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Διαβάστε στον 16σέλιδο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ»

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

όλες τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις
που έγιναν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας
στις 26 Μαΐου στην αίθουσα του Μουσείου στον Πειραιά

Λείπει
ο ορθός λόγος
εν «κομίζει κανείς γλαύκα εις Αθήνας» ,
εάν υποστηρίξει, ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, δοκιμάζεται δεινά από δεκαετίας, ούτε διαφεύγει κανενός των Ελλήνων, ότι
η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας μαστίζεται, ανεξάρτητα από το πόσο επηρεάζεται η
ζωή του καθενός, από τα αρνητικά επακόλουθα όχι μόνο της βαθιάς οικονομικής κρίσης
αλλά και της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης που τείνει πλέον να λάβει ενδημικά χαρακτηριστικά αλλά και της νέας κρίσης αγαθών
και τιμών. Και εν μέσω των οικονομικών αναγκών, που τους πιέζουν και τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα και τους δημιουργούν αφόρητη
ψυχολογική πίεση, οι Έλληνες πολίτες, έχουν
να αντιμετωπίσουν και την «αβάσταχτη ελαφρότητα» ικανού μέρους των εκπροσώπων
του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
ώς να «χωνέψουν» την ανεύθυνη και
άσκοπη πολιτική φλυαρία, που εκπέμπεται
από τα Μ.Μ.Ε. και τείνει να αντικαταστήσει τον
σώφρονα λόγο με πομφόλυγες και να υποκαταστήσει τη σώφρονα σκέψη με παιδαριώδεις
συλλογισμούς. Είναι να απορεί κανείς, πότε και
που βρίσκουν τον καιρό να συλλογιστούν, να
διαλογισθούν τους άλλους και με τον εαυτό
τους, οι φλύαροι εκπρόσωποι του Ελληνικού
λαού, που τρέχουν σαν τον Σαρλώ ή σαν τον
συμπαθέστατο ημέτερο Θανάση Βέγγο, από τηλεοπτικό σταθμό σε ραδιόφωνο πάλι σε τηλεοπτικό σταθμό σε ραδιόφωνο κι από ραδιόφωνο πάλι σε τηλεοπτικό σταθμό, από τηλεπαράθυρο σε τηλεπαράθυρο με δύο-τρεις εμφανίσεις την ημέρα και σε διαφορετικά μέσα. Υποστηρίζοντας ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του,
ότι ο άνθρωπος έχει λόγο, θεωρεί δεδομένο ότι
και θέλει και μπορεί να σκέπτεται και στη συνέχεια να αρθρώνει και να εκφέρει τον λόγο
του προφορικά ή γραπτά. Επομένως, αν ο λόγος είναι ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής,
καθώς η ουσία της πολιτικής είναι λογική. Αλλά
και ο Θουκυδίδης, διασώζοντας τον «Επιτάφιο»
του Περικλή εισφέρει στην ιστορία του κόσμου,
τη σκέψη του μεγάλου Αθηναίου πολιτικού, ότι
η σύλληψη σωστών σκέψεων και η διατύπωση
ορθών κρίσεων, συνδέονται άμεσα με τον λόγο
και τον διάλογο, δηλαδή στην από κοινού αναζήτηση λύσεων, που οδηγούν σε σωστές πολιτικές αποφάσεις και ορθές πολιτικές δράσεις.
ς ευχηθούμε, ότι σύντομα θα σταματήσει ο
ευτελισμός του επιχειρήματος σε σύνθημα,
ότι θα επανέλθει στη συζήτηση ο σοβαρός διάλογος, αντί των παράλληλων μονολόγων, ότι θα
επικρατήσει ο σώφρων λόγος, που θα αποτρέψει τη στρέβλωση της ελληνικής γλώσσας και
τα φαινόμενα, που μεταβάλλουν τον πολιτικό
λόγο σε ανούσια πολιτική φλυαρία.
Η Διοίκηση
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Στις σελίδες 7-12 διαβάστε τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες όλων των ομιλητών, τη λογοδοσία, την ταμειακή
διαχείριση του Σωματείου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
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ετά τα αποτελέσματα των εκλογών του Σωματείου μας που έγιναν στις 15 και 16 Ιουνίου 2022 συγκροτήθηκαν σε σώμα τα Διοικητικά Συμβούλια με τις παρακάτω συνθέσεις.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Αναπλ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Αναπλ. Ταμίας:
Έφορος:
Μέλη:

Ευθύμιος Ρουσιάς
Ιωάννης Ζαχαρής
Νικόλαος Μητροκώτσας
Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου
Μιχαήλ Μαντάς
Ιωάννης Χειμώνας
Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Θωμάς Σκάρλος, Λάμπρος Ντρης,
Αναστάσιος Μπασιάς,
Νικόλαος Σιαπάτης

Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλη:

Ευάγγελος Χειμώνας
Νικόλαος Κλημαντίρης
Πέτρος Βαλιάνος, Αντώνιος
Γεωργιλάς, Ιωάννης Μαξούρης

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
18 Ιουλίου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου.
Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από
την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου. Όμως και
τις μέρες που τα γραφεία του Σωματείου θα είναι κλειστά όλοι εμείς τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου θα είμαστε
κοντά στον κάθε συνάδελφο. Μη διστάζετε όταν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε
πρόβλημα να μας ενημερώνετε και να
είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε δίπλα σας
αρωγοί και συμπαραστάτες.
Τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεση
όλων των συναδέλφων μας.
Η Διοίκηση

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Την ώρα που η εφημερίδα μας βρισκόταν προς εκτύπωση στο Τυπογραφείο
ανακοινώθηκε η απόφαση του ΣτΕ που
είχε εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου 2021
και αφορούσε τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων καθώς και τα δώρα.
Είναι μία απόφαση κόλαφος για τους
συνταξιούχους.
Περισσότερα στο επόμενο τεύχος της
εφημερίδας μας.
Η Διοίκηση

Καλό καλοκαίρι
Οι πρώτες ζέστες ήρθαν και το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται να είναι πολύ θερμό αλλά με πολύ κρύο στην καρδιά μας και στην τσέπη μας
καθώς περνάμε μία μεγάλη ενεργειακή και οικονομική κρίση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μας καταβάλει η απαισιοδοξία. Το αντίθετο
μάλιστα. Με πείσμα, με δύναμη και με αισιοδοξία σε πείσμα όλων των απαισιόδοξων καταστάσεων θα πρέπει να καταστρώσουμε τα σχέδιά μας για
τις καλοκαιρινές αποδράσεις μας, μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα για το βουνό ή τη θάλασσα, να απολαύσουμε τις δροσερές μέρες και νύχτες
του καλοκαιριού μακριά από όσα μας ενοχλούν και μας κουράζουν.
Η Διοίκηση
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Δωρεές για το Σωματείο

ΘΑΝΑΤΟΙ

Μάιος - Ιούνιος 2022

Από την προηγούμενη Εφημερίδα
μας μέχρι σήμερα 15 συνάδελφοι
και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας
στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 95
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 89
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ:
Χήρα Δημητρίου ετών 88
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 69
ΑΝΔΡΩΝΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ: Χήρα
Λεωνίδα ετών 90
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ετών 67
ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 76
ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 96
ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ: Χήρα Μηνά
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ:
Αρχιεργάτης Γραμμής ετών 70
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 84
ΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ:
Νυχτοφύλακας ετών 76
ΑΛΕΚΚΟΣ – ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Επιθεωρητής Μηχανοδηγών
ετών 67
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Γεωργίου: Εργοδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 71
ΜΑΡΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΑΝΝΑ:
Χήρα Διονυσίου ετών 78
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση
O HΛEKTPIKOΣ
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Σαρατσιώτης Ηλίας
25 Ευρώ
Παπασυμεών Βιργινία
20 Ευρώ
Ανώνυμος
20 Ευρώ
Λέπουρα Δήμητρα
20 Ευρώ
Γενναδόπουλος Σπύρος 50 Ευρώ
Καριώτογλου Μάριος
50 Ευρώ
Παπαθεοδώρου
100 Ευρώ
Χαράλαμπος
Τσιαμάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
Γεωργακόπουλος Γιάννης 20 Ευρώ
Χαρόπουλος Σωτήρης
20 Ευρώ
Μαρινόπουλος Μαρίνος 30 Ευρώ
Καπερνάρος Ιωάννης
20 Ευρώ
Χονδρός Παναγιώτης
20 Ευρώ
Κακουλίδης Ηλίας
20 Ευρώ
Σταυρόπουλος Ιωάννης 25 Ευρώ
Πανούτσος Δημήτριος
30 Ευρώ
Κουκλάς Παναγιώτης
20 Ευρώ
Κλέντος Αναστάσιος
20 Ευρώ
Καραμπατέας Γιάννης
20 Ευρώ
Τσιλιβίγκος Ελευθέριος 20 Ευρώ
Βασιλόπουλος Χρήστος 50 Ευρώ
Τόμπας Ηλίας
50 Ευρώ
Θεοδωρέλος Γεώργιος
50 Ευρώ
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Μάμαλη Ελένη
70 Ευρώ
Τσαπλαντώκας Ιωάννης 20 Ευρώ
Χρονόπουλος Γεώργιος 10 Ευρώ
Σκαμαντζούρας Κώστας 20 Ευρώ
Θεοδωρόπουλος Ανδρέας 20 Ευρώ
Σκάρλου Δήμητρα
20 Ευρώ
Μπουλουκάκη Τετιάνα
20 Ευρώ
Βιδάλης Κωνσταντίνος
50 Ευρώ
Τσιτσιμάκης Ευθύμιος
20 Ευρώ
Καραϊσκάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
Μπάρας Κωνσταντίνος
20 Ευρώ
Κατσαρός Δημήτρης
20 Ευρώ
Κατσαρός Στέλιος
20 Ευρώ
Καντζόλα Μαρία
50 Ευρώ
Μπαρκούτσος Κλέαρχος 30 Ευρώ
Βασιλάκος Ελευθέριος
50 Ευρώ
Κωνσταντοπούλου
Γεωργία
20 Ευρώ
Ακουμιανάκης Γεώργιος 20 Ευρώ
Χρυσός Ορέστης
30 Ευρώ
Χαριτίδης Γεώργιος
50 Ευρώ
Παπαδημητρόπουλος
Αλέκος
20 Ευρώ
Παππάς Δημήτριος
30 Ευρώ

Δωρεές για την Εφημερίδα
• Τσαμπούκας Πάνος
• Πασσιαλής Αθανάσιος

30 Ευρώ
20 Ευρώ

• Βούλγαρης Αθανάσιος

20 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και
την Εφημερίδα
• Βούλγαρης Αθανάσιος
50 Ευρώ
• Παναγόπουλος Μιχάλης 30 Ευρώ
• Ιερέας Βιτζηλαίος
Νικόλαος
100 Ευρώ
• Βιτζηλαίος Ελευθέριος 100 Ευρώ
• Γλούμης Τιμολέων
30 Ευρώ
• Τζώρτζης Γεώργιος
50 Ευρώ
• Κυριακίδης Ελευθέριος 100 Ευρώ
• Μποφάκος Αντώνης
50 Ευρώ
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Γεωργιάδης Ησαΐας
Οικονομίδης Κώστας
Γεωργιάδης Γιάννης
Χειμάρα Αγγελική
Νικολακόπουλος
Χαράλαμπος
• Καραγιάννη Μαρία
• Βλάχος Σπύρος

30 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
40 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ

Δωρεές εις Μνήμην
• Ο συνάδελφος Ηλίας Σαρατσιώτης κατέθεσε στη μνήμη
του θείου του και συναδέλφου
μας Βασίλη Καραγιώργου, το
ποσό των 25 ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Δήμητρα Λέπουρα κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Φανουρίου Λέπουρα, το ποσό των
20 ευρώ, υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Σπύρος Γενναδόπουλος κατέθεσε στη μνήμη
των Γιάννη Παναγιωτόπουλου
και Αντώνη Γενναδόπουλου, το
ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος κατέθεσε
στη μνήμη του βαφτισιμιού του
Ευσταθίου Γαζή, το ποσό των
100 ευρώ, υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Γιάννης Γεωργακόπουλος κατέθεσε στη
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μνήμη της συζύγου του Γαλίτσας, το ποσό των 20 ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Γιάννης Σταυρόπουλος κατέθεσε στη μνήμη
του ανιψιού του Γεωργίου, το
ποσό των 25 ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Ελένη Μάμαλη κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και
συναδέλφου μας Χαριλάου
Μάμαλη, το ποσό των 70 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Μαρία Καραγιάννη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Χαράλαμπου Καραγιάννη, το ποσό των 50 ευρώ, για το Σωματείο κα την εφημερίδα.
Ο συνάδελφος Ελευθέριος Βασιλάκος κατέθεσε στη μνήμη
της συζύγου του Αικατερίνης,
το ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

ΠΕΝΘΗ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ηλεκτροδηγός
1927-2022
Πλήρης ημερών ο
αγαπητός συνάδελφος
Βασίλης εγκατέλειψε
τον μάταιο τούτο κόσμο
στις 18 Απριλίου 2022
σκορπώντας τη θλίψη
στους συγγενείς και
στους φίλους του γιατί ο χαρακτήρας του
ήταν το απάνεμο λιμάνι για όλους. Ο Βασίλης είχε μία συνετή και αξιοπρεπή διαδρομή στη ζωή του ως άνθρωπος, ως εργαζόμενος και ως συνταξιούχος. Ο Βασίλης ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ τον Αύγουστο του 1955 ως
οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία μέχρι τον
Μάρτιο του 1960 που εντάχθηκε στον Σιδηρόδρομο με την ειδικότητα του Ηλεκτροδηγού μέχρι την ημέρα που συνταξιοδοτήθηκε συμπληρώνοντας το όριο της
ηλικίας το 1981. Ο Βασίλης ήταν μία ξεχωριστή προσωπικότητα για την οικογένεια
των εργαζομένων στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, ήταν
ένας ξεχωριστός άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και ανθρωπιά, αγαπούσε όλους
τους συναδέλφους του και όλοι τον αγαπούσαν και έτσι παρέμεινε σε όλη του τη
ζωή. Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Βασίλη
όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου, ευχόμαστε το πνεύμα σου και η ψυχή σου να πλαγιάσουν και
να ξαποστάσουν σε φωτεινή θέση που να
έχει απανεμιά και δροσιά. Με σεβασμό
και αγάπη σε αποχαιρετούμε και σ’ ευχαριστούμε για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκες στη ζωή σε όλους μας, συγγενείς,
φίλους, συναδέλφους. Θέλουμε να γνωρίζεις πως δεν θα πάψεις να’ σαι ανάμεσα
και δίπλα σ’ όλους όσους γνώρισες και
συνεργάστηκες μαζί τους, θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ευχόμαστε να’ ναι
ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που σε
κρατά στην αγκαλιά της και να είναι αιωνία η μνήμη σου.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1933-2022
Στις 29 Απριλίου
2022 έφυγε για πάντα
από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος Χαράλαμπος Γεωργιάδης
αφήνοντας πίσω του
μόνο καλές θύμησες. Ο
Μπάμπης ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο
στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ τον Σεπτέμβριο του
1965 όταν προσελήφθη στα Πράσινα Λεωφορεία ως Οδηγός και μέχρι τον Ιούλιο
του 1989 που συνταξιοδοτήθηκε ήταν το
υπόδειγμα του εργαζόμενου και συναδέλφου και έτσι αγαπητός συνάδελφος παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο
Μπάμπης ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου και του ανθρώπου, πάντα γελαστός,
πάντα εξυπηρετικός, πάντα δίπλα και μαζί
με όλους τους συναδέλφους του αντιμετώπιζε τα όποια προβλήματα παρουσιάζονταν. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε μία καταξιωμένη προσωπικότητα, άνθρωπος,
σωστός, πράος, αγαπητός με κύρος και
αξιοπρέπεια. Αγαπητέ συνάδελφε Μπάμπη όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου στα δύσκολα χρόνια αισθανόμαστε μια βαθιά θλίψη για τον
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Αυτοί που έφυγαν
αποχωρισμό μας. Δυστυχώς αυτή είναι η
μοίρα του ανθρώπου, όποιος γεννιέται αργά ή γρήγορα θα φύγει από τη ζωή καθώς
αυτός είναι ο φυσικός και αμετάβλητος
κανόνας της ανθρώπινης ζωής και το μόνο που μένει είναι το τι αφήνει πίσω του
κανείς και συ συνάδελφε Μπάμπη μας
άφησες την αγάπη σου και την καλοσύνη
σου και εμείς που μείναμε πίσω θα προσευχόμεθα για την ανάπαυση της ψυχής
σου. Καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη
σου αγαπητέ συνάδελφε Μπάμπη.

ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1953-2022
Στις 2 Μαΐου 2022
και σε ηλικία των 69
ετών έφυγε από κοντά
μας μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο ο αγαπητός συνάδελφος, συνεργάτης
και φίλος Δημήτρης. Ήταν υιός του παλιού
συναδέλφου μας οδηγού στα Πράσινα Λεωφορεία Χρήστου Μητρούση και ήταν
γνωστός στην οικογένεια των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
από τη γέννησή του. Ο Δημήτρης σταδιοδρόμησε στους ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2007 με την ειδικότητα του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας.
Ήταν ένας τίμιος και σωστός εργαζόμενος,
αγαπητός με όλους τους συναδέλφους
του και έτσι παρέμεινε και μετά τη συνταξιοδότησή του που και αν είχε εγκατασταθεί λίγο μακριά, πάντοτε ενδιαφερόταν για
τα τεκταινόμενα στο Σωματείο μας στο
οποίο είχε εγγραφεί από την ημέρα της
συνταξιοδότησής του. Αγαπητέ φίλε και
συνάδελφε Δημήτρη αισθητή θα είναι για
όλους μας η απουσία σου από κοντά μας.
Σου ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο
μεγάλο σου ταξίδι. Αιωνία η μνήμη σου.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τμηματάρχης Α΄ Αναπληρωτής Προϊστάμενος
1955-2022
Στα χώματα της ιδιαιτέρας του πατρίδας
στην Κύμη Ευβοίας
αναπαύεται από τις 10
Μαΐου ο αγαπητός συνάδελφος Βασίλης Καραμάνος αφού πρώτα
πάλεψε στα μαρμαρένια αλώνια με τον
καρκίνο, όμως ο αγώνας ήταν άνισος και
νικήθηκε. Ο αγαπητός συνάδελφος Βασίλης εργασιακά σταδιοδρόμησε στου
ΗΣΑΠ από όπου συνταξιοδοτήθηκε τον
Ιούλιο του 2010 από τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του κεντρικού ταμείου. Σε όλο τον εργασιακό του βίο διακρίθηκε για την ευγένειά του, την καλοσύνη
του και την προσφορά του. Ήταν αγαπητός
και καλοσυνάτος με όλους τους συναδέλφους του και αυτή την ευγένεια και καλοσύνη την διατήρησε και μετά τη συνταξιοδότησή του, αν και το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του πάντοτε ήθελε να είναι ενήμερος
για τα τεκταινόμενα στο Σωματείο μας.
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Βασίλη μπορεί να έφυγες για πάντα από κοντά μας,
όμως εμείς που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου, δεν πρόκειται ποτέ
να σε ξεχάσουμε καθώς θα έχεις μία ιδι-

αίτερη θέση στην καρδιά μας και θα σε
έχουμε για πάντα στη θύμησή μας. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας σου που σε σκέπασε και
ο θεός να δίνει βάλσαμο παρηγορίας
στους δικούς σου ανθρώπους για να σε
θυμούνται με αγάπη. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ συνάδελφε Βασίλη αιωνία η μνήμη σου.

ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1946-2022
Στις 12 Απριλίου
2022 έφυγε για πάντα
από κοντά μας ο συνάδελφος Σπύρος. Είχε
γεννηθεί στην Κέρκυρα
το 1946. Μικρός ήρθε
στην Αθήνα προς αναζήτηση εργασίας και την εργασία την βρήκε τον Μάρτιο του 1974 στους ΕΗΣ όταν
προσελήφθη ως Οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία. Σε όλη του την εργασιακή του
διαδρομή υπήρξε ένας σωστός και ακέραιος στον χαρακτήρα του άνθρωπος,
αγαπητός και συνεργάσιμος με όλους μέχρι την ημέρα που συνταξιοδοτήθηκε από
τους ΗΣΑΠ τον Σεπτέμβρη του 2000. Ήταν
ένας αληθινός μαχητής που πάλεψε για
να μην λείψει τίποτα από την οικογένειά
του και αντιμετώπισε με θάρρος και τόλμη
τις δυσκολίες της ζωής. Όπως ήταν στον
εργασιακό του βίο έτσι συνέχισε να είναι
και μετά τη συνταξιοδότησή του καθώς
δεν έπαψε να είναι δίπλα στο Σωματείο
μας στο οποίο ήταν μέλος από την πρώτη
ημέρα της συνταξιοδότησής του και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις
του, όσο βέβαια του το επέτρεπαν οι σωματικές του δυνάμεις καθώς τελευταία
αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, πάντα
με το χαμόγελο στα χείλη είχε έναν καλό
λόγο για όλους μας. Οι ευχές όλων μας
συνοδεύουν τον αγαπητό συνάδελφο Σπύρο στο αιώνιο ταξίδι του.

του όσο του το επέτρεπαν οι σωματικές
του δυνάμεις. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ
συνάδελφε Χαρίλαε και σε ευχαριστούμε
από τα βάθη της καρδιάς μας για όσα ζήσαμε μαζί ως εργαζόμενοι στους ΕΗΣΗΣΑΠ καθώς και αργότερα ως συνταξιούχοι. Και θα πρέπει να ξέρεις ότι για μας
δεν πέθανες, θα είσαι για πάντα ανάμεσά
μας και θα μας οδηγείς με το παράδειγμα
της ζωής σου. Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα.

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1938-2022
Στις 8 Ιουνίου 2022
και στην ηλικία των 84
ετών μας αποχαιρέτησε για πάντα ο συνάδελφος Αντώνης Αντωνάκης ο οποίος αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα και ήταν απόμακρος τα τελευταία
χρόνια από όλους τους συναδέλφους
του. Ο συνάδελφος Αντώνης σταδιοδρόμησε επαγγελματικά στα Πράσινα Λεωφορεία ως οδηγός, η αρχική του πρόσληψη έγινε τον Σεπτέμβριο του 1965, εργάστηκε κατά διαστήματα μέχρι τον Ιανουάριο του 1974 που απελύθη οριστικά
λόγων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν ένας τίμιος εργαζόμενος,
αγαπούσε τους συναδέλφους του με
έναν δικό του τρόπο που δεν μας επιτρέπει σήμερα που δεν είναι πλέον κοντά
μας να τον κρίνουμε καθώς είναι άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου όπως λέει ο
θυμόσοφος λαός μας. Ευχόμαστε να έχει
ούριο άνεμο στο μεγάλο του ταξίδι που
δεν έχει γυρισμό, στην αιώνια ζωή και
στη γη του παραδείσου και ο πανάγαθος
θεός να χαρίζει παρηγοριά, δύναμη και
κουράγιο στους δικούς του για να τον θυμούνται με αγάπη.

ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1926-2022

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εργοδηγός
Πράσινων Λεωφορείων
1951-2022

Πλήρης ημερών ο αγαπητός φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης Χαρίλαος εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο
κόσμο στην ηλικία των
96 ετών. Ο Χαρίλαος
νέος έφυγε από το χωριό του την Μικροσπηλιά της Άρτας και ήλθε στην Αθήνα προς
αναζήτηση εργασίας για μία καλύτερη
επιβίωση. Εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
μέχρι τον Φεβρουάριο του 1986 που συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του
Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας. Σε όλο του
τον εργασιακό βίο ο Χαρίλαος διακρίθηκε
για το ήθος του και την εργατικότητά του.
Εργάστηκε σκληρά αλλά με ήθος και τιμιότητα όλα τα χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Η παρουσία του από τον χώρο μας δεν
πέρασε απαρατήρητη καθώς άφησε το
αποτύπωμά του, άφησε την σφραγίδα του
και έτσι θα είναι για πάντα στη θύμησή
μας. Ο Χαρίλαος πέρα από ένας καλός εργαζόμενος και συνάδελφος ήταν και ένας
εξαίρετος οικογενειάρχης, σύζυγος και
πατέρας. Όμως ο αγαπητός και αξέχαστος
φίλος και συνάδελφος Χαρίλαος δεν πέρασε απαρατήρητος από το Σωματείο των
Συνταξιούχων καθώς ήταν μέλος του από
την ημέρα της συνταξιοδότησής του, συμμετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις

Έτσι ξαφνικά για
όλους μας πήραμε το
μαντάτο ότι έφυγε από
τη ζωή ο αγαπητός συνάδελφος Δημήτρης. Ο
εκλιπών συνάδελφος
μικρός στην ηλικία ξεκίνησε από την ιδιαίτερη πατρίδα του το Μαρόπουλο Ιωαννίνων και ήλθε στην Αθήνα για μία καλύτερη τύχη. Έτσι τον Μάιο του 1974 προσελήφθηκε τους ΕΗΣ ως δόκιμος μαθητευόμενος τεχνίτης στη μονάδα των Πράσινων
Λεωφορείων και έφθασε να εξελιχθεί και
να φτάσει να γίνει Εργοδηγός Α΄. Ήταν
καλός και αλληλέγγυος συνάδελφος και
έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλφων του μέχρι τον Αύγουστο του 2002
που συνταξιοδοτήθηκε. Όμως και μετά τη
συνταξιοδότησή του δεν απαρνήθηκε τους
συναδέλφους, εντάχθηκε από την πρώτη
ημέρα στο Σωματείο μας και συμμετείχε
σε όλες τις εκδηλώσεις του. Ο Δημήτρης
δεν ήταν μόνο καλός συνάδελφος, ήταν
και ένας αξιόλογος σύζυγος και πατέρας.
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Δημήτρη
μπορεί να έφυγες από τη ζωή, όχι όμως
από τις καρδιές μας καθώς είναι βαθιές
οι θύμισες που ζήσαμε μαζί ως εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Καλό σου ταξίδι
στη γειτονιά των Αγγέλων. Αιωνία η μνήμη
σου.

ΑΛΕΚΚΟΣ-ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιθεωρητής Μηχανοδηγών
1955-2022
Ένας αγαπητός συνάδελφος στις 18 Ιουνίου
2022 έφυγε για πάντα
από κοντά μας αναπάντεχα και μας γέμισε
όλους πίκρα και στεναχώρια. Είχε πολλά να
προσφέρει ακόμα στην οικογένεια του την
οποία υπεραγαπούσε, δυστυχώς όμως έτσι
είναι η ζωή, ό,τι γεννιέται πεθαίνει χωρίς να
μπορεί ο άνθρωπος να αντισταθεί στη μοίρα
του. Ο Γιώργος ξεκίνησε φτωχός και ορφανός από το ορεινό χωριό Ριζοβούνι της
Ηπείρου και αναζήτησε καλύτερες μέρες
στην Αθήνα. Εργάστηκε πολλά χρόνια στους
ΗΣΑΠ ξεκινώντας ως βοηθός Τεχνίτης το
1980 στο Εργοστάσιο και το 1981 ως Ηλεκτροδηγός μέχρι τον Νοέμβριο του 2011
που συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα
του Επιθεωρητή των Μηχανοδηγών. Διακρίθηκε για την ευγένειά του, την καλοσύνη
του και την εργατικότητά του, πάντα γελαστός, πάντα ευγενής και καλόκαρδος. Ήταν
πάντα κοντά στον συνάδελφό του εργαζόμενο. Αλλά και όταν συνταξιοδοτήθηκε δεν
αποστασιοποιήθηκε από τους συνταξιούχους συναδέλφους του, εντάχθηκε στο Σωματείο μας και είχε ενεργό συμμετοχή σε
όλες τις εκδηλώσεις του. Ο Γιώργος πέρα
από καλός συνάδελφος υπήρξε καλός σύζυγος και στοργικός πατέρας. Έφυγε για
πάντα από κοντά μας στα 67 του χρόνια
παίρνοντας μαζί του για αποσκευές στο μεγάλο του ταξίδι τις αναμνήσεις που έζησε
με την οικογένειά του και τους συναδέλφους του. Αυτός είναι ο κανόνας της ανθρώπινης ζωής και το μόνο που μένει πίσω
είναι τι αφήνει πίσω του κανείς. Και συ αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο άφησες πλούσιο
έργο για να σε θυμούνται όλοι, συγγενείς
και φίλοι. Αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο, όλοι
εμείς που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου ευχόμαστε να είναι ελαφρύ
το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας του που σε
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη σου.

ΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Νυχτοφύλακας
1946-2022
Στις 17 Ιουνίου 2022
έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Τελίδης στην ηλικία
των 76 ετών. Γεννήθηκε στην Σιοβετική
ένωση από Έλληνες γονείς και νέος ήρθε
στην Ελλάδα για μία καλύτερη τύχη. Προσελήφθηκε το 1972 ως Οδηγός στα Πράσινα
Λεωφορεία των ΕΗΣ όπου εργάσθηκε μέχρι
το τέλος του 1985 και μετά ως νυχτοφύλακας στους σταθμούς του ΗΣΑΠ μέχρι τον
Μάιο του 1999 που συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν
ένας σωστός συνάδελφος, αγαπούσε τη
δουλειά του και προσπαθούσε για το καλύτερο, αλλά και με τους συναδέλφους του είχε συνεργασία και συναδελφική αλληλεγγύη. Ποτέ δεν δημιούργησε προβλήματα
ούτε με την εταιρεία και με τους συναδέλφους του, καθώς είχε μέσα του αγάπη και
αυτήν μετέδιδε. Ο Αλέξης και με τη συνταξιοδότησή του παρέμεινε ενεργό μέλος του
Σωματείου του συμμετέχοντας έστω και
από απόσταση στις διάφορες εκδηλώσεις
του, πάντα ήθελε να μαθαίνει τα τεκταινόμενα σε αυτό. Αγαπητέ συνάδελφε Αλέξη
εμείς που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου θα σε έχουμε για πάντα στη
θύμησή μας και θα προσευχόμεθα για την
ανάπαυση και τη σωτηρία της ψυχής σου.
Καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
Αναβαθμίζεται
ο Ηλεκτρικός;
Γράφτηκε στον ημερήσιο τύπο ότι η Εταιρία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
θα αναθέσει σε μία Ισπανική εταιρεία την αναβάθμιση 14
συρμών του πρώην Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου δηλαδή του
ΗΣΑΠ έναντι του ποσού των 70 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς
το Φ.Π.Α. Πρόκειται σύμφωνα με το δημοσίευμα για συρμούς 8ης παραλαβής που τέθηκαν σε κυκλοφορία από τους
ΗΣΑΠ στο διάστημα μεταξύ 1983 - 1985 δηλαδή πριν περίπου 40 χρόνια και οι οποίοι συρμοί προβλέπεται να παραδοθούν πλήρως αναβαθμισμένοι και ικανοί για παραγωγική
λειτουργία για τα επόμενα 25 χρόνια από την ολοκλήρωση
της σύμβασης, που όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των 14 συρμών θα ολοκληρωθεί
σε 34 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Αλήθεια έπρεπε πρώτα να διαλυθεί μία εταιρεία 153
χρόνων για να αφυπνιστούν οι διοικούντες και να αντιληφθούν ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατρακύλα και να αποφασίσουν να κάνουν τα μπαλώματα αυτά; Που ήταν τόσα
χρόνια οι κρατικοδίαιτοι υπεύθυνοι του φορέα; Γεγονός
είναι ότι ασφαλώς υπήρξε μεγάλη αδιαφορία των εκάστοτε διοικούντων και έτσι φθάσαμε σήμερα στο σημείο
ο ΗΣΑΠ να αδυνατεί να ανταποκριθεί έστω και στο ελάχιστο από πάσης πλευράς στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Χρειάζονται να ληφθούν από τους υπευθύνους άμεσα και δραστικά μέτρα τα οποία ασφαλώς θα
έπρεπε να είχαν ληφθεί πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα
το διαπιστώσουν οι διοικούντες αν κάνουν μία διαδρομή
στη γραμμή 1 και μία διαδρομή στις γραμμές 2 και 3. Είναι
δύο κόσμοι διαφορετικοί που δεν τους τιμούν.
Η Διοίκηση

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο
Στις 6 Ιουνίου 2022 οι Πρόεδροι των Σωματείων
Συνταξιούχων στις μεταφορές Ρουσιάς Ευθύμιος, Πιπέρας Κώστας, Μπελεχάκης Ιωάννης και Καραγιώργος
Παναγιώτης είχαν συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο, στον οποίον εξέθεσαν για μία εισέτι φορά το πρόβλημα της μετακίνησης των συνταξιούχων με τα μαζικά μέσα μεταφοράς.
Ήταν μία θετική συζήτηση και θα περιμένουμε να έχει
θετικό αποτέλεσμα. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
Η Διοίκηση

Προοδεύουν και διαπρέπουν
τα παιδιά των συναδέλφων μας
Ένα από αυτά τα παιδιά είναι και ο Παναγιώτης Φλωράτος υιός του συναδέλφου μας Παύλου Φλωράτου.
Ο Παναγιώτης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας ο οποίος άνοιξε τα φτερά του για νέους ορίζοντες. Έτσι σήμερα κατόπιν εξετάσεων εισήχθη στο
Λιμενικό Σώμα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εύχεται
ολόψυχα να έχει ο Παναγιώτης μία λαμπρή σταδιοδρομία και όλα τα όνειρά του να γίνουν πραγματικότητα. Οι ευχές όλων μας θα τον συνοδεύουν για πάντα.
Η Διοίκηση

Καλή Πρόοδο Όμηρε
Ο Όμηρος Καλυκάκης υιός τους συναδέλφου
μας Γιάννη Καλυκάκη μέσω των πανελληνίων εξετάσεων πέτυχε να εισαχθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας συμμετέχει μαζί με τους δικούς του
ανθρώπους στη χαρά του για την επιτυχία του αυτή.
Ευχόμαστε στον Όμηρο να χαρεί τη φοιτητική του
ζωή και μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο να έχει ένα λαμπρό και ελπιδοφόρο μέλλον.
Στους δε γονείς του που δικαίως αισθάνονται υπερήφανοι για τον γιο τους, να τον χαίρονται και να
τον καμαρώνουν.
Η Διοίκηση

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος

Ν

έος Διευθύνων Σύμβουλος στην
Εταιρία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. στη θέση του
αποχωρήσαντος Νικολάου Χαιρέτα
ορίστηκε από την πολιτεία ο κ. Αθανάσιος
Κοτταράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας έστειλε ευχετήριο επιστολή
στον κ. Αθανάσιο Κοτταρά για να έχει επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ούτως ώστε
όταν φύγει από αυτή τη θέση να έχει αφήσει θετικό αποτύπωμα και να τον θυμούνται
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με θετική
σκέψη. Και λίγα λόγια για να γνωρίζετε
ποιος είναι ο Αθανάσιος Κοτταράς που από
1η Ιουνίου 2022 είναι ο νέος Διευθύνων
Σύμβουλος της Εταιρίας ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Ο Θανάσης Κοτταράς γεννήθηκε το
1973 στα Διάσελλα Ηλείας. Είναι Οικονομολόγος, αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πειραιά και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές

στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο την Παγκόσμια
Πολιτική Οικονομία. Στέλεχος του ΕΒΕΑ
(Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών) στο οποίο εργάστηκε από το
2005 έως το 2019. Από το 2014 έως το
2017 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Ανάπτυξης &
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ)
του Δήμου Αθηναίων. Επιπλέον, από το
2007 έως το 2008, διετέλεσε Διευθυντής
του γραφείου του Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης και το 2009 Διευθυντής του
γραφείου Υπουργού Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εμπορικής Τράπεζας, στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στην ΕΤΒΑ, υπήρξε συνιδρυτής σε
εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων κα-

θώς και μέλος ΔΣ σε ανώνυμες εταιρείες
τροφίμων και παροχής υπηρεσιών ενέργειας. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες
να γίνουν μέχρι το τέλος του 2021
4 Οκτωβρίου
Ημερήσια εκδρομή-γιορτή στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας
στο Κιβέρι – Κεφαλάρι Άργους.
Τιμή συμμετοχής 15 ευρώ

Εκδρομές Eξωτερικού
Α. Πρόταση
10-21 Οκτωβρίου 2022
12ήμερη
Μπενελούξ – Κάτω Χώρες
Τιμή κατ’ άτομο 995 ευρώ σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες
στο πλοίο + 45 ευρώ οι φόροι.
Β. Πρόταση
10-17 Οκτωβρίου 2022
8ήμερη
Νότια Ιταλία – Σικελία – Απουλία
Τιμή κατ’ άτομο 635 ευρώ σε 4κλινές εσωτερικές καμπίνες
στο πλοίο + 35 ευρώ οι φόροι.

Εκδρομές Εσωτερικού
30-31 Οκτωβρίου 1-2 Νοεμβρίου
4ήμερη
Ξάνθη – Γυμνάσιο Σμίνθης – Λουτρά Πόζαρ – Παναγία Σουμελά

20 ή 27 Νοεμβρίου 2022
Ημερήσια Γοργοπόταμος
Eορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, για να γίνει καλύτερος προγραμματισμός, δηλώστε συμμετοχή στις εκδρομές του Σωματείου μας έγκαιρα, μπορείτε από τώρα να επιλέξετε την εκδρομή που σας ενδιαφέρει και να κάνετε την εγγραφή σας.
Η προεγγραφή συμμετοχής στις εκδρομές του Σωματείου
μας, διευκολύνει κατά πολύ τη Διοίκηση του Σωματείου για
να κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό, αλλά και όσους θέλουν
να συμμετάσχουν σε αυτές.
Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και συμμετοχή.
Η συμμετοχή οριστικοποιείται 15 ημέρες πριν την ημερομηνία που είναι προγραμματισμένη να γίνει η εκδρομή και τότε καταβάλετε το αντίτιμο της συμμετοχής και παίρνετε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στην Έφορο του Σωματείου μας κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά τα
γραφεία του Σωματείου μας.
Η Διοίκηση

Ανοιχτή Επιστολή προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όλοι εμείς οι παλιοί και οι νέοι εκλεγμένοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
της Ελεγκτικής Επιτροπής και Συνεδρίου
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. τους οποίους όλοι εσείς με
τη ψήφο σας μας εκλέξατε να είμαστε για
μία νέα τριετία στο τιμόνι του Σωματείου
μας αισθανόμαστε την υποχρέωση να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας όχι μόνο για
να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που
μας κάνατε και την εντολή που μας δώσατε
να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε αναλάβει να σας αντιπροσωπεύουμε σε αυτά
τα δύσκολα χρόνια της υγειονομικής και
της ενεργειακής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας και ειδικά τους συνταξιούχους που
είναι ανήμποροι να αντιδράσουν, για τα
επόμενα τρία χρόνια. Αλλά και να δώσουμε
την υπόσχεση ότι και αυτή την τριετία θα
είμαστε δίπλα σας σε όλα τα προβλήματα,
μικρά ή μεγάλα, που θα παρουσιάζονται.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Είναι γνωστό σε όλους ότι τα τελευταία
12 χρόνια οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί
πρώτα με το πρόσχημα της πτώχευσης
της χώρας, μετά με τη μεγάλη υγειονομική κρίση λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού Covid-19 με νοσήσεις, νοσηλείες
και πολλούς θανάτους και τελευταία την
ενεργειακή κρίση που έφερε τα πάνω κάτω στις τιμές των αγαθών που είναι απα-

ραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου.
Φίλες και φίλοι, όλοι γνωρίζουμε ότι
τα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και για τα οποία
υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η πολιτεία
είναι πολλά και δύσκολα και ασφαλώς
δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
Χρειάζεται χρόνος και αγώνας από όλους
μας, θα χρειαστούν να καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες, όχι για να κερδίσουμε τα χαμένα στην εποχή που ζούμε σήμερα καθώς όλοι οι κυβερνήσεις των 12
τελευταίων χρόνων μας θεωρούν τον
αδύναμο κρίκο, αλλά πιο πολύ να διατηρήσουμε κάποια κεκτημένα που είχαμε
αποκτήσει με αγώνες και θυσίες ετών και
σήμερα υπάρχει άμεσος κίνδυνος να τα
χάσουμε, για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
είμαστε όλοι σαν μία γροθιά και να βρισκόμαστε κάθε μέρα και ώρα σε αγωνιστική ετοιμότητα. Μετά τη διενέργεια των
εκλογών δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι είμαστε όλοι μαζί για τις χαρές και
τις λύπες. Η νέα Διοίκηση του Σωματείου
έχει ανάγκη τη συμπαράσταση και τη
συμμετοχή όλων των μελών του στα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και σε
αυτά που θα προκύψουν στο μέλλον.
Πρέπει να γίνει πιστεύω όλων μας ότι μόνο μονιασμένοι και ενωμένοι σαν μία
γροθιά θα πάμε μπροστά. Όλοι μαζί θα
πρέπει να εργαστούμε και να δώσουμε τα

φώτα μας και τις ιδέες μας για να βρεθεί,
το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας
στο ύψος των περιστάσεων και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.
Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει επιτέλους να πάψει ο κάθε συνδικαλιστής να
είναι υποχείριο των κομμάτων, θα πρέπει
να γίνει ανεξάρτητος και να μην πατρονάρεται από κόμματα και πολιτικούς. Να
μην περιμένει ο συνδικαλιστής οφίκια
από τους πολιτικούς, ώστε να είναι αδέσμευτος και ακέραιος και να μην άγεται
και φέρεται από τα κόμματα τα οποία τον
θέλουν αγκιστρωμένο στα δίχτυα τους.
Σήμερα όλοι εμείς οι απόμαχοι της
εργασίας αλλά και οι εργαζόμενοι δεν
μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς
στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Επιβάλλεται να ανασκουμπωθούμε όλοι μαζί, μακριά από κόμματα και πολιτικούς, εάν βέβαια θέλουμε
να διεκδικήσουμε και να πάρουμε πίσω
κάποια από αυτά που μας έκλεψαν όλα
τα μνημονιακά χρόνια καθώς δεν μας τα
είχε χαρίσει κανείς είναι δικά μας και
τα είχαμε αποκτήσει με αγώνες και θυσίες. Αυτά είναι τα πιστεύω μας όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να τα κάνουμε
πραγματικότητα την τριετία που θα είμαστε και πάλι μαζί με τη δική σας ψήφο και εντολή.
Η Διοίκηση
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
για τον επανυπολογισμό των συντάξεων

Μ

ετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες που κατέβαλε το
Σωματείο μας προφορικές και έγγραφες προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και τη χρονοβόρα αδικαιολόγητα καθυστέρηση από μέρους της στο αίτημα μας για τον μη επανυπολογισμό μέχρι σήμερα των κύριων συντάξεων, στις 31-6-2022 προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας αγωγή κατά του Ν.Π.Δ.Δ. Ηλεκτρονικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) αξιώνοντας.
α) Την εφαρμογή του 4387/16 νόμος Κατρούγκαλου καθώς και
τον Ν. 4670/20 νόμος Βρούτση.
β) Την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης 1.500 ευρώ στον κάθε εναγόμενο λόγω της οικονομικής ζημίας που έχουμε υποστεί
μέχρι σήμερα.
γ) Την αναδρομική ισχύ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφλησή τους.
Η αγωγή κατατέθηκε και υπογράφεται από 33 συναδέλφους

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου
του Σωματείου
μας μέλη του Σωματείου και από μέλη της Διοίκησης.
Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 αίρεται το πάγωμα των συντάξεων που μας επέβαλαν οι μνημονιακοί νόμοι.
Πιο συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2022 πρέπει να δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, εάν μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός δεν μπορεί να μας δοθεί καμία αύξηση.
Εδώ και 12 χρόνια οι συνταξιούχοι έχουμε υποστεί τα πάνδεινα,
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Συνεργασία με τα Σωματεία
Συνταξιούχων και Εργαζομένων
Το Σωματείο μας έχει μία σταθερή
και εποικοδομητική συνεργασία με όλα
τα Σωματεία Συνταξιούχων πέραν από
τα πολιτικά πιστεύω του καθενός και
αυτή τη συνεργασία επιδιώκει να έχει
και με τα Σωματεία των Εργαζομένων.
Η πρώτη προσέγγιση για συνεργασία
στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος έγινε
με το Σωματείο της Ένωσης Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ και αυτό φαίνεται από την

Η

Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

1η του Μάη δεν είναι η γιορτή των λουλουδιών αλλά η παγκόσμια ημέρα αντίστασης των εργαζομένων κατά της εργοδοσίας και των αντεργατικών μέτρων των κυβερνήσεων
όλων των κρατών της υφηλίου. Είναι μία μέρα που έχει πολλά να
μας διδάξει και οι ρίζες της ημέρας αυτής βρίσκονται πολύ πίσω
τότε που οι καταπιεσμένοι εργάτες του Σικάγο, που ήταν το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο των ΗΠΑ, επαναστάτησαν και αποφάσισαν απεργιακές κινητοποιήσεις με σύνθημα «8 ώρες εργασία, 8
ώρες ανάπαυση, 8 ώρες προσωπική ζωή».
Ήταν το μακρινό 1884 που φούντωσε το εργατικό κίνημα ζητώντας τα δικαιώματά του και που την Πρωτομαγιά του 1886 είχε
ως αποτέλεσμα μία τεράστια κινητοποίηση, έκλεισαν 1200 εργοστάσια και 400.000 εργάτες μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους
στις 4 Μαΐου κατέκλυσαν τους δρόμους του Σικάγο σε μία μεγάλη
ειρηνική διαδήλωση που είχε τραγικά όμως αποτελέσματα με νεκρούς, με συλλήψεις, με καταδίκες σε θάνατο και με εκτελέσεις.
Όμως ο σπόρος της αντίστασης των εργαζομένων κατά της καταπίεσης των εργοδοτών είχε αρχίσει να φυτρώνει στις καρδιές τους
και έτσι φθάνουμε στις 14 Ιουλίου 1889 που γίνεται στο Παρίσι το
ιδρυτικό συνέδριο της 2ης Διεθνούς όπου αποφασίζεται η καθιέρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ως ημέρα γιορτής όλου του κόσμου. Έτσι αποδόθηκε η πρέπουσα τιμή στις εργατικές εξεγέρσεις
του Σικάγο, το 1886. Ένα χρόνο μετά, το 1890, καθιερώνεται η 1η
Μαΐου ως ημέρα καθολικής απεργίας για να υπενθυμίζει τα δικαιώματα του εργαζόμενου κόσμου και τους αγώνες μέσω των
οποίων κερδήθηκαν και όχι αργία για εκδρομές και διασκέδαση.
Στην Ελλάδα η πρώτη δυναμική κινητοποίηση έγινε το 1888
στην Δράμα που είχε σαν κύριο αίτημα την 10ωρη εργασία καθώς
μέχρι τότε ο εργάτης δούλευε όσο απαιτούσε ο εργοδότης.
Στη χώρα μας η πρώτη εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε το
1894. Η γιορτή έγινε στους στύλους του Ολυμπίου Διός. Στη συγκέντρωση εκείνη μίλησαν για το ιστορικό της εργατικής πρωτομαγιάς ο Πλάτων Δρακούλης και ο Σταύρος Καλλέργης. Στο τέλος
των ομιλιών διαβάστηκε το παρακάτω ψήφισμα προς την Ελληνική
Κυβέρνηση.
«Συνελθόντες σήμερον την 1η Μαΐου 1894 έτους ημέραν Κυριακήν και ώρα 5η μ.μ. πάντες οι διεθνείς Σοσιαλιστές και εν
γένει πάντες υπό μισθόν ευρισκόμενοι και πάσχοντες εργάται
Αθηνών-Πειραιώς αποφασίζομεν τα εξής:
Α΄. Την Κυριακήν να κλείνονται τα καταστήματα καθ’όλην την
ημέραν και οι εργάται αναπαύονται.
Β) Οι εργάται να εργάζονται επί 8 ώρας την ημέραν και να

δεύτερη Κυριακή του Μάη καθιερώθηκε διεθνώς μετά την
υπογραφή της σχετικής προκήρυξης από τον Πρόεδρο των
ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον στις 9 Μαΐου 1914 ως Παγκόσμια
Ημέρα της Μητέρας. Πρωτεργάτρια ήταν η Αμερικανίδα Άννα Μαρία
Τσάρβις, η οποία θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της άρχισε έναν αγώνα για την καθιέρωση μιας συγκεκριμένης ημέρας
εορτασμού της μητέρας, μιας γιορτής που τα λόγια μαραίνονται
μπροστά στο τιμώμενο πρόσωπο και κάθε φορά που επιχειρούμε
να δέσουμε τις λέξεις, το στόμα δεν ανοίγει εύκολα και ένας κόμπος
στέκεται εμπόδιο στο λαιμό μας. Είναι γιατί τα συναισθήματα που
πλημμυρίζουν τη ψυχή και το μυαλό μας είναι τόσο ισχυρά που καταλύουν τα λόγια. Είναι γιατί την τραγούδησαν και έγραψαν γι’ αυτήν
πριν από μας σπουδαίοι τραγουδιστές, λογοτέχνες και ποιητές. Είναι
όμως και γιατί όλοι εμείς που βιώσαμε ως παιδιά όσα οι δικές μας
μανάδες πέρασαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια, για να μας μεγαλώσουν, νιώθουμε πιο έντονα αυτά τα συναισθήματα.
Πίσω από αυτά ίσως να κρύβονται κάποιες ενοχές, γιατί είπαμε
στη μάνα μας λόγια που δεν έπρεπε και τη στενοχωρήσαμε ή γιατί
δεν της είπαμε όσα θέλαμε να της πούμε. Και τώρα είναι πολύ αργά
για όσες από εκείνες δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Ίσως δε ζητήσαμε να μας συγχωρέσουν για όσα κάναμε και τις πικράναμε. Ίσως
δεν τις ευχαριστήσαμε που ποτέ δεν μας το έδειξαν και κράτησαν
πάντοτε την πόρτα του πατρικού σπιτιού και την καρδιά τους ανοιχτά
για μας και τα παιδιά μας. Και τις αφήσαμε να φύγουν έτσι σιωπηλές,
όπως έμαθαν από μικρά παιδιά, βουβές και πικραμένες.
Η μάνα είναι το πιο ιερό πρόσωπο πάνω στη γη, η ίδια η αγάπη
προσωποποιημένη. Η μάνα είναι ίδια σε όλο τον κόσμο. Αγάπη μοναδική και ακατάλυτη στο πέρασμα των αιώνων. Ιερή και άσπιλη σαν
Παναγιά στα μάτια των παιδιών της, ο μόνος άνθρωπος που ξέρουμε
ότι θα θυσιάσει και τη ζωή του για τα παιδιά της, χωρίς καν να το
σκεφτεί, η κραυγή της απελπισίας μας, όταν τα προβλήματα μας πολιορκούν, η κραυγή για βοήθεια στον πόνο μας, όταν αρρώστια ή
της καρδιάς οι έγνοιες μας βασανίζουν. Η μάνα είναι βράχος στην
ειρήνη και στον πόλεμο, στα άσχημα και τα καλά μας, είναι πάντα
δίπλα μας με την αγάπη της και τη σκέψη της, όσα μακριά κι αν πάει
ο δρόμος της ζωής μας. Η μάνα είναι αυτή που και στα τραγούδια
και τη λογοτεχνία μας μπαίνει μπροστά ακόμη και από τον χάρο ζητά
να πάρει εκείνη και όχι το παιδί της.
Ένα απλό παράδειγμα είναι ο γνωστός μύθος του απλού θυμόσοφου λαού που περιγράφει τον μοναδικό τρόπο αγάπης της μάνας
στο παιδί της «και αφού σκότωσε τη μάνα του, όπως του ζήτησε αυτή
που αγάπησε, κουβαλώντας το νεκρό κορμί της, σκόνταψε και έπεσε. Και τότε ακούστηκε η φωνή της νεκρής μάνας, χτύπησες παιδάκι
μου». Η χαρά της μάνας είναι να αφήσει πίσω της γερά και ευτυχισμένα τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της. Και πως κάθε άλλη
θεϊκή ενέργεια, που είναι τα παιδιά να κηδεύουν τους γονείς τους
και όχι οι γονείς τα παιδιά τους, είναι άδικη και ενάντια στη θεϊκή
βούληση. Σήμερα που γιορτάζει η μάνα και την έχετε δίπλα σας χαρίστε της σήμερα ή και κάθε μέρα ένα λουλούδι, μια ζεστή αγκαλιά,
μία καλή κουβέντα. Δώστε της ένα χαμόγελο γιατί για κείνη είναι
πιο ακριβό και πολύτιμο από όλης της γης το χρυσάφι. Κι αν ο Θεός
την έχει πάρει μαζί του εκεί ψηλά, στείλτε της τη σκέψη, το ευχαριστώ, την αγάπη και τη συγνώμη σας και να είστε σίγουροι πως θα
σας τα επιστρέψει με της μάνας την πολύτιμη, χιλιάκριβη μοναδική
ευχή της.
Ο Εκδότης

Η

επιστολή που μας έστειλαν στις 9 Μαΐου 2022 την οποία δημοσιεύουμε.
Εμείς θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή και με τα άλλα Σωματεία Εργαζομένων του χώρου μας γιατί
πιστεύουμε ότι με την ενότητα θα πετύχουμε τον στόχο μας που είναι η
προώθηση και η λύση των προβλημάτων που ταλανίζουν σήμερα εργαζόμενους και συνταξιούχους. Η Διοίκηση

Εργατική Πρωτομαγιά

οι προσπάθειες πρέπει να κλιμακωθούν προς κάθε κατεύθυνση
από όλους μας αξιοποιώντας κάθε μέσο πίεσης που μπορεί να φανεί χρήσιμο.
Χρειάζεται συσπείρωση και πρέπει να είμαστε κοντά στο Σωματείο ενήμεροι για ό,τι προκύψει.
Δεν πρέπει να αφήσουμε τις συντάξεις μας στην τύχη τους.
Δεν πρέπει τις θυσίες και τους αγώνες που κάναμε για να τις
αποκτήσουμε να μας τις εκμηδενίσουν.
Όταν το Σωματείο κρίνει ότι πρέπει να γίνει προσκλητήριο δεν
πρέπει να λείψει κανείς.
Από τα μέσα Ιουνίου με δήλωση της Κυβέρνησης η χώρα μας
βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία. Οι συνταξιούχοι εδώ και 10
χρόνια έχουμε υποστεί τα πάνδεινα, επιτέλους ως πότε θα εξακολουθούν να μας τιμωρούν;

απαγορευθή η εργασία εις τους ανηλίκους.
Γ) Να απονέμεται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και καταστάντας ανίκανους προς συντήρησιν εαυτών και της
οικογενειάς των.
Δ) Να καταργηθούν οι θανατικαί εκτελέσεις.
Ε) Να καταργηθή η δια χρέη προσωπική κράτησις.
ΣΤ) Ανατίθεται εις τους διευθυντάς των σοσιαλιστικών εφημερίδων η επίδοση του παρόντος ψηφίσματος εις την κυβέρνησιν,
επί τη βάσει του οποίου παρακαλείται αυτή να συντάξει νομοσχέδια και υποβάλη ταύτα εις την βουλήν προς ψήφισιν κατά την αμέσως συγκληθησομένην αυτής συνόδου. Αθήναι 1η Μαΐου 1894».
Από τότε παρά τις διώξεις και τις φυλακίσεις των πρωτεργατών
της εργατικής τάξης, ο γιορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς,
πέρασε στο Ελληνικό εργατικό Κίνημα και καθιερώθηκε στο δημόσιο βίο μας ως ημέρα απεργίας και διεκδικήσεων των εργαζομένων. Όλα αυτά γίνονταν μέχρι την ημέρα που το νόημα της Εργατικής Πρωτομαγιάς ξέφυγε από τον σκοπό που είχε καθιερωθεί
και από τον προορισμό της και καθιερώθηκε ως ημέρα αργίας και
από τότε όλοι τρέχουν στις εξοχές για να χαρούν τη φύση, λες και
δεν υπάρχουν άλλες ημέρες για ταξίδια και διασκεδάσεις.
Έτσι σήμερα στους χώρους των λεγόμενων προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, παρά τα 9 χρόνια αυστηρής λιτότητας, που
έχουν πλήξει βάναυσα την εργατική τάξη, υπάρχουν ελάχιστοι και
αυτοί κατά πλειοψηφία συνταξιούχοι καθώς και μερικά πανό για
να υπενθυμίζουν στους περαστικούς αυτό που ξεχνούν να κάνουν
οι εργαζόμενοι και προπαντός οι ανύπαρκτες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας μας. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της
χώρας μας τώρα με την ενεργειακή κρίση που μας έχει πλήξει
όλους θα πρέπει να αφυπνιστούν και να επανέλθουν στην κανονικότητα, να αντιπαρέλθουν τα εξωπραγματικά μηνύματα των πολιτικών και να πιστέψουν στο νόημα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
Για να γίνουν όμως όλα αυτά επιβάλλεται το συνδικαλιστικό κίνημα
της χώρας μας, να αφυπνιστεί και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ανασκουμπωθεί και να αναλάβει τις ευθύνες του και
τις υποχρεώσεις του. Όσοι όμως από αυτούς δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καλό θα είναι να κατέβουν
από το τρένο και να παραχωρήσουν τη θέση τους σε αυτούς που
έχουν διάθεση να εργαστούν και να προσφέρουν για τον εργαζόμενο. Έτσι για να περάσουμε σε μία νέα εποχή κανονικότητας, που
να δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε ξανά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, βάζοντας στο επίκεντρο τον εργαζόμενο. Τότε
και η Εργατική Πρωτομαγιά θα συμβολίζει τον διαχρονικό αγώνα
των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές. Μόνο τότε θα έχει αξία η Εργατική Πρωτομαγιά.
Η Διοίκηση
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Τα νέα από το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ
Σε κρίσιμη καμπή οι διαπραγματεύσεις
για τη νέα Επ. ΣΣΕ

Η

αμετακίνητη στάση της Διοίκησης της Εταιρείας έχει
οδηγήσει σε κρίσιμη καμπή τις διαπραγματεύσεις για
την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Επ.ΣΣΕ).
Παράλληλα, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες συνέπειες από την έλλειψη Επ.ΣΣΕ σε ισχύ, με βασικότερη τη
μη καταβολή «Δώρου Πάσχα», πράγμα που συμβαίνει για
πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας.
Τα Σωματεία Εργαζομένων, με μια ιδιαίτερα σκληρή κοινή ανακοίνωσή τους, κατήγγειλαν αυτή την αυθαιρεσία της
Διοίκησης, η οποία, όπως κατήγγειλαν τα Σωματεία σε νεότερη ανακοίνωσή τους «θυμίζει εκβιαστικά τερτίπια παλαιάς
κοπής», που στοχεύουν να σύρουν το συνδικαλιστικό κίνημα
να υπογράψει μια Επ.ΣΣΕ κομμένη και ραμμένη στις επιθυμίες της Διοίκησης και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης.
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τον πρώτο λόγο και την ευθύ-

Με αγώνες κατακτάμε
τα δικαιώματά μας
Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι Ημέρα Μνήμης, Τιμής για τους Αγωνιστές της Εργατικής Τάξης και
Αφετηρία νέων αγώνων!
Σήμερα, με την βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία να πέφτει επάνω μας, αποτέλεσμα των ανταγωνισμών ΗΠΑ- Ρωσίας, για περισσότερα γεωστρατηγικά οφέλη, οι εργαζόμενοι δεν έχουν λόγο να επιλέξουν κάποιο στρατόπεδο. Ο μόνος δρόμος να βροντοφωνάξουν για την ΕΙΡΗΝΗ και να απαιτήσουν να
σταματήσει η κυβέρνηση να μετατρέπει την χώρα και
τα λιμάνια σε ορμητήρια του ΝΑΤΟ!
Στην χώρα μας, οι εργαζόμενοι βρίσκονται, από το
περασμένο Φθινόπωρο, αντιμέτωποι με ένα τεράστιο
κύμα ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια, σε βασικά
καταναλωτικά είδη και στα καύσιμα, με τον πληθωρισμό να απομειώνει το ήδη ψαλιδισμένο εισόδημά τους.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση το συνδικαλιστικό κίνημα έχει προχωρήσει σε συντονισμένη οργάνωση αγώνων για να σταματήσει η φτωχοποίηση του
λαού, να ληφθούν επιτέλους ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την ασυδοσία και την κερδοσκοπία των
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να ξαναρχίσουν οι
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Για τον χώρο μας ένα σημαντικό βήμα προστασίας
της εργασίας μας είναι η υπογραφή νέας Επ.ΣΣΕ. Γι’
αυτό, το Σωματείο μας, με τα άλλα Σωματεία στη
ΣΤΑ.ΣΥ., διεκδικεί την υπογραφή νέας Επ. Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας και αντιστέκεται σε οποιαδήποτε
σκέψη ιδιωτικοποίησης στις Αστικές Συγκοινωνίες.
Στο γενικότερο πλαίσιο, προβάλλοντας τα δικά μας
αιτήματα, συμμετείχαμε την Πρωτομαγιά στην 24ωρη
απεργία της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ καθώς και στις 6 Απρίλη στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Προσωρινός ανάδοχος
για την ανακατασκευή της 8ης παραλαβής
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Β’ Φάση της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας του Έργου για την αναβάθμιση των συρμών της
Γραμμής 1 του Μετρό. Το Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ. ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο του έργου την ισπανική εταιρεία Construcciones
y Auxiliar de Ferrocarriles SA, μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού της ΣΤΑ.ΣΥ.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει, στο πλαίσιο των αναλυτικών προδιαγραφών και λειτουργικών απαιτήσεων, να παραδώσει τους
14 συρμούς της 8ης παραλαβής, που μπήκαν στην κυκλοφορία
μεταξύ 1983-1985, πλήρως αναβαθμισμένους και ικανούς για
παραγωγική λειτουργία για τα επόμενα 25 χρόνια από την ολοκλήρωση της σύμβασης.

νη για την αντιμετώπιση των εργαζόμενων έχουν τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών.
Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις παρουσιάστηκε από
τη στιγμή, που η Διοίκηση εμφανίστηκε αμετακίνητη στις
απαιτήσεις για περικοπή μιας σειράς κεκτημένων, οχυρωμένη πίσω από το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και τις γνωμοδοτήσεις νομικών.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας, Χ. Δαμάσκος ανακοίνωσε στα Προεδρεία των Συνδικαλιστικών Οργάνων, ότι από 1-4-2022 περικόπτονται ΚΑΙΡΙΑ άρθρα της ΕΣΣΕ του 2016. Πρόκειται για βασικές παροχές,
οι οποίες χορηγούνταν κανονικά, μέσω «διαδοχικών» Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) και Νομοθετικής Ρύθμισης.
Ενδεικτικά, όπως είπε εφεξής, δε θα καταβάλλονται οι
παροχές των παραγράφων 6 (έξοδα μετακίνησης), 7, 8 (4%,
2% επί τον μισθού), του άρθρου 4 της ΕΣΣΕ, η αναγνώριση

της στρατιωτικής θητείας, η καταβολή τον ανθυγιεινού επιδόματος στο πεδίο που δεν περιγράφεται στην από 28-62013 ΚΥΑ, καθώς και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των
νεοπροσληφθέντων συναδέλφων!
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να αρχίσουν να γίνονται όχι πλέον με την Διοίκηση αλλά με νομικούς!
Η κατάσταση, αυτή, προκάλεσε τις έντονες καταγγελίες
των Σωματείων, που έγιναν με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα (για
τις ανακοινώσεις, που εκδόθηκαν δείτε παραπάνω).
Ωστόσο, είναι πλέον φανερό ότι εάν δεν υπάρξει διαλλακτικότητα από την πλευρά της Διοίκησης και διάθεση για ειλικρινή συζήτηση υπάρχει κίνδυνος οι διαπραγματεύσεις να
οδηγηθούν σε «ναυάγιο», με ορατό τον κίνδυνο διατάραξης
της εργασιακής ειρήνης, κάτι που- θέλουμε να πιστεύουμεδεν επιθυμεί καμία πλευρά.

Η αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στους συρμούς
απαιτεί πολιτική βούληση

Η

κλιμάκωση των περιστατικών βίας στους συρμούς
στη διάρκεια μετακινήσεων οπαδών ομάδων, κατά
τα οποία, πλέον, απειλείται, σοβαρά, η σωματική
ακεραιότητα εργαζομένων και επιβατών, δεν μπορεί να
αφήνει κανέναν αδιάφορο.
Το Προεδρείο του Σωματείου μας ανέδειξε, για μια ακόμα φορά το πρόβλημα, σε τρεις διαδοχικές συναντήσεις, με
στελέχη της Εταιρείας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά εάν δεν υπάρξει συστηματική
και σοβαρή προσέγγιση από την Πολιτεία.
Συγκεκριμένα, το θέμα τέθηκε και την Μ. Τρίτη 19 Απριλίου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Χ. Δαμάσκο στη διάρκεια επίσκεψής του στον Πειραιά. Είχε προηγηθεί, στις 14 Απριλίου, συνάντηση για το
συγκεκριμένο θέμα, με τους συμβούλους του κ. Δαμάσκου
για θέματα Ασφαλείας, κυρίους Κεσκινίδη και Θεοχάρη
ενώ απασχόλησε και σε συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια Λειτουργίας, κ. Γκαράνη.
Στη διάρκεια των συναντήσεων ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Πάνος Κοντογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Κολαϊτης τόνισαν τον κίνδυνο που υπάρχει πλέον
για εργαζόμενους και επιβάτες από τα επεισόδια, τα οποία
προκαλούνται στη διάρκεια μετακινήσεων από οργανωμέ-

νους οπαδούς και ζήτησαν να λαμβάνονται αποφασιστικά
μέτρα από την πλευρά της Εταιρείας, που να φτάσουν μέχρι
την διακοπή συγκοινωνίας στην διάρκεια αθλητικών συναντήσεων, κατά τους οποίους γίνονται αυτές οι μετακινήσεις.
Ωστόσο, φάνηκε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να διαχειριστεί
το πρόβλημα, ίσως και λόγω πολιτικών πιέσεων. Από την
πλευρά μας επισημάναμε ότι η Εταιρεία και ειδικά οι εργαζόμενοι δεν είναι αυτοί, που θα λύσουν το πρόβλημα της
βίας στα γήπεδα και γενικότερα της βίας των οργανωμένων
οπαδών μέσα και έξω από αθλητικούς χώρους.
«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε εκτός από τους βανδαλισμούς και τις καταστροφές σε συρμούς και σταθμούς και περιστατικά προπηλακισμών εργαζόμενων και επιβατών, γεγονός, που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία», τονίσαμε στις συναντήσεις.
Απαιτείται να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο από την
ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στη
διάρκεια των μετακινήσεων των οπαδών ενώ και η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για να αντιμετωπίσει, αποτελεσματικά, τη βία στα γήπεδα, πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα…..

«Άφαντη» η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ.
Απίστευτη ταλαιπωρία επιβατών και προβλήματα εργαζομένων
στάση της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ αποτελεί ένα αρνητικό υπόδειγμα, που όμοιό της δεν έχει υπάρξει
ξανά στην ιστορία της Εταιρείας.
Από τα μέσα Μάϊου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Χ. Δαμάσκος εμφανίζεται ως παραιτημένος, διέκοψε τις διαπραγματεύσεις με τα Συνδικάτα για την υπογραφή νέας Επ.ΣΣΕ αλλά την ίδια ώρα, όπως καταγγείλαμε
παραμένει στη θέση του κόβει τις αποδοχές των εργαζόμενων και κάνει «προσλήψεις golden boys, μετακινήσεις
και τοποθετήσεις κατά παράβαση του Νόμου περί μετατάξεων, αγορές και προμήθειες π.χ. ακριβών τηλεφώνων,
λάπτοπ ηλεκτρικών ποδηλάτων ( !) κ.α».
Το αποκορύφωμα, όμως, της τραγελαφικής κατάστασης, που έχει διαμορφωθεί εντός της Εταιρείας, με αποκλειστική ευθύνη των χρυσοκάνθαρων «αρίστων» είναι
τρία περιστατικά, στα οποία ταλαιπωρήθηκαν (και ταλαιπωρούνται) χιλιάδες επιβάτες, οι εργαζόμενοι «φορτώθηκαν» την επίλυσή τους ενώ για μια ακόμα φορά αφέθηκαν αβοήθητοι στις ορδές οπαδών.
Το πρώτο περιστατικό αφορούσε την αδράνεια των αρμοδίων να πάρουν μέτρα για έντονα καιρικά φαινόμενα
παρότι υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση από την Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας. Αποτέλεσμα ήταν νωρίς το πρωί
της 19/5 να διαπιστωθεί ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η

έπεσαν δένδρα σε τέσσερα (4) σημεία του δικτύου με
αποτέλεσμα να διεξάγεται, για δύο ώρες, μόνο τοπική
συγκοινωνία.
Τα δένδρα απομακρύνθηκαν, με προσωπική εργασία,
καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων τους, από ηλεκτροδηγούς
και τεχνικούς επιδομής, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία
αρνήθηκε, για πρώτη φορά, να παρέχει τις υπηρεσίες της
εντός του δικτύου για την απομάκρυνση των δένδρων!
Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε, το Σάββατο 21/5,
όταν στη διάρκεια μετακινήσεων οπαδών εργαζόμενοι και
επιβάτες βρέθηκαν, για μια ακόμα φορά, απροστάτευτοι
στη καταστροφική μανία τους, χωρίς παρά τις συνεχείς
παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μας, να έχει ληφθεί από
κανένα οποιοδήποτε μέτρο….
Το τρίτο θα μας απασχολήσει έντονα και το επόμενο
διάστημα αφορά την διακίνηση χιλιάδων επιβατών σε
βρώμικους συρμούς καθώς «η Διοίκηση των «άριστων»
προκειμένου να έχει έστω την ελάχιστη διαθεσιμότητα
επιλέγει να κάνει εκπτώσεις στην καθαριότητά τους και
όχι μόνο» ενώ βλάβες των κλιματιστικών δεν επισκευάζονται ελλείψει ανταλλακτικών (για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ). Οι καταγγελίες μας είχαν μεγάλη
απήχηση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και φιλοξενήθηκαν στις στήλες τους.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

Σ

τον Πειραιά σήμερα 26 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής από 19 Μαΐου
2022 Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του
Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ευάγγελος Χειμώνας ανακοίνωσε την έναρξη της.
Ως Γραμματέας της Συνέλευσης προτάθηκε ο κ.
Νικόλαος Κλημαντίρης.
Η πρόταση έγινε αποδεκτή ομόφωνα.
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας βάσει
του άρθρου 14 του καταστατικού χαιρέτισε τους παρευρισκομένους συναδέλφους και πρότεινε την τήρηση 1 λεπτού σιγής στην μνήμη αυτών που απεβίωσαν.
Την Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων κ.
Παναγιώτης Κοντογιάννης.
Ο Γραμματέας του Σωματείου των Εργαζομένων
κ. Ιωάννης Κολαΐτης.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων
ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Αθανάσιος Μάστακας.
Οι οποίοι απεύθυναν χαιρετισμό στη συνέλευση.
Στη συνέχεια με πρόταση του Προέδρου προς τη
Συνέλευση για την εκλογική διαδικασία προτάθηκαν
τα μέλη: Αργυρόπουλος Δημήτριος, Ζαχαράκης Συμεών, Καλαντζής Αναστάσιος, Ανδριοπούλου Ρουμπίνη, Σπάρος Ευστάθιος, Μακροζωνάρης Δημήτριος, Μπούνταλης Σωκράτης.
Η πρόταση έγινε αποδεκτή και η εκλογική διαδικασία να γίνει δύο ημέρες.
Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. Διοικητική Λογοδοσία

2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (εκδρομές)
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός 2022
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής για τη δράση του Σωματείου
7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής
8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5-6-7
9. Έγκριση Ψηφίσματος
Τον λόγο έλαβε ο Γεν. Γραμματέας του Σωματείου
Μητροκώτσας Νίκος ο οποίος διάβασε τον Απολογισμό Δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2022.
Στη συνέχεια ο Ταμίας Μαντάς Μιχαήλ ενημέρωσε το σώμα για τα οικονομικά του Σωματείου και
έπειτα η Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή η οποία αναφέρθηκε γενικά στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Σωματείου.
Ακολούθησε ο Γραμματέας της Ελεγκτικής Επιτροπής Κλημαντίρης Νικόλαος με την Έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος Ρουσιάς Θύμιος ο
οποίος αναφέρθηκε στη δύσκολη εποχή που διανύουν οι απόμαχοι της εργασίας με τις συνεχείς περικοπές των συντάξεων, την κατάργηση σχεδόν της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ζήτησε συνέχεια της αγωνιστικότητας για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων.
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος Ζαχαρής

Γιάννης ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της περικοπής των συντάξεων και του επανυπολογισμού αυτών.
Μετά πήρε τον λόγο ο συνάδελφος Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου ο οποίος αναφέρθηκε για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι μετά από 9 χρόνια μνημονίων, δύο χρόνια
υγειονομικής κρίσης και τελευταία με την ενεργειακή κρίση.
Ο συνάδελφος Μπονάρος Ηλίας αναφέρθηκε στα
γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι σήμερα.
Ο συνάδελφος Φωτόπουλος Μανώλης και Πρόεδρος του Μουσείου ο οποίος αναφέρθηκε γενικά
σε θέματα που αφορούν το Μουσείο σήμερα.
Τον λόγο πήρε ο συνάδελφος Μπεστεμιώτης Χρήστος ο οποίος αναφέρθηκε σε γενικότερα προβλήματα.
Ο συνάδελφος Μουλάς Γεράσιμος πήρε κατόπιν
τον λόγο και αναφέρθηκε στα ίδια θέματα.
Ακολούθησε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός για τα θέματα της που αφορούσαν τη Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους, ανέγνωσε το επισυναπτόμενο ψήφισμα
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και κήρυξε τη
λήξη της Συνέλευσης.
Πειραιάς 26 Μαΐου 2022
Ο Πρόεδρος
της Συνέλευσης
Ευάγγελος
Χειμώνας

Ο Γραμματέας
της Συνέλευσης
Νικόλαος
Κλημαντίρης

Απολογισμός Δράσης
του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021
Από τον
Γενικό
Γραμματέα
Νίκο
Μητροκώτσα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Έχω την τιμή αλλά και την ευθύνη να
σας παρουσιάσω τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου τη
χρονιά που πέρασε. Μια χρονιά πολύ
δύσκολη και πρωτόγνωρη για όλους

μας καθώς μετά από 9 χρόνια σκληρής
λιτότητας που μας επέβαλαν τα αλλεπάλληλα μνημόνια ήρθε να μας αποτελειώσει η πανδημία του κορωνοϊού, με
πολλές νοσήσεις, αποκλεισμούς και θανάτους. Δεν έφθαναν όμως όλα αυτά
γιατί ενέσκηψε και η ενεργειακή κρίση
που έφερε συνεχείς ανατιμήσεις σε όλα
τα προϊόντα με αποτέλεσμα να γίνει
ακόμη πιο δύσκολη η ζωή μας. Ζήσαμε
αυτά τα δύο τελευταία χρόνια πολύ δύσκολες καταστάσεις και ασφαλώς δεν
είχαμε τη δυνατότητα, αν και το θέλαμε,
να προσφέρουμε σε εσάς τους συναδέλφους μας αυτά που έπρεπε. Όμως
για ένα να είστε βέβαιοι ότι και εν μέσω

πανδημίας δεν καθίσαμε με τα χέρια
σταυρωμένα, προσπαθήσαμε για ό,τι το
καλύτερο μπορούσαμε. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας μπορεί σήμερα να μην είναι όλα ορατά, και η κρίση
σας θα πρέπει να είναι αντικειμενική και
επιεικής.

Τι έκανε η Διοίκηση του
Σωματείου μας τον χρόνο που
πέρασε
1. Εισοδηματική πολιτική
Η Διοίκηση του Σωματείου μας προσπάθησε εν μέσω της πανδημίας και
της ενεργειακής κρίσης να έρθει σε επι-

κοινωνία μέσω επιστολών με το Υπουργείο Εργασίας για να το ενημερώσει για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
σήμερα, χωρίς βέβαια να υπάρχει η
ανάλογη ανταπόκριση εκ μέρους των
κυβερνόντων. Μαζί με την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, της οποίας είμαστε ιδρυτικό μέλος συμμετείχαμε στις διάφορες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της Γ.Σ.Ε.Ε. και της ΑΔΕΔΥ. Εδώ
οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η συμμετοχή μας σε αυτές ήταν πολύ μικρή,
οι λόγοι πολλοί.
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Απολογισμός Δράσης

συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

2. Ιατροφαρμακευτική και
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Είναι γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια η υγεία στη χώρα μας έχει τα κακά
της χάλια και ήρθε ο Covid-19 για να την
αποτελειώσει καθώς όλο το βάρος των
γιατρών και νοσηλευτών έπεσε πάνω
στους νοσούντας από τον κορωνοϊό χωρίς κανένα ενδιαφέρον τα τελευταία δύο
χρόνια για όλους τους άλλους ασθενείς
που χρειάζονταν νοσηλεία. Όσο για την
πρωτοβάθμια περίθαλψή μας έχει απομείνει μόνο ένας γιατρός στην υγειονομική υπηρεσία ο οποίος προσφέρει τις
υπηρεσίες του κατόπιν ραντεβού μαζί
του.

3. Ταμείο Συντάξεων
Στο Ταμείο Συντάξεων που στεγάζεται
στην οδό Τσόχα 22 στους Αμπελοκήπους
δεν υπάρχει Διοίκηση, απλώς μία υπάλληλος για τη διεκπεραίωση των συντάξεων. Το δε λογιστήριο έχει μεταφερθεί
Πατησίων 12 στην Αθήνα. Το Ταμείο Συντάξεων έχει ενταχθεί στην 5η Διεύθυνση
μαζί με ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ εκεί που
χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα
καθώς όλοι οι υπεύθυνοι υπουργοί είναι
μαθητευόμενοι μάγοι.

4. Αποζημιώσεις
Μετά από τις πρώτες αρνητικές αποφάσεις των δικαστηρίων σε συνεργασία

με τους δικηγόρους του Σωματείου ζητήσαμε και πήραμε αναβολές των υπολοίπων που θα αρχίσουν να εκδικάζονται
από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι το 2025.
Επίσης μετά τα γεγονότα με τις καθυστερήσεις των Δικαστών να εκδώσουν αποφάσεις πάλι σε συνεργασία με
τους νομικούς μας πήραμε τη μία απόφαση που ήταν στον Άρειο Πάγο και δόθηκε σε άλλον Δικαστή. Η υπόθεση αυτή θα εκδικαστεί στις 20 Μαρτίου 2023.
Παρακολουθούμε από κοντά το θέμα
και προσπαθούμε μέσω των δικηγόρων
μας να βρούμε τον τρόπο επίλυσης του
θέματος.
Περιμένουμε να εκδικαστούν δύο
υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αφορά την υπόθεση της παραμονής στην εργασία πέρα των 35 ετών
την περίοδο 2010-2011 που ενώ οι συνάδελφοι είχαν κερδίσει την υπόθεση
πρωτόδικα και στο Εφετείο ο ΕΦΚΑ για
εκδίκαση προσέφυγε στο ΣτΕ. Είμαστε
βέβαιοι ότι θα δικαιωθούν οι δύο συνάδελφοί μας.

5. Έξοδα κηδείας
Τα έξοδα κηδείας Στους άμεσα
ασφαλισμένους δίδονται με βάση του
τιμολογίου του ΕΦΚΑ για δε τους έμμεσα ασφαλισμένους υπάρχει εμπλοκή
καθώς θα κρίνει μία υπηρεσία του ΕΦ-

ΚΑ που έχει εγκατασταθεί στην οδό Πατησίων 54 και εκεί θα πρέπει να απευθύνονται η ενδιαφερόμενοι.

γαλείο της από τους αρμόδιους υπουργούς καθώς ούτε στα εξώδικα που τους
στέλναμε δεν απαντούσαν.

6. Δικαστικές Διεκδικήσεις

8. Μουσείο Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ

Στις 15 Ιανουαρίου 2021 εκδικάστηκε
στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του Σωματείου μας καθώς και
άλλων Συνταξιουχικών οργανώσεων για
τα αναδρομικά της επικουρικής σύνταξης για το 11μήνο Ιούνιος 2015-Μάιος
2016. Περιμένουμε την απόφαση, η
οποία δεν ανακοινώνεται τη στιγμή που
όλοι οι εργατολόγοι - νομικοί την γνωρίζουν όπως μας λένε.

7. Επανυπολογισμός
των Συντάξεών μας
Ο επανυπολογισμός των συντάξεών
μας σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016
(Νόμος Κατρούγκαλου) θα έπρεπε να
είχε γίνει από την 1-1-2019. Δυστυχώς
όμως μέχρι σήμερα και παρά τις παρεμβάσεις μας προς του αρμόδιους φορείς
Ταμείο Συντάξεων – ΕΦΚΑ και Υπουργείο Εργασίας δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα να γίνει ο επανυπολογισμός
των συντάξεών μας και για τον λόγο αυτό προβήκαμε σε πιλοτική αγωγή στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και
αναμένουμε την ημερομηνία εκδίκασης. Ζήσαμε την κοροϊδία σε όλο το με-

Το Σωματείο μας ενεργά βρίσκεται
δίπλα και συνεισφέρει σύμφωνα με τις
δυνατότητες που έχει για την καλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου
μας που είναι η ζωντανή ιστορία των 153
χρόνων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

9. Εφημερίδα του Σωματείου
Και κατά τη διάρκεια της υγειονομικής πανδημίας προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς μαζί σας με την ενημέρωση μέσω της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» που κάθε δύο μήνες κυκλοφορούσε σε 3.000 τεύχη. Η συντακτική
επιτροπή φροντίζει να αποστέλλεται η
εφημερίδα μας σε όλα τα μέλη του Σωματείου σε οργανισμούς και τα Υπουργεία καθώς και σε πολλούς φίλους του
Σωματείου μας καθώς είναι φανατικοί
αναγνώστες.

10. Κοινωνικές Δραστηριότητες
του Σωματείου
Παρά τη παρατεταμένη υγειονομική
πανδημία προσπαθήσαμε τα δύο αυτά
χρόνια να είμαστε κοντά σας με όλες

Ομιλία του Προέδρου του Σωματείου
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Φίλες και Φίλοι,
Αξιωθήκαμε να είμαστε και πάλι κοντά σας σήμερα στην επαναληπτική
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση μας
μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια που
είμαστε λόγω των ειδικών συνθηκών
στο τιμόνι του Σωματείου μας με τη δική
σας ψήφο το 2018. Η Συνέλευση αυτή
γίνεται κάτω από ειδικές συνθήκες καθώς αντιμετωπίζουμε ακόμη τη μεγάλη
υγειονομική κρίση των τελευταίων δύο
ετών όπου αντιμετωπίσαμε λόγω του
κορωνοϊού υποχρεωτικό εγκλεισμό στα
σπίτια μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αντιμετωπίσαμε εισαγωγές στα νοσοκομεία και θανάτους και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά μας επισκέφτηκε και η
ενεργειακή κρίση με τις ανατιμήσεις σε
όλα τα αγαθά που είναι απαραίτητα για
τη διαβίωσή μας. Δεν ήταν στο πρόγραμμά μας να παραβιάσουμε το Καταστατικό του Σωματείου μας και να επιμηκύνουμε τον χρόνο παραμονής μας
στη Διοίκηση του Σωματείου, όμως λόγω της υγειονομικής πανδημίας των
δύο τελευταίων χρόνων και η οποία
μπορεί σήμερα να είναι σε ύφεση, δεν
γνωρίζουμε όμως ποια θα είναι η κατάσταση μετά τον Σεπτέμβριο και ενώ βάσει της απόφασης του δικαστηρίου είχαμε τη δυνατότητα να παρατείνουμε
μέχρι τον Νοέμβριο τον βίο του παρόν-

τος Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν το
πράξαμε θεωρήσαμε σωστό και φρόνιμο τώρα που ο ιός είναι σε ύφεση να
πραγματοποιήσουμε Γενική Συνέλευση
και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα μας
εκπροσωπήσει τα επόμενα τρία χρόνια.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Είναι γεγονός ότι τα δύο τελευταία
χρόνια περάσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, βιώσαμε πρωτόγνωρα μέτρα,
όμως δεν πτοηθήκαμε, προσπαθήσαμε
να είμαστε κοντά σας με το ανάλογο κόστος που είχαμε. Προσπαθήσαμε να
διατηρήσουμε ανοιχτές τις πόρτες του
Σωματείου μας για όλους εσάς. Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τους διαύλους επικοινωνίας μαζί σας μέσω της
εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός» και με
τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουμε.
Μπορεί να μην πραγματώσαμε όσα θα
θέλαμε, όμως προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Έγιναν παρεμβάσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, καταγγελίες και δελτία τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Είχαμε συμμετοχή σε όλες τις
κινητοποιήσεις των συνταξιούχων απ’
όπου και οργανώθηκαν καθώς επίσης
και των εργαζομένων. Προσπαθήσαμε
μέσω επιστολών και συναντήσεων με
τους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να βρούμε μία λύση στο θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Στείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας
και εξώδικες καταγγελίες για τον επανυπολογισμό των συντάξεών μας χωρίς
όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα και
έτσι αποφασίσαμε να προσφύγουμε στη

δικαιοσύνη καταθέτοντας πιλοτική αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Καταθέσαμε αγωγή στο Συμβούλιο της
Επικρατείας για τα αναδρομικά του
11μηνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 που
αφορούσε τις επικουρικές συντάξεις, τα
δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα καθώς
και το επίδομα αδείας. Η υπόθεση αυτή
εκδικάστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2021
χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί η
απόφαση. Καταφύγαμε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας για τις συντάξεις χηρείας ακόμη δεν έχει οριστεί η δικάσιμος.
Σε συνεργασία με άλλες συνταξιουχικές
οργανώσεις είχαμε στείλει επιστολές
στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ.
Σταϊκούρα για τον τρόπο φορολόγησης
των αναδρομικών της κύριας σύνταξης,
που έφθασε να είναι στο 45% του ποσού
που πήραμε και μάλιστα αφορολόγητο.
Για τον λόγο αυτό κάναμε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Οικονομικών. Είδαμε τον κ.
Σταϊκούρα από τον οποίο εισπράξαμε
μία απαξιωτική αρνητική απάντηση και
ο οποίος είχε το περίσσιο θράσος να
μας πει πως εμείς οι συνταξιούχοι επιδοτούμαστε από το κράτος για τις συντάξεις μας και όταν του τέθηκε το θέμα
των εισφορών που πληρώναμε σε όλο
τον εργασιακό μας βίο, μας απάντησε
ότι τότε οι εισφορές μας ήταν για να
πληρώνονται οι τότε συνταξιούχοι, γιατί
το σύστημα ήταν αναδιανεμητικό ενώ
σήμερα είναι ανταποδοτικό. Τα συμπεράσματα δικά σας και δικά μας. Η Διοίκηση του Σωματείου μας προσπάθησε
εν μέσω της πανδημίας και της σημερι-

νής ενεργειακής κρίσης να θέσει στους
αρμοδίους υπουργούς το θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων καθώς
και τις εισφορές των μελών ως προς το
Σωματείο. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα έχουμε βρει μόνο κλειστές πόρτες
και όλοι το παίζουν αδιάφοροι. Για όλα
τα θέματα που προσπάθησε να δώσει
λύσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σας ενημέρωσε με τον
απολογισμό δράσης που σας διάβασε ο
Γενικός Γραμματέας, συνάδελφος Νίκος Μητροκώτσας σε κάθε απορία που
έχετε εδώ είμαστε για να σας δώσουμε
απαντήσεις σε όποιες απορίες υπάρχουν Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι.
Από το περασμένο φθινόπωρο τα σημάδια και της ενεργειακή κρίσης και
των συνεχών ανατιμήσεων είναι πλέον
ορατά σε όλους μας αρκεί μία επίσκεψη
στο σούπερ μάρκετ και τότε θα νιώσεις
τη δυσάρεστη έκπληξη, μιας και τα είδη
πρώτης ανάγκης που χρειαζόμαστε για
την επιβίωσή μας κάθε φορά έχουν διαφορετική τιμή κάθε φορά. Ο λογαριασμός του ρεύματος είναι να τρελαίνεται
κανείς καθώς δεν φτάνει ο μέσος μισθός μίας σύνταξης για την αποπληρωμή του. Το δε πετρέλαιο θέρμανσης και
το αέριο έχουν γίνει είδος πολυτελείας
για τον συνταξιούχο καθώς και για τον
μέσο πολίτη. Έτσι με βάση τα στοιχεία
του ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάρτιο ο πληθωρισμός
της χώρας μας εκτοξεύτηκε στο 8,9%
και ένας θεός ξέρει που θα φτάσει.
Ο κύριος Πρωθυπουργός δήλωσε σε
συνέντευξή του, ότι πρόθεσή του είναι
να καταργήσει από το 2023 την ειδική
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του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021
μας τις δυνάμεις. Διατηρήσαμε ανοιχτά
τα γραφεία του Σωματείου μας στην αρχή για τρεις μέρες την βδομάδα και αργότερα όλες τις εργάσιμες ημέρες για
να παρέχουμε την εξυπηρέτηση και την
ενημέρωση στον κάθε συνάδελφο που
αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα.
Βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά μας
και αποστείλαμε τις βραβεύσεις στα
παιδιά μας που αρίστευσαν καθώς και
στα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης. Συνεχίσαμε να διαθέτουμε χρήματα στα
διάφορα ιδρύματα προστασίας και
φροντίδας παιδιών όπως κάναμε και
στα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίσαμε
να χορηγούμε ένα ποσό ως δώρο γάμου στα παιδιά των συναδέλφων μας
που παντρεύονται.
Στο σημείο που υστέρησε το Σωματείο μας τα δύο τελευταία χρόνια ήταν
οι εκδρομές και οι ετήσιες συνεστιάσεις. Τα δύο αυτά χρόνια δεν κάναμε
την αντάμωση των συναδέλφων μας όχι
γιατί δεν θέλαμε αλλά γιατί δεν επιτρεπόταν. Πραγματοποιήσαμε μόνο δύο
εκδρομές το 2020 την Καθαρή Δευτέρα
στην Ζάκυνθο και τον Οκτώβριο του
2021 στην Πολωνία.
Συμμετείχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
της Γ.Σ.Ε.Ε. και της ΑΔΕΔΥ.
Εκδώσαμε το 16ο κατά σειρά ημερο-

λόγιο του Σωματείου μας το οποίο
εστάλη σε όλους τους συναδέλφους
μας που διαμένουν εκτός Αθηνών, καθώς και σε όλους τους συναδέλφους
μας που είναι 80 ετών και άνω και σε
οργανισμούς και σε όσους το ζήτησαν.
Εκδώσαμε το αναλυτικό πρόγραμμα
των εκδρομών πιστεύοντας ότι θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που είχαν
επιβληθεί λόγω της πανδημίας.
Προμηθευτήκαμε 1.000 τσάντες με
αποτυπωμένο το λογότυπο του Σωματείου μας οι οποίες διατέθηκαν στα μέλη μας.
Συμμετείχαμε στα Διοικητικά Συμβούλια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με δύο μέλη μας.
Έχουμε τη δυνατότητα ανά πάσα
στιγμή μέσω της κινητής τηλεφωνίας
να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας
ενημερώνουμε άμεσα για το όποιο
πρόβλημα προκύπτει. Στο σημείο αυτό
κάνουμε έκκληση σε όλους τους συναδέλφους μας που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο να το κάνουν γνωστό στο Σωματείο μας για να είμαστε σε θέση να
επικοινωνήσουμε μαζί τους όταν χρειαστεί.
Και αυτή τη χρονιά που πέρασε η Διοίκηση του Σωματείου προσπάθησε να
μην έχει καμία δέσμευση από κομματικές – πολιτικές και παραταξιακές
σκοπιμότητες και κατευθύνσεις. Εμάς

μας ενδιαφέρει ο συνάδελφος και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει και μόνο γι’ αυτόν ενδιαφερόμαστε. Φυσικό
είναι να διατηρεί ο καθένας μας τις δικές του πολιτικές ή κομματικές πεποιθήσεις και πιστεύω, αλλά έξω και μακριά από τους χώρους του Σωματείου.
Υπάρχουν άλλοι χώροι εκτός του Σωματείου μας που θα μπορεί ο καθένας
να εκφράσει τα όποια πολιτικά του πιστεύω.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Αυτός είναι ο Απολογισμός Δράσης
του Σωματείου μας που αποτυπώνει τα
κυριότερα από τα πεπραγμένα της Διοίκησης, υπό το πρίσμα της αντικειμενικότητας και των πραγματικών διαστάσεων που αυτή κινήθηκε. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας συνέχισε απτόητο να πορεύεται στο μονοπάτι
των διεκδικήσεων, χωρίς παρεκκλίσεις
και εκπτώσεις. Συνεχίσαμε αταλάντευτοι τον αγώνα μας, τόσο στις δικαστικές
αίθουσες, όσο και στα κυβερνητικά
γραφεία για την επιστροφή των αναδρομικών δηλαδή των χρημάτων που
παρανόμως κρατήθηκαν με τους αντεργατικούς νόμους 4051 και 4093 του
2012, καθώς και για το μεγάλο θέμα του
επανυπολογισμού των συντάξεών μας
που θα έπρεπε να έχουν γίνει σύμφωνα

με τους νόμους 4387/2016 και
4670/2020.
Ο Αγώνας μας είναι έντιμος και αποτελεί εκ μέρους μας δέσμευση ότι δεν
θα τον διακόψουμε έως ότου εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα δικαίωσης των συναδέλφων μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Με απλά λόγια αυτός είναι ο Απολογισμός Δράσης της απερχόμενης Διοίκησης του Σωματείου μας τη χρονιά
που πέρασε και σας ζητώ να τον εγκρίνετε και να τον υπερψηφίσετε, γιατί ειλικρινά σας το λέγω εμείς κάναμε σε
αυτή τη δύσκολη χρονιά ό,τι ήταν δυνατό να γίνει. Τώρα ήρθε η δική σας
ώρα που είναι να υπερψηφίσετε τα πεπραγμένα της Διοίκησης και με τη ψήφο σας στις 15 και 16 Ιουνίου να εκλέξετε τη νέα διοίκηση που εσείς κρίνετε.
Εμείς ζητάμε από όλους τους συναδέλφους μας να έρθουν για να ψηφίσουν
και ευχόμαστε η νέα Διοίκηση που θα
προκύψει από τις εκλογές που θα γίνουν στις 15 και 16 Ιουνίου να έχει μεγαλύτερες επιτυχίες από ό,τι πετύχαμε
μέχρι σήμερα εμείς.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και
σας ζητώ να υπερψηφίσετε τον Απολογισμό Δράσης του Σωματείου μας για
τη χρονιά που πέρασε.

Συνταξιούχων ΗΣΑΠ Ευθυμίου Ρουσιά
εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στις συντάξεις
μας το 2011, το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό και δεν
υπερβαίνει τα 15 ευρώ τον μήνα. Για μας τους συνταξιούχους θετικό θα ήταν να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης που μας επιβλήθηκε το 2010 και είναι ένα
σεβαστό ποσό. Εδώ υπάρχει όμως η διχογνωμία των
ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο, που γνωμοδοτεί για τους δημοσίους
υπαλλήλους, έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή της
συγκεκριμένης εισφοράς αλληλεγγύης. Ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο γνωμοδοτεί για τους
υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα έχει αποφασίσει ότι
είναι συνταγματική η επιβολή της εισφοράς. Στο θέμα
αυτό θα πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Η πολιτεία θα
πρέπει να σταθεί πάνω από τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να καταργήσει τους νόμους με τους οποίους επιβλήθηκαν οι εισφορές αλληλεγγύης. Δυστυχώς
όμως η πολιτεία όχι μόνο δεν είναι μαζί μας αλλά την
έχουμε απέναντί μας σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εμείς ως Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
και μαζί με πολλά Σωματεία Συνταξιούχων προσπαθήσαμε να θέσουμε με πολλούς τρόπους τα ζητήματα
στο τραπέζι. Δυστυχώς όμως και ειδικά τα τελευταία
χρόνια και ειδικά μετά την εννιάχρονη οικονομική κρίση, την υγειονομική κρίση που ακολούθησε και τελευταία με την ενεργειακή κρίση και την κατακόρυφη
άνοδο στις τιμές των αγαθών και των ειδών πρώτης
ανάγκης, δεν είδαμε τη στοργή του κρατικού μηχανισμού καθώς η πολιτεία βρέθηκε σε αδυναμία να πάρει
τα μέτρα που θα έπρεπε για την ανακούφιση των αδύναμων συνταξιούχων. Βγήκαμε στους δρόμους όταν
χρειάστηκε παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό όμως δυστυχώς διαπιστώσαμε
ότι ο καναπές ήταν πιο ζεστός για την πλειοψηφία των
συναδέλφων μας. Στείλαμε υπομνήματα και εξώδικες
διαμαρτυρίες, για τα θέματα που μας απασχολούν, στα
αρμόδια υπουργεία και τους θεσμούς, δυστυχώς όμως
όλα πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,,
Δυστυχώς για τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο
σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα της πατρίδας μας είναι κατακερματισμένο με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Έχει πάψει πλέον
να είναι μαζικό, ενωμένο και δυνατό. Για την κατάσταση αυτή που επικρατεί στο συνδικαλιστικό κίνημα της
πατρίδας μας, όλοι μας, άλλος πολύ και άλλος λιγότερο τηρουμένων των αναλογιών και των ευθυνών που
μας ανήκουν, είμαστε υπόλογοι και κρινόμενοι. Είμαστε κρινόμενοι γιατί, άλλοι από εμάς αδιαφόρησαν,
άλλοι αμέλησαν, άλλοι δείλιασαν, άλλοι δεν μπόρεσαν
και άλλοι εμποδίστηκαν στο να κάνουν αυτό που έπρεπε. Όλοι μας νιώθουμε τούτη τη δύσκολη στιγμή, έντονα τον έλεγχο της συνείδησής μας που μας καλεί να
γίνουμε καλύτεροι και χρησιμότεροι.

να το δεχτούμε αυτό γιατί η σύνταξή μας, είναι ο αγώνας και ο ιδρώτας μίας ολόκληρης εργασιακής ζωής.
Ασφαλώς όλοι έχουμε υποχρεώσεις σ’ αυτή τη χώρα
που ζούμε, όμως έχουμε και δικαιώματα. Εμείς τις
μεν υποχρεώσεις μας τις έχουμε εκπληρώσει στο
ακέραιο και τώρα στη δύση του επίγειου βίου μας
απαιτούμε από την πολιτεία να μας επιτρέψει να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντάς μας τη σύνταξη που δικαιούμαστε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
Αυτά θα πρέπει να γίνουν τα πιστεύω της νέας Διοίκησης του Σωματείου που θα προκύψει από τις εκλογές που θα γίνουν στις 15 και 16 Ιουνίου στα γραφεία
του Σωματείου μας.
Το τρίπτυχο το οποίο θα πρέπει να είναι ο οδηγός
στη νέα Διοίκηση που θα προέλθει μετά τις εκλογές
είναι Ενότητα – Αγώνας – Διεκδίκηση.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Φίλες – Φίλοι,
Είναι γεγονός ότι από την πλευρά του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν θα
πρέπει όμως να λάβουμε υπ’ όψιν μας και τις συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της μεγάλης υγειονομικής κρίσης με τις νοσήσεις, τις νοσηλείες στις εντατικές των νοσοκομείων και τους θανάτους.Όμως φίλες και φίλοι σ’ αυτή τη θλιβερή κατάσταση που ζούμε
σήμερα και μας γεμίζει πόνο και απελπισία, θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα; Δεν θα αγωνιστούμε
να την αλλάξουμε; Είμαστε υποχρεωμένοι συναδέλφισσες και συνάδελφοι για εμάς, για την ιστορία και
για τα παιδιά μας να αγωνιστούμε και να καταδικάσουμε τις πολιτικές και τις πρακτικές που μας οδηγούν στο περιθώριο. Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε για
να αλλάξουμε τη ζωή μας. ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε συνδικαλιστικά και δικαστικά για να ανατρέψουμε
όλους τους μνημονιακούς νόμους και να ακυρώσουμε
τις αντισυνταγματικές διατάξεις με τις οποίες όλες οι
μνημονιακές κυβερνήσεις μας λήστεψαν και έκαναν
τη σύνταξή μας ένα απλό φιλοδώρημα. Δεν θα πρέπει

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Επειδή στη Γενική Συνέλευση πρέπει να μιλήσετε
και εσείς και θα πρέπει να ακουστούν και οι δικές σας
παρατηρήσεις – προτάσεις - ιδέες και σχόλια σχετικά
με τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης που είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, σας αποχαιρετώ με την υπόσχεση ότι όσο
εσείς το θέλετε θα είμαι μαζί σας όπως ήμουν τα προηγούμενα χρόνια για να είναι αρωγός προς όλες και
όλους.
Τελειώνοντας απευθύνω προς όλες και όλους μία ευχή, τις ημέρες των σωματειακών μας εκλογών καθώς
και πάντα, να πρυτανεύσει η αγάπη, η συναδελφοσύνη
και η αλληλεγγύη για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι
να πορευτούμε τις δύσκολες μέρες που περνάμε εμείς
οι απόμαχοι της εργασίας και όχι μόνο από αυτούς που
έχουν την τύχη μας στα χέρια τους.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας περιμένω
να δώσετε το δυναμικό παρόν στις εκλογές που θα γίνουν 15 και 16 Ιουνίου 2022 για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα τρία χρόνια.
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Ομιλία του Αντιπροέδρου
του Σωματείου Γιάννη Ζαχαρή
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Να σας ευχαριστήσουμε
για τη συμμετοχή σας στη
σημερινή τακτική γενική συνέλευση ιδιαίτερα να καλωσορίσουμε τους νέους συναδέλφους μας που συμμετέχουν για πρώτη φορά ως
συνταξιούχοι, σας εύχομαι να είστε γεροί και δυνατοί
να χαίρεστε τη σύνταξή σας σας καλώ να είστε κοντά
στο Σωματείο, να γίνετε ενεργοί γιατί μπορείτε να βοηθήσετε με τις απόψεις σας, με τις νέες ιδέες σας και
να κάνουμε το Σωματείο μας ακόμη πιο ισχυρό.
Η παρατεταμένη πανδημία που βιώνει η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια και η οικονομική κρίση που
προστέθηκε λόγω της εμπόλεμης κατάστασης έχουν
φέρει τα πάνω-κάτω στη ζωή μας, γενικότερα θα έλεγα ότι μας έχουν απορρυθμίσει. Τα δύο τελευταία χρόνια ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τα πράγματα αντί να βελτιώνονται γίνονται όλο και πιο χειρότερα. Απαγορευτικές διατάξεις, υπουργεία κλειστά, οι δημόσιες
υπηρεσίες να υπολειτουργούν, όλα αυτά απόρροια του
Covid. Η επισιτιστική κρίση δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τη ζωή μας. Η επικοινωνία μας με τα αρμόδια
όργανα της πολιτείας τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολη, σχεδόν αδύνατη. Τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να μετακυλύετε η επίλυση τους όλο
και πιο πίσω. Η κατάσταση αυτή δεν άφησε ανεπηρέαστη και την λειτουργία του Σωματείου μας. Λόγω των
περιοριστικών μέτρων έφερε σε δύσκολη θέση την
καθημερινή μας δραστηριότητα και την καθημερινή
μας παρουσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφήσαμε τα
πράγματα στην τύχη τους. Συνεχίσαμε να λειτουργούμε παρόλα τα εμπόδια καταβάλλοντας κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να είστε ενήμεροι για όλα τα προβλήματα που δημιούργησαν οι μνημονιακοί νόμοι στις
συντάξεις μας και όχι μόνο.
Ειδικότερα για τον επανυπολογισμό των συντάξεων
το Σωματείο μας κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες και
προς τη Διοίκηση του ταμείου, τον ΕΦΚΑ αλλά και το
Υπουργείο ζητώντας συνάντηση προκειμένου να δοθεί
λύση αλλά δυστυχώς βρίσκαμε πόρτες κλειστές. Στις
24-6-2021 με εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας την
οποία υπέγραψαν 25 συνταξιούχοι η απάντηση που
λάβαμε ήταν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπά-

θεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την
επίλυση των αιτημάτων όλων των ασφαλισμένων του.
Επιπροσθέτως έχει αποσταλεί έγγραφο προς την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, με το οποίο ζητούμε
άμεσα να δρομολογηθούν οι ενέργειες για την αποστολή του σχετικού αρχείου της ΗΔΙΚΑ προς έλεγχο
ώστε να προχωρήσει ο επανυπολογισμός των συντάξεων των συνταξιούχων του τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.
Από τότε έχει παρέλθει ένας χρόνος και απ’ ότι μαθαίνουμε από τον ένθετο και ηλεκτρονικό τύπο η κατάσταση παραμένει η ίδια.
Η άρνηση των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ να
εφαρμόσουν τους Ν. 4387/16 και 4670/20 στις επιμέρους διατάξεις των όσον αφορά τον επανυπολογισμό
των συντάξεων μας προκαλεί ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία. Η ενέργεια αυτή είναι παράνομη, μη σύννομη και παραβιάζει τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
Μπροστά σ’ αυτή την εξέλιξη το Σωματείο μας αποφάσισε να κινηθεί Δικαστικά. Δημιουργήσαμε καταρχήν
επιτροπή αποτελούμενη από τους Τριανταφύλλου
Τριαντάφυλο, Χειμώνα Ευάγγελο και Ζαχαρή Γιάννη
σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου μας προκειμένου να συλλέξουμε τα στοιχεία εκείνα
που είναι απαραίτητα για τον επανυπολογισμό. Μια
προσπάθεια δύσκολη και αρκετά χρονοβόρα. Η αγωγή
είναι έτοιμη, αποτελείται από 33 συνταξιούχους μέλη
της Διοίκησης του Δ.Σ. και μέλη του Σωματείου μας
και κατατίθεται εντός της εβδομάδας.
Δεν σας κρύβω ότι τα αποτελέσματα του επανυπολογισμού των συντάξεων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
και αυτό οφείλεται στους υψηλούς συντάξιμους μισθούς που διαθέταμε αλλά κυρίως στο υψηλό ασφάλιστρο που πληρώναμε.
Ελπίζουμε πως το δικαστήριο θα τα αξιολογήσει
σωστά ώστε να μας αποδοθούν αυτά που δικαιούμαστε
και ορίζει ο νόμος και δεν θα δούμε αποφάσεις αντιφατικές όπως αυτές που εκδόθηκαν για την εισφορά
αλληλεγγύης όπου το ΣτΕ για τον ιδιωτικό τομέα αποφάνθηκε αρνητικά ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο για το
Δημόσιο Τομέα θετικά. Κυρίως να μην επαναληφθούν
λάθη όπως αυτά σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία όσον
αφορά το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης. Λάθη
αδικαιολόγητα εις βάρος των συνταξιούχων.
Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω τη σημαντική βοήθεια του Λευτέρη Διαμαντάκη που μας βοήθησε ώστε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα στον

ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου βάζοντας ορισμένα
στοιχεία σε μερικά δευτερόλεπτα μας δίνει τον επανυπολογισμό και δεν βασανιζόμαστε να κάνουμε τον
επανυπολογισμό με το χέρι. Σημαντική βοήθεια και
τον ευχαριστούμε γι’ αυτό.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, να σας ενημερώσω
επίσης με την εξέλιξη των δικαστικών αποφάσεων σε
ό,τι αφορά τα αναδρομικά που δικαιούμαστε. Πέρα
από το 11μηνο που λάβαμε για την κύρια σύνταξη για
το χρονικό διάστημα Ιούνιος του 2015 έως και τον Μάιο
του 2016 διεκδικούμε την επιστροφή επιδομάτων δώρων, αδείας και τους τόκους (από το ποσό που μας χορηγήθηκε) καθώς και τα ποσά των επικουρικών συντάξεων που ακόμη δεν μας έχουν επιστραφεί για το
ίδιο χρονικό διάστημα καθώς και τα επιδόματα δώρων
και αδείας. Για το πιο πάνω πακέτο των αναδρομικών
πριν μερικές μέρες εκδόθηκαν δύο αποφάσεις από το
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η υπ’ αριθ. 4809 και
4813 από ομαδικές αγωγές οι οποίες δικαιώνουν τους
συνταξιούχους της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας και
της ΔΕΗ τις οποίες χειρίστηκε με επιτυχία ο δικηγόρος
Λουκάς Αποστολίδης. Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται
να λειτουργήσουν ως πιλότος στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά τις τελικές αποφάσεις για όλο
το πακέτο επιστροφής των αναδρομικών από τις αντισυνταγματικές περικοπές των νόμων 4051 και 4093
που είναι σε εκκρεμότητα από το 2020.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας
θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προσπάθεια για τον
επανυπολογισμό των συντάξεων δεν σταματάει με την
κατάθεση της αγωγής. Από εδώ και πέρα ο ΕΦΚΑ θα
μας βρίσκει συνεχώς μπροστά του. Οποιαδήποτε αλλοίωση στοιχείων που αφορούν το ύψος των συντάξιμων μισθών μας, λάθη και παραλήψεις όσον αφορά
το πρόσθετο ασφάλιστρο θα φέρει ακέραια την ευθύνη.
Στόχος μας το επόμενο διάστημα να δημοσιοποιήσουμε το θέμα μέσα από τον ένθετο και ηλεκτρονικό
τύπο.
Να επικοινωνείτε με το Σωματείο σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο να είστε κοντά μας. Και μην ξεχάσετε στις
15 και 16 του Ιούνη έχουμε τις εκλογές του Σωματείου.
Καλούμε όσους συναδέλφους μας επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα. Καθώς και τη μαζική σας προσέλευση στη ψηφοφορία.

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας
στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.
Μία συνέλευση που γίνεται σε δύσκολους καιρούς
με μία πανδημία που μας ταλαιπωρεί 2 χρόνια και που
δεν μας άφησε πολλά περιθώρια για να μπορούμε να
είμαστε υγιείς.
Δεν μας έφθαναν όλα αυτά ήρθε και η ενεργειακή
κρίση που μας έφερε συνεχείς ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα να γίνει πιο δύσκολη η ζωή μας.
Όμως να είστε βέβαιοι ότι δεν καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια τη χρονιά που
πέρασε.
Και τώρα θα σας ενημερώσω για τον Ταμειακό Απολογισμό.
Το σύνολο των εισφορών κατά το έτος 2021 ανήλθε στο ποσό των 111.948,00
ευρώ.
Από το ποσό αυτό αποδόθηκε στο Μουσείο το ποσό 18.658 ευρώ.
Συνεπώς το καθαρό ποσό στο ταμείο του Σωματείου ανήλθε στις 93.290 ευρώ.
Οι δωρεές από εσάς ανέρχονται στις 6.100 ευρώ και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε.
Είχαμε και δύο συνδρομές της κας. Καζή Ελένης και της κας. Καλογεροπούλου Σωτηρίας 60+60 = 120 ευρώ.
Έχουμε τρεις λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ο πρώτος με λήγοντα αριθμό 827 όψεως έχει το ποσό 2.726,02 ευρώ.

Ο λογαριασμός 762 ταμιευτηρίου έχει το ποσό 3.421,70 ευρώ.
Ο λογαριασμός 819 ταμιευτηρίου ( ο οποίος ήτο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων). Το υπόλοιπο είναι μηδέν (0) την Προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000
ευρώ η οποία ανανεώνεται κάθε εξάμηνο.
Οι αποδόσεις (τόκοι) της Προθεσμιακής καταθέσεως είναι 28,31 ευρώ μικτά.
Με την αφαίρεση του φόρου 24,06 ευρώ.
Το σύνολον εσόδων για το 2021 ανήλθε στο ποσό των 100.559,06 ευρώ.
Υπολείπεται να αποδοθεί στο Μουσείο το ποσό των 1.543,04 ευρώ.
Τα έξοδα έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες, Μισθοδοσία και Λειτουργικά.
Η Μισθοδοσία ανήλθε στο ποσό 21.409,72 ευρώ και τα Λειτουργικά 68.750,36.
Οι Δαπάνες του Σωματείου ανήλθαν στο ποσό των 90.160,08 ευρώ
Ο Απολογισμός αυτός έχει εκκριθεί ομόφωνα από το Δ.Σ. του Σωματείου μας
κα την Ελεγκτική Επιτροπή.
Παραστατικά για τα έσοδα και έξοδα του Σωματείου υπάρχουν στο Σωματείο.
Το Γενικό Σύνολον του Προϋπολογισμού για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό
των 115.000 ευρώ.
Φίλες και Φίλοι Συνάδελφοι θα ήθελα να σας τονίσω ότι έχουμε μείωση μελών του Σωματείου μας, αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες διαγραφές λόγω θανάτου και λιγότερες εγγραφές άρα μειώνεται η Δύναμή μας.
Αν και τα έσοδά μας κάθε χρόνο μειώνονται το Σωματείο μας κάνει προσπάθεια να μειώσει τα έξοδά του, χωρίς όμως να μειώσει τις παροχές του στους
Συναδέλφους του.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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Ομιλία του Αναπληρωτή Γραμματέα
του Σωματείου
Τριαντάφυλλου Τριανταφύλλου
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζω στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι Συνταξιούχοι δεν είναι στα
καλύτερα τους.
Μετά τα μνημόνια, τις σφαγές που υπέστησαν οι Συνταξιούχοι και την πανδημία ήρθε η ακρίβεια να μας δώσει τη
χαριστική βολή.
Έχουν παρθεί κάποια μέτρα από την κυβέρνηση αλλά όσο
διαρκεί αυτή η κρίση είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Η Διοίκηση του Σωματείου διεκδίκησε νομικά τα αναδρομικά των μνημονιακών νόμων του 11μηνου και περιμένουμε

Από την Έφορο
Φωτεινή
Κουλοβασιλοπούλου

την απόφαση του ΣτΕ για την καταβολή των περικοπών δώρων
και επικουρικών. Επίσης είμαστε σε νομική οδό για τον επανυπολογισμό των συντάξεών μας.
Στο ταμείο μας δεν προχωρά ακόμα τίποτα, γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τους νόμος 4387/16 ( Ν. Κατρούγκαλου) και 4670/20 ( Ν. Βρούτση) που η ιδία ψήφισε.
Συνάδελφοι, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες για να
μπορούμε να κυκλοφορούμε στα μέσα μεταφοράς που εργαστήκαμε πάνω από 35 χρόνια ελεύθερα.
Όταν ήμασταν στο Σωματείο Εργαζομένων είχαμε πρωτοστατήσει οι άνεργοι να μετακινούνται δωρεάν. Οι πραγματικοί

Ταμειακή Διαχείριση
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων
για το έτος 2021

Κυρίες και Κύριοι,
Τη χρονιά που πέρασε το Σωματείο μας ήταν φτωχό στις πολιτιστικές του εκδηλώσεις λόγω των απαγορευτικών μέτρων της πολιτείας με αιτία τον κορωνοϊό.
Μόνο μία εκδρομή πραγματοποιήσαμε στην Πολωνία. Όμως παρά την πανδημία
του Covid-19 εμείς όλοι του Δ.Σ. προσπαθήσαμε και κατορθώσαμε να διατηρήσουμε ανοιχτά τα γραφεία του Σωματείου μας και να δεχόμαστε καθημερινά
όλους τους συναδέλφους μας συνταξιούχους και αυτό θα κάνουμε όταν με τη
δική σας ψήφο στις εκλογές που θα γίνουν σε λίγες μέρες θα μας δώσετε και
πάλι την εντολή για να σας εκπροσωπήσουμε και την επόμενη τριετία.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας καλώ όλες και όλους να συμμετάσχετε στις εκλογές του Σωματείου που θα γίνουν στις 15 και 16 Ιουνίου στα
γραφεία μας στον Πειραιά.

Χαιρετισμός του Προέδρου του Σωματείου
Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ
Παναγιώτη Κοντογιάννη
Καλημέρα σε όλους, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, και αισθάνομαι ιδιαίτερα
ευτυχής όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας. Μου δίνεται η ευκαιρία να βρεθώ με τους παλιούς μου συνάδελφους,
τους ανθρώπους που γνώρισα όταν πρωτοήρθα στον
ΗΣΑΠ. Κοιτάζω την αίθουσα, βλέπω φίλους και συνάδελφους, ανθρώπους που τους έχω στην καρδιά μου.
Μετά από 10 και πλέον χρόνια της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ ένα
είναι βέβαιο. Η λέξη συνάδελφος έχει πολύ πιο μεγάλη αξία εδώ σε εμάς από ότι
έχει στην υπόλοιπη εταιρεία.
Η εποχή που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη για εμάς τους εργαζόμενους.
Βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης για να υπογράψουμε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και οι προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Προέκυψε πριν λίγους μήνες το πόρισμα ενός ελέγχου των οικονομικών της
εταιρείας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί το
σύνολο των παροχών που απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις, παράνομο και
απαιτεί από την εταιρεία να ζητήσει από εμάς, τους εργαζόμενους, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα, όλα τα χρήματα που έχουμε πάρει μέσω Συμβάσεων.
Σε αυτήν την δύσκολη στιγμή χρειάζεται από την πλευρά των εργαζομένων αγώνας.
Μας έχετε στηρίξει σε όλες τις δυσκολίες μας και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Θα
χρειαστούμε και σε αυτήν τη φάση στήριξη.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε και φιλοξενείτε
στην εφημερίδα σας τις ειδήσεις και τα νέα που κυκλοφορούμε στο φυλλάδιο που
εκδίδουμε κάθε μήνα.
Καλή επιτυχία στις εργασίες της συνέλευσής σας.

όμως άνεργοι και όχι κάποιοι-κάποιες από επιλογή τους, δεν
δούλεψαν ποτέ και εμείς μετά από τόσα χρόνια προσφοράς
να τρέχουμε πίσω από άλλο επιβάτη για να μπούμε στα μέσα.
Συνάδελφοι οι εκλογές του Σωματείου θα γίνουν στις 15
και 16 Ιουνίου, θα μου πείτε πως είναι καλοκαίρι, δεν γίνεται
όμως διαφορετικά γιατί λειτουργούμε με παράταση με απόφαση του Πρωτοδικείου.
Συνάδελφοι η δύναμη του Σωματείου δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου γινόμαστε λιγότεροι, υπάρχουν όμως συνάδελφοι που δεν έχουν έρθει για την εγγραφή τους, πρέπει να
συμμετέχουμε όλοι στο Σωματείο και σε όλες τις δράσεις του.

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα
του Σωματείου Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ
Γιάννη Κολαΐτη
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι
ανάμεσά σας, που μου δίνετε το βήμα ως Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων μαζί με τον Πρόεδρο τον
Παναγιώτη Κοντογιάννη, για να απευθύνουμε χαιρετισμό
στην Γενική σας Συνέλευση.
Έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε ένα από τα ιστορικότερα Σωματεία με τις μεγαλύτερες κατακτήσεις, ένα Συνδικάτο που αποτελεί για χρόνια σημείο αναφοράς στο χώρο
του Συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.
Στις δύσκολες στιγμές που συνεχίζει να περνά η χώρα μας, είμαστε όλοι εδώ, η οικογένεια των ΗΣΑΠ, αντλώντας διδάγματα από την μακροχρόνια εμπειρία σας, ώστε να
συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις κοινές μας κατακτήσεις, να συνεχίσουμε να δίνουμε αγώνες προς όφελος όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων μας.
Καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Τοποθέτηση του Μανώλη Φωτόπουλου
στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη
Γενική μας Συνέλευση και στους χώρους του Μουσείου
μας, του Μουσείου που ανήκει σε όλες και όλους τους
Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ.
Και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, που καθημερινά βρίσκονται στα Γραφεία και εξυπηρετούν όχι μόνο
τους Συνταξιούχους, αλλά βοηθάνε και στηρίζουν το Μουσείο μας όποτε τους ζητηθεί.
Έξω και μακριά από κόμματα και παρατάξεις.
Στις Εκλογές να διαλέξουμε αυτούς που θέλουν και μπορούν.

Χαιρετισμός του Προέδρου
του Σωματείου συνταξιούχων
ΣΤΑ.ΣΥ Θανάση Μάστακα
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να πάρω
τον λόγο στη συνέλευση του ιστορικού Σωματείου σας.
Αρχίζοντας θέλω να επισημάνω η ζωή μέρα με την
ημέρα γίνεται πιο δύσκολη για όλο τον κόσμο ιδίως για
εμάς τους συνταξιούχους που τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε
μέσα από τα σωματεία μας είναι πολλά και δυστυχώς χρονίζουν, αντί να δοθούν
λύσεις οι υπεύθυνοι μας αγνοούν βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες.
Συνάδελφοι πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι ενωμένοι να διεκδικήσουμε δυναμικά τη λύση τους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το σωματείο μας θα είναι
κοντά σας όποτε αυτό μας ζητηθεί για κοινούς αγώνες.
Καλή επιτυχία στις διαδικασίες σας που σήμερα ξεκινάτε για την ανάδειξη
του νέου σας Δ.Σ.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
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Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής: Ανδριοπούλου Ρουμπίνη, Ζαχαράκης Συμεών, Καλαντζής Αναστάσιος, Αργυρόπουλος Δημήτριος και
Σπάρος Ευστάθιος που είχαν εκλεγεί
από την Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση του Σωματείου μας στις 26
Μαΐου 2022, μαζί με την κυρία Ελένη
Μαγουλιώτη που είχε οριστεί Δικαστική Αντιπρόσωπος από τον Δικηγορικό Σύλλογο του Πειραιά και αφού
παρέλαβαν από την απερχόμενη Διοίκηση του Σωματείου τα αντίγραφα του
Μητρώου με τα μέλη που έχουν σύμφωνα με το Καταστατικό το δικαίωμα
να ψηφίσουν, καθώς και το εκλογικό
υλικό (ψηφοδέλτια, φάκελοι, σφραγίδα κ.λπ.) έλεγξαν την κάλπη και αφού
βεβαιώθηκαν ότι ήταν άδεια την
σφράγισε η δικαστικός αντιπρόσωπος,
και κατόπιν κήρυξε την έναρξη της

Π ΡΑ ΚΤ Ι Κ Ο ΑΡ ΧΑ ΙΡ ΕΣ Ι ΩΝ
Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής
Επιτροπής του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καθώς και
εκπροσώπων για το Συνέδριο της Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.).
ψηφοφορίας. Οι εκλογές έγιναν σε
δύο ημέρες 15 και 16 Ιουνίου 2022 στα
γραφεία του Σωματείου μας στον Πειραιά από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις
17:00 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες
στην εκλογική διαδικασία προσήρχοντο ένας-ένας δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα
βιβλία του Μητρώου του Σωματείου ,
έπαιρναν τα ψηφοδέλτια που ήταν
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από
δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,

μαζί με τον φάκελο, αποσύρονταν σε
ειδικά για τον σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο, όπου σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονόματα
των υποψηφίων επανερχόμενοι και
αφού γράφονταν στο τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας έριχναν τον φάκελο στην κάλπη. Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά χωρίς κανένα
πρόβλημα μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί, δηλαδή από τις 8:00 το πρωί μέχρι της 17:00 και τις δύο ημέρες οπότε
αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε

άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της
ψηφοφορίας. Στη συνέχεια ανοίχτηκε
η κάλπη, αφού διαπιστώθηκε από τη
Δικαστική Αντιπρόσωπο το απαραβίαστο, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια
και αφού συμφωνούσαν με τους εγγεγραμμένους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, έγινε η διαλογή τους. Στους
εκλογικούς καταλόγους του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ ήταν κατά την
ημέρα των εκλογών συνολικά εγγεγραμμένοι και ταμειακά εντάξει 1867
μέλη.
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο
ψηφοφορίας βρέθηκαν ότι συμμετείχαν στην ψηφοφορία 667 άτομα. Από
τα 667 ψηφοδέλτια έγκυρα ήταν 667
και άκυρα ουδέν.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εφορευτικής Επιτροπής
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στη Γενική Συνέλευση της 26 Μαΐου 2022, σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν
στα γραφεία του Σωματείου μας στις 15 και 16 Ιουνίου 2022 παρουσία της Δικαστικού Αντιπροσώπου
κας. Ελένης Μαγουλιώτη που είχε ορίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και τους εκπροσώπους για το Συνέδριο της Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε)
ΕΨΗΦΙΣΑΝ
ΕΓΚΥΡΑ
ΑΚΥΡΑ

667 συνάδελφοι
667
0

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σταυροί προτίμησης
ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 410
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ338
ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 306
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
305
ΜΑΞΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 274
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ
188

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης που
πήραν οι υποψήφιοι κατά τη σειρά της εκλογής του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σταυροί προτίμησης
1. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

504

2. ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

422

3. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

416

Σταυροί προτίμησης
1. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 487
2. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
443
3. ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
358
4. ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ 230
5. ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΑΓΓΕΛΗ
212
Έτσι με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα εκλέγονται για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ κατά σειρά επιτυχίας οι
παρακάτω:

4. ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5.ΣΚΑΡΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

373

6. ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

322

7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
του ΗΛΙΑ

321

8. ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 309
9. ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 308
10. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ

297

11. ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ 291
12. ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 89
13. ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

79

14. ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 69
15. ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 66
16. ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
2. ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4.ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5.ΣΚΑΡΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
6. ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
του ΗΛΙΑ
8 ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
9 ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ
11. ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ

17. ΓΑΛΙΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

50

18.ΚΑΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

2. ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
4. ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΓΑΛΙΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
7. ΚΑΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΞΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Για εκπρόσωποι στο Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας τακτικά μέλη οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
Σημειώνεται ότι οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά
και χωρίς καμία ταλαιπωρία των ψηφοφόρων.
Το παρόν πρακτικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:
Η Δικαστική Αντιπρόσωπος
Ελένη Μαγουλιώτη
Η Εφορευτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ζαχαράκης Συμεών Καλαντζής Αναστάσιος
Tα Μέλη
Ανδριοπούλου Ρουμπίνη,
Αργυρόπουλος Δημήτριος, Σπάρος Ευστάθιος
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Μακάρι να μην διαψευστούν οι προσδοκίες μας.
Τη διετία που έφυγε πικράθηκαν πρόσωπα.
Κατακρίθηκαν αποφάσεις – Δοκιμάστηκαν αντοχές – Ταλαιπωρήθηκαν σχέσεις.
Είθε η πανδημία να αποτελέσει παρελθόν.
πό την 1η Ιουνίου 2022 η χώρα μας με απόφαση
της Κυβέρνησης αλλάζει σελίδα σε ό,τι αφορά
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας λόγω
του ιού Covid-19. Oι περιορισμοί είναι ελάχιστοι πλέον
έως και μηδενικοί. Οι αρμόδιοι επιστήμονες και η κυβέρνηση, έκριναν ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπουν τη χαλάρωση που από
την 1η Ιουνίου απολαμβάνουμε οι Έλληνες και οι επισκέπτες μας. Μακάρι να μη διαψευστούν οι προσδοκίες μας. Παρακαλούμε και επιθυμούμε η πορεία μας
στο εξής να είναι ανέφελη σε ό,τι αφορά την υγειονομική κρίση που ταλάνισε επί δύο και πλέον χρόνια την
παρελθούσα περίοδο και αντιλαμβανόμαστε ότι ο άνθρωπος όταν θέλει υπομένει καρτερικά προκειμένου
να αντέξει και να επιζήσει.
Όντως όσα έλαβαν χώρα, εντός και εκτός Ελλάδας,
θυμίζουν πολεμική κατάσταση, αυτή που απαιτεί εγρήγορση και προετοιμασία, υπακοή και προσοχή, ετοιμότητα και εντιμότητα. Η συντριπτική πλειονότητα του λαού μας κράτησε στάση σύνεσης και σοβαρότητας. Λάθη
έγιναν από όλες τις πλευρές, ίσως να ήταν λόγω της
απειρίας περί της ασθένειας, της επιθετικότητάς της και
των παραλλαγών της. Ξαφνιάστηκαν οι πάντες. Παλέψαμε με τα θηρία του φόβου, της απομόνωσης, του
ελέγχου και οι πιο πολλοί έχουμε βγει μέχρι τώρα νικητές. Χιλιάδες συνάνθρωποί μας που νόσησαν, άλλοτε
άθελά τους, κάποτε και με υπαιτιότητά τους, δεν τα κατάφεραν, νικήθηκαν από τον κορωνοϊό. Τους θρηνούν
οι οικείοι τους, τους αναζητά ο περίγυρός τους, τους
στερείται η κοινωνία. Ας τους αναπαύσει ο Θεός. Πολύ

Α

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου
περισσότεροι είναι εκείνοι που πειράσθηκαν από τον ιό
αλλά θεραπεύθηκαν, ταλαιπωρούμενοι αρκετοί, όμως
για πολύ καιρό, έπειτα από τις παρενέργειες ης νοσηλείας τους στον ψυχοσωματικό τους κόσμο. Πρέπει εδώ
να εξαρθεί η αυτοθυσία του προσωπικού των νοσοκομείων. Η συντριπτική πλειονότητα έμεινε στην πρώτη
γραμμή της μάχης, με αντίξοες συνθήκες, με εξαντλητικά ωράρια, με δυσκολίες του ότι δεν γνώριζαν ακριβώς την ασθένεια, με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους.
Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έμειναν πιστοί στα
όσα ορκίστηκαν και σε ό,τι ανέλαβαν με την τοποθέτησή
τους, σε όποια θέση και αν είχαν, όσο σημαντική αν ήταν
ή ασήμαντη αν φαινόταν.
Θλιβερή παραφωνία ήταν και είναι οι αντιρρησίες
υγειονομικοί. Με διάφορα προσχήματα δεν ακολούθησαν τις οδηγίες των προϊσταμένων τους, γι’ αυτό και
έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Έθεσαν την προσωπική
ιδεολογία υπεράνω του καθήκοντος. Να σκεφτούμε
στρατιωτικούς σε ώρα πολέμου έθεταν ερωτήματα αν
υπάρχει πόλεμος, αν είναι καλά τα όπλα, αν υπάρχει
κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο, αν πρέπει να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή. Με την πρώτη τους άρνηση θα τους κατέτασσαν στους προδότες, στους

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
Τελικά αναρωτιέμαι που πάμε οι άνθρωποι? Κάθε
χθες καλύτερο, κάθε σήμερα χειρότερο, κάθε αύριο
τι?
Στην απόλυτη καραντίνα για την πανδημία, εγώ
τουλάχιστον ένοιωθα μια σιγουριά, μια ησυχία, μιας
και τα ανθρώπινα θηρία, ήταν μαντρωμένα!
Οι ληστείες, τα τροχαία, οι φόνοι είχαν λουφάξει.
Πιστεύω ότι οι παράνομοι πάσης φύσεως είχαν ταμπουρωθεί στην ασφάλεια του σπιτιού τους μην τύχει
και τους τρακάρει ο κορονοιος και χάσουν την πολύτιμη ζωή τους.
Γιατί αυτό είναι σίγουρο. Όσο πιο παραβατικά είναι
κάποια άτομα στον πλανήτη, τόσο λατρεύουν τον
εαυτούλη τους!
Είναι αποδεδειγμένο, διότι οι πράξεις τους δείχνουν ότι αδιαφορούν για τον πόνο που προξενούν
στους συνανθρώπους τους με τις κάθε είδους παράβασεις τους. Σκοτώνουν, ληστεύουν, κακοποιούν και
όταν πετυχαίνουν το σκοπό τους σίγουρα πανηγυρίζουν!
Μέσα μου αναρωτιέμαι γατί αυτά τα πλάσματα,
που σαν καλούπι δε διαφέρουν και από τον πιο ενάρετο άνθρωπο… Μήπως να ψάχναμε, στο πριν, τότε
που όλοι αυτοί γεννήθηκαν τρυφερά αθώα βρεφάκια
που τους έφτανε ένας μητρικός θηλασμός ή ένα
μπιμπερό ξένο γάλα, για να χορτάσουν και να παραδοθούν στον αγγελικό και αγνό ύπνο που μόνο τα
αθώα και αγνά πλασματάκια μπορούν να απολαύσουν.

επίορκους, στους φυγόπονους. Μη παραπονιούνται οι
υγειονομικοί, πόλεμο είχαμε, χωρίς να ξέρουμε καλά
καλά τον εχθρό. Μακάρι εκ του αποτελέσματος να φανεί η ορθότητα των αποφάσεων και όχι για χάρη της
οικονομίας, του τουρισμού, της ψυχολογίας να καταφύγουμε μόνο σε ανακωχή με το πρόβλημα.
Το φθινόπωρο θα έρθει, μην επανέλθουμε στα ίδια
και χειρότερα λόγω της απερισκεψίας μας και της
απροσεξίας μας. Χρειάζονται ακόμα επιφύλαξη και
προφύλαξη. Μπορεί να τρέχουν οι ανάγκες, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ο εφησυχασμός δεν ωφελεί, μήτε
η παραπληροφόρηση, ούτε, βέβαια και η τρομοκρατία.
Τη διετία που πέρασε πικράθηκαν πρόσωπα, κατακρίθηκαν αποφάσεις, ταλαιπωρήθηκαν σχέσεις, δοκιμάστηκαν αντοχές. Ο απολογισμός, μακρύς και επώδυνος. Δύο χρόνια γεμάτα ανασφάλεια, άγχος, απομόνωση. Πάμπολλες ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες περιορίστηκαν, ελέχθηκαν, αναβλήθηκαν.
Ανετράπησαν πολλά, άλλαξαν αρκετά. Όλα πέρασαν
και σήμερα ευχή όλων μας είναι η πανδημία να λάβει
τον δρόμο της επιδημίας με ανάλογη αντιμετώπιση και
αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Καλή η προσδοκία, καλύτερος ο ρεαλισμός, όμως καλύτερη είναι η αλήθεια.
Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα
αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, σκέψεις
και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα και όχι κατ’ ανάγκη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Καλλιεργήστεσταπαιδιάσαςτα3Σ

Αυτή η φάση κρατάει τόσο λίγο.
Και δυστυχώς κανείς δε τη θυμάται! Είτε αυτοί
που τα έφεραν στον κόσμο τα λατρεύουν πάνω κι απ
τη ζωή τους, είτε για κάποιους άλλους είναι απλώς
αντικείμενα.
Προβληματίζομαι, ψάχνω κι αναλύω!
Είναι δυνατόν να φροντίζεις ένα πλάσμα με απέραντη αγάπη και στοργή, με φροντίδα και ηθικές
αξίες, να το στηρίζεις ώσπου να δυναμώσουν τα δικά
του φτερά, ώστε να μπορεί να πετάξει με σιγουριά,
σε όποιες καιρικές συνθήκες στην πορεία της ζωής?
Αν όλα αυτά τα πάρει απλόχερα πιστεύω πως θα είναι
δύσκολό να επιλέξει τις παραβάσεις.
Μέσα σε όλες τις τραγωδίες, ζούμε και κάτι πρωτόγνωρο και σπάνιο με το θάνατο αθώων παιδιών
που πιθανόν να πέταξαν στους ουρανούς χωρίς την
έγκριση του Παντοκράτορα! Ίσως τα δάγκωσε «οχιά»!
Ίσως με δικτατορική συμπεριφορά του αποφασίζουμε και εκτελούμε! Φρίκη και να το σκεφτόμαστε!
Α! ναι και η νέα μόδα της ρωσικής ρουλέτας.
Τα νεαρά παιδιά, λανσάρουν μια μόδα κόντρα στο
θάνατο. Αποφασίζουν να δημιουργήσουν δολοφόνους, ανύποπτους οδηγούς που αν τα αντανακλαστικά τους δεν είναι σε εγρήγορση, θα πέσουν στην παγίδα, αυτών των παιδιών που σίγουρα αυτή τους η
τρέλα έχει βάση την οικογενειακή τους αγωγή.
Γνώμη μου, όλα ξεκινάνε από την τρυφερή ηλικία.
Αν τα υλικά σε ένα οικοδόμημα είναι σκάρτα, κάποια
στιγμή το οικοδόμημα θα πέσει.

Και τα υλικά για το οικοδόμημα στοιχίζουν. Είναι
όλα θέμα ύλης, που σημαίνει τίμιος κατασκευαστής
ή απατεώνας.
Ενώ τα υλικά για έναν σωστό άνθρωπο, είναι δωρεάν αρκεί να υπάρχουν από γενιά σε γενιά! Αγάπη,
στοργή, αγάπη , στοργή! Αρκεί να θωρακίζουν τα
πλάσματα που φέρνουν στον κόσμο με τα τρία Σ.
Σκέψη, Συναίσθημα, Συμπεριφορά.
Ξέρω οι σύγχρονοι άνθρωποι ίσως δεν σκέφτονται
έτσι. Οι σπουδές , τα πτυχία, η τεχνολογία, η μόδα,
τα σκισμένα παντελόνια που πίστευα εγώ η ρομαντική ότι συμβολίζουν την απλότητα και την ταπεινοσύνη, ώσπου έμαθα ότι ένα σκισμένο τζην στοιχίζει πιο
πολύ από ένα γερό και το κακό είναι ότι δεν τα φορούν μόνο οι ανώριμοι έφηβοι αλλά και οι ανώριμοι
γενικώς! Τέλος πάντων αυτό είναι το λιγότερο, ο καθένας να ντύνεται όπως νιώθει, ζούμε στην εποχή
της ελεύθερης έκφρασης και μακάρι αυτή η ελευθερία να ήταν μόνο στο σκισμένο τζην.
Τι να κάνουν οι άνθρωποι του σήμερα, βάλλονται
από παντού. Η μόλυνση του πλανήτη, οι πανδημίες,
οι ανεργίες, ο φόβος των πυρηνικών και γενικά η
αβεβαιότητα για το αύριο…
Ας ελπίσουμε να είναι καλλίτερο από το Σήμερα!
Ευτυχώς δυο λέξεις θωρακίζουν τη δύναμη των
απλών ανθρώπων!
Δύο μαγικές λέξεις : Ελπίδα και Υγεία…!
Και φυσικά να εφαρμόζουν τα τρία Σ! Σκέψη, Συναίσθημα, Συμπεριφορά!
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Ειδ ήσε ις με λ ίγα λόγια
1η Μαΐου

2 Μαΐου

2 Μαΐου

3 Μαΐου

3 Μαΐου

4 Μαΐου
6-8 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου

8 Μαΐου
9 Μαΐου
9 Μαΐου

10 Μαΐου
10 Μαΐου

12 Μαΐου

14 Μαΐου

15 Μαΐου
16 Μαΐου

16 Μαΐου

17 Μαΐου

18 Μαΐου

18 Μαΐου

Άρση των περιοριστικών μέτρων της
πανδημίας. Απομένει η χρήση μάσκας
σε εσωτερικούς χώρους. Δεν είναι
αναγκαία η επίδειξη πιστοποιητικού
εμβολιασμού.
Από ανακοπή καρδιάς πέθανε 29χρονος ποδοσφαιριστής στην περιοχή της
Λαμίας μέσα στο γήπεδο.
Στην Αθήνα βρίσκεται το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου προσκεκλημένοι της
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Εγκαίνια του νέου τερματικού σταθμού
υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη από τον Πρωθυπουργό ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και των ηγετών της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της
Βόρειας Μακεδονίας.
Σε 10ετή κάθειρξη κρίθηκαν οι κοσμηματοπώλης και ο μεσίτης για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου που έγινε
τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Γλάδστωνος στην Αθήνα.
Πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο ο
Ολυμπιακός.
11ο Συνέδριο της Ν.Δ.
Ψηφοφορία για την ονομασία της Γερμανικής Βουλής.
Στο Κίεβο η Πρόεδρος της Γερμανικής
Βουλής.
Τηλεδιάσκεψη είχαν οι ηγέτες της G7
με τον Ζελένσκι.
Η σύζυγος του Προέδρου των ΗΠΑ στο
Κίεβο.
Στην Σύμη βρέθηκε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τις εκδηλώσεις της 77ης
Επετείου παραδόσεως των στρατευμάτων κατοχής.
179.005 άτομα ψήφισαν για την αλλαγή
του ονόματος του ΚΙΝΑΛ.
Νέος Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα ο Τζορτζ Τσούνης.
Στα Αραβικά Εμιράτα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Ο υιός του Δικτάτορα Μάρκος εξελέγη
Πρόεδρος στις Φιλιππίνες.
Ψηφίστηκε από τη βουλή των Ελλήνων
η πενταετής ανανεωμένη συμφωνία
αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας –
ΗΠΑ.
Μακελειό στο Μπούφαλο των ΗΠΑ.
27χρονος μπήκε σε κατάστημα σκότωσε 10 άτομα και τραυμάτισε 3.
Στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Με ποσοστό 99,05% επανεξελέγη Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας.
Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν
στον Λευκό Οίκο. Συζήτηση για όλα τα
θέματα.
Στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.
Στον Ολομέλεια του Κογκρέσου και της
Γερουσίας μίλησε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η Φινλανδία και η Σουηδία έκαναν αίτηση για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ.
Υπάρχουν αντιδράσεις από την Τουρκία.
Απόφαση του Υπουργείου Υγείας για

18 Μαΐου
19 Μαΐου

19 Μαΐου

20 Μαΐου
21 Μαΐου

21 Μαΐου
22 Μαΐου

24 Μαΐου

24 Μαΐου

26 Μαΐου

27 Μαΐου
28 Μαΐου
28 Μαΐου

28 Μαΐου
29 Μαΐου
29 Μαΐου
30 Μαΐου

31 Μαΐου
1η Ιουνίου

2 Ιουνίου

3 Ιουνίου
4 Ιουνίου
4 Ιουνίου

5 Ιουνίου

6 Μαΐου
8 Ιουνίου

κατάργηση της μάσκας σε καταστήματα, αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ.
Αυτοκτόνησε στον Κολωνό 14χρονος
μαθητής, ερευνώνται τα αίτια.
Πρόβλημα στη Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού λόγω πτώσης δένδρων στη γραμμή. Διακοπή κυκλοφορίας σε μεγάλο
τμήμα για 3 ώρες.
Έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 79
ετών ο Βαγγέλη Παπαθανασίου ήταν
διεθνής καλλιτέχνης.
Τα πρώτα κρούσματα της ευλογιάς των
πιθήκων εντοπίστηκαν στη χώρα μας.
Μεγάλες καταστροφές στο Ολυμπιακό
Στάδιο στον αγώνα ΠΑΟ-ΠΑΟΚ για το
κύπελλο Ελλάδας. Νικητής ο ΠΑΟ με
σκορ 1-0.
Μεγάλες πλημμύρες στο Μπαγκλαντές
με 60 νεκρούς.
Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της
Βοστώνης μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μακελειό σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας. 18χρονος ένοπλος εισήλθε στο
σχολείο και σκότωσε 19 παιδιά και 2
δασκάλες.
Κρούσμα λέπρας σημειώθηκε σε
65χρονη που νοσηλεύεται χωρίς η κατάστασή της να προκαλεί ανησυχία.
Οι Φρουροί του Ιράν αιχμαλώτισαν δύο
ελληνικά πλοία.
Φονικές πλημμύρες στην Βραζιλία με
84 νεκρούς.
Πρωταθλήτρια ομάδα στην Ευρώπη
στο ποδόσφαιρο η Ρεάλ Μαδρίτης. Νίκησε την Λίβερπουλ 1-0.
Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δάκης ήταν 79 ετών.
Νεροποντές και χαλαζοπτώσεις έπληξαν την βόρεια Ελλάδα.
Σύνοδος των 27 κρατών της Ε.Ε. στις
Βρυξέλες.
Ο Υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα για συνομιλίες με την Ελληνική Κυβέρνηση.
Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στα
ακριτικά νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
Νέο μακελειό στις ΗΠΑ. Ένοπλος εισέβαλε σε νοσοκομείο σκοτώνοντας 4
τραυματίζοντας 10.
Εκτροχιασμός τρένου στη Νότια Γερμανία με 3 νεκρούς και 60 τραυματίες.
Το πρώτο καυτό τεστ με 61 φωτιές στη
χώρα.
Μεγάλη πυρκαγιά σε Άνω Γλυφάδα –
Πανόραμα Βούλας – Βάρη και Κορωπί.
Μεγάλες ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα,
δένδρα.
Έκρηξη σε αποθήκες με κοντέινερ στο
Μπαγκλαντές με 49 νεκρούς και πάνω
από 450 τραυματίες.
70 χρόνια της Βασίλισσας της Αγγλίας.
Εορτάστηκε το πλατινένιο ιωβηλαίο.
Στην Αθήνα για συνομιλίες επρόκειτο
να έρθει σήμερα η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ. Όμως λόγω νόσησης από κορωνοϊό δεν ήρθε.

9 Ιουνίου

Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα.
10 Ιουνίου
Στην Θεσσαλονίκη σε δείπνο εργασίας
ο Καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ
Σολτς.
11 Ιουνίου
Ευρέθηκε και δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα.
Μεγάλες πλημμύρες στην Ορεστιάδα
11 Ιουνίου
πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις,
καταστράφηκαν καλλιέργειες.
12 Ιουνίου
Πρώτος γύρος βουλευτικών εκλογών
στην Γαλλία. Δεν υπήρξε νικητής.
Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών κ.
14 Ιουνίου
Λίντνερ στην Αθήνα.
Πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ η
16 Ιουνίου
ομάδα του Ολυμπιακού. Νίκησε την
ομάδα του ΠΑΟ στον τελικό.
Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός
16 Ιουνίου
Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αναγορεύτηκε επίτιμος καθηγητής του ΕΑΠ στον
Τομέα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
17 Ιουνίου
Στην Κύπρο για συνομιλίες με τον
Πρόεδρο κ. Αναστασιάδη ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
18 Ιουνίου
Ναυάγιο με 112 μετανάστες ανοιχτά της
Μυκόνου. Πνίγηκαν 8 μετανάστες.
19 Ιουνίου
Δεύτερος γύρος βουλευτικών εκλογών
στην Γαλλία. Δεν υπήρξε και πάλι νικητής.
20 Ιουνίου
Στο Κάιρο έγινε η 5η τριμερής συνάντηση των Υπουργών Άμυνας ΕλλάδαςΚύπρου-Αιγύπτου.
21 Ιουνίου
Έπεσε η Κυβέρνηση του Ισραήλ. Νέο
εκλογές τον Οκτώβριο.
22 Ιουνίου
Στην Ιταλία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας
Μάριο Ντράνκι.
22 Ιουνίου
Πολιτική κρίση στην Βουλγαρία. Έπεσε
η Κυβέρνηση του Κίριλ Πέτκοφ.
22 Ιουνίου
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ισοπέδωσε το Αφγανιστάν. Πάνω από 1.000 νεκροί τεράστιες υλικές ζημιές.
22-24 Ιουνίου Συνάντηση κορυφής στις Βρυξέλλες
των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24 Ιουνίου
Σύγκρουση δύο ταχύπλοων σκαφών
στην Παλαιά Φώκαια με έναν τραυματία.
24 Ιουνίου
Μεγάλα συλλαλητήρια στην Αμερική
μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για απαγόρευση των αμβλώσεων.
25 Ιουνίου
Φονική επίθεση σε μπαρ του Όσλο με
δύο νεκρούς και 14 τραυματίες.
25 Ιουνίου
21 νεκροί σε κέντρο διασκέδασης νεαρών στην Αφρική, άγνωστα τα αίτια.
25 Ιουνίου
Μεγάλες συμπλοκές στα σύνορα Μαρόκου και Ισπανικού εδάφους αστυνομικών και δύο χιλιάδων προσφύγων.
Υπάρχουν 24 νεκροί και πάν από 13
τραυματίες.
26 Ιουνίου
Σύνοδος κορυφής των G7 για να συζητήσουν την επισιτιστική κρίση. Συναγερμός για την παγκόσμια κρίση λιμού.
26 Ιουνίου
Ισχυρό μπουρίνι προξένησε μεγάλες
καταστροφές στην περιοχή των Σερρών.
28-29 Ιουνίου Συνδιάσκεψη των κρατών του ΝΑΤΟ
στην Μαδρίτη.
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ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ο

ργή και αγανάκτηση διακατέχει
Συνταξιούχους και Εργαζόμενους
στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο
ΗΣΑΠ, όταν αντίκρισαν σε φωτογραφίες την
καταστροφή που προκάλεσαν οι ασύδοτοι
και ανεξέλεγκτοι Γκραφιτάδες, στα Ιστορικά
Ξύλινα Βαγόνια μέσα στο Αμαξοστάσιο του
Φαλήρου.
Ρωτάμε και περιμένουμε απαντήσεις:
α)Πώς και πότε εμπήκαν οι Γκραφιτάδες
στους καλά φυλασσόμενους χώρους του
Αμαξοστασίου από τους Σεκιούριτι;
β) Πότε ενημερώθηκε η Διοίκηση της
Εταιρίας για την καταστροφή;
γ)Ενημερώθηκαν οι Αστυνομικές Αρχές,
το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο
Πολιτισμού, από ποιους και πότε;
δ) Πότε έχουν προγραμματίσει να γίνει η
αποκατάσταση των ζημιών και ποιοι θα πληρώσουν για τις όποιες εργασίες;
Σημειώνουμε ότι:
Τα Ιστορικά Ξύλινα Βαγόνια συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν το έτος 2007
ύστερα από εντολή του τότε Υπουργού Μεταφορών κ. Μιχάλη Λιάπη, προς τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΗΣΑΠ και σημερινό Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ.
Νίκο Παπαθανάση.
Κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα των Δι-

οικητικών Συμβουλίων του Μουσείου των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Ενώ στους εσωτερικούς χώρους των Βαγονιών έχουν τοποθετηθεί από τους Μουσειολόγους που δημιούργησαν το Μουσείο
μας, φωτογραφίες από όλη την Ιστορική Διαδρομή των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Ζητάμε από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Τηλεοράσεις, Ραδιόφωνα, Εφημερίδες,
να μας βοηθήσουν και να αναδείξουν το όλο
θέμα, γιατί μόνο έτσι με την δημοσιότητα,
θα αναγκαστούν, να διερευνήσουν τα όσα

πιο πάνω καταγγέλλουμε με την καταστροφή
των Ιστορικών Ξύλινων Βαγονιών.
Αλλά και να προχωρήσουν στην άμεση
αποκατάστασή τους.
Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε το
Μουσείο μας, το Μουσείο που εδημιούργησαν, λειτουργούν και συντηρούν οι Συνταξιούχοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, χωρίς
να επιβαρύνουν κανέναν και χωρίς καμία
επιχορήγηση ή βοήθεια από το Υπουργείο
Πολιτισμού.
Με το ένα Ευρώ που καταβάλλουν κάθε
μήνα από τη σύνταξή τους οι 1.600 Συνταξι-

ούχοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, προσπαθούμε να καλύψουμε τα όποια λειτουργικά μας έξοδα.
Οι Εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου αποτελούνται από το Υπόγειο, Ισόγειο, Ημιώροφο, 1ο και 2ο όροφο.
Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι:
Το Μουσείο διαθέτει δύο Εργαστήρια, Βιβλιοθήκες, Σχεδιοθήκες, Αποθηκευτικούς
χώρους, εκατοντάδες Εκθέματα, Ιστορικές
Φωτογραφίες, Σχέδια, Έγγραφα, Υπηρεσιακές στολές κ.α. που διασώθηκαν με δικές
μας προσπάθειες.
Και Αίθουσα Εκδηλώσεων.
Λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας από τις 9 το πρωί, μέχρι τις 2 το μεσημέρι με Είσοδο Ελεύθερη.
Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από μεμονωμένους επισκέπτες Έλληνες και Ξένους,
Σχολεία, Ιδρύματα και Συλλόγους.
Πειραιάς 23 Μαΐου 2022
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Οι Πρόεδροι
Του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
Μανώλης Φωτόπουλος
Του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Ευθύμιος Ρουσιάς
Του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ
Π. Κοντογιάννης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ
υτό το μήνυμα το ακούμε συχνά
από τα μεγάφωνα των Σταθμών του
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ.
Για να προστατεύονται πρώτα και κύρια
οι επιβάτες από τυχόν ρυπάνσεις και κατά
δεύτερο λόγο οι αποβάθρες και τα Βαγόνια
από αυτούς που κρατάνε τα κυπελάκια με
τους καφέδες, τα αναψυκτικά, νερά και τα
σακουλάκια με τα τοστ, τυρόπιτες, σάντουιτς κ.λπ.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε σε διάφορους Σταθμούς να κατασκευάζουν μεταλλικά αναψυκτήρια είναι δε τόσο
καλαίσθητα που θα τα ζήλευε ακόμα και ο
Ερντογάν, γιατί θυμίζουν αναψυκτήρια από
τα Ανατολίτικα Παζάρια κάποιων χωριών
της Τουρκίας.
Γι’ αυτό πολλοί επιβάτες και ιδιαίτερα
τουρίστες τα φωτογραφίζουν και άλλοι φωτογραφίζονται χαμογελώντας περιμένονντας να πάρουν το κυπελάκι με τον καφέ για
να μπούνε στις Αποβάθρες και στα Βαγόνια
όπου τα μεγάφωνα συνεχίζουν να εκφωνούν στα Ελληνικά και Αγγλικά τα μηνύματα «Στις Αποβάθρες και στα βαγόνια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ».
Οι καφέδες, οι τυρόπιτες, τα αναψυκτι-

Α

κά, τα νερά και τα σάντουιτς όμως πωλούνται ελεύθερα μέσα στις εγκαταστάσεις των
Σταθμών.
Τώρα θα μας πείτε αυτοί που έδωσαν τις
άδειες για να κατασκευαστούν αυτά τα «Έργα Τέχνης» δεν γνωρίζουν τις απαγορευτικές αυτές διατάξεις;
Και βέβαια τις γνωρίζουν όμως, τις
αγνοούν και συνεχίζουν να δίνουν άδειες
για νέες κατασκευές.
Πρόσφατα είδαμε τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
των ΣΤΑ.ΣΥ. μέσα στον Ιστορικό και Διατηρητέο Σταθμό του Πειραιά, να τον ενημερώνουν σε ποιο σημείο θα κατασκευασθεί
ένα ακόμα μεταλλικό «Έργο Τέχνης» μπροστά από την «έξοδο κινδύνου» για να πουλάει καφέδες, αναψυκτικά, νερά, τυρόπιτες, σάντουιτς κ.α.
Ενώ τα μεγάφωνα δεν τους άφηναν να τον
ενημερώσουν και να ακούσει το τι του έλεγαν
γιατί μετέδιδαν το μήνυμα ότι: Στις Αποβάθρες και στα Βαγόνια «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ».
Τώρα το εάν οι κατασκευές αυτές επιτρέπονται όπως και οι φωτεινές πινακίδες
που έχουν γεμίσει τους τοίχους, μέσα και
έξω από τον Ιστορικό Σταθμό και το Κτίριο,
από τις σχετικές Διατάξεις, Νόμους, Προ-

εδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Αστυνομικές Διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεγάρου και του
Σταθμού, αυτά μπορούν και πρέπει άμεσα
να τα ελέγξουν οι Αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου
Μεταφορών και εάν είναι παράνομα να τα
ξηλώσουν και να καταλογισθούν ευθύνες
όπου υπάρχουν.
Λειτουργούν όμως τέτοιες υπηρεσίες;
Ναι εκεί που θέλουν.
Επειδή ίσως βρεθούν κάποιοι Συνάδελφοι και καλοπροαίρετα μας πούνε γιατί κάνουμε αυτή την κριτική για τις κατασκευές
των Αναψυκτηρίων.
Για να θυμηθούν λοιπόν οι παλαιότεροι
και να μάθουν οι νεώτεροι αναδημοσιεύουμε το Άρθρο με τίτλο «ανατολίτικο Παζάρι»
που είχαμε δημοσιεύσει στο υπ’ αριθ. 6
φύλλο του «Ηλεκτρικού» τον Δεκέμβριο
του 1995.
Τι γράφαμε:
«Σε ανατολίτικο παζάρι έχουν μετατρέψει τους περισσότερους σταθμούς του ηλεκτρικού οι διάφοροι αυτονύχηδες ενοικιαστές των καταστημάτων, περιπτέρων κ.λπ.,
χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας.

Ό,τι θέλει ο καθένας από αυτούς τους
κυρίους κατασκευάζει, καταστρέφοντας
την υπέροχη αρχιτεκτονική των σταθμών,
με αποκορύφωμα το περίπτερο «έκτρωμα»
στο Σταθμό του Πειραιά.
Όσον αφορά τώρα για τα τετραγωνικά
μέτρα που πρέπει να εκμεταλλεύονται σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία εξίσου σοβαρή. Με διάφορα τεχνάσματα προσθήκες,
βιτρίνες, ψυγεία, πάγκους κ.λπ., έχουν τριπλασιάσει ή τετραπλασιάσει τους χώρους
που έχουν ενοικιάσει.
Αλήθεια, η επιτροπή μισθώσεων πώς δικαιολογεί τις παρεμβάσεις αυτές;
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα διοίκηση της εταιρίας, θα αντιμετωπίσει άμεσα
το σοβαρό αυτό ζήτημα, για να δοθεί τέλος
στην ασυδοσία αυτή που εκθέτει δυσμενώς
την όλη εικόνα της εταιρίας.
Με αυτά τα χάλια των σταθμών κύριοι θα
ενταχθεί ο ΗΣΑΠ στο ΜΕΤΡΟ;»
Αυτά λέγαμε και γράφαμε πριν από 25
χρόνια. Δυστυχώς το 2022 η Ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά χειρότερη;
Πειραιάς 17 Μαΐου 2022
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ

ο Σαββάτο 21 και την Κυριακή 22 Μαΐου το Μουσείο
μας συμμετείχε στις Εορταστικές Εκδηλώσεις για
την Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
Αυτή την χρονιά χωρίς την παρουσία των Ιστορικών Ξύλινων Βαγονιών στην 3η Τροχιά του Σταθμού Πειραιά, όπως
γινότανε τα προηγούμενα χρόνια.
Η Συμμετοχή μας στο διήμερο των Εκδηλώσεων περιορίστηκε σε Ξεναγήσεις στους Εκθεσιακούς Χώρους και
με την Έκθεση Ιστορικών Φωτογραφιών σε έξι Ταμπλό έξω
από τους χώρους του Μουσείου, οι οποίες για μια ακόμα
φορά εντυπωσίασαν τους επισκέπτες.
Τα Ιστορικά Ξύλινα Βαγόνια είναι αλήθεια ότι μας έλειψαν.
Όταν όμως είδαμε σε φωτογραφίες το πώς τα κατάντησαν οι «Γκραφιτάδες» εξοργιστήκαμε, γι’ αυτό τα Διοικητικά Συμβούλια του Μουσείου, του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ
(πρώην Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ), με Δελτία Τύπου κατήγγειλαν την εγκληματική αυτή ενέργεια.
Απάντηση δυστυχώς καμία.
Αδιαφορία όχι μόνο από την Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ, αλλά

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Τ

και από τα Υπουργεία και Δημοσιογράφους.
Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι «Γκραφιτάδες» με πάρα πολύ
μεγάλη ευκολία έμπαιναν και μπαίνουν όποτε θέλουν «επιλεκτικά» στις εγκαταστάσεις του Ηλεκτρικού, χωρίς να τους

εμποδίζει, ή να τους ενοχλεί κανείς και καταστρέφουν ό,τι
βρούνε μπροστά τους.
Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι έχουν τόσο μεγάλη προστασία, γι’ αυτό και δεν τους ενοχλεί κανείς, λες και το κά-

νουν επίτηδες για να διασύρουν τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο
και την Ιστορία του.
Βέβαια κάποια στιγμή και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα
(εάν παραμείνει στην θέση του) ο λαλίστατος κατά τα άλλα
κ. Δαμάσκος, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο των
ΣΤΑ.ΣΥ θα πρέπει να πούνε όχι μόνο στους Συνταξιούχους
και στους Εργαζόμενους, αλλά και στον φορολογούμενο
Ελληνικό Λαό, γιατί τα Βαγόνια του ΜΕΤΡΟ και των ΤΡΑΜ
είναι καθαρά και του Ηλεκτρικού δεν βλέπονται;
Τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση, που οι διορισμένες από τις εκάστοτε
Κυβερνήσεις Διοικήσεις των ΣΤΑ.ΣΥ κατάντησαν τον Ιστορικό Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.
Διαβάστε τις ενέργειες των Διοικητικών Συμβουλίων
του Μουσείου και των Σωματείων για την Διεθνή Ημέρα
Μουσείων και τα Ιστορικά Ξύλινα Βαγόνια.
Και την απάντηση του κ. Δαμάσκου το γιατί δεν ήρθαν
στον Πειραιά τα Βαγόνια.
Η Διοίκηση

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΓΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σε απάντηση σχετικού αιτήματος των Διοικητικών Συμβουλίων του Μουσείου και του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που είχαμε υποβάλει από τις 3
Μαΐου 2022 για την μετακίνηση των δύο Ιστορικών Ξύλινων Βαγονιών από το
Αμαξοστάσιο του Φαλήρου που βρίσκονται και φυλάσσονται, στην 3η Τροχιά
του Σταθμού Πειραιά, με την ευκαιρία των Εκδηλώσεων για την ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ, την Τρίτη 17 Μαΐου επήραμε την παρακάτω απάντηση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Χαράλαμπο Δαμάσκο.
«Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε η εταιρεία μας έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια εμπράκτως
στο Σωματείο σας, καθώς και στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, πιστεύοντας βαθιά στο πολιτιστικό έργο που διάγετε, προστατεύοντας την εθνική μας σιδηροδρομική κληρονομιά. Θα ήθελα όμως μετά λύπης μου να σας ενημερώσω,
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Συντήρησης, ότι δεν είναι εφικτή
η μεταφορά των ξύλινων βαγονιών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας

Μουσείου και των δράσεων που επιθυμείτε να υλοποιήσετε στις 22 Μαΐου 2022,
καθώς απαιτείται εξειδικευμένη συντήρηση και αναλυτικός έλεγχος της ικανότητας κύλισης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά τους, εργασίες
όπου δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».
Χαράλαμπος Δαμάσκος
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Σεβόμαστε την απάντηση που πήραμε και έτσι πρέπει να γίνεται κάθε φορά
που μετακινούνται τα Ιστορικά παροπλισμένα Οχήματα του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου, όχι μόνο για την προστασία τους, άλλα και για την ομαλή λειτουργία
της Συγκοινωνίας, αλλά και των Εργαζομένων.
Όμως η ίδια ευαισθησία υπήρξε και το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 όταν μετακινήθηκαν τα Ξύλινα Βαγόνια από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά που κόλλησαν στις πλαϊνές επιφάνειές τους Αφίσες για να διαφημίσουν Μπύρες;
Ρωτήθηκαν τότε οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Εταιρίας για την μετακίνησή

τους ή αδιαφόρησαν γιατί αυτό που τους ενδιέφερε ήταν τα ευρώ που πήραν;
Όπως ρωτήθηκαν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και λήφθηκαν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων των εγκαταστάσεων και του Τροχαίου Υλικού όταν μετακινήθηκε το Λειαντικό Φονιάς
από την Κηφισιά που σκόρπισε τον θάνατο στον συνάδελφό μας Πέτρο Γιάμαλη
και τον σοβαρό τραυματισμό και άλλων εργαζομένων;
ΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΔΗ
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ;
Το πόρισμα αυτών που διενέργησαν ελέγχους ολοκληρώθηκε;
Δόθηκε στην δημοσιότητα;
Εάν υπάρχει απάντηση την περιμένουμε για να την δημοσιεύσουμε στην
Εφημερίδα μας και σε σχετικό Δελτίο Τύπου.
Μέχρι σήμερα 29 Ιουνίου απάντηση δεν πήραμε.
Πειραιάς 18 Μαΐου 2022
Οι Διοικήσεις

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ - ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ
Απάντηση σε αυτούς που θέλουν να διαλύσουν και να καταστρέψουν το Μουσείο μας και τα γραφεία του Σωματείου Σσυνταξιούχων ηΣΑπ που στηρίζουν την λειτουργία του
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα τολμήσουν να υλοποιήσουν τα όποια σχέδιά τους:
ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.
Πριν από 78 χρόνια οι Γερμανοί κατακτητές Ναζί, είχαν υψώσει στην Ταράτσα
του Μεγάρου την Γερμανική Σημαία με την Σβάστικα.

Δωρεές
για το Μουσείο
• Παναγόπουλος Μιχάλης
• Βιτζηλαίος Ελευθέριος

Είναι η σημαία που είχαν κατεβάσει οι Τεχνίτες της Εταιρίας (ΕΗΣ) και η οποία
σήμερα βρίσκεται κλειδωμένη σε κάποια βιβλιοθήκη του Μουσείου.
Δεν γνωρίζουμε ποια οικονομικά συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις ανιστόρητες αυτές αποφάσεις που μας είχε ανακοινώσει χαμογελώντας
ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Νικόλαος Χαιρέτας όταν μας είχε
πει ότι θα κάνει έξωση στο Μουσείο και τα Γραφεία του Σωματείου.
Ούτε ποια Σημαία και ποιας Εθνικότητας, θα είναι η Σημαία που θα υψώσουν
στην Ταράτσα του Κτιρίου.

Αυτό όμως που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι δεν θα αφήσουμε τον
κάθε περαστικό και ανιστόρητο να διαλύσει και να καταστρέψει το Μουσείο μας.

ΟΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ
ΕΑΝ ΕΧΕΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΑΤΑΕΙ.
ΖΗΤΩ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
20,00 Ευρώ
30,00 Ευρώ

Δωρεές εις μνήμη
• Ο συνάδελφος Σαρατσιώτης Ηλίας κατέθεσε στη
μνήμη του θείου του Κώστα Καραγιώργου το ποσό των 25,00 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου.
• Ο συνάδελφος Σταυρόπουλος Γιάννη κατέθεσε στη
μνήμη της κόρης του Παναγιώτας το ποσό των
25,00 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου.
• Η κα. Κανζόλα Μαρία κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη Κανζόλα το ποσό των 50,00
Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Μουσείο λόγω
των καλοκαιρινών αδειών τον μήνα Αύγουστο θα παραμείνει κλειστό.
Από τον μήνα Σεπτέμβριο οι ημέρες και ώρες λειτουργίας θα είναι:

Από Τρίτη έως και Κυριακή το Μουσείο θα λειτουργεί:
Από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι.
Κάθε Δευτέρα θα είναι κλειστό.
Η Διοίκηση

Εκδηλώσεις στην Αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»
15-5-2022: Εκδήλωση Γενεθλίων του Μαθητή Αλκιβιάδη Παρασκευόπουλου. Συμμετείχαν 80 άτομα
19-26/5-2022: Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. Συμμετείχαν 419 άτομα.
19-6-2022:Εκδήλωση Γενεθλίων της Μαθήτριας Μάιρας Δρολαπά. Συμμετείχαν 90 Άτομα.
Σύνολο 589 άτομα

Επισκέψεις Σχολείων – Συλλόγων στο Μουσείο
11-5-2022: 38o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (32
άτομα)
14-5-2022: Γερμανοί τουρίστες (25 άτομα)
18-5-2022: Γυναικείο Σωματείο ΧΕΝ Ν. Φαλήρου (35
άτομα)

25-2-2022: Φοιτητές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15 άτομα)
18-6-2022: Σύλλογος Γαστρονομίας και Πολιτισμού
(20 άτομα)
Σύνολο 127 Άτομα

Πειραιάς 21 Μαΐου 2022
Οι Διοικήσεις

Δωρεές για τους Εκθεσιακούς χώρους
και τις Βιβλιοθήκες του Μουσείου
• Αλεξαντωνάκης Νίκος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ.
Εδώρισε για τους Εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου:
Ένα (1) Κανονισμό Κατασκευής και Λειτουργίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευμάτων Έκδοσης
10 Μαΐου 1928. Ένα (1) Κανονισμό Υπολογισμών Δαπανών Εκμεταλλεύσεως Γερμανικών Σιδηροδρόμων
Έκδοσης Δεκέμβριος 1927. Ένα (1) Εγκόλπιο Υπαλλήλου του ΕΚΤΕΛ Έκδοσης 2 Απριλίου 1968.
• Νίκας Κυριάκος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους Εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Μία (1) Άδεια οδηγού Ηλεκτροκίνητων Σιδηροδρομικών Οχημάτων και Αμαξοστοιχιών πολλαπλών
Μονάδων Αυτομάτου Επιτάχυνσης. Μία (1) Ταυτότητα
Ηλεκτροδηγού. Τέσσερα (4) Δελτία Ελευθέρας Έκδοσης 1988 και 2001 του πατέρα του και συναδέλφου μας Γιώργου Νίκα και της μητέρας του Αγγελικής
Νίκα. Ένα (1) Καταστατικό Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΗΣΑΠ.

