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ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ
Θα βρει το δρόμο
της η νεολαία
ιδιομορφία των τελευταίων χρόνων είναι ότι
για τη νεολαία δεν υπάρχει προοπτική. Είναι
αυτό το περιρρέον ασφυκτικό κλίμα που κάνει τα
όνειρα να κρύβονται και τις πολύμορφες ανάγκες
της νεολαίας να μένουν συνεχώς ανικανοποίητες
και καταπιεσμένες. Ίσως γι’ αυτό γίνεται και πιο
επιθετική, διεκδικώντας το ζωτικό χώρο που θα
έπρεπε να της ανήκει.
ολλοί διανοητές του καιρού μας έχουν αναζητήσει τις ρίζες της νεανικής άρνησης και αντίδρασης, σε φιλοσοφικά αίτια. Ίσως έχουν δίκιο.
Πάντως, είναι γεγονός ότι υπάρχουν αίτια πιο αντικειμενικά, περισσότερο απτά, ώστε να μη χρειάζεται να περιπλανηθούμε σε φιλοσοφικούς λαβυρίνθους. Αίτια που αντικρίζουμε καθημερινά επάνω
στη νεολαία και ξεραίνουν κυριολεκτικά την ψυχή
μας.
οτέ οι άνθρωποι δεν είχαν τόσες ασφάλειες,
μα ποτέ δεν ένιωσαν τόσο ανασφαλείς όσο σήμερα. Οι νέοι αντικρίζουν έναν κόσμο που δεν τους
παρέχει την παραμικρή εγγύηση, το παραμικρό
στοιχείο θαλπωρής και ηρεμίας. Παρατηρούν με
φρίκη να πέφτουν στο χρηματιστήριο των αξιών οι
τιμές των μετοχών την ανθρώπινης οντότητας, που
έχει μεταβληθεί σε μία ανώνυμη εταιρεία ή σε μία
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
ο δεδομένο, λοιπόν, για την ώρα είναι η οργή που
συχνά οι νέοι κρατάνε μέσα τους, το «δεν πάει
άλλο», η απόρριψη ενός ήδη γκρίζου παρόντος ή
ενός μάλλον δυσοίωνου μέλλοντος, καθώς η προσπάθεια των από πάνω «παίζει» κυρίως σε δύο μέτωπα: Το ένα είναι ότι εκσυγχρονισμός του ψέματος,
η αφομοίωση στοιχείων της πραγματικότητας σε
συνδυασμό με ανακυκλωμένα κλισέ, έτσι ώστε να
δημιουργείται ένα πιο αληθοφανές κοκτέιλ.
ο άλλο μέτωπο που εναλλάσσεται με το πρώτο,
είναι η καταστολή κάθε προσπάθειας αντίστασης
εκεί ακριβώς που πρωτογεννιέται μέσα στα κεφάλια
των ανθρώπων. Η καινούρια βόμβα, λόγω της τρομερής εκρηκτικότητας που περιέχει, αλλά ατομική,
καθώς ένας νέος ατομισμός κυριαρχεί. Ο νέος μεγαλώνει σε μία κοινωνία που όλα γίνονται δήθεν, που
η εικονική πραγματικότητα δεν υπάρχει μόνο στην
οθόνη αλλά βγαίνει στη ζωή κάνοντας τίποτα να μην
μοιάζει αληθινό, τίποτα να μη βιώνεται.
στόσο, δίπλα σε όλα αυτά, οι αξίες και τα οράματα φαίνεται να παίρνουν ξανά την εκδίκησή
τους, απέναντι σε όλα εκείνα που προσγειώνουν
απότομα στον καταναλωτισμό και τον τεχνοκρατισμό, ακόμη και του δικαιώματος στο όνειρό της
ανατροπής και της θεμελίωσης σε νέες βάσεις τη
κοινωνίας, χρωματίζει τις αναζητήσεις των νέων.
Το στοίχημα για τη νέα γενιά είναι ανοικτό.
η φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της θα τα
υψώσει σαν δικές της σημαίες, όταν εκφράσει
το αίτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης της εποχής της.
Η Διοίκηση

Θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου
η ετήσια γιορτή του Σωματείου μας
Την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εδώ και
δεκαετίες ετήσια ημερήσια εκδρομή-γιορτή του Σωματείου μας στην Ιερά Μονή
της Αγίας Μακρίνας στο Κεφαλάρι του Άργους.
Περισσότερα στην σελίδα 6
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Προκαλεί η προκλητική αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας
και των υπηρεσιακών παραγόντων στα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι μας
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Η πολιτεία κωφεύει και δεν εφαρμόζει τους νόμους που η ίδια έχει ψηφίσει.
Κύριε Υπουργέ Εργασίας – Κύριε Διοικητά του e-ΕΦΚΑ επανυπολογισμό των συντάξεων αποφασίζει η πολιτεία επανυπολογισμός όμως δεν γίνεται με ευθύνη της
πολιτείας. Επανυπολογισμό των συντάξεων υπόσχονται τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επανυπολογισμό όμως δεν βλέπουμε.

Η

αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε σήμερα μετά από 9
χρόνια μνημονίων τα οποία επέφεραν δραματικές μειώσεις των συντάξεών μας και
ενός και πλέον έτους υγειονομικής κρίσης
που είχε σαν αποτέλεσμα την απομόνωση
από τους δικούς μας και τον θάνατο πολλών
συναδέλφων μας, αισθανόμαστε σήμερα ότι
είμαστε στο περιθώριο της ζωής με την απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά την
οποία βιώνουμε. Παντού υπάρχει η απαξίωση για εμάς τους 2 χιλιάδες συνταξιούχους
μας καθώς και τα μέλη των οικογενειών μας.
Έχουμε απευθυνθεί εγγράφως καθώς και
με εξώδικα προς τους αρμοδίους Υπουργούς Εργασίας καθώς και τον πρώην Διοικητή του ΕΦΚΑ όπου με κάθε λεπτομέρεια
τους εκθέταμε τα προβλήματά μας. Όμως
«άκρα του τάφου σιωπή», όπως λέει και ο
ποιητής.
Δυστυχώς όχι μόνο δεν επέλυσαν κανένα από τα προβλήματά μας αλλά απαξίωσαν
να μας απαντήσουν στις έγγραφες καταγγελίες μας. Δυστυχώς δεν πήραμε καμία
απάντηση και αυτό είναι σημάδι ότι το πολιτικό σύστημα της πατρίδας μας χωλαίνει,
γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε αυτή η
απαξίωση της πολιτείας προς τον πολίτη.

Κύριε Υπουργέ της Εργασίας όπως
ασφαλώς και θα γνωρίζετε οι συνταξιούχοι
πλήρωσαν την οικονομική κρίση και πέρα
από τις δυνατότητές τους και σήμερα μετά
από 30-35 και 40 χρόνια εργασίας θέλουν
να δουν τη στοργή και την αγάπη της πολιτείας προς αυτούς. Δεν ζητούν τον ουρανό
με τα άστρα, ζητούν την εφαρμογή των νόμων που εσείς ψηφίσατε, ζητούν να τους
αποδώσετε αυτά που νομίμως δικαιούνται.
Αυτοί έπραξαν το καθήκον τους, τώρα
απαιτούν από την πολιτεία να ανταποκριθεί
και να πράξει και αυτή το καθήκον της.
Η Διοίκηση

Η λειτουργία των γραφείων
του Σωματείου το καλοκαίρι
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Σωματείου μας
λόγω των καλοκαιρινών διακοπών θα παραμείνουν
κλειστά από 19 Ιουλίου μέχρι 27 Αυγούστου. Θα είμαστε
και πάλι κοντά σας από την Δευτέρα 30 Αυγούστου.
Όμως και στις καλοκαιρινές διακοπές θα είμαστε κοντά
σας για να αντιμετωπίσουμε μαζί όποιο πρόβλημα σας παρουσιαστεί. Όταν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα
να μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της κινητής τηλεφωνίας και να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε δίπλα
σας αρωγοί και συμπαραστάτες όπου και αν βρισκόμαστε.
Η Διοίκηση
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Δωρεές για το Σωματείο

ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα
μας μέχρι σήμερα 12 συνάδελφοι
και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας
στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ: Σταθμάρχης
Πράσινων Λεωφορείων ετών 83
ΣΩΦΡΟΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ:
Χήρα Στυλιανού ετών 89
ΣΙΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ: ετών 87

Μάιος - Ιούνιος 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Χειμώνας Ευάγγελος
Μυλωνάς Γεώργιος
Θεοδώρου Αριστοτέλης
Σταυρόπουλος Ιωάννης
Λάμπρου Αναστασία
Βασιλειάδη Ζωή
Παπαϊωάννου Αγγελική
Καπερνάρος Ιωάννης

20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•

Μεγάλος Γρηγόρης
Τσαμπάσης Ευάγγελος
Αρετά Κωνσταντίνα
Φίλη Μαίρη
Μπεστεμιώτης Χρήστος
Βασιλειάδης Παντελής
Φετάνη Άννα
Σταματόπουλος Αθανάσιος

20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
10 Ευρώ

•
•
•
•
•
•

Κατσαμάγια Ευφροσύνη
25 Ευρώ
Μηλιώνη Κυριακή
100 Ευρώ
Κλέντος Αναστάσιος
30 Ευρώ
Ολύμπιος Κωνσταντίνος
20 Ευρώ
Kακαράς Ηλίας
20 Ευρώ
Ρούσσος Νίκος (εργαζόμενος) 50 Ευρώ

ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ:
Χήρα Νικολάου ετών 89
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ:
Χήρα Εμμανουήλ ετών 95
ΔΟΥΜΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ:
Χήρα Βασιλείου
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δ.:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 80
ΜΑΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ:
Χήρα Γρηγορίου ετών 89
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 88
ΚΡΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 79
ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Εργοδηγός
Επισκευής ετών 63
ΤΣΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ:
Χήρα Δημητρίου ετών 97
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Δωρεές
για το Σωματείο
και την Εφημερίδα
• Γεωργακόπουλος Ιωάννης 40 Ευρώ
• Τζουραμάνης Κωνσταντίνος 40 Ευρώ
• Παναγόπουλος Μιχάλης
50 Ευρώ
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ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
Σταθμάρχης Πράσινων Λεωφορείων
1938 – 2021
Στις 6 Μαΐου έφυγε για
την αιώνια ζωή σε ηλικία
83 χρόνων ο αγαπητός συνάδελφος Σωτήρης ακολουθώντας τη μοίρα του
καθενός που γεννιέται και
κάποια ημέρα θα φύγει
από τη ζωή και αυτόν τον
κανόνα δεν θα μπορούσε να αποφύγει ο συνάδελφος Σωτήρης ο οποίος εργάστηκε και σταδιοδρόμησε επαγγελματικά στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
μέχρι τον Μάρτη του 1994 που συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του Σταθμάρχη στα Πράσινα Λεωφορεία. Ο Σωτήρης σε όλο τον εργασιακό
του βίο διακρίθηκε για την εργατικότητά του και
την αγάπη του προς όλους τους συναδέλφους
του. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μόνο καλοσύνη και αγάπη προς όλους πιστός στο καθήκον
του προσέφερε χωρίς να ζητά ανταποδώσεις σε
ό,τι έκανε για τον συνάδελφό του, αυτός ήταν ο
χαρακτήρας του Σωτήρη και έτσι παρέμεινε μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του καθώς και
μετά τη συνταξιοδότησή του παρέμεινε δίπλα
στο Σωματείο του και τους συναδέλφους του,
πάντοτε παρών σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου του μέχρι χθες. Ο Σωτήρης τα τελευταία
χρόνια είχε αποσυρθεί στον Πόρο όπου ζούσε
μόνιμα δεν έπαψε όμως ούτε στιγμή να ενδιαφέρεται για τους συναδέλφους του συνταξιούχους καθώς τακτικά επικοινωνούσε με το Σωματείο μας για να μαθαίνει τα νέα. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Σωτήρη ευχόμαστε να
έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι προς
την αιωνιότητα θα σε θυμόμαστε με αδελφική
αγάπη αιωνία η μνήμη σου.

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1941-2021
Από τις 14 Ιουνίου 2021
αναπαύεται στα χώματα
του νησιού που αγάπησε
και διέμενε μονίμως μετά
τη συνταξιοδότησή του ο
αγαπητός συνάδελφος και
φίλος Γιάννης Μηλιώνης.
Τα χώματα της Σάμου
έχουν σκεπάσει από σήμερα τον Γιάννη που
έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο της Αθήνας
μετά από χειρουργική επέμβαση. Ο Γιάννης στο
διάβα της ζωής του υπήρξε μία καταξιωμένη
προσωπικότητα στην κοινωνία, άνθρωπος συνετός, πράος, αγαπητός, με κύρος και αξιοπρέπεια, έντιμος και προπαντός εργατικός, καλός
και προκομμένος οικογενειάρχης. Εργάστηκε
για πολλά χρόνια στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ μέχρι τον
Μάρτιο του 1997 που συνταξιοδοτήθηκε με την
ειδικότητα του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας.
Ήταν πάντα κοντά στον συνάδελφό του εργαζόμενο αλλά και τον συνταξιούχο και ας βρισκόταν
μακριά του καθώς πάντα ήθελε να μαθαίνει τα
νέα του και την πορεία του Σωματείου του. Ο
Γιάννης για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας σοβαρά τα οποία τα αντιμετώπιζε
με υπομονή και καρτερία. Ο Γιάννης έφυγε για
πάντα από κοντά μας περνώντας την Αχερουσία
λίμνη για το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό
προς την αιωνιότητα με τις μόνες αποσκευές

που πήρε μαζί του να είναι οι ευτυχισμένες στιγμές που έζησε με την οικογένειά του καθώς και
αυτές που έζησε με όλους τους συναδέλφους
του στον αγώνα για την επιβίωση, στιγμές καλές,
στιγμές κακές, είτε σαν άτομα, είτε σαν σύνολο.
Ο Γιάννης μπορεί να έφυγε από κοντά μας,
όμως το πνεύμα του και τα πιστεύω του θα είναι
ανάμεσά μας μέχρι να τον συναντήσουμε. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιάννη ο θάνατος είναι
ο φυσικός και αμετάβλητος κανόνας της ανθρώπινης ζωής, ό,τι γεννιέται πεθαίνει και το μόνο
που μένει πίσω του είναι τι αφήνει πίσω του για
παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς και εσύ
αγαπητέ Γιάννη άφησες πλούσιο έργο για να σε
θυμούνται όλοι με αγάπη, μας άφησες την καλοσύνη σου και το χαμόγελό σου. Είχες σαν αρχή στη ζωή σου την εργατικότητα και την κοινωνικότητα, σπάνια προσόντα για τη σημερινή
υλιστική εποχή. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
Γιάννη σε ευχαριστούμε για τις παρακαταθήκες
που μας κληρονόμησες, όσο ζούμε θα έχουμε
στη θύμησή μας και θα προσευχόμεθα για την
ανάπαυση και τη σωτηρία της ψυχής σου. Ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου
ταξίδι, στην αιώνια ζωή και στη γη του παραδείσου. Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ συνάδελφε
και φίλε Γιάννη.

ΚΡΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1942-2021
Από τις 18 Ιουνίου αναπαύεται στα χώματα της
ιδιαίτερής του πατρίδας
Αμφιλοχία ο αγαπητός σε
όλους συνάδελφος και φίλος Γιάννης που έφυγε
νωρίς από τον μάταιο τούτο κόσμο σχετικά νέος
ακόμη λίγα χρόνια μετά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου Φρειδερίκης. Η υγεία
του Γιάννη είχε κλονιστεί τελευταία, έδωσε
άνιση μάχη αλλά την έχασε και έτσι έφυγε από
κοντά μας στις 16 Ιουνίου. Ήταν ο άριστος οικογενειάρχης, πάντα δίπλα στα δύο κορίτσια
του, που τους έδωσε πολλά εφόδια για τη ζωή
τους και στα εγγόνια του που ήθελε να έχει και
άλλο χρόνο να τα κρατά στη ζεστή αγκαλιά του.
Αλλά και μεις οι συνάδελφοί του και φίλοι του
έχουμε πολλά να θυμόμαστε από την κοινή πορεία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε άριστα με τον Γιάννη. Ο Γιάννης
εργάστηκε πολλά χρόνια τους ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του οδηγού στα Πράσινα Λεωφορεία
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2002 που συνταξιοδοτήθηκε. Δεν βρέθηκε άνθρωπος μέχρι σήμερα να έχει να πει κάτι γι’ αυτόν καθώς ήταν
πάντα έτοιμος να προσφέρει προς τον φορέα
και προς τον συνάδελφο, είχε γεννηθεί για να
προσφέρει απλόχερα προς όλους. Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιάννη θα έχουμε όλοι εμείς
που είχαμε μία κοινή πορεία τόσα χρόνια στους
ΗΣΑΠ να θυμόμαστε από σένα πολλά και θα σε
έχουμε για πάντα στην καρδιά μας και εκεί θα
παραμείνεις, υπαρκτός και αναλλοίωτος. Όλα
αυτά μετουσιωμένα σ’ ένα φύσημα τ’ αγέρα, σ’
έναν ήχο, σ’ ένα φως, σαν κι αυτό που πάντα
εν ζωή, απλόχερα μας χάριζες. Κουράγιο στα
αγαπημένα του παιδιά και εγγόνια. Δυστυχώς
δεν υπάρχουν, ανθρωπίνως δυνατόν, λόγια να

τους παρηγορήσουν. Πρέπει όμως να βρουν
παρηγοριά και να αισθάνονται ευτυχείς στο ότι
είχαν δικό τους έναν αξιόλογο άνθρωπο, που
αφήνει σ’ αυτούς και όλους μας πολύτιμες παρακαταθήκες. Η διαρκής παρουσία του θα μας
λείψει και στην παρέα μας θα μείνει δυσαναπλήρωτο κενό. Ταξιδευτής στη γειτονιά των αγγέλων τώρα ο Γιάννης θα μείνει για πάντα στις
καρδιές μας και θα τον κρατάμε στις συντροφιές μας. Θα ακούμε τη φωνή του, τον βηματισμό του και θα νιώθουμε την ανάσα του. Μη
μπορώντας κάτι άλλο να κάνουμε παρακαλούμε τον Θεό να τον αναπαύσει και να τον ξεκουράσει. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Γιάννη
να είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας σου που για πάντα σε σκέπασε. Αιωνία η
μνήμη σου.

ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Εργοδηγός Επισκευής 2021-06-25
Στις 18 Ιουνίου έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Μιχάλης νικημένος από τη μάστιγα
που πλήττει σήμερα την ανθρωπότητα του Covid-19.Ο Μιχάλης εργάστηκε πολλά χρόνια
στους ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του εργοδηγού επισκευής τον Απρίλιο
του 2019. Ήταν ένας εργατικός, τίμιος και ευσυνείδητος εργαζόμενος που σεβόταν και αγαπούσε την εργασία του και τους συναδέλφους
του. Μετά τη συνταξιοδότησή του αποφάσισε τη
μη εγγραφή του στο Σωματείο μας όπως είχε
το δικαίωμα άλλωστε και έτσι δεν γνωρίζουμε
περισσότερα για τη ζωή του ως συνταξιούχος.
Από βάθους καρδίας ευχόμαστε στον συνάδελφο Μιχάλη να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο του
ταξίδι που δεν έχει όμως γυρισμό. Αιωνία του
η μνήμη.

ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1933-2021
Στις 20 Ιουνίου έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Ανδρέας. Ήταν ο καλός
και αγαθός με την καλή έννοια συνάδελφος, γεμάτος
καλοσύνη και αγάπη για
όλους, ήταν πάντα με διάθεση να προσφέρει όταν
του το ζητούσε κάποιος
χωρίς να ζητάει το αντίκρισμα της προσφοράς
του. Ο Ανδρέας ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο
στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ όταν προσλήφθηκε το 1962
στα Πράσινα Λεωφορεία με την ειδικότητα του
εισπράκτορα, μέχρι το 1980 μετατέθηκε στον
Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο όπου εργάστηκε μέχρι
τον Ιανουάριο του 1991 που συνταξιοδοτήθηκε
με την ειδικότητα του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας, πάντα τυπικός και πάντα πιστός στο καθήκον του, αλλά και πάντα συνεργάσιμος με όλους
τους συναδέλφους του και αυτή την αγάπη για
τους συναδέλφους του τη διατήρησε μέχρι το
τέλος της ζωής του. Ήταν τακτικός επισκέπτης
των γραφείων του Σωματείου μας και ήθελε
πάντα να είναι ενήμερος για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζαμε, συμμετείχε δε σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου μας. Ήταν όμως και
άριστος οικογενειάρχης. Με απλά λόγια ήταν
ένας άνθρωπος με σπάνιες αρετές και χαρίσματα που είναι σπάνιο φαινόμενο στη σημερινή
εποχή. Ο Ανδρέας είχε μία μεγάλη και ζεστή αγκαλιά που χωρούσε όλο τον κόσμο. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Ανδρέα. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής
γης που σε σκέπασε. Αιωνία η μνήμη σου.
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Νέος Διοικητής
στον ΕΦΚΑ
πό τις 28 Μαΐου 2021 νέος Διοικητής του ΕΦΚΑ είναι ο οικονομολόγος
Παναγιώτης Δουφεξής σε αντικατάσταση του Χρήστου Χάλαρη ο οποίος
στα δύο χρόνια που ήταν Διοικητής μόνο προβλήματα συσσώρευσε στον
οργανισμό και στους πολίτες αυτής της χώρας παρά έλυσε. Είναι γνωστά τα προβλήματα και ελπίζουμε ο νέος Διοικητής να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να
αναλάβει τις ευθύνες τις δικές του και του προκατόχου του και να αποδώσει έργο
που θα είναι επ’ ωφελεία για τον οργανισμό και τους ασφαλισμένους σε αυτόν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εύχεται καλή επιτυχία στον νέο Διοικητή του ΕΦΚΑ με την ελπίδα ότι θα δρομολογήσει τα μεγάλα προβλήματα που
χρονίζουν από τον προηγούμενο Διοικητή, ο οποίος με τη στάση του απέναντι στους
συνταξιούχους μας τα δύο τελευταία χρόνια ήταν επιεικώς απαράδεκτος.
Η Διοίκηση

Α

Επανυπολογισμός Συντάξεων και χορήγηση
αναδρομικών σε παλιούς και νέους συνταξιούχους

Μ

εγάλη αναστάτωση έχουν προξενήσει σε όλους τους
συνταξιούχους οι νόμοι 4387/2016 και 4671/2020 σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων και τις χορηγήσεις αυξήσεων σε όσους συνταξιούχους είχαν εργασιακό βίο πάνω από 30 χρόνια. Όμως σε αυτή την αναστάτωση
μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης
όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο καθώς έντυπος και ηλεκτρονικό
τύπος που καθημερινά μας βομβαρδίζουν με τα ποσά που θα
εισπράξουν αναδρομικά οι συνταξιούχοι και τα οποία μεταφέρονται από μήνα σε μήνα.
Ο νόμος 4387/2016 ήρθε να επικυρώσει τις μειώσεις των
συντάξεών μας σύμφωνα με τους νόμους 4051 και 4093 του
2012 μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας που τον Ιούνιο του 2015 τις έκρινε παράνομες
και θα έπρεπε να σταματήσουν και να δοθούν οι συντάξεις
κύριες και επικουρικές καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων –
Πάσχα και επίδομα αδείας στο ύψος που ήταν στις 31-12-2011.
Ο νόμος 4387/2016 έλεγε ότι μέχρι τον Ιανουάριο του 2019
θα έχει γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας όμως
μέχρι σήμερα αν και έχουμε στείλει ως Σωματείο τρία εξώδικα στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας για τον λόγο που
δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας δεν πή-

TA N E A
Α Π Ο Τ Η Ν Α . Γ. Σ . Σ . Ε .
11 Μαΐου

Έστειλε επιστολή στην Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών όπου αναφέρει τα προβλήματα
που θα δημιουργήσει στους συνταξιούχους
η κατάργηση από 1/7/2021 των βιβλιαρίων
καταθέσεως. Η απάντηση των τραπεζών είναι ότι οι Ελληνικές Τράπεζες ακλουθούν
το τραπεζικό σύστημα των Ευρωπαϊκών
Τραπεζών και τα περιθώρια αποκλίσεων
από αυτά είναι ιδιαίτερα περιορισμένα.
26 Μαΐου
Γίνεται ενημέρωση από τον ΕΟΠΥ σε ερωτήματα που έθεσε ο εκπρόσωπος της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για τα θέματα περίθαλψης, κυρίως πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας. Ανάλυση του όλου θέματος θα γίνει
στο επόμενο τεύχος του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ».
8 Ιουνίου
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εξέδωσε δελτίο τύπου και καλούσε όλους τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις των εργαζομένων στις 10 και 16 Ιουνίου για το εργασιακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας δεν επέτρεψαν στη Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. να κινηθεί όπως ήθελε
και να έχει αποτελέσματα θετικότερα για τα μέλη της. Ευχή όλων είναι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και εάν βέβαια μέχρι τότε έχουμε απαλλαγεί από τον κορωνοϊό να
δούμε ότι η Συνομοσπονδία Συνταξιούχων μπορεί και θέλει να είναι πρωτοπόρος με έργα.
Η Διοίκηση

ραμε απάντηση μέχρι σήμερα, αυτό είναι το κράτος που ζούμε
και αυτή είναι η πολιτεία, πλήρης αδιαφορία για τον πολίτη.
Καθημερινά ακούμε για επανυπολογισμό των συντάξεων από
τα Μ.Μ.Ε., αλλά επανυπολογισμό των συντάξεων δεν βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο τον εμπαιγμό και την αδιαφορία για τους
συνταξιούχους από την πολιτεία. Προεκλογικά το κυβερνών
κόμμα είχε υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον νόμο 4387/2016
όταν θα γινόταν κυβέρνηση. όμως όχι μόνο δεν κατήργησε
τον νόμο 4387/2016, όχι μόνο δεν διόρθωσε τις αδικίες του
νόμου αυτού αλλά πρόσθεσε και άλλες που είναι κατά των
συνταξιούχων και ειδικά των παλαιών. Έφερε τον νόμο
4670/2020 (Νόμος Βρούτση) με τον οποίο συνεχίζονται οι
αδικίες και οι μνημονιακές περικοπές των συντάξεων, μύθος
οι αυξήσεις παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις, για την κατάργηση του νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου). Η κατάσταση σήμερα είναι στο μηδέν και δεν μας απομένει τίποτα
άλλο παρά η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Απαιτώντας από την
πολιτεία να εφαρμόσει τους νόμους που η ίδια έχει ψηφίσει.
Απαιτούμε και διεκδικούμε τον επανυπολογισμό των συντάξεών μας και διεκδικούμε την ισονομία και την αποκατάσταση
της αδικίας.
Η Διοίκηση

Κάνατε λάθος
κύριε Υπουργέ
Διαβάσαμε στην ημερήσιο τύπο ότι ο Υπουργός
Εργασίας επισκέφθηκε στις 18 Ιουνίου απροειδοποίητα τον ΕΦΚΑ Αγίας Παρασκευής και διαπίστωσε ότι
από τους 35 υπαλλήλους οι 14 απουσίαζαν. Ήταν μέγα λάθος σας κύριε Υπουργέ η απροειδοποίητη επίσκεψή σας καθώς το σωστό και το σύνηθες είναι
όταν κάποιος Υπουργός θα πρέπει να επισκεφτεί
έναν οργανισμό του Υπουργείου του να ενημερώνει
τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την επίσκεψη του σε
αυτόν για να του προετοιμάσουν την υποδοχή μετά
βαΐων και κλάδων για να διαπιστώσει ότι όλα λειτουργούν στην εντέλεια και όχι απροειδοποίητα.
Κύριε Υπουργέ σε γενικές γραμμές αυτή είναι η
κατάσταση σε πολλούς οργανισμούς του δημοσίου,
που την βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, κοινή είναι
η διαπίστωση ότι ούτε καν το τηλέφωνο σηκώνουν
για να απαντήσουν στους πολίτες για θέματα που
είναι πολλές φορές ζωτικής σημασίας για αυτούς.
Το Σωματείο μας καθημερινά αντιμετωπίζει τέτοια
προβλήματα και ελπίζουμε ότι από σήμερα μετά
από την παρέμβασή τους κύριε Υπουργέ Εργασίας
απλά να μετριαστούν και όχι να εξαφανιστούν γιατί
δεν είμαστε τόσο πολύ ονειροπόλοι για να έχουμε
την εντύπωση ότι ζούμε σε μία κοινωνία αγγελικά
πλασμένη.
Η Διοίκηση

Νέος
Υπολογισμός
Συντάξεων
Είναι γνωστό σε όλους ότι οι συνταξιούχοι σήμερα έχουν χωριστεί σε
δύο μέρη στο πρώτο μέρος ανήκουν
όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή πριν τη ψήφιση
του νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και στο δεύτερο μέρος
οι μετά τον νόμο.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
με τους προ του Ιουνίου 2016 συνταξιούχους είναι μεγάλο, έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να δρομολογήσουμε τη λύση του, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αρμοδίους
υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, έχουμε στείλει 4 εξώδικα
στους Υπουργούς Εργασίας και τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ αλλά δεν ιδρώνει το
αυτί τους, πλήρης αδιαφορία από
όλους. Για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε το πρόβλημα στις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε με τους
δικηγόρους μας αποφασίσαμε οι ενέργειές μας από εδώ και στο εξής να χωριστούν σε δύο σκέλη. Πρώτον να αποστείλουμε εξώδικα ονομαστικά 10 με
20 ατόμων στον ΕΦΚΑ και να ζητάμε
τον επανυπολογισμό των συντάξεών
μας και δεύτερον μετά την απάντηση
της Διοίκησης του ΕΦΚΑ να προβούμε
στην δικαστική διεκδίκηση του επανυπολογισμού. Προς τούτο το Διοικητικό
Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 5
Μαΐου 2021 αποφάσισε να αναθέσει το
θέμα της πρώτης φάσης σε τριμελή
επιτροπή η οποία θα αποστείλει τις
αποφάσεις συνταξιοδότησης των 1020 ατόμων στους δικηγόρους του Σωματείου για να συντάξουν το διαβιβαστικό προς τον ΕΦΚΑ. Πράγματι η επιτροπή όπως ενημέρωσαν το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου στις 23-62021 συγκέντρωσε 25 αποφάσεις συνταξιοδότησης συναδέλφων και τις
έστειλαν στους δικηγόρους. Δεν έχει
καμία σημασία το πώς επελέγησαν τα
άτομα αυτά, το οποίο έγινε θέμα από
λίγους συναδέλφους όπως όμως μας
ενημέρωσαν τα μέλη της επιτροπής
έγινε με σειρά προτεραιότητας από του
μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Αυτό που θα πρέπει να ενδιαφέρει όλους
τους συναδέλφους μας είναι η δεύτερη
φάση που θα ακολουθήσει και η οποία
θα έχει οικονομικό κόστος για τους
συμμετέχοντες όπως ακριβώς το γράψαμε στη σελίδα 4 του «Ηλεκτρικού»
τεύχος 154 που και εκεί έκανε παρέμβαση το Σωματείο μας και μείωσε κατά
το ήμισυ της αμοιβής για την κατάθεση
της αγωγής των δικηγόρων. Όμως όλα
αυτά θα γίνουν μετά την απάντηση που
θα λάβουμε από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και ποια θα είναι αυτή.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να πούμε στους συναδέλφους που εξέφρασαν την πικρία τους γιατί δεν είναι μέσα στους ελάχιστους που συμμετέχουν στην αποστολή των στοιχείων
προς τον ΕΦΚΑ ότι δεν υπήρχε καμία
σκοπιμότητα, το ενδιαφέρον όλων μας
θα πρέπει να είναι στην τελική φάση
που θα πρέπει να καταφύγουμε στη
Δικαιοσύνη μετά το φθινόπωρο και
μετά την απάντηση του ΕΦΚΑ στο
εξώδικο που του στείλαμε. Νεότερα
για το θέμα αυτό θα έχουμε μετά τις
καλοκαιρινές διακοπές.
Η Διοίκηση
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ΠΑ ΡΑ Τ Α ΣΗ Θ Η Τ Ε Ι Α Σ Τ Ο Υ Δ . Σ.
Ο Νόμος 4808/2021 στο άρθρο 133 αναφέρει ότι η θητεία των Διοικητικών
οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του Νόμου 1264/1982
των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών
οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, παρατείνεται έως την 31η

Ακ έφ αλ ο
το Τ α με ίο
Σ υν τά ξε ω ν
Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού
ΗΣΑΠ είναι χωρίς κεφαλή καθώς μετά την απομάκρυνση πριν λίγους μήνες του λογιστηρίου, ήρθε η σειρά
της Διοίκησης με την τοποθέτηση της
Διευθύντριας κυρίας Αργυρώς Πίκουλα σε άλλον οργανισμό του
Υπουργείου Εργασίας. Όλα αυτά έγιναν παρά τις μεγάλες προσπάθειες
που καταβάλαμε για να μείνει το ταμείο μας όπως ήταν από το 2008 που
εντάχθηκε στο Ενιαίο Ταμείο μαζί με
τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς.
Προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε την
ένταξη του ταμείου μας στη νέα διεύθυνση μαζί με τον ΟΤΕ και την ΔΕΗ
σε μία Διεύθυνση με πολλές χιλιάδες
συνταξιούχους που θα έχει σαν αποτέλεσμα τα ήδη μεγάλα προβλήματα
να γιγαντωθούν και άλλο.
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της
Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα
1 συνάδελφος αποχώρησε από την εργασία του και συνταξιοδοτήθηκε από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ:
Ρυθμιστής Κυκλοφορίας
Καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο
στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων
στους Η.Σ.Α.Π. και του ευχόμαστε με
υγεία να χαρεί τη σύνταξή του.
Η Διοίκηση

Συμπληρωματικές
Φορολογικές
Δηλώσεις
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον
λογιστή του Σωματείου μας, οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι οι οποίοι
το 2019 και το 2020 πήραν αναδρομικά
ποσά είναι υποχρεωμένοι μετά τον Σεπτέμβριο να κάνουν συμπληρωματικές
δηλώσεις ξεχωριστά για το κάθε έτος
που αντιστοιχούσαν τα ποσά που πήραν.
Η Διοίκηση

Οκτωβρίου 2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες, για την
ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων. Αυτό ισχύει και για το Σωματείο μας
καθ’ όσον δεν έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε σε κλειστό
χώρο γενική συνέλευση των μελών μας.
Η Διοίκηση

Μετακινήσεις των μελών
με τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το θέμα με τις μετακινήσεις μας με
τα δημόσια μεταφορικά μέσα είναι ένα
θέμα που απασχολεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, καθώς και
των άλλων Σωματείων των Μεταφορών,
από την αρχή που προέκυψε αυτό.
Μέχρι τον Μάρτιο του 2020 που
έπληξε τη χώρα μας η πανδημία του Covid-19 είχαμε κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και με τους αρμόδιους υπουργούς των μεταφορών. Η
τελευταία μας συνάντηση ήταν τον Μάρτιο του 2020 όταν ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης μας
ζήτησε να του δώσουμε στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των μελών μας καθώς
και αυτών που κάνουν χρήση των μέσων
μεταφοράς μετά όμως μεσολάβησαν τα
μέτρα και κάθε ενέργεια αδράνησε, μέχρι τις 20 Μαΐου 2021 που όταν ανεστάλησαν πολλά από τα περιοριστικά μέτρα
στείλαμε νέα επιστολή στον Υπουργό και
τον Υφυπουργό Μεταφορών με την
οποία ζητάμε να έχουμε άμεσα συνάντηση μαζί τους για να τους ενημερώσουμε σχετικά με τον αριθμό των μελών του
κάθε Σωματείου καθώς και αυτών που
κάνουν χρήση των μέσων μεταφοράς.
Περιμένουμε να μας καλέσουν στο
Υπουργείο Μεταφορών για να συζητήσουμε το θέμα και για να βρούμε από
κοινού λύση του προβλήματος. Για ό,τι
νεότερο έχουμε θα έχετε άμεση ενημέρωση.
Η Διοίκηση

Υπόμνημα
στον Υπουργό
και υφυπουργό
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Σ.Α &
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Λ.Π.Α.Π
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛ.
ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Σ.Α
Αθήνα 20 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: -24Προς:
1. Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών
κ. Καραμανλή Κωνσταντίνο
2. Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών
κ. Κεφαλογιάννη Ιωάννη
Θέμα: Μετακινήσεις συνταξιούχων μελών των σωματείων μας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ
Οι Διοικήσεις των σωματείων μας

επιθυμούν τη συνέχιση του διαλόγου με
το υπουργείο σας, για τις μετακινήσεις
των συνταξιούχων μελών μας, πρώην
εργαζόμενους στις επιχειρήσεις των
αστικών συγκοινωνιών, που είχε ξεκινήσει και διεκόπη λόγω της υγειονομικής πανδημίας που έπληξε τη χώρα μας
αλλά και όλον τον πλανήτη.
Να σας θυμίσουμε ότι είχαμε πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις και σας
είχαμε εκθέσει τα επιχειρήματά μας και
μας ζητήσατε τον ακριβή αριθμό των μελών μας, που λόγω των περιοριστικών
μέτρων που επιβλήθηκαν αμέσως μετά,
τον Μάρτιο του 2020, δεν κατέστη δυνατόν να σας τα δώσουμε και που σήμερα
είμαστε σε θέση να το κάνουμε, μια και
τα περιοριστικά μέτρα δεν είναι πλέον
σε ισχύ.
Τα συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων στις αστικές μεταφορές, βάση
των αρχείων τους, έχουν τον παρακάτω
αριθμό εγγεγραμμένων μελών συνταξιούχους πρώην εργαζόμενους στις επιχειρήσεις των αστικών μεταφορών στο
λεκανοπέδιο της Αττικής:
1. Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ &
Θυγατρικών Εταιριών Αρ. μελών
5.100
2. Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
1.800
3. Σωματείο Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ
1.000
4. Σωματείο Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ
50
5. Σωματείο Συνταξιούχων τέως ΟΑΣΑ 85
6. Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλ. Υπ.
Μεταφ. Επικοιν. 150
Σύνολο Συνταξιούχων μελών 8.185
Όπως σας είχαμε αναλύσει στις συναντήσεις που είχαμε κάνει, το θέμα της
δωρεάν μετακίνησης των συνταξιούχων
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που για
πολλά χρόνια εργάσθηκαν σε αυτά και
πρόσφεραν τα μέγιστα, πολλές φορές
μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες και
αντίξοες συνθήκες, ώστε το επιβατικό
κοινό της Πρωτεύουσας να απολαμβάνει
όσο το δυνατόν καλύτερες και ασφαλείς
υπηρεσίες, είναι πρωτίστως μια ηθική
δικαίωση της προσφοράς μας.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή σας μπορεί
να δει το θέμα θετικά και να μας δώσει
λύση στο θέμα της δωρεάν μετακίνησης
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, των συνταξιούχων που εργάσθηκαν για πολλά
χρόνια στις αστικές συγκοινωνίες. Για
μας είναι περισσότερο ηθικό θέμα παρά
οικονομικό, γιατί αφιερώσαμε σχεδόν
όλον τον εργασιακό μας βίο μέσα από
όλες τις ειδικότητες, ως οδηγοί , ως μηχανοδηγοί, ως τεχνίτες, ως διοικητικοί
υπάλληλοι κ.λπ. Επίσης να σας επισημάνουμε ότι το 90% των συνταξιούχων
είναι δικαιούχοι της έκπτωσης του 50%

άνω των 65 ετών που είναι νομικά θεσμοθετημένο, για όλους τους συνταξιούχους της χώρας, κάνοντας το όποιο
κόστος προκύπτει κατά πολύ μικρότερο.
Θα είναι μεγάλη ηθική δικαίωση για
τους συνταξιούχους από τις εταιρείες
αστικών μεταφορών, η ένταξή τους στην
κατηγορία των δωρεάν δικαιούχων στα
Λεωφορεία, Τρόλεϊ,, Μετρό, Ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, Τραμ, όπως ήδη έχουν
ενταχθεί και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Να
σημειώσουμε δε, ότι ένα σημαντικό ποσοστό πάνω από 30% των συνταξιούχων
διαμένει μόνιμα στην επαρχία και ένα
εξίσου σημαντικό ποσοστό πάνω από
25% δεν μετακινούνται καθόλου λόγω
προβλημάτων υγείας και του προχωρημένου της ηλικίας τους. Αλλά και αυτοί
που μετακινούνται, οι μετακινήσεις τους
είναι περιορισμένες και αφορούν μόνο
επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομεία,
ρίχνοντας το κόστος του αιτήματός μας
ακόμα πιο χαμηλά.
Κύριε υπουργέ, κύριε υφυπουργέ,
θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είσαστε
σύμμαχοι στο δίκαιο αίτημά μας και
σύντομα να ορισθεί συνάντηση μαζί σας,
ώστε να συνεχίσουμε τον διάλογο που
διεκόπη λόγω της πανδημίας και που
συνειδητά δεν σας ενοχλήσαμε γιατί καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που περάσατε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
στην διάρκεια της καραντίνας, για την
ασφαλή μετακίνηση του επιβατικού κοινού και τον περιορισμό της εξάπλωσης
του ιού. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία
να σας αναπτύξουμε για άλλη μια φορά
τα επιχειρήματά μας και ενδεχομένως
να συζητήσουμε και άλλες εναλλακτικές
λύσεις για την επίλυση του θέματος.
Με την βεβαιότητα πως θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας για συνέχιση του
διαλόγου, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε απάντησή σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Πιπέρας Κων. 6973303008.
Σωμ. Συνταξ/χων ΟΑΣΑ 2108220296
e-mail: somateiooasa@yahoo.gr
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Οι Πρόεδροι

Οι Γεν. Γραμματείς

Κων/νος
Πιπέρας
Ευθύμιος
Ρουσιάς
Ιωάννης
Μπελεχάκης
Αθανάσιος
Μαστάκας
Παναγιώτης
Καραγεώργος
Χριστίνα
Κωσταντάτου

Κων/νος
Κοντούλης
Νικόλαος
Μητροκώτσας
Αρτεμάκης
Μάμας
Δημήτρης
Αφεντουλίδης
Νισσήμ
Μπενμαγιώρ
Γεώργιος
Βελισάρης
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Ψηφίστηκε το νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο

Σ

τις 16 Ιουνίου ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της βουλής το νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Οι
απεργιακοί αγώνες και οι συγκεντρώσεις
των εργαζομένων στις 10 και 16 Ιουνίου για
να μην περάσει το αντεργατικό αυτό νομοσχέδιο δεν είχαν αποτελέσματα. Έτσι πέρασε
και έγινε νόμος του κράτους ένα εργασιακό
νομοσχέδιο για το οποίο αν κάνει κανείς αντικειμενική αποτίμηση για το τι προσφέρει
στον εργαζόμενο, αβίαστα θα μιλήσει για μηδενισμό του κοινωνικού κοντέρ. Η ανεργία,
η φτώχεια, η απώλεια της αξιοπρέπειας, η
καθίζηση της ποιότητας ζωής, η συρρίκνωση
των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών
ελευθεριών, χαρακτηρίζουν με τίτλους ένα
κοινωνικό ολοκαύτωμα που έχει συντελεστεί
στη χώρα μας και το νέο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας θα ολοκληρώσει την
κοινωνική και ανθρωπιστική καταστροφή της
εργατικής τάξης.
Σήμερα υπάρχει αδυναμία και έλλειψη
ενός οργανωμένου σχεδίου αποτελεσματικής
αντίστασης, είναι προφανείς και αυταπόδεικτες οι ευθύνες της ηγεσίας της Γ.Σ.Ε.Ε. και
ΑΔΕΔΥ καθώς δεν στάθηκαν στο ύψος των

περιστάσεων και απέδειξαν με την απουσία
της ότι ούτε ήθελαν, ούτε θέλουν να οργανώσουν και να συντονίσουν την αντίσταση των
εργαζομένων. Σήμερα που ο χρόνος δεν είναι
πλέον απεριόριστος και απαιτούνται άμεσες,
επείγουσες ενέργειες ανασύνταξης και επανασχεδιασμού της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι καθώς είναι άφαντη η
συνδικαλιστική αρχή, τα προβλήματα για τους
εργαζομένους θα συνεχίσουν να διευρύνονται, οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα
των εργαζομένων θα ρυθμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από την εργοδοσία.
Στις 10 και 16 Ιουνίου έγιναν δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις για θέματα που αφορούσαν όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας που έληξαν χωρίς να επισυμβούν
στην ουσία σπουδαία γεγονότα καθώς και οι
δύο συγκεντρώσεις είχαν περισσότερο κομματικό χαρακτήρα παρά εργατικό νόημα. Ο
συνδικαλισμός και η απεργία κατ’ αυτόν τον
τρόπο δεν προσφέρουν τίποτα στον εργαζόμενο. Με απλά λόγια θα συνεχίσει η καταπάτηση του οκταώρου, η μαύρη εργασία και
η συρρίκνωση των μισθών και αυτό γίνεται
γιατί ο συνδικαλισμός και η απεργία έχουν

χάσει το αρχικό, το ιερό νόημά τους. Που
πάει να πει ότι η κακή χρήση του όπλου που
έχει ο εργαζόμενος για να διεκδικεί τα δίκαια αιτήματά του, καταλήγει σε διασυρμό
του ιδίου του συνδικαλιστικού κινήματος
που είναι ο χειρότερος εχθρός των εργαζομένων. Η αντιπολίτευση, για δικούς της λόγους και όχι για αγάπη προς τους εργαζόμενους κατήγγειλε το νομοσχέδιο και συμμετείχε στις απεργιακές κινητοποιήσεις, το
νομοσχέδιο πέρασε με τις ψήφους των κυ-

βερνητικών βουλευτών. Πολλές από τις ρυθμίσεις αποτελούν προέκταση οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ψηφίστηκαν
από τους εκπροσώπους τριών κομμάτων της
αντιπολίτευσης. Μετά τη ψήφιση του νέου
αντεργατικού νομοσχεδίου κυριαρχεί στις
τάξεις των εργαζομένων μια γενική απαισιοδοξία και υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο δρόμος
είναι πλέον ανοιχτός για τα νέα μέτρα που
θα πλήξουν και άλλο την εργατική τάξη.
Η Διοίκηση

Εικόνες που αμαυρώνουν το συνδικαλιστικό κίνημα

Γ

εγονός που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα της
χώρας μας έχει μία κάθετη και αιτιολογική κάμψη. Οι αιτίες πολλές δεν είναι η
ώρα της ανάλυσης καθώς υπάρχουν μεγάλες ευθύνες εκατέρωθεν από την εργοδοσία και από τους εργαζόμενους. Καλό είναι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει
σήμερα ο Ελληνικός λαός να μην προκαλείται τη στιγμή που βγαίνει από μία εννιάχρονη οικονομική κρίση και στη συνέχεια από μία μεγάλη υγειονομική κρίση. Τότε είναι που οι συνδικαλιστές θα πρέπει να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να πράττουν αναλόγως.
Δυστυχώς όμως το πρωί της 3ης Ιουνίου στο λιμάνι του Πειραιά εκτυλίχτηκε μία σκηνή από μία ομάδα των λεγόμενων συνδικαλιστών που αμαύρωσε ακόμα πιο πολύ το συνδικαλιστικό κίνημα στα μάτια των χιλίων και πλέον ατόμων, οι οποίοι με την άρση των
υγειονομικών μέτρων θέλησαν να ταξιδέψουν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους μετά από
έναν και πλέον χρόνο αποκλεισμού. Σε αυτούς βέβαια συμπεριλαμβάνονταν και αρκετοί
τουρίστες οι οποίοι αυτήν την εποχή θα έπρεπε να είχαν μίαν άλλη υποδοχή. Αυτή τη
δύσκολη ώρα για την πατρίδα μας η ομηρία χιλιάδων ανθρώπων από μία τόσο μικρή
ομάδα επαγγελματιών συνδικαλιστών δεν έχει τη συμπαράσταση από κανέναν. Ασφαλώς

υπάρχουν απεργίες που στηρίζονται με πάθος από την κοινωνία και συνδικαλιστές που
ρίχνουν σ’ αυτές όλο τους το βάρος. Υπάρχουν όμως και άλλες όπως και η πρόσφατη
στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε για να γίνει.
Το πρόβλημα ξεκινάει από τον τρόπο που οι ίδιοι οι συνδικαλιστές αντιλαμβάνονται
τον συνδικαλισμό, ειδικά όταν προχωρούν σε αποφάσεις στις οποίες γνωρίζουν πως δεν
έχουν μαζί τους ούτε την πλειοψηφία του κλάδου τους, ούτε τη στήριξη των πολιτών.
Ασφαλώς το δικαίωμα στην απεργία συνεχίζει να είναι από τα σημαντικά για κάθε εργαζόμενο και σε άλλη εποχή κανείς δεν θα τολμούσε να πάει κόντρα σε μία απόφαση σωματείου εργαζομένων, αρκεί όμως πότε είναι κατάλληλη η ώρα για να κάνουν οι εργαζόμενοι-απεργοί γνωστά στην κοινωνία τα αιτήματά τους. Για να πραγματοποιηθούν όμως
όλα αυτά χρειάζεται άμεσα οι συνδικαλιστές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για να μπορέσουν να επαναφέρουν το συνδικαλιστικό
κίνημα της χώρας μας εκεί που του αξίζει, εκεί που πρέπει και ευχή όλων μας είναι να
μην δούμε εικόνες, σαν και αυτές που είδαμε στις 3 Ιουνίου στο λιμάνι του Πειραιά.
Η Διοίκηση

Η αλήθεια για τα αναδρομικά και τα Δικαιώματα των Δικηγόρων
Συνάδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενο
τεύχος της εφημερίδας μας σχετικά με τις
υποχρεώσεις των μελών μας που συμμετείχαν στις αγωγές που είχαμε κάνει το 2019
σχετικά με τα αναδρομικά που δικαιούμαστε
από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του
2016 που ψηφίστηκε ο νόμος 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) προς του δικηγόρους που
συνεργάστηκαν. Για το δικηγορικό γραφείο
με το οποίο συνεργάζεται το Σωματείο μας είναι 4% + 24% Φ.Π.Α. και αυτό φαίνεται στο
συμφωνητικό – εργολαβικό που είχε υπογράψει ο καθένας από εμάς που έλεγε: «Ο εντολοδόχος, δηλαδή ο δικηγόρος, θα λάβει από
τους προσφεύγοντες-συνταξιούχους για
αμοιβή σε κάθε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως των δικών το ποσοστό 5% + Φ.Π.Α.
24% επί του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού, (το οποίο μετά από παρέμβαση του Σωματείου έγινε 4%), αν περατωθεί η υπόθεση
αυτή καθ’ οιοδήποτε τρόπο, δηλαδή και στην
περίπτωση συμβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς και στην περίπτωση της οικειοθελούς επίλυσης της διαφοράς και στην περίπτωση της οικειοθελούς καταβολής της
ανωτέρω απαίτησης από τον αντίδικο και
στην περίπτωση της νομοθετικής επίλυσης
και κατά τη διάρκεια της δίκης και βέβαια
στην περίπτωση έκδοσης απόφασης οιουδήποτε βαθμού. Το παρόν αποτελεί πλήρη
απόδειξη προς τούτο, απαγορευμένου οιου-

δήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης ο εντολοδόχος
δεν θα λάβει ουδεμία αμοιβή». Όπως καταλαβαίνεται είναι ρητή υποχρέωση όσων συμμετείχαν στις αγωγές ότι θα πρέπει άμεσα να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να
καταβάλλουν τα ανάλογα ποσά στους δικηγόρους τους που είχαν αναλάβει την υπόθεσή
τους για να σταματήσουν οι οχλήσεις προς το
Σωματείο αλλά και προς εσάς. Οι δικηγόροι
έχουν τον τρόπο για να πάρουν αυτά που δικαιούνται και δεν πρέπει να φθάσουν στα
άκρα κάτι το οποίο δεν είναι σωστό για όλους
μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σήμερα τα μέσα για να αντισταθούν οι
συνταξιούχοι στις μεγάλες πιέσεις που δέχονται είναι ελάχιστα και ένα από αυτά είναι
η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και αυτό πράξαμε εμείς και τα άλλα Σωματεία Συνταξιούχων καθώς κρίναμε ότι οι προσφυγές στη
Δικαιοσύνη είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πίεσης προς την πολιτεία. Δυστυχώς
όμως όπως πάντα συμβαίνει η συμμετοχή
των συνταξιούχων στις δικαστικές διεκδικήσεις δεν ήταν καθολική, όπως θα έπρεπε να
είναι, και γι’ αυτό ακούγονται τα δικαιολογημένα παράπονα από τους συμμετέχοντες
οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη νομική αποζημίωση στους δικηγόρους ενώ αυτοί που δεν συμμετείχαν όχι μόνο πήραν στο ακέραιο το ποσό αλλά και σχο-

λιάζουν τους συμμετέχοντες στις αγωγές και
τους θεωρούν αφελείς ενώ αυτοί είναι οι
έξυπνοι, αυτή είναι η κοινωνία μας.
Ευτυχώς για το Σωματείο μας στις δικαστικές διεκδικήσεις η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική με τα σημερινά δεδομένα καθώς
υπάρχουν συνάδελφοι υπερήλικες και ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα της μετακίνησης οπότε υπάρχει μόνον ένα ελάχιστο
ποσοστό, όπως γίνεται παντού και πάντα, που
εκμεταλλεύεται τις όποιες καταστάσεις. Θα
ήταν όμως ηθικό και τίμιο αυτοί οι τύποι να
σιωπούν. Το Σωματείο μας δεν στέκεται στις
ακραίες αυτές περιπτώσεις, υποχρέωσή του
είναι να καλύπτει και να προστατεύει όλα τα
μέλη του και αυτό πράξαμε καταθέτοντας στο
Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση αναιρέσεως κατά του Υπουργείου Εργασίας, η
οποία εκδικάστηκε στις 10 Ιανουαρίου και
περιμένουμε την απόφαση, που στέρησε από
τους συνταξιούχους τα αναδρομικά των 11
μηνών των επικουρικών συντάξεων και των
δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι παρακολουθούμε από κοντά όλα τα προβλήματα, τα αξιολογούμε και θα δράσουμε αναλόγως, το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι να
έχετε εμπιστοσύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου το οποίο δεν πρόκειται
ποτέ να σας προδώσει, σας θέλουμε δίπλα
μας για να μας δίνετε δύναμη και κουράγιο
για να προχωρούμε ενωμένοι και δυνατοί.

Αργεί η ανοσία
της κοινότητας
Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα για να είναι επαρκώς αποτελεσματικά τα εμβόλια του
Covid-19 θα πρέπει να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της υφηλίου καθώς στη σημερινή εποχή των διαρκών μετακινήσεων η κοινότητα αυτή δεν κλείνεται στα
όρια ενός κράτους, αλλά είναι παγκόσμια. Για
τον λόγο αυτό έχει μεγάλη σημασία η παροχή
εμβολίων που θα καλύψουν και τις ανάγκες
του τρίτου κόσμου, διαφορετικά δεν θα αργήσουν οι μεταλλάξεις του ιού να είναι απειλή
για όλους.
Σήμερα ίσως είναι ορατή η οικουμενική
αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και
είναι χρέος των πλουσίων χωρών σε αυτή την
προσπάθεια. Θετική είναι η προσφορά του
Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν του ενός
δισεκατομμυρίου εμβολίων στις φτωχές χώρες, χρειάζεται όμως και η προσφορά και των
άλλων αναπτυγμένων χωρών για να καταπολεμηθεί η πανδημία. Όλα αυτά θα πρέπει να
γίνουν άμεσα. Θα πρέπει όμως όλοι οι πολίτες
της γης να συμβάλλουν στην εξάλειψη του
ιού, είναι υποχρέωση όλων μας σεβόμενοι
την ίδια τη ζωή μας καθώς και τη ζωή του
πλησίον μας να εμβολιαστούμε. Είναι ηθικό
καθήκον το καθενός να εμβολιαστεί για να
αποκτήσει η κοινότητα την ανοσία που είναι
απαραίτητη για να επιβιώσουμε.
Η Διοίκηση
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Λίγα λόγια για το Μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας
Στο παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο
Άστρος Κυνουρίας βρίσκεται το Γυναικείο
μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας. Είναι ένα νέο
μοναστήρι της μητροπόλεως Αργολίδος που
ιστορία του ξεκινά να χτίζεται το 1971 στην
περιοχή που πριν βρίσκονταν οι παιδικές κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως. Το καθολικό
της μονής εγκαινιάστηκε στις 19 Ιουλίου
1993, ημέρα που εορτάζει ο οσία Μακρίνα η
οποία ήταν η μεγαλύτερη αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης,
προικισμένη με πολλά πνευματικά χαρίσματα. Ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του
Ευαγγελίου, από την ευσεβέστατη μητέρα
της Εμμέλεια. Όταν μεγάλωσε, αφοσιώθηκε
στην αγαθοεργία, μετά δεν τον θάνατο του
μνηστήρα της, μαζί με τη μητέρα της, απο-

Επιστροφή
στην κανονικότητα
Προγραμματισμός
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων
σύρθηκαν σε γυναικεία μονή στον Πόντο,
κοντά στον ποταμό Ίρη.
Στο εντυπωσιακό αυτό μοναστήρι μονάζουν περίπου δώδεκα μοναχές με ηγούμενη

τη γερόντισσα Μακρίνα. Να σημειωθεί πως
η θέα από την μονή είναι μαγευτική, αφού
απλώνεται μπροστά της το απέραντο γαλάζιο
του Αργολικού κόλπου.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν
μέχρι το τέλος του 2021
Εκδρομές εξωτερικού
Α΄ Πρόταση
9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Οκτωβρίου 2021
11ήμερη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ – ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΒΡΟΤΣΛΑΒ – ΜΠΡΑΤΙ
ΣΛΑΒΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΚΟΠΙΑ
Β΄ Πρόταση
8-9-10-11-12-13-14-15-16 Οκτωβρίου
2021
9ήμερη ΝΟΤΙΟΣ ΙΤΑΛΙΑ – ΣΙΚΕΛΙΑ –
ΑΠΟΥΛΙΑ – ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΔΟ – ΡΕΤΖΙΟ –
ΜΕΣΣΙΝΑ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ – ΤΑΤΑΝΙΑ – ΣΥ-

ΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ –
ΚΕΦΑΛΟΥ – ΚΟΖΕΝΤΣΑ – ΣΤΕΡΝΑΤΑ

Εκδρομές Εσωτερικού

1. 4 Οκτωβρίου Ετήσια Γιορτή του Σωματείου στο Κεφαλάρι Άργους
2. 2-3-4-5 Νοεμβρίου 2021
4ήμερη ΘΡΑΚΗ – ΠΙΝΔΟΣ
ΞΑΝΘΗ – ΣΜΙΝΘΗ (για τη βράβευση των
μαθητών του Γυμνασίου) ΜΕΤΣΟΒΟ-ΣΑΜΑΡΙΝΑ – ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΑΖΙΖ ΑΓΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ Η΄ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ) – ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ – ΒΟΣΟΥΣΑ)
Περιμένουμε τη συμμετοχή σας στις προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας.
Η προεγγραφή δεν σημαίνει απαραιτήτως
και συμμετοχή, διευκολύνει όμως το Σωμα-

Καλή επιτυχία στα παιδιά μας
και στα εγγόνια
Μετά από μία πολύ δύσκολη σχολική χρονιά λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 με κλειστές για πολλούς μήνες τις σχολικές αίθουσες οι μήνες Ιούνιος και
Ιούλιος είναι μήνες μεγάλης δοκιμασίας για τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας της τρίτης Λυκείου που επιχειρούν το μεγάλο άλμα για να ανοίξουν τις πόρτες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είναι ο κορυφαίος στόχος
για κάθε μαθητή. Μεγάλο το άγχος, ψυχοφθόρα η αγωνία, κρίσιμη η συμμετοχή. Οι μαθητές για φέτος θα κριθούν από την ελλιπή προετοιμασία τους λόγω της υγειονομικής κρίσης διαφορετικά από τις άλλες χρονιές, θα
πρέπει όμως να οπλιστούν με υπομονή και επιμονή και
στο στενό και ασφυκτικό όριο των τριών ωρών να οργανώσουν σωστά τις σκέψεις των και να συνθέσουν τις σωστές απαντήσεις των.
Η αγωνία και το άγχος των μαθητών της Τρίτης Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για
να περάσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπίπτει
με την κορύφωση της δοκιμασίας, της αγωνίας και του
άγχους για την επόμενη ημέρα, καθώς και για το αύριο
της ζωής τους και για το μέλλον τους, μετά από 12χρονη
δοκιμασία σε Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Ήρθε η ώρα
για γενναίες, αλλά και ορθές αποφάσεις. Όμως θα πρέπει
να γνωρίζουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ότι μία
αποτυχία στις εξετάσεις δεν είναι και το τέλος του κόσμου, ασφαλώς μία αποτυχία θα προκαλέσει πόνο και
δάκρυα, όμως η ζωή δεν σταματά στην πρώτη αποτυχία.
Θα πρέπει τα παιδιά μας να ατενίζουν με θάρρος και αυτοπεποίθηση τη ζωή, η οποία θα τους δώσει πολλές ευκαιρίες για να δείξουν τις ικανότητες που έχουν για να
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται
καθημερινά στη ζωή τους. Θα πρέπει να τους γίνει πιστεύω ότι μόνο η επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν
λύνει όλα τα προβλήματα, η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι
διαρκής προσπάθεια για να πετύχει στα όνειρά του.
Η Διοίκηση

τείο μας στο να κάνει καλύτερο προγραμματισμό των εκδρομών.
Για την κάθε πολυήμερη εκδρομή συμβουλευτείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομών του Σωματείου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην Έφορο του Σωματείου κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά τα γραφεία του Σωματείου μας.
Προσοχή
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εκδρομές είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό
εμβολιασμού καθώς και η τήρηση των υγειονομικών κανόνων της πολιτείας.
Η Διοίκηση

Μετά από 15 μήνες απομόνωσης είναι ορατή
πλέον η ώρα που θα πρέπει να επιστρέψουμε στην
πραγματικότητα ασφαλώς όχι αυτή που ξέραμε
μέχρι χθες αλλά διαφορετική με όρους και προϋποθέσεις τηρώντας όλους τους νόμους και τους
κανόνες.
Προϋπόθεση για να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα είναι ο καθολικός εμβολιασμός και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας του εαυτού
μας και του πλησίον μας. Τηρώντας όλους αυτούς
τους κανόνες θα προγραμματίσουμε τις πολιτιστικές
μας εκδηλώσεις μετά τις θερινές μας διακοπές,
σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε εκτυπώσει.
Ξεκινώντας από την ετήσια γιορτή του Σωματείου μας που θα γίνει την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου
2021 στην Ιερά Μονή Αγίας Μακρίνας στο Κιβέρι
Άργους όπου θα γίνει η καθιερωμένη αρτοκλασία
μας καθώς και η επιμνημόσυνος δέηση για όλους
τους συναδέλφους μας που έχουν φύγει από κοντά μας. Ακολούθως θα φτάσουμε στο όμορφο Κεφαλάρι όπου θα γευματίσουμε και θα διασκεδάσουμε μέχρι τις απογευματινές ώρες. Έτσι γεμίζοντας τις μπαταρίες μας που είναι άδειες μετά
από ενάμιση χρόνο αδράνειας θα επιστρέψουμε
στις εστίες μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή θα είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Τιμή συμμετοχής 15 ευρώ το άτομο.
Η Διοίκηση

Μία είδηση – Μάθημα για τους πολιτικούς μας
Το Γεωργικό Σχολείο Βόλου της Κιβωτού του Κόσμου κατέκτησε το Ευρωπαϊκό βραβείο Gene Global Education Award
2020-2021, της Ε.Ε. για το καινοτόμο πρόγραμμά του επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ιερέας Αντώνιος Παπανικολάου είναι ο εμπνευστής όλων αυτών στα παραρτήματα της Κιβωτού,
σε Πωγωνιανή, Βόλο, Χίο, Καλαμάτα όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, τυροκομείο, μελισσοκομείο, αλευρόμυλος, θερμοκήπιο, ελαιοτριβείο και πολλά άλλα. Έτσι τα παιδιά είναι έτοιμα
για βιοπορισμό μετά την ενηλικίωσή τους. Αθόρυβη δουλειά
και τόσο αποτελεσματική καθώς το πρόγραμμά της Γεωργικής
Σχολής εστιάζεται στην κατάρτιση και κατόπιν στον βιοπορισμό με την ενηλικίωση των παιδιών που φιλοξενούνται στις
δομές της Κιβωτού του Κόσμου. Τα παιδιά αυτά σύμφωνα με
την ανακοίνωση της Κιβωτού του Κόσμου, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών που έχουν βιώσει, φέρουν ψυχικά τραύματα, που χρήζουν πλαισίωσης και θεραπείας. Υπάρχουν παιδιά, που το γνωστικό τους επίπεδο είναι χαμηλό, σε σημείο
που πολλές φορές δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, πόσο μάλλον να συνεχίσουν σε κάτι
ανώτερο. «Στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στην
ανάγκη αυτή των παιδιών και να διασφαλίσουμε το μέλλον
τους μετά την ενηλικίωσή τους ιδρύσαμε την γεωργική σχολή,
η οποία αρχικά, λειτουργεί θεραπευτικά, ενισχύεται η διαδι-

κασία επούλωσης των ψυχικών τραυμάτων, χρησιμοποιώντας
τη φύση και τα ζώα ως θεραπευτικό μέσο. Ειδικότερα, όμως
για τις ηλικίες 15-18 ετών προσφέρει – επιπλέον- γνώση και
επαγγελματική κατάρτιση πριν από την ενηλικίωσή τους, ώστε
να είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην ευρύτερη κοινωνία» δήλωσε ο πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου.
Όμως το έργο αυτό ασφαλώς και δεν είναι αρεστό στους πολιτικούς μας τους οποίους δεν τους απασχολεί η επαγγελματική
αποκατάσταση των παιδιών μας. Το μόνο που τους ενδιαφέρει
είναι το πώς εξυπηρετούνται τα δικά τους συμφέροντα με την
είσοδο στις ανώτερες και ανώτατες σχολές ατόμων που δεν θα
είναι εις θέση να αποφοιτήσουν από αυτές ποτέ απλά και μόνο
να υπάρχουν αυτές οι σχολές σε πολλές περιοχές της χώρας
προς όφελος των βουλευτών των περιοχών αυτών. Το τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά μετά από 10 και πλέον χρόνια που είναι εγγεγραμμένα στις μη παραγωγικές σχολές δεν τους απασχολεί
το θέμα γιατί αν τους ενδιέφερε θα είχαν σαν παράδειγμα την
προσφορά ενός ιδιώτη που στην προκειμένη περίπτωση είναι
ο πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου που έχει σκοπό της ζωής του
την αγάπη για το παιδί και θα έπρατταν αναλόγως φροντίζοντας
για την επαγγελματική αποκατάσταση και προοπτική των νέων
ανάλογα με τα προσόντα του καθενός.
Η Διοίκηση

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ
Μεγάλη και ιδιαίτερη ικανοποίηση
αισθανθήκαμε με τις δηλώσεις του
Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου
Πομάκων Αχμέτ Ιμάμ και της Προέδρου
του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων
του Νομού Ξάνθης Εμινέ Μπουρατζή οι
οποίοι σαν γνήσιοι Έλληνες δήλωσαν
στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ότι
είναι ανεπιθύμητος στα χωριά τους εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον
προσδιορισμό της μουσουλμανικής κοινότητας ως τουρκική. Οι δηλώσεις που
έκαναν οι υπεύθυνοι των Πομάκων ότι

στην Ελλάδα δεν υπάρχον τουρκοχώρια
και ότι οι κάτοικοι στα Πομακοχώρια είναι Έλληνες που αγωνιστήκανε και
αγωνίζονται για την πατρίδα τους και
θέλουν να μείνουν έξω από πολιτικά
παιχνίδια της Τουρκίας.
Είναι γνωστό ότι από το 2006 το
Σωματείο μας έχει αποκτήσει μία ιδιαίτερη σχέση με τους Πομάκους της
Ξάνθης με την καθιερωμένη πλέον
βράβευση των αριστούχων μαθητών
του Γυμνάσιο Σμίνθης καθώς και την
φιλοξενία που παρέχουμε στους μα-

θητές όταν μας επισκέπτονται με τις
εκδρομές τους στην Αθήνα και οι δηλώσεις των υπευθύνων Πομάκων «Σε
όποιο από τα Πομακοχώρια και αν πάτε, κύριε Μελβούτ Τσαβούσογλου,
δεν θα αλλάξει κάτι, θα εξακολουθήσουμε να είμαστε Έλληνες Πομάκοι
και αυτό δεν θα αλλάξει ούτε στην
επόμενη ούτε στην μεθεπόμενη επίσκεψή σας στην Θράκη – ακόμα και
τότε Έλληνες Πομάκοι θα είμαστε». Τα
λόγια αυτά μας ενδυναμώνουν και
μας υποχρεώνουν να κάνουμε έστω
και στο ελάχιστο το χρέος μας γι’ αυτούς τους υπέροχους Έλληνες.
Η Διοίκηση

7

O HΛEKTPIKOΣ / https://ssisap.gr

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2021

Ε

ίναι η ημέρα που καθιερώθηκε
στο εργατικό κίνημα ως ημέρα
διεκδικήσεων των εργαζομέ-

νων.
Είναι η ημέρα τιμής και μνήμης
για αυτούς που αγωνίστηκαν διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας καθώς και το οκτάωρο για όλους
τους εργαζόμενους.
Ξεφυλλίζοντας την ιστορία του εργατικού κινήματος ανατρέχουμε στο
1886, τότε που οι καταπιεσμένοι εργάτες στο Σικάγο μη αντέχοντας άλλο την
καταπίεση του εργοδότη, επαναστάτησαν και τα ματωμένα πουκάμισά τους
έγιναν το σύμβολο της πάλης και της
θυσίας των εργαζομένων. Από τότε οι
πρωτομαγιές έγιναν κόκκινες, καταλαμβάνοντας σημαντικότατη θέση
στην καρδιά και τη ζωή των απανταχού εργαζομένων. Στη χώρα μας η
πρώτη εργατική πρωτομαγιά γιορτάστηκε το 1894 με συγκέντρωση που
έγινε στους στύλους του Ολυμπίου
Διός στην οποία μίλησαν για τη σημασία της εκδήλωσης ο Πλάτων Δρακούλης και ο Σπύρος Καλλέργης. Από τότε
παρά τις διώξεις και τις φυλακίσεις
των πρωτεργατών, ο γιορτασμός της
εργατικής πρωτομαγιάς, πέρασε στο
ελληνικό εργατικό κίνημα και καθιερώθηκε ως ημέρα διεκδικήσεων των
εργαζομένων. Όλα αυτά μέχρι που
έφθασε η ημέρα να χάσει το νόημά
της και η πρωτομαγιά αφ’ ενός να καθιερωθεί ως αργία και αφ’ ετέρου να
διασπαστεί το συνδικαλιστικό κίνημα
της χώρας μας σε παρατάξεις και η
κάθε μία παράταξη να γιορτάζει σε

διαφορετική ημέρα την πρωτομαγιά
κάνοντας επίδειξη δυνάμεων.
Το αποτέλεσμα είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας ξέφυγε
της αποστολής του με οδυνηρά αποτελέσματα για όλους τους εργαζόμενους.
Η συγκριτική ανάλυση της κοινωνικής
λειτουργίας του συνδικαλισμού, ενός
από τους βασικότερους θεσμικούς πυλώνες της κοινωνικής οργάνωσης στις
αναπτυγμένες χώρες, στα ολοκληρωτικά καθεστώτα και στη χώρα μας, είναι
δυνατόν να συμβάλλει όχι μόνο στην
εξήγηση ορισμένων συμπεριφορών,
αλλά και στην αναζήτηση κοινωνικών
και οικονομικών καθώς και πολιτικών
μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων. Η
διεκδίκηση και η αντιπαλότητα ατόμων
ή κοινωνικών ομάδων, στο πλαίσιο του
δημοκρατικού διαλόγου είναι η καλύτερη μέθοδος αναζήτησης και ανεύρε-

σης της αλήθειας, με συνειδητό σκοπό
την κοινωνική δικαιοσύνη και ως καθημερινή κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης ταξικής και κοινωνικής συνείδησης.
Σήμερα με βασικά κριτήρια την
άμεση ή την έμμεση χρηματοδότηση
των συνδικάτων, όπως την κάλυψη
των εξόδων λειτουργίας και της μισθοδοσίας της ηγεσίας τους, διακρίνουμε τέσσερα είδη χρηματοδοτήσεων και τρία είδη συνδικαλισμού, τον
δημοκρατικό, τον ολοκληρωτικό και
τον ελληνικό που συνδυάζει όλες τις
μορφές χρηματοδότησης. Το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα ως θεσμός είναι ένα ανεκτίμητο και αναντικατάστατο όπλο των εργαζομένων στην πάλη
τους, για τη βελτίωση της θέσης τους,
για μία καλύτερη ζωή. Το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας δέχτηκε τα
προηγούμενα χρόνια και ειδικά τα
χρόνια των μνημονίων πολλές ήττες.
Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια
που οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της χώρας μας που με τα αλλεπάλληλα μνημόνια υπέστησαν τεράστιες
απώλειες των εισοδημάτων τους και η
ανεργία έφτασε στα ύψη η ηγεσία τους
ήταν απούσα χωρίς βέβαια να παραγνωρίζει κανείς τις μεγάλες δυσκολίες
που δημιούργησε η απόφαση των
προστάτιδων δυνάμεων της Ευρώπης
με τα οικονομικά μέτρα που μας επέβαλαν. Όμως είναι ώρα τώρα να γίνουν
στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας
μας ριζοσπαστικές τομές για να βρει
τον δρόμο του και το κυριότερο για να

Εγκατάλειψη ηλικιωμένων
στα Γηροκομεία
τροπή και μόνο ντροπή θα πρέπει να αισθάνονται
όσοι συνέβαλαν στον θάνατο, αγνώστου μέχρι σήμερα αριθμού ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας. Είναι γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του Covid-19 έχουν μηδενιστεί οι επισκέψεις συγγενών στους έγκλειστους ηλικιωμένους στις δομές φιλοξενίας και μόνο ένας θεός ξέρει
τι μπορεί να έχει συμβεί πίσω από τις κλειστές πόρτες σε
βάρος των ανυπεράσπιστων απόμαχων της ζωής.
Στη διάρκεια της υγειονομικής πανδημίας υπήρχαν πληροφορίες ότι πολλές χώρες της υφηλίου κατέβαλαν προσπάθειες για να σώσουν ζωές ανθρώπων νέων και άφηναν
τους τροφίμους των οίκων ευγηρίας στην τύχη τους αυτά
δεν το χωρούσε ο νους μας μέχρι που έσκασε η βόμβα σε
γηροκομείο Χανίων όπου σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του
τύπου στα 12 χρόνια της λειτουργίας του είχε βγάλει διαβατήριο σε 870 τροφίμους του για την αιωνιότητα καθώς ο
μέσος χρόνος διαβίωσης των ηλικιωμένων στη «μονάδα
φροντίδας» ήταν 4-5 μήνες. Μία μονάδα δυναμικότητας 45
κλινών φιλοξενούσε, αν αυτό λέγεται φιλοξενία, 100 ηλικιωμένους χωρίς να υπάρχει κανένας κρατικός έλεγχος όλα
αυτά τα χρόνια λειτουργίας της μονάδας. Ο μέσος όρος επιβίωσης των ηλικιωμένων από τη στιγμή που διάβαιναν το
κατώφλι του γηροκομείου δεν ξεπερνούσε τους τέσσερις
έως πέντε μήνες και όλοι έφευγαν από τη ζωή με την ίδια
αιτία όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο μοναδικός γιατρός
του γηροκομείου «Ανακοπή καρδιάς». Αυτοί που διέμεναν
εκεί στις αρχές κάθε χρόνου μέχρι το τέλος της άνοιξης είχαν χάσει τη ζωή τους. Και αμέσως μετά υπήρχε μία νέα
σειρά «φιλοξενούμενων» στο περιζήτητο γηροκομείο αφού
δεχόταν, όπως αναφέρουν σχετικές αναφορές, γέροντες με
χαμηλή σύνταξη μειώνοντας κατά δραστικό τρόπο τα λει-

Ν

τουργικά έξοδα κάτι που οδηγούσε σε μείωση του προσωπικού καθώς όπως καταγγέλλεται της τροφής των τροφίμων
με μηδαμινή ιατρική νοσηλεία και χορήγηση ψυχοφαρμάκων για να περιορίζεται με καταστολή η κινητικότητα των
γερόντων και να είναι πιο εύκολος ο χειρισμός τους από το
μειωμένο προσωπικό. Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας
που έκαναν τον πρώτο έλεγχο στη συγκεκριμένη μονάδα
εκτιμούν ότι τα υγειονομικά μέτρα και η απαγόρευση επισκεπτηρίου λόγω του κορωνοϊού, διευκόλυναν τους υπευθύνους της μονάδας ώστε να μην υπάρχει κανείς έλεγχος
από οικείους των συγγενών. Με τους εκπροσώπους του εν
λόγω γηροκομείου, όταν τα σοβαρά προβλήματα σχετικά
με την όλη κατάσταση που υπήρχε τόσα χρόνια, να μιλούν
για ανυπόστατες κατηγορίες εκ μέρους των συγγενών και
πρώην εργαζομένων στο γηροκομείο δεν προέκυψε κανένα
θέμα και ότι επικρατούσαν ιδανικές συνθήκες διαβίωσης
των γερόντων που ήταν τρόφιμοι στο εν λόγω γηροκομείο
γιατί ασφαλώς δεν θα είχε γίνει κανένας έλεγχος από τα
αρμόδια όργανα της Πολιτείας αν το εν λόγω γηροκομείο
πληρούσε τους κανόνες που έπρεπε για τη λειτουργία του.
Ακούγοντας κάποιος αυτές τις τρομερές ειδήσεις για τον
τρόπο μεταχείρισης μιας ανθρώπινης ύπαρξης και σε σχέση
ότι υπάρχουν υπόνοιες για μεταβιβάσεις περιουσιακών
στοιχείων από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στο εν λόγω γηροκομείο σε άτομα που έχουν σχέση με τους ιδιοκτήτες του, μένει άναυδος και γεμάτος απορίες για την εγκατάλειψη από όλους όλων αυτών των ανυπεράσπιστων γερόντων να αντιδράσουν. Εδώ επαληθεύεται και τίθεται σε
πλήρη λειτουργία αυτό που λέει ο λαός ότι «Σκοτώνουν τα
άλογα όταν γεράσουν» και κανείς δεν δίνει απολογισμό των
πράξεών του.
Η Διοίκηση

Η πρώτη
Μαΐου
αποκτήσει την εμπιστοσύνη και τη
συμμετοχή των εργαζομένων στα κοινά καθώς όταν οι εργάτες είναι ενωμένοι θα έχουν πάντα επιτυχίες, ενώ
όταν οι εργάτες είναι διαλυμένοι θα
είναι έρμαια των εργοδοτών και της
εκάστοτε κυβέρνησης.
Το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας χρειάζεται να κερδίσει πρώτα
από όλα τη νέα γενιά των εργαζομένων
της υποαπασχόλησης και της ανεργίας
τους οποίους ο φόβος της απόλυσης
από τον εργοδότη τους αποτρέπει από
την εγγραφή τους στα εργατικά συνδικάτα. Αν το πετύχει αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα της πατρίδας μας τότε
και μόνο τότε θα είμαστε όλοι μαζί να
γιορτάζουμε τη νίκη της εργατικής τάξης. Για να γίνουν όμως όλα αυτά θα
πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα της
χώρας μας, να αφυπνιστεί και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, συνδικαλιστές να σηκώσουν τα μανίκια
τους και να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Επίσης ιερή υποχρέωση
έχουν και όλοι αυτοί που δεν μπορούν
ή δεν θέλουν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους να κατέβουν από το
τρένο και να παραχωρήσουν τη θέση
τους σε αυτούς που μπορούν και θέλουν να δουλέψουν και ενωμένο το
συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας
να σταθεί στο ύψος του και να εργαστεί
για το κοινωνικό σύνολο της χώρας
μας καθώς δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αδράνειας και αδιαφορίας γιατί
τα προβλήματα των εργαζομένων είναι
πολλά και θα πρέπει να βρουν άμεσα
τη λύση τους.
Η Διοίκηση

Κ αλ ό κα λο κα ίρι

Μετά από 15 μήνες εγκλεισμού
μας στα σπίτια μας λόγω της υγειονομικής πανδημίας που έπληξε όλη
την υφήλιο ήρθε το εμβόλιο για να
μας χαρίσει την ελευθερία μας και
αυτήν θα πρέπει να την σεβαστούμε
όλοι. Το καλοκαίρι αυτό θα πρέπει
να είναι διαφορετικό από ό,τι γνωρίζουμε τα προηγούμενα χρόνια, θα
πρέπει όλοι αφού πρώτα αποκτήσουμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής να απολαύσουμε τις
διαμαντένιες ακρογιαλιές της ή τα
δροσερά ορεινά της πατρίδας μας.
Δεν έχει σημασία που θα είμαστε,
αρκεί να είμαστε ασφαλείς μακριά
από τα αστικά κέντρα για να αποφύγουμε την αφόρητη ζέστη και την
πλύση εγκεφάλου που μας έχουν
κάνει όλη τη χρονιά τα μαζικά μέσα
επικοινωνίας με τον Covid-19. Να είμαστε μακριά από όσα μας ενοχλούν
και μας κουράζουν.
Η Διοίκηση
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Έκθεση για τον Ταμειακό Απολογισμό
για το χρονικό διάστημα από 1/1-31/12/2020
O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας
17865 Ο.Ε.Ε., παρουσιάζω τον Ταμειακό Απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ έτους
2020 του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, όπως παρακάτω :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ
Τα ΕΣΟΔΑ του σωματείου προέρχονται από :
α. Τις εισφορές των συνταξιούχων ΗΣΑΠ ως κράτηση επί της σύνταξης, η οποία
αποδίδεται μηνιαίως στο σωματείο, από το ταμείο συντάξεων (ΕΦΚΑ). Το ύψος των
εισφορών ανήλθε κατά την περίοδο 1/1-31/12/2020 σε 117.954,00 ευρώ,. Από το
ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά μήνα (υπό μορφή συμψηφισμού) στο Μουσείο του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 19.659,00 Ευρώ η καταβολή του οποίου
προβλέπεται στο καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών 117.954,00
– 19.659,00 = 98.295,00 Ευρώ. Αναλυτικά τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα :
Εσοδα από
ΕΦΚΑ
(εισφορά
συνταξιούχων
ΗΣΑΠ)

Δικαιώματα
Μουσείου σύμφωνα
με το καταστατικό

Υπόλοιπο
για διάθεση
Σωματείου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

10.026,00

1.671,00

8.355,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

10.002,00

1.667,00

8.335,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

9.954,00

1.659,00

8.295,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

9.912,00

1.652,00

8.260,00

ΜΑΙΟΣ

9.846,00

1.641,00

8.205,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

9.828,00

1.638,00

8.190,00

ΙΟΥΛΙΟΣ

9.816,00

1.636,00

8.180,00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

9.774,00

1.629,00

8.145,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

9.738,00

1.623,00

8.115,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

9.726,00

1.621,00

8.105,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

9.696,00

1.616,00

8.080,00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

9.636,00

1.606,00

8.030,00

117.954,00

19.659,00

98.295,00

Μήνας

β. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρητά),
έναντι ισόποσης απόδειξης. Το ύψος των εν λόγω δωρεών ανήλθε κατά την περίοδο
1-1/1-31/12/2020 σε 7.623,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.
Μήνας

Ποσό

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

4.485,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

823,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

190,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

0,00

ΜΑΙΟΣ

120,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

100,00

ΙΟΥΛΙΟΣ

30,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

295,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

255,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

135,00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1.190,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.623,00

Επίσης ως Έσοδα θεωρούνται :
γ. Οι αποδόσεις (τόκοι) της προθεσμιακής κατάθεσης των 80.000,00 ευρώ που
διαθέτει το σωματείο και οι οποίες ανήλθαν για τις δύο ανανεώσεις (Ιανουάριο και
Ιούλιο 2020) σε 284,89 ευρώ μικτό ποσό και καθαρό ποσό (μετά την αφαίρεση φόρου 15% , 42,73 ευρώ), σε 242,16 ευρώ.
Τα Χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου αποτελούνται από :

• τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη τράπεζα Πειραιώς:
❱ Λογαριασμός όψεως 5182-035793-827 στον οποίο κατατίθενται τα τρέχοντα έσοδα (εισφορές συνταξιούχων κλπ) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σωματείου. Αναλήψεις από τον λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου, ή τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ.. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 31-122020 ήταν 6.926,05 ευρώ. Να σημειωθεί ότι από το ποσό αυτό , 1.069,14
ευρώ είναι υπόλοιπο από δωρεές και αμοιβές που έγιναν προς το Μουσείο
μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Επομένως το καθαρό υπόλοιπο του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού με 31-12-2020, είναι 5.856,91 ευρώ.
❱ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται
ως ενδιάμεσος για την κατάθεση ή ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 31-12-2020 ήταν 3.373,58 ευρώ.
❱ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-819 (πολιτιστικών εκδηλώσεων). Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 31-12-2020 ήταν 0,00
❱ Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται
κάθε εξάμηνο. Η ανανέωση θα γίνει 4-1-2021
Κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων, φαίνεται παρακάτω :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Κωδικός
38-03-00-0000
38-03-00-0001
38-03-00-0002
38-04-00-0000

Περιγραφή

Υπόλοιπο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-827

6.926,05

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-

762.3.373,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ)
ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-819

0

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ

90.299,63

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό
- πληρώνει από τον τραπεζικό του λογαριασμό τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας,
ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους του Μουσείου ή οτιδήποτε έκτακτο έξοδο του
Μουσείου προκύψει και δεν επαρκούν τα ταμειακά του διαθέσιμα.
Τα έξοδα αυτά συμψηφίζονται με τα μηνιαία δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος
κάθε μήνα όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο (α) της παρούσας. Το υπόλοιπο
οφειλόμενο ποσό στο Μουσείο ανέρχεται με 31-12-2020 στο ποσό των 1.321,62
ευρώ. Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη προκαταβολή. Τα παραπάνω
αναφερόμενα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Δικαιώματα
Από Μεταφορά 31-12-2019
Ιανουάριος
10.026,00
Φεβρουάριος
10.002,00
Μάρτιος
9.954,00
ΣΥΝΟΛΟ
29.982,00

Μουσείου
σύμφωνα με
το
καταστατικό

Πληρωμές μέσω
Τραπεζικού
Λογαριασμού
Σωματείου για
ανάγκες Μουσείου

1.671,00
1.667,00
1.659,00
4.997,00

1.151,75
2.179,81
1.209,77
4.541,33

Υπόλοιπο
οφειλής
Σωματείου προς
το Μουσείο
1.321,62
1.840,87
1.328,06
1.777,29

Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
ΣΥΝΟΛΟ

9.912,00
9.846,00
9.828,00
29.586,00

1.652,00
1.641,00
1.638,00
4.931,00

367,12
668,39
805,00
1.840,51

3.062,17
4.034,78
4.867,78

Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
ΣΥΝΟΛΟ

9.816,00
9.774,00
9.738,00
29.328,00

1.636,00
1.629,00
1.623,00
4.888,00

3.563,86
1.777,08
1.608,32
6.949,26

2.939,92
2.791,84
2.806,52

Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΣΥΝΟΛΟ

9.726,00
9.696,00
9.636,00
29.058,00

1.621,00
1.616,00
1.606,00
4.843,00

1.833,79
840,17
1.267,89
3.941,85

2.593,73
3.369,56
3.707,67

Το Σύνολο των Εσόδων για το έτος 2020 ανήλθε στο ποσό των 106.160,16 ευρώ
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του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
ΕΞΟΔΑ
Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ του Σωματείου, και
η πληρωμή τους δικαιολογείται με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ).
Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μικροέξοδα από ταμειακή μηχανή), τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ
και η καταχώρισή τους γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Τα έξοδα ομαδοποιήθηκαν σε Μισθοδοσίας και Λειτουργικά όπως φαίνεται
παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Η δαπάνη μισθοδοσίας έτους 2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές
εισφορές και οι αναλογούντες φόροι, ανήλθε στο ποσό των 23.056,39 ευρώ.

Περιγραφή Λογαριασμού

Λογαριασμός

Έμμισθου Εργαζομένου

60-00—0000

Τακτικές αποδοχές Έμμισθου
Εργαζομένου

Χρέωση

Πίστωση

3.138,75

0,00

60-00-00-0000

13.020,67

0,00

Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και
Πάσχα) Έμμισθου Εργαζομένου

60-00-03-0000

1.733,19

0,00

Επιδόματα κανονικής άδειας Έμμισθου
Εργαζομένου

60-00-07-0000

621,22

0,00

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Έμμισθου
Εργαζομένου

60-03-00-0000

4.542,56

0,00

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

53-00-00-0000

0,00

14.319,15

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

54-03-00-0000

0,00

1.253,76

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

54-03-10-0000

0,00

69,42

ΙΚΑ Λογαριασμός τρέχουσας κινήσεως

55-00-00-0000

0,00

7.414,06

23.056,39

23.056,39

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

64-98-05-0000

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

4.726,37

64-98-05-0025

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 6%

64-98-05-0036

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13%

8.464,33

64-98-05-0087

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%

17.938,29

64-98-05-0500

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

64-98-05-0600

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ

800,00

64-98-05-0700

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

340,00

386,09

1.575,00

65-98-99-0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

272,65

ΣΥΝΟΛΟ

82.049,79

Σύνολο Εξόδων 105.106,18 ευρώ
Ενδεικτικά των εξόδων αναφέρονται :
• Η δαπάνη για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε σε
14.585,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή των ημερολογίων και της εφημερίδας ανήλθαν στο ποσό των 7.439,67 ευρώ.
• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια της εφημερίδας, ανήλθε σε 4.000,00 ευρώ .
• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου καθώς και του Μουσείου ανήλθε στο ποσό των 6.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Η δαπάνη νομικών υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 2.500,00 ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ).
• ΕΝ.Φ.Ι.Α. , 1.100,22 ευρώ. Υπολείπονται 2 δόσεις που θα καταβληθούν τον
1ο και 20 μήνα του 2021
• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των
1.575,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για συνδρομές στην ΑΓΣΣΕ ανήλθε στο ποσό των 1.080,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε στο ποσό των 800
ευρώ και 340,00 ευρώ αντίστοιχα.
Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών – φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.

61-00-00-0087

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24%

2.500,00

61-00-06-0087

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24%

6.000,00

61-90-09-0000

ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

4.000,00

61-90-09-1025

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΠΑ 6%

9.059,98

62-03-00-0000

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

62-03-00-0087

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24%

1.922,30

62-03-02-0000

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

7.439,67

62-98-00-0025

ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΦΠΑ 6%

63-04-00-0000

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ

63-98-02-0000

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΦΙΑ

1.100,22

63-98-08-0000

ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ)

9.251,44

64-05-01-0000

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡ.ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝ.

1.080,00

ΠΡΟΤΑΣΗ

64-07-01-0087

ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 24%

528,89

64-07-03-0087

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 24%

64-07-04-0025

ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6%

282,14

64-08-01-0025

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6%

114,60

Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός οικονομικού
έτους 2020 του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για έγκριση.
Ο
Λογιστής
Αθανάσιος Κ. Μανάσκος

64-08-01-0087

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24%

523,74

64-08-10-0036

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ

64-08-10-0087

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 24%

196,83

61,08
838,26

1.288,93

1.246,23
112,75

• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η φορολογική δήλωση του σωματείου με μηδενική
καταβολή φόρου.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών
στο Υπ. Οικονομικών (taxis) και έγινε διασταύρωση με την αντίστοιχη χορηγούμενη βεβαίωση αποδοχών στο προσωπικό.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η προβλεπόμενη από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων καθώς και από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος κατάσταση ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ για διασταύρωση στοιχείων έτους 2018.
• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την
περίοδο
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
(ΑΠΔ) στο ΙΚΑ.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές δηλώσεις για τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών και πιστοποιήθηκαν έπειτα από διασταύρωση με την αντίστοιχη
πληρωμή αυτών.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΡΟΥΣΙΑΣ

Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

Ο
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΝΤΑΣ
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Μειώσεις στις συντάξεις χηρείας
Α

ναφορικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις μειώσεις κατά 50% των συντάξεων χηρείας μετά τον Μάιο του 2016 και
αφορά 5.500 συνταξιούχους το e –ΕΦΚΑ ενημερώνει πως οι μειώσεις των συντάξεων χηρείας για τις
παραπάνω περιπτώσεις υλοποιήθηκαν με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4387/16 περί
επιζώντων συζύγων, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4611/19 της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν πως στον επιζώντα σύζυγο, και στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος του
συζύγου επήλθε μετά την 13/5/2016, καταβάλλεται η
αναλογούσα σύνταξη του θανόντα σε ποσό στο 70%
για μία τριετία. Μετά την πάροδο όμως της τριετίας,
αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται
ή λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη λόγω θανάτου

μειώνεται κατά 50%, δηλαδή λαμβάνει το 35% της
σύνταξης του θανόντα το ποσό δε αυτής δεν μπορεί
να υπολείπεται των κατωτάτων ορίων συντάξεων θανάτου που είναι 360 ευρώ.
Εξαιτίας όμως της καθυστέρησης υλοποίησης
του λογισμικού από την ανάδοχο εταιρεία, όπως
μας ενημέρωσε η κρυπτόμενη διοίκηση του e –ΕΦΚΑ, η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ανεξαιρέτως για όλους τους συνταξιούχους χηρείας από
τον Μάιο του 2016 κλείνοντας τριετία εφαρμόστηκε
καθολικά και για τους 5.500χιλιάδες χωρίς κανένα
έλεγχο εκ μέρους του e –ΕΦΚΑ που όμως δικαιολογείται ότι εκ παραδρομής έγινε η περικοπή για
όσους δεν εργάζονται καθώς και δεν λαμβάνουν
άλλη σύνταξη και ο e –ΕΦΚΑ δεσμεύεται να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές κατά προτεραιότητα,
χωρίς βέβαια να δεσμεύεται ότι τον επόμενο μήνα

Συνάντηση
με τον Διοικητή
του e-ΕΦΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας όταν
ενημερώθηκε ότι στον e-ΕΦΚΑ με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού ο κ. Παναγιώτης Δουφεξής, έστειλε επιστολή με ευχές για επιτυχία στο έργο που ανέλαβε και παράλληλα ζήτησε να έχει
συνάντηση μαζί του για να του εκθέσει τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε και τα οποία χρονίζουν.
Θα περιμένουμε την ανταπόκριση του νέου Διοικητού
του e-ΕΦΚΑ και ευελπιστούμε ότι θα είναι διαφορετική
από τη συμπεριφορά του προηγούμενου.
Η Διοίκηση

θα αποδώσει στους δικαιούχους αυτά που παράνομα τους παρακράτησε από τις συντάξεις του Ιουνίου.
Οι συνταξιούχοι που εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα τοπικά
υποκαταστήματα του e –ΕΦΚΑ και να προσκομίσουν, αν δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται ή δεν λαμβάνουν
άλλη σύνταξη ή δεν αυτοαπασχολούνται ώστε να
επανέλθει το ποσό της σύνταξης στο 100% και να
καταβληθεί το ποσό της σύνταξης που περικόπηκε
με τη σύνταξη του Ιουνίου.
Για όποιο πρόβλημα έχει προκύψει στα μέλη
του Σωματείου μας σχετικά με τις περικοπές των
συντάξεων χηρείας σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να επιληφθούμε του θέματος.
Η Διοίκηση

40 χρόνια της Ελλάδας
στην Ενωμένη Ευρώπη
Επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου,
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ,
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νταβίντ Σασόλι, του Προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη
Σχοινά και άλλων παραγόντων. Είναι μία διαδρομή 40 χρόνων με δώδεκα σταθμούς.
28 Μαΐου 1979. Υπεγράφη η συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
1η Ιανουαρίου 1981. Πλήρης ένταξη της Ελλάδας ως το 10ο μέλος της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).
1η Ιουλίου 1983. Η πρώτη Ελληνική Προεδρεία.
1985. Πέντε Ευρωπαϊκά κράτη (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) υπογράφουν τη Συμφωνία του Σένγκεν.
1992. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιερώνει την ολοκλήρωση της ΟΝΕ ως επίσημο στόχο.
1η Νοεμβρίου 1993. Ιδρύεται επίσημα η Ε.Ε. με την εφαρμογή της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
2001. Η Ελλάδα εντάσσεται στην Οικονομική Νομισματική Ένωση.
1η Ιανουαρίου 2002. Κυκλοφορεί το Ευρώ σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.
1η Μαΐου 2004. Δέκα νέες χώρες εντάσσονται στην Ε.Ε. που φτάνει τα 25 μέλη αυτές είναι Εσθονία
– Κύπρος – Λετονία – Λιθουανία – Μάλτα – Ουγγαρία – Πολωνία – Σλοβακία – Σλοβενία – Τσεχία.
13 Δεκεμβρίου 2007. Υπογράφεται η Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, τροποποιώντας τη δομή της Ένωσης, ενώ παράλληλα θέσπισε τη θέση προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Μάιος 2010. Η Ελλάδα αιτείται χρηματική βοήθεια από το Δ.Ν.Τ., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την Ε.Κ.Τ. Υπογράφεται το πρώτο μνημόνιο 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Βρετανία είναι το πρώτο κράτος
– μέλος που αποχωρεί από τον Ε.Ε., με τον αριθμό των χωρών να είναι πλέον 27.
Πέρασαν 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Όλα αυτά τα χρόνια, η πατρίδα μας
έχει γνωρίσει περιόδους ανάπτυξης, ευημερίας, εξωστρέφειας, όπως έχει γνωρίσει και περιόδους
που φοβόταν, οπισθοχωρούσε, κλεινόταν στον εαυτό της. Έχει λάμψει ειδικά στους Ολυμπιακούς
αγώνες, αλλά έχει κοντέψει να εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη με το δημοψήφισμα του 2015. Στην
40χρονη πορεία της στην ΕΟΚ έχει εξυμνηθεί και έχει διασυρθεί.
Η Διοίκηση

Θα υπάρξει αυριανή μέρα;

ΠΑΡΕλΘΟΝ

Είναι ο φόβος που έχει φωλιάσει στις ψυχές όλων των κατοίκων της υφηλίου
που θεωρούν αβέβαιο αν θα υπάρξει μέλλον για την ανθρωπότητα, μετά από
έναν και πλέον χρόνο πανδημίας του Covid-19 που συνεχώς μεταλλάσσεται και
πλήττει όλη την ανθρωπότητα.
Γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα βιώνει μία πρωτόγνωρη
κατάσταση από τη στιγμή που ένας θανατηφόρος ιός έχει ενσκήψει και έχει
προκαλέσει εκατόμβες θυμάτων. Έχουν νοσήσει πολλά εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον πλανήτη και το κυριότερο έχουμε περίπου τέσσερα εκατομμύρια
θανάτους. Ασφαλώς μπροστά σε όλα αυτά δεν μετρούν οι υλικές ζημιές, καθώς
οι υλικές καταστροφές που έφερε η πανδημία του Covid-19 που είναι η ανεργία,
η φτώχεια και ο εγκλεισμός μας για πάνω από έναν χρόνο στα σπίτια μας με τα
όποια ψυχολογικά προβλήματα που προξένησε είναι πταίσματα μπροστά στους
τόσους θανάτους.
Όλοι σήμερα έχουμε στρέψει τα βλέμματά μας στους επιδημιολόγους και
καθημερινά αναμένουμε να μας ανακοινώσουν την πολυπόθητη ημέρα της
απαλλαγής μας από τον θανατηφόρο ιό. Δικαιολογημένα πλέον έχει φωλιάσει
μέσα μας το ερώτημα αν θα υπάρξει αύριο για την ανθρωπότητα ή βαδίζουμε
προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Ασφαλώς και θα υπάρξει αυριανή ήμερα
και αυτό θα πρέπει να είναι πιστεύω όλων μας, καθώς ο άνθρωπος από τη φύση
του είναι αισιόδοξος, το πρόβλημα όμως είναι το πώς θα είναι αυτή η μέρα και
τι θα έχει αφήσει πίσω της η πανδημία αυτή που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει
την ανθρωπότητα. Όμως εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι η
νέα πραγματικότητα για τον άνθρωπο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι
σαν τη χθεσινή, θα είναι τελείως διαφορετική.
Η Διοίκηση

από το Ταμείο Συντάξεων
η Διευθύντρια
Αργυρώ Πίκουλα
Μετά από τρία και πλέον χρόνια στη Διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ η κυρία Αργυρώ Πίκουλα τοποθετήθηκε
σε άλλον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας.
Με την κα. Πίκουλα το Σωματείο μας είχε μία άριστη συνεργασία
όλα αυτά τα χρόνια, από κοινού προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις
στα μεγάλα και χρονίζοντα προβλήματα που ταλανίζουν για χρόνια
τους συνταξιούχους, μπορεί να μην τα λύσαμε όλα όμως γεγονός είναι ένα, προσπαθήσαμε, και στην προσπάθειά μας είχαμε συνοδοιπόρο και συμπαραστάτη την Διευθύντρια του Ταμείου την κυρία Αργυρώ Πίκουλα.
Κυρία Πίκουλα δεν σας κρύβουμε ότι λυπηθήκαμε πολύ με την
απομάκρυνσή σας από το Ταμείο μας καθώς σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη στιγμή σας είχαμε ανάγκη, όμως δεν θα σταθούμε
εμπόδιο στην περαιτέρω εξέλιξή σας. Σας ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρατε για τους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ και ευχόμαστε να ξεδιπλώσετε τα μεγάλα και πολλά προσόντα που διαθέτεται εκεί που θα
πάτε. Σας αγαπάμε και πάντα θα θέλουμε να μαθαίνουμε νέα σας
από τον νέο φορέα που αναλάβατε να υπηρετήσετε.
Η Διοίκηση

Φορολογικές
Δηλώσεις 2021
νοιξαν στις 27 Μαΐου οι πύλες του
Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020, οι οποίες και
θα παραμείνουν ανοιχτές με τα σημερινά
δεδομένα έως τις 27 Αυγούστου. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση έως και 27 Ιουλίου θα
μπορούν να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος έως 8 δόσεις, από τον Ιούλιο του 2021
έως και τον Φεβρουάριο του 2022. Όσοι τον
πληρώσουν εφάπαξ θα έχουν έκπτωση 3%.
Εκείνοι που θα επιλέξουν να υποβάλουν τη
δήλωση εντός του μηνός Αυγούστου θα
έχουν στη διάθεσή τους 7 δόσεις για να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο με την
πρώτη να είναι διπλή. Δηλαδή θα υποχρεωθούν να καταβάλουν ταυτόχρονα έως την
31η Αυγούστου, τη δόση του Ιουλίου και του
Αυγούστου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
επιδείξουν όσοι πήραν αναδρομικά της κύριας σύνταξης το ενδεκάμηνο από τον Ιούνιο
του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016 καθώς είναι εισοδήματα παρελθόντων ετών και θα
πρέπει εντός του 2021 να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις για το κάθε έτος που αντιστοιχούν τα αναδρομικά.
Η Διοίκηση

Ά

Υπόθεση
Ελένης Λιάπη
Στις 13 Μαΐου εκδικάστηκε μετά από
πολλές αναβολές, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή που είχε καταθέσει
το 2014 κατά της Διοίκησης του Σωματείου
η τότε Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων
κα. Ελένη Λιάπη. Ήταν η εποχή που οι συντάξεις καθυστερούσαν να εκδοθούν πάνω
από τρία χρόνια και αντί να είναι μέλημα της
κυρίας Διευθύντριας στο πως θα επισπεύσει
την έκδοσή των κήρυξε τον πόλεμο εναντίον
της Διοίκησης του Σωματείου καθώς αισθανόταν μία απέχθεια προς τα συνδικαλιστικά
όργανα και έδειχνε μία καθολική απαξίωση
απέναντί μας.
Αναμένουμε την απόφαση της Δικαιοσύνης για να λήξει επιτέλους αυτή η ταλαιπωρία για όλους μας. Εκείνο που μένει είναι η
αλγεινή εντύπωση που μας προξένησε η παρέμβαση «δύο συναδέλφων μας» υπέρ της
κυρίας Λιάπη καθώς και η ένορκη κατάθεση
που έδωσε μία υπάλληλος του ταμείου την
οποία ουδέποτε συναντήσαμε στις επισκέψεις μας στα γραφεία του Ταμείου και η
οποία ασφαλώς θα υποστεί τις συνέπειες
του νόμου για όσα ψευδή και κακόβουλα
κατέθεσε.
Η Διοίκηση

Δωρεές εις Μνήμην
Ο συνάδελφος Γιάννης Γεωργακόπουλος
κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του
Γαλλίτσας, το ποσό των 40 ευρώ, για το
Σωματείο και την Εφημερίδα.
Ο συνάδελφος Χρήστος Μπεστεμιώτης
κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του
Σοφίας, το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Κυριακή Μηλιώνη κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Γιάννη Μηλιώνη, το ποσό των 100
ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο Νίκος Ρούσσος (εργαζόμενος) κατέθεσε στη μνήμη του πατέρα του και συναδέλφου μας Ανδρέα Ρούσσο το ποσό
των 50 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Διακοπές απαραίτητες στη ζωή μας

Β

ρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού και η αναζήτηση για μέρη
διακοπών βρίσκεται σε ένταση.
Σχεδιασμοί, όνειρα, πρακτικές. Όλα αποτελούν σχέδια μιας μεγάλης στρατηγικής. Και
όλα αυτά για να βυθιστούμε εκεί όπου ονειρευόμαστε. Στα έντονα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, στις μυρωδιές της υγρής αμμουδιάς, στην απόλαυση και στην ανακούφιση από τη δροσιά του νερού. Τροπικά μοτίβα, χρώματα που ίσως δεν θα τολμούσαμε
να φορέσουμε τις άλλες ημέρες του χρόνου,
αλλά που μας γεμίζουν χαρά, ότι κάνουμε
κάτι το διαφορετικό, κάνουμε την υπέρβαση,
σπάμε το απαγορευτικό. Τολμάμε να αγγίξουμε τις ψευδαισθήσεις ότι βρισκόμαστε
ίσως σε κοσμοπολίτικους προορισμούς, αλλά το αποδεχόμαστε γιατί μας κάνουν χαρούμενους, υγιείς, ευδιάθετους, μας βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό. Τσεκάρουμε
τις λεπτομέρειες αλλά υποχωρούμε σε ό,τι
δεν είναι μέσα στο πακέτο, που είχαμε ονειρευτεί, προκειμένου να μην χάσουμε ό,τι τονώνει την αυτοπεποίθησή μας.

Και ναι, η χώρα μας είναι γεμάτη παραλίες
και μέρη που μας προκαλούν δέος και χαρά,
όταν τα ανακαλύπτουμε. Το σύνθημα του καλοκαιριού, ας είναι η καλή μας διάθεση ώστε
να διεκδικούμε και να απολαμβάνουμε τις
ωραίες στιγμές που μας προσφέρονται. Ας
κρατάμε και μία απόσταση σε ό,τι μας ρίχνει
τι διάθεση. Να γεμίσουμε τις βαλίτσες της
επιστροφής με τα χρώματα της θάλασσας, με
τα κοχύλια που θα στολίσουν τα μπαλκόνια
μας και τις ευχάριστες αναμνήσεις, που θα
είναι βάλσαμο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα που θα έρθει. Ας κρατήσουμε άθικτες
τις καλές στιγμές αυτού του καλοκαιριού, γιατί παραμερίζοντας ό,τι μας ενόχλησε ή μας
πίκρανε μεγεθύνουμε ό,τι όμορφο χαρήκαμε.
Τις ισορροπίες για πολλά γεγονότα της καθημερινότητάς μας εμείς τις ελέγχουμε. Και οι
ανατροπές είναι μέσα στο πρόγραμμα, αρκεί
να ξέρουμε να τις χειριζόμαστε.
Τι σε ενέπνευσε το φετινό καλοκαίρι, τι σε
ξεσήκωσε; Ρώτησε να μάθεις. Ειλικρινά θέλεις απάντηση; Ο δύσκολος χειμώνας που
περάσαμε οι περισσότεροι λόγω της πανδη-

μία του Covid-19, η αναμονή να μας
ζεστάνει ο ήλιος του καλοκαιριού και
η ανάγκη όλων μας να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα των διακοπών για
Του Ευθυμίου Ρουσιά
να ανέβει η ψυχολογία μας, είναι τα
προέδρου
του Σωματείου
βασικά. Αλήθεια τώρα δεν μας ξεσηκώνουν οι εικόνες των νησιών μας ή
της ηπειρωτικής χώρας; Η ψυχή μας
να τις ζήσουμε και να τις γευτούμε. Θέλει πετρέχει, πορεύεται σ’ αυτές τις ομορφιές, φτά- ριπλανήσεις το μυαλό μας για να ξαναγεννινει πιο μπροστά από εμάς. Εμείς συνήθως ούνται όμορφα συναισθήματα, που και αυτά
αναλαμβάνουμε να τακτοποιήσουμε το τεχνι- με τη σειρά του μας γεμίζουν με την μοναδικό κομμάτι. Δεν υπάρχουν κομμένες γέφυ- κότητα της ευεξίας. Εμπρός λοιπόν ονειρευρες στα όνειρά μας, όταν σχεδιάζουμε κάτι τείτε, αποδράστε και δώσε ένα παραδεισένιο
πάντα ξέρουμε ότι κάπου θα μας οδηγήσει. καταφύγιο στα όνειρά σας σε βουνό ή θάλασΚαι όταν αγαπάμε πολύ αυτό που θέλουμε, σα όπου εσείς θα ταξιδεύσετε.
γιατί να μην το κατακτήσουμε. Ας γίνουμε οι
φρουροί των ονείρων μας, δεν είναι τόσο δύΗ Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Ο Ηλεκτρικός»
σκολο να βρεθεί μία αμμουδιά και για εμάς.
δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Η πατρίδα μας είναι παραμυθένια χώρα, αλλά
τα άσχημα γεγονότα την έχουν βάψει με ένα
απηχούν θέσεις, σκέψεις και απόψεις εκείνων που
μουντό χρώμα που μας έχει επηρεάσει. Ας
υπογράφουν τα κείμενα και όχι κατ’ ανάγκη του
βγούμε από αυτό το σκηνικό για να μπορέΔιοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
σουμε να κοιτάξουμε τις ασύλληπτες εικόνες,
που μας χαρίζονται απλόχερα και μπορούμε

Ψάρια στην αμμοδόχο του Τραμ - 1959
Ένας λαμπρός και βιρτουόζος στον
αγώνα της βιοπάλης και στην επίλυση με
μαεστρία των προβλημάτων της, ήταν και
ο εισπράκτορας του Τραμ τα χρόνια κείνα
τ’ αλησμόνητα, Δημήτρης Βασιλικός.
Είχε μια παραπανίσια ικανότητα να συζητά και να προτείνει λύσεις έξυπνες και
πρωτότυπες για το όποιο ζήτημα στην
όποια ζήτηση. Αδιάφορο βέβαια αν ήταν
εφαρμόσιμες στα πράγματα οι προτεινόμενες λύσεις ή αν – ως συνήθως – χρειαζόντουσαν το κυανοκιάλι της υπομονής μαζί
και της φαντασίας για να ‘ρθουν κοντά.
Έτσι έκανε και με τον συνάδελφο του
οδηγό στις μικρές ευκαιρίες ανάπαυλας
της δουλειάς, να προτείνει λύσεις και
σχέδια έξυπνα και καλοδεχούμενα. Είχε
θα λέγαμε τον τρόπο του.
Με κείνον όμως που έβρισκε πάντα
ούριο άνεμο ν’ αρμενίζει ήταν ο ελεγκτής που του φάνταζε σαν πιο μορφωμένος και κομμάτι ανώτερος.
Χαράς ευαγγέλια κάθε φορά μετά τον
έλεγχο στη σύντομη συζήτησή τους.
-Η εταιρεία κινείται κύριε Ελεγκτά. Και
το Τραμ κινείται, άρα η δουλειά μας είναι
εξασφαλισμένη.
-Για την ώρα αγαπητέ μου Δημήτρη τα
πράγματα είναι καλά. Μα θ’ ναι πάντοτε
έτσι; Δεν νομίζεις ότι κάτι πρέπει να κάνουμε;
-Έλεγα κάποτε, λέω και τώρα κύριε
Ελεγκτά να οργανωθούμε χάριν της δουλειάς μας.
-Δηλαδή; Πως θα γίνει αυτό;
-Να προσέλθουν εκεί στα γραφεία της
Διοίκησης μερικοί καλοί οδηγοί, μερικοί
καλοί εισπράκτορες, μερικοί προϊστάμενοι, να μελετήσουν κάθε ζήτημα σε κάθε
του εμφάνιση και να έδιναν τη γνώμη
τους.
-Τώρα Δημήτρη αυτή η πρόταση χρεοκοπεί. Η εμφάνιση στη σκηνή του συνδι-

καλισμού κάνει περιττή κάθε άλλη γνώμη.
-Έστω αλλά δεν θα ήταν άσχημο, αν
επεδιώκαμε στα ζητήματά μας την τακτοποίησή τους με γνώμες, που θα επήγαζαν
από παραπλήσιες προς το θέμα πηγές.
-Μπα, άσε, δεν νομίζω.
-Μη το λέτε αυτό. Γιατί υπάρχουν θέματα οικονομικά, εργασιακά, αλλά και της
κοινωνικής μας ζωής, που χωλαίνουν στο
διηνεκές και δεν ξέρουμε πώς να τα νοικοκυρέψουμε.
-Άστο γι’ άλλη φορά γιατί κατεβαίνω
τώρα. Πάντως μπράβο σου που τα σκέφτεσαι όλα τούτα, απορώ πώς είσαι ακόμα εισπράκτορας!!
Και με τούτα και με κείνα η ζωή καλά
περνούσε και με τα θάρρετα της σκέψης
του ο Δημήτρης τα ταίριαξε με έναν ψαρά
του Περάματος που ανέβαινε συχνά-πυκνά στο τραμ πηγαίνοντας την πραγμάτειά
του στην αγορά του Πειραιά.
Μα κι ο ψαράς γοητευμένος από την
πλούσια σκέψη του, τον φίλευε που και
που με κάνα ψαράκι της προκοπής. Αλλά
και ο Δημήτρης φιλότιμος …. απέφευγε
να του κόψει εισιτήριο. Έτσι η μικρή αυτή
αμοιβαία εκτίμηση έγινε σιγά-σιγά φιλία
και συνήθεια.
Όμως όπως παντού και πάντα έτσι κι
εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα. Που και πώς
θα φύλαγε τα ψάρια ο εισπράκτορας, που
από ένα δύο στην αρχή γίνατε επτά και
δέκα; Γρήγορος όπως πάντα στα πρακτικά
δεν άργησε να βρει κι εδώ τη σωστή λύση
του προβλήματος. Και η λύση ήταν το κιβώτιο της άμμου, η αμμοδόχος, που βρισκότανε στο πρόσθιο κάτω μέρος του διαμήκους μονοκόμματου καθίσματος του
τραμ. Η άμμος αυτή χρησιμοποιείτο για
βοήθεια των τροχών στα απότομα φρεναρίσματα του τραμ. Εκεί έκρυβε τα ψάρια
πεσκέσι του ο Δημήτρης.
Όλα, πηγαίνανε καλά, μέχρι που κάπο-

τε ο ίδιος ο φίλος ελεγκτής συνέλαβε χωρίς εισιτήριο τον ψαρά. Στην ερώτηση γιατί δεν είχε εισιτήριο πήρε την απάντηση
του εισπράκτορα, ότι πρόκειται για τον
εξάδελφό του, και λόγω στενής συγγένειας τον ταξίδευε ελευθέρας.
Ελαφρά γκρίνιαζε ο ελεγκτής μιας και
ήθελε τυπικότητα και τάξη στην εργασία
και χωρίς να πάει παραπέρα σεβόμενος
την φιλία τους, είπα απλά.
-Στη δουλειά μας Δημήτρη υπάρχει
κανονισμός που πρέπει όλοι να τηρούμε.
Θα ήθελα να μην επαναληφθεί.
-Μην ανησυχείτε κύριε Προϊστάμενε,
στιγμιαίο παράπτωμα ήταν δεν είναι διαρκείας. Μπορώ αν θέλετε να το τακτοποιήσω και τώρα. Τώρα αμέσως!!
Άστο, δεν χρειάζεται. Όμως όπως είπες να νη γίνει διαρκείας.
-Άφησέ το σε μένα κύριε Προϊστάμενε.
-Έχει καλώς, έχει καλώς. Και συνέχισε
τη δουλειά του. Πέρασε καιρός η ζωή συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό. Τα ψάρια ερχόντουσαν, κρυβόντουσαν στην απίθανη
εκείνη κρυψώνα και ο έχων ελευθέρας
από τον εισπράκτορα ψαράς ουδέποτε
ξαναπαρουσιάσθηκε στο προσκήνιο του
ελέγχου.
Όμως, θες η τύχη, θες κάποια ζήλια,
θες κάποια θαλασσινή μυρωδιά των ψαριών, ήλθε η άτυχη φορά που ο ίδιος – τι
σου είναι η σύμπτωση- ο φίλος ελεγκτής
ανακάλυψε – ή καλύτερα πληροφορήθηκε – την κρυψώνα.
Ε! πλέον τώρα τα πράγματα γινόντουσαν πιο σοβαρά. Είχε χρησιμοποιηθεί
ένας χώρος ζωτικής σημασίας στη λειτουργία του Τραμ αυθαίρετα, και μάλιστα
ιδιοτελώς προς ίδιον συμφέρον.
-Και τώρα τι έχεις ν’ απαντήσεις αγαπητέ μου Δημήτριε; Πώς βρεθήκανε τα
ψάρια στην άμμο; Τα ψάρια όλοι ξέρουμε
πως κολυμπάνε στη θάλασσα, στην άμμο

Tου Χαράλαμπου
Δρακάτου
Προέδρου της
Πολιτιστικής
Ενώσεως Περάματος
του τραμ τι γυρεύανε;…
-Δηλαδή…δηλαδή….. και ξανά δηλαδή κύριε προϊστάμενε, εμ! εμ! αυτό λέω
και γω….
-Εκτός αν ταξιδεύανε κι αυτά χωρίς εισιτήριο, όπως ο ψαράς ή ξάδερφός σου
κάποτε, που δεν μου το βγάζεις απ’ το
μυαλό, έχει σχέση με τα ψάρια τούτα…
Στην αμηχανία του ο Δημήτρης κινήθηκε γρήγορα και η εξυπνάδα του πιάστηκε απ’ τα λόγια του ελεγκτή.
-Αυτό είναι κύριε ελεγκτά!!
-Τι αυτό είναι;
-Τα ψάρια ταξιδεύουν από την μια θάλασσα στην άλλη. Και μιας και το στενό
της Σαλαμίνας είχε φουρτούνα, σήμερα,
πηδήσανε στο τραμ για να πάνε πιο γρήγορα στην Πειραϊκή.
-Α! έτσι; Τι μου λες; Και γιατί μπήκανε
στην άμμο;
-Ε! αυτό πια είναι φανερό.
-Πως δηλαδή;
-Να, αμέσως μετά τη θάλασσα είναι η
άμμος. Τα ψάρια βγαίνοντας απ’ τη θάλασσα, χωθήκανε στην άμμο που ‘ναι δίπλα. Τι πιο φυσικό! Τι πιο φυσικό!!
Τότε πια και ο ελεγκτής μη μπορώντας
να κρατηθεί έσκασε στα γέλια, με το πνεύμα και την ετοιμότητα του εισπράκτορα και
κτυπώντας τον ελαφρά στον ώμο είπε.
-Είσαι παραβάτης Δημήτρη, αλλά η παράβασή σου είναι λεπτή και δεν μυρίζει.
Όμως τα ψάρια κάν’ τα τρία μερίδια
ένα δικό σου, ένα τ’ οδηγού κι ένα δικό
μου. Και από δω και μπρος θα ελέγχω
και την αμμοδόχο, ψάρια είν’ αυτά μπορεί να ξαναπηδήσουν. Άλλωστε όπως ξέρεις στα ψάρια τα παθήματα δεν γίνονται
μαθήματα.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Πως αντιμετώπιζε τους Συνταξιούχους
ο κ. Στέφανος Τζουμάκας
όταν ήταν Υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Πρώην Προέδρου του Σωματείου
από 16-3-1994 έως 27-3-2012

Ό

ταν είδα στις Τηλεοράσεις και τις Εφημερίδες τον κ. Στέφανο
Τζουμάκα δίπλα στον κ. Τσίπρα, στην Εκδήλωση-Πορεία
για την Πρωτομαγιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου, για τον ΣΥΝΕΠΗ!!! αυτόν Πολιτικό, που για κάποιο χρονικό διάστημα τον θαύμαζα και τον είχα πιστέψει.
Θυμήθηκα όμως και το πόσο πολύ αγαπούσε τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους των Ειδικών Ταμείων
όπως ήταν και το δικό μας, όταν ήταν Υπουργός.
Θυμήθηκα ακόμα και δύο Άρθρα που είχα δημοσιεύσει, όταν
ήμουν Πρόεδρος του Σωματείου μας.
Το πρώτο στο υπ’ αριθ. 6 φύλλο του «Ηλεκτρικού» τον Δεκέμβρη του 1995 και το δεύτερο στο υπ’ αριθ. 8 φύλλο του
«Ηλεκτρικού» τον Μάιο του 1996.
Διαβάστε τα:
«Με νομοθετική ρύθμιση ο κ. Τζουμάκας επιχειρεί να καταργήσει τις δίκες, για την επαναφορά των καταστατικών των
Ειδικών Ταμείων»

Αρ. Φύλλου 6, Νοέμβριος Δεκέμβριος 1995
Οι έντονες αντιδράσεις των Συνταξιούχων και Γ.Σ.Ε.Ε., ανάγκασαν τον κ. Τζουμάκα να «παγώσει» προσωρινά την τροπολογία
που είχε έτοιμη για να καταθέσει στη Βουλή, προκειμένου να θωρακίσει την Αντιασφαλιστική νομοθεσία Σιούφα.
Ξέχασε ο κ. Τζουμάκας ότι σαν αντιπολίτευση είχε αποχωρήσει από τη Βουλή όταν ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία τους Αντιασφαλιστικούς νόμους.
Ξέχασε τις προεκλογικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις και
σήμερα χωρίς ίχνος ντροπής, προκαλεί τους συνταξιούχους με
την άδική και τερατώδη τροπολογία της οποίας το κείμενο έχει
ως εξής:
«Η αληθής έννοια των άρθρων 17,29 και 31 του νόμου
1902/90, για όσο χρόνο αυτά ίσχυσαν, και 66 του νόμου 2084/92
είναι ότι οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται κάθε φορά από την
ίδια ημερομηνία κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής των δημοσίων υπαλλήλων και σε καμία περίπτωση η αναπροσαρμογή
αυτή δεν συναρτάται με την αναπροσαρμογή των αποδοχών των
εν ενεργεία μισθωτών, που είναι ασφαλισμένοι στους ως άνω
ασφαλιστικούς οργανισμούς με οποιαδήποτε μορφή και αν χορηγείται, οι δε καταστατικές διατάξεις των ειδικών ταμείων,

Αρ. Φύλλου 8, Απρίλιος – Μάιος 1996

μικών ελλειμμάτων κ.λπ., καθιερώθηκε ομοιόμορφος τρόπος
αναπροσαρμογής των συντάξεων όλων των Ταμείων και συνεπώς και των Ειδικών Ταμείων όπως είναι της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ,
ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ, Τράπεζες.
Και ακόμη ότι με τις πρωτόδικες αποφάσεις που δικαίωναν
τους συνταξιούχους της ΔΕΗ παρερμηνεύθηκε το νόημα των
νομοθετικών ρυθμίσεων 1902/90 και 2084/92, γι’ αυτό και έχει
καταθέσει σχετική τροπολογία στη Βουλή.
Μετά την απόφαση αυτή ο κ. Τζουμάκας θα πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής που δικαιώθηκε ο αγώνας που είχε
ξεκινήσει με το που πάτησε το πόδι του στο Υπουργείο.
Δηλαδή να θωρακίσει τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας
που είχε καταψηφίσει όταν ήταν στην αντιπολίτευση, γιατί τους
θεωρούσε «αντιασφαλιστικούς».
Και σίγουρα θα νιώσει ακόμη μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία... όταν διαπιστώσει μετά τα αποτελέσματα των προσεχών
βουλευτικών εκλογών το πόσο πολύ τον... αγαπούν και οι συνταξιούχοι.
Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τον κ. Τζουμάκα αλλά και
για όσους κατά καιρούς λένε μεγάλα λόγια και πουλάνε προστασία στους συνταξιούχους με απραγματοποίητες υποσχέσεις.

Άσχημη εξέλιξη πήρε η υπόθεση των θετικών Πρωτόδικων
αποφάσεων των συνταξιούχων της ΔΕΗ.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του
και με ψήφους 2 προς 1 απέρριψε το αίτημά τους, να αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις κατά 80% μετά από κάθε αύξηση των
μισθών των εργαζομένων.
Η απόφαση αυτή «πάγωσε» κυριολεκτικά όχι μόνο τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, αλλά και τους συνταξιούχους των Ειδικών
Ταμείων οι οποίοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, διεκδικώντας
και εκείνοι την επαναφορά των κανονισμών των Ταμείων τους,
στις αυξήσεις.
Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δια του τότε υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στέφανου Τζουμάκα, όπως
φαίνεται, είχαν καταλυτική επίδραση προς το δικαστήριο.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε το «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο
που έστειλε στις 11 Νοεμβρίου 1995 προς τον Πρόεδρο του Ε΄
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για να... τον πληροφορήσει ότι στα πλαίσια της «εισοδηματικής» πολιτικής της
ανάγκης διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των δημοσιονο-

Υ.Γ.
Φανταστείτε τώρα, εάν τύχει και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναέρθει στην Κυβέρνηση και του δώσουν το Υπουργείο Εργασίας, το πόσο πολύ
θα ξαναγαπήσει τους Συνταξιούχους.
Ένα είναι βέβαιο, ότι τότε θα λέμε, που είσαι Κατρούγκαλε ( ο
άλλος φίλος των Συνταξιούχων) και δεν θα μας πιστεύουν.
Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι οι Καθηγητές κ.κ. Κατρούγκαλος και Αλιπράντης μαζί με τον Δικηγόρο και πρώην
Υπουργό του ΠΑΣΟΚ κ. Λουκά Αποστολίδη το έτος 2012 εκπροσωπώντας το Σωματείο μας, είχαν προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, καταγγέλλοντας την Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για τις περικοπές
των Συντάξεών μας.
Η Προσφυγή αυτή είχε στοιχίσει τότε στο Σωματείο μας
5.000,00 Ευρώ.
Τώρα γιατί ο κ. Κατρούγκαλος έκανε τα ίδια και χειρότερα όταν
έγινε Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
Όποιος όμως γνωρίζει κάτι περισσότερο ας το πει.
Ιούνιος 2021

που αφορούν αναπροσαρμογή των συντάξεων που αυτά χορηγούν, έχουν καταργηθεί στο σύνολό τους και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από τη μορφή της αναπροσαρμογής που προέβλεπαν. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει
στον χρόνο ισχύος των άρθρων 17, 19 και 31 του νόμου 1902/90,
ήτοι από 1-1-91 και 66 του νόμου 2084/92 ήτοι από 7-10-92.
Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κάθε απαίτηση των
ασφαλιστικών φορέων που αφορούν αναπροσαρμογή της σύνταξής τους και στηρίζεται στις καταργηθείσες με την παράγραφο
1 του άρθρου 43 του νόμου 2084/92, διατάξεις, αποσβήνεται
εκτός αν είχε αναγνωριστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Δίκες που έχουν ως αντικείμενο τέτοιες απαιτήσεις καταργούνται.»
Η διγλωσσία σε όλο της το μεγαλείο!...
Σημείωση: Μέσα τον Ιανουάριο θα κατατεθούν οι Αγωγές
του Συλλόγου και όσων συναδέλφων έχουν συμφωνήσει με το
εργολαβικό των δικηγόρων.
«Αρνητική η απόφαση του Εφετείου στο αίτημα των συνταξιούχων της ΔΕΗ»

Το βιβλίο θα πρέπει να είναι συνοδοιπόρος στη ζωή μας
Αγαπητοί φίλοι, γεγονός είναι ότι ζούμε σε μία επίπλαστη εποχή όπου πολλοί άνθρωποι
αντιλαμβάνονται τη ζωή μέσα από μία ψεύτικη εικόνα, αυτή που τους προσφέρεται από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την καταπίνουν αμάσητη επειδή η πραγματικότητα που ζουν
δεν μπορεί να τους προσφέρει κάποια διαφορετική διέξοδο, μία κάποια χαραμάδα προς την
κατανόηση του κόσμου, τον αυτοσεβασμό τους.
Οι άνθρωποι έχουν χάσει τον πραγματικό χρόνο, τον ουσιαστικό χρόνο, έχουν χάσει την
αναγκαία βραδύτητα – απαραίτητη για τη σκέψη, για την αίσθηση και την απόλαυση της ζωής.
Θεωρούν υπέρτατη αξία το χρήμα, μαθαίνοντας να εκτιμούν μόνο, ό,τι αγοράζεται και πουλιέται. Οπότε, ακόμα και η εκπλήρωση βασικών αναγκών τους, όπως το φαγητό, ο έρωτας,
η ανάγνωση, έχουν καταντήσει προϊόντα προς εκμετάλλευση.
Ζούμε στον κόσμο του διαδικτυακού παιχνιδότοπου τρέφοντας τη ψευδαίσθηση της ανοιχτής πανανθρώπινης ελευθερίας, του δημόσιου διαλόγου, αγνοώντας ότι ο πολύχρωμος αυτός
κόσμος της διαδραστικής εικόνας, είναι απλώς προέκταση του φυσικού μας κόσμου. Αγνοώντας ότι στο βαθμό που ο φυσικός κόσμος έχει καταντήσει μία στυγνή και βάρβαρη αγορά,
που υποτάσσει κάθε δίκαιο και ηθικό στους νόμους του άγριου χρηματιστικού κέρδους, το
ίδιο ακριβώς ισχύει και στον διαδικτυακό. Πέρα από την όποια αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα
του διαδικτύου, ως εργαλείου, ζούμε σε ένα απέραντο ψηφιακό εργοστάσιο όπου οι πάντες,
είτε μας αρέσει είτε όχι, διαθέτουμε ακατάπαυστα τις υπηρεσίες μας, τον χρόνο μας, τη ζωή
μας. Οι άνθρωποι πορεύονται, πλέον, διδασκόμενοι να μην ελπίζουν κάτι καλύτερο από το
προσωπικό, εθισμένοι στο να αντικρίζουν τον κόσμο με τα τρύπια μάτια της Μπάρμπι, μαθαίνοντας ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι το εύκολο, γρήγορο κέρδος, χάνοντας το
βιβλίο και το διάβασμα ως εργαλείο ζωής. Ωστόσο, βιβλίο εστί παραμυθία και απάντηση.
Με το βιβλίο γαληνεύουν ο νους και η ψυχή, για να μπορέσουν να ξανακοιταχτούν στο
μαγικό τους καθρέφτη και να πλάσουν το όραμα της επόμενης μέρας. Βιβλίο και διάβασμα
οδήγησαν το ανθρώπινο γένος στην εξέλιξη, μέσα από την ευγένεια κάθε συναισθήματος.
Με το βιβλίο και το διάβασμα θα αντιμετωπιστούν, εκ νέου, οι παραλογισμοί των δύσμοιρων
καιρών μας. Με όπλα διαχρονικά πνευματικά, με στρατούς εννοιών, με ήθος και αξιοπρέπεια
θα αντιμετωπιστούν οι ξύλινοι έως ανόητοι λόγοι, οι γυρολόγοι πωλητές των ανθρώπινων
αναγκών. Η αναδημιουργία ενός καλύτερου, δικαιότερου κόσμου, ξεκινά από εδώ, από τις
σκέψεις που αναδύονται μέσα από τις γραμμές των βιβλίων και των κειμένων.

Ας γίνουν οι τόποι του βιβλίου τόποι απόδρασης, η σκέψη του προορισμού, οι χάρτινες
σελίδες ριπές θαλασσινής αύρας χειμώνα-καλοκαίρι και οι γειτονιές των καταφρονεμένων
γειτονιές των βιβλιοφάγων, τότε οι καταφρονεμένοι θα πάψουν να είναι αμελητέοι του συστήματος και θα γίνουν οι σκεπτόμενοι κριτές του. Ας διαβάζουμε στους δρόμους. Σε πεζούλες σε παγκάκια, σε πάρκα. Εκεί που το κείμενο αναπνέει μακριά από τα θερμοκήπια της
πλήξης. Εκεί που οι λέξεις μπλέκουν με τις μορφές, η ποίηση των στίχων με τον πεζό των
πεζοδρομίων, εκεί που οι εικόνες μπλέκουν με τις εικόνες. Ας διαβάζουμε στο μετρό, στα
τρόλεϊ, στα λεωφορεία, αφήνοντας τον συνειρμό να τρέχει γρηγορότερα από τον συρμό. Ας
κάνουμε τα πάντα στη ζωή μας έχοντας δίπλα μας ένα βιβλίο. Ας τρώμε παρέα με ένα βιβλίο,
ας πίνουμε κρατώντας ένα βιβλίο, ας κοιμόμαστε συντροφιά με ένα βιβλίο. Οι σελίδες του
αναζητούν χώρο στα πιο πυκνοκατοικημένα ράφια της ψυχής μας. Από το σπίτι, από τη δουλειά, από τον δρόμο, ας χαρίσουμε ένα βιβλίο, ας ανταλλάξουμε ένα βιβλίο, ας δώσουμε ένα
βιβλίο στον άλλον. Είναι η μόνη απάντηση στους διαταραγμένους καιρούς μας, όπου η ψυχή
ψάχνει κάπου να πιαστεί, όπου τα μάτια αναζητούν την ελπίδα, όπου ο νους αγωνιά να γοητευτεί για να πράξει. Ήρθε η ώρα να ξαναμυηθούμε στη σοφία των αιώνων, με το βιβλίο.
Ας γίνει, λοιπόν, η ανάγκη γνώση και επίγνωση. Οι βιβλιοθήκες, οι τόποι βιβλιοσυναντήσεων είναι ανοιχτά και μας περιμένουν. Ας πράξουμε μία επανάσταση. Ας αντισταθούμε στην
απομόνωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ας σηκωθούμε από τον καναπέ της τηλεόρασης
και ας πάμε σε μία συνάντηση συγγραφέων. Για μας γράφουν ακόμη κι όταν είναι κλεισμένοι
στο σύμπαν τους. Το δικαιούμαστε, καθώς τα βιβλία είναι ανοιχτά σε όλους ανεξαιρέτως, είναι
πιο ελεύθερα και δημοκρατικά ακόμη και από αυτούς που τα γράφουν. Και, ναι, είναι η φυγή
από την πραγματικότητα μέσα στην πραγματικότητα, είναι το νυχτερινό ραντεβού, η ανάπαυλα
την ώρα της ξεκούρασης, η απογευματινή σιέστα με παγωμένο κοκτέιλ κάτω από τον ήλιο ή
με παγωτό σοκολάτα. Οι λέξεις, οι σκέψεις, μας ανοίγονται απλόχερα. Είναι εκεί για μας. Ο
αναγνώστης έχει πια τον πρώτο λόγο. Ο πολίτης έχει πια τον πρώτο λόγο. Ας γίνει, λοιπόν, ο
πολίτης αναγνώστης και ο αναγνώστης πολίτης. Τότε, το συλλογικό νόημα της επίγνωσης θα
‘ναι τόσο εκκωφαντικό, που κανείς δεν θα μπορεί να το αγνοήσει. Τότε η επανάσταση της
ανάγκης για να γίνει σύντροφος της ζωής μας το βιβλίο να γίνει πράξη, θα είναι γεγονός.
ΕΥΙΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Φιλοσοφία – γλώσσα και η σχετικότητα της γνώσης
Η γνώση του θανάτου είναι ένας από τους λόγους που οδήγησε τον άνθρωπο στη Φιλοσοφία. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός να δηλώνει στους πρωτοπλάστους ότι τη μέρα
που θα φάνε από το δέντρο της γνώσης, θα πεθάνουν. Παρόλα
αυτά έφαγαν όμως δεν πέθαναν(!) απλώς η “παράβαση” αυτή
τους οδήγησε σε σκέψεις μακριά από τον φόβο τού θανάτου
και στην αναζήτηση της γνώσης μέσω της φιλοσοφικής αναζήτησης...γνωστού όντως ότι η γνώση δεν προκύπτει ούτε και
τυποποιείται από την όποια πληροφόρηση ακόμα και απειλή,
καθότι αυτή όσο πολύτιμη και να είναι, είναι σχετική, αναπροσδιορίζεται αλλά και μεταβάλλεται συνεχώς σύμφωνα με την
εξέλιξη τής έρευνας, που στηρίζεται στη φιλοσοφική σκέψη,
αλλά και στη λογική* ανάλυση, έστω και περιγραφικά, μιας
ασύλληπτης έννοιας η οποία σχετίζεται όχι μόνο με την κατανόηση των λέξεων, αλλά με το νόημα που δίνει στην κατανόηση
μιάς απροσδιόριστης απειλής. Ωστόσο οι ασάφειες ακόμα και
οι αντιφάσεις τής κοινής γλώσσας αποτελούν ακόμα και για
τους φιλοσόφους αδυναμίες που πρέπει να ερευνηθούν και
να διορθωθούν, έστω και αν ο πλούτος της γλώσσας και η ευελιξία ως προς την εφαρμογή του μπορεί να χρησιμοποιηθούν
στην κατανόηση τής αλήθειας ή του ψεύδους ακόμα και στην
μετάδοση πληροφοριών, χρησιμοποιώντας διάφορες εκφράσεις στο πλαίσιο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η φιλοσοφία με έναν μαγικό τρόπο μας βάζει στο δρόμο τής γνώσης και
μας βοηθάει στο να προσπαθήσουμε ακόμα και να ξεκαθαρίσουμε κάποιες αβεβαιότητες, να δώσουμε στον εαυτό μας κάποιες απαντήσεις, αλλά και να πάρουμε… Είναι όμως αναγκαίο
να ενοήσουμε, πως οποιαδήποτε γνώση μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο όταν αυτή επαληθευτεί μέσω του χρόνου. Επομένως μπορούμε να πούμε πως αυτή προηγείται της ανά-γνωσης, πράγμα που “αποδεικνύει” τη σχετικότητα τής γνώσης.
Η φιλοσοφία μάς κάνει απλούστερη τη ζωή αφού μας
βοηθάει όχι μόνο να σκεφτόμαστε αλλά και να ζούμε! Επομένως αν νομίζουμε πως η φιλοσοφία είναι ένας τρόπος να
κερδίσει κάποιος τα προς το ζην ή ότι δημιουργεί ένα πρότυπο οκνηρίας, είναι λάθος, γιατί ξεχνάει τη σιγουριά και την
αυτοπεποίθηση που μας δίνει στο να μάθουμε πώς να ζούμε,
να κρίνουμε καταστάσεις και να μην γινόμαστε παθητικοί δέκτες διαφόρων καταστάσεων και παραπλανητικών θεωριών.
Εκτός λοιπόν από τον κοινωνικό ρόλο της φιλοσοφίας, αυτή μας βοηθάει και ατομικά στην ορθολογική αντιμετώπιση
των πραγμάτων, αφού με την αναζήτηση τής γνώσης αυτή
γίνεται τρόπος ζωής, εφόσον μέσα απ’ αυτήν όχι μόνο αναζητούμε, αλλά και προωθούμε μια καλύτερη ζωή όχι μόνο
για τον εαυτό μας, αλλά το κυριότερο, συμβάλουμε στη δη-

υστυχώς για την πατρίδα μας δεν θα
έρθει και φέτος το καλοκαίρι όπως
όλοι μας οραματιζόμαστε για να περάσουμε μαζί με τις οικογένειές μας και τους
φίλους μας. Πολλά τα αίτια, πολλές και οι ευθύνες και ενώ το καλοκαίρι βρίσκεται προ των
πυλών, τα φαινόμενα δείχνουν ότι δεν θα είναι
ένα ξέγνοιαστο και κανονικό καλοκαίρι, σαν
αυτά που γνωρίζαμε προ κορωνοϊού, αφού η
πανδημία η οποία μπήκε στη ζωή μας πριν
από ενάμιση χρόνο είναι ακόμη εδώ. Απαιτείται να το θυμόμαστε και να το επαναλαμβάνουμε παρότι και εργαλεία αντιμετώπισης
έχουμε και οι τρόποι να θωρακιστούμε είναι
περισσότεροι από την αρχή της διασποράς
της. Τώρα όμως και με το θέρος, προ των πυλών, ο κίνδυνος αναζωπύρωσης είναι μεγάλος. Και ένα πισωγύρισμα δεν θα δυναμιτίσει
απλώς τη δημόσια υγεία αλλά και όλη τη συλλογική προσπάθεια να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Θα είναι εφιάλτης τώρα που έχουμε όπλα για να πολεμήσουμε, να βρεθούμε σε
νέα καραντίνα είτε λόγω αμέλειας, είτε λόγω
υποτίμησης του ιού είτε λόγω χαλάρωσης και
μη τήρησης των μέτρων και σε αυτό ευθύνη
θα έχουμε όλοι μας Πολιτεία – Εκκλησία –
Πολίτες – Εταιρείες παραγωγής εμβολίων.
Ας ξεκινήσουμε από τις εταιρείες παραγωγής εμβολίων οι οποίες θησαυρίζουν πουλώντας ελπίδα ζωής στην ανθρωπότητα να
έχουν μία μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους
για το ποια από όλες παράγει το πιο αποτε-

Δ

μιουργία ενός καλύτερου κόσμου, αφού μέσω αυτής - όσο
και να φαίνεται παράδοξο – ωριμάζουμε και αποφασίζουμε
“κατόπιν ωρίμου σκέψεως”, γιατί μας “μαθαίνει” να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πέραν τής λογικής τού “άσπρου –
μαύρου”· λογική που οδηγεί σε μονοσήμαντες αποφάνσεις**.
Ούτως ή άλλως η φιλοσοφία είναι μία συνεχής πορεία που
δεν σταματάει σε κάποια κατάσταση, αλλά προβλέπει & αποβλέπει στην κατανόηση ακόμα και των συμβάντων – προβλημάτων τής καθημερινότητας. Αν και τα προβλήματα είναι σχεδόν μόνιμα συμβάντα στην καθημερινότητα τής κοινωνικής
ζωής, είναι σαφές, πως στον φιλοσοφικό στοχασμό δεν μπορούν να δοθούν “στρογγυλεμένες” και οριστικές απαντήσεις,
γνωστού όντως ότι είναι δύσκολο να αντικαταστήσει κανείς
τον Λόγο με τη λέξη· γιατί με τον τρόπο αυτό ριψοκινδυνεύει
να στενέψει την ανθρώπινη διάνοια. Έτσι, ο τρόπος έκφρασης
τού νοήματος μέσω της γλώσσας, είναι πάντα σχετικός, αφού
γνωρίζουμε ή πρέπει να γνωρίζουμε πως τα “όρια του κόσμου” είναι συνδεμένα με τα όρια τής γλώσσας. Στην περίπτωσή μας λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξουν γλωσσικά αξιώματα και δεν μπορεί να δοθούν μόνιμες και οριστικές απαντήσεις, αφού η δύναμη τής γλώσσας δεν εξαρτάται από το
βαθμό της αλήθειας της, αλλά από την αρχαιότητά της, τον
νοηματικό της πλούτο και το πόσο αυτή έχει αφομοιωθεί
από τους χρήστες της. Στην πραγματικότητα όμως η γλώσσα
προσφέρει την μοναδική και κυρίαρχη θα έλεγε κανείς βοήθεια στον άνθρωπο. Όσο και αν σ’ αυτήν υπάρχουν συντακτικά ή γραμματικά σφάλματα, η μοναδικότητά της δεν αμφισβητείται ως το ουσιαστικό στοιχείο διαφορισμού τού ανθρώπου από τα τετράποδα ζώα. Ωστόσο – επί του προκειμένου- είναι ανάγκη να γνωρίζουμε, πως ο στοχασμός δεν στηρίζεται στην άρνηση αλλά στην αμφιβολία, ή αν θέλετε ακόμη και στην πλάνη η οποία βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι τής
πνευματικής αναζήτησης και της ανάγκης για την αλήθεια,
την οποία όσο και να θέλουμε δεν μπορούμε να την παραστήσουμε λογικά με τη γνώση., πολλώ δε μάλλον με τη μεταφυσική γνώση. Αντίθετα, μπορεί να υποστηρίξει κανείς πως
υπάρχει μιά κατάφαση στη φυσική γνώση, εφόσον αυτή στηρίζεται στην άμεση σύλληψη.
Παρόλα αυτά, ακόμα και η λογική γνώση στον αισθητό κόσμο δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτη. Γιατί μέσω
της λογικής “ανακοινώνεται” ήδη προϋπάρχουσα γνώση η
οποία είναι και αυτή σχετική, όσο και αν αυτή εκφράζεται μέσω της πλειοψηφίας· επειδή και αυτή θεμελιώνεται σε αξιώματα μεταφυσικού χαρακτήρα.
Η γνώση μπορεί να υπάρξει μόνον όταν αυτή αναφέρεται

σε αισθητά πράγματα, και μάλιστα όταν σχετίζεται με προηγούμενη συγκεκριμένη γνώση – ανά-γνωση η οποία θα
είναι σχετική και με την εννόηση τής μεταβλητής φύσης
των πραγμάτων. Αυτή τη μεταβολή είναι ανάγκη να νοιώσει
ο στοχαστής για να δώσει μάχη για την αλήθεια, όσο και αν
γνωρίζει πως οι παλιές πλάνες είναι αυτές που μας διατηρούν
στη ζωή. Επί του προκειμένου πρέπει να γνωρίζει κανείς,
πως άλλο αλήθεια και διαφορετικό φιλαλήθεια. Παρόλα αυτά
και τα δύο συμβάλλουν στη γνώση. Το θέμα είναι, ως πιό σημείο μπορεί να αντέξει κανείς να ανταποκριθεί αλλά και να
αφομοιώσει την αλήθεια, και κατά πόσο με αυτήν συμβαδίζει,
συμπορεύεται ή και βοηθάει, όχι μόνο η εμπειρία αλλά και η
πραγματικότητα τής ζωής την οποία και διαστρεβλώνουν διδάσκοντας και προωθώντας από συμφέρον φιλοσοφίες τής
ηθικής που απευθύνονται συνήθως στην κατηγορία των φυσικών τους αντιπάλων. Αυτό έχει ως σκοπό να τους οδηγήσουν ή και να τους αναγκάσουν στην υποταγή, όχι μέσω της
γνώσης της πραγματικότητας, αλλά του “συμφέροντος” που
ουσιαστικά οδηγεί στην παραποίηση της πραγματικότητας όπως τουλάχιστον αυτή γίνεται αντιληπτή - αφού η μοναδική
βεβαιότητα που του προσφέρεται και καταλαβαίνει ο καθένας,– δυστυχώς – είναι αυτή που έχουν φροντίσει, ώστε να
μην μπορεί να είναι κοινή για όλους. Εξυπακούεται όμως,
πως οι άνθρωποι – και όχι μόνο οι ιθύνοντες - πράττουν
σύμφωνα με την υποκειμενική τους αντίληψη, αλλά και συνήθεια, δηλ. “νόμ καί θη”***. Και αυτό όχι για να τηρήσουν το νόμο, αλλά για να συντηρήσουν έναν μηχανισμό
που φτιάχτηκε βάσει του νόμου...
Καταλήγοντας – επί του παρόντος – να πούμε πως κάθε
γνώση είναι αναπόφευκτα σχετική. Παράλληλα όμως και η
εμπειρία έχει προσωπικό χαρακτήρα και γι’ αυτό είναι δύσκολο να την επιβάλλει κανείς έχοντας απέναντί του την “κυρίαρχη” λογική η οποία λειτουργεί βασιζόμενη επί το πολύ
σε στοιχεία τής πλάνης.
* “Λογική είναι ο τρόπος δείξης τού παρόντος και όχι κάποιος
αιώνιος γνώμονας με αμετακίνητα δόγματα”. βλ. Νίκος Μακρής
Γνώση και αλήθεια εκδ. Δρόμων Αθ. 2006
** βλ. σχετικά Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια 1139b, 1140a,b,
1141a
*** Να πούμε πως στην αρχαιότητα υπήρχε και το σχήμα
“νόμῳ φύσει” που σήμαινε την αλήθεια του νόμου σύμφωνα
με την φυσική τάξη. Αντίστοιχα όμως το “νόμῳ ἔθη” ελέγετο
για τον νόμο που σχετίζεται με το συμφέρον τής Δημοκρατίας
ακόμα και της Τυραννίας.

Αργεί η κανονικότητα
λεσματικό εμβόλιο που έχει σαν αποτέλεσμα
ο κόσμος να βρίσκεται σε δίλλημα αν θα πρέπει να εμβολιαστεί και με ποιο εμβόλιο. Έτσι
πολύς λόγος γίνεται μετά τη διάθεση των διαφόρων εμβολίων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19 στην ελληνική κοινωνία.
Άλλοι ταυτίζονται με τις απόψεις της επιστήμης και χρησιμοποιούν τρόπους και δυνατότητες για τη χορήγησή του, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που διστάζουν και δεν αποφασίζουν να συμβάλλουν με τον εμβολιασμό τους
στο τέλος της νόσου.
Η παραπληροφόρηση, δυστυχώς, παραμένει σε υψηλά επίπεδα γι’ αυτό το ζήτημα.
Και σε αυτό βέβαια μεγάλη είναι η ευθύνη
της Πολιτείας καθώς δεν έχει φροντίσει και
να κάνει γνωστό σε όλους και να πείσει ότι
σε μεγάλες κρίσεις όπως είναι και αυτή η
υγειονομική κρίση δε έχει συμβάλλει να
οριοθετηθεί το πλαίσιο της αντικειμενικής
ενημέρωσης με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν για την καταπολέμηση του κορωνοϊού
σαφείς κανόνες για τη χρήση και τη διάδοση
των αντικειμενικών και σωστών ειδήσεων.
Φυσικά και επιβάλλεται η ελευθερία λόγου
σε μία δημοκρατική κοινωνία που υποτίθεται
ότι ζούμε, ταυτόχρονα όμως είναι καιρός τα
δικαιώματα της πλειοψηφίας να μην υποσκελίζονται από εφήμερες και επικίνδυνες μειοψηφίες. Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποτε-
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λούν προβληματισμό για την πολιτεία και θα
έπρεπε να είχε επιδιώξει από την αρχή της
πανδημίας έναν γόνιμο διάλογο για τη δημιουργία ενός σωστού πλαισίου ενημέρωσης
και να προσπαθήσει να εξασφαλίσει επαρκή
εμβόλια για όλους τους πολίτες. Είναι γνωστό
βέβαια ότι στην Ενωμένη Ευρώπη στην οποία
ανήκουμε δεν έχουν εκλείψει ακόμα οι μεγάλες παθογένειες που δείχνουν ξεκάθαρα
την κρίση που διέρχεται το όραμα που είχαν
οι ιδρυτές της. Η Ευρώπη κατά κοινή ομολογία κινείται με πολύ αργά βήματα και τα βήματα αυτά ακολουθεί και η χώρα μας.
Ερχόμαστε τώρα στο θέμα ευθύνης της
Εκκλησίας. Όχι δεν είναι ευθύνη της Εκκλησίας καθώς η Εκκλησία στηρίζεται πάνω σε
κανόνες τους οποίους κανόνες δεν τηρούν,
δεν σέβονται και δεν εφαρμόζουν αυτοί που
έχουν την εύθυνη και αυτοί είναι ο κλήρος,
ανώτερος και κατώτερος οι οποίοι δεν θέλουν
να αποδώσουν «Στα του Καίσαρα στον Καίσαρα και στα του Θεού στον Θεό». Τα θέλουν
όλα δικά τους και είναι τόσο κοντόφθαλμοι
που δεν βλέπουν πόσοι κληρικοί έχουν νοσήσει και πόσοι έχουν αποβιώσει από τον κορωνοϊό. Χρησιμοποιούν τον άμβωνα για να
κηρύττουν όχι τον λόγο του Θεού αλλά να
προβάλλουν τις δικές τους ιδέες αδιαφορώντας για τα θύματα της πανδημίας. Επιβάλλεται
σήμερα εν μέσω της πανδημίας η ηγεσία της

Εκκλησίας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συνετίσει αυτούς τους κληρικούς
που είναι επιλήσμονες της αποστολής τους.
Τέλος μεγάλη ευθύνη έχουμε και εμείς οι
πολίτες που δεν πειθαρχήσαμε στα μέτρα της
πολιτείας νομίζοντας ότι είμαστε άτρωτοι και
δεν μας πλησιάζει ο κορωνοϊός, αδιαφορώντας αν κάθε μέρα νοσούν χιλιάδες συνάνθρωποί μας που μέχρι χθες είμαστε μαζί και πολλοί από αυτούς έχουν αποβιώσει. Δεν συνειδητοποιούμε ότι η χρήση μάσκας, ο εμβολιασμός και η σχολαστική καθαριότητα είναι μέτρα προσωρινά για να κερδίσουμε τη ζωή μας
και πάμε κόντρα στα μέτρα. Η πανδημία ανέδειξε τα προβλήματα που επί δεκαετίες κρύβαμε συστηματικά κάτω από το χαλί. Χρέος
λοιπόν επιτακτικό είναι να λειτουργήσουμε
με δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Κανένας άνθρωπος δεν είναι καλύτερος από τον άλλο.
Όλοι είμαστε ίδιοι στα μάτια του Θεού που πιστεύουμε και να μην σκεφτόμαστε μόνο τον
ανεπτυγμένο κόσμο, ας φέρουμε σήμερα
έστω και για μία στιγμή την τραγικότητα της
Ινδίας. Είναι η φωτιά του γείτονα που αν δεν
προσέξουμε και αν δεν τηρήσουμε τους κανόνες θα μπει και στα δικά μας σπίτια. Θα
πρέπει να γίνει πιστεύω όλων μας ότι μόνο η
τήρηση των κανόνων και ο γενικός εμβολιασμός θα μας επαναφέρουν στην κανονικότητα
που όλοι επιθυμούμε να αποκτήσουμε.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ
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Ειδ ήσε ις με λ ίγα λόγια
1η Μαΐου
1η Μαΐου
2 Μαΐου
3 Μαΐου
3 Μαΐου
4 Μαΐου
4 Μαΐου

4 Μαΐου
5 Μαΐου
6 Μαΐου
6 Μαΐου
6 Μαΐου
6 Μαΐου
6 Μαΐου
7 Μαΐου
7 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου

9 Μαΐου
9 Μαΐου
10 Μαΐου
11 Μαΐου
11 Μαΐου

11 Μαΐου
12 Μαΐου
13 Μαΐου
13 Μαΐου
14 Μαΐου
15 Μαΐου
15 Μαΐου
15 Μαΐου

Ο κορυφαίος Έλληνας Αλπινιστής Αντώνης
Συκάρης ανέβηκε στην κορυφή του Αναπούρνα του Νεπάλ στα 8.091 μέτρα.
44 οι νεκροί και πάνω από 150 οι τραυματίες
σε θρησκευτική εκδήλωση στο Ισραήλ από
πτώση εξέδρας.
SOS εξέπεμψε σκάφος ανοιχτά της Καλαμάτας που μετέφερε πρόσφυγες – μετανάστες.
Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας στη
χώρα μας στους 39 βαθμούς έφθασε η θερμοκρασία.
Μετά από 6 μήνες άνοιξε και πάλι η εστίαση
αλλά μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
Πρωτομαγιά για την Γ.Σ.Ε.Ε χωρίς καμία εκδήλωση.
Στο Μεξικό κατέρρευσε γέφυρα του Μετρό
και ο διερχόμενος συρμός έπεσε σε λεωφορείο. Υπάρχουν 24 νεκροί και πάνω από 100
τραυματίες.
Πέθανε 44χρονη στην Θεσσαλονίκη η οποία
είχε κάνει πριν 14 ώρες το εμβόλιο της
AstraZeneca.
Στην Θεσσαλονίκη και στην Θράκη για ιδιωτική επίσκεψη ο Υφυπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας Γιαβούζ Σελήμ.
24ώρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και του ΠΑΜΕ
με χωριστές συγκεντρώσεις και πορείες.
25χρονη από το Μάλι της Δυτικής Αφρικής,
γέννησε 9δυμα 5 κορίτσια – 4 αγόρια. Είναι
παγκόσμιο ρεκόρ.
Απεφεύχθη ναυμαχία στα στενά της Μάγχης
μεταξύ των αλιευτικών σκαφών Γαλλίας –
Μεγάλης Βρετανίας.
Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποστηρίζει την
άρση της πατέντας για το εμβόλιο του κορωνοϊού.
Ισπανία: Ο επικεφαλής των «Ποδέμος» Πάμπλο Ιγκλέσιας εγκαταλείπει την πολιτική μετά την ήττα του στις περιφερειακές εκλογές.
Ο χωρισμός του Μπιλ και της Μελίντα Γκέιτς
είναι το ακριβότερο διαζύγιο του αιώνα.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε 19όροφο κτίριο στο
Λονδίνο.
Σύνοδος των 27 ηγετών της Ευρώπης στο
Πόρτο της Πορτογαλίας.
68 είναι οι νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες από βομβιστική επίθεση στην Καμπούλ.
Χαλάρωση των μέτρων που είχαν επιβληθεί
λόγω του κορωνοϊού. Επαναλειτουργούν οι
οργανωμένες παραλίες. Ανοίγουν τα Γυμνάσια-Δημοτικά-Νηπιακοί Σταθμοί. Ανοίγουν
τα Μουσεία.
Στον Ινδικό ωκεανό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος.
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ Ισραηλινών και
Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ.
Άρχισαν οι εργασίες του 6ου Οικονομικού
Φόρουμ των Δελφών στο Ζάππειο Μέγαρο.
Πολλοί οι συμμετέχοντες.
Άγριο έγκλημα και ληστεία στα Γλυκά Νερά,
νεκρή 20χρονη και ο σκύλος της, δεμένος
και φιμωμένος βρέθηκε ο σύζυγός της.
Μακελειό σε σχολείο στην πόλη Καζόν της
Ρωσίας 19χρονος σκότωσε 10 μαθητές και
έναν καθηγητή υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.
Ρουκέτες από το Ισραήλ έπληξαν την Γάζα
25 οι νεκροί δεκάδες οι τραυματίες.
Σεισμός 4,8Ρίχτερ στην περιοχή της Καστοριάς.
Λουτρό αίματος σε Ιερουσαλήμ και Γάζα.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τους Πρωθυπουργούς της
Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.
Επιστροφή στην κανονικότητα.
Στην Αθήνα ο καταδικαστείς Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός, κλείστηκε στις φυλακές του Δομοκού.
Στον Έβρο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών οφείλεται η
δολοφονία 58χρονου στην Μεταμόρφωση.

16 Μαΐου
16 Μαΐου
17 Μαΐου
17 Μαΐου
18 Μαΐου
18 Μαΐου
22 Μαΐου
22 Μαΐου
22 Μαΐου
23 Μαΐου
23 Μαΐου
23 Μαΐου

23 Μαΐου

24 Μαΐου

24 Μαΐου
26 Μαΐου
27 Μαΐου

29 Μαΐου
29 Μαΐου
30 Μαΐου

30 Μαΐου
30 Μαΐου
30 Μαΐου
1η Ιουνίου
2 Ιουνίου
2 Ιουνίου
3 Ιουνίου
3 Ιουνίου

3 Ιουνίου

Για έβδομη μέρα μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ
– Παλαιστίνης εκατοντάδες οι νεκροί και
τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές.
Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ελλάδας στο
ποδόσφαιρο 2020-2021.
Πρωταθλητές Ελλάδας στο πόλο ο Ολυμπιακός.
47 βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν στην Αμερική.
Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της φετινής σεζόν ξέσπασε στο Σχίνο Κορινθίας στα Γεράνεια Όρη.
Στο Τελ Αβίβ και στην Παλαιστίνη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Μετά από 4 ημέρες και αφού κατέκαυσε 71
χιλιάδες στρέμματα δάσους και πάνω από 350
κατοικίες έσβησε η φωτιά στα Γεράνεια Όρη.
Δύο σεισμικές δονήσεις 6,4 και 7,2 σημειώθηκαν στην Κίνα, το μόνο που αναφέρθηκε
είναι 2 νεκροί και 27 τραυματίες.
Τραγωδία με 21 νεκρούς στην Κίνα σε αγώνα ανώμαλου δρόμου από ακραία καιρικά
φαινόμενα.
Κυπελούχος στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ. Νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό.
Την 10η θέση τραγουδιού στην Γιουροβίζιον
πήρε η Ελλάδα.
Αεροπλάνο που απογειώθηκε από την Αθήνα
με προορισμό το Βίλνιους αναγκάστηκε με
εντολή του Προέδρου της Λευκορωσίας Λουκασένκο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του
Μίνσκ για να συλληφθεί ο δημοσιογράφος
Ρομάν Προτάσεβιτς αντίθετος στο καθεστώς.
Τραγωδία στις Άλπεις στην Στρέσα Ιταλίας.
Κόπηκε συρματόσχοινο τελεφερίκ και καμπίνα με 15 επιβάτες έπεσε στον κενό 14 νεκροί – 1 παιδί βαριά τραυματισμένο.
Μετά από 11 μέρες εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης που είχε 140 νεκρούς
πολλούς τραυματίες και τεράστιες υλικές ζημιές επετεύχθη παύση των εχθροπραξιών.
Συνάντηση των Υπουργών Ελλάδας και Ρωσίας.
4ωρη στάση εργασίας των εργαζομένων του
ΜΕΤΡΟ.
Δεν πέρασε από τη βουλή το νομοσχέδιο για
τη ψήφο των αποδήμων. Χρειάζονταν 200
ψήφοι (Απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισαν
Κ.Κ.Ε. και Μέρα 25).
Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας έγινε γαμπρός για τρίτη φορά παντρεύτηκε την Κάρι
Σίμοντς.
Η Τσέλσι κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ στο
ποδόσφαιρο νίκησε 1-0 την Μάντσεστερ Σίτι.
Στην Αθήνα για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μαβλούτ Τσαβούσογλου είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Βόμβες για διαφθορά στην Τουρκία εξαπέλυσε ο αρχιμαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ.
Εκλογές στην Κύπρο – 7 κόμματα στη νέα
βουλή.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ είναι
η Αναντολού Εφές που νίκησε 86-81 την
Μπαρτσελώνα.
Σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ στην περιοχή
της Ελασσόνας δεν αναφέρθηκαν θύματα
και ζημιές.
Ψηφίστηκε ο νέος εκλογικός νόμος για τις
δημοτικές εκλογές. Δήμαρχος θα εκλέγεται
από τον πρώτο γύρο με 43%.
Νέος πρόεδρος του Ισραήλ είναι ο Ισαάκ Χέρτζοκ, αναλαμβάνει καθήκοντα στις 9 Ιουλίου.
Κυβέρνηση συνασπισμού στο Ισραήλ χωρίς
Νετανιάχου.
Ένταση και ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά από τη στάση εργασίας ομάδας εργαζομένων 4ωρη καθυστέρηση στον απόπλου
καραβιών.
Σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ στην περιοχή
των Καλαβρύτων δεν αναφέρθηκαν θύματα
και ζημιές.

4 Ιουνίου
4 Ιουνίου
4 Ιουνίου

Νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας.
Συνελήφθη οκτάχρονος ληστής στο Σύνταγμα.
Στην Αθήνα για επίσκεψη η Βασιλομήτωρ
Σοφία .
6 Ιουνίου
Διπλό έγκλημα και αυτοκτονία στην Κέρκυρα.
Συνέβη και αυτό στην Ελλάδα. Αστυνομικός
7 Ιουνίου
νοίκιαζε το υπηρεσιακό του ασύρματο έναντι
δύο χιλιάδων μηνιαίως σε ληστές.
7 Ιουνίου
Φονικός μουσώνας έπληξε τη Σρι Λάνκα με
16 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές.
8 Ιουνίου
Στα Η.Α.Ε. ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας για συνομιλίες.
9 Ιουνίου
Η Αλβανική βουλή ψήφισε την αποπομπή
του Προέδρου Ιλίρ Μέτα με 104 ψήφους
έναντι 7 υπέρ.
11 Ιουνίου
Ανακοπή καρδιάς υπέστη στον αγώνα Δανίας – Φινλανδίας ο ποδοσφαιριστής Κρίστιαν Έρικσεν, επανήλθε στη ζωή.
11 Ιουνίου
Στην Κορνουάλη η σύσκεψη των G7.
12 Ιουνίου
Άρση και άλλων περιοριστικών μέτρων λόγω
της πανδημίας. Απαγόρευση μετά τις 1:30
καθώς και μουσική στους χώρους εστίασης.
12 Ιουνίου
Μπουρίνι παρέσυρε αυτοκίνητο στην Πολίχνη
Θεσσαλονίκης, νεκρός βρέθηκε ο οδηγός του.
13 Ιουνίου
Ηττήθηκε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός ο
Στέφανος Τσιτσιπάς.
13 Ιουνίου
Ψήφο εμπιστοσύνης πήρε η οκτακομματική
κυβέρνηση του Ισραήλ, χωρίς τον Νετανιάχου.
14 Ιουνίου
Αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις.
14 Ιουνίου
Διάσκεψη του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ
Ερντογάν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν.
16 Ιουνίου
Στην Γενεύη έγινε η συνάντηση του αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν, χωρίς
ορατά αποτελέσματα.
16 Ιουνίου
Ψηφίστηκε στη βουλή το Νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας με 158 ψήφους της
Κυβέρνησης.
17 Ιουνίου
Στην Αθήνα η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για την παρουσίαση
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.
17 Ιουνίου
Εκδήλωση μόδας του οίκου Dior στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
18 Ιουνίου
Ο Εμπραΐμ ΡΑϊσί είναι ο νέος Πρόεδρος του
Ιράν.
18 Ιουνίου
Δολοφόνος της Καρολάιν είναι ο σύζυγός
της Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος.
20 Ιουνίου
Θεομηνία σάρωσε πολλές περιοχές της Κίνας.
21 Ιουνίου
Στην Αίγυπτο για συνομιλίες με τον Πρόεδρο
Σίσι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
21 Ιουνίου
Έπεσε στην περιοχή του Πύργου μονοκινητήριο αεροσκάφος. Νεκροί και οι δύο επιβαίνοντες.
22 Ιουνίου
Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή
της Νισύρου.
22 Ιουνίου
Προφυλακίστηκε ο δολοφόνος της Καρολάιν.
23 Ιουνίου
Ιερέας επιτέθηκε με καυστικό υγρό στο συνοδικό δικαστήριο όπου δικαζόταν, προξένησε εγκαύματα σε 7 Μητροπολίτες και σε
4 λαϊκούς.
24 Ιουνίου
Άρχισε το 21ο Συνέδριο του Κ.Κ.Ε.
24 Ιουνίου
Κατέρρευσε 21όροφο κτίριο στο Μαϊάμι 159
άτομα είναι αγνοούμενα.
24-25 Ιουνίου Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25 Ιουνίου
Δεν είναι υποχρεωτική από σήμερα η μάσκα
σε ανοικτούς χώρους.
30 Ιουνίου
Βρέθηκαν οι δύο πίνακες μεγάλης αξίας
που είχαν κλαπεί το 2012 από την Εθνική Πινακοθήκη.
30 Ιουνίου
Οι νεκροί από τον κορωνοϊο από τον Μάρτιο
του 2020 εώς σήμερα είναι 12.800.
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«ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Μέρος 3ον
πως είναι γνωστό σε όλους τους Συναδέλφους μου, Συνταξιούχους και Εργαζόμενους
στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, στους Εκθεσιακούς και Αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου, υπάρχουν χιλιάδες εκθέματα, μικρά και μεγάλα,
όπως και χιλιάδες Έγγραφα, Σχέδια και Φωτογραφίες, το κάθε ένα, με τη δική του Ιστορία.
Όλα αυτά δεν συγκεντρώθηκαν έτσι ξαφνικά και
από την μία ημέρα στην άλλη.
Χρειάστηκαν χρόνια, χρειάστηκαν μεγάλες προσπάθειες, αλλά και βοήθεια από εργαζόμενους και
συνταξιούχους, όπως βοήθεια και στήριξη από τις
Διοικήσεις της Εταιρίας ΗΣΑΠ και ΣΤΑ.ΣΥ και από
τις Διευθύνσεις Έλξεως και Γραμμής και Έργων.
Στο πρώτο και το δεύτερο Αφιέρωμα αναφέρθηκα για τον Πίνακα Σηματοδότησης του Σταθμού
Φαλήρου και για το Μηχάνημα και τον Πίνακα Σηματοδότησης του Σταθμού Ομόνοιας.
Όπως είχα προαναγγείλει στο προηγούμενο
ΑΦΙΕΡΩΜΑ, θα αναφερθώ στα δύο μεγάλα και Ιστορικά Ρολόγια των Σταθμών Ομόνοιας.
Του πρώτου Σταθμού του Ατμήλατου όπως συνηθίζαμε να λέμε και ο οποίος βρισκότανε Αθηνάς
και Λυκούργου και λειτούργησε στις 17 Μαΐου 1895.
Και του δεύτερου που λειτούργησε στις 21 Ιουλίου 1930.
Το Ρολόι του πρώτου Σταθμού όπως με είχε πληροφορήσει ο Αρχιτεχνίτης Αποκλεισμού Στάθης
Μπόγδανος, που τα επισκεύαζε και τα συντηρούσε,
ήταν κατασκευής Γαλλίας και όταν ο Σταθμός σταμάτησε να λειτουργεί, οι Εργάτες και οι Τεχνίτες του
Αποκλεισμού, τα είχαν μεταφέρει για φύλαξη, μαζί
με τα Φωτιστικά, Πινακίδες, Φορητά Τηλέφωνα και
τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, όχι μόνο του
Σταθμού Ομόνοιας, αλλά και των υπολοίπων Σταθμών, στα πρώην Γραφεία της Διεύθυνσης Έλξεως, τα
οποία βρισκόντουσαν στους χώρους που αργότερα
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και πρώην Προέδρου του Σωματείου
Από 16-3-1994 έως 27-3-2012

είχε δημιουργηθεί το Εστιατόριο του Εργοστασίου.
Ήταν ένας επιλεγμένος χώρος φύλαξης του
Τμήματος Αποκλεισμού, στον οποίο δεν μπορούσε
να πάει κανείς, χωρίς την άδεια του Διευθυντή
Μαρκαντώνη.
Όταν πρωτοείδα το Ρολόι είχα εντυπωσιαστεί
και ζήτησα από τον Μαρκαντώνη να το πάρω και να
το επισκευάσω όπως και έγινε.
Με τις λίγες γνώσεις που είχα, το καθάρισα, το
συντήρησα και το Ρολόι άρχισε να δουλεύει.
Έπρεπε όμως να βρεθεί και ένας κατάλληλος
χώρος για να το τοποθετήσω και να διαφυλαχθεί.
Ο χώρος αυτός βρέθηκε, ήταν μία κολώνα μέσα
στους χώρους της Αποθήκης Υλικού, ακριβώς απέναντι από το Τμήμα του Αποκλεισμού, όπου εργαζόμουνα.
Τοποθέτησα το Ρολόι και το βίδωσα με στριφώνια για να μην μπορεί κανείς να το πάρει, ή να το

μετακινήσει και κάθε πρωί πήγαινα το έβλεπα και
όποτε χρειαζότανε το κούρδιζα.
Γιατί το κούρδισμα κρατούσε επτά ημέρες. Με
την πάροδο του χρόνου, συνταξιοδοτήθηκε ο Μαρκαντώνης, όπως και ο Προϊστάμενος της Αποθήκης.
Όταν άλλαξε ο Προϊστάμενος της Αποθήκης, τότε άρχισαν να εμφανίζονται Παλιατζήδες από το
Μοναστηράκι, οι οποίοι δεν άφησαν τίποτα, έπαιρναν ό,τι τους άρεσε.
Τηλέφωνα, Ρολόγια, Φορητά Τηλέφωνα, Φωτιστικά, Τηλεφωνικά Κέντρα κ.α.
Εξαφανίστηκαν ακόμα και τα Περσικά χαλιά και
τα Φωτιστικά από το σπίτι του Αλέξανδρου Βλάγκαλη που ήταν φυλαγμένα στην Αποθήκη, όταν ο
Σκυλίτσης, γκρέμισε το Κτίριο του Φαλήρου.
Θυμάμαι ότι τα χαλιά, κάθε χρόνο οι τεχνίτες του
Ξυλουργείου Μιχάλης Γερανταλής και Σπύρος Αργουζης τα καθάριζαν και τα τοποθετούσαν με να-

φθαλίνη σε ειδικά Ξύλινα Κιβώτια, τα οποία κάποια
μέρα όταν πήγαν να τα ανοίξουν, τα χαλιά έλειπαν,
χωρίς να γνωρίζει κανείς που πήγαν.
Έτσι γλύτωσε το Ρολόι του Παλαιού Σταθμού της
Ομόνοιας.
Το άλλο Ρολόι που βρισκότανε στο Σταθμαρχείο
Κινήσεως Ομόνοιας, είναι κατασκευής Ελβετίας το
1920.
Όταν το μετέφερα στον Πειραιά ήταν σε άθλια
κατάσταση και δεν λειτουργούσε.
Κάθε φορά που έβαφαν το Σταθμαρχείο έβαφαν
και τις ξύλινες επιφάνειες του Ωρολογίου με πλαστικά χρώματα.
Όταν το πήγα στο Ξυλουργείο, αφού προηγούμενα είχα αποσυνδέσει τον Μηχανισμό του, το ανέλαβαν οι Τεχνίτες Μιχάλης Ρούσος και Μάρκελος
Τσαλδάρης και από το Χρωματιστήριο ο Κώστας Λινάρδος και κυριολεκτικά το ανέστησαν.
Τα δύο ρολόγια όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
διαμόρφωσης των Εκθεσιακών Χώρων του Ισογείου
του Μουσείου τα μετέφερα και οι Μουσειολόγοι κ.κ.
Αντιόπη Πανταζή και Λεωνίδας Μπαχάς τα τοποθέτησαν στους χώρους που είναι σήμερα, για να θυμίζουν και αυτά την πλούσια Ιστορία της Εταιρίας μας.
Για την Επισκευή και Συντήρηση των Ωρολογίων
σημαντική ήταν και η βοήθεια του συναδέλφου Σωτήρη Αγγελόπουλου.
Στο επόμενο Αφιέρωμα, θα αναφερθώ στα Παγκάκια και την Κολώνα Φωτισμού με το λογότυπο
ΣΑΠ, που ήταν στον Σταθμό του Θησείου.
Πειραιάς Ιούλιος 2021

«Απαξίωσαν και πούλησαν στους παλιατζήδες
τα ιστορικά κιγκλιδώματα των εκδοτηρίων του Ν. Φαλήρου»

Έγγραφο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2005
Προς
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. Η.Σ.Α.Π,
κ. Διονύσιο Ράππο
Αθηνάς 67, Αθήνα
Κοινοποίηση:
α) Πρόεδρο του Δ.Σ. της Α.Ε. Η.Σ.Α.Π.
κ. Σίμο Σιμόπουλο
β)Μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. Η.Σ.Α.Π.
Αθηνάς 67 - Αθήνα
ριν από την κατεδάφιση του σταθμού Ν. Φαλήρου και την ανέγερση του νέου Σταθμού, είχαμε ζητήσει να μας δοθούν ορισμένα αντικείμενα ιστορικής αξίας, για την τοποθέτησή τους
στο υπό κατασκευή Μουσείο Ιστορίας της Εταιρείας (ΣΑΠ – ΕΗΣ –
ΗΣΑΠ) στο παλαιό Ταχυδρομείο του σταθμού Πειραιά.
Συγκεκριμένα είχαμε ζητήσει:
1ο. Τον πίνακα του χειριστηρίου Μηχανήματος Αποκλεισμού
Γραμμής.
2ο. Τρία Κιγκλιδώματα με ξύλινες κουπαστές από την παλαιά αίθουσα των εκδοτηρίων (ένα κυκλικό και δύο παραλληλόγραμμα) που
βρισκόντουσαν στον υπόγειο χώρο του σταθμού.
3ο. Δύο ξύλινες προσόψεις από τις θυρίδες των εκδοτηρίων.
Όλα τα παραπάνω τα θεωρήσαμε μεγάλης ιστορικής αξίας, γιατί
είχαν τοποθετηθεί τον Σεπτέμβρη του 1927 όταν έγινε η αλλαγή θέσης
του Σταθμού Ν. Φαλήρου. Γι’ αυτό και συμπεριλήφθηκαν από την αρχή στην Αρχιτεκτονική μελέτη του στησίματος του Μουσείο και μάλιστα σε προνομιούχο θέση.
Μετά από την έγκρισή σας, να μας χορηγηθούν τα παραπάνω τα μεταφέραμε με μεγάλες προσπάθειες με το γερανοφόρο όχημα της Εταιρείας στο Αμαξοστάσιο των Πράσινων Λεωφορείων. Εκεί τοποθετήθηκαν προσωρινά σε μια ξεχωριστή γωνία του Αμαξοστασίου στην άκρη

Π

προς τον τοίχο, στη συνέχεια μεταφέραμε και το Χειριστήριο Μηχάνημα
Αποκλεισμού του Σταθμού Ομόνοιας με τα ερμάρια του κ.λπ. εξαρτήματα τα οποία τοποθετήθηκαν για λόγους ασφαλείας και προστασίας,
σε αρκετή απόσταση από τα άλλα υλικά τα οποία ήταν για απαξίωση.
Όταν τα μεσάνυκτα της 21/12/2004 ύστερα από συνεννόηση με τον
Διευθυντή Έλξεως κ. Γεωργίου μας διατέθηκε το γερανοφόρο όχημα
για την μεταφορά στον χώρου του Μουσείου του Μηχανήματος Ομόνοιας, των Κιγκλιδωμάτων και των ξύλινων προσόψεων, με μεγάλη μας
έκπληξη αλλά και απορία διαπιστώσαμε ότι τα Κιγκλιδώματα έλειπαν.
Τα αναζητήσαμε μαζί με τους Συναδέλφους Εργαζόμενους που
επρόκειτο να κάνουμε την μεταφορά και συγκεκριμένα με τον εργοδηγό κ. Τουρναβίτη ο οποίος είχε κάνει τη μεταφορά τους από το Φάληρο και ήξερε που τα είχε τοποθετήσει, πλην όμως δεν τα βρήκαμε
πουθενά, είχαν εξαφανισθεί.
Είχαν αφήσει μόνο τις δύο ξύλινες προσόψεις τις οποίες μαζί με
το Μηχάνημα Αποκλεισμού τα μεταφέραμε στο χώρο του Μουσείου.
Αφήσαμε για επόμενη μεταφορά το ερμάριο, ενώ τον πίνακα του Φαλήρου που είχαμε πάρει, τον είχαμε συντηρήσει και τον έχουμε μεταφέρει στο Μουσείο εδώ και αρκετό καιρό.
Την επόμενη μέρα αρχίσαμε και πάλι την αναζήτηση των Κιγκλιδωμάτων και με μεγάλη μας έκπληξη αλλά και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι κάποια επιτροπή έψαξε, βρήκε και απαξίωσε (ειδικά;) τα Κιγκλιδώματα και πουλήθηκαν στους παλιατζήδες!!!
Εδώ έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
1ον. Όπως και πιο πάνω αναφέραμε τα Κιγκλιδώματα αυτά μαζί
με το Μηχάνημα Αποκλεισμού της Ομόνοιας και τις ξύλινες προσόψεις, είχαν τοποθετηθεί σε ξεχωριστή θέση, σε μια γωνιά του Αμαξοστασίου και σε μεγάλη απόσταση από άλλα υλικά τα οποία ήταν
προς απαξίωση για φύλαξη και προστασία.
2ον. Η επιτροπή ή ο υπεύθυνος διαχείρισης των απαξιωμένων υλικών φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρθηκαν να πληροφορηθούν γιατί τα αντικείμενα αυτά είχαν τοποθετηθεί μακριά και σε ξεχωριστή θέση από

τα άλλα αντικείμενα. Και εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα
οποία και θα πρέπει να διερευνηθούν:
Πως αποφάσισαν την απαξίωση ειδικά των Κιγκλιδωμάτων και όχι
των υπολοίπων. Όπως επίσης και σωρεία άλλων υλικών που βρίσκονταν στο Αμαξοστάσιο Λεωφορείων εν είδη σωρού. Φαίνεται ότι ίσως
τα Κιγκλιδώματα λόγω της μεγάλης αξίας των, όχι μόνο της ιστορικής,
σκόπιμα και σε γνώση τους εκποιήθηκαν.
3ον. Το βάρος των Κιγκλιδωμάτων ήταν τέτοιο ώστε απαιτούσαν
για την μεταφορά τους ΜΟΝΟ γερανό.
Ως εκ τούτου η μεμονωμένη εκποίηση των Κιγκλιδωμάτων προϋποθέτει ειδική προσυνεννόηση και δεν ήταν της στιγμής.
Κύριε Διευθύνοντα δεν μπορούμε να διανοηθούμε μια τέτοια απαράδεκτη και επιπόλαια ενέργεια.
Εδώ και δέκα χρόνια έχουμε διαθέσει ατελείωτες ώρες προσωπικής εργασίας, ψάχνοντας όλους τους χώρους της Εταιρείας σε αναζήτηση Ιστορικών Αντικειμένων προκειμένου να δημιουργήσουμε το
Μουσείο της Εταιρείας ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ. Ακόμη και στα βαρέλια
των σκουπιδιών αλλά και σε όλους τους χώρους της Εταιρείας από
Πειραιά μέχρι Κηφισιά ψάχναμε και ψάχνουμε για αναζήτηση Ιστορικών-παλαιών αντικειμένων, γι’ αυτό και η πιο πάνω ενέργεια δικαιολογημένα να μας έχει εξοργίσει.
Ζητάμε λοιπόν όπως επιληφθείτε άμεσα του όλου θέματος με στόχο την ανεύρεση και επιστροφή των Κιγκλιδωμάτων, γιατί αυτοί που
τα απαξίωσαν γνωρίζουν που τα έδωσαν.
Η μέχρι σήμερα ολόπλευρη στήριξή σας στην προσπάθειά μας για
τη δημιουργία του Μουσείου, μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι θ’
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα στις διαστάσεις που του αρμόζουν. Ελπίζουμε να μην απογοητευθούμε.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Εμμ. Φωτόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας Κώστας Γαζής
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ην 1η Σεπτέμβρη 2021 θα εκδικαστεί στο Πρωτοδικείο Πειραιά
η Αίτηση που είχε καταθέσει ο Δικηγόρος του Μουσείου μας
κ. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, για τον Διορισμό Προσωρινής
Διοίκησης.
Και δεν είχε εκδικαστεί γιατί δεν λειτουργούσαν τα Δικαστήρια λόγω
κορωνοϊού.
Το Πρωτοδικείο θα αποφασίσει και θα προσδιορίσει τον ακριβή
χρόνο της θητείας της.
Μέχρι τότε θα ισχύει ο Διορισμός της Προσωρινής Διοίκησης, όπως αυτή διορίστηκε στις 23-2-2021 με Προσωρινή Διαταγή των Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου κ. Αντωνίου Σβύνου.
Και βέβαια όσοι αγαπάμε το Μουσείο μας και δεν θέλουμε να απαξιωθεί και να διαλυθεί, θα προσπαθήσει ο καθένας με τις δικές του

Ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3

Δωρεές για το Μουσείο
•
•
•
•
•

Σταυρόπουλος Γιάννης
Τσαμπάσης Βαγγέλης
Κανζόλα Μαρία
Φετάνη Άννα
Σταματόπουλος Θανάσης

25 Ευρώ
20Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)
• Μάρκος Ουζεπιάν: Εργαζόμενος των ΗΣΑΠ

Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου:
Μία (1) συσκευή ΑΕΡΟΣ, από τα οχήματα Σιδηροδρόμου.
• Κανζόλα Μαρία: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τις βιβλιοθήκες και τους Εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Ένα (1) βιβλίο Ελληνικοί Ηλεκτρικοί
Σιδηρόδρομοι. Ένα (1) Γερμανικό Κράνος. Μία (1) Αντιασφυξιογόνα Μάσκα. Ένα (1) Άλμπουμ Φωτογραφιών από
την Εθνική Αντίσταση. Ένα (1) Περιοδικό για την Εθνική
Αντίσταση. Δέκα (10) διάφορα βιβλία. Μία (1) Πλακέτα
έτους 1982, που απένειμε η Εταιρία στους Συνταξιούχους.
• Γαλιγάλης Κώστας:Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου:
Ένα (1) Γαλλικό Κλειδί. Τρεις (3) Πλαφονιέρες Ξύλινων
Οχημάτων Σιδηροδρόμου. Ένα (1) Φανό Αλλαγών. Ένα
(1) Πίνακα ζωγραφικής του Ατμήλατου. Ένα (1) Πίνακα
ζωγραφικής Οχημάτων 5ης Παραλαβής. Ένα (1) Σήμα
ΗΣΑΠ. Δύο (2) Πινακίδες Σημάτων Κινδύνου. Δύο (2)
Τρίκλειδα. Τρεις (3) Σφυρίχτρες Ξύλινων Οχημάτων Σιδηροδρόμου. Ένα (1) Ψαλίδι ακύρωσης Εισιτηρίων. Δύο
(2) Μανέτες Ρυθμιστών Οχημάτων Σιδηροδρόμου. Τρία
(3) Κλειδιά αποσφράγισης κλειστού Σήματος. Μία (1)
Μάρκα έτους 1974 που τοποθετούσαν οι Εργάτες στις
ξύλινες τραβέρσες. Ένα (1) Κιβώτιο Καφενείου που χρησιμοποιούσαν οι Ομάδες Εργατών Γραμμής.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Λόγω της
γενικότερης
κατάστασης με την «Πανδημία» και τον «Κορωνοϊό» το
Μουσείο μας δεν θα πραγματοποιήσει καμία Εκδήλωση τον
μήνα Ιούλιο, για τα 100 ΧΡΟΝΙΑ από την Ίδρυση του Σωματείου των Εργαζομένων στους ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ.
Εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από τη
Διοίκηση του Μουσείου.
Ιούνιος 2021
Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ,

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ...
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ.
ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΝΕΟΤΕΡΟΙ.
Όχι μόνο οι Συνταξιούχοι αλλά και οι Εργαζόμενοι, των Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων ΗΣΑΠ – ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ.
Την Ιστορία του Πρώτου Αστικού Σιδηροδρόμου στην Ελλάδα.
Και τους Αγώνες και θυσίες των Εργαζομένων και Συνταξιούχων.
Όπως αυτά περιγράφονται στους Εκθεσιακούς χώρους του Υπογείου, Ισογείου, Ημιώροφου, 1ου και 2ου Ορόφου, στις Βιβλιοθήκες και
στην Αίθουσα ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Ιούνιος 2021
Η Διοίκηση

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

Ε ΥΧ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ 152 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ – ΣΤΑ.ΣΥ

ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ
κ. ΝΙΚΟ ΧΑΙΡΕΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Για την Ιστορία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων
Στις 14 και 15 Μαΐου Τηλεοπτικό Συνεργείο της
ΕΡΤ3, στα πλαίσια ενός Ντοκιμαντέρ με θέμα: «Η
Ιστορία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων» κινηματογράφησαν τους Εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.
Η ξενάγηση τους στους Εκθεσιακούς χώρους
έγινε από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Μουσείου
κ. Παύλο Κουλοβασιλόπουλο.
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δυνάμεις και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει, με την συμμετοχή του
στην Γενική Συνέλευση και στις Εκλογές, όταν θα προκηρυχτούν ΝΑ
ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Και να μην επιτρέψουμε την Απαξίωση και Διάλυση του Μουσείου και
τα ιστορικά εκθέματα να βρεθούν στο Μοναστηράκι, στους Παλιατζήδες
ή σε κάποιους «συλλέκτες» που τα πουλάνε όσο-όσο μέσω διαδικτύου.
Γι’ αυτό είναι όχι μόνο καθήκον, αλλά και υποχρέωση όλων των
Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥΣ.
ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ.

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σε σταθερή τροχιά από το 1869 έως σήμερα.
Από τον ΣΑΠ στη ΣΤΑ.ΣΥ»

Δ

εν το έχουμε δει,
το πληροφορηθήκαμε από την τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε ο Συγγραφέας
του Λευκώματος κ. Γεώργιος Νάθενας με τον
Πρόεδρο του Μουσείου
κ. Μανώλη Φωτόπουλο.
Και από σχετική Ανακοίνωση του κ. Νάθενα στο Διαδίκτυο. Όταν θα μας
δοθεί και το δούμε και όταν θα γίνει η εκδήλωση για την έκδοσή του θα πούμε περισσότερα.
Τόσο για την απερχόμενη Διοίκηση που για τέσσερα χρόνια αδιαφορούσε
προκλητικά για την έκδοσή του όσο και για τη σημερινή Διοίκηση η οποία
σεβάστηκε την πλούσια Ιστορία της Εταιρίας μας και φρόντισε για την άμεση
έκδοση του Λευκώματος.
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ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΩΝ ΣΑΠ - ΕΗΣ
ο που βρέθηκε, το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΑΠ – ΕΗΣ, το πώς διασώθηκε το 2004 και που βρίσκεται
σήμερα, θα αναφερθώ πιο αναλυτικά σε
επόμενη Δημοσίευση στον «Ηλεκτρικό».
Και είμαι βέβαιος ότι θα εντυπωσιάσει. Αιτία όμως που τώρα αναφέρομαι
στο Αρχείο αυτό, είναι μια επιστολή,
που λάβαμε, τόσο εμείς στο Μουσείο,
όσο και η Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ από το
Μουσείο Κεραμικής το οποίο βρίσκεται
στην πόλη Velten στην Γερμανία.
Με την οποία μας ζητούν να τους
ενημερώσουμε, εάν έχουμε στοιχεία για
τα Κεραμικά Πλακάκια που είναι τοποθετημένα στους Σταθμούς ΟΜΟΝΟΙΑ και
ΒΙΚΤΩΡΙΑ.
Έγιναν κάποιες συζητήσεις με τον
Πολιτικό Μηχανικό των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο που είχε έρθει
στο Μουσείο, χωρίς να μπορέσουμε να
βρούμε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο.
Η λύση, η απάντηση, μας δόθηκε
από την Αρχειονόμο κα. Φλώρα Αναστασίου, η οποία έχει συντηρήσει, καταγράψει και αρχειοθετήσει το Ιστορικό
αυτό Αρχείο, το οποίο βρίσκεται στις
Βιβλιοθήκες του Μουσείου.
Καλέσαμε την κα. Αναστασίου, η
οποία βρήκε τον σχετικό φάκελο, με
όλη την Αλληλογραφία, μεταξύ ΕΗΣ και
της Γερμανικής Εταιρίας, που έχει κατασκευάσει τα πλακάκια.
Η κα. Αναστασίου το έτος 2007 και

Τ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
2010 με δαπάνες της Εταιρίας και του
Σωματείου, όταν Γενικός Διευθυντής
των ΗΣΑΠ ήταν ο σημερινός Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος
Παπαθανάσης, είχε πραγματοποιήσει
ένα μέρος της Συντήρησης και Αρχειοθέτησης του Ιστορικού Αρχείου που
πιο πάνω αναφέρω.
Δεν έχει όμως ολοκληρωθεί η εργασία αυτή, όπως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, η Συντήρηση και Αρχειοθέτηση του
υπόλοιπου Αρχείου, Έγγραφα και Σχέδια, καθώς και όσων στην συνέχεια βρέθηκαν εγκαταλειμμένα τα οποία διασώσαμε και βρίσκονται πρόχειρα τοποθετημένα στις Σχεδιοθήκες και Βιβλιοθήκες του Μουσείου, γιατί το Μουσείο δεν
διαθέτει τα χρήματα που χρειάζονται.
Ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν τα
όποια εμπόδια και θα βρεθούν χρήματα
για να ολοκληρωθούν οι σημαντικές
αυτές εργασίες.
Άλλωστε στα 26 ΧΡΟΝΙΑ, από τότε
που δημιουργήθηκε το Μουσείο, όσοι
καθημερινά δουλεύουμε για το Μουσείο, λίγες φορές είχαμε πραγματική
βοήθεια και στήριξη.
ΌΜΩΣ ΔΕΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑΜΕ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΟΜΑΣΤΕ.
ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΕΙ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ Ή
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΥΠΗΡΧΕ.
Πειραιάς Ιούνιος 2021

Κύριε Διευθύνοντα,
Παρακαλούμε να δώσετε εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας να πραγματοποιήσουν τις παρακάτω
εργασίες στο Μουσείο.
α) Να αντικαταστήσουν το Τηλεφωνικό Κέντρο, γιατί
δεν επισκευάζεται και να συνδέσουν την Ταμειακή Μηχανή με το Ίντερνετ.
β) Να αντικαταστήσουν τις δύο καμένες κάμερες που
βρίσκονται στους χώρους του Ισογείου.
γ) Να ολοκληρώσουν τις εργασίες στην αίθουσα «Παπαδημητρίου».
Τις αμέσως επόμενες ημέρες, από την κοινοποίηση
του Εγγράφου μας, οι Τεχνίτες της Εταιρίας ήρθαν στο
Μουσείο και άρχισαν τις εργασίες που είχαμε ζητήσει.
Δεν επιθυμούμε να συγκρίνουμε την συμπεριφορά και
το ενδιαφέρον προς το Μουσείο του πρώην Διευθύνοντα
Συμβούλου κ. Θωμόπουλου με αυτή του κ. Χαιρέτα.
Γιατί δικαιολογημένα θα πούνε όσοι διαβάζουν τον
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» ότι προσβάλλουμε τον κ. Χαιρέτα.
Γι’ αυτό και δεν κάνουμε κανένα σχόλιο. Θα πούμε
όμως αυτό που επανειλημμένα έχουμε πει, χωρίς να
έχουμε λάβει καμία απάντηση.
Οι 15 εργαζόμενοι 9 άνδρες και 6 γυναίκες που απασχόλησε στο Γραφείο του ο κ. Θωμόπουλος τι δουλειά
έκαναν και πόσο στοίχισαν στον Έλληνα φορολογούμενο
και στους Συνταξιούχους με τις χαμηλές συντάξεις;
Ιούνιος 2021
Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος

Στο Σφυρί Ιστορικά Εκθέματα
Πουλούσαν προς 100 Ευρώ την μία Πινακίδα από τα Ξύλινα
Οχήματα Σιδηροδρόμου και από τα Πράσινα Λεωφορεία με το
Λογότυπο ΗΣΑΠ. Και από τα Τρόλεϊ, με το Λογότυπο ΗΛΠΑΠ.
Δεν είναι η πρώτη φορά, όπως μου είπε ο γιος μου που τα
είδε στο Ίντερνετ, την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 στις 11 το πρωί,
και μου τα έδειξε, έχω ξαναδεί, μου είπε, τα πουλάνε Έλληνες
και αλλοδαποί.
Τώρα που τα βρήκαν δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει.
Δεν θα ήθελα να ζω και να μάθω ότι όλα αυτά τα χιλιάδες
Ιστορικά Εκθέματα που με πάρα πολλές προσπάθειες και κόπους, συγκεντρώθηκαν και βρίσκονται στους Εκθεσιακούς χώρους, στα Εργαστήρια και τις Αποθήκες του Μουσείου.
Από αδιαφορία, ή σκοπιμότητα, κάποια μέρα βγήκαν και
αυτά στο σφυρί.
Το ίδιο πιστεύω και εσείς.
Γι’ αυτό Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
Μανώλης Φωτόπουλος

