει, που… κατέβασε την ανεργία,
κι όλοι δουλεύουμε από λίγο, για να έχουμε όλοι, από…
λίγη δουλειά και λίγο μεροκάματο (ε, από το … ολότελα,
σου λέει, καλή κι η Παναγιώτενα!) και για τη δόξα (να τι-
μήσουμε, αδερφέ, και τα … εργαλεία της δουλειάς), δη-
λαδή, τη στατιστική και τους αριθμούς! Όσο, για να πάρει
σύνταξη , ακόμα , μάλλον, αργεί, διότι, από ότι έμαθα,
από αξιόπιστη πηγή, δεν έχει τις απαιτούμενες προϋπο-
θέσεις , αλλά ούτε κι ο ΕΦΚΑ έχει τα απαιτούμενα χρή-
ματα για να του δώσει τη σύνταξη! Επικουρική ; Ε, μη
λέμε κι ότι θέλουμε , έτσι; ! Όλα τα όνειρα έχουν ένα
όριο. Αυτά, λοιπόν, για το «εργαζόμενο» καλοκαίρι και
τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Ωστόσο, το καλοκαίρι
μας άφησε (ας είναι καλά !) νέα κυβέρνηση, νέα αντιπο-
λίτευση, νέα προγράμματα, νέες προτάσεις, νέα υποσχε-
τική, νέες ελπίδες, αλλά, και νέα πήγαινε – έλα, στους
αρμόδιους! … Παλιοί, παραμένουν οι … συνταξιούχοι,
που χρόνια τώρα , το παλεύουν και μάλιστα με περισσό-
τερη αγωνία, από αγώνες ! Έτσι , για το επόμενο διάστη-
μα , οι συνταξιούχοι, θα έχουν συμβούλια, θα κάνουν
συσκέψεις, θα φτιάξουν υπομνήματα, θα έχουν συναν-
τήσεις, θα εκδώσουν Δελτία Τύπου, κι αν χρειαστεί, ξέ-
ρουν αυτοί : θα κάνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με
ή χωρίς πανό, θα βγουν στην τηλεόραση και τα ραδιό-
φωνα, πορείες και ό,τι άλλο χρειαστεί για τη σύνταξη, τα
αναδρομικά και το δίκιο τους, αλλά , και για την αξιο-
πρέπεια του συνδικαλιστικού κινήματος, που , πράμα πε-
ρίεργο , εύκολα θα έλεγε κανείς , ότι έχει και μια ακινη-
σία το… Κίνημα και μια τάση, από μερικούς να θέλουν
να το κοκκινίσουν (λες από ντροπή; Μπορεί! Μπορεί,
όμως, κι από συμφέρον… ανιδιοτελώς!) Τελοσπάντων!
Όλα , λοιπόν, καινούρια, και νέα… αρχή με νέα… Αρχή!
Και να οι ευχές, να οι αγκαλιές, τα πλατιά χαμόγελα, τα
νέα προγράμματα και οι νέες υποσχέσεις. Εμένα , δε μου
το βγάζεις από το μυαλό, ότι οι …νέες κυβερνήσεις ,
έχουν δανειστεί, σε επιχειρήματα, κάτι από τους ερω-
τευμένους : υπόσχονται τα πάντα μέχρι να επιτύχουν το

σκοπό τους και μετά … βλέπουμε ή μάλλον δε… βλέ-
πουμε , όπως συμβαίνει δέκα περίπου χρόνια τώρα. Κι
άμα περάσει ο καιρός, να θυμίζει, όλο αυτό, κάτι από …
γάμο , δηλαδή, ο έρωτας να αποκτά , συνήθειες και προ-
βλήματα και να… ρουτινιάζει. Έτσι, και με τις νέες… Αρ-
χές! Ανακαλύπτονται , βλέπεις, αργότερα, οι ανάγκες, οι
προτεραιότητες, οι πιέσεις τρίτων, οι ξαφνικοί περιορι-
σμοί : που χου, το δημοσιονομικό εύρος , που έχει ελα-
στικές ιδιότητες, και μεγαλώνει ή μικραίνει αναλόγως,
οι αξεπέραστες σκοπιμότητες , κι η «αγάπη» μπαίνει στο
περιθώριο «ατιμασμένη κι εγκαταλελειμμένη» , η καη-
μένη, εντελώς … καμένη! Θα μου πεις, κάθε ζευγάρι ή
κάθε γάμος, έχει τη δική του ιστορία κι οι κυβερνήσεις
το δικό τους … αφήγημα! Έτσι το λένε τώρα : αφήγημα,
για να μας πείσουν, με τη λεκτική συσκευασία, ότι έχουν
κάτι καινούριο, και να τους προτιμήσουμε. Αλλά , το πε-
ριεχόμενο , ίδιο ή περίπου ίδιο: πολλά ΘΑ! Και να το ομο-
λογήσω: και με τούτη τη κυβέρνηση, εγώ, έτσι το νοι-
ώθω, οι συνταξιούχοι , είναι σαν να κάνουν… δεύτερο
γάμο! Προετοιμασίες, λουλούδια, γλυκά λόγια, γραπτά
και προφορικά, κτυπήματα στις πλάτες, που τα συνο-
δεύουν και τα αναγκαία… αγκαλιάσματα και «βίον αν-
θόσπαρτο» και οικονομικά αξιοπρεπή κι «όλα καλά, κι
όλα ανθηρά» , όπως έλεγε ο Βουτσάς σε μια παλιά ελ-
ληνική ταινία! Να πω ότι … φοβάμαι ; Δε το λέω! Να πω,
ότι ξέρω, γιατί φοβάμαι ; Εκτιμώ, πως καταλαβαίνετε, κι
εσείς, τι ακριβώς είναι και δυστυχώς το ζήσαμε, αυτό,
«το φοβάμαι» ,ως «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», τα τελευταία
χρόνια. Κάποιος φίλος ,μου έλεγε, ότι η ευτυχία της χα-
ράς ποτέ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει , ευτυχώς ή
δυστυχώς , πάντα την ένσταση της αμφιβολίας . Γι αυτό,
ας προσέχουμε! Δε θα έλεγα πως είναι κακό να ελπίζεις.
Δε θα συνιστούσα, ούτε στον εαυτό μου, να μην προσπα-
θείς. Ούτε βέβαια, να απογοητεύεσαι και πολύ περισσό-
τερο να έχεις μοιρολατρική ή παθητική στάση ή απεριό-
ριστη καχυποψία ή από θέση, αντίθετη άποψη για αλλό-
τριους , σκοπούς. Αλλά, αδερφέ, πρόσεχε κιόλας ! Στο
κάτω – κάτω της γραφής , πειράζει να είσαι ετοιμοπό-
λεμος ; Ε ; Πειράζει; Απλά λέω ! 
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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

Πλατεία Ομονοίας

Αφού στέριωσε με τα πολλά το γιοφύρι της
Άρτας θα πρέπει κάποτε να στεριώσει και
η πολύπαθη και ταλαιπωρημένη Πλατεία

Ομονοίας που κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζει όψη
και σχήμα. Η ιστορία της Πλατείας της Ομόνοιας
ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του
Όθωνα στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα πρώτα
σχέδια που έγιναν για την πρωτεύουσα του Ελ-
ληνικού κράτους των Κλεάνθη και Σάουμπερτ,
εκεί θα χτιζόταν τα ανάκτορα και τα σημαντικό-
τερα κτίρια της πόλης των Αθηνών. Τελικά όμως
δεν έγινε έτσι και στην πλατεία έμεινε μόνο η
ονομασία, Πλατεία Όθωνος. Το 1862, και μετά την
εκθρόνιση του Όθωνα, μετονομάστηκε σε Πλα-
τεία Ομονοίας καθώς οι αντιμαχόμενες φατρίες,
οι Ορεινοί και οι Πεδινοί συμφιλιώθηκαν, και από
τότε μόνο το όνομα παραμένει το ίδιο, η όψη
όμως της πλατείας έχει αλλάξει πολλές φορές.

Η Πλατεία Ομονοίας είναι κομβικό σημείο της
πόλης. Κέντρο διερχομένων για τους Έλληνες,
Αθηναίους, μετανάστες, τουρίστες. Είναι κατά
διαστήματα κυκλική ή και πολυγωνική και από
εκεί ξεκινούν οι σημαντικότεροι δρόμοι της
Αθήνας, όπως Πανεπιστημίου, Σταδίου, Αθηνάς,
Αγίου Κωνσταντίνου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Πειραιώς.
Είναι η πλατεία που έχει ζήσει μεγάλες ιστορι-
κές στιγμές. Πολιτικές συγκεντρώσεις, συλλα-
λητήρια, οδομαχίες, πανηγυρισμούς για αθλητι-
κές νίκες είναι μόνο μερικές από αυτές. Σήμερα
μόνο μερικά κτίρια διατηρητέα είναι τα ενθύμια
της ιστορίας της. Αυτά είναι τα ξενοδοχεία «Μέ-
γας Αλέξανδρος» και «Μπάγκειον» στη συμβολή
των οδών Αθηνάς και Σταδίου καθώς και το κτί-
ριο όπου στο ισόγειό του λειτουργούσε το ιστο-
ρικό καφενείο, το «Νέον» στην πλευρά της προς
την Γ΄ Σεπτεμβρίου και το κτίριο που στεγάζεται

το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας προς
την πλευρά της Πανεπιστημίου.

Η πολύπαθη πλατεία έχει υποστεί αμέτρητες
παρεμβάσεις – αναπλάσεις καθώς και δύο φο-
ρές ακόμα μέχρι το 1862 που πήρε το οριστικό
όνομά της. Αρχικά το 1846, οπότε και χαράχτηκε
για πρώτη φορά βαφτίστηκε Πλατεία Ανακτό-
ρων, σύντομα ακολούθησε η μετονομασία της
σε Πλατεία Όθωνος προς τιμή του πρώτου βα-
σιλιά του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Το
1925 μετά την κατασκευή υποσταθμού εις την
Πλατεία Ομόνοιας, ήταν απαραίτητος για τεχνι-
κούς λόγους ο εξαερισμός του. Και προς τούτο,
έπρεπε να υψωθεί αεραγωγός εν είδει καπνο-
δόχου εργοστασίου. Προς συγκάλυψη της ασχή-
μιας, ο Δήμος Αθηναίων, το 1931, επί δημαρχίας
Σπύρου Μερκούρη και δια του τότε γενικού δι-
ευθυντού τεχνικών υπηρεσιών Βασιλείου Τσα-

γρή, έστησε και εις αντίστοιχα άλλα σημεία της
πλατείας οκτώ στήλες από τσιμέντο, πάνω σε με-
γάλα βάθρα εις τα οποία τοποθέτησαν 8 μούσες
για να αλλάξουν την όψη της πλατείας και να
εξυπηρετείται ο εξαερισμός του υποσταθμού. Το
1936 κατά τη διάρκεια διαδήλωσης μία στήλη
έπεσε προκαλώντας τραυματισμούς και αποφα-
σίστηκε να αφαιρεθούν οι 8 κολώνες. 

Σήμερα η Πλατεία Ομόνοιας είναι περικυκλω-
μένη από λαμαρίνες πάνω από 10 μήνες χωρίς
βέβαια να γνωρίζουμε το πότε θα τελειώσουν τα
βάσανά της. Το σίγουρο είναι ότι η Ομόνοια απο-
τελεί την πιο πολυσυζητημένη πλατεία της χώ-
ρας αλλά και την πλέον ταλαιπωρημένη αφού εί-
ναι η μοναδική που έχει υποστεί τόσες μεταβο-
λές στη μορφή της.

Η Διοίκηση

«Ολημερίς το κτίζανε το βράδυ γκρεμιζόταν»

Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου

ΑΓΣΣΕ

Στη ζωή μας ασφαλώς και δεν πρέπει να είμαστε παντρεμένοι με τις καρέ-
κλες και τους θρόνους, καθώς με ό,τι και να ασχοληθούμε ανοίγουν και
κλείνουν κύκλοι και όλοι μας θα πρέπει να κατανοούμε τη στάση των αν-

θρώπων που συναναστρεφόμαστε και που συνεργαζόμαστε για να προσφέρει ο
καθένας από εμάς κάτι το θετικό για το γενικό σύνολο και όχι να ψαχνόμαστε
για να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα ανεβάζοντας τους τόνους της αν-
τιπολίτευσης. Λες και είμαστε πολίτες με διαφορετικές αντιλήψεις πολιτικές και
ιδεολογικές και δεν ζούμε στην ίδια κοινωνία, όπου θα πρέπει να συνεργαζό-
μαστε αρμονικά αφού προσπαθούμε για τον ίδιο σκοπό. Το ήπιο κλίμα θα πρέπει
να κυριαρχεί στα λόγια μας και στα έργα μας για να έχει αξία η προσφορά μας
στο κοινωνικό σύνολο. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και έχουν θέση
και λόγο όλοι, δυνατοί και αδύνατοι και είναι ευθύνη όλων μας, ενωμένοι και
αποφασισμένοι να τη διαφυλάξουμε χωρίς ακραίες αντιδράσεις, λεκτικές ύβρεις
και επιθετικές διακρίσεις. Θα πρέπει να εκλείψουν οι πολλές και άγονες συνεχείς
αντιπαραθέσεις. Ασφαλώς στη ζωή μας δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν συνέχεια
ανέφελες ημέρες και όλοι μας συνεχώς θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη σκλη-
ρή πραγματικότητα και θα χρειάζεται να λαμβάνουμε κρίσιμες αποφάσεις και
να κάνουμε κεφαλαιώδους σημασίας επιλογές, συνδεδεμένες με τις διακηρύξεις
και τα ξεχωριστά ιδεολογικά χαρακτηριστικά της. Είναι να απορεί κανείς για το
πώς αντιλαμβάνονται γενικά οι άνθρωποι τις σχέσεις τους με τους άλλους και τι
θα ήταν αυτό που θα τους έκανε να σέβονται και να γίνονται ευπρεπείς, έστω
και φαινομενικά όταν έρχονται σε επαφή και επιβάλλεται να συνεργαστούν με-
ταξύ τους έστω και περιστασιακά. Δεν ισχυρίζεται κανείς και δεν εξισώνει τις
συμπεριφορές που ακόμη κι αν μένουν ατιμώρητες, το πολύ πολύ να εκκρεμεί
ένα θέμα ηθικής τάξεως με αυτές τις συμπεριφορές που έχουν συνέπειες δρα-
ματικές, άμεσες και απτές. Στη ζωή μας υπάρχει ένα νήμα που συνδέει φαινο-
μενικά ανώδυνες συμπεριφορές καθώς τις υφίστανται ελάχιστοι και συμπερι-
φορές που βάζουν σε δοκιμασία αντί για συνεργασία τις σχέσεις μεταξύ μας.
Στη ζωή μου δεν ήμουν ποτέ απαισιόδοξος. Πιστεύω στον αγώνα, όμως έναν
αγώνα με τις αρχές της αλήθειας και της έντιμης συμπεριφοράς, μια αλήθεια
που να είναι ιδανικό στήριγμα, βέβαιο, πρόσφορο και αναγκαίο για τη ζωή και
τις σχέσεις των πολιτών, σε κάθε κοινωνία. Μέχρι όμως να μάθω που κρύβεται
είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του αντιπρο-
έδρου καθώς και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ηλε-
κτρικών Σιδηροδρόμων. Η καρέκλα δεν με ενδιέφερε ποτέ η προσφορά και η
συνεργασία με ενδιαφέρει. Έτσι και από τη θέση του Προέδρου του Σωματείου
θα είμαι στο πλευρό του Μουσείου και θα προσφέρω όπως προσέφερα μέχρι
σήμερα χωρίς βέβαια να ακούσω ευχαριστώ, καθώς ό,τι κάνω στη ζωή μου το
κάνω γιατί το θέλω και το θεωρώ σωστό.

Του Προέδρου Ευθυμίου Ρουσιά

Στο διάβα της ζωής μας χρειάζεται 
να παίρνουμε αποφάσεις που να είναι 

προς τη σωστή κατεύθυνση

Νέα; ή 
…Παλιά νέα;



Σ
ε έναν Αιθίοπα γιδοβοσκό, ονόματι
Γκαλντί, οφείλεται η ανακάλυψη
του καφέ! Παρατήρησε ότι όταν τα

ζωντανά του μασούσαν τους καρπούς
ενός εξωτικού φυτού, χοροπηδούσαν γε-
μάτα υπερδιέγερση. Οι δερβίσηδες του
γειτονικού τεκέ (ισλαμικό μοναστήρι),
στους οποίους διηγήθηκε την ιστορία του,
ούτε διανοήθηκαν να μπλέξουν με τους
«σατανικούς» καρπούς. Ρίχνοντάς τους
όμως στη φωτιά για να τους καταστρέ-
ψουν, δοκίμασαν μία ευχάριστη έκπληξη
από το άρωμα που σκόρπισαν στον χώρο.
Ανακατεύοντας τους σπόρους στο νερό
που σιγόβραζε στη χόβολη, δημιούργη-
σαν το διασημότερο ρόφημα του κόσμου,
τον καφέ. Έτσι ο καφές μας, είναι γνωστός
από το 10ο αιώνα μ. Χ. Το 1555,δύο Σύριοι
από το Χαλέπι και την Δαμασκό άνοιξαν
τα πρώτα καφενεία στην Κωνσταντινού-
πολη. Η προσέλευση ήταν τέτοια, όπου
σημειώθηκαν από τους πιστούς κρούσμα-
τα παραμέλησης των θρησκευτικών τους
καθηκόντων. Έντρομος ο Μουφτής από
τις διαρροές εξέδωσε «φετβά» (δηλαδή
διαταγή) απαγορεύοντας τον καφέ ως
τρόφιμο που περιέρχεται σε κατάσταση
απανθράκωσης και αντίκειται στο πνεύμα
του Ισλαμισμού. Ευτυχώς για εμάς τους
Έλληνες ο σουλτάνος Σουλεϊμάν αρνήθη-
κε να επικυρώσει το «φετβά», δίνοντας τη
δική του ερμηνεία: «Οι κόκκοι δεν απαν-
θρακώνονται, αλλά καβουρντίζονται και
καταναλώνεται μόνο το αφέψημά τους.
Γρήγορα τα δύο καφενεία έγιναν 600. Η
πετυχημένη πορεία του καφενείου στην
Ανατολή και από εκεί στην Ευρώπη είχε
ξεκινήσει. Η Άρτεμις Σκουμπουρδή, στην
ολοκληρωμένη πραγματεία της «Καφε-
νεία της παληάς Αθήναι» διατυπώνει την
άποψη ότι το ελληνικό καφενείο, ως κα-
τεξοχήν δημόσιος χώρος με μεγάλη διαν-
θρώπινη επικοινωνία, είναι απόγονος του
αρχαιοελληνικού «θερμοπωλίου» του φι-
λόξενου χώρου, όπου οι αρχαίοι πρόγονοί
μας «πίνοντες συνήρχοντο συνομιλούν-
τες», απολαμβάνοντας θερμά ποτά το χει-
μώνα και δροσερά το καλοκαίρι. Πιο άμε-
σος ο Ηλίας Πετρόπουλος, στο βιβλίο του
«Ο τουρκικός καφές εν Ελλάδι» δεν αφή-
νει καμία αμφιβολία για την πραγματική
προέλευση του «ελληνικού καφέ». Ο Δ.
Χατζόπουλος γράφει το 1920 για το νεοελ-
ληνικό καφενείο «Ότι η Αγορά εις την αρ-

χαιότητα, ότι καλούμεν ζωή κοσμοπόλεως
από τον έρωτα έως την σκέψιν, έχει τον
παλμόν του εις το καφενείον».

Η εφημερίδα Έθνος θα γράψει το 1927:
«Το καφενείο είναι δι’ όλους το δεύτερον
οσπίτιον. Είναι το γνώρισμα του πραγμα-
τικού πολιτισμού παντός τόπου. Οι άν-
θρωποι χρειάζονται ατομική και κοινωνι-
κή στέγην, την πρώτην την δίδει ο οίκος,
την δευτέραν μόνον το καφενείον». Πρό-
σφατη κληρονομιά από την Τουρκοκρα-
τία, τα καφενεία είναι ο κατεξοχήν δημό-
σιος χώρος συνάθροισης, όπου συγκεν-
τρώνονται οι πολιτικές και κοινωνικές
ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα όλων των
στρωμάτων. Γι’ αυτό, μετά την εξασφάλι-
ση της στέγης, είναι οι πρώτοι επαγγελ-
ματικοί χώροι που διαμορφώθηκαν στην
ερειπωμένη πόλη.

Εκτός του καφέ, τα καφενεία σερβίρι-
ζαν τους χειμερινούς μήνες ζεστά ροφή-
ματα, όπως χαμομήλι, τσάι του βουνού και
φασκόμηλο. Ενώ τους πιο ζεστούς μήνες
έδιναν λεμονάδες και σουμάδες, που,
επειδή ήταν ηδύποτα, τα έλεγαν «σερμπέ-
τια». Μιλώντας για σερμπέτια, να μη λη-
σμονήσουμε και το σαλέπι, που στις ημέ-
ρες μας έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Μεγάλη
απόλαυση, εκτός του καφέ, ήταν ο καπνός.
Τσιμπούκια και ναργιλέδες συμπλήρωναν
την ανατολίτικη ατμόσφαιρα. Κάποιοι ιδιο-
κτήτες καφενείων άρχισαν από νωρίς να
αντιγράφουν ευρωπαϊκές συνήθειες δια-
σκέδασης και διακόσμησης. Έτσι βλέπου-
με στο «Καφενείο της Ευρώπης», να λει-
τουργεί και μπιλιάρδο, που ξεσήκωνε ιδι-
αίτερα τη νεολαία. Πολυποίκιλες λάμπες
λαδιού και πελώριοι καθρέφτες, που με-
γάλωναν τον χώρο και βοηθούσαν στον
καλύτερο φωτισμό, συμπλήρωναν το ευ-
ρωπαϊκό ντεκόρ. Μιλώντας για στρώματα
και τάξεις, να πούμε ότι η Αθήνα κληρο-

νόμησε από την Τουρκοκρατία 4 τάξεις,
σαφώς οριοθετημένες, που ήταν οι εξής:
Οι Άρχοντες, οι Νοικοκυραίοι, οι Παζαρί-
τες (έμποροι) και οι Ζωτάριδες (περιστα-
σιακοί εργάτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι).
Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι η
Αριστοκρατία, η Αστική τάξη και τα λαϊκά
στρώματα. Στο καφενείο δεν υπήρχε η έν-
νοια του τραπεζιού και της ατομικότητας.
Υπερήχε η έννοια του ενιαίου χώρου και
του πλήθους. Κουβέντες πολιτικές, στο-
χασμοί, υποδείξεις για το τι πρέπει να γί-
νει, κουβέντες κοινωνικές. Φυσικά η δια-
φορετική γνώμη και οι αντεγκλήσεις, όχι
μόνο διαλόγου, ήταν σε ημερησία διάταξη.
Να μην ξεχάσουμε ότι αρχικά τα καφενεία
ήταν αποκλειστικά ανδρική υπόθεση.

Μια βόλτα 
στα ιστορικά καφενεία 
της πόλης των Αθηνών

Στη γωνία Ερμού και Αιόλου λειτουρ-
γούσε από το 1839 το καφενείο «Bella
Grecia». Υπήρξε χωρίς αμφιβολία το επι-
σημότερο και το πιο άνετο καφενείο της
εποχής. Η πολυάριθμη και πολυποίκιλη
πελατεία του ήταν λόγιοι, πολιτευόμενοι,
στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, δικηγόροι,
έμποροι, φοιτητές οι οποίοι συζητούσαν
φωναχτά και με πάθος τα φλέγοντα πολι-
τικά και κοινωνικά θέματα της ημέρας. Το
κέντρο των Αθηνών δεν είναι πια απο-
κλειστικά η Ερμού και η Αιόλου. Εκτός
από το Σύνταγμα αναβαθμίζεται και η πε-
ριοχή της Ομονοίας και των Χαφτιών με
τα νέα καφενεία «Σολώνειο», «Βυζάντιο»
και «Ομόνοια». Ένα άλλο ανώνυμο καφε-
νεδάκι στον κήπο της Πλατείας Κλαυθμώ-
νος, το οποίο αξίζει να μνημονευτεί. Δί-
πλα στην πλατεία λειτουργούσε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών. Με κάθε κυβερνητική
αλλαγή, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι έχα-

ναν τη δουλειά τους. Γεμάτη, λοιπόν η
πλατεία από ανθρώπους που θρηνούσαν.
Το καφενεδάκι έκανε χρυσές δουλειές
κάθε μέρα μέχρι το 1911 που ψηφίστηκε
η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην Αιόλου είναι το καφενείο της
«Ωραίας Ελλάδος» πάντοτε γεμάτο κόσμο,
ταξικά τοποθετημένο. Σε ξεχωριστό μέρος
κάθονταν οι αγωνιστές. Αλλού οι πολι-
τευόμενοι. Παρακάτω οι στρατιωτικοί και
οι ναυτικοί. Δίπλα οι λόγιοι και οι επιστή-
μονες. Απέναντι, οι έμποροι. Στη γωνία οι
επαρχιώτες. Εδώ με τον καφέ έπαιζαν
ντόμινο, πρέφα, τάβλι, σκάκι και κολιτσίνα.
Ο αριθμός των καφενείων αυξάνεται γρή-
γορα. Έτσι υπάρχει, τώρα πια, μία μεγάλη
ποικιλία διαφορετικού τύπου καφενείων,
όπως: κεντρικά, συνοικιακά, εξοχικά. Μέ-
χρι και αλυσίδες εμφανίζονται, όπως αυτή
του Ζαχαράτου με 3 μαγαζιά στο Σύνταγμα
και στην Ομόνοια. Στα κεντρικά καφενεία
παύουν τα πολιτικά να μονοπωλούν το εν-
διαφέρον των πελατών. Κάποιοι παίζουν
χαρτιά, άλλοι μπιλιάρδο. Σχηματίζονται
ακόμη φιλολογικές συντροφιές που, όταν
δεν φιλοσοφούν σχολιάζουν τη ζωής της
πόλης. Σε ορισμένα συνοικιακά καφενεία,
στη Δεξαμενή και την Ομόνοια ο φιλολο-
γικός χαρακτήρας κάποιων καφενείων εί-
ναι ιδιαίτερα έντονος. Στα καφενεία αυτά
η σχέση του ιδιοκτήτη με τους πελάτες του
είναι πολύ προσωπική. Το 1860 στη γωνία
Σταδίου και Μουσών (Καραγιώργη Σερ-
βίας) το καφενείο του Γιαννόπουλου, που
γρήγορα θα γίνει στέκι των λογοτεχνών
της εποχής. Το 1885 ο Ζαχαράτος και ο πε-
θερός του, ο Καπερώνης, ανοίγουν δύο
καφενεία στην Ομόνοια, ενώ το 1888 ξε-
κινά στην Πλατεία Συντάγματος ο θρυλι-
κός «Ζαχαράτος» που θα γράψει τη δική
του αθηναϊκή ιστορία. Μπόρεσε και επι-
βίωσε μέχρι το 1960, ενώ ο Γεώργιος Πα-
πανδρέου το χαρακτήρισε ως «το δεύτερο
και πιο ελεύθερο κοινοβούλιο της χώρας».
Άλλα ονομαστά καφενεία είναι η Αίγλη, τα
δύο καφενεία της Δεξαμενής, στο Κολο-
νάκι, του Μπάρμπα-Γιάννη, η Τέρψη, ο
Γιαννάκης, το Ντορέ και άλλα.

Το καφενείο παρά τα χρόνια που πέρα-
σαν εξακολουθεί και σήμερα να παίζει τον
ίδιο ρόλο, να διαμορφώνει αποφάσεις, να
ρίχνει ιδέες και να προσφέρει πολιτισμό,
ειδικά βέβαια στην περιφέρεια που δεν
επηρεάζεται τόσο από τα Μ.Μ.Ε.

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

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Λίγα λόγια για τον καφέ και το καφενείο

Ναι καλά διαβάσατε, ξόδεψαν 156.000,00 ευρώ, σύμφωνα
με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» (Τετάρτη
17 Ιουλίου 2019), για να εορτάσουν στις   12 Απριλίου στο Μέ-
γαρο Μουσικής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας
και του πολυσυζητημένου Υπουργού Μεταφορών κ. Σπίρτζη
τα 150 Χρόνια από την ίδρυση των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.

Δηλαδή των Σιδηροδρόμων των ΣΑΠ γιατί όπως γνωρί-
ζουν όλοι Έλληνες και ξένοι ο πρώτος Σιδηρόδρομος στην
Ελλάδα που κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου του 1869
και έκανε την διαδρομή ΘΗΣΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΘΗ-
ΣΕΙΟ, ήταν της δικής μας Εταιρίας και όχι των ΣΕΚ ή ΣΠΑΠ
και μετέπειτα ΟΣΕ.

Εκτός και εάν επί «ΣΥΡΙΖΑ» και επί υπουργίας Σπίρτζη,
ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και η ιστορία του έγιναν θυ-
γατρική εταιρία του ΟΣΕ και λειτουργεί υπό την εποπτεία
του και δεν το γνωρίζουμε.

Διάβασα το άρθρο αυτό της εφημερίδας, εξοργίστηκα και
αναρωτήθηκα.

Μήπως για τον λόγο αυτό δεν έγινε η παρουσίαση του
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ «150 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓ-
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» και προτιμήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του
ΟΣΕ γιατί ήταν περισσότερο κατάλληλος, ή πιο κολλητός
του κ. Υπουργού;

Μα καλά η απερχόμενη Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ ήταν τόσο

περαστική και τόσο αδιάφορη που δεν κατάλαβε τι έγινε;
Ή μήπως υποχρεώθηκε σε κομματική σιωπή;

Σημείωση:
Στο άρθρο της εφημερίδας αναγράφονται αναλυτικά το

πώς ξοδεύτηκαν τα 156.000,00 ευρώ.
Η εφημερίδα φυλάσσεται στο Αρχείο του Μουσείου και

είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφισσας και συναδέλφου,
συνταξιούχων ή εργαζομένων που θα ήθελαν να διαβάσουν
όλο το κείμενο, που υπογράφεται από τον έγκριτο Δημο-
σιογράφο κ. Γεώργιο Παπαχρήστο.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

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

Π Ρ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ  Φ Ι Ε Σ Τ Ε Σ

ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ!!!



Επανυπολογισμός συντάξεων, εκκαθαριστικά σημειώματα, δι-
καστικές αποφάσεις, αναδρομικά. Προβλέπεται θερμός ο
χειμώνας για τους συνταξιούχους.

Δημοσιεύονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα  (Ιανουάριος 2019)
του επανυπολογισμού των συντάξεων στους παλιούς συνταξιούχους
που έχουν πάρει σύνταξη έως και την 13η Μαΐου του 2016. Δεν συμ-
περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και της Ε.Τ.Ε.. Στους υπό-
λοιπους συνταξιούχους όλων των άλλων ταμείων του ΕΦΚΑ θα δη-
μοσιευθούν εντός της εβδομάδας του Οκτωβρίου και θα αναρτη-
θούν στον ΕΦΚΑ 1,77 εκατομμύρια  ενημερωτικά σημειώματα. Τα
υπόλοιπα 223.000 θα αναρτηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες,
όπου θα αφορούν και τις δικές μας συντάξεις σύμφωνα και με τη
διαβεβαίωση της Δ/ντριας του ταμείου μας κας. Πίκουλα. 

Στο ενημερωτικό σημείωμα θα διατυπώνεται το ύψος της πα-
λαιάς σύνταξης αφαιρούμενων των μνημονιακών μειώσεων και την
εισφορά υγείας. Το εναπομείναν ποσό αφορά την προ φόρου σύν-
ταξη που λαμβάνουμε έως σήμερα. Στη διπλανή στήλη θα εμφανί-
ζεται η εθνική σύνταξη καθώς και η ανταποδοτική με βάση τις συν-
τάξιμες αποδοχές τον χρόνο ασφάλισης και τα ποσοστά αναπλή-
ρωσης. Αφαιρουμένων την ΕΑΣ (ΑΚΑΓΕ) και την Εισφορά Υγείας
6%. Το εναπομείναν ποσό αποτελεί την προ φόρου νέα σύνταξη. Η
διαφορά παλαιάς και νέας σύνταξης θα αποτελεί την προσωπική
διαφορά η οποία προστιθέμενη στην εθνική και ανταποδοτική θα
αποτελούν το τελικό ποσό της νέας σύνταξης. Εάν η προκύπτουσα
διαφορά είναι μικρότερη δεν θα γίνει καμία μείωση όπως δεσμεύ-

τηκε η νέα κυβέρνηση. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη θα δοθεί
το 1/5 μέχρι την ολοκλήρωσή της. 

Κατά πόσο όμως είναι σωστός ο επανυπολογισμός των παλαι-
ών συντάξεων;

Σύμφωνα με τη υπ ’αριθ. 930/2019 ομόφωνη απόφαση του Τμή-
ματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου α) είναι αντισυνταγματικός ο επα-
νυπολογισμός των συντάξεων αφού δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι
σήμερα οι αποφάσεις 2287-2290/2015, της Ολομέλειας του ΣτΕ που
έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων και την
κατάργηση των επιδομάτων των δώρων στις κύριες και τις επικου-
ρικές που επεβλήθησαν με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012. β)
η επιβολή και διατήρηση της ΕΑΣ (ΑΚΑΓΕ) παλαιών και νέων συν-
ταξιούχων είναι αντισυνταγματική όπως αυτή. έχει κριθεί με την υπ’
αριθ. 244/2017 απόφαση και 32/2018 απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η εξέλιξη αυτή αναπτερώνει τις ελπίδες των συνταξιούχων και
το αμέσως προσεχές διάστημα πιθανότατα εντός του Οκτωβρίου
να έχει εκδοθεί η τελική απόφαση που συζητήθηκε και εκκρεμεί

από τις 4-10-2017 και κρατά σε αγωνία την κοινωνική τάξη των
συνταξιούχων τόσο για τις συντάξεις μας όσο και την χορήγηση
των αναδρομικών.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπολογισμού των συντάξεων χη-

ρείας (λόγω θανάτου) και καταβλήθηκε από τον μήνα Οκτώβριο
στους δικαιούχους.

Έτσι αποκαταστάθηκε μια αδικία και επαναχορηγήθηκαν συν-
τάξεις αυξημένες με ποσοστό αναπλήρωσης 70%, από το 50% που
προέβλεπε ο Ν. Κατρούγκαλου.

Με τη σύνταξη του Νοεμβρίου θα χορηγηθούν και αναδρομικά
που αντιστοιχούν από τα μέσα του μηνός Ιουνίου 2019 (4,5 μήνες).

Συντάξεις που βρίσκονται στο στάδιο της προσωρινής σύνταξης
με την οριστικοποίηση του, θα καταβληθούν και τα αναδρομικά που
αντιστοιχούν.

Το Σωματείο μας καθημερινά είναι στην διάθεσή σας για οποι-
αδήποτε πληροφορία, πρόθυμο να σας ενημερώσει για τις εξελίξεις
υπεύθυνα γύρω από τον πορεία των ασφαλιστικών προβλημάτων.

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

Ε ΛΕ Λ EE Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΥ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

Θ Ε Ρ Μ Ο Σ  Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας 
«Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
απηχούν θέσεις, σκέψεις και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα

κείμενα και όχι κατ’ ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου 
του Σωματείου

Δύναμη μας Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας στέλνω τον φιλικό και συναδελφικό χαι-
ρετισμό και εύχομαι σε όλες και όλους καλό φθι-
νόπωρο και καλό χειμώνα. Στη συνέχεια θα ήθε-
λα να σας πω λίγα λόγια ενημερωτικά για το Σω-
ματείο μας. Σκοπός, καθήκον και υποχρέωση του
Σωματείου μας είναι η σύσφιξη των σχέσεων με-
ταξύ των μελών του, είναι η αλληλοπροστασία,
είναι η διατήρηση και βελτίωση των κεκτημένων
δικαιωμάτων μας. Όμως όλα αυτά επιτυγχάνονται
ευκολότερα και γρηγορότερα με τη συλλογική
προσπάθεια και θέληση όλων μας, καθώς οι κοι-
νωνικές και μαζικές προσπάθειες έχουν καλύτε-
ρα αποτελέσματα όταν συμμετέχουμε σαν σύνο-
λο. Στο σημείο αυτό γίνεται γνωστό σε όλους ότι
οι προσωπικές πολιτικομματικές θέσεις που είναι
ελεύθερες, νόμιμες και σεβαστές, δεν ενδιαφέ-
ρουν το Σωματείο, μήτε λαμβάνονται υπόψη.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
Είναι γνωστό ότι όλοι μας έχουμε τις ασχολίες

μας, τις φροντίδες μας, τις οικογένειές μας και τις
δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε, ειδικά τα τελευ-
ταία 10 χρόνια και οι οποίες είναι ένα βαρύ φορτίο
για τους αδύναμους ώμους μας. Πρέπει όμως να
γνωρίζουμε πως ο κοινωνικός βίος του ανθρώπου
δημιουργεί ανάγκες και υποχρεώσεις και σας κα-
λεί και σας παρακαλεί όλες και όλους να δείξετε
προθυμία και να καταβάλλετε προσπάθεια για τη
διατήρηση και την ανάδειξη σε περίοπτη θέση την
οποία και αξίζει το Σωματείο μας, αφού με τη δική
σας κρίση εγκρίνετε την ύπαρξή του και να βοη-
θήσετε για να προχωρήσει και να κάνει βήματα για
την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν
σήμερα τους απόμαχους της εργασίας. Θα πρέπει
να βοηθάτε την εκάστοτε Διοίκηση του Σωματείου
και να συμπορεύεστε μαζί της ενεργά και όχι με
προσωρινή διάθεση, δίνοντάς της έτσι δύναμη και
εμψύχωση για την επίτευξη των στόχων, για τους
οποίους θα υπάρχει ανακοίνωση και ενημέρωση
μέσω της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ». Χω-
ρίς τη δική σας προσφορά κανένα Διοικητικό Συμ-
βούλιο δεν θα είναι σε θέση να φέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα που είναι η βελτίωση της θέσης των
μελών του. Ας είναι δύναμή μας η ενότητα Διοί-
κησης και μελών. 

Η Δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή, συνεργα-
σία, αλληλεγγύη, αγάπη και ομόνοια για να δώσει
καρπούς. Η Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται
στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά και εάν δεν
υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εφαρμογής αρκεί
η προσπάθεια που θα καταβάλλει ο καθένας από
εμάς να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλοι
εμείς οι συνάδελφοι που συμμετέχουμε στα Δι-
οικητικά Συμβούλια του Σωματείου μας πι-
στεύουμε στη Δημοκρατία και αποδείξαμε ότι εν-
στερνιζόμαστε τις αγωνίες όλων των συναδέλ-
φων μας, που με τη δική τους θέληση και βού-
ληση βρισκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια στο τιμόνι
του Σωματείου μας, δίνοντας όρκο τιμής να υπη-
ρετήσουμε με τον καλύτερο και πιο σωστό τρόπο
τον συνάδελφό μας.

Θα ήθελα να ομολογήσω κοιτάζοντάς σας στα
μάτια όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά ότι η
υποχρέωση που έχουμε αναλάβει απέναντί σας
από τις θέσεις που βρισκόμαστε σήμερα δεν μας
ψήλωσε, ούτε εμένα ούτε και τους συνεργάτες
μου, αντιθέτως μας βαραίνει. Μας βαραίνει η ευ-
θύνη και η υποχρέωση απέναντί σας, για να σας
υπηρετήσουμε με τον πιο καλό και σωστό τρόπο.
Εσείς που μας εμπιστευτήκατε, είχατε και έχετε
ασφαλώς προσδοκίες από εμάς, όχι απλά να συ-
νεχίσουμε αλλά και να δώσουμε το δικαίωμα να
ελπίζουμε όλοι, ότι οι σκληρές και άδικές εποχές
που τα τελευταία χρόνια βιώνουμε δεν θα απο-
τελέσουν εμπόδιο στο δύσκολο έργο μας. Ζούμε
όλοι με την ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες μέ-
ρες για όλους μας. Δεσμεύομαι ενώπιον όλων και
σας διαβεβαιώνω ότι η στάση μας και οι προτε-
ραιότητές μας απέναντί σας δεν άλλαξαν και ούτε
πρόκειται να αλλάξουν. Τα προβλήματα δεν πρέ-
πει να χωρίζουν και ούτε χωρίζουν, αλλά μόνο
ενώνουν και ενώνουν όλους μας για να έχουμε
τη δύναμη να αγωνιστούμε για την επίλυσή τους.
Όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το καλό
του Σωματείου μας και των συναδέλφων μας,
γιατί πιστεύουμε στην ενότητα και τη συναδελ-
φοσύνη. Για εμάς ένα μόνο μετράει, τα προβλή-
ματα των συναδέλφων μας.

Οι σκληρές εποχές που ζούμε σήμερα είναι
οι πιο σκληρές της τελευταίας δεκαετίας και πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη εποχή απαιτείται συ-

νολική δράση για να διατηρήσουμε την κοινωνική
συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ
μας και να σκύψουμε με σεβασμό πάνω στα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συντα-
ξιούχοι. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα
κόντρα στους καιρούς και με ανυπακοή εκεί που
πρέπει, έχοντας στο κέντρο του ενδιαφέροντός
μας τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον απροστάτευτο
συνταξιούχο, έχοντας πάντα κατά νου ότι μπρο-
στά στα προβλήματα, τα μάτια δεν τα κλείνεις και
τους ανθρώπους δεν τους προσπερνάς. Αν αυτό
το οποίο επιδιώκουμε το καταφέρουμε σημαίνει,
ότι θα έχουμε τιμήσει με το παραπάνω την εμπι-
στοσύνη σας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και γι’
αυτό έχουμε δεσμευτεί απέναντί σας. 

Όμως στην εποχή μας έχουν γίνει τέτοιες σα-
ρωτικές ανατροπές στις βεβαιότητες του κόσμου,
ώστε σε ελάχιστες περιπτώσεις να είναι κανείς
σε θέση να γνωρίζει τι πραγματικά είναι αληθινό
και τι ψεύτικο, τι αυθεντικό και τι κάλπικο. Μέσα
σ’ αυτό το θολό τοπίο, που δημιουργήθηκε τυ-
χαία, κάποιοι μπορούν να κάνουν το παιχνίδι τους
πιο εύκολα, όπως ακριβώς ο λύκος στην ομίχλη.
Μπορούν πιο εύκολα να «ψαρέψουν», να «μαγει-
ρέψουν» ό,τι και όπως τους συμφέρει και να το
σερβίρουν με τον τρόπο που τους βολεύει, πόσο
μάλλον όταν αυτό γίνεται σε ανυποψίαστους. Η
ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται σήμερα η ζωή,
οδηγεί τον σύγχρονο άνθρωπο στο να απαλλο-
τριώνει ένα μέρος του εαυτού του και να ασχο-
λείται μόνο με τις βασικές βιοτικές του ανάγκες.
Αισθάνεται να ασφυκτιά και δεν έχει τον χρόνο ή
δεν γνωρίζει το πώς να ασχοληθεί και να ενημε-
ρωθεί περισσότερο για τα κοινά, πράγμα που τον
κάνει ευάλωτο μπροστά σε έντεχνα σερβιρισμέ-
νες σκοπιμότητες, οι οποίες ουκ  ολίγες φορές
πιθανόν να κρύβονται πίσω από «αθώες» ενέρ-
γειες και υπεράνω πάσης υποψίας ενεργούμενα.

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να ξεκαθαρί-
σουμε μερικά πράγματα που δημιουργούνται
πολλές φορές και σκόπιμα από τους λεγόμενους
καλοθελητές. Κανένα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν αποβλέπει σε ατομικό και οικο-
νομικό όφελος γιατί κανείς δεν αμείβεται γι’ αυτά
που οικειοθελώς προσφέρει. Το μόνο βέβαιο εί-
ναι ότι θα κουραστεί και θα στεναχωρηθεί πολλές

φορές ή θα χαρεί σε κάθε επιτυχία που θα έρθει
προς όφελος του συνόλου. Μετά από τα παραπά-
νω ίσως γεννηθεί σε πολλούς το ερώτημα τι θα
πρέπει να κάνουμε για να επιτευχθούν οι στόχοι
που έχουμε βάλει. Η γνώμη μου συναδέλφισσα
και συνάδελφε, είναι ότι θα πρέπει να κάνεις ό,τι
μπορείς από τα παρακάτω.

– Να συμμετέχεις στις συγκεντρώσεις και
στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου εφό-
σον βέβαια έχεις τη δυνατότητα.

– Να επικοινωνείς τηλεφωνικά ή με επιστο-
λές και το κυριότερο να επισκέπτεσαι τακτικά
τα γραφεία του Σωματείου για να έχεις άμεση
ενημέρωση για ό,τι σε απασχολεί.

– Να στέλνεις χρήσιμες προτάσεις στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο και να το ενημερώνεις για
ό,τι νομίζεις χρήσιμο και σωστό.

– Να συμμετάσχεις στις διάφορες εκδηλώ-
σεις του Σωματείου όπως εκδρομές – συνε-
στιάσεις – ενημερώσεις και άλλες εκδηλώσεις.

– Να στέλνεις κείμενα προς δημοσίευση
στην εφημερίδα μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».

– Να διαβάζεις την εφημερίδα μας καθώς εί-
ναι το κυριότερο μέσον επικοινωνίας μεταξύ μας.

– Να ενδιαφέρεσαι να μάθεις σε ποιο στάδιο
βρίσκονται οι προτάσεις που έχεις κάνει για να
είσαι ενήμερος.

– Έχεις όλο το δικαίωμα όταν έχεις απορίες
να ρωτάς για τα πεπραγμένα της Διοίκησης του
Σωματείου.

– Ακόμη και για σοβαρό προσωπικό πρό-
βλημα αν κρίνεις σωστό ότι θα πρέπει να ζητή-
σεις βοήθεια από το Σωματείο, μη διστάσεις να
το κάνεις.

Πιστεύοντας ότι εκφράζω το σύνολο του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, εύχο-
μαι η έκκληση και η προτροπή μου αυτή να βρει
ευμενή απήχηση σε όλες και όλους και να έχου-
με τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σας εύχομαι καλό αγωνιστικό φθινόπωρο και
κάθε προσωπική και οικογενειακή επιτυχία και
ευτυχία.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου
Ευθύμιος Ρουσιάς



Τ
ο Τραμ του Περάματος – όπως το ‘χουμε κι αλλού περιγράψει –
ήταν κίτρινο το χρώμα του, ενώ εκείνα που κυκλοφορούσαν στον
Πειραιά ήταν πράσινου χρώματος. Κατασκευασμένα στο Μιλάνο

της Ιταλίας ήταν το πιο σύγχρονο μοντέλο μεταφορικού μέσου σε Αθήνα-
Πειραιά. Είχε δυνατό αεροδυναμικό σχεδιασμό, δερμάτινα καθίσματα, πλατιά
και αναπαυτικά. Αυτόματες πόρτες που γράφανε με τις καλλιτεχνικές πινα-
κίδες τους στην καθαρεύουσα της εποχής.

«Μη στηρίζεσθε επί των θυρών, ανοίγουσι και κλείουσι αυτομάτως»
Φρένα πεπιεσμένου αέρα, και ηλεκτρικό κομβίον αναγγελίας στάσης.
Αντίθετα τα πράσινα Τραμ του Αγ. Βασιλείου Πειραιώς ήτανε αγγλικά πα-

λαιότερης κατασκευής και είχανε χειροκίνητες θύρες και ξύλινα καθίσματα.
Ήτανε πιο χαμηλοτάβανα και αντί για κομβίον αναγγελίας στάσης είχανε ένα
κορδόνι που κρεμότανε κατά μήκος του οχήματος από τις χειρολαβές.

Επίσης και τα μονοβάγονα Τραμ της Παραλίας στο λιμάνι του Πειραιά
που εκτελούσαν την γραμμή Σταθμός Λαρίσης – Τελωνείο, ήταν ακόμη πιο
απλά και στα παιδικά δικά μας μάτια πιο περίεργα ακόμη. Το χαρακτηριστικό
λίκνισμα – σκαμπανέβασμα τους, έδινε μια κυματοειδή ταλάντευση, στην
ευθύγραμμη κίνησή τους.

Έπαιρναν πολύ λιγότερους επιβάτες. Το δρομολόγιό τους ήταν σύντομο,
ταξίδευαν αργά και μπορούσαν οι επιβάτες ν’ ανέβουν τρέχοντας.

Στο Τραμ της Παραλίας, σαν μικρό που ήταν γέμιζε γρήγορα και πολλοί
των επιβατών που δεν χωρούσαν ταξιδεύανε σκαρφαλωμένοι στα σιδερένια
σκαλιά των θυρών. Αυτούς εμείς του λέγαμε, σκαλομαρίες.

Για τούτο και για κείνο και κάποιο άλλο χαρακτηριστικό τους, λιγότερο
τα προτιμούσαμε, και σπάνια τα χρησιμοποιούσαμε στις περιηγήσεις και πε-
ριπάτους μας.

Μέναμε έτσι σταθεροί στην προτίμηση χρήσης του κλασσικού και λίαν
βολικού διπλοβάγονου Τραμ Περάματος.

Πάντα σχεδόν καθημερινά η χαρούμενη σκέψη μας ήταν να επιβιβα-
στούμε – δωρεάν, τζάμπα – αφού είχαμε την παιδική ατέλεια που την ανα-
γνώριζαν όλοι οι εισπράκτορες στο Τραμ, και να πάμε μακριά στη μεγάλη
πολιτεία του Πειραιά με τα πλούσια και πολλά καταστήματα, τους πολλούς
ανθρώπους και τα μεγάλα φανταστικά καράβια με τις ψηλές τζιμιέρες.

Πριν μπούμε στο Τραμ περιμένοντας στη στάση Σάββα ή Παπαδοπούλου
χωριζόμαστε σε ομάδες, δύο ή τρεις, από δυο παιδιά η κάθε μία και διαλέ-
γαμε η κάθε ομάδα το δικό της Τραμ. Σύντροφος δικός μου συνήθως ήταν
ο ΜανώληςΤσικιλής.

Η κάθε ομάδα πριν ανέβει στο Τραμ έλεγε προηγουμένως το χαρακτη-
ριστικό τραγούδι, σαν είδος ευχής για καλό ταξίδεμα.

Ταράμ, Ταράμ,Ταράμ
Περνάει ένα Τραμ

(ή έρχεται το Τραμ)
και μπαίνει μια χοντρή

και σπάει η μηχανή.
Και η ομάδα που έμενε στη στάση περιμένοντας το δικό της επόμενο

απαντούσε συμπληρώνοντας
Κι αυτός που το ‘δηγούσε
τη σάμπα, τραγουδούσε.

Εκείνη βέβαια την όμορφη νοσταλγική αλλά συνάμα δύσκολή εποχή οι
χοντρές Περαματιώτισσες ήταν σπάνιο είδος. Στις εκατό, που και που να
‘βρισκες μία, κι αυτή δεν ήταν καν χονδρή, καληώρα όπως η αείμνηστη γει-
τόνισσα μου Σοφία που ήταν απλώς εύσωμη. Όμως εμείς έτσι το ξέραμε και
έτσι το λέγαμε.

Κοντά σε μας, που και που (ενίοτε) κάποιοι επιβάτες βιαστικοί που πε-
ρίμεναν· συμπληρώνανε και κείνα με το δικό τους τέμπο.

Τόση ώρα εδώ στη στάση
Τραμ ακόμη να περάσει.

Υπήρχαν όμως φορές που το Τραμ σε ώρα εξόδου των ναυτών του Β.Ν.
– από τον Ναύσταθμο – περνούσε γεμάτο φίσκα από τη στάση. Συναντού-
σαμε τότε δυσκολία όχι μικρή. Αλλά μεις εκεί. Ορμούσαμε και με το μικρό
μας δέμα και την ευκινησία εισχωρούσαμε σαν λαγούδια ανάμεσα στους
ναύτες.

Όμως κι ο εισπράκτορας πιεζόμενος από το υπερφόρτωμα του Τραμ
άφηνε κατά μέρος το μειλίχιο φιλικό ύφος και μας αντιμετώπιζε βλοσυρά.

Πως μπήκατε βρε θηρία
όλες οι ώρες δεν είναι ευκαιρία.

Ποιος από μας τον άκουγε όμως; Κι ας ήτανε με την πράσινη στολή του
και το πηλίκιο που ‘γραφε ΕΗΣ (Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι) ο άρχων
του Τραμ. Κι ας είχε πολλές και ποικίλες αρμοδιότητες. Κι ας φρόντιζε για
την είσπραξη των εισιτηρίων.

– Παρακαλώ τα εισιτήριά σας. Ποιος δεν έκοψε εισιτήριο;
Εμείς δεν κόβαμε, είχαμε ντεφάκτο ελευθέρας – κι ας ανακοίνωνε τις

επόμενες στάσεις μεγαλόφωνα.
– Σίδερα θα κατέβει κανείς; Είναι κανείς για τα σίδερα;
Εμείς δεν μας ένοιαζε. Δεν κατεβαίναμε στις ενδιάμεσες στάσεις. Πηγαίναμε

τέρμα. Κατεβαίναμε στο σταθμό, θέλαμε να δούμε τα μεγάλα καράβια με τα
ψηλά φουγάρα που βγάζανε καπνό, πυκνό και μαύρο.

Είχαμε τα δικαιώματά μας, δικαιώματα όπως εμείς τα καταλαβαίναμε.
Πάντοτε ατελείωτα και πάντοτε διαθέσιμα.

Σπάνια, σπανιότατα θα ‘λεγα, όταν φθάναμε στη στάση Παναγιωτάκου
που ‘χε αναμονή – συνάντηση το ‘να με τ’ άλλο Τραμ, έμπαινε ο ελεγκτής
που ‘χε κατέβει απ’ το άλλο Τραμ.

Κι αν ήταν καλόβολος σημασία δεν μας έδινε ούτε εξέταζε αν είχαμε ή δεν
είχαμε εισιτήριο. Καταλάβαινε και ο ίδιος ποιοι και γιατί είμαστε και μας άφηνε
ανεξέταστους και απαρατήρητους.

Υπήρξαν όμως και φορές, ελάχιστές μετρημένες στα δάκτυλα της μιας
χειρός, που συνέβη ο Ελεγκτής να’ ναι αυστηρός, αδέκαστος και υπηρεσια-
κός και άκρος. Τότε και μεις χρησιμοποιούσαμε τα δικά μας όπλα.

Πρώτα τη ταχύτητα και ευλυγισία. Δεύτερο την υπεράσπιση και προστασία
των ναυτών και υπαξιωματικών αλλά και των άλλων επιβατών. Και τρίτον την
τάχα βραδύτητα του εισπράκτορα.

– Τι είναι αυτοί οι δύο μπόμπιρες κύριε συνάδελφε;
– Ποιοι κύριε προϊστάμενε;
– Αυτοί εκεί πέρα, στη μεσαία πόρτα δεν τους βλέπεις;
Και κάνοντας πως τάχα μόλις μας αντελήφθη ο καλός μας εισπράκτο-

ρας.
– Α! μάλιστα. Αυτοί εκεί; Α! Βέβαια, τώρα μπήκανε, ανεβήκανε απ’ τη

στάση Ταμπουριών.
– Έτσι είναι βρε;
– Έτσι είναι κύριε Ελεγκτά, απαντούσαμε μονόφωνα εμείς.
– Και γιατί δεν τους έκοψες εισιτήριο;
– Μα τώρα θα τους έκοβα κύριε Ελεγκτά. Βλέπετε ο πολύς κόσμος, οι

ναύτες τους κρύβανε, τώρα τους είδα.
– Μάλιστα κύριε Ελεγκτά, είχανε στριμωχθεί εδώ στη γωνιά της πόρτας

και δεν φαινόντουσαν, αφού ούτε εμείς του πήραμε χαμπάρι. Λέγανε οι πλη-
σίον μας ναύτες.

– Αλήθεια βρε; Ρωτούσε εμάς ο ελεγκτής.
– Αλήθεια κύριε Ελεγκτά.
– Και που πάτε βρε;
– Να εδώ στη στάση Παπακωνσταντίνου θα κατέβουμε. Πάμε στο μπα-

κάλικο ν’ αγοράσουμε ελιές. Έχουμε μια δραχμή.
– Και εισιτήριο δεν θα πληρώσετε;
Μα τσουπ, είχε ήδη ανοίξει η πόρτα, αφού έξυπνα είχε πατήσει το κου-

δούνι ένας ναύτης, και τσουφ πηδώντας κατεβαίναμε και μη τους είδατε τους
μπόμπιρες και μη του απαντήσατε που νομίζουν πως όλα είναι δικά τους και
μπορούν να κάνουν ότι θέλουν· και που πάνε τώρα ποδαρόδρομο τρεις στά-
σεις μέχρι το σταθμό. Αμ! δε! Τρεις στάσεις. Γιατί στον Αϊ-Διονύση μπαίναμε
στο σκαμπανεβασμένο Τραμ της Παραλίας και πηγαίναμε μέχρι Τελωνείο.
Εκεί πλαγιοδετούσαν τα υπερωκεάνια, Βασ. Φρειδερίκη – Ολυμπία – Νέα
Ελλάς.

Και μεις, μέναμε και κοιτάζαμε και χαζεύαμε τα μοναδικά αυτά καράβια
που ταξίδευαν στους ωκεανούς μοναδικά και αγαπημένα που ακόμα και σή-
μερα κλεισμένα είναι βαθιά σε κάποιο σεντούκι της καρδιάς μας.
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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
ΤΟ ΤΡΑΜ ΠΟΥ ΖΗΣΑΜΕ

Δεκαετία του ’50
Tου ΧαράλαμπουΔρακάτου

Προέδρου της
Πολιτιστικής Ενώσεως

Περάματος

Ένα χρόνο μετά την οδυνηρή ήττα στον ελληνοτουρκικό πό-
λεμο του 1897, η Ελλάδα πορεύεται ακροβατώντας πάνω
σε πολλά προβλήματα, αλλά και σε ένα ξεχωριστό, αυτό

της ‘’Γλώσσας’’ και συγκεκριμένα ανάμεσα σε δύο ‘’γλώσσες’’, την
καθομιλουμένη δημοτική και την επίσημη καθαρεύουσα. Ο εκδη-
μοκρατισμός του εκπαιδευτικού συστήματος κρίνεται αναγκαίος και
η αρχή επιχειρείται με τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική.

Η πρώτη απόπειρα έγινε το 1898, όταν η βασίλισσα Όλγα έδωσε
τη σχετική εντολή στη γραμματέα της και λογία Ιουλία Σωμάκη, προ-
καλώντας τη μήνη των αρχαϊστών. Τη μεταγλώτισση των Ευαγγελίων
στη δημοτική ενθάρρυνε και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Προκόπιος
Β’ (Οικονομίδης).

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1901 η εφημερίδα «Ακρόπολις» του Βλάση
Γαβριηλίδη άρχισε να δημοσιεύει σε συνέχειες το Ευαγγέλιο του
Ματθαίου σε μετάφραση του λογοτέχνη και μέγα δημοτικιστή Αλέ-
ξανδρου Πάλλη, υπό τον τίτλο «Το έργον της Βασιλίσσης η “Ακρό-
πολις” το συνεχίζει». Η αντίδραση των καθηγητών και φοιτητών της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν άμεση. Σε ανα-
κοίνωσή τους χαρακτηρίζουν τη μεταγλώττιση του Πάλλη «γελοι-
οποίηση των τιμαλφεστέρων του έθνους κειμηλίων».

Τη σκυτάλη παραλαμβάνουν οι εφημερίδες «Σκριπ», «Καιροί»
και «Εμπρός», που εμφανίζουν τους δημοτικιστές ως άθεους, προ-
δότες και πράκτορες των Σλαύων, λόγω της ρωσικής καταγωγής της
βασίλισσας Όλγας. Στις 17 Οκτωβρίου το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινούπολεως με έγγραφό του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος αποδοκίμασε τη μεταγλώττιση ως «βέβηλη».
Ο εκδότης της «Ακροπόλεως» βρέθηκε στριμωγμένος από την πλη-
θώρα των αντιδράσεων και τρεις ημέρες αργότερα αποφάσισε τη
διακοπή της δημοσίευσης.

Τις επόμενες ημέρες το κλίμα φανατίστηκε περισσότερο. Στις 5

και 6 Νοεμβρίου, οι φοιτητές, με την ενθάρρυνση της «δεληγιαννι-
κής» αντιπολίτευσης, πραγματοποίησαν θορυβώδεις διαδηλώσεις
στο κέντρο της Αθήνας. Συγκρούστηκαν με την αστυνομία και λιθο-
βόλησαν τα γραφεία της «Ακροπόλεως».

Στις 8 Νοεμβρίου διοργανώθηκε μεγάλο συλλαλητήριο στους
Στύλους του Ολυμπίου Διός, με αίτημα τον αφορισμό των υπευθύνων
της μεταγλώτισσης. Στις συγκρούσεις που ακολούθησαν με την
αστυνομία, τρεις φοιτητές και πέντε πολίτες έχασαν τη ζωή τους (Ν.
Πάνστρας, Α. Παπαναστασίου, Ε. Παπαντωνίου, Ε. Δράκος, Ι. Διβά-
ρης, Φ. Ρήγος, Ι. Στεφανίδης, Στράτος, αγνώστων λοιπών στοιχείων),
ενώ άλλοι 70 τραυματίστηκαν. Για λίγες ακόμη ημέρες, οι φοιτητές
θα παραμείνουν οχυρωμένοι στο πανεπιστήμιο και θα αποχωρήσουν
τελικά στις 12 Νοεμβρίου.

Την ίδια ημέρα, όπως αναφέρουν οι ‘’Ιστορικές πληροφορίες του
Sansimera ‘’, και υπό το βάρος των αιματηρών εξελίξεων παραιτή-
θηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Προκόπιος Β’ και στις 11 Νοεμβρίου
η κυβέρνηση του «τρικουπικού» Γεωργίου Θεοτόκη (11 Νοεμβρίου),
αν και διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή και την προηγου-
μένη είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ένα μήνα αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου, οι φοιτητές συγκρότη-
σαν και νέο συλλαλητήριο, αυτή τη φορά ειρηνικό, στους Στύλους
του Ολυμπίου Διός. Αφού πρώτα έκαψαν ένα αντίτυπο της μεταγλώ-

τισσης του Ευαγγελίου, στη συνέχεια ενέκριναν ψήφισμα, με το
οποίο αξίωναν τη λήψη μέτρων για τη μη κυκλοφορία του μεταγλωτ-
τισμένου κειμένου του Ευαγγελίου στη δημοτική και την αυστηρή
τιμωρία καθενός που θα επιχειρούσε μεταγλώττισή του στο μέλλον.

Ετσι έληξε ενα ακόμη ‘’ θέμα’’ που ταλάνισε την πατρίδα μας την
εποχή αυτή.Αν κα το θέμα του ‘’Δημοτικισμού’’ ποτέ δεν έσβησε και
τακτικά οι αντιδράσεις δημιουργούσαν καταστάσεις.

Το γλωσσικό όπως ειπαμε ποτέ δεν ησύχαζε ,είχε τους υπέρ και
κατά έγινε ακόμη και  όπλο κομματιπολιτικής αντιπαράθεσης,στην
ουσία έληξε την δεκαετία του 1970. 

Η πρώτη ουσιαστική κίνηση έγινε το 1964 απο την κυβέρνηση
Γ.Παπανδρέου με τον Ευάγγελο Παπανούτσο και τελικά το 1974 με
την κυβέρνηση κ. Καραμανλή και υπουργό παιδείας τον Γ.Ράλλη

«Ευαγγελικά»: Ο «πόλεμος» του Ευαγγελίου
Ως «Ευαγγελικά ή Ευαγγελιακά» έμειναν στην ιστορία τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αθήνα 

με αφορμή τη μεταγλώττιση του Ευαγγελίου στη δημοτική

Του Τάσου Μπασιά
Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου



Όταν ο Πλούταρχος μιλούσε για τη δουλεία των οφειλετών!
Ο Πλούταρχος (περ.45 μ.Χ.-120) ήταν Έλληνας ιστορικός,

βιογράφος και δοκιμιογράφος. Καταγόταν από εύπορη οικο-
γένεια και έλαβε αξιόλογη φιλοσοφική, επιστημονική, ιστο-
ρική και φιλολογική μόρφωση. Αναφέρεται ότι σπούδασε στην
Ακαδημία των Αθηνών, όπου είχε δάσκαλο τον Αμμώνιο.

Γεννημένος στη μικρή πόλη της Χαιρώνειας, στην Βοιωτία,
πιθανώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτο-
κράτορα Κλαύδιου, ο Μέστριος Πλούταρχος ταξίδεψε πολύ
στον μεσογειακό κόσμο της εποχής του και δύο φορές στη
Ρώμη. Είχε φίλους Ρωμαίους με ισχυρή επιρροή, ανάμεσα
στους οποίους ξεχωρίζουν ο Soscius Senecio και ο Funda-
nus, και οι δύο σημαντικοί Συγκλητικοί, στους οποίους ήταν
αφιερωμένα ορισμένα από τα ύστερα κείμενά του.

Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Χαιρώνεια,
όπου λέγεται ότι μυήθηκε στα μυστήρια του Απόλλωνα. Ήταν
πρεσβύτερος των ιερέων του Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελ-
φών, όπου ήταν υπεύθυνος για την ερμηνεία των χρησμών
της Πυθίας, αξίωμα που κράτησε για 29 έτη έως τον θάνατό
του. Έζησε μια ιδιαίτερα δραστήρια κοινωνική και πολιτική
ζωή, κατά τη διάρκεια της οποία παρήγαγε ένα απίστευτο cor-
pus κειμένων, που επιβίωσαν ως την εποχή μας.

«ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ»
«Ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλ-

θακότητας»! Το είπε ο Πλούταρχος τον 1ο μ.Χ. αιώνα και να
που έφθασε η στιγμή να εκτιμηθούν οι λόγοι του.«Έχεις; Μη
δανείζεσαι γιατί δεν σου λείπουν. Δεν έχεις; Μη δανείζεσαι
γιατί δεν θα ξεπληρώσεις το χρέος σου», προβλέπει ο μεγά-
λος συγγραφέας της αρχαιότητας και ας βγει κάποιος να αν-
τιπαραθέσει, ότι δεν έχει δίκιο.

Δυσάρεστα επίκαιρο είναι το έργο του «Περί του μη δειν
δανείζεσθαι» (από τα Ηθικά), που κυκλοφόρησε σε νέα έκ-
δοση από τη «Νεφέλη» με τον τίτλο «Οι συμφορές του δανει-
σμού». Γιατί πράγματι, τις συμφορές που συσσωρεύονται στον
άνθρωπο, ο οποίος καταφεύγει στο δανεισμό απαριθμεί με

τρόπο καυστικό, αυστηρό και καίριο ο Πλούταρχος σ΄αυτό το
μικρό κείμενο, που δεν μπορεί να διαβαστεί σήμερα απλώς
«εγκυκλοπαιδικά», αφού οι παραλληλίες με τα σύγχρονα τε-
κταινόμενα παραφυλάνε  σε κάθε στίχο.

«Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων των δανειστών τους. Είναι
δούλοι δούλων αναιδών και βάρβαρων και βάναυσων». Και
οι δανειστές «Μετατρέπουν την αγορά σε κολαστήριο για τους
δύσμοιρους οφειλέτες, σαν όρνεα τους κατακρεουργούν και
τους κατασπαράζουν βυθίζοντας το ράμφος στα σωθικά
τους». λέει κατηγορηματικά ο χαιρωνίτης ρήτορας. Και επι-
χειρηματολογεί.

Και φέρνει παραδείγματα από την ιστορία της εποχής του,
από τους μύθους αλλά και από τα παθήματα των απλών αν-
θρώπων. Και χιούμορ επιστρατεύει ενίοτε μάλιστα μαύρο!
Γιατί το κείμενο _μία ομιλία στην πραγματικότητα_ δεν γρά-
φτηκε τυχαία. Η Αθήνα και οι άλλες Ελληνικές πόλεις μαστί-
ζονταν από τις συνέπειες της υπερχρέωσης, όταν ο Πλούταρ-
χος περί το 92 μ. Χ αποφάσισε να μιλήσει μπροστά σε ακρο-
ατήριο για τις σοβαρές συνέπειες του δανεισμού.

Σε ποιους ήταν χρεωμένοι τότε οι άνθρωποι; Σε δικούς τους
αλλά κυρίως σε ξένους πιστωτές ως επί το πλείστον Ρωμαίους.
«. κουβαλώντας μαζί τους σάκους και συμφωνητικά και συμ-
βόλαια σαν δεσμά εναντίον της Ελλάδος, την οργώνουν από
πόλη σε πόλη και σπέρνουν χρέη που πολλά βάσανα φέρνουν
και πολλούς τόκους, και που δύσκολα ξεριζώνονται ενώ οι βλα-
στοί τους περικυκλώνουν τις πόλεις, τις εξασθενούν και τελικά
τις πνίγουν», λέει παραστατικά ο Πλούταρχος. Και τι προτείνει;

«Φύγε να γλυτώσεις από τον εχθρό και τύραννο  σου, τον
δανειστή που θίγει την ελευθερία σου, βάζει πωλητήριο στην
αξιοπρέπειά σου κι αν δεν του δίνεις, σε ενοχλεί• αν πουλή-

σεις, ρίχνει την τιμή• αν δεν πουλήσεις σε αναγκάζει• αν τον
πας στο δικαστήριο προσπαθεί να επηρεάσει την έκβαση της
δίκης• αν του ορκίζεσαι σε προστάζει• αν κρατάς την πόρτα
κλειστή στήνεται στο κατώφλι και σου βροντά αδιάκοπα.».

- Αλλά ο Πλούταρχος δεν κατακεραυνώνει μόνον τους πι-
στωτές. Και ας μη βιαστούν οι αναγνώστες του να βγάλουν
εύκολα συμπεράσματα κάνοντας βολικούς συσχετισμούς. Δεν
φταίει μόνον ο δανειστής. Ευθύνεται πρωτίστως ο δανειζό-
μενος με την άφρονα συμπεριφορά του και την επιθυμία του
για πολυτέλεια και τριφυλή ζωή (μας θυμίζει κάτι αυτό;), φω-
νάζει ο συγγραφέας. «Διότι χρεωνόμαστε για να πληρώσουμε
όχι το ψωμί και το κρασί μας, μα εξοχικές κατοικίες, δούλους,
μουλάρια, ανάκλιντρα και τραπεζώματα. ».

– Κι αν ο Πλούταρχος κατακεραυνώνει έτσι τους συγχρό-
νους τους, τι θα έλεγε για τα εορτοδάνεια και τα δάνεια για
καλοκαιρινές διακοπές, που διαφημίζονταν από τις Τράπεζες
μέχρι πρότινος βρίσκοντας φυσικά, πολλούς «αγοραστές».
Και το αποτέλεσμα ποίο είναι; «Για να διατηρήσουμε την ελευ-
θερία μας ενώ έχουμε συνάψει δάνεια κολακεύουμε ανθρώ-
πους που καταστρέφουν σπιτικά, γινόμαστε σωματοφύλακες
τους, τους καλούμε σε γεύματα, τους προσφέρουμε δώρα και
τους πληρώνουμε φόρους».

– Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα χαμηλών τόνων,
όπως θεωρείται ο Πλούταρχος από τους μελετητές του είναι
τόσο αυστηρός σ΄ αυτό το έργο και δείχνει τόσο πάθος κατα-
δικάζοντας το φαινόμενο του αλόγιστου δανεισμού αφ΄ ενός
και της απληστίας και βαναυσότητας των δανειστών από την
άλλη είχε οδηγήσει στον παρελθόν στην υπόθεση ότι το έγρα-
ψε σε νεαρή ηλικία. Πράγμα λανθασμένο, όπως απέδειξε η
σύγχρονη έρευνα.

´ Η αδυναμία των ανθρώπων να ξεφύγουν από τα δεινά του
δανεισμού φαίνεται ότι απασχολούσε πολύ τον μεγάλο βιο-
γράφο της αρχαιότητας. «Άνθρωπος που μπλέκει μια φορά,
μένει χρεώστης για πάντα και σαν το άλογο που του έχουν
φορέσει χαλινάρι, δέχεται στη ράχη του τον έναν αναβάτη με-
τά τον άλλον», γράφει.

Δευτέρα 23/9/19. ‘Ένας ακόμα συνάδελ-
φος, ο εργοδηγός του εργοστασίου του
Πειραιά Νίκος Χαριτόπουλος πήρε το

δρόμο της συνταξιοδότησης. Εξαίρετος συνά-
δελφος, καλός φίλος, καλός τεχνίτης, ένας άν-
θρωπος «παιδί» των ΗΣΑΠ, ένας άνθρωπος
που πραγματικά αγαπούσε την δουλειά του. Οι
τελευταίες κουβέντες που κάναμε στο γραφείο
του ήταν η αφορμή για αυτό το άρθρο. Είπε ο
Νίκος «-Δείτε το σημερινό παρουσιολόγιο.
Εμένα μου φέρνει θλίψη αυτή η εικόνα». Και
είδαμε τι εννοούσε.

Τριάντα εφτά. Τόση ήταν η δύναμη του εργο-
στασίου του Πειραιά την 23/9.  Άντε να προσθέ-
σουμε δυο, τρεις που είχαν άδεια. Πάλι κάτω
από σαράντα άτομα είναι. Σκορπισμένοι στα τμή-
ματα του εργοστασίου. Αέρας, Πόρτες (στους
Χασομέριδες λέγαμε παλιότερα από το επίθετο
των τεχνιτών που εργάζονταν εκεί), Μηχανουρ-
γείο, Ξυλουργείο,  Ηλεκτρικό, Εφαρμοστήριο,
Επισκευή, Κινητήρες, Ταπετσέρικο, Μπογιατζί-
δικο, Ψυκτικοί , Συμπιεστές. Μπορεί να ξέχασα
κάποια, ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι. Σε
αρκετά τμήματα υπάρχουν ένα με δύο άτομα.

Παλιότερα έκαναν και επιμεταλλώσεις, πε-
ριελίξεις,  επισκεύαζαν τα μηχανήματα τους,
υπήρχε και χυτήριο. Μια πολύβουη κυψέλη
τεχνιτών, ένα εργοστάσιο. Το εργοστάσιο Πει-
ραιά των ΗΣΑΠ και παλιότερα ΕΗΣ – ΣΑΠ. Η
ιστορία λέει ότι κάποτε κατασκεύαζαν και τα
βαγόνια μας. Είχαν φτιάξει την Βασιλική Άμα-
ξα, ένα σιδηροδρομικό κόσμημα, τώρα βρί-
σκεται στο μουσείο του ΟΣΕ. Παλιότερα το κα-
μίνι άναβε κάθε μέρα. Σήμερα ανάβει μερικές

φορές τον χρόνο. Εδώ η τεχνολογική εξέλιξη
αλλά και οι ανάγκες της εταιρίας, φέρνουν σε
δεύτερη μοίρα το καμίνι.

Κάθε τμήμα και μια εγκυκλοπαίδεια τεχνο-
γνωσίας. Λέμε καμιά φορά στις μαζώξεις  των
συνδικαλιστών ότι χρειάζεσαι ένα μήνα να εκ-
παιδεύσεις έναν εκδότη, τρεις μήνες έναν ηλε-
κτροδηγό και έξι μήνες ένα τοπικό ρυθμιστή ή
σταθμάρχη β’ όπως ονομάζονταν παλιότερα
στους ΗΣΑΠ. Αλλά ένα τεχνίτη μπορεί να μην
καταφέρεις να τον εκπαιδεύσεις ποτέ. Πέρα
από την αντίστοιχη τεχνική σχολή που πρέπει
να έχει τελειώσει πρέπει «να πιάνει το χέρι του
και να κόβει το μυαλό του». Αλλά πρέπει και να
μην τον τρομάζουν οι μουτζούρες και τα γράσα. 

Αυτό που διακρίνει το εργοστάσιο, αυτό που
παραδέχονται όλοι όσοι πέρασαν από αυτό εί-
ναι το «οικογενειακό» κλίμα που υπάρχει με-
ταξύ των τεχνιτών. Συνάδελφοι στην δουλειά,
έγινα φίλοι στην ζωή, βάφτισε ό ένας το παιδί
του άλλου, δέθηκαν μεταξύ τους. Σε αυτό το
κλίμα είναι πιο εύκολο να έχεις και μια πολιτι-
κή ζύμωση, πολύτιμη για εμάς που ασχολού-
μαστε με το συνδικαλισμό.  Από εδώ έχουν φυ-
τρώσει εξαίρετοι συνδικαλιστές που άφησαν το

στίγμα τους στην ιστορία του συνδικαλισμού
στην χώρα μας. Για το σωματείο μας το εργο-
στάσιο ήταν το «βαρύ πυροβολικό» του. Μπρο-
στάρηδες σε όλα.

Όμως σήμερα μετράμε κάτω από σαράντα
μαστόρους. Η μεγάλη ζημιά είναι η τεχνογνω-
σία που χάνεται. Πριν χρόνια έφυγε με σύντα-
ξη και ο τελευταίος τεχνίτης των περιελίξεων.
Είπαν τότε ότι την δουλειά αυτή θα την αναλά-
βουν εργολάβοι «απ’ έξω απ’ την μάνδρα». Σή-
μερα μετά από δέκα χρόνια τρομάξαμε να
βρούμε έναν που να ανταποκρίνεται στις ανάγ-
κες των κινητήρων μας. Αφού αλλάξαμε καμ-
πόσους εργολάβους, μέχρι και στο εξωτερικό
πήγαν οι ρότορες.  Έχουμε πολλά τέτοια πα-
ραδείγματα. 

Αν περάσει κάποιος από το χρωματιστήριο,
το μπογιατζίδικο όπως λέμε, θα βρει τον Αν-
δρέα μόνο του. Θα έπρεπε να έχει φύγει με
σύνταξη, όμως επέλεξε να μείνει όσο αντέ-
χουν τα χέρια του. «-Τα αγαπάω τα τρένα», λέ-
ει.«-Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι μες στις μου-
τζούρες των γκραφιτάδων».» -Τί θα κάνεις
ένας άνθρωπος μόνος σου;» τον ρωτάμε.  «-
Ότι μπορώ περισσότερο. Φέρτε μου ένα παιδί

να με βοηθήσει και να του μάθω την δουλειά
και θα δεις τι θα κάνω».

Έτσι λέμε όλοι εδώ στο εργοστάσιο. «-Φέρ-
τε κόσμο να μάθει και να βοηθήσει. Έξω η
ανεργία καλπάζει». Τελευταία συνδικαλιστές
της εταιρείας αλλά και του σωματείου μας ανέ-
δειξαν σε μείζον ζήτημα την έλλειψη ανταλ-
λακτικών. Είπαμε τότε ότι αυτό είναι μια ανοη-
σία, ένα δευτερεύων ζήτημα. Γιατί η έλλειψη
μπορεί να καλυφθεί άμεσα. Άνθρωποι να τα
τοποθετήσουν που θα βρεθούν;  Αυτό πρέπει
να είναι το πρώτο ζητούμενο. Οι συνδικαλιστές
οφείλουν να βλέπουν μπροστά, να προβλέ-
πουν καν να προλαβαίνουν τις εξελίξεις. Δυ-
στυχώς όμως ένα από τα μεγάλα προβλήματα
που έχει τα συνδικαλιστικό κίνημα είναι ακρι-
βώς αυτό. Η αδυναμία να βλέπουν μπροστά.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η έλλειψη των τε-
χνιτών μαστίζει όλη την γραμμή των ΗΣΑΠ. Ατ-
τική, Θησείο, Φάληρο, Πειραιάς. Θα μπορούσε
το άρθρο αυτό να επεκταθεί σε όλους τους χώ-
ρους. Να μας συγχωρούν οι συνάδελφοι που
δεν έγινε, αυτό οφείλεται μόνο και μόνο στο
ότι ο συντάκτης του παρόντος δεν έχει ακριβή
εικόνα της κατάστασης λόγω του περιορισμού
εργασιακά, στον χώρο του εργοστασίου. Όμως
θα επανέλθουμε στο θέμα της έλλειψης τεχνι-
τών σε μεταγενέστερο χρόνο επεκτεινόμενοι
σε άλλους χώρους.

ΥΓ. Για την αξιοποίηση του εργοστασίου
ως οικόπεδο έχουν πολλά γραφεί στην εφη-
μερίδα αυτή. Δεν είναι ο σκοπός του άρθρου
να αναφερθεί στον χώρο, παρά μόνο στους αν-
θρώπους.
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Του Παναγιώτη Κοντογιάννη
Μέλος του ΔΣ του Σωματείου 

Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ

Του 
Γιώργου Πάσχου

Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ!!!
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ
Με αφορμή την τετραήμερη εκδρομή

που θα πραγματοποιήσει το Σωματείο μας
σε λίγες μέρες στα ορεινά χωριά του Νο-
μού Ξάνθης όπου για 13η χρονιά θα βρα-
βεύσουμε τους αριστούχους μαθητές-μα-
θήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης θεωρούμε
σκόπιμο με λίγα και απλά λόγια να ανα-
φερθούμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης, στα Πο-
μακοχώρια και στους κατοίκους της πε-
ριοχής, τους Πομάκους.

Ας κάνουμε την αρχή από το Γυμνάσιο
Σμίνθης. Η Σμίνθη βρίσκεται στα ορεινά
του νομού Ξάνθης, απέχει 14 χιλιόμετρα
από την πόλη της Ξάνθης. Το Γυμνάσιο της
Σμίνθης πρωτολειτούργησε το 1983 και οι
πρώτοι μαθητές τρεις στον αριθμό προέρ-
χονταν από τα χωριά Σμίνθη και Μύκη.
Στην αρχή το συστεγαζόταν με το δημοτι-
κό σχολείο της Σμίνθης. Αργότερα μετα-
φέρθηκε στο ισόγειο μιας διώροφης οι-
κοδομής που προοριζόταν να γίνει καφε-
νείο. Το 1992 γράφτηκαν στο Γυμνάσιο οι
δύο πρώτες μαθήτριες, έτσι έγινε η αρχή
της ισότητας των δύο φύλων. Το 1997 το
Γυμνάσιο απέκτησε το δικό του συγκρό-
τημα κτιρίων όπου σήμερα τα μαθήματα
των τριών τάξεων παρακολουθούν πάνω
από 150 μαθητές και μαθήτριες που τελει-
ώνοντας το Γυμνάσιο συνεχίζουν τις
σπουδές τους στο Λύκειο και σε μεγάλο
ποσοστό μετά στα ανώτερα και ανώτατα
πνευματικά ιδρύματα της χώρας. Τα παι-
διά του Γυμνασίου Σμίνθης προέρχονται
από πολλά χωριά της περιοχής και φθά-
νουν στο σχολείο με τη χρήση λεωφορεί-
ων του ΚΤΕΛ καθώς και ΤΑΞΙ, το δε κό-
στος της μεταφοράς τα αναλαμβάνει το
κράτος. Στο Γυμνάσιο Σμίνθης διδάσκουν
είκοσι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. 

ΠΟΜΑΚΟΙ
Οι Πομάκοι είναι ένα από τα 22 Φραγ-

κικά φύλα κοινής καταγωγής με τους
υπόλοιπους Έλληνες, μιλούσαν τα αρχαία
Ελληνικά και είχαν αναπτύξει αξιόλογο
πολιτισμό. Την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου
είχαν έναν δυναμικό στρατό με επικεφα-
λής τον Στρατηγό Λάγαρο. 

Η ονομασία Πομάκος πιθανόν να προ-
έρχεται από τη βουλγαρική λέξη «πομάκ»
που σημαίνει βοηθώ.

Τα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατο-
ρίας όλη η ορεινή Θράκη ονομάζεται
Αχριδώ και οι κάτοικοι Αχριάνες και αρ-
γότερα Αγριάνες. Τα προβλήματα των
Αγριανών αρχίζουν από την κάθοδο των
Βουλγάρων. Δέχονται συχνές επιθέσεις
από τους Βουλγάρους και το 850 μ.Χ οδη-
γούνται στον Αγρά Ποταμό για να βαπτι-
στούν από Βούλγαρους στρατιώτες. Το
1325 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας Ανδρόνικος δεν
κατάφερε να διώξει τους Βουλγάρους και
αναγκάζεται να υπογράψει συνθήκη ειρή-
νης. Στη συνέχεια οι Τούρκοι καταλαμβά-
νουν την Θράκη και έτσι χάνεται η πολιτι-
σμική ταυτότητα των Αγριανών. Το 1878
ήρθαν στην χώρα μας ως μετανάστες από
την ανατολική Ρωμυλία 15.000 περίπου
Πομάκοι οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό
τους ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ελάχιστοι
ήταν οι Μουσουλμάνοι. Η τότε κυβέρνηση
τους εγκατέστησε στις ορεινές περιοχές
της Θράκης περιορίζοντας τους να ασχο-
λούνται μόνο με την κτηνοτροφία και τη
γεωργία και μη επιτρέποντας να έχουν
επαφές με τα αστικά κέντρα. 

Επειδή οι Πομάκοι είναι μουσουλμάνοι
στο θρήσκευμα, αντιμετωπίστηκαν από
την ελληνική πολιτεία, ως πολίτες δεύτε-

ρης κατηγορίας. Έτσι δημιουργήθηκε
πρόσφορο έδαφος για κάθε λογής προ-
παγάνδας και κυρίως εθνικιστικής. Οι Πο-
μάκοι είναι ένα λαός υπερήφανος, εγκάρ-
διοι και ζεστοί άνθρωποι, ακάματοι εργά-
τες της άγονης γης τους ασχολούνται με
την κτηνοτροφία και τη γεωργία, καλλιερ-
γούν τον φημισμένο σ’ όλο τον κόσμο κα-
πνό ποικιλίας «Μπασμά», την πεντανόστι-
μη βουνίσια πατάτα, παράγουν δε γευστι-
κότατα καρύδια, λίγα κάστανα, λίγα
όσπρια και καυσόξυλα τα οποία πουλάνε
στην Ξάνθη. Πολύ εύκολα μπορεί κανείς
να τους πλησιάσει και να έχει μαζί τους
μία απλή, φιλική και ανθρώπινη επικοι-
νωνία. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα στα
χωριά τους δεν υπάρχει τουριστική υπο-
δομή, αν και διαθέτουν όλα τα προσόντα
για να αναπτύξουν τον αγροτουρισμό. Οι
Πομάκοι ενώ είναι μουσουλμάνοι στο
θρήσκευμα ακόμη και σήμερα διατηρούν
αρκετά χριστιανικά έθιμα στις λατρευτικές
τους συνήθειες. Έτσι ακόμη και σήμερα
σταυρώνουν το ψωμί πριν το κόψουν,
γιορτάζουν τις εορτές των Αγίων Γεωργί-
ου-0Δημητρίου και Βασιλείου, αναφέρον-
ται δε με μεγάλη ευλάβεια για την Πανα-
γία Θεοτόκο «Τεοτόκος» όπως την ονομά-
ζουν. Μιλούν τρεις γλώσσες ελληνικά,
βουλγαρικά, τουρκικά. Στην καθημερινό-
τητά τους μιλούν την τουρκική γλώσσα,
διατηρούν τα δικά τους ήθη και έθιμα και
είναι απόλυτοι στο Κοράνι. Η ελληνική πο-
λιτεία πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για αυ-
τούς τους ανθρώπους τους οποίους έχει
τελείως εγκαταλείψει. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της
εγκατάλειψης είναι το παράπονο που είχε
εκφράσει ένας Πομάκος της Ξάνθης, λέ-
γοντας: «Στα ξένα είμαι Έλληνας μα στην
Ελλάδα ξένος. Η πολιτιστική μας κληρο-
νομιά, που είναι η γλώσσα μας και τα έθι-
μά μας είναι ακόμη ζωντανά στην περιοχή
μας και είμαστε περήφανοι γιατί το κατα-
φέραμε μόνοι μας, χωρίς καμία απολύτως
στήριξη. Πάντως μας όφειλε η Ελληνική
πολιτεία μία κάποια βοήθεια, γι’ αυτό νιώ-
θουμε αδικημένοι. Είναι πολύ άσχημο να
προσπαθούν κάποιοι με θράσος να σου
ακρωτηριάσουν τις ρίζες σου, την ιστορία
που έχεις κληρονομήσει από τους παπ-
πούδες σου. Είναι εγκληματικό εσύ να θέ-
λεις να υπηρετήσεις με υπερηφάνεια την
πατρίδα σου και η ίδια η πατρίδα να κάνει
ότι δεν σε βλέπει. Με ποιο δικαίωμα μας
ξεριζώνουν εδώ και χρόνια την ταυτότητά
μας, λόγω του θρησκεύματος μας, με ποιο
δικαίωμα τα παιδιά μας πρέπει τα μισά
μαθήματα να τα κάνουν στα τουρκικά, στα
μειονοτικά σχολεία της περιοχής; Η μει-

ονότητα στην Θράκη είναι θρησκευτική
και όχι τουρκική. Οι παππούδες μας και
οι πατεράδες μας πολέμησαν για την πα-
τρίδα, το χώμα στα Πομακοχώρια έχει πο-
τιστεί με αίμα Ελλήνων χριστιανών και Ελ-
λήνων Πομάκων, αδέλφια στη ζωή αδέλ-
φια και στον θάνατο, εμείς δεν το ξεχνά-
με». Δεν υπάρχουν σχόλια στο δίκαιο πα-
ράπονο του Έλληνα Πομάκου πολίτη.

ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ
Πομακοχώρια ονομάζονται τα ορεινά

χωριά που βρίσκονται κατά μήκος της
οροσειράς της Ροδόπης. Στην ορεινή πε-
ριοχή της Ξάνθης, στα βορειοανατολικά
του νομού, βρίσκονται πολλοί οικισμοί
γνωστοί ως χωριά της ορεινής περιοχής
Εχίνου, αυτά είναι τα Πομακοχώρια. Τα
χωριά αυτά βρίσκονται σκαρφαλωμένα
άλλοτε στους πρόποδες ορεινών όγκων
και άλλοτε σε ράχες βουνών ή σε μικρούς
λόφους και σήμερα αποτελούν για τους
επισκέπτες σημαντικό πόλο έλξης. 

Πομακοχώρια δεν υπάρχουν μόνο στον
Νομό της Ξάνθης αλλά απαντώνται σε
ολόκληρο το μήκος της Θράκης με την
Βουλγαρία. Σύμφωνα δε με τη Συνθήκη
της Λωζάννης το 1923, τα Πομακοχώρια
μοιράζονται οριστικά ανάμεσα σε Ελλάδα
και Βουλγαρία. Στην Ελλάδα στους νο-
μούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου υπάρ-
χουν 160 μικρά και μεγάλα Πομακοχώρια.
Στον Νομό της Ξάνθης υπάρχουν είκοσι
Πομακοχώρια τα οποία σήμερα εύκολα
μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει. Η ελεύ-
θερη μετακίνηση των πολιτών από και
προς τα Πομακοχώρια έγινε μετά το 1981,
πριν το 1981 για να πάει κάποιος επισκέ-
πτης στα Πομακοχώρια χρειαζόταν ειδική
άδεια από την πολιτεία.

Τα Πομακοχώρια μπορεί σήμερα εύκο-
λα να τα προσεγγίσει κανείς ακολουθών-
τας τον δρόμο που οδηγεί από την Ξάνθη
στην Σταυρούπολη σε μία παράλληλη πο-
ρεία με την κοίτη του ποταμού Κόσυνθου
για περίπου 8 χιλιόμετρα και μετά ο δρό-
μος δεξιά μας, μας οδηγεί στον Εχίνο. Το
πρώτο μεγάλο πομακοχώρι που συναντάει
κανείς ανεβαίνοντας προς την Κούλα είναι
η Σμίνθη (παλιά Σμίτσια) που γύρω της
συγκεντρώνει πολλούς μικρότερους οικι-
σμούς. Αμέσως μετά τη Σμίνθη, μια παρά-
καμψη βγάζει σε μια υπέροχη διαδρομή
που ενώνει την Ξάνθη με τη βορειοανατο-
λική Δράμα. Πρώτη στάση το χωριό Κύ-
κνος (παλιά Σαντνοβίτσα) με τις χαρακτη-
ριστικές πεζούλες για τα καπνά και στη
συνέχεια ο δρόμος οδηγεί σε μια εξαιρε-
τική θέση θέας προς το Μικρό Μεσεγούνι.
Ακολουθεί το χωριό Ωραίο (παλιό Γιάσο-

ρεν) απ’ όπου καταλήγει κάποιος στο ρέμα
Τσάι, όπου δίπλα σε έναν παλιό νερόμυλο
στέκεται ακόμη το πέτρινο γεφύρι του Πα-
πά. Ο δρόμος συνεχίζει προς το χωριό
Ρεύμα όπου ξεκινάει ένας δαίδαλος από
χωματόδρομους που βγάζουν στα άγρια
δάση της Χάιντους και της Τσίχλας. Πίσω
στον κεντρικό δρόμο και μετά τη Σμίνθη,
ένας δρόμος περνάει δίπλα από την όμορ-
φη Μύκη (παλιά Μουστάφτσεβο) και φτά-
νει στη μικρή πρωτεύουσα των Πομάκων,
τον Εχίνο (παλιά Σαχίν) απ’ όπου περνάει
το μεγάλο ρέμα Ποταμάκι και στον οποίο
πρωταγωνιστούν τα δύο όμορφα τζαμιά.
Μια παράκαμψη προς τα ανατολικά που
κινείται παράλληλα με το ρέμα, βγάζει στις
Σάτρες και στο Τέμενος. Στη διαδρομή θα
συναντήσετε τέσσερα πέτρινα γεφύρια,
αλλά και τις πρώτες εικόνες από τις παρα-
δοσιακές, αρχαίες, αγροτικές θημωνιές.

Από τον Εχίνο ο δρόμος συνεχίζει προς
μια δυτική διαδρομή που βγάζει στη Με-
λίβοια (παλιό Ελμαλί) η οποία είναι χτι-
σμένη σε μία μικρή πεδιάδα με καπνοχώ-
ραφα που φιλοξενεί ένα από τα παλιότερα
τζαμιά της περιοχής, αλλά και παλαιοχρι-
στιανικούς τάφους. Στα νότια βρίσκεται
και μια κυκλική διαδρομή που περνάει
από τα μεγάλα και γεμάτα κόσμο χωριά
Κοτύλη, Αιμόνιο και Πάχνη. Ο δρόμος κα-
ταλήγει στο πιο απομακρυσμένο χωριό
της περιοχής, το Δημάριο (παλιό Ντερμι-
τζίκ), που απλώνεται σε μια πλαγιά λίγα
χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βουλγα-
ρία. Στα δυτικά του χωριού ξεκινάνε και
τα μεγάλα, πυκνά δάση οξιάς, μαυρόπευ-
κου και δρυός του Γυφτόκαστρου. Αν από
τη διασταύρωση που βγάζει προς Μελί-
βοια συνεχίσετε προς τα ανατολικά, σύν-
τομα θα φτάσετε στο διάσελο του Αγίου
Ιωάννη σε μία περιοχή που πρωταγωνιστεί
ο όμορφος Ξεροπόταμος, παραπόταμος
του Κομψάτου. Στις ήρεμες όχθες του εί-
ναι χτισμένες σε τρεις συνοικίες οι Θέρ-
μες (Άνω-Μέσες και Κάτων Θέρμες). Κον-
τά στις τελευταίες, μια ταμπέλα σας οδη-
γεί σε έναν βράχο ύψους 7 μέτρων που
πάνω του είναι χαραγμένο ένα πανάρχαιο
ανάγλυφο το οποίο απεικονίζει τον περ-
σικό θεό Μίθρα. 

Συνεχίζοντας προς το μεγάλο χωριό της
Μέδουσας (παλιό Μέμκοβα), συναντάτε
ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της πε-
ριοχής τον τεκέ του Μπουνταλά Χότζα που
ανήκει στη μουσουλμανική αίρεση των
Μπεκτασήδων και που ανακαινίστηκε
πρόσφατα. Κάτω από τον τεκέ και δίπλα
από τον ξεροπόταμο, βρίσκεται ένα όμορ-
φο παλιό χαμάμ με τρούλο που λειτουργεί
ακόμα. Δίπλα του στέκεται ένα ιερό δέν-
τρο γεμάτο μικρά τάματα των πιστών.
Ακολουθούν οι Θερμές Πηγές Λουτρών
Ξάνθης που συγκεντρώνουν πολλούς επι-
σκέπτες για τις ιαματικές ιδιότητες των
νερών τους. Στο τοπίο πρωταγωνιστεί η
πολύχρωμη πλαγιά με τις αποθέσεις των
αλάτων απ’ όπου κατεβαίνουν τα αχνισμέ-
να, ζεστά νερά. Ακόμα πιο ανατολικά συ-
ναντάει κανείς το χωριό της Μέδουσας με
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπι-
τιών και το όμορφο, μονότοξο γεφύρι που
αξίζει να συνεχίσετε προς τα ανατολικά σε
έναν, παράλληλα με τον ποταμό, χωματό-
δρομο για να φτάσετε μέχρι τη μικρή Κοτ-
τάνη (παλιό Γιούβανσε). Η Κοττάνη είναι
το πιο απομονωμένο, αλλά και το πιο πα-
ραδοσιακό, όσον αφορά την αρχιτεκτονι-
κή του, πομακοχώρι, ένα κόσμημα της
ορεινής Ξάνθης.

Η Διοίκηση
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22 Ιουλίου Με 158 ναι και 142 όχι πήρε ψήφο εμπιστοσύνης
η νέα Κυβέρνηση της Ν.Δ.

22 Ιουλίου Οι διαδηλώσεις δεν έχουν τέλος στο Χονγκ-
Κονγκ.

22 Ιουλίου Σε πύρινη κόλαση η Πορτογαλία πέντε μεγάλες
πυρκαγιές κάνουν στάχτη χιλιάδες στρέμματα.

22 Ιουλίου Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκωνα.
23 Ιουλίου Ο Μπόρις Τζόνσον νέος Πρωθυπουργός της Με-

γάλης Βρετανίας.
29-30 Ιουλίου Στην Κύπρο η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουρ-

γού για συνομιλίες με τον Πρόεδρο κ. Αναστα-
σιάδη.

31 Ιουλίου Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κρήτη.
31 Ιουλίου 19χρονη και 16χρονη πνίγηκαν σε πισίνα στην Ρό-

δο δεν γνώριζαν κολύμπι.
31 Ιουλίου Η Κέρκυρα πνίγεται στα σκουπίδια.
2 Αυγούστου Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για

την αποφυλάκιση του Κορκονέα.
2 Αυγούστου Εξάρθρωση κυκλώματος κατασχέθηκαν πάν από

128 τόνοι καπνού.
3 Αυγούστου Πρωταθλητής στην κολύμβηση ο Ολυμπιακός.
3 Αυγούστου Από τον Σεπτέμβριο θα εκδίδεται από τους συμ-

βολαιογράφους η βεβαίωση περί μη οφειλής Τέ-
λους Ακίνητης Περιουσίας.

4 Αυγούστου Δύο νεκροί και 25 περιστατικά από τον Ιό του Δυ-
τικού Νείλου.

4 Αυγούστου Φωτιές σε Αρχαία Ολυμπία – Ηλεία και Φθιώτι-
δα.

4 Αυγούστου Σε κοντέινερ με μπανάνες υπήρχαν 52 κιλά κο-
καΐνης στην Θεσσαλονίκη.

4 Αυγούστου Τραγικό θάνατο βρήκε 19χρονος στην Χίο όταν
καταπλακώθηκε από μπασκέτα στο γήπεδο.

4 Αυγούστου 31 άτομα δολοφονήθηκαν στο Τέξας και στο
Οχάιο.

4 Αυγούστου Ο Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός μήνας που καταγρά-
φηκε παγκοσμίως.

5 Αυγούστου Για την ηγεσία του Δ.Ν.Τ. προτάθηκε η 66χρονη
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα από την Βουλγαρία.

5 Αυγούστου Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου από τους φρου-
ρούς της Επανάστασης στο Ιράν που μετέφερε
700.000 λίτρα καυσίμου και ανήκε στο Ιράκ.

5 Αυγούστου Δήλωση Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη «Αν καταρ-
ρεύσει η ΔΕΗ θα καταρρεύσει η χώρα».

6 Αυγούστου Στέρεψε ο Πηνειός στην περιοχή των Τρικάλων.
6 Αυγούστου Το Ιράν απειλεί με ακύρωση της «πυρηνικής»

συμφωνίας.
9 Αυγούστου Περίπου 60.000 Ρώσοι κατέβηκαν στους δρό-

μους της Μόσχας ζητώντας να επιτραπεί στους
πολιτικούς της αντιπολίτευσης να πάρουν μέρος
στις δημοτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

15 Αυγούστου Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιόνγκ Ουν
επέβλεψε τη δοκιμαστική εκτόξευση ενός νέου
όπλου σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το βορει-
οκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KGNA.

16 Αυγούστου Μετά από 8 ημέρες η βροχή έσβησε την φωτιά
στην Κεντρική Εύβοια αφού έκαψε 28.000 στρέμ-
ματα γης.

16 Αυγούστου Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άλλους δύο πυραύ-
λους αγνώστου τύπου.

17 Αυγούστου Ο Δημήτρης Κουκουλόπουλος καθηγητής από
την Κοζάνη 35 ετών κατάφερε μαζί με τον συνερ-
γάτη του να λύσουν μαθηματικό γρίφο που ταλά-
νιζε τους ειδικούς της Αναλυτικής Θεωρίας των
Αριθμών εδώ και 78 χρόνια.

17 Αυγούστου Ανησυχητική κλιμάκωση των τουρκικών προκλή-
σεων.

17 Αυγούστου Θύμα ληστείας έπεσε υπάλληλος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
Του πήραν 245.000 ευρώ.

18 Αυγούστου Παγκόσμια ημέρα των φάρων. Εκδήλωση στον
Κάβο Πάπα στην Ικαρία, που είναι ένας από τους
παλαιότερους των Βαλκανίων και από τους με-
γαλύτερους σε φωτοβολία στην Ελλάδα. Φωτίζει
από το 1890.

18 Αυγούστου Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να αγοράσει την Γροι-
λανδία.

19 Αυγούστου Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας Αμβρόσιος.

22 Αυγούστου Στην Γαλλία για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

23 Αυγούστου Επίθεση του Ρουβίκωνα σε εστιατόριο του Έκτο-
ρα Μποτρίνι στο Χαλάνδρι.

23 Αυγούστου Διπλό φονικό στην Καβάλα για μία θέση πάρ-
κινγκ.

25 Αυγούστου Μεγάλη πυρκαγιά στο Σιμόν. 

25 Αυγούστου Στην Γαλλία η σύνοδος των Μπιαρίτζ G7 για δια-
πραγμάτευση για τις εμπορικές συμφωνίες - το
ζήτημα του Αμαζονίου και το θέμα με το τάνκερ
του Ιράν.

25 Αυγούστου Οικολογική καταστροφή από τις πυρκαγιές στον
Αμαζόνιο, παγκόσμια καταστροφή.

25 Αυγούστου Σύγκρουση μικρού αεροπλάνου με ελικόπτερο
στην Μαγιόρκα.

25 Αυγούστου Ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος των Αθηναίων Κώ-
στας Μπακογιάννης.

25 Αυγούστου Εκκενώθηκαν 4 κτίρια στα Εξάρχεια.
26 Αυγούστου Μετά από 50 μήνες τέλος στα capital κοντρόλ.
26 Αυγούστου Καταιγίδα έπληξε την Μαδρίτη.
26 Αυγούστου 6 μετανάστες νεκροί και 10 τραυματίες σε τροχαία

στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
27 Αυγούστου Σεισμός 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στην πε-

ριοχή της Μαγούλας.
27 Αυγούστου Στην Αλεξάνδρεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Προκόπης Παυλόπουλος για την Βιβλιοθήκη.
27 Αυγούστου Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλη-

νίων Εξετάσεων.
28 Αυγούστου Νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Ιωσήφ Τσα-

λαγανίδης.
28 Αυγούστου Νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο Βασί-

λειος Πλιώτας.
28 Αυγούστου Ο Άγγελος Μπίνης επικεφαλής στης Εθνικής Αρ-

χής Διαφάνειας.
28 Αυγούστου Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κάρπαθο.
28 Αυγούστου Ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή του Πειραιά με

επικεφαλής τον Γιάννη Μώραλη.
28 Αυγούστου Απέδρασαν 4 κρατούμενοι από τις φυλακές Τί-

ρυνθας.
28 Αυγούστου Νέα έκρηξη στο ηφαίστειο του Στρόμπολι στην

Σικελία.
29 Αυγούστου Στο Βερολίνο για συζητήσεις με την Καγκελάριο

Μέρκελ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης.

29 Αυγούστου Στον Τζουζέπε Κόντε δόθηκε εντολή από τον
Πρόεδρο της Ιταλίας Ματαρέλα για τον σχηματι-
σμό κυβέρνησης.

30 Αυγούστου Πλέον των 500 προσφύγων με 13 βάρκες έφθα-
σαν στην Λέσβο.

30 Αυγούστου Τραγωδία σε λούνα-παρκ στον Αλμυρό 14χρονη
σκοτώθηκε.

30 Αυγούστου Μάχη αστυνομικών και αντιεξουσιαστών στα
Εξάρχεια.

1η Σεπτεμβρίου ΗΠΑ 7 νεκροί και 21 τραυματίες από επίθεση
ενόπλου.

2 Σεπτεμβρίου Τα φαινόμενα επιθέσεων στους ελεγκτές της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν
πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα.

2 Σεπτεμβρίου ΗΠΑ Σκάφος κάηκε ενώ οι επιβαίνοντες κοι-
μούνταν 34 οι νεκροί 5 οι διασωθέντες.

2 Σεπτεμβρίου ΟΙ Μπαχάμες στο έλος του κυκλώνα Ντόριαν, του
ισχυρότερου κυκλώνα που έχει πλήξει την Κα-
ραϊβική τη σύγχρονη εποχή. 7 οι νεκροί.

3 Σεπτεμβρίου Στην Ολλανδία για επίσημη επίσκεψη ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

3 Σεπτεμβρίου Καθημερινή μεγάλη ροή προσφύγων από την
Τουρκία στην Ελλάδα.

3 Σεπτεμβρίου Νέος πρωθυπουργός στην Ιταλία ο Τζιουζέπε
Κόντε.

3 Σεπτεμβρίου Πρωθυπουργός χωρίς πλειοψηφία ο Μπόρις
Τζόνσον στην Βρετανία.

4 Σεπτεμβρίου Αστυνομική επιχείρηση στην ΑΣΟΕΕ.
5 Σεπτεμβρίου Αυτοκριτική και χείρα βοηθείας για τα πλεονά-

σματα από την κα. Κριστίν Λαγκάρντ.
5 Σεπτεμβρίου Νέος κύκλος έρευνας για τη Novartis και για τη

σκευωρία εις βάρος πολιτικών προσώπων.
6 Σεπτεμβρίου Στην Θεσσαλονίκη για την 84η Διεθνή Έκθεση ο

Κυριάκος Μητσοτάκης.
7 Σεπτεμβρίου 700 πρόσφυγες έφτασαν στην Λέσβο.
8 Σεπτεμβρίου Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός μουσικός Λαυρέν-

της Μαχαιρίτσας 63 ετών.
8 Σεπτεμβρίου Κλοπή πολεμικού υλικού από τη ναυτική βάση

της Λέρου, διενεργούνται ανακρίσεις.
9 Σεπτεμβρίου Οδηγός Ι.Χ. άνοιξε πυρ σε τουριστικό λεωφορείο

κοντά στο ξενοδοχείο Κάραβελ.
9 Σεπτεμβρίου Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε πή-

ρε ψήφο εμπιστοσύνης.
10 Σεπτεμβρίου Στην Αθήνα για διαβουλεύσεις με την Ελληνική

κυβέρνηση ο Πρόεδρος της Κύπρου κ. Νίκος
Αναστασιάδης.

10 Σεπτεμβρίου Αιματηρή συμπλοκή στη λαϊκή αγορά Αγίας Πα-

ρασκευής μεταξύ πωλητών.
10 Σεπτεμβρίου Άσχημη εμφάνιση πραγματοποίησε η Εθνική

Ομάδα μπάσκετ στο παγκόσμιο κύπελλο στην Κί-
να και αποκλείστηκε.

10 Σεπτεμβρίου Ο Νίκος Ταχιάος νέος Πρόεδρος της Αττικό Με-
τρό.

11 Σεπτεμβρίου Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ισπανία, καταρ-
ρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις άνεμοι, 2 οι νε-
κροί πολλές οι καταστροφές.

12 Σεπτεμβρίου Σκύλος κατασπάραξε μωρό 2 μηνών στα Γλυκά
Νερά.

12 Σεπτεμβρίου Στους 50 οι νεκροί στις Μπαχάμες από τις πλημ-
μύρες. Στους 2.500 οι αγνοούμενοι.

12 Σεπτεμβρίου Δήλωση του Υπουργού Υγείας «Νοσεί το σύστημα
υγείας της χώρας μας».

12 Σεπτεμβρίου Πλήρης ημερών και έργων ολοκλήρωσε τον κύ-
κλο της ζωής του σε ηλικία 94 ετών ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες της μεταπολιτευτι-
κής περιόδου. Ο Αντώνης Λιβάνης υπήρξε ένας
από τους πλέον κομβικούς παράγοντες των ελ-
ληνικών πολιτικών εξελίξεων επί δεκαετίες.

15 Σεπτεμβρίου Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στο
μπάσκετ.

15 Σεπτεμβρίου Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στην Ζάκυνθο, εκ-
κενώθηκαν 2 χωριά.

15 Σεπτεμβρίου Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα εμπορίας όπλων
στην Κρήτη.

16 Σεπτεμβρίου Η Βουλή ξανανοίγει τον φάκελο Novartis.
16 Σεπτεμβρίου Τρομοκρατικό χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκατα-

στάσεις της Σαουδικής Αραβίας.
16 Σεπτεμβρίου Μπαράζ επιθέσεων στα γραφεία της Ν.Δ. και σε

τράπεζες.
19 Σεπτεμβρίου Σφοδρή καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη.
20 Σεπτεμβρίου Στην Ρώμη ο Αλέξης Τσίπρας – Συνάντηση με τον

Πάπα.
21 Σεπτεμβρίου Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Αλβανία. 105 τραυματίες-

πολλές υλικές ζημιές.
23 Σεπτεμβρίου Στην Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε
πολλές επαφές με αρχηγούς άλλων κρατών.

23 Σεπτεμβρίου Κατάρρευση σχολείου στην ΚΕΝΥΑ, 20 παιδιά νε-
κρά.

23 Σεπτεμβρίου Κατάρρευση του ταξιδιωτικού οργανισμού THO-
MAS COOK μετά από 178 χρόνια ζωής. Τεράστια
χρέη σε ξενοδόχους και χιλιάδες τουρίστες. Πολ-
λές χιλιάδες οι άνεργοι.

24 Σεπτεμβρίου Απεργία ΑΔΕΔΥ και εργατικών κέντρων Αθήνας-
Πειραιά ακίνητα παρέμειναν τα αστικά μέσα με-
ταφοράς.

24 Σεπτεμβρίου Καταρρακτώδεις βροχές με μεγάλες καταστρο-
φές στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο,
10.000 κεραυνοί, δύο οι νεκροί από τους κεραυ-
νούς στην Πελοπόννησο.

24 Σεπτεμβρίου Ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τελεί
πλέον ολοένα και περισσότερο υπό την απειλή
της παραπομπής σε δίκη.

25 Σεπτεμβρίου Συνάντηση στην Νέα Υόρκη Μητσοτάκη – Ερντο-
γάν καθώς και με 10 αρχηγούς κρατών και πρω-
θυπουργών.

25 Σεπτεμβρίου Εξαρθρώθηκε σπείρα εμπορίας βρεφών στην
Θεσσαλονίκη.

26 Σεπτεμβρίου Έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 86 ετών ο
πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιράκ.

26 Σεπτεμβρίου Σεισμός 5,8 Ρίχτερ συγκλόνισε την Κωνσταντι-
νούπολη. 20 τραυματίες μικρές υλικές ζημιές.

27 Σεπτεμβρίου Ναυάγησε σκάφος μεταναστών – προσφύγων
στις Οινούσες 7 οι νεκροί.

28 Σεπτεμβρίου Φωτιά στο γκαράζ του οχηματαγωγού πλοίου
OLYMPIC CHAMPION στο δρομολόγιο Ηγουμε-
νίτσα - Βενετία μόλις είχε πλεύσει από το λιμάνι
της Ηγουμενίτσα. Μόνο υλικές ζημιές.

28 Σεπτεμβρίου Δένδρο έπεσε πάνω σε συρμό της Γραμμής 1 του
ΜΕΤΡΟ κατά την είσοδό του στον σταθμό της Κη-
φισιάς με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του συρ-
μού καθώς και διακοπή της συγκοινωνίας για αρ-
κετές ώρες στο τμήμα Κηφισιά – Ειρήνη.

29 Σεπτεμβρίου Φωτιά στην Μόρια της Λέσβου, κάηκαν παραπήγ-
ματα 1 γυναίκα νεκρή.

Ειδήσεις  με λίγα λόγια



Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η 21η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων Νεότερου Πολι-
τισμού με θέμα: «Παραστατικές Τέχνες και Εκπαιδευτικές Δράσεις: Ερμηνεία και Εμπειρία στο Μουσείο».
Η πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνεται σε 123 Μουσεία Νεότερου Πο-

λιτισμού, μεταξύ αυτών και το Μουσείο μας, το οποίο συμμετέχει στις συναντήσεις αυτές συνέχεια από το
έτος 2006, τότε που είχαμε υποβάλλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου όλα τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά που μας είχαν ζητηθεί για τη νόμιμη λειτουργία του όπως:

– Καταστατικό με την Εγκριτική Απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά - Μητρώο Συλλογής Εκθεμάτων

-Αρχιτεκτονική μελέτη της δημιουργίας εκθεσιακών
χώρων - Μουσειογραφική μελέτη τοποθέτησης εκθε-
μάτων - Αποτελέσματα εκλογών - Συγκρότηση Διοικη-
τικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής - Ταμειακή
Διαχείριση και Προϋπολογισμό 

Ο φάκελος αυτός ενημερώνεται συνέχεια με την κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν τη
δραστηριότητα και λειτουργία του Μουσείου.

1) Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Δήμου
Ι.Π. Μεσολογγίου
Πλ. Μπότσαρη 1, 30200 Μεσολόγγι

2) Λαογραφικό Ιστορικό Φιλολογικό
Μουσείο Αιτωλοακαρνανίας
Κέντρου 20, 30100 Αγρίνιο

3) Κέντρο Λόγου και Τέχνης – Μουσείο «Διέξοδος»
Αθ. Ραζηκότσικα 25, 30200 Μεσολόγγι

4) Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
Βασ. Αλεξάνδρου 1, 21100 Ναύπλιο

5) Λαογραφικό Μουσείο Νέας Κίου
Δελλή 1, 21053 Νέα Κίος Αργολίδας

6) Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος
Alpha Bank – Ναύπλιο
Εμμανουήλ Δαλαμάγκα και Κωλέττη 4, 
21100 Ναύπλιο

7) Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας
22 024, Στεμνίτσα Αρκαδίας

8) Μουσείο Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού
Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα

9) Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων
– ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ
Διογένους 1-3, 10556 Αθήνα

10) Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, 10559 Αθήνα

11) Μουσείο Μπενάκη
Κουμπάρη 1, 10674 Αθήνα

12) Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής
Μελιδώνη 4-6, 10555 Αθήνα

13) Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Αγγ. Γέροντα 6, 10558 Αθήνα

14) Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού -
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Αγνώστων Μαρτύρων 73,17123 Νέα Σμύρνη

15) Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος
Ακτή Θεμιστοκλέους 185, Φρεατίδα Πειραιάς

16) Μουσείο Ζυγομαλά
19011 Αυλώνας Αττικής

17) Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής 
Ενδυμασίας - Λύκειον των Ελληνίδων
Δημοκρίτου 14, 10673 Αθήνα

18) Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου-Ευταξία
Παπαρρηγοπούλου 5-7, 10561 Αθήνα

19) Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος
Νίκης 39, 10558 Αθήνα

20) Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ
Χαϊδεμένου» - Πνευματικό -Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ελληνισμού της Διασποράς
Δεκελείας 152 & Ατταλείας,14342 Ν. Φιλαδέλφεια

21) Ταχυδρομικό – Φιλοτελικό Μουσείο
Πλατεία Σταδίου 5 & Φωκιανού,
Καλλιμάρμαρο, 11635 Αθήνα

22) Μουσείο Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Πανός και Θεωρίας 12, 10555 Αθήνα

23) Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη
Καρυατίδων & Καλλισπέρη 12,
Ακρόπολη, 11742 Αθήνα

24) Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών
Μεσογείων & Βορείου Ηπείρου 27, 15125 Μαρούσι

25) Μουσείο Σπετσών – Αρχοντικό
Χατζηγιάννη Μέξη, 18050 Σπέτσες

26) Μουσείο Μπουμπουλίνας
18050 Σπέτσες

27) Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών
Σιώκου 4, 10443 Αθήνα

28) Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΗΣΑΠ
Πλατ. Λουδοβίκου 1, Μέγαρο ΗΣΑΠ, 18531 Πειραιάς

29) Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό
Γ. Αβέρωφ, Ακτή Φλοίσβου, 
Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης

30) Μουσείο Λούλη – Μύλοι Λούλη
Σπετσών 1, 18755 Κερατσίνι

31) Μουσείο Βορρέ
Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, 19002 Παιανία

32) Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Κέντρο ΓΑΙΑ
Λεβίδου 13 και Όθωνος 100, 14562 Κηφισιά

33) Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
Πρωτέως 25, 14564 Νέα Κηφισιά

34) Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου – Διαδραστικό
Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα
Ανδρούτσου 7, 19014 Βαρνάβας

35) Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου
Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα

36) Μουσείο Ηρακλειδών
Ηρακλειδών 16, Θησείο, 11815 Αθήνα

37) Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
ΟλοκαυτώματοςΕυσεβίου Κηπουργού 6,
25001 Καλάβρυτα

38) Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου
Κολοκοτρώνη & Βατάτζη, 68300 Διδυμότειχο

39) Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Νέας Ορεστιάδας & Περιφέρειας Αγίων
Θεοδώρων 103, 68200 Ορεστιάδα

40) Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
«Αγγελική Γιαννακίδου»
14ης Μαΐου 63, 68100 Αλεξανδρούπολη

41) Λαογραφικό Μουσείο Κύμης
340 03 Κύμη Ευβοίας

42) Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων
Πλ. Αγίου Μάρκου 6, Ζάκυνθος

43) Λαογραφικό Μουσείο Ανδρίτσαινας
27 061 Ανδρίτσαινα Ηλείας

44) Λαογραφικό Μουσείο Καλλιθέας Ολυμπίας
Καλλιθέα 27062 Ηλεία

45) Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας
70200 Βώροι Ηρακλείου

46) Ιστορικό Μουσείο Κρήτης – Εταιρία Κρητικών
Ιστορικών Μελετών
Πλ. Καλοκαιρινού, 71202 Ηράκλειο

47) Μουσείο Μάχης της Κρήτης και Εθνικής Αντίστασης
Δουκός Μποφώρ & Μεραμβέλου,71500 Ηράκλειο

48) Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Μυρτιά 70100 Ηράκλειο

49) Λαογραφικό – Εθνολογικό Μουσείο
Μακεδονίας-Θράκης
Βασ. Όλγας 68, 54642 Θεσσαλονίκη

50) Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης,
57001 Θέρμη

51) Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23, 54622 Θεσσαλονίκη

52) Μουσείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών
Βασ. Όλγας 107, 54643 Θεσσαλονίκη

53) Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 19, 54627 Θεσσαλονίκη

54) Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αγίου Μηνά 11, 54646 Θεσσαλονίκη

55) Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου
46300 Φοινίκι Θεσπρωτίας

56) Μουσείο Εταιρίας Ηπειρωτικών Μελετών
Παρασκευοπούλου 4, 45444 Ιωάννινα

57) Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη
12ο χλμ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων -Αθηνών,
45500 Μπιζάνι Ιωαννίνων

58) Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο των Ελλήνων
της Καππαδοκίας
65550 Νέα Καρβάλη

59) Δημοτικό Μουσείο Καβάλας
Φιλίππου 4, 65302 Καβάλα

60) Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Μέσης Κέρκυρας
Σ. Νικοκάβουρα 2, 49100 Κέρκυρα

61) Συλλογή Νεοελληνικών Χαρτονομισμάτων
Ιονικής Τραπέζης
Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα, 49100 Κέρκυρα

62) Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών
Μελετών
Ευρωπούλοι, 49100 Κέρκυρα

63) Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Ηλία Ζερβού 12, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλλονιά

64) Μουσείο Ιστορικό, Λαογραφικό και 
Φυσικής Ιστορίας Κοζάνης
Ίωνος Δραγούμη 9-11, 50100 Κοζάνη

65) Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 50132 Κοζάνη

66) Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου
Ερμού 1, 20100 Κόρινθος

67) Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Μήλου
Πλάκα Μήλου, 84800 Μήλος

68) Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου
Αδάμαντας 84800 Μήλος

69) Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού – Βιομηχανικό
Μουσείο Ερμούπολης
Γεωργίου Παπανδρέου 11, 84100 Ερμούπολη Σύρος

70) Λαογραφική Συλλογή Μυκόνου 
84100 Μύκονος

71) Οικολογικό – Λαογραφικό Μουσείο
Φολεγάνδρου
Άνω Μεριά, 84011 Φολέγανδρος

72) Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου
84500 Άνδρος

73) Ναυτικό Μουσείο Άνδρου
Χώρα 84500 Άνδρος

74) Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας
Παραλία Βλυχάδας, 84700 Θήρα

75) Μουσείο Οίνου–Κουτσογιαννόπουλου
Βόθωνας, 84700 Θήρα

76) Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας
Κούμα 23, 41221 Λάρισα

77) Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - 
Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα

78) Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου
Κουντουριώτου 47Α , 81100 Λέσβος

79) Μουσείο Δημοκρατίας
81500 Άγιος Ευστράτιος Λήμνου

81) Μουσείο Ελειοτριβείο Βρανά
Παπάδος Γέρας, 81100 Μυτιλήνη, Λέσβος

80) Μουσείο – Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη –
Tériade
Βαρειά, 81100 Μυτιλήνη, Λέσβος

82) Λαογραφικό Μουσείο Σκοπέλου
37003 Σκόπελος

83) Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου
37011, Μακρινίτσα Πηλίου

84) Μουσείο Θεόφιλου
38500 Ανακασιά Βόλου

85) Μουσείο της Πόλης του Βόλου
Φερών 17, 38334 Βόλος

86) Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Καλαμάτας
Αγ. Ιωάννου 12 & Κυριακού, 24100 Καλαμάτα

87) Μουσείο (Δημοτικό Πάρκο) Σιδηροδρόμων
Καλαμάτας
Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός
«Καλαμάτα – Λιμήν», 24100 Καλαμάτα

88) Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης - Φιλοπρόοδη
Ένωση Ξάνθης
Αντίκα 7, 67100 Ξάνθη

89) Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Κομοτηνής
Αγ. Γεωργίου 13, 69100 Κομοτηνή

90) Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου
Μ. Βερνάρδου 30, 74100 Ρέθυμνο

91) Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων
Κων/πολεως 62, 62100 Σέρρες

92) Λαογραφικό Μουσείο Βλάχων Ν. Σερρών
«Γεωργάκης Ολύμπιος»
Καραϊσκάκη 2, 62121 Σέρρες

93) Λαογραφικό Μουσείο Πνευματικού Ιδρύματος
Σάμου Ν. Δημητρίου
83103, Πυθαγόρειο Σάμου

94) Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας
Καλύβα Μπακογιάννη 6, 35100 Λαμία

95) Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Δήμου Γαλαξιδίου
Τσαλαγγύρα 4, 33052 Γαλαξίδι

96) Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου
73008 Γαβαλοχώρι Χανίων

97) Λαογραφική Συλλογή Φιλοπρόοδου Ομίλου
Βροντάδου
82000 Βροντάδος Χίος

98) Ναυτικό Μουσείο Οινουσών
82100 Οινούσες

99) Μουσείο Λαϊκής Τέχνης “Αγγελική Χατζημιχάλη”
Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, 10558 Αθήνα

100) Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Δήμου Ηλιούπολης
Μαρίνου Αντύπα & Σοφ. Βενιζέλου
(πλατεία Εθνικής Αντίστασης), 16341 Ηλιούπολη

101) Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης Δήμου
Καισαριανής
Ηρώς Κωνσταντοπούλου 16, 16121 Καισαριανή

102) Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
Κόδρου 6, Πλάκα, 10558 Αθήνα

103) Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου “Τεχνόπολη”
Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα

104) Πολεμικό Μουσείο
Ριζάρη 2, 10675 Αθήνα

105) Πλωτό Μουσείο Νεράιδα Κτίριο Παλλάς Αθηνά
Δηλιγιάννη 59, 14562 Κηφισιά

106) Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Αμερικής 3, 10250 Αθήνα

107) Νομισματική Συλλογή Alpha Bank
Πανεπιστημίου 41, 10252 Αθήνα

108) Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών
Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, 13674 Αχαρνές Αττικής

109) Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας Συλλόγου
Μικρασιατών Ελευσίνας
Λαμψάκου 13, Ελευσίνα

110) Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου
Γ. Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, 15771 Αθήνα

111) Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού
32005 Δίστομο

112) Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας
32004 Αράχωβα Βοιωτίας

113) Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Λ. Δημοκρατίας 335, 68100 Αλεξανδρούπολη

114) Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης “Λυχνοστάτης”
70014 Χερσόνησος Κρήτης

115) Μουσείο ΦωτογραφίαςΘεσσαλονίκης
c/o Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσ/νίκης
Βασ. Ηρακλείου 38, 54101 Θεσσαλονίκη

116) Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Κλεάνθους 57, 54453 Θεσσαλονίκη

117) Μουσείο Καπνού Δήμου Καβάλας
Κ. Παλαιολόγου 4, 65403 Καβάλα

118) Μουσείο Πόλης Καρδίτσας
Ιστορικό-Λαογραφικό μουσείο Λ. & Ν.Σακελλαρίου
- Κέντρο Τεκμηρίωσης & Επικοινωνίας
Λ. Σακελλαρίου 35, 43131 Καρδίτσα

119) Casa Parlante
Νικηφόρου Θεοτόκη 16, 49100 Κέρκυρα

120) Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Vagonetto
51ο χλμ. Λαμίας-Άμφισσας, 33100 Άμφισσα
Φωκίδας

121) Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη &Ελένης Γαρεδάκη
Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων
Κτίριο 13-03, 73200 Σούδα Χανίων

122) Οικία-Μουσείο “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”
Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα, 73133 Χανιά

123) Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
1. Φρούριο Φιρκά
Ακτή Κουντουριώτη, 73136 Χανιά &
2. Μόνιμη Έκθεση Αρχαίας και Παραδοσιακής
Ναυπηγικής Νεώριο Μόρο
Δευκαλίωνος 16, 73132 Χανιά

Το Μουσείο μας στην 21η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων
θα εκπροσωπηθεί: 
Από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου κ.κ. Μανώλη Φωτόπουλο και Ανδρέα
Χαϊντιντόγλου.

Η Διοίκηση 
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Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

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

ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ 42.660
ΡΩΣΙΑ 10.922
ΗΠΑ 8.919
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 8.486
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 5.950
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 2.878
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.286
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1.643
ΓΑΛΛΙΑ 1.601
ΚΥΠΡΟΣ 1.375
ΚΙΝΑ 1.303
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.253
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.010
ΤΟΥΡΚΙΑ 988
ΚΑΝΑΔΑΣ 890

ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ 673
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 573
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 556
ΙΣΠΑΝΙΑ 412
ΙΤΑΛΙΑ 369 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 29
ΛΕΤΟΝΙΑ 26
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 23
ΛΑΟΣ 23
ΜΑΛΑΙΣΙΑ 23
ΑΥΣΤΡΙΑ 19
ΙΡΑΝ 17
ΧΙΛΗ 17
ΚΕΝΥΑ 16
ΜΑΛΔΙΒΕΣ 14

ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΙΝΔΙΑ 291
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 202
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 147
ΒΙΕΤΝΑΜ 141
ΜΑΡΟΚΟ 132
ΤΣΕΧΙΑ 112 
ΣΥΡΙΑ 105 
ΣΟΥΗΔΙΑ 85 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 77 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ 67
ΤΑΪΒΑΝ 59 
ΔΑΝΙΑ 55
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 55
ΒΕΛΓΙΟ 52
ΜΟΓΓΟΛΙΑ 51

ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΛΙΒΕΡΙΑ 51
ΙΑΠΩΝΙΑ 36
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 36
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 31
ΓΕΩΡΓΙΑ 29
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 13
ΒΙΕΤΝΑΜ 13 
ΜΕΞΙΚΟ 12
ΑΛΒΑΝΙΑ 12 
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 11
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 10
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 10
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 9
ΚΑΜΠΟΤΖΗ 7
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 6

Του Θανάση Ρίζου, Γραμματέα δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

«98.158 επισκέψεις από 60 χώρες»

ΕΠΙΣκΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙδΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 123 ΜΟΥΣΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΕΙνΑΙ κΑΤΑΓΓΕΓΡΑΜΜΕνΑ ΣΤΗ ΓΕνΙκΗ δΙΕΥΘΥνΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩν κΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙκΗΣ κΛΗΡΟνΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

21η ΕΤΗΣΙΑ ΕνΗΜΕΡΩΤΙκΗ ΣΥνΑνΤΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩν νΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



Αφιερωμένη στα 115 ΧΡΟΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ των ΣΑΠ-
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και σε όλους όσους εργάστηκαν και εργάζονται
στο ιστορικό Εργοστάσιο που κινδυνεύει με διάλυση και

καταστροφή.
Μετά την έκθεση Περίτεχνων Κατασκευών του ΗΛΙΑ ΣΑΡΑ-

ΤΣΙΩΤΗ και την Έκθεση Ζωγραφικής του ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ο Αρχιτεχνίτης του Εργοστασίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ είναι
βέβαιο ότι και αυτός θα εντυπωσιάσει με τις κατασκευές που
έχει δημιουργήσει από άχρηστα υλικά, άχρηστα εξαρτήματα
οχημάτων Σιδηροδρόμου και άχρηστα εργαλεία.

Άκουγα για τις δημιουργίες του ΓΙΑΝΝΗ και τα υλικά που
χρησιμοποιούσε, δεν μπορούσα όμως ποτέ να φανταστώ το τι
έχει δημιουργήσει, ούτε βέβαια μπορώ μέσα από τις σελίδες
του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» να μεταφέρω αυτά που είδα, γιατί η οποι-
αδήποτε προσπάθεια μου, θα αδικήσει τις μοναδικές δημιουρ-
γίες του ΓΙΑΝΝΗ.

Η φαντασία του, η τέχνη του, το μεράκι του, αλλά το κυριό-
τερο η αγάπη γι’ αυτά που δημιουργεί είναι κάτι το μοναδικό.

Από την μια πλευρά του χώρου που εργάζεται βλέπεις μέσα
σε κιβώτια και κουβάδες ένα σωρό από άχρηστα υλικά, σπα-
σμένα εργαλεία, εξαρτήματα οχημάτων και άλλα πολλά. Και
από την άλλη πλευρά δημιουργίες που εντυπωσιάζουν και σε
κάνουν να αναρωτιέσαι.

Μα πως το σκέφτηκε; Πως το κατασκεύασε;
Είναι αλήθεια δικές του κατασκευές;
Τι αγάπη κουβαλάει μέσα του, γι’ αυτά τα άψυχα αντικείμενα

που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τους δίνει ζωή;
Δεν θέλω να κολακέψω τον ΓΙΑΝΝΗ, άλλωστε δεν την έχει

ανάγκη.

Ο Γιάννης με δυσκολία δέχτηκε την πρότασή που
του έκανα, να εκθέσει τις δημιουργίες του στον
χώρο εκδηλώσεων του
Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ».

Τον έπεισα όταν του
είπα ότι η έκθεση του, θα
είναι αφιερωμένη στα
115 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ στο Εργο-
στάσιο και σε όσους ερ-
γάστηκαν και εργάζονται
στα διάφορα τμήματά του.

Και μέσα από το μικρό
αυτό κείμενο αφού ευχα-
ριστήσω τον Γιάννη, κάνω
μια ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ προς όλους
τους παλαιούς και νέους
συναδέλφους τεχνίτες,
εργάτες, διευθυντές, μη-
χανικούς, υπομηχανικούς και υπαλλήλους γραφεί-
ων που εργαστήκαμε στο Εργοστάσιο, στον Αποκλει-
σμό, στη Συντήρηση, στους Υποσταθμούς, στα Εκτυ-
πωτικά-Ακυρωτικά Μηχανήματα, στη Γραμμή, στα
συνεργεία και γραφεία των Πράσινων Λεωφορείων, να θεω-
ρηθεί η ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΗ ως ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ.

ΝΑ «ΑΝΤΑΜΩΝΟΥΜΕ»ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ στις 11 ΟΚΤΩΒΡΗ
κάθε χρόνο και στη συνέχεια να επισκεπτόμαστε τους χώρους
του ιστορικού Εργοστασίου.

Στα εγκαίνια της Έκθεσης του Γιάννη θα κάνω την πρό-
ταση και αφού ακουστούν και άλλες απόψεις ή προτάσεις
ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ.

Εύχομαι η πρότασή μου να γίνει αποδεκτή.
Μανώλης Φωτόπουλος

Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ – ΕΗΣ - ΗΣΑΠ

• Καλυκάκης Γιάννης: Εργαζόμενος ΗΣΑΠ,
Εργοδηγός Σηματοδότησης
Εδώρισε για τις βιβλιοθήκες του Μου-
σείου Τεχνικά Εγχειρίδια και Σχέδια Ση-
ματοδότησης.
• Μαξούρης Γιάννης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου: Μία (1) πινακίδα Δρομο-
λογίων Πράσινων Λεωφορείων.
• Κωνσταντάρας Γιάννης: Εργαζόμενος

ΗΣΑΠ Αρχιτεχνίτης Εργοστασίου
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου ένα (1) μηχανισμό ωρολο-
γίων προσέλευσης και αποχώρησης των
εργαζομένων στο Εργοστάσιο.
• Μανιάτης Απόστολος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Εδώρισε για τις βιβλιοθήκες του Μου-
σείου ένα (1) Δελτίο Ελευθέρας της πεθε-
ράς του Ειρήνης Πετρά έκδοσης 1988, ένα
(1) Δελτίο Ελευθέρας έκδοσης 1988 και
τρία (3) υπηρεσιακά έγγραφα του πεθερού
του και συναδέλφου μας Μανώλη Πετρά.

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

Η Διοίκηση του Μουσείου προσυπογράφει,
συμπαραστέκεται και στηρίζει τις όποιες προσπά-
θειες για την απονομή των βραβείων στους συ-
ναδέλφους Ανδρέα Τσικνάκο και Βασίλη Σταθού-
ση, για την ονομασία του ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.

Και παράλληλα προτείνει, επειδή οι κ.κ. Στε-
φόπουλος και Θωμόπουλος μετά τα αποτελέσματα
των εκλογών και την εκλογή νέας κυβέρνησης
αποτελούν παρελθόν για την Εταιρία και δεν μπο-
ρούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα, να σταλεί
σχετικό υπόμνημα με όλα τα δικαιολογητικά:
α) Προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
β) Προς τους νέους Υπουργούς Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Μεταφορών.
γ) Σε όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τηλεο-
ράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες.
δ) Σε βουλευτές που μπορούν να βοηθήσουν με
σχετική ερώτηση στη βουλή.

Η Διοίκηση

Υστερόγραφο: 
α) Επειδή τα χρόνια εκείνα οι διεκπεραιώσεις όλων

των εγγράφων που είχαν σχέση με τις πολιτιστικές και
όχι μόνο δραστηριότητες της Εταιρίας τις διεκπεραίωνε
η Κεντρική Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης των
ΗΣΑΠ, όπου Προϊσταμένη του συγκεκριμένου τμήματος
ήταν η αξιαγάπητη και καταξιωμένη συνάδελφος κα.
Σοφία Σταθάτου με συνεργάτιδες της τις κ.κ. Αικατερίνη
Παξοπούλου, Αικατερίνη Δεμερούτη, Στέλλα Σάρδη κ.α.,

αποκλείεται να μην υπάρχουν στο Αρχείο καταχωρημένα
και πιο συγκεκριμένα στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
Εισερχομένων-Εξερχομένων εγγράφων, όλα τα σχετικά
με την υπόθεση αυτή έγγραφα.

Απλά δεν έψαξαν εκεί που έπρεπε, ή το πιθανότερο
δεν έψαξαν καθόλου.

β) Να ζητηθούν τα πρακτικά των τότε Διοικητικών
Συμβουλίων των ΗΣΑΠ, όπου Γραμματέας ήταν ο συνά-
δελφος Θεοχάρης Χαριτάκης και εκπρόσωπος των ερ-
γαζομένων ο Ανδρέας Αντωνακόπουλος με αναπληρωτή
του τον Γιώργο Βούλγαρη.

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα ιστορικής σημασίας, απο-
κλείεται να μην είχε συζητηθεί και να μην είχαν ληφθεί
οι όποιες αποφάσεις, τόσο για την απονομή, όσο και για
τα αίτια της αναστολής της απονομής τους.

γ) Και τέλος επειδή το θέμα αυτό όπως θα συμφω-
νούν και οι συνάδελφοι Τσικνάκος και Σταθούσης δεν
είναι οικονομικό, αλλά ηθικό – ιστορικό, το Σωματείο
να φροντίσει και να ζητήσει να τοποθετηθεί σε εμφανή
χώρο του Σταθμού Ειρήνη, πινακίδα που θα αναφέρει
τα ονόματα των δύο συναδέλφων που είχαν την ιδέα της
ονομασίας του Σταθμού.

Εάν βέβαια το δέχονται οι δύο συνάδελφοι.
Γιατί άποψή μας είναι ότι όσοι με τον οποιοδήποτε

τρόπο δημιουργούν προς όφελος των συναδέλφων
τους, της ιστορίας της αγαπημένης μας Εταιρίας και του
κοινωνικού συνόλου, δεν πρέπει να ΞΕΧΝΙΩΝΤΑΙ.

Αλλά και το κυριότερο να μην καπηλεύονται και να
μην υφαρπάζουν ΑΛΛΟΙ τις ιδέες και τους αγώνες τους.

Παραδείγματα δυστυχώς πολλά, ίσως στο άμεσο
μέλλον να πούμε και γράψουμε περισσότερα.

• Μανωλάκης Αντώνης 20,00 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΤΣΙκνΑκΟ κΑΙ ΣΤΑΘΟΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Καλούνται όλες και όλοι οι συναδέλφισσες και συνάδελφοι Εταίροι του

Μουσείου να συμμετάσχουν στην Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση του
Μουσείου η οποία θα γίνει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 στις 10 το πρωί,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ», με τα παρακάτω θέ-
ματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ον: Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018
2ον: Ταμειακή διαχείριση του Μουσείου για το έτος 2018
3ον: Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4ον: Προϋπολογισμός έτους 2019
5ον: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
6ον: Ερωτήσεις – Προτάσεις Εταίρων για την Διοικητική-Ταμειακή Λογο-

δοσία και την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
7ον: Έγκριση ψηφίσματος
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Εταίροι του Μουσείου, θα πούμε αυτό που

λέμε κάθε φορά και θα συνεχίσουμε να το λέμε μέχρις ότου να γίνει κατα-
νοητό από όλες και όλους.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, από τη συμμετοχή μας και από τις
επιλογές μας, θα εξαρτηθεί όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον του Μου-
σείου. 

Εάν θέλουμε να υπάρχει και να λειτουργεί, όπως πρέπει να λειτουργεί
το Μουσείο μας, τότε θα πρέπει όλες και όλοι οι Εταίροι να δώσουν δυναμικό
παρόν στη Γενική Συνέλευση.

Να ακούσουν τα πεπραγμένα της Διοίκησης στον χρόνο που πέρασε.
Να ακούσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Μουσείο διαχρονικά.
Να ακούσουν όσες και όσους θέλουν να μιλήσουν.
Και όλες και όλοι μαζί, ο καθένας και η κάθε μία, με τις δυνάμεις και την

ευχέρεια χρόνου που διαθέτει να βοηθήσουμε το Μουσείο, το Μουσείο μας.
Το Μουσείο χωρίς βοήθεια και χωρίς ανανέωση, από ανθρώπους που αγα-

πάνε την ιστορία της Εταιρίας μας, σέβονται και τιμούν τους αγώνες και τις θυ-
σίες των παλαιοτέρων συναδέλφων μας, δεν θα έχει ούτε παρόν, ούτε μέλλον.

Αυτή είναι η αλήθεια όσο πικρή και εάν ακούγεται.
Το Μουσείο μας κυρίες και κύριοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι δεν

είναι Συνδικαλιστική Οργάνωση.
Το Μουσείο μας είναι χώρος Πολιτισμού και προβολής της πλούσιας ιστο-

ρίας της Εταιρίας μας και των αγώνων των συναδέλφων μας συνταξιούχων
και εργαζομένων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Μουσείο και πολιτικοσυνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Οι δρόμοι τους και οι ρόλοι τους είναι τελείως διαφορετικοί.
Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι όσοι ασχολούμαστε και όσοι

ασχολήθηκαν διαχρονικά στη Διοίκηση του Μουσείου, από τότε που ιδρύθηκε,
σεβαστήκαμε τους διακριτούς αυτούς ρόλους.

Ευχόμαστε αυτό να συνεχιστεί και από τους νεότερους συναδέλφους που
θα διοικήσουν το Μουσείο και από τους νεότερους συνδικαλιστές που θα
διοικήσουν το Σωματείο.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Εταίροι του Μουσείου εάν παρ’ όλες τις
εκκλήσεις μας δεν υπάρξει ανταπόκριση στην πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου και δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία στη Γενική Συνέλευση,
τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Μουσείο θα μπει σε περιπέτειες, κάτι

που καμία και κανένας συνταξιούχος των ΗΣΑΠ δεν θα ήθελε να συμβεί.
Γιατί δεν μπορεί και δεν είναι κατανοητό, οι εκθεσιακοί χώροι του Μου-

σείου κάθε μέρα να είναι γεμάτοι από μαθητές-μαθήτριες, φοιτητές, φοι-
τήτριες, Συλλόγους, ΚΑΠΗ και μεμονωμένους επισκέπτες Έλληνες και ξέ-
νους και οι Εταίροι του Μουσείου να μην διαθέτουν μία ή δύο ώρες όταν τους
χρειάζεται το Μουσείο, μία ή δύο φορές τον χρόνο.

Το Μουσείο ξεκίνησε τις δραστηριότητές του με τη στήριξη και την αγάπη
όλων των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ και έτσι θα πρέπει να συνεχίζει σήμερα,
αύριο και στο μέλλον.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΟΜΟΝΟΙΑ».

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ 
ΣΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ.

ΚΑΙ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ.

ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
Πειραιάς 30 Σεπτεμβρίου 2019

Η Διοίκηση
Σημείωση:
Τη Συνέλευση μπορούν να την παρακολουθήσουν όσες και όσοι συνάδελ-

φοι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ επιθυμούν και δεν είναι Εταίροι του Μουσείου
αλλά και οι εργαζόμενοι στους ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2007

Η Διοίκηση του Μουσείου παραχώρησε στο
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α.) Γραφείο
Προσέλευσης Εθελοντών Αιμοδοτών την αί-
θουσα εκδηλώσεων «ΟΜΟΝΟΙΑ» για να πραγ-
ματοποιήσει αιμοδοσίες οι οποίες έγιναν:

Την Κυριακή 14 και την Δευτέρα 15 Ιουλίου.
Στην αιμοδοσία προσήλθαν 80 άτομα. Η αι-

μοδοσία επαναλήφθηκε την Δευτέρα 16 και
την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου όπου προσήλ-
θαν190 άτομα.

Και 200 περίπου άτομα δεν μπόρεσαν να
δώσουν αίμα για διάφορους λόγους υγείας
και ιδιαίτερα νέα παιδιά.

Η Διοίκηση

Δωρεές Δωρεές 
εις μνήμηεις μνήμη

• Η κα. Πάντζου Νικολία, κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50,00
Ευρώ εις μνήμη του συζύγου της Περικλή
Πάντζου.

του Αρχιτεχνίτη του Εργοστασίου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Καλούνται όλοι και όλες οι συνταξιούχοι και οι εργαζό-
μενοι στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο – Μετρό και Τραμ την
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 στις 10:00 π.μ. στα εγκαίνια
της Έκθεσης Κατασκευών του Αρχιτεχνίτη του Εργοστασίου
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ.

Η Έκθεση είναι αφιερωμένη στα 115 ΧΡΟΝΙΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ (1904 – 2019)
και σε όλους όσους εργάστηκαν και εργάζονται στο ιστορικό
Εργοστάσιο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 11 έως και τις 20 Οκτω-
βρίου 2019. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι:
– Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. 
– και Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. έως τις
14:00 μ.μ.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν από τον πρώην Δι-
ευθυντή του Εργοστασίου κ. Γεώργιο Σκούρα.

Πειραιάς 30 Σεπτεμβρίου 2019
Η Διοίκηση 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρέμβαση συνδικαλιστών του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ (πρώην Ένωση Ερ-
γαζομένων ΗΣΑΠ) προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Γεώργιο Θωμόπουλο
για τα Μουσειακά Ξύλινα Βαγόνια.

Είναι από τις ελάχιστες ειδήσεις που διαβάσαμε στις σελίδες του «Ηλεκτρικού» τα
τελευταία 4 χρόνια και αφορούν παρεμβάσεις συνδικαλιστών για την προστασία της
ιστορίας των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και παίρνεις ανάσες αισιοδοξίας.

Μπράβο συνάδελφε Παναγιώτη Κοντογιάννη, τόσο σε εσένα, όσο και στους υπόλοι-
πους συνδικαλιστές για το ενδιαφέρον σας, για τα Ξύλινα Βαγόνια και την ιστορία τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου και εγώ προσωπικά θα σας συμπαραστα-
θούμε, τόσο σε εσένα, όσο και στους υπόλοιπους συνδικαλιστές του Σωματείου Εργα-
ζομένων ΣΤΑ.ΣΥ (πρώην Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ) για τις όποιες προσπάθειες συ-
νεχίσετε να κάνετε για τα Μουσειακά Ξύλινα Βαγόνια.

Συνάδελφε Παναγιώτη γνωρίζοντας το θάρρος και την αποφασιστικότητά σου, ελπίζω
ότι ανάλογες προσπάθειες θα έχεις κάνει τόσο εσύ, όσο και οι υπόλοιποι συνδικαλιστές
και για τη διάσωση από διάλυση και καταστροφή των ιστορικών χώρων και μηχανημάτων
του Εργοστασίου, το έχετε άλλωστε υποχρέωση ως συνδικαλιστές του χώρου.

Και σε αυτές τις ενέργειές σας, τη συμπαράσταση μας να τη θεωρείτε δεδομένη,
αρκεί να μας τη ζητήσετε.

Και πάλι ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που είχες το θάρρος να δημοσιοποιήσεις τις ενέργειές
σας, αρκεί να μην ξεχαστούν και να έχουν συνέχεια και με τη νέα Διοίκηση της Εταιρίας.

Πάντως εμείς δεν ΞΕΧΝΑΜΕ και θα σε ρωτάμε όταν σε βλέπουμε και θα δημοσιεύουμε
τις όποιες απαντήσεις και ενέργειες σου και προς τη νέα Διοίκηση της Εταιρίας.

Γιατί εάν ΞΕΧΝΑΓΑΜΕ δεν θα υπήρχε σήμερα το Μουσείο μας, για να θυμίζει στους
παλαιότερους και να ενημερώνει τους νεότερους ποια είναι η Εταιρία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ, με τα 150 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Για τη Διοίκηση 
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Φωτόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΒΑΓΟΝΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ»


