
Γ
ια εμάς τους συνταξιούχους καθώς και για πολλές άλ-
λες κοινωνικές ομάδες τα τελευταία δώδεκα χρόνια, 
έχουν, σχεδόν απόλυτα, τα χαρακτηριστικά μεγάλης 

και για να κυριολεκτούμε πλήρους φτωχοποίησης, καθώς οι 
συνεχείς περικοπές των συντάξιμων αποδοχών μας από το 
2010 μέχρι σήμερα, μας επέβαλαν πολιτική λιτότητας με 
διάρκεια και προοπτική περαιτέρω απομείωσης. Η λογική 
των ειδικών ήταν ότι, όλα αυτά, αποτελούν στην ουσία, έναν 
μεταρρυθμιστικό μηχανισμό, ικανό να δημιουργήσει από μό-
νος του, νέα δεδομένα, θετικής οικονομικής προοπτικής. 
Όμως τα γεγονότα επιβεβαιώνουν και μάλιστα πα-
νηγυρικά το αντίθετο.  

Η λιτότητα οδήγησε, με ακρίβεια το ει-
σόδημα του κάθε πολίτη σε μείωση 40% 
όλα αυτά τα χρόνια με συνεπακόλουθα 
τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας, το κλεί-
σιμο των επιχειρήσεων και τη φυγή, 
κυρίως των νέων, στο εξωτερικό, την 
κατάργηση του Κράτους Πρόνοιας και 
ένα σωρό άλλες οικονομικές και κοινω-
νικές παρενέργειες. Οι πολιτικοί μας 
καθώς και οι πολιτικοί της Ευρώπης άρ-
γησαν να ομολογήσουν επίσημα, ή ανεπί-
σημα ότι το πείραμα των μνημονίων που 
επέβαλαν στη χώρα μας δεν πέτυχε και αυτό 
είναι διαπίστωση από μεγάλους διεθνής ορ-
γανισμούς. Τα λογής-λογής εισαγόμενα ερ-
γαλεία σωστικής πολιτικής απέτυχαν παταγω-
δώς διότι είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα, μονομέρεια επι-
λογών, λάθος προσανατολισμό και αναίτια επιβολή αντικοι-
νωνικών και αντιοικονομικών μέσων.  

Έτσι φθάσαμε στο 2020 και ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα 
απαλλαγούμε από τα μνημόνια μας επισκέφτηκε ο φονικός ιός 
του Covid-19 που έσπειρε τον θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους 
της χώρας μας, κατά προτίμηση συνταξιούχους. Όμως τα προ-

βλήματα δεν έχουν αρχή και τέλος για εμάς τους συνταξιού-
χους καθώς όταν άρχισε να καταλαγιάζει ο φόβος του κορω-
νοϊού ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι απειλές από την Τουρ-
κία που εξαναγκάζουν τη χώρα μας να δαπανά τεράστια ποσά 
για να είναι σε πολεμική ετοιμότητα και η ενεργειακή κρίση 
που δημιουργεί, και από την άλλη οι οικονομικές παρενέργειες 
που συσσώρευσε στον πλανήτη και την Ευρώπη η αντιμετώπι-
ση του Covid-19 δημιουργούν ένα εκρηκτικό οικονομικό μείγμα 
που είναι αδύνατο να το επιφορτιστούν σήμερα οι συνταξιούχοι. 

Στην Ελλάδα, που ετοιμάζεται το 2023 για εκλογές, οι ανα-
τιμήσεις στα είδη βασικής διατροφής και οι τιμές στην 

ενέργεια προβληματίζουν τους πολίτες. Η ενέρ-
γεια συνεχίζει το τρέξιμό της, τα μεταφορικά 
κόστη, οι πρώτες ύλες είναι στα ύψη και οι 
ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ 

αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυ-
βέρνησης και αντιπολίτευσης. 

Όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν 
τις αυτοκριτικές τους και να αναζητή-
σουν τα αίτια αυτών των καταστάσεων 

που βιώνουν σήμερα οι πολίτες της χώ-
ρας μας και να δώσουν σαφείς εξηγήσεις. 

Ως συνταξιούχοι σήμερα ένα πράγμα να γνωρί-
ζουμε καλά, ότι ο δρόμος μας προς τη σωτηρία εί-
ναι δύσκολος, πολύ δύσκολος, και είμαστε υπο-
χρεωμένοι να τον διανύσουμε προσεκτικά, μεθο-
δευμένα και αποφασιστικά αν θέλουμε να επιβιώ-

σουμε. Για εμάς ο δρόμος της επίλυσης των θεμάτων 
μας, είναι όχι μόνο αποδεκτός αλλά και επιδιωκόμενος. Είναι 
μία λύση όχι κατανόησης των προβλημάτων μας, γιατί μόνο 
με την κατανόηση είναι αδύνατη η επιβίωση μας, αλλά δι-
καίωσης των πολύχρονων συνεισφορών μας και της αξιόλο-
γης συνεισφοράς μας στο κοινωνικό σύνολο διαφορετικά δεν 
υπάρχει για εμάς τους απόμαχους της εργασίας όχι μόνο 
μέλλον αλλά ούτε και παρόν.                              Η Διοίκηση

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

ΣιδηρόδρομοςΣιδηρόδρομος
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H σύνταξη δεν είναι 
παροχή ελεημοσύνης 
αλλά δίκαιη αναγνώ-
ριση σκληρής δουλειάς 
μιας ολόκληρης ζωής

Αποτελεί θλιβερή παραδοχή, όλων των 
σκεπτόμενων ανθρώπων, ότι η οικονο-

μική κρίση, στην οποία έχουμε περιέλθει, 
είναι απότοκος και αποτέλεσμα της ηθικής 
κρίσης, στην οποία εδώ και πολλά χρόνια 
έχει εμπλακεί η ελληνική κοινωνία. 

Η κύρια ευθύνη της ηθικής έκπτωσης 
βαρύνει την άρχουσα τάξη, τους άρ-

χοντες αυτής της χώρας, τους εκλεγμένους 
εκπροσώπους του Ελληνικού λαού, που 
έχουν αναγάγει το πολιτικό λειτούργημα σε 
ιδιότυπη επαγγελματική τάξη, με ίδια αν-
ταγωνιστικά και συγκρουόμενα συμφέρον-
τα με άλλες επαγγελματικές κοινωνικές τά-
ξεις. 

Στοχεύοντας να περιφρουρήσει τα ίδια 
στενά της συμφέροντα, η σύγχρονη ελ-

ληνική τάξη, ερήμην και μακράν του λαού, 
προσπαθεί να δημιουργήσει στεγανά και να 
αυτοεγκλειστεί στις σωτήριες κιβωτούς, με 
την προσδοκία της διάσωσής της από έναν 
ενδεχόμενο κατακλυσμό.  

Επειδή όμως, ως είναι η πολιτική είναι 
αδηφάγος και καννιβαλιστική και ως οι 

πολιτικοί έχουν στο DNA τους τη μωροφι-
λοδοξία, μετά μεγάλης θλίψης, ο ελληνικός 
λαός, στέκεται εκστατικός και παρατηρεί τα 
μικρόνοα παίγνια της λεγόμενης πολιτικής 
τους συμπεριφοράς.  

Από την ιδιοτελή συνολική υπεράσπιση 
των προσωπικών τους συμφερόντων, 

περιπίπτουν στη συνέχεια στην απαράδεκτη 
ανταλλαγή ύβρεων και προσβλητικών χαρα-
κτηρισμών, στην επιλήψιμη χυδαιολογία, 
στους πεζοδρομιακούς τραμπουκισμούς, και 
φτάνουν μέχρι την εκτόξευση, όλοι εναντίον 
αλλήλων, απειλών, που άπτονται του κοινού 
ποινικού δικαίου. Εικόνα θλιβερή και συμ-
περιφορά, παράδειγμα προς αποφυγή και το 
ερώτημα είναι αν υπάρχουν ελπίδες ανάνη-
ψης της πολιτικής σκηνής. Αμφισβητήσιμο 
μεν, αλλά και προσδοκώμενο. 

Η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός 
και ιδιαίτερα η ελληνική νεολαία ανα-

μένουν από τους απεσταλμένους τους στο 
Εθνικό κοινοβούλιο, να ομονοήσουν συλ-
λογικά προς το στόχο της σωτηρίας της χώ-
ρας, το στόχο της αλώβητης εξόδου από τη 
δεινή οικονομική κρίση και το στόχο της 
θεραπείας από την ηθική κοινωνική κρίση. 
Και αυτό είναι το ελάχιστο που όλοι ελπί-
ζουμε να γίνει πραγματικότητα. 

Η Διοίκηση

   Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Που βαδίζει  
η κοινωνία μας

Ευχές για το νέο έτος 
Μια νέα χρονιά αρχίζει με πολλές προσμονές και ελπίδες για κάτι το καλύτερο. Το θέλουμε, το πιστεύουμε, το 

προσδοκούμε, παρ’ ότι η ψυχρή λογική της επιδημίας του κορωνοϊού και οι βλέψεις του παρανοϊκού γείτονά μας, δεν 
το επιβεβαιώνουν. Όμως εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και αυτή τη χρονιά με την ελπίδα ότι θα έρθουν 
καλύτερες ημέρες. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2023 θα φύγει η παγωνιά και θα ανθίσουν και πάλι οι αμυγδαλιές. 
Ευχή όλων μας είναι η καινούρια χρονιά να σκορπίσει το χαμόγελο στα χείλη όλων των ανθρώπων της γης, να 
ζεστάνει τις καρδιές τους και να χαρίσει σε όλους τη ζωή που τους αξίζει. Να πρυτανεύσει η λογική, να σταματήσουν 

οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι, να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη των λαών και να έχουμε κοντά μας αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε.  Χρόνια Πολλά – Καλή Χρονιά 
Η Διοίκηση
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ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ 
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TEXNIKH EΠIMEΛEIA 
NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ 

Δημοσιογράφος 
6932 212755  

E-mail: nikosth2004@yahoo.gr 
https://www.thrapsaniotis.gr 

ΠAPAΓΩΓH 
ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς 

Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902  
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com 

www.anagrafi.gr

• Δετώρος Γεώργιος 10 Ευρώ 
• Βασιλόπουλος Χρήστος 25 Ευρώ 
• Παπαζολούδη Δήμητρα 30 Ευρώ 
• Καραμπατέας Ιωάννης 30 Ευρώ 
• Ζαρκαδούλας Γεώργιος 50 Ευρώ 
• Ανώνυμος 30 Ευρώ 
• Κουτσούμπας Κωνσταντίνος 30 Ευρώ 
• Βασιλάκης Κωνσταντίνος 50 Ευρώ 
• Ζαρκαδούλας Γεώργιος 50 Ευρώ 
• Συνάδελφος που θέλει  

να διατηρήσει την ανωνυμία του 30 Ευρώ 
• Καπερνάρος Ιωάννης 20 Ευρώ 
• Τσαμπούκας Πάνος 20 Ευρώ 
• Κωνσταντινίδης Γεώργιος 20 Ευρώ 
• Σταυρόπουλος Γιάννης 25 Ευρώ 
• Κλέντος Αναστάσιος 30 Ευρώ 
• Χρονόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ 
• Φραγκιάς Αυγουστής 20 Ευρώ 
• Παππάς Δημήτριος του Νικολάου 30 Ευρώ 
• Κουλιάκης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ 
• Σκούρας Γεώργιος 50 Ευρώ 
• Ανώνυμος 30 Ευρώ 
• Γεωργιάδης Βασίλης 10 Ευρώ 
• Ροϊνιώτης Νίκος 20 Ευρώ 
• Βήχος Κώστας 20 Ευρώ 
• Χονδρός Παναγιώτης 20 Ευρώ 
• Καπελιέρης Νίκος 30 Ευρώ 
• Κουτσολαμπρόπουλος Φώτης 20 Ευρώ 

• Μάλλης Σπύρος 12 Ευρώ 
• Πατελάρος Κώστας 30 Ευρώ 
• Κατσινέλος Αντώνης 20 Ευρώ 
• Τούλιας Ματθαίος 20 Ευρώ 
• Χαραλαμπάκης Γεώργιος 50 Ευρώ 
• Αναγνωστόπουλος Γεώργιος 200 Ευρώ 
• Βλαστός Γεώργιος 20 Ευρώ 
• Ζαρκαδούλας Άγγελος 20 Ευρώ 
• Καλοδήμος Αθανάσιος 20 Ευρώ 
• Μπαρμπαντωνάκης Κώστας 20 Ευρώ 
• Καλογεροπούλου Σωτηρία 30 Ευρώ 
• Φουντουλάκη Βασιλική 20 Ευρώ 
• Κακουλίδης Ηλίας 20 Ευρώ 
• Λαμπροπούλου Άννα 20 Ευρώ 
• Γεωργιάδης Ιωάννης 40 Ευρώ 
• Παπαδημητρίου Λουκάς 30 Ευρώ 
• Μπαρμπάτης Νίκος 35 Ευρώ 
• Τσαμασφύρας Βασίλης 20 Ευρώ 
• Θέμελης Κωνσταντίνος 30 Ευρώ 
• Λουλουργάς Ζαφείρης 20 Ευρώ 
• Μουστακίδης Θεόδωρος 20 Ευρώ 
• Επιτροπάκης Κωνσταντίνος 30 Ευρώ 
• Κατσάρας Βασίλης 20 Ευρώ 
• Σκαμαντζούρας Κωνσταντίνος 20 Ευρώ 
• Μαρινόπουλος Μαρίνος 30 Ευρώ 
• Μαρινοπούλου Μαργαρίτα (θυγατέρα του 
συναδέλφου μας Μαρίνου Μαρινόπουλου) 20 Ευρώ 
• Καούκης Αθανάσιος 40 Ευρώ

Δωρεές Δωρεές   
για την Εφημερίδαγια την Εφημερίδα

• Νάστος Νικόλαος 20 Ευρώ 
• Φουντουλάκης Μιχάλης 20 Ευρώ 
• Καλοδήμος Γεώργιος 20 Ευρώ 
• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ 
• Κοτσίδης Πέτρος 20 Ευρώ 
• Λεμούσιας Ιωάννης 20 Ευρώ 
• Διονυσόπουλος Παναγιώτης 20 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και Δωρεές για το Σωματείο και   
την Εφημερίδατην Εφημερίδα

• Τατούλης Μελέτης (υιός Συναδέλφου) 40 Ευρώ 
• Κουτσούμπας Κωνσταντίνος 50 Ευρώ 
• Γρουσδανίδης Νίκος 50 Ευρώ 
• Ζαχαρής Γεώργιος 50 Ευρώ 
• Αλάτη Αικατερίνη 40 Ευρώ 
• Σερδάκης Μανώλης 80 Ευρώ 
• Γαλάνης Μιχάλης 30 Ευρώ 
• Λεμονής Μιχάλης 40 Ευρώ 

Μία Νέα χρονιά ανέτειλε Προσδοκίες και Ελπίδες

Ενώ ο πλανήτης Γη συνεχίζει ακούραστα το ουράνιο ταξίδι 
του στο άπειρο και την αιωνιότητα, οι νοήμονες κάτοικοί του, οι 
άνθρωποι, με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου της περιφοράς, περί 
τον Ήλιο, οργανώνουν γιορτές υποδοχής με φαντασμαγορικά πυ-
ροτεχνήματα. Καθώς εκπνέει η 31η Δεκεμβρίου και ανατέλλει η 
1η Ιανουαρίου και σε κάθε γωνιά του πλανήτη συντελείται η αλ-
λαγή του έτους, οι άνθρωποι τα συνδυάζουν με εκπληκτικά εφέ 
και ακριβά υπερθεάματα. Για μερικά λεπτά της ώρας, οι άνθρω-
ποι, σχεδόν ομόφωνα αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα την υπο-
δοχή του νέου έτους, ο χρόνος παγώνει στο Μηδέν και όλοι 
υποδέχονται το νέο έτος, ξεκινούν το νέο ταξίδι της περιφοράς, 
υπό τις θριαμβευτικές ιαχές και τις φαντασμαγορικές θεαματικές 
εκδηλώσεις. Εκείνες τις στιγμές της υποδοχής και της συνάντη-
σης, κι ενώ τα πολύχρωμα και φανταχτερά πυροτεχνήματα φω-
τίζουν τους ουρανούς όλου του κόσμου, δίνεται η ευκαιρία στον 
κόσμο, στους ανθρώπους να ξεχνούν για λίγο τα προβλήματά 

τους και να παραχωρούν χώρο και έδαφος στην ελπίδα και να 
αισιοδοξούν για ένα καλύτερο αύριο. 

 Η αλλαγή του χρόνου, συνιστά ένα νέο ξεκίνημα και γεννά 
από μόνη της την ελπίδα. Και η ελπίδα φωτίζει τη ζωή. Η ελπίδα 
τρέφει με αισιοδοξία τη ζωή. Γιατί η ελπίδα συντηρεί την ίδια τη 
ζωή. Η ελπίδα αποτελεί αυτό τούτο το νέκταρ της ζωής. Η ελπίδα 
φωτίζει τον δρόμο μας και τον προορισμό μας, σαν τα αστέρια, 
που είναι καρφωμένα ψηλά στον ουρανό και μας φωτίζουν τη 
νύχτα και μας δείχνουν τον δρόμο. Αν κοιτάξουμε ψηλά, ίσως 
βρούμε και εμείς το δικό μας φωτεινό αστέρι, που θα μας οδη-
γήσει στα οράματά μας, στους στόχους μας, στα όνειρά μας. Κι 
αν το μπορούμε, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε μείς το φωτεινό 
αστέρι, που θα φωτίζει και θα οδηγεί τον δρόμο και τη ζωή των 
άλλων. Ας είναι για όλους το νέο έτος, έτος ελπίδας, αισιοδοξίας, 
προόδου και δημιουργίας. 

Η Διοίκηση

ΣυλλυπητήριαΣυλλυπητήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-

τείου μας εκφράζει τα ειλικρινή και 
θερμά του συλλυπητήρια στον αγαπη-
τό συνάδελφο Σταμάτη Μυωτέρη που 
πρόσφατα έχασε την αγαπημένη του 
σύζυγο Χρυσούλα. Αγαπητέ Σταμάτη 
είναι δύσκολος ο αποχωρισμός όταν 
είναι παντοτινός, δυστυχώς όμως αυ-
τή είναι η ζωή. Ο καθένας έρχεται μό-
νος του και φεύγει μόνος του, όταν 
κλείσει τον επίγειο βίο του. Αυτό που 
μένει είναι το τι θα αφήσει κανείς όταν 
φύγει για να τον θυμούνται οι εναπο-
μείναντες συγγενείς και συ από σήμε-
ρα και μπρος θα πρέπει να ζεις με τις 
αναμνήσεις που έχεις από τον έγγαμο 
βίο σου με την αγαπημένη σου σύζυγο 
μέχρι την ώρα που και πάλι θα αντα-
μώσετε εκεί ψηλά.  Η Διοίκηση

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας 
μέχρι σήμερα 6 συνάδελφοι και συνα-
δέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά 
μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπι-
νη μοίρα: 

ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ:  
Αναπληρωτής Προϊστάμενος ετών 74  

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αρχιοδηγός  
Πράσινων Λεωφορείων ετών 95 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 
Τεχνίτης Πράσινων Λεωφορείων  
ετών 93 

ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:  
Υπάλληλος Γραφείου ετών 72 

ΓΑΓΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ:  
Χήρα Ευαγγέλου ετών 89 

ΨΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Ηλεκτρολόγος – 
Τεχνίτης Κ.Τ.Υ ετών 70 

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα 
ειλικρινή μας συλλυπητήρια. 

Η Διοίκηση

Ο συνάδελφος Νίκος Νάστος κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ναδέλφου του Γιάννη Μηλιώνη, το ποσό των 20 ευρώ, για 
την εφημερίδα του Σωματείου. 

Ο συνάδελφος Γιώργος Ζαρκαδούλας κατέθεσε στη μνήμη 
της συζύγου του Βασιλικής, το ποσό των 50 ευρώ, υπέρ 
των σκοπών του Σωματείου. 

Ο συνάδελφος Κώστας Βασιλάκης κατέθεσε στη μνήμη των 
γονιών του Αριστείδη και Ειρήνης, το ποσό των 50 ευρώ, 
υπέρ των σκοπών του Σωματείου. 

Ο συνάδελφος Γιώργος Σκούρας κατέθεσε στη μνήμη των 
συναδέλφων του Μιχάλη Σαριδάκη και Γιώργου Μπικάκη, 
το ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου. 

Συνάδελφος που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του κα-
τέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου του Μιχάλη Σαριδάκη, 
το ποσό των 30 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου. 

Ο συνάδελφος Γιώργος Χαραλαμπάκης κατέθεσε στη μνή-
μη του πατέρα του Δημητρίου Χαραλαμπάκη, το ποσό 
των 50 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου. 

Η συναδέλφισσα Σωτηρία Καλογεροπούλου κατέθεσε στη 
μνήμη του συναδέλφου Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου, 
το ποσό των 30 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Η οικογένεια του Λουκά Παπαδημητρίου κατέθεσε το 
ποσό των 30 ευρώ για το Σωματείο εις μνήμη των κουμ-
πάρων τους Γεωργίου Παππά και Στεφάνου Βασιλειάδη. 

Δωρεά εις ΜνήμηνΔωρεά εις Μνήμην



ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
1948-2022 

 
Την 1η Νοεμβρίου 

2022 μας αποχαιρέ-
τησε για πάντα ο αγα-
πητός συνάδελφος 
Κώστας μη αντέχον-
τας τα πολλά προβλή-

ματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τε-
λευταία χρόνια, σκορπώντας τη θλίψη 
στους συγγενείς, στους συναδέλφους 
και τους φίλους του. Ο Κώστας ήταν 
μία ξεχωριστή προσωπικότητα για 
όλους μας, δεν έλεγε πολλά, έκανε 
όμως πολλά για όλους εμάς που είχα-
με την τύχη να πορευτούμε στο ίδιο 
μετερίζι, είχε μία συνεπή και αξιοπρε-
πή διαδρομή στη ζωή του, ως άνθρω-
πος, ως εργαζόμενος, ως οικογενει-
άρχης, αλλά και ως συνταξιούχος. Ο 
Κώστας ξεκίνησε τον εργασιακό του 
βίο στους ΗΣΑΠ στις 7 Αυγούστου 
1977 με την ειδικότητα του δόκιμου 
γραφέα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2004 
που συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό 
του αναπληρωτή προϊσταμένου. Ήταν 
μία ξεχωριστή προσωπικότητα για την 
οικογένεια των εργαζομένων στους 
ΗΣΑΠ, ήταν ένας ξεχωριστός άνθρω-
πος γεμάτος καλοσύνη και ανθρωπιά, 
αγαπούσε όλους τους συναδέλφους 
του και όλοι τον αγαπούσαν και έτσι 
παρέμεινε μέχρι το τέλος του επίγειου 
βίου του. Αγαπητέ φίλε και συνάδελ-
φε Κώστα εμείς οι συνταξιούχοι του 
Σωματείου μας, στο οποίο υπήρξες 
μέλος από την ημέρα που συνταξιο-
δοτήθηκες, σε αποχαιρετούμε με σε-
βασμό και αγάπη και σ’ ευχαριστούμε 
για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκες 
στη ζωή σε όλους μας, συγγενείς, φί-
λους, συναδέλφους. Θέλουμε να γνω-
ρίζεις πως δεν θα πάψεις να’ σαι ανά-
μεσα και δίπλα σ’ όλους όσους γνώ-
ρισες και συνεργάστηκες μαζί τους, 
θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ευ-
χόμαστε να ‘ναι ελαφρύ το χώμα της 
Αττικής γης που σε κρατά για πάντα 
στην αγκαλιά της και να είναι αιωνία 
η μνήμη σου. 

 
 

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αρχιοδηγός Πράσινων  
Λεωφορείων 
1927-2022 

 
Πλήρης ημερών 

στις 11 Νοεμβρίου 
2022 εγκατέλειψε τον 
μάταιο τούτο κόσμο ο 
αγαπητός συνάδελ-
φος και φίλος Γιώρ-

γος Παππάς, σκορπώντας τη θλίψη 
στους συγγενείς, συνεργάτες και φί-
λους. Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1927 

στο ορεινό χωριό Αγία Ευθυμία της 
Φωκίδας και σταδιοδρόμησε εργασια-
κά στους ΕΗΣ όπου προσελήφθηκε 
τον Ιούνιο του 1957 με την ειδικότητα 
του Οδηγού στα Πράσινα Λεωφορεία 
μέχρι τον Αύγουστο του 1985 που συν-
ταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του 
Αρχιοδηγού. Ο Γιώργος σε όλο τον 
επίγειο βίο του δεν ήταν μόνο ένας 
καλός συνάδελφος και φίλος, ήταν και 
ένα υπέροχος άνθρωπος με σπάνιες 
αρετές και χαρίσματα, που στη σημε-
ρινή κοινωνία που ζούμε, όλο και πιο 
δύσκολα, όλο και πιο σπάνια συναντά 
κανείς. Άδολη ψυχή, τρυφερή, ευαί-
σθητη, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη. 
Ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη 
και με έναν γλυκό λόγο για τον καθένα 
μας. Ήταν το υπόδειγμα του υπαλλή-
λου και του συναδέλφου καθώς είχε 
τη δυνατότητα για να παντρεύει αυτές 
τις δύο ιδιότητες και με αυτές πορεύ-
τηκε σε όλο τον εργασιακό του βίο 
στους ΕΗΣ. Όμως και μετά τη συντα-
ξιοδότησή του δεν έμεινε στο περιθώ-
ριο καθώς εντάχθηκε άμεσα στη δύ-
ναμη του Σωματείου Συνταξιούχων 
και παρέμεινε ενεργό μέλος μέχρι το 
τέλος, δίνοντας το παρόν σε όλες τις 
εκδηλώσεις του. Ήταν μπροστάρης σε 
όλα τα κελεύσματα του Σωματείου μας 
και ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Ο 
Γιώργος πέρα από όλα αυτά τα θετικά 
στοιχεία που είχε ως εργαζόμενος και 
ως συνταξιούχος συνάδελφος, ήταν 
και ένας υπέροχος σύζυγος, πατέρας 
και παππούς. Οι ευχές όλων μας θα 
συνοδεύουν τον αξιομακάριστο φίλο, 
συνεργάτη και συνάδελφο Γιώργο στο 
αιώνιο ταξίδι του. Το χώμα της Αττικής 
γης που τον δέχθηκε στους κόλπους 
του, να είναι ελαφρύ και ο πανάγαθος 
θεός να στέλνει βάλσαμο παρηγορίας 
στην οικογένειά του για να αντέξουν 
τον αποχωρισμό του και να τον θυ-
μούνται με αγάπη, αυτήν την αγάπη 
που προσέφερε σε όλη του τη ζωή γι’ 
αυτούς. Αιωνία η μνήμη του. 
 
 
ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Υπάλληλος Εσωτερικών  
Υπηρεσιών 
1950-2022 

 
Στις 6 Δεκεμβρίου ο συνάδελφος 

Αλέξανδρος Κερασίδης είπε το τελευ-
ταίο αντίο και αναχώρησε για την αι-
ωνιότητα όπου δεν υπάρχει ο πόνος 
και η θλίψη γιατί όντως ο Αλέξανδρος 
υπέφερε πολύ στην επίγεια ζωή του. 
Ο Αλέξανδρος παρά τα όσα προβλή-
ματα υγείας που είχε εργάστηκε στα 
γραφεία του ΗΣΑΠ μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 2011 που συνταξιοδοτή-
θηκε και τα οποία προβλήματα τον 
ακολούθησαν και μετά τη συνταξιοδό-
τησή του μέχρι την ημέρα της αναχώ-

ρησης για τον άλλο κόσμο. Προσπα-
θούσε πάντα να είναι συνεπής προς 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στους 
ΗΣΑΠ αλλά και απέναντι στους συνα-
δέλφους του, πάντα κρινόμενος από 
όλους με επιείκεια, γιατί έτσι έπρεπε. 
Ο Αλέξανδρος μετά τη συνταξιοδότη-
σή του έγινε μέλος του Σωματείου μας 
και πάντα έστω και από μακριά καθώς 
λόγω των προβλημάτων υγεία που αν-
τιμετώπιζε, ήθελε να έχει ενημέρωση 
για τα διαδραματιζόμενα του Σωματεί-
ου. Αγαπητέ συνάδελφε Αλέξανδρε 
όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου που σε 
γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί 
σου, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως συν-
ταξιούχοι, ευχόμαστε το πνεύμα σου 
και το σώμα σου να πλαγιάσουν και να 
ξαποστάσουν σε μία φωτεινή θέση 
που να έχει απανεμιά και δροσιά, μα-
κριά από πόνους και βάσανα και να 
έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου τα-
ξίδι που γυρισμό δεν έχει. Αιωνία η 
μνήμη σου. 

 
 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Αρχιτεχνίτης Πράσινων  
Λεωφορείων 
1929-2022 

 
Δυστυχώς φθάσα-

με στο σημείο να μα-
θαίνουμε καθυστε-
ρημένα και μάλιστα 
πολλές φορές μετά 
από 2 χρόνια ότι κά-

ποιος συνάδελφος μας έχει φύγει από 
τη ζωή, παρά τις παραινέσεις μας 
προς όλους για να έχουμε άμεσα ενη-
μέρωση για να μπορούμε να απευθύ-
νουμε το ύστατο χαίρε στον συνάν-
θρωπό μας και συνάδελφό μας αυτόν 
με τον οποίο είμαστε εργαζόμενοι και 
αγωνιστές στο ίδιο μετερίζι. Ένας από 
αυτούς είναι και ο συνάδελφος μας 
Κακλαμάνης Κώστας. Ο συνάδελφος 
Κώστας Κακλαμάνης σταδιοδρόμησε 
εργασιακά στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ όπου 
προσελήφθη στις 20 Ιουνίου 1955 ως 
Τεχνίτης Γ΄. Υπάρχει ένα κενό το 1971 
όταν απελύθη για λόγους υγείας και 
επανήλθε πάλι στην εργασία του μέχρι 
τον Μάιο του 1992 όταν συνταξιοδοτή-
θηκε και εντάχθηκε άμεσα στη μεγά-
λη οικογένεια του Σωματείου Συντα-
ξιούχων ΗΣΑΠ όπου ήταν για πολλά 
χρόνια ενεργό μέλος και συμμετείχε 
σε όλες τις εκδηλώσεις του. Αγαπητέ 
συνάδελφε Κώστα ο θάνατός σου μας 
λύπησε πολύ γιατί ήσουν ένας άνθρω-
πος της προσφοράς και της καλοσύ-
νης και θα μας λείψεις, ήσουν μία ξε-
χωριστή προσωπικότητα σε όλο το 
διάβα της επίγειας ζωής σου και θα 
μείνεις για πάντα στην καρδιά μας. 
Ευχόμαστε να είναι αιωνία η μνήμη 

σου και ελαφρύ το χώμα που σε σκέ-
πασε. 

 
 

ΨΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
Ηλεκτρολόγος – Τεχνίτης 
Κ.Τ.Υ. 
1952-2022 

 
Κεραυνός έπεσε 

στο κεφάλι μας στις 
27 Δεκεμβρίου 2022 
όταν επανήλθαμε στα 
γραφεία του Σωμα-
τείου μας μετά τις 

γιορτές των Χριστουγέννων, το ανα-
πάντεχο νέο ότι ο αγαπητός συνάδελ-
φος Διονύσης Ψύλλος από χθες έχει 
φύγει για το στερνό του ταξίδι που δεν 
έχει γυρισμό γιατί τον πρόδωσε η 
καρδιά του και έτσι ταξίδεψε προς την 
αιωνιότητα. Έτσι ό,τι μένει από τον άν-
θρωπο που φεύγει από τον μάταιο 
τούτο κόσμο, είναι οι παρακαταθήκες 
που αφήνει πίσω του για να τον θυ-
μούνται και ο Διονύσης άφησε πίσω 
του την αγάπη και την καλοσύνη. Τον 
διέκρινε η κοινωνικότητα, η συνεργα-
σία, η αλληλεγγύη και η αγάπη προς 
τον πλησίον του. Ο Διονύσης σταδιο-
δρόμησε στους ΗΣΑΠ εργαζόμενος 
στο Εργοστάσιο με την ειδικότητα του 
Ηλεκτρολόγου καθώς και στο Κ.Τ.Υ. 
μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 που συν-
ταξιοδοτήθηκε αλλά δεν απομακρύν-
θηκε από τους συναδέλφους του κα-
θώς έγινε άμεσα μέλος του Σωματείου 
μας και μέχρι τέλους του επίγειου βί-
ου του συμμετείχε σε όλες τις εκδη-
λώσεις του. Ήταν ένας άνθρωπος ερ-
γατικότατος, τίμιος και ειλικρινής. Τι-
μούσε το ψωμί που του προσέφερε ο 
εργοδότης και αυτό το έδειξε σε όλη 
τη σταδιοδρομία του. Αγαπητέ φίλε 
και συνάδελφε Διονύση θα μας λείψει 
η ευγένειά σου, το ήθος του, ο ανθρώ-
πινος χαρακτήρας σου και κυρίως το 
αυθόρμητο χαμόγελό σου. Συνάδελφε 
Διονύση όλοι μας ξέρουμε από την 
ημέρα που γεννιόμαστε ότι ο θάνατος 
είναι η φυσική πορεία του ανθρώπου 
αλλά καλό θα είναι να επέρχεται όταν 
φθάσει σε μια ηλικία. Όμως εσύ αγα-
πητέ συνάδελφε Διονύση έφυγες 
απότομα και σε ηλικία που θα είχες 
πολλά να προσφέρεις ακόμα. Ανεξί-
τηλη θα παραμείνει στην καρδιά μας 
η μορφή σου για να μας οδηγεί σε αν-
θρώπινα ιδανικά, μακριά από μικρό-
τητες και ανούσια πράγματα. Σου ευ-
χόμαστε καλό σου ταξίδι και να είναι 
ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. 
Όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και συ-
νεργαστήκαμε μαζί σου σε αποχαιρε-
τούμε με μεγάλη θλίψη γιατί θα μας 
λείψεις.
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Ο Αριστείδης Βασιλάκης υιός του συναδέλφου μας 
Κώστα Βασιλάκη και η σύζυγός του Κατερίνα Γεωρ-
γάρα έφεραν στη ζωή το πρώτο τους παιδάκι που είναι 
ένα χαριτωμένο και υγιέστατο και όμορφο κοριτσάκι. 
Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς Αριστείδη και Κα-
τερίνα να είναι καλότυχο το μωρό τους, να τους ζήσει 
και να το καμαρώσουν όπως αυτοί επιθυμούν. Στους 
δε παππούδες και γιαγιάδες που πλέουν σε πελάγη 
ευτυχίας, μία ευχή, να αποκτήσουν και άλλα εγγόνια 
για να ολοκληρωθεί η ευτυχία των παιδιών τους και 
να αποκτήσει ιδιαίτερο νόημα η ζωή τους ζώντας την 
οικογενειακή ευτυχία των παιδιών τους. 

Ο Ευθύμιος Φίλος υιός του συναδέλφου μας Κώ-
στα Φίλου και η σύζυγός του Χρύσα Φλώρου συμπλή-
ρωσαν την οικογενειακή τους ευτυχία αποκτώντας το 
δεύτερο παιδάκι τους, που είναι ένα χαριτωμένο και 
όμορφο αγοράκι που θα είναι σε λίγο καιρό ο φύλα-
κας άγγελος της αδελφής του Μαριάννας. Το Σωμα-
τείο μας εύχεται στους γονείς του νεογέννητου Θύμιο 
και Χρύσα να είναι καλότυχο το αγοράκι τους να χαί-
ρονται και να καμαρώνουν και τα δύο παιδάκια τους 
που είναι η ολοκλήρωση της ευτυχίας για κάθε οικο-
γένεια. Στους δε παππούδες και γιαγιάδες να έχουν 
υγεία και να αισθάνονται υπερήφανοι με την ευτυχία 
των παιδιών τους. Να ζήσουν δε και να καμαρώνουν 
τα εγγόνια τους μεγαλώνοντας και αυτοί μαζί τους. 

Ο Σωτήρης Πασσιαλής υιός του συναδέλφου μας 
Άγγελου Πασσιαλή και η σύζυγός του Μαρία Κωστο-
πούλου έφεραν στη ζωή το πρώτο τους παιδάκι, που 
είναι ένα υγιέστατο χαριτωμένο και όμορφο κοριτσά-
κι. Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς Σωτήρη και Μα-
ρία να είναι καλότυχο το μωρό τους, να τους ζήσει και 
να το καμαρώνουν όπως αυτοί επιθυμούν. Στους παπ-
πούδες Άγγελο και Στάθη καθώς και στις γιαγιάδες 
Μαρία και Κατερίνα που πλέουν σε πελάγη ευτυχίας 
μία ευχή, να αποκτήσουν και άλλα εγγόνια γιατί όταν 
το νεογέννητο μωρό τους αποκτήσει αδελφάκι τότε 
θα ολοκληρωθεί η ευτυχία των παιδιών τους και θα 
αποκτήσει ιδιαίτερο νόημα η ζωή τους. Να σας ζήσει 
το νεογέννητο μωρό σας.                       Η Διοίκηση

Γεννήσεις

Νέοι Συνταξιούχοι

Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας 
μας μέχρι σήμερα 1 συνάδελφος αποχώρησε από την 
εργασία του και συνταξιοδοτήθηκε από το Ταμείο 
Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ: 

ΣΕΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ:  
Επιθεωρητής Κυκλοφορίας 

Καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο στη μεγάλη 
οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και του 
ευχόμαστε με υγεία να χαρεί τη σύνταξή του. 

Η Διοίκηση

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Ημερολόγιο 2023
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Σωματείου μας για το έτος 2023 που είναι το 

τρίτο και τελευταίο που αναφέρεται στη νεώτερη ιστορία της πόλης του Πειραιά 
από την επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος των ημερολογίων 
εστάλησαν στους συναδέλφους μας από μία ηλικία και άνω και στους συναδέλφους 
μας που κατοικούν μόνιμα εκτός Αττικής, όλοι οι άλλοι συνάδελφοί μας για να το 
προμηθευτούν θα πρέπει να περάσουν από τα γραφεία του Σωματείου μας, να πά-
ρουν το ημερολόγιο, το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και να κάνουν τη 

θεώρηση στις κάρτες 
μέλους του Σωματείου.  

Σας περιμένουμε 
να ανταλλάξουμε ευ-
χές για το νέο έτος και 
να ακούσουμε τις 
σκέψεις σας και τις 
παρατηρήσεις σας για 
όποιο πρόβλημα ατο-
μικό ή γενικό υπάρχει 
και που μας αφορά. 

Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
Οι Συνταξιούχοι για να διεκδικήσουν 

αυτά που η πολιτεία από μόνη της είναι 
υποχρεωμένη να παρέχει στους πολίτες 
της, είναι υποχρεωμένοι πολλές φορές 
πέρα από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
να προσφεύγουν στα δικαστήρια έχοντας την ελπίδα ότι εκεί θα βρουν 
το δίκιο τους που όμως πολλές φορές δεν το βρίσκουν. Όμως επειδή δεν 
γίνεται διαφορετικά εμείς θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε κόντρα 
στις αποφάσεις της Πολιτείας και της Δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή έχου-
με σε εκκρεμότητα: 

Α) Τις αποζημιώσεις των 86 συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν τους 
8 πρώτους μήνες του 2011 και για τις οποίες η Εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κατέ-
φυγε στη Δικαιοσύνη για να απαλλαγεί από τις ευθύνες της. Σας ενημε-
ρώνουμε ότι σήμερα μετά από 8 χρόνια δικαστικών αγώνων βρισκόμαστε 
να εκκρεμεί μία απόφαση στον Άρειο Πάγο που θα εκδικαστεί στις 23 Μαρ-
τίου 2023 – 10 αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο που δεν έχει προσδιοριστεί δι-
κάσιμος – 40 εκδικάσεις από αναβολές στο Εφετείο που θα εκδικάζονται 
από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2025. Για το θέμα αυτό το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας έδειξε μεγάλη αγωνιστικότητα 
και ετοιμότητα για την αντιμετώπισή του για να συμπαρασταθεί στους 86 
συναδέλφους μας μεταξύ των οποίων είναι και 4 μέλη του Σωματείου μας.  

Τελευταία μας ενέργεια πέρα από τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη ήταν 
και η ενημέρωση που έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2022 από τους Νομικούς 
του Σωματείου μας. Δυστυχώς όμως από τους 86 συναδέλφους που είχαν 
το πρόβλημα της αποζημίωσης μόνο 18 συνάδελφοι προσήλθαν, δεν γνω-
ρίζουμε τον λόγο της μη προσέλευσης για να ενημερωθούν για το θέμα 
που τους ενδιαφέρει άμεσα. Καλή είναι η κριτική και την αποδεχόμαστε 
για να προχωράμε μπροστά άλλα θα πρέπει να είναι αντικειμενική και 
όχι λάσπη στα φτερά του ανεμιστήρα. Αυτά τα λέμε γι’ αυτούς τους ελά-
χιστους που κρυβόμενοι κρίνουν τους πάντες με κακόβουλο σκεπτικό. 

Εμείς προχωράμε μπροστά δεν θα ασχο-
ληθούμε άλλο με αυτούς τους ελάχι-
στους. 

Β) Αναδρομικά Επικουρικής Σύντα-
ξης, Δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα, Επί-
δομα Αδείας. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1403/2022 από-
φαση που αφορά τα αναδρομικά της επικουρικής σύνταξης και των δώ-
ρων για το 11μηνο Ιούνιος 2015- Μάιος 2016. Είναι μία απόφαση όπως 
ήταν και οι χρησμοί της Πυθίας στους Δελφούς (Ήξεις- Αφήξεις). Σε συ-
νεργασία με τους δικηγόρους του Σωματείου μας αποφασίσαμε την προ-
σφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με εξουσιοδότηση που θα 
καταθέσουμε στους δικηγόρους για να παραστούν στη δίκη χωρίς καμία 
άλλη υποχρέωση εκ μέρους μας. Το θέμα αυτό αφορά μόνο τους συνα-
δέλφους μας που είχαν καταθέσει αγωγή για τα αναδρομικά της κύριας 
σύνταξης μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Αυτή τη στιγμή οι εκδικάσεις στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αναβάλλονται για δικονομικούς λόγους 
όπως μας ενημερώνουν οι δικηγόροι μας και θα εκδικαστούν μετά την 
αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη 
νομιμότητα της χορήγησης των δώρων. 

Γ) Επανυπολογισμός των Συντάξεων 
Πέρα από την πιλοτική αγωγή που έχουμε κάνει και ακόμη δεν έχει 

προσδιοριστεί δικάσιμος, έχουμε την ενημέρωση από την κα. Ελένη 
Νιαρχάκου ότι το θέμα μας έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία σχετικά 
αναφερόμαστε σε άλλη στήλη της εφημερίδας μας. 

Για ό,τι νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους. Δεν θα πρέπει όμως να 
ξεχνάτε ότι τα γραφεία του Σωματείου μας είναι ανοιχτά για όλους για να 
έχετε αναλυτική ενημέρωση για τα προβλήματά σας και που είναι προ-
βλήματα όλων μας αλλά και να ακούσουμε τις όποιες προτάσεις και πα-
ρατηρήσεις έχετε για τον τρόπο λειτουργίας του Σωματείου μας. Είμαστε 
εδώ και σας περιμένουμε.         Η Διοίκηση

Κατάργηση  
της Ειδικής Εισφοράς  

Αλληλεγγύης
Από το νέο έτος 2023 καταργείται η Ειδική Εισφορά 

Αλληλεγγύης που είχε επιβληθεί με τον νόμο 3986 του 
2011 και η οποία θα έπρεπε να είχε καταργηθεί βάσει του 
νόμου από το 2015. Δεν μας προξενεί όμως εντύπωση για-
τί στη χώρα μας το προσωρινό γίνεται μόνιμο. Θα πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι η επιστροφή αυτή δεν αφορά το σύνο-
λον των συναδέλφων μας συνταξιούχων, αφορά μόνο 
όσους το 2010 είχαν καθαρό ετήσιο 12.000 ευρώ και άνω 
και το ποσό της επιστροφής φτάνει μέχρι τα 16 ευρώ.

Πορεία Δικαστικών 
Υποθέσεων

Ηλεκτρονικό  Εισιτήριο
Το θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για το Σωματείο μας είναι ένα 

θέμα για το οποίο καταβάλλουμε προσπάθειες για την επίλυσή του σε 
συνεργασία με όλα τα Σωματεία και τους Συλλόγους του χώρου των 
μεταφορών από την ημέρα που προέκυψε το θέμα πριν από πέντε χρό-
νια. Έχουμε κάνει μέχρι σήμερα αλλεπάλληλες συναντήσεις με τις 
εκάστοτε διοικήσεις του ΟΑΣΑ και Υπουργούς Μεταφορών. Έχουμε 
αποστείλει επιστολές στους αρμοδίους φορείς και υπουργεία όπου 
τους ενημερώναμε αναλυτικά για το θέμα, το οποίο πιο πολύ για εμάς 
είναι θέμα συναισθηματικό και αναγνώρισης της πολιτείας για την προ-
σφορά των συνταξιούχων στα τόσα χρόνια που υπηρέτησαν τις αστικές 
μεταφορές της Αθήνας, με την δωρεάν παραχώρηση του ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου και το οποίο έχει ελάχιστο κόστος για την πολιτεία.  

Στην τελευταία συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Μεταφορών 
κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο που έγινε στις 6 Ιουνίου 2022, την επιτροπή 
των Συνταξιούχων αποτελούσαν ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Ευ-
θύμιος Ρουσιάς, ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΣΑ Θεοχάρης Ταταράκης, ο 
Πρόεδρος του ΗΛΠΑΠ Ιωάννης Μπελεχάκης και ο Πρόεδρος των Συν-
ταξιούχων του Υπουργείου Μεταφορών Παναγιώτης Καραγεώργος. 
Είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση με κατανόηση προσχη-
ματική όπως αποδείχτηκε εκ μέρους του κ. Υπουργού καθώς ανα-
γνώρισε δίκαιο το αίτημά μας αναγνωρίζοντας ότι είμαστε από τα ελά-

χιστα Σωματεία που δεν έχουν διατηρήσει κανένα προνόμιο από αυτά 
που είχαμε ως εργαζόμενοι. Με απλά και κατανοητά λόγια μας υπο-
σχέθηκε ότι όταν τοποθετηθεί ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος στον ΟΑ-
ΣΑ θα ενημερώσει σχετικά και σε συνεργασία με τον Υπουργό Μετα-
φορών κ. Κώστα Καραμανλή θα λυθεί το θέμα.  

Ασφαλώς όταν τα λόγια αυτά είναι λόγια με τα οποία μας διαβε-
βαιώνει ο αρμόδιος Υπουργός αναθαρρήσαμε ότι επιτέλους ένα δίκαιο 
αίτημά μας βαδίζει προς τη λύση του. Δυστυχώς όμως πριν ο αλέκτωρ 
λαλήσει τρεις φορές, ο Υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος μας 
απαρνήθηκε και άλλαξε ρότα. Του στείλαμε δύο επιστολές για να συ-
ναντηθούμε όπως είχαμε συζητήσει στις 6 Ιουνίου ότι αμέσως με τον 
ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΟΑΣΑ θα είχαμε συνάντηση 
μαζί του για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για τη λύση του προ-
βλήματος. Όμως μέχρι σήμερα δεν τηρεί τις υποσχέσεις του και μας 
προβληματίζει το θέμα της απαράδεκτης και απαξιωτικής συμπερι-
φοράς του Υφυπουργού Μιχάλη Παπαδόπουλου απέναντί μας και 
οφείλει να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις γι’ αυτή τη συμπεριφορά 
του καθώς δεν είμαστε μικρά παιδιά, αλλά άνθρωποι με άσπρα μαλλιά 
που για πολλά χρόνια προσφέραμε στην πολιτεία και ζητάμε αν όχι 
κατανόηση από την πολιτεία, τουλάχιστον σεβασμό.  

Η Διοίκηση
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι Συνάδελφοι Συνταξιούχοι του 
ΗΣΑΠ ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα της Ανωτάτης Γενικής Συ-

νομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας 
και συμμετείχαν ομαδικά στη συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας που έγινε στις 7 
Νοεμβρίου έξω από το Υπουργείο Ερ-
γασίας - Σταδίου 29 στην Αθήνα.  

Η συγκέντρωση αυτή έγινε για να 
καταγγείλουμε την Κυβέρνηση και 
τους θεσμούς που επεξεργάζονται μέ-
τρα για την εξόντωση των συνταξιού-
χων καθώς δεν εφαρμόζει τους νό-
μους που η ίδια η πολιτεία έχει ψηφί-
σει και ενώ από 1η Ιανουαρίου 2019 θα 
έπρεπε να είχε γίνει ο επανυπολογι-
σμός των συντάξεών μας ακόμη και 
μέχρι σήμερα δεν υπάρχει φως στον 
ορίζοντα παρά τα δύο εξώδικα προς το 
Υπουργείο και την πιλοτική προσφυγή 
στη Δικαιοσύνη. Η συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας ήταν ενάντια στην ενεργει-
ακή ακρίβεια και στη φτώχεια με αιτή-
ματα για μία πραγματική προστασία 
των συντάξεών μας. Ήταν για πραγμα-
τικές αυξήσεις των συντάξεών μας 
τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρι-
σμού. Ήταν για την καταβολή των ανα-
δρομικών του 11μηνου για τις επικου-
ρικές συντάξεις και τα δώρα σε όλους 
τους συνταξιούχους, χωρίς αποκλει-
σμούς. Ήταν για τη μείωση της φαρμα-

κευτικής δαπάνης στην κύρια σύνταξη 
στο 3% και την κατάργηση της συμμε-
τοχής μας στην επικουρική σύνταξη. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Η κατάσταση που όλοι βιώνουμε σή-
μερα με τις τιμές να βρίσκονται στα ύψη 
και καθημερινά να αυξάνονται ανεξέ-
λεγκτα σε όλα τα βασικά είδη λαϊκής 
κατανάλωσης κοντεύει να μας πνίξει. Οι 
υποχρεώσεις κάθε οικογένειας κάνουν 
πραγματικό εφιάλτη την καθημερινότη-
τα. Τη δίκαιη οργή και αγανάκτησή μας 
θα πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε νέ-
ους αγώνες πάλης και διεκδίκηση μίας 
καλύτερης ζωής. Για διεκδίκηση ουσια-
στικών αυξήσεων στις συντάξεις μας, 
για φτηνό ρεύμα και καύσιμα και για 
φτηνά αγαθά που είναι απαραίτητα για 
την επιβίωσή μας και νικητής μπορεί 
και πρέπει να είναι ο λαός όταν παλεύει, 
θέτει τα αιτήματά του και παλεύει για 
αυτά, όταν γυρίζει την πλάτη στους επί-
δοξους «σωτήρες» που είναι αυτοί που 
ευθύνονται για την κατάσταση στην 
οποία βρισκόμαστε σήμερα.  

Οι συνταξιούχοι σήμερα έχουν ως 
όπλα για να υπερασπιστούν τα δικαιώ-
ματά τους τη δυνατότητα των μαζικών 
κινητοποιήσεων και την προσφυγή στη 
δικαιοσύνη. Βέβαια από την άλλη πλευ-
ρά η πολιτεία κάνει ότι δεν βλέπει και 
ότι δεν ακούει όμως εμείς ενωμένοι 

και δυνατοί παρά το βάρος των χρόνων 
που έχουμε στην πλάτη μας θα τους 
δώσουμε να καταλάβουν ότι είμαστε 
έτοιμοι για να αγωνιστούμε για τα δί-
καια αιτήματά μας και αυτό απέδειξε η 
συγκέντρωση της 7ης Νοεμβρίου 2022 
στην οποία το Σωματείο μας εκπροσω-
πήθηκε αντάξια με τη μεγάλη συμμε-
τοχή των μελών του. Για το τυπικό σας 
αναφέρουμε ότι τριμελής επιτροπή των 
συνταξιούχων είχε ολιγόλεπτη συνάν-
τηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. 
Παναγιώτη Τσακλόγλου όπου απλά συ-
ζητήθηκαν τα αναφερόμενα θέματα του 
δελτίου της 3ης Νοεμβρίου 2022 της 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Αποτέλεσμα μηδέν. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυ-
ρίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όμως 
όλα ερμητικά κλειστά εκεί.  

Δεν πειράζει όμως μπορεί η συγ-
κέντρωση αυτή που ήταν η πρώτη της 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε μετά από 9 χρόνια μνημονίων 
και τρία χρόνια υγειονομικής κρίσης να 
είχε και πολλές διοργανωτικές ατέλειες 
είναι όμως μία αρχή για τον τρόπο με 
τον οποίο θα διεκδικήσουμε αυτά που 
μας ανήκουν και τα οποία μας τα στέ-
ρησε η πολιτεία. Θα πρέπει όλοι μαζί 
να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, 
δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε. 

 
Η Διοίκηση

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 Στις 9 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
τομέα (Γ.Σ.Ε.Ε) και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 
(ΑΔΕΔΥ) πραγματοποίησαν 24ωρη Πανελλαδική Απερ-
γία με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες δια-
μαρτυρόμενοι για τις μεγάλες ανατιμήσεις των 
προϊόντων καθώς και των τιμολογίων στις παροχές που 
είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου. 

Στην Αθήνα, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, πραγ-
ματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις λες και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργα-
ζόμενοι είναι διαφορετικά για κάθε κοινωνική ομάδα 
και όχι κοινά. Όμως το κυριότερο είναι άλλο και αυτό 
είναι ότι πολύ συχνά στις διάφορες εκδηλώσεις δια-
μαρτυρίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι, τους 
εργαζόμενους εκπροσωπούν οι πολιτικοί μας, το ίδιο 
ακριβώς συνέβη και στις 9 Δεκεμβρίου, απουσίαζαν οι 
συνδικαλιστικοί ταγοί που είναι αυτοί που θα έπρεπε 
να είναι μπροστάρηδες και να οδηγούν και να καθο-
δηγούν τους εργαζόμενους, τις αρμοδιότητες αυτές τις 
εκχώρησαν στα πολιτικά κόμματα, τα οποία είχαν το 
πρόσταγμα της καθοδήγησης και της πορείας των ερ-
γαζομένων προς τη Βουλή. Πράγμα πρωτάκουστο που 
δεν τιμά σε καμία περίπτωση σήμερα το συνδικαλι-
στικό κίνημα της χώρας μας, το οποίο έχει δώσει πα-
λαιότερα μεγάλους αγώνες και κάτω από αντίξοες 
συνθήκες για να έχουν οι εργαζόμενοι το δικαίωμα να 
ζουν και απολαμβάνουν ό,τι τους ανήκει και τα οποία 
απέκτησαν με την εργασία τους και τους αγώνες τους. 

 
Η Διοίκηση

24ˆÚË ∞ÂÚÁ›·  
∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓΣυγκέντρωση Διαμαρτυρίας

Σας ευχαριστούμε όλους ¶ÂÚÈÛÛÂ‡ÂÈ  Ë ÎÔÚÔ ˚‰›·
Αγαπητές Συναδέλφισσες – Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Γεγονός είναι ότι η χώρα μας δεν πρόλαβε να βγει από μία 9χρονη οικο-
νομική κρίση με μεγάλες απώλειες του εισοδήματός μας δέχτηκε την παγ-
κόσμια υγειονομική κρίση με χιλιάδες νοσήσεις και θανάτους και τελευταία 
ταλαιπωρείται από άλλη μία οικονομική κρίση με τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις 
τιμών και τιμολογίων. Όμως όλες αυτές οι κρίσεις με τα όσα προβλήματα 
έχουν δημιουργήσει δεν στάθηκαν ικανά να μας κάνουν να χάσουμε τη συ-
ναδελφική αλληλεγγύη που είχαμε όλα τα χρόνια του εργασιακού μας βίου 
μέχρι και σήμερα που είμαστε συνταξιούχοι, όπως επίσης και την αγάπη μας 
προς το Σωματείο μας και να το στηρίζουμε από το περίσσευμα της αγάπης 
μας προς αυτό. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι ενέργειές σας αυτές, μας γεμίζουν χα-
ρά και μας οπλίζουν με δύναμη και αγάπη για όλους σας, αλλά και με ευθύνες 
απέναντί σας. Ευθύνες στο να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να μειώσουμε όσο είναι δυνατό το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουμε όλοι και να δώσουμε λύσεις όπου είναι εφικτό και μπορούμε. 

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με υγεία και αγάπη. 
Σας ευχαριστούμε για την έμπρακτη στήριξη του Σωματείου μας. 
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη ζεστασιά με την οποία περιβάλλετε 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας πάντα. 
Να είστε δε βέβαιοι ότι και εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε δίπλα 

σας σε όλα τα προβλήματα με αγάπη και σεβασμό.                            Η Διοίκηση

∞λήθεια για ποια αύξηση συντάξεων μιλάμε 
σήμερα μετά από 12 χρόνια συνεχών μει-
ώσεων καθώς κινδυνεύουμε εμείς οι συν-

ταξιούχοι να ξεχάσουμε το νόημα της λέξης «Αύ-
ξηση της σύνταξης». 

Η λεγόμενη σήμερα αύξηση των συντάξεων εί-
ναι η πρώτη από 12 χρόνια συνεχών μειώσεων των 
συντάξεών μας, μετά την κατάργηση των δώρων 
Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας 
καθώς και τον διπλασιασμό του ποσοστού εισφο-
ράς μας για την υγεία, όχι μόνο της κύριας σύντα-
ξης αλλά και της επικουρικής. Έρχεται σήμερα η 
πολιτεία να αναγγείλει ότι θα δοθεί αύξηση στους 
συνταξιούχους 7,75%. Μήπως μας κοροϊδεύουν ξε-
διάντροπα; Έχουν την εντύπωση ότι ο πληθωρισμός 
σήμερα είναι 7,75%; Δεν έχουν χαρτί και μολύβι για 
να υπολογίσουν που έχει φτάσει σήμερα η τιμή του 
ρεύματος, του πετρελαίου και των ειδών πρώτης 
ανάγκης για να επιβιώσει σήμερα ο ανήμπορος να 
αντιδράσει συνταξιούχος; Όμως και αυτό το 7,75% 
δεν θα το πάρει η μεγάλη πλειοψηφία των συντα-
ξιούχων καθώς έχει προσωπική διαφορά σύμφωνα 
με τον νόμο 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και 

θα το πάρουν στο μέλλον όταν μηδενιστεί η προ-
σωπική διαφορά, τότε αν επιζήσουν θα δουν όχι τη 
λογιστική αύξηση στη σύνταξή τους αλλά την πραγ-
ματική.  

Επίσης ανήγγειλε η πολιτεία την κατάργηση της 
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης δηλαδή του ποσού 
των δέκα ευρώ τον μήνα και δεν αφορά το σύνολο 
των συνταξιούχων, και για να χρυσώσει το χάπι η 
κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγήσει το ποσό των 
250 ευρώ εφάπαξ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. 
Αλήθεια τι να το κάνουν όλο αυτό το ποσό; Μήπως 
θα πρέπει να καταθέσουν στην τράπεζα τα μισά 
γιατί δεν θα μπορέσουν να τα καταναλώσουν άμεσα 
όλα; Όλα αυτά όμως απευθύνονται σε ώτα μη 
ακουόντων και τα οποία δεν έχουν νιώσει τη φτώ-
χεια και την ανέχεια. Καλά θα κάνουν όλοι οι πο-
λιτικοί μας να πάψουν να μας κοροϊδεύουν γιατί 
μπορεί να είμαστε απόμαχοι της εργασίας έχουμε 
όμως το δικαίωμα να ζήσουμε με αξιοπρέπεια το 
υπόλοιπο του βίου μας και αυτό το δικαίωμα δεν 
το εκχωρούμε σε κανέναν μόνοι μας θα το διαφυ-
λάξουμε με όσα μέσα διαθέτουμε. 

Ο Εκδότης



∂Î‰‹ÏˆÛË ªÓ‹ÌË˜ 
Στις 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο 

Εργοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά εκδήλωση 
μνήμης από τους εργαζόμενους και τους συντα-
ξιούχους που είχαν εργαστεί στο εργοστάσιο για 
τον συνάδελφο Μιχάλη Σαριδάκη που πρόσφατα 
έφυγε από τη ζωή. Τον Μιχάλη για τον οποίο ο 

Άρχοντας του Άδη είχε προγραμματίσει άλλα κατά νου του, έτσι τον κάλεσε στα 
ανάκτορά του πριν ολοκληρώσει το έργο του επί γης, δεν του άφησε ούτε καν 
χρόνο για ανάπαυση και ξεκούραση, στερώντας την οικογένειά του, τους φίλους 
του και τους συναδέλφους του, έναν αγαπημένο και καταξιωμένο Άνθρωπο, ο 
οποίος είχε μία έντιμη πορεία στον εργασιακό του βίο, στην κοινωνία και στη ζωή.  

Το Προεδρείο του Σωματείου μας συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης του 
Μιχάλη, ο οποίος ήταν μέλος του Σωματείου μας από τον Οκτώβριο του 2014 
που συνταξιοδοτήθηκε. Για τον Άνθρωπο, τον συνάδελφο, τον φίλο, τον οικο-
γενειάρχη μίλησαν ο Γιώργος Γαβρίλης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζο-
μένων ΣΤΑ.ΣΥ Παναγιώτης Κοντογιάννης και ο Πρόεδρος του Σωματείου μας 
Ευθύμιος Ρουσιάς. Οι ευχές όλων μας ας συνοδεύουν τον αγαπητό συνάδελφο 
στο αιώνιο ταξίδι του και να είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας του 
που τον δέχθηκε για πάντα.                                                          Η Διοίκηση 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη 
έλλειψη φαρμάκων στα φαρμακεία όλης της χώ-
ρας. Οι γνώστες του θέματος εξηγούν ότι η έλ-
λειψη αυτή έχει προκληθεί από τις εξαγωγές 
που κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες σε άλλα ευ-
ρωπαϊκά κράτη όπου έχουν τη δυνατότητα να 
πιάσουν υψηλότερες τιμές από ότι θα είχαν στην 
εγχώρια αγορά, αδιαφορώντας για τις επιπτώ-
σεις που θα έχει η πράξη τους αυτή στην υγεία 
την Ελλήνων ασθενών. Η έξαρση των εποχικών 
ιώσεων οδηγεί σε γεωμετρική αύξηση της ζή-
τησης των φαρμάκων που όμως δυστυχώς δεν 
υπάρχουν γιατί οι τιμές είναι μεγαλύτερες στο 
εξωτερικό και αυτό το εκμεταλλεύονται οι φαρ-
μακοβιομηχανίες για να αυξήσουν και άλλο τα 
έσοδά τους, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις 
που έχουν οι ενέργειές τους αυτές.  

Με την υγεία των πολιτών δεν έχει κανείς το 
δικαίωμα να παίζει. Άμεσα η πολιτεία θα πρέπει 
να παρέμβει για να μπορούν οι ασθενείς να βρί-
σκουν τα απαραίτητα φάρμακα που είναι απα-
ραίτητα για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 
υγείας τους.                                   H Διοίκηση 
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μÚ¿‚Â˘ÛË  
∞ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ  

ª·ıËÙÒÓ - ºÔÈÙËÙÒÓ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Με το προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας 
μας «Ο Ηλεκτρικός» σας είχαμε ενημερώσει ότι 
το Σωματείο μας θα βραβεύσει και φέτος τα 
παιδιά των συναδέλφων μας, παρά την υγει-
ονομική κρίση που υπάρχει ακόμα. Δυστυχώς 
όμως μέχρι σήμερα μόνο τρεις συνάδελφοι αν-
ταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σωματείου και 
έστειλαν τα αποδεικτικά σπουδών των παιδιών 
τους. Αν και η ημερομηνία υποβολής ήταν μέ-
χρι 20 Δεκεμβρίου, παρατείνουμε την προθε-
σμία αυτή μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2023 και 
καλούμε τους γονείς που έχουν παιδιά που αρί-
στευσαν στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο, εισήχθησαν 
σε πανεπιστήμια καθώς και φοιτητές που αρί-
στευσαν να προσκομίσουν τα απαραίτητα πα-
ραστατικά για να προγραμματίσουμε τον τρόπο 
και τον χρόνο βράβευσης των αριστούχων παι-
διών μας.                                      Η Διοίκηση

Πρόσκληση
 Η Διοίκηση του Σωματείου μας καλεί τους ελά-

χιστους συναδέλφους μας που έχουν συνταξιοδο-
τηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν αμελήσει να 
γραφτούν στο Σωματείο, να το τολμήσουν να έρθουν 
να γραφτούν και να ενταχθούν στη μεγάλη οικογέ-
νεια των Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, η ζωή μας έχει διδάξει 
πως μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να αντιμετω-
πίσουμε και να λύσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τα 
σοβαρά προβλήματα που είναι συσσωρευμένα και 
μας προβληματίζουν όλους. 

Το Σωματείο χρειάζεται τη βοήθειά σου και μην 
την αρνηθείς, σε παρακαλούμε γίνε αρωγός και βοη-
θός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα 
όλοι οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας. Να γίνει δύ-
ναμη η ενότητά μας.      Η Διοίκηση

Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παι-
διά τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεό-
νυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκί-
νημα της νέας ζωής τους. 

Μανιάτης Κωνσταντίνος: Υιός της συναδέλ-
φισσας Δήμητρας Παπαζολούδη. 

Σωτηρόπουλος Σωτήρης: Υιός του συναδέλ-
φου μας Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Γάμοι

Μεγάλη έλλειψη  
φαρμάκων

Μετά από τρία χρόνια αναβολής των εκδη-
λώσεων για την ανατίναξη της Γέφυρας 
του Γοργοποτάμου λόγω της υγειονομι-

κής κρίσης, πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμ-
βρίου 2022 οι εκδηλώσεις τιμής σε αυτούς που 
είχαν το θάρρος και την τόλμη να πραγματοποι-
ήσουν αυτό το εγχείρημα που είχε σαν αποτέλε-
σμα να καθυστερήσουν την προέλαση του Άξονα 
στην Αφρική. Το Σωματείο μας συμμετείχε στον 
εορτασμό για την 80η επέτειο της ανατίναξης της 
Γέφυρας του Γοργοποτάμου.  

Την ημέρα αυτή οι Έλληνες κάθε χρόνο τιμούν 
αυτούς που τότε τα δύσκολα χρόνια της Γερμανι-

κής κατοχής αγωνίσθηκαν με αυτοθυσία για την 
ελευθερία της πατρίδας μας και η ανατίναξη της 
Γέφυρας του Γοργοποτάμου έχει καθιερωθεί πλέ-
ον ως το σύμβολο της αντίστασης κατά των κατα-
κτητών όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων. Το δίδαγ-
μα της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945 είναι σήμερα 
περισσότερο επίκαιρο, σήμερα που η πατρίδα μας, 
μπορεί να μην είναι κάτω από την μπότα του Γερ-
μανού κατακτητή, είναι όμως κάτω από το στόχα-
στρο του εξ ανατολής συμμάχου μας και επιβάλ-
λεται όλοι οι Έλληνες να ομονοήσουν για να είναι 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απειλές ότι θα έρ-
θουν μία νύχτα στην Αθήνα. Είναι η ώρα σήμερα 

οι πολιτικοί μας να σταθούν στο ύψος των περι-
στάσεων, να αφήσουν τα μεγάλα και ανούσια λόγια 
και να προσπαθήσουν να ενώσουν όλους τους Έλ-
ληνες για να είναι έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν 
την όποια επιβουλή των λεγόμενων συμμάχων μας 
στην Ατλαντική συμμαχία. Τότε μόνο θα αναπαυθεί 
και η ψυχή των συμπατριωτών μας που τα δύσκολα 
εκείνα χρόνια της Γερμανικής κατοχής θυσιάστη-
καν για την πατρίδα και δημιούργησαν το αθάνατο 
έπος της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945. Εκ μέ-
ρους του Σωματείου μας κατατέθηκε από τον Πρό-
εδρο Ευθύμιο Ρουσιά στεφάνι στο μνημείο που    
έχει στηθεί στον χώρο αυτό.              H Διοίκηση

Το Σωματείο μας συμμετείχε 
στη γιορτή της Εθνικής Αντίστασης 

Η γέφυρα στο Γοργοπόταμο αποτελούσε την κύρια συγκοινωνιακή σύνδεση 
με τη νοτιότερη Ελλάδα. Το εγχείρημα για την καταστροφή της υπήρχε ως σκέ-
ψη από αρκετό καιρό, χρειαζόταν, όμως, ισχυρή δύναμη για να έχει επιτυχία 
η προσπάθεια αυτή. Τη γέφυρα φρουρούσαν 120 Ιταλοί σε μόνιμη βάση, θα 
‘πρεπε δε να εξουδετερωθούν, αλλά και να υπάρχουν εφεδρικές δυνάμεις σε 
πλήρη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις εχθρικές στρατιωτικές ενισχύσεις 
που αναμενόταν να έρθουν από τη Λαμία, αλλά και από την Αθήνα. 

Ο αρχηγός της αγγλικής στρατιωτικής αποστολής στην κατεχόμενη Ελ-
λάδα, Συνταγματάρχης Μάγερς, βρισκόταν εδώ και ενάμιση μήνα στην Ελ-
λάδα. Ο έφεδρος Άγγλος αξιωματικός Κρις Γούντχαους, που είχε το ρόλο 
του «Συνδέσμου», ανέλαβε και συναντήθηκε με το Ν. Ζέρβα, για να συντο-
νίσουν τη δράση τους. Στη Βίνιανη τους αντάμωσε ο Άρης Βελουχιώτης με 
120 άνδρες του, διπλάσιους σχεδόν από τη δύναμη της ομάδας του Ζέρβα. 

Ενώ ξημέρωνε η 17η του μήνα, οι τρεις και οι ένοπλοι αντάρτες συναν-
τήθηκαν με τον Έντυ Μάγερς και συζήτησαν τις συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες που θα ‘πρεπε ν’ αναλάβουν. Η γέφυρα του Γοργοποτάμου ήταν ο πρώ-
τος στόχος της κοινής τους δράσης. Οι Άγγλοι διέθεταν τα υλικά και τα ερ-
γαλεία ανατίναξης, οι δε ομάδες του Άρη και του Ζέρβα τους άνδρες για τη 
μάχη, που, ίσως, να ήταν αναπόφευκτη. 

Το σχέδιο προέβλεπε το διαχωρισμό σε 11 ομάδες με συγκεκριμένα κα-
θήκοντα για καθεμιά από αυτές, ενώ μια ακόμη ομάδα 3 ένοπλων ανδρών 
θα βρισκόταν σε άμεση ετοιμότητα. Έτσι, τέσσερις ομάδες θα εξουδετέρωναν 

την ιταλική φρουρά στη μιαν άκρη της γέφυρας και τρεις ομάδες τη φρουρά 
της άλλης άκρης. Άλλη ομάδα θα φρουρούσε τη μικρότερη γέφυρα «ΣΑΝΙ-
ΔΑ», στο δρόμο της Λαμίας, άλλη θα βοηθούσε τους Άγγλους στην ανατίναξη, 
και δυο ομάδες θα ήταν σε ετοιμότητα να αποκρούσουν κάθε εχθρική ενί-
σχυση που θα φαινόταν. Το σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή το βράδυ της 25ης. 
Αφού εξουδετερώθηκε η ιταλική φρουρά, και ένα τρένο με Γερμανούς εμ-
ποδίστηκε και δεν μπόρεσε να προσφέρει ενισχύσεις, η τελική φάση του 
σχεδίου ξεκίνησε. 

Μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 25ης προς την 26η, το έργο της ανα-
τίναξης είχε ολοκληρωθεί. Η δυνατή έκρηξη, που έδινε την εντύπωση ότι 
«τρέμουν τα θεμέλια της γης», ακολούθησε από την κατάρρευση της γέφυ-
ρας. Μια ώρα μετά την πρώτη έκρηξη, μια δεύτερη αποτελείωσε ό,τι είχε 
απομείνει από τη γέφυρα κι ο Ζέρβας σήμανε την αποχώρηση με το συνθη-
ματικό «Θοδώρα», ρίχνοντας ταυτόχρονα τρεις πράσινες φωτοβολίδες. 

Στις 28 του Νοέμβρη, 19 κρατούμενοι των φυλακών Λαμίας, συνελήφθη-
σαν ως εξιλαστήρια θύματα, μπροστά στα συντρίμμια της γέφυρας του Γορ-
γοποτάμου. Οι Ιταλοί θεώρησαν πως έτσι έκλειναν, από την πλευρά τους, το 
λογαριασμό που άνοιξε η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια των αντικατοχι-
κών δυνάμεων. 

Οι ξένοι ραδιοσταθμοί έκαναν γνωστό σ’ όλον τον ελεύθερο κόσμο το 
κτύπημα της γέφυρας. Μια νέα λοιπόν σελίδα προστέθηκε στην ιστορία του 
απελευθερωτικού αγώνα.

Συνεργαζόμενες οι οργανώσεις Εθνικής Αντίστασης  
στην ανατίναξη της γέφυρας Γοργοποτάμου  

80 Χρόνια από την Ιστορική εκείνη ημέρα της 25ης Νοεμβρίου 1942

Το Μεσιτικό Γραφείο «Επένδυση» 
προσφέρει τη βοήθεια του 

Για την αγορά ή την πώληση του ακινήτου σας; 
Τη μίσθωση διαμερίσματος και επαγγελματικών 

χώρων; 
Την έκδοση δανείων με συνεργαζόμενες 

Τράπεζες; 
Τη διεκπεραίωση ενεργειακών πιστοποιητικών 

και για πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου; 
Θέλετε να εκτιμήσετε την αξία του ακινήτου σας; 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. 
ΕΛΑΤΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ. 

(Φιλικές τιμές για τους συνταξιούχους των 
ΗΣΑΠ) 

 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ γρ. «ΕΠΕΝΔΥΣΗ» 

Ελ. Βενιζέλου & Μεσολογγίου 22 Ν. Ιωνία 
Τηλ.: 210-2724287, ΚΙΝ.: 6937488823 

email: info@ependisi-property.gr 
www. ependisirealestate.gr
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ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  

ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  12  ΧΡΟΝ ΙΑ

Μ
ετά την κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλ-
ληλεγγύης η οποία πιστώθηκε με τη σύνταξη 
του μηνός Ιανουαρίου οι κύριες συντάξεις 

αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2023 σε ποσοστό 7,75% 
και θα καταβληθούν με τη σύνταξη του μηνός Φε-
βρουαρίου με αναδρομική ισχύ του μήνα Ιανουαρίου. 
Η αύξηση αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις γήρατος, 
αναπηρίας και θανάτου. Στο τέλος του 2023 στην πε-
ρίπτωση που ο πληθωρισμός κινηθεί κοντά στο 10,5% 
θα υπάρξει μια μικρή διόρθωση προ τα πάνω της τά-
ξεως 0,5% έως 0,85%. 

Η αύξηση θα επηρεάσει και την Εθνική Σύνταξη αλ-
λά και το Plafond. Η Εθνική Σύνταξη διαμορφώνεται 
η ανώτερη στα 413,76 ευρώ ανώτερη (20 χρόνια) από 
τα 384 ευρώ που είναι σήμερα. Η κατώτερη (15 χρόνια) 
διαμορφώνεται στα 372,38 από 345,60 που είναι σή-
μερα. 

Η αύξηση επηρεάζει και το Plafond το οποίο δια-
μορφώνεται στα 4.965,12 μικτά από 4.608 που είναι 
σήμερα. 

Μετά την αφαίρεση των κρατήσεων το καθαρό προ 
φόρου ποσό ανέρχεται στα 4.013,80 ευρώ. 

Η αύξηση θα πιστωθεί ολόκληρη σε όλες τις συν-
τάξεις που έχουν επαναϋπολογισθεί και έχουν μηδε-
νική προσωπική διαφορά. 

Στις υπόλοιπες συντάξεις ανάλογα με την προσω-
πική διαφορά του καθενός θα γίνει συμψηφισμός. 

Στους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν 
το 2016 θα καταβληθούν 4 δόσεις και η 5η και τελευ-
ταία θα καταβληθεί στο τέλος του 2023. 

Η αύξηση θα καταβληθεί και στις συντάξεις 80.000 
περίπου που εκκρεμεί ακόμη ο επανυπολογισμός. 

 
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΗΣΑΠ 

Όπως είναι γνωστό στο ταμείο μας δεν έχει γίνει ακό-
μη ο επανυπολογισμός. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση θα 
δοθεί στις υπάρχουσες συντάξεις και όταν ολοκληρωθεί 

ο επανυπολογισμός θα υπάρξει συμψηφισμός. 
Ο ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα το Δ΄ Τμήμα αρμόδιο για 

την απονομή συντάξεων μετά από ερώτημα του Σω-
ματείου μας, μας απάντησε ότι έχει ξεκινήσει η επε-
ξεργασία των ασφαλιστικών δεδομένων, μέσω του συ-
στήματος ΥΠΕΡΙΩΝ, σε ό,τι αφορά το συντάξιμο χρόνο 
και τις συντάξιμες αποδοχές. Θα είναι δε σε θέση να 
έχει ολοκληρωμένη άποψη στα μέσα του Δεκεμβρίου 
οπότε και θα έχουμε νέα ενημέρωση. 

Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχουμε κάτι νεότερο. 
Θέλουμε και πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που επε-

ξεργάζονται ανταποκρίνονται σύμφωνα με τις αποφά-
σεις συνταξιοδότησης όσον αφορά τις συντάξιμες 
αποδοχές και τον συντάξιμο χρόνο. Έχουμε καταστή-
σει σαφές ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώ-
ναμε ήταν πάρα πολύ υψηλές. Και οποιαδήποτε λάθη 
και παραλείψεις θα φέρουν ακέραια την ευθύνη. 

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από αυτά που ορίζει 
ο νόμος που ψήφισαν, παρά μόνο την πιστή εφαρμογή 
τους.  

Δεν χαρίζουμε τίποτα σε κανέναν. 

Του Γιάννη Ζαχαρή 
αντιπροέδρου  
του Σωματείου

Εκδρομές του Σωματείου μας
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, 
Είναι κοινό μυστικό σε όλους μας ότι η απόδραση 

στη φύση και η γνωριμία με άλλα μέρη είναι απα-
ραίτητη όσο και οι ανάσες στη ζωή ενός ανθρώπου, 
κυρίως όσων από εμάς ζουν σε αστικό περιβάλλον, 
είναι η διαδραστική επαφή με τη φύση. Μία ακατα-
νίκητη εσωτερική παρόρμηση μας σπρώχνει να φύ-
γουμε έστω και για λίγο από τον ασφυκτικό ανθρω-
πογενή κλοιό των σύγχρονων πόλεων και να βιώ-
σουμε με τις αισθήσεις μας ένα διαφορετικό περι-
βάλλον. Έρευνες που εκπονούνται από διάφορα επι-
στημονικά κέντρα έρχονται πλέον να μας αποδεί-
ξουν το αυτονόητο. Ότι δηλαδή η επαφή με τη φύση 
και η γνωριμία με άλλους τόπους και χώρες, μας χα-
λαρώνει και επιπρόσθετα, όσο πιο συχνή είναι η 
επαφή του ανθρώπου με το περιβάλλον και το άγνω-
στο τόσο περισσότερο ενεργοποιούνται τα θετικά 
συναισθήματα και ενισχύονται η αλληλεγγύη, η συ-
νεργατικότητα, η κοινωνικότητα. Είναι επίσης γνω-
στό και αποδεδειγμένο πως οι άνθρωποι που περ-
νούν μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του αστικού 
τους περιβάλλοντος δεν αντιμετωπίζουν ψυχολογικά 
και ψυχοσωματικά προβλήματα. 

Γι’ αυτό και το Σωματείο μας παρ’ ότι η υγειονο-
μική κρίση δεν έχει εξαλειφθεί τελείως, εξέδωσε 

ένα λιτό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
στο σύνολο τηρώντας όλους τους κανόνες υγείας. 
Το πρόγραμμα είναι στη διάθεση του κάθε συνα-
δέλφου που ενδιαφέρεται για να συμμετάσχει στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σωματείου μας, αρκεί 
να περάσει από το Σωματείο για να το πάρει μαζί 
με το ημερολόγιο του Σωματείου μας. Επίσης σε 
κάθε έκδοση της εφημερίδας μας θα αναγράφεται 
το πρόγραμμα των εκδρομών για το επόμενο δίμη-
νο. Οι πρώτες εκδρομές για το 2023 είναι: 

 
1. 1η Φεβρουαρίου 2023 ημερήσια για την Κα-

λαμάτα 
Προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής 
Τιμή συμμετοχής: 15 ευρώ 
Για την εκδρομή στην Καλαμάτα θα πρέπει να 

δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 24 Ιανουαρίου. 
2. 26-27-28 Φεβρουαρίου (Καθαρή Δευτέρα) 

τριήμερη 
Όλυμπος – Παλαιός Παντελεήμονας – Βέροια – 

Νάουσα – Έδεσσα (Γενίτσαροι και Μπούλες στην 
Νάουσα) 

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας για να 
υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός. 

Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
Με πόνο ψυχής είμαστε υποχρεωμένοι να 

σας ενημερώσουμε ότι ούτε και φέτος θα πραγ-
ματοποιηθεί η Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του 
Σωματείου μας καθώς οι οιωνοί δεν το επιτρέ-
πουν. Αν και βαδίζουμε προς τον τέταρτο χρόνο 
που ο κορωνοϊός πλήττει την υφήλιο ελάχιστη 
βελτίωση παρουσιάζουν τα στοιχεία ως προς το 
μέγεθος και τις επιπτώσεις στην υγεία μας, που 
είναι αποτρεπτικό για μεγάλες συγκεντρώσεις 
σε κλειστό χώρο όταν οι νοσήσεις είναι πολλές 
και οι θάνατοι από τον κορωνοϊό είναι γύρω στα 
20 άτομα ημερησίως.  

Ασφαλώς γνωρίζουμε ότι χωρίς τη θέλησή 
μας σας απογοητεύουμε όμως είναι καλύτερη 
μία απογοήτευση από έναν θάνατο και να είστε 
βέβαιοι αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισ-
σες ότι όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση θα αν-
ταμώσουμε και πάλι και τότε θα έχουμε πολλά 
να διηγηθούμε και να θυμηθούμε.  

Η Διοίκηση

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  

του Σωματείου μας 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε 
εσείς καθώς γνωρίζουμε και εμείς στις 10 
Οκτωβρίου 2022 τελέστηκαν τα εγκαίνια τριών 
νέων σταθμών του ΜΕΤΡΟ στον Πειραιά από 
τον Πρωθυπουργό της χώρας παρουσία πολ-
λών επισήμων και μη, δυστυχώς όμως από 
αυτή την εκδήλωση απουσίαζαν οι εργαζόμε-
νοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες. Το πρόβλημα 
όμως δεν είναι αυτό, είναι άλλο το οποίο δεν 
γνωρίζει ο Πρωθυπουργός της χώρας γιατί οι 
αρμόδιοι παράγοντες δεν τον έχουν ενημερώ-
σει και εάν οι διάφοροι αυλικοί πρότειναν στον 
κύριο Πρωθυπουργό μετά τα εγκαίνια που 
έκανε στους τρεις σταθμούς Μανιάτικα – Πει-
ραιάς – Δημοτικό Θέατρο να κάνει τη διαδρο-
μή Πειραιάς – Ομόνοια με τη Γραμμή 1, ίσως 

τότε να αντιλαμβανόταν την κατάντια στην 
οποία βρίσκεται σήμερα η Γραμμή 1 του Ηλε-
κτρικού Σιδηροδρόμου με ιστορία 153 χρόνων 
που όλοι αυτοί οι ανάξιοι την πέταξαν στα 
σκουπίδια.  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, είναι χρέος όλων 
μας σήμερα να επαναστατήσουμε και να απαι-
τήσουμε από την πολιτεία και τους έχοντες την 
ευθύνη στις Σταθερές Συγκοινωνίες να ανα-
λάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να δώσουν 
στη χρήση του επιβατικού κοινού ένα μέσο 
μεταφοράς αντάξιο της προσφοράς του και 
της ιστορικής του διαδρομής των 153 χρόνων. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Διοίκηση

∞ Ó Ô È ¯ Ù ‹  ∂  È Û Ù Ô Ï ‹
Θέμα: Δωρεά εις μνήμη 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιού-
χων ΗΣΑΠ αποδέχεται και σας ευχαριστεί για τη δωρεά 
των 200 ευρώ που καταθέσατε στο Σωματείο μας αντί 
στεφάνου εις μνήμη του συναδέλφου μας και μέλους 
του Συνεταιρισμού Μιχαήλ Σαριδάκη που πρόσφατα 
έφυγε από τη ζωή. 

Παράλληλα δε με εσάς να ευχηθούμε ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου συναδέλφου μας και να εκφρά-
σουμε τη βαθιά λύπη μας στους δικούς του ανθρώπους 
που βίωσαν την απώλειά του. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
          Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 
    Ευθύμιος Ρουσιάς           Νικόλαος Μητροκώτσας

Προς Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού  

ΗΣΑΠ – ΤΡΑΜ – ΑΜΕΛ – ΣΤΑ.ΣΥ



Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση μάσκας  
είναι υποχρεωτική στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
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Αρνητικά έχει επηρεάσει τη ζωή μας  
η Οικονομική και η Υγειονομική κρίση

Είναι γεγονός ότι τα χρόνια των μνημονίων, η μετέπειτα υγειονομική κρί-
ση που ακόμα μας βασανίζει καθώς και η μεγάλη οικονομική κρίση με τις 
μεγάλες αυξήσεις των τιμολογίων στις παροχές και των αγαθών πρώτης 
ανάγκης που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας, μας έχουν επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό αρνητικά. Έτσι σήμερα η αύξηση του στρες και η κοινωνική 
απομόνωση που είναι επακόλουθο της οικονομικής κρίσης κατά μεγάλο 
βαθμό, οδηγούν κατά κανόνα σε κατάθλιψη, η οποία μαζί με την έλλειψη 
φυσικής δραστηριότητας αυξάνει τον κίνδυνο του πολλαπλασιασμού των 
ασθενειών στον άνθρωπο. 

 Η υγεία μας καθορίζεται από συνδυασμό παραγόντων οι οποίοι περι-
λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οικονομική σταθερότητα, το κοινωνικό πλαί-

σιο της ζωής μας άμεσα στην κοινότητα και την προσβασιμότητα στις υπη-
ρεσίες υγείας. Από επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει τελευταία έχει 
φανεί ότι η επίπτωση των παραγόντων αυτών στην ποιότητα της ζωής και 
της υγείας μας είναι εξαιρετικά σημαντική και μπορεί να επηρεάσει σε πο-
σοστό του 80%. Οι κοινωνικοί αυτοί παράγοντες είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση ώστε να μπορεί κανείς να υλοποιήσει τους τρεις βασικούς κανόνες 
για καλή ζωή με υγεία, που είναι: υγιεινή διατροφή, σωματική δραστηριό-
τητα και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου έχοντας βέβαια εξασφαλίσει 
τα απαραίτητα εφόδια για το ευ ζην, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει, καθώς 
η παρατεταμένη οικονομική και υγειονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά 
την πορεία της ζωής μας.          Η Διοίκηση

Λειτουργία καταστημάτων (kiosk)  
εντός των Σταθμών

Σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν τους τελευταίους μήνες καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα στους σταθμούς του Μετρό και απο-
κλειστικά μόνο στους σταθμούς της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ.  

Η κατασκευή και λειτουργία αυτών των καταστημάτων (kiosk) που 
δεν πληροί τους όρους, ειδικά στους σταθμούς που έχουν χαρακτη-
ριστεί μνημεία πολιτισμού της νεώτερης ιστορίας της πατρίδας μας, 
για τους οποίους τέθηκαν σε λειτουργία με την ανοχή του Υπουργείου 
Πολιτισμού και της Διοίκησης των ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. 

Το Σωματείο μας σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων της 
ΣΤΑ.ΣΥ και το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων καταβάλλει προ-
σπάθειες για να αποδείξει ότι τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δεν προσφέ-
ρουν τίποτα στον φορέα, αλλά αντιθέτως προσβάλουν την αισθητική 
και την ιστορία σταθμών που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία του νε-
ώτερου πολιτισμού της χώρας μας και καλούν τη Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ 
και το υπουργείο Πολιτισμού να επανεξετάσουν από την αρχή το θέμα 
αυτό.                                                                                 Η Διοίκηση

Το Πολυτεχνείο ζει

49 χρόνια πέρασαν από τότε που η 
νεολαία της χώρας μας με μπροστά-
ρηδες τους φοιτητές επαναστάτησαν 
εναντίον της δικτατορίας και όμως το 
νόημα της επετείου του Πολυτεχνείου 
συνεχίζει να είναι επίκαιρο και να δεί-
χνει στις νέες γενιές ότι ο Έλληνας δεν 
μπορεί να ζήσει χωρίς Ελευθερία και 
Δημοκρατία. Τα συνθήματα που ακού-
στηκαν τότε από τους έγκλειστους νέ-
ους στο Πολυτεχνείο Ψωμί – Παιδεία 
– Δημοκρατία είναι μία παρακαταθή-
κη για ολόκληρο τον Ελληνικό λαό. 

Όμως είναι γεγονός αναμφισβήτη-
το ότι εδώ και πολλά χρόνια ο εορτα-
σμός του Πολυτεχνείου έχει ξεφύγει 
του σκοπού του και μειώνει τους αγώ-
νες και τις θυσίες αυτών που είπαν τό-
τε ότι δεν αντέχουν άλλο το καθεστώς 
της δικτατορίας και έχει γίνει, κάτι 
ανιαρό, καθώς έχουμε πάντοτε μία 
βαρετή, μηχανική επανάληψη των 
ίδιων έκτροπων γεγονότων. Η ίδια 
απαράλλακτη παράσταση από επέτειο 
σε επέτειο, λες και τίποτε δεν έχει αλ-
λάξει τόσα χρόνια από τότε. Σε αυτό 
βέβαια μεγάλο μερίδιο ευθύνης 
έχουν τα κόμματα και οι αρχηγοί τους, 
που αδυνατούν να συλλάβουν το νόη-
μα της γιορτής αυτής και που θα 
έπρεπε να είναι εκδήλωση τιμής και 
μνήμης για τους αγωνιστές του Πολυ-
τεχνείου, οι οποίοι δεν είχαν πολιτικό 
χρώμα και ιδεολογία, ήταν απλοί Έλ-
ληνες πολίτες. Το νόημα της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου απουσίαζε 
απολύτως από τις εκδηλώσεις οχλο-
κρατίας και προκλητικών ενεργειών 
από μία μεγάλη μερίδα συμμετασχόν-
των όλα τα χρόνια με εξαίρεση τη φε-
τινή εκδήλωση που στην Αθήνα τα 
έκτροπα ήταν περιορισμένα και ας ελ-
πίσουμε ότι κάθε χρόνο θα γίνονται 
όσο και λιγότερα έκτροπα.  

Ασφαλώς σήμερα η Δημοκρατία 
στη χώρα μας δεν κινδυνεύει και δεν 
χρειάζονται οι αυτόκλητοι σωτήρες, 
περισσότερο κινδυνεύει από αυτούς 
που θεωρούν ότι η ανυπακοή στους 
νόμους της Πολιτείας είναι η επανά-
σταση που κάνουν για να βγουν από 
την αφάνεια και να βγουν στην επι-
φάνεια αδιαφορώντας για το κακό 
που προξενούν στη χώρα τους. Ας 
ενστερνιστούμε όλοι μας ότι ο χώρος 
του Πολυτεχνείου θα πρέπει να γίνει 
χώρος λατρείας, μνήμης και σεβα-
σμού από όλους. Να γίνει η σημαία 
και το σύμβολο που θα μας εμπνέει 
και θα μας καθοδηγεί για να ομο-
νοήσουμε και να αγωνιζόμαστε όλοι 
μαζί ειρηνικά και με ασφάλεια για 
καλύτερες ημέρες, που τις έχουμε 
ανάγκη όλοι σήμερα. Είθε! 

Η Διοίκηση

Αναφαίρετο δικαίωμα είναι η Εργασία
Ο άνθρωπος προκειμένου να επιβιώσει χρειάζεται 

χρήματα. Με εκείνα εξασφαλίζει τα προς το ζην, ατο-
μικά και οικογενειακά. Έτσι βλέπει τη ζωή του μέσα 
από την αξιοπρέπεια, την ανεξαρτησία, την ευημερία. 
Γενεσιουργός αιτία των παραπάνω η εργασία, τα έργα 
των χεριών του και ο κόπος του ιδρώτα του.  

Αποτελεί δικαίωμα αναφαίρετο να έχει κάποιος 
σταθερή εργασία και αποδοτική ποικιλότροπα. Όταν 
εκείνη συμβαδίζει με τις δεξιότητες, την αντίληψη και 
τη δυνατότητα, τότε φέρνει και το καλύτερο αποτέλε-
σμα σε συνάρτηση με την αμοιβή και το όφελος. Με-
λανή σελίδα της ανθρωπότητας παραμένει αυτή που 
περιλαμβάνει τη δουλεία και το δουλεμπόριο. Ταυτό-
χρονα η εργασία όταν υπάρχει, όποια και αν είναι αυτή, 
γίνεται το άριστο αντίδοτο της τεμπελιάς. Είναι μειονέ-
κτημα, το οποίο, όταν και όπου υπάρχει με πολλές και 
διάφορες, έως και γελοίες, δικαιολογίες, δεν αφήνουν 
τον άνθρωπο να μπει στη διαδικασία της επαγγελμα-
τικής ενασχόλησης. Αρέσκονται μεν κάποιοι να ζουν 
παρασιτικά, σε βάρος άλλων όπως των οικείων, της 
κοινωνίας ή και του κράτους, δεν σημαίνει ότι πρέπει 
να τους ανεχόμαστε. Τους κάνουμε κακό, ενώ προ-
σθέτουμε και στην ψυχή μας βάρος. Επιπλέον, μη 
έχοντας κάτι να ασχοληθούν, μπορεί να καταφύγουν 
σε σκέψεις αμαρτίας και σε πράξεις παρανομίας. Αυ-

τοί είναι οι εκούσια άεργοι. Και στην περίπτωση που 
υπάρχουν οικονομικοί πόροι από αλλού, ακόμα και 
νόμιμοι, η παραίτηση από την εργασία συνιστά πάλι 
κίνδυνο.  

Η εργασιοθεραπεία πάντα ήταν μέθοδος όχι μόνο 
βιοπορισμού, αλλά και ψυχικής σταθερότητας και 
ηρεμίας. Μη λησμονούμε ότι η εργασία είναι εντολή 
Θεού καθώς και Εκείνος συνεργάστηκε κατά τη δημι-
ουργία του κόσμου. Γνώριζε, βέβαια, ότι οι ανθρώπι-
νες δυνάμεις έχουν τα όριά τους. Για τον λόγο αυτόν 
και συμπλήρωσε την εντολή με την αργία της έβδομης 
ημέρας, της Κυριακής. Η κατάργηση, με οποιοδήποτε 
πρόσχημα, αυτής της κατάστασης καταστρατηγεί κε-
κτημένα με αγώνες δικαιώματα, αποβαίνει με τους νό-
μους, έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική και 
αποσυντονίζει τον ρυθμό της οικογένειας. Στο επιχεί-
ρημα ότι πρόκειται για τα καταστήματα η κατάργηση 
της αργίας τις Κυριακές δεν βρίσκει άλλοθι, επειδή 
εργάζονται την ίδια ημέρα άλλοι συνάνθρωποί μας. 
Όπου γίνεται αυτό, είναι για το κοινωνικό καλό, για-
τροί, νοσοκόμοι, οδηγοί, μαζικά μέσα μεταφοράς κα-
θώς και σε τουριστικές περιοχές. Τούτο όμως είναι το 
επάγγελμά τους, αν το αρνηθούν, πως θα ζήσουν και 
πως θα εξυπηρετηθεί το κοινωνικό σύνολο; Πρέπει 
ταυτόχρονα να υπογραμμίσουμε και τις υποχρεώσεις 

όσων εργάζονται, η καταστρατήγηση των οποίων με 
την κατάχρηση δικαιωμάτων αποτελούν αναμφισβή-
τητα μέρος της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Το 
όπλο της απεργίας έγινε αρκετές φορές εργαλείο κα-
κό στα χέρια επιτηδείων, κομματικών εγκάθετων και 
κατ’ επάγγελμα κακών συνδικαλιστών.  

Με το πρόσχημα της ανεργίας, ιδιαίτερα τις εποχές 
που ζούμε, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται νέες μορ-
φές εργασίας. Την είπαν ευέλικτη, περιορισμένου 
ωραρίου, δοκιμαστική. Πάντα για το συμφέρον όσων 
εκμεταλλεύονται την ανάγκη των άλλων, κυρίως των 
νεότερων. Η αδικία αυτή είναι πασιφανέστατη και η 
μέθοδος απάνθρωπη και αντικοινωνική. Όλα για χάρη 
δήθεν της ανάπτυξης και επειδή το απαιτούν εξωγε-
νείς παράγοντες, τρόικα και θεσμοί. Αυτά τα απαγο-
ρευτικά ανάγκασαν χιλιάδες συνέλληνες, ιδίως νέους, 
να επιλέξουν τη ξενιτιά ως μόνη λύση. Αλλά και οι πα-
ραμένοντες στη χώρα τους αναγκάζονται να εργα-
στούν σε τομείς τελείως ξένους σε αυτούς. Κάθε δου-
λειά νόμιμη είναι και ευλογημένη, αρκεί να συμβαδί-
ζει με τις γνώσεις και την ικανότητα. Θέσεις εργασίας 
χρειάζονται σήμερα τα παιδιά μας και όχι δηλώσεις, 
ευχολόγια και υποσχέσεις. 

Η Διοίκηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αυτό είναι το μαγνητοφωνημένο μήνυμα 
που μεταδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό 
– Τραμ – Λεωφορεία – Τρόλεϊ) καθώς και 
στις αποβάθρες των σταθμών, εδώ και πολ-
λούς μήνες. Δυστυχώς όμως δεν το λαμβάνει 
κανείς υπ’ όψιν του και οι κάνοντες χρήση 
της μάσκας αντί να αυξάνονται μειώνονται, 
προκαλώντας την αγανάκτηση και πολλές 
φορές τις διαμαρτυρίες ή ακόμα και τις διε-
νέξεις μεταξύ των ανθρώπων που είναι υπο-
χρεωμένοι να συνταξιδέψουν. Ασφαλώς η 
τήρηση της υποχρεωτικότητας της χρήσης 
μάσκας είναι ευθύνη της πολιτείας. Η οποία 
ενόψει του επερχόμενου χειμώνα καθώς και 

της καθημερινής αύξησης των κρουσμάτων 
του κορωνοϊού θα πρέπει να αναλάβει τις ευ-
θύνες της και να επιβάλλει τη χρήση της μά-
σκας σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 
εκτός βέβαια αν έχουν την εντύπωση ότι με 
την αναγγελία έχουν απαλλαγεί των ευθυνών 
των.  

Κύριοι Υπουργοί των Μεταφορών, της 
Προστασίας του Πολίτη και της Υγείας ζητάμε 
την προστασία σας εφαρμόζοντας τους νό-
μους και τις διατάξεις που εσείς οι ίδιοι έχετε 
ψηφίσει, για να μη θρηνήσουμε και άλλα θύ-
ματα του Covid-19 από τη μη χρήση της μά-
σκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Η Διοίκηση

Στις 22 Σεπτεμβρίου συνεδρίασαν οι νεοεκλεγέντες σύμ-
βουλοι του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού για την εκλογή του 
νέου Προεδρείου. Με ομόφωνη απόφαση των μελών του η 
σύνθεση του Προεδρείου είναι η εξής: 

Πρόεδρος:    ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Γραμματέας: ΧΑΪΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ταμίας:         ΜΠΡΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μέλη:            ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                       ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
                       ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
                       ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                       ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ευχαριστεί το 

απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθευτικού Συνε-
ταιρισμού και εύχεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει 
επιτυχία στους σκοπούς που έχει βάλει για τη περαιτέρω ανά-
πτυξη του Συνεταιρισμού και αυτό θα επιτευχθεί όταν κατορ-
θώσει να αυξήσει τα μέλη του.                             Η Διοίκηση

Το νέο Δ. Σ.  
του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού
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Έκθεση για τον Ταμειακό Απολογισμό του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ 

για το χρονικό διάστημα από 1/7-30/9/2022
O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας 17865 Ο.Ε.Ε., πα-

ρουσιάζω τον Ταμειακό Απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 3ου Τριμήνου έτους 2022 του Σωματείου 
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, όπως παρακάτω : 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 
ΕΣΟΔΑ 

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

νιαίως στο σωματείο, από το ταμείο συντάξεων (ΕΦΚΑ). Το ύψος των εισφορών ανήλθε κατά την πε-
ρίοδο 1/7-30/9/2022 σε 26.220,00 ευρώ,. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά μήνα (υπό μορφή συμ-
ψηφισμού) στο Μουσείο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 4.350,00 Ευρώ η καταβολή του 
οποίου προβλέπεται στο καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών 26.220,00 – 4.350,00 
= 21.870,00 Ευρώ. Αναλυτικά τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

β. Τις εισφορές των συνταξιούχων που αποδίδονται μια φορά το χρόνο ως μετρητά στο ταμείο 
του σωματείου.  

γ. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρητά), έναντι ισόποσης 
απόδειξης αλλά πλέον και τραπεζικής κατάθεσης στο τραπεζικό λογαριασμό . Το ύψος των εν λόγω 
δωρεών ανήλθε κατά την περίοδο 1-7/1-30/9/2022 σε 390,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον 
παρακάτω Πίνακα.  

δ. Από ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ. Την 31-8-2022 κατατέθηκε το ποσό των 50 ευρώ από τον κα Βασιλική 
Ζαχαρή εις μνήμη του πατρός της Νικολάου Ζαχαρή. 

Επίσης ως Έσοδα θεωρούνται : 
γ. Οι απόδοση (τόκου) της προθεσμιακής κατάθεσης των 80.000,00 ευρώ που διαθέτει το σωματείο 

με κάθε λήξη αυτής.  
Τα Χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου αποτελούνται από : 
• τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη τράπεζα Πειραιώς : 

• Λογαριασμός όψεως 5182-035793-827 στον οποίο κατατίθενται τα τρέχοντα έσοδα (εισφορές 
συνταξιούχων κλπ) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σω-
ματείου. Αναλήψεις από τον λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σω-
ματείου, ή τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ.. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-9-
2022 ήταν 6.442,56 ευρώ. Με απόφαση του ΔΣ / 15-9-2022, το ποσό των 2.036,14 ευρώ που 
ήταν υπόλοιπο από δωρεές και αμοιβές που έγιναν προς το Μουσείο μέσω τραπεζικού λο-
γαριασμού του Σωματείου, συμψηφίστηκε με οφειλές του Μουσείου προς το Σωματείο.  

• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος για 
την κατάθεση ή ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 
30-9-2022 ήταν 3.397,64 ευρώ.  

• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-819 (πολιτιστικών εκδηλώσεων). Το υπόλοιπο του 
λογαριασμού με 30-9-2022 ήταν 0,00 

• Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται κάθε εξάμηνο. Η ανα-
νέωση έγινε για εξη (6) μήνες από 16-9-2022 μέχρι 16-3-2023 

Η κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων, φαίνεται παρακάτω : 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό - πληρώνει από τον 
τραπεζικό του λογαριασμό τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας, ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους του Μου-
σείου ή οτιδήποτε έκτακτο έξοδο του Μουσείου προκύψει και δεν επαρκούν τα ταμειακά του διαθέσιμα.  

Τα έξοδα αυτά συμψηφίζονται με τα μηνιαία δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος κάθε μήνα όπως 
αναφέρθηκε και στην παράγραφο (α) της παρούσας. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό από το Μουσείο 
ανέρχεται με 30-6-2022 στο ποσό των 3.159,04 ευρώ. Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη 
προκαταβολή. Τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Συμψηφισμός του ποσού 2.036,14 με το υπόλοιπο οφειλής 5.331.00, σύμφωνα με απόφαση ΔΣ/15-
9-2022. Υπόλοιπο οφειλής Μουσείου προς το Σωματείο 3.294,86 ευρώ. 

Το Σύνολο των Εσόδων για το 3ο Τρίμηνο 2022 ανήλθε στο ποσό των 22.310,00 ευρώ.  
ΕΞΟΔΑ 

Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ του Σωματείου, και η πληρωμή τους 
δικαιολογείται με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ). 

Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μικροέξοδα από ταμει-
ακή μηχανή), τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ και η καταχώρισή τους γίνεται κατ’ 
αύξοντα αριθμό στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ.  

Τα έξοδα ομαδοποιήθηκαν σε Μισθοδοσίας και Λειτουργικά όπως φαίνεται παρακάτω: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Η δαπάνη μισθοδοσίας 2ου Τριμήνου 2022 στην οποία περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές 
και οι αναλογούντες φόροι, ανήλθε στο ποσό των 5.317,80 ευρώ. Επί πλέον με την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών μηνός Αυγούστου, με απόφαση του ΕΦΚΑ, καταβλήθηκε και ποσό 20,00 
ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ παιδικών κατασκηνώσεων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Σύνολο Εξόδων 22.019,80 ευρώ 
Ενδεικτικά των εξόδων αναφέρονται: 
• Η δαπάνη για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε σε 4.930,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).  
• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή των ημερολογίων και της εφημερίδας ανήλθαν στο 

ποσό των 1.726,83 ευρώ. 
• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια της εφημερίδας, 

ανήλθε σε 800,00 ευρώ . 
• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου καθώς και του Μουσείου ανήλθε στο 

ποσό των 1.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).  
• Η δαπάνη νομικών υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 0,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).  
• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των 300,00 ευρώ. 
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε στο ποσό των 100,00 ευρώ και 0,00 

ευρώ αντίστοιχα. 
• Δόθηκε προκαταβολή στον προμηθευτή ΓΑΒΑΛΑ έναντι εκτύπωσης των ημερολογίων 
Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών – φορο-

λογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.  
• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την περίοδο 
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ. 
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές δηλώσεις για 

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

• Υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση του Σωματείου 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός 3ου Τριμήνου 2022 του Σωματείου 
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για έγκριση. 

Ο Λογιστής Αθανάσιος Κ. Μανάσκος 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                 Ο ΤΑΜΙΑΣ 
       ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ                ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΣ

Ημερομηνία Μήνας

Εσοδα από 
ΕΦΚΑ (εισφορά 
συνταξιούχων 

ΗΣΑΠ)

Δικαιώματα 
Μουσείου 
σύμφωνα  

με το 
καταστατικό

Υπόλοιπο  
για διάθεση 
Σωματείου

11/7/2022 ΙΟΥΛΙΟΣ 8.784,00 1.464,00 7.320,00 
10/8/2022 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 8.736,00 1.436,00 7.300,00 
7/9/2022 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 8.700,00 1.450,00 7.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ 26.220,00 4.350,00 21.870,00

Ημερομηνία Μήνας Ποσό

15/7/2022 ΙΟΥΛΙΟΣ 130 
31/8/2022 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   
30/9/2022 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 260 

ΣΥΝΟΛΟ 390,00

Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο
38-03-00-0000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-827 6.442,56 
38-03-00-0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-762 3.397,64 

38-03-00-0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
5182-035793-819 0,00

38-04-00-0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ 89.840,20 

ΜΗΝΑΣ
Δικαιώματα 

Μουσείου σύμφωνα 
με το καταστατικό

Πληρωμές μέσω 
Τραπεζικού 

Λογαριασμού 
Σωματείου για 

ανάγκες Μουσείου

Υπόλοιπο οφειλής 
Σωματείου προς το 

Μουσείο

Από Μεταφορά 31-3-2022 -3.159,04 
ΙΟΥΛΙΟΣ 1.464,00 1.959,76 -3.654,80 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.436,00 2.336,77 -4.555,57 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.450,00 2.225,43 -5.331,00 

Κωδικός Περιγραφή Ποσό

61-00-00-0087 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24% 0,00 
61-00-06-0087 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24% 1.500,00 
61-90-09-0000 ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 800,00 
61-90-09-1025 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΠΑ 6% 4.930,00 
62-03-00-0087 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24% 363,29 
62-03-02-0000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.726,83 
62-03-02-0087 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΦΠΑ 24% 0,00 
62-98-00-0025 ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 6% 19,74 
63-04-00-0000 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ 277,08 
63-98-02-0000 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΦΙΑ 458,31 
63-98-08-0000 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ) 1.751,17 
64-07-01-0087 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 24% 0,00 
64-07-03-0087 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 24% 332,33 
64-07-04-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 0,00 
64-07-04-0025 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6% 0,00 
64-08-01-0025 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6% 0,00 
64-08-01-0087 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24% 0,00 
64-08-10-0036 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 318,29 
64-08-10-0087 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 24% 22,28 
64-98-05-0000 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 98,00 
64-98-05-0013 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 6% 0,00 
64-98-05-0036 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13% 0,00 
64-98-05-0087 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24% 3.668,79 
64-98-05-0500 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 300,00 
64-98-05-0600 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ 100,00 
65-98-99-0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 36,30 

ΣΥΝΟΛΟ 16.702,41

Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση
Τακτικές αποδοχές Έμμισθου Εργαζομένου 60-00-00-0000 3.727,29 0,00 
Επιδόματα κανονικής άδειας Έμμισθου Εργαζομένου 60-00-07-0000 621,22 0,00
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Έμμισθου Εργαζομένου 60-03-00-0000 969,29 0,00 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  53-00-00-0000 0,00 3.425,73 
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών  54-03-00-0000 0,00 319,63 
ΙΚΑ Λογαριασμός τρέχουσας κινήσεως 55-00-00-0000 0,00 1.572,44 

ΣΥΝΟΛΟ   5.317,80 5.317,80 
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Λόγια αγάπης προς τους φίλους μας  
μαθήτριες και μαθητές του Γυμνασίου Σμίνθης

Αγαπητά μας παιδιά ευχόμαστε από βάθους καρδιάς να έχετε καλή και 
μεστή γνώσεων σχολική χρονιά, να έχετε υγεία σωματική και πνευμα-
τική και ευχόμαστε να παραμείνετε για πάντα παιδιά στην ψυχή και το 

χαμόγελο από τα χείλη σας και να μη σας λείψει ποτέ, να παραμείνετε αγνοί 
με μεγάλη καρδιά. Να σέβεστε και να αγαπάτε τους δασκάλους σας και τους 
γονείς σας, καθώς αυτοί μοχθούν για εσάς, ο καθένας τους από τα δικό του 
μετερίζι. Και εμείς από την πλευρά μας σας υποσχόμαστε ότι μπορεί φέτος 
να μην κατορθώσαμε λόγω των υγειονομικών μέτρων, να βρεθούμε έστω 
για λίγες ώρες μαζί σας να σας δούμε και να βραβεύσουμε τους αριστού-
χους, του χρόνου θα το κατορθώσουμε να σας ανταμώσουμε στο χώρο σας 

και να βραβεύσουμε τους μαθητές που θα αριστεύσουν, που θα είναι ιδιαι-
τέρως ευχάριστο να βλέπουμε περισσότερα παιδιά να αριστεύουν και αυτό 
θα συμβεί όταν υπάρχει μία ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών.  
Αγαπητά μας παιδιά γνωρίζουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολλές δυσκολίες 

στη ζωή, όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε δυσκολία μπορεί να γίνει το 
σκαλοπάτι για να ανέβετε πιο ψηλά αρκεί να έχετε ένα χέρι να πιαστείτε και 
εσείς έχετε το χέρι των δασκάλων σας και των γονιών σας για να πιαστείτε 
και να ανέβετε, αρκεί να το θελήσετε.   
Να είστε πάντα καλά. Σας αγαπάμε. 

Η Διοίκηση

Γ υ μ ν ά σ ι ο  Σ μ ί ν θ η ς  -  ο ι  α ρ ι σ τ ο ύ χ ο ι

Δυστυχώς για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο κορωνοϊ-
ός δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε τη με-
τάβασή μας στην Σμίνθη της Ξάνθης όπου θα βρα-
βεύαμε τα παιδιά του Γυμνασίου που αρίστευσαν. 
Όμως δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό και τη σκέψη μας 
ότι η απόσταση που μας χωρίζει θα τους ξεχνούσαμε. 
Τα παιδιά αυτά θα είναι για πάντα στην καρδιά μας και 
θα χαιρόμαστε να μαθαίνουμε ότι προοδεύουν. Όπως 
κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος σε 
συνεργασία με τη Διευθύντρια του σχολείου κα. Ελένη 
Κοτζαμπασοπούλου και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 
Γυμνασίου Σμίνθης στείλαμε τα βραβεία προόδου στα 
παιδιά που αρίστευσαν με μία ευχή του χρόνου να 
έχουμε τη δυνατότητα να κάνει το Σωματείο μας με 

την παρουσία του την βράβευση των αριστούχων στο 
χώρο τους. 

Τα παιδιά που βραβεύσαμε είναι: 
 

Τμήμα Α1 
Η Εγιούπ Ιλάιδα  του Μεχμεταλή (19 3/14 άριστα) 
Ο Σαγήρ Μεβλάν του Ικμέτ (18 8/14 άριστα) 
 

Τμήμα Α3 
Η Χατζη-Ογλού Αϊσέ του Αχμέτ (19 4/14 άριστα ) 
 

Τμήμα Β1 
Ο Αχμετσίκ Αϊχάν του Αχμέτ (18 12/14 άριστα)  
Ο Ζουμπούλ Οκάν του Ριτβάν (19 2/14 άριστα)  

Η Καπζά Νιλέν του Μουσταφά (18 9/14 άριστα) 
 

Τμήμα Β2 
Η Μποζ Μουμπερά του Αδέμ (19 1/14 άριστα)  
Η Σοφτά Πελίν Μπαχρή (19 9/14 άριστα)  
 

Τμήμα Γ1 
Η Καπζά Αιλήν του Χαμδή (19 8/14 άριστα) 
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης 

και σε όλους τους διδάσκοντες σε αυτό Χρόνια Πολλά 
– Καλή Χρονιά με υγεία και πρόοδο. 

Η Διοίκηση 



11O HΛEKTPIKOΣ / https://ssisap.gr

Δ· Ó¤· ·fi ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ ™Δ∞.™À

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÍÂÛËÎˆÌfi˜ ÙË˜ 9Ë˜ ¡Ô¤Ì‚ÚË ¤ÛÙÂÈÏÂ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·:  
«ºı¿ÓÂÈ   È· !  ∏  ·ÎÚ›‚ÂÈ·  ÙÛ·Î›˙ÂÈ .  ∞˘Í‹ÛÂÈ˜  ÛÙÔ˘˜ Ì ÈÛıÔ‡˜ 

Αγωνιστικό παρών έδωσαν, στις 9 Νοέμβρη, χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι, στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο των τελευταίων 
χρόνων, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης πα-
νελλαδικής απεργίας της ΓΣΕΕ. 

Η μεγάλη κινητοποίηση εκτός από τη μαζικότητα του συλ-
λαλητηρίου είχε δύο ακόμα βασικά στοιχεία: α) την αυξη-
μένη συμμετοχή στην απεργία στους εργασιακούς χώρους 
και β) την παρουσία συγκροτημένων, μεγάλων μπλοκ εργα-
τικών συνδικάτων. 

Οι απεργοί διαδηλωτές με τη μεγαλειώδη κινητοποίηση 
έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Φθάνει 
πια! Δεν αντέχουμε άλλη ακρίβεια! Τώρα πραγματικές αυ-
ξήσεις στους μισθούς». 

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση οφείλει, πλέον να λάβει 
υπόψη την λαϊκή θέληση. Δεν μπορεί να συνεχίζει την πο-
λιτική στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου, την καταστολή και 

τις επικοινωνιακές «φούσκες», αδιαφορώντας για τα προ-
βλήματα του λαού. Παράλληλα η μεγάλη συμμετοχή δημι-
ουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα 
για να προχωρήσει σε νέες κινητοποιήσεις, μέχρι την ανα-
τροπή αυτής της πολιτικής. 

Το Σωματείο μας συμμετείχε στην πανελλαδική απεργία 
της ΓΣΕΕ πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας, για να διευ-
κολυνθούν οι απεργοί στη συμμετοχή τους στο συλλαλητή-
ριο. Ωστόσο, η κυβέρνηση δια της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ συ-
νέχισε τις αντιδημοκρατικές ενέργειες προσφεύγοντας στο 
δικαστήριο και απαιτώντας για πρώτη φορά να κηρυχθεί πα-
ράνομη η συμμετοχή μας σε πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ!

Ένας χρόνος 
πέρασε από τη 
«μαύρη» Τρίτη 16 
Νοεμβρίου 2021, 
που «έφυγε» από 
κοντά μας εν ώρα 
καθήκοντος από 
εργατικό ατύχη-

μα, ο συνάδελφος Πέτρος Γιάμαλης. 
Το Σωματείο μας, όλοι εμείς, οι 

φίλοι και συνάδελφοί του, δεν ξε-
χνάμε τον Πέτρο. Τον κρατάμε 
«ζωντανό» μέσα μας και συνεχί-
ζουμε να διεκδικούμε την απόδοση 
Δικαιοσύνης και τον καταλογισμό 
ευθυνών για τον άδικο χαμό του. 
Έτσι, την Τετάρτη 16/11 πραγματο-
ποιήσαμε συμβολική στάση εργα-
σίας και μεταβήκαμε, στο τόπο του 
δυστυχήματος, όπου αποδώσαμε 
φόρο τιμής. 

Όπως αναφέραμε σε σχετική 
ανακοίνωση: 

«Το Σωματείο μας, από την πρώ-
τη στιγμή, ζητάει και θα συνεχίσει 
με επιμονή, να διεκδικεί την απο-
νομή Δικαιοσύνης καθώς με οργή 
διαπιστώνουμε ολιγωρία στην πο-
ρεία των ερευνών, με αποτέλεσμα 
ένα χρόνο μετά το θανατηφόρο δυ-
στύχημα να μην έχει ξεκινήσει καν 
η δικαστική διαδικασία!»

∏ ·fi‰ÔÛË ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ·ÚÁÂ› ÔÏ‡ 

Ένας χρόνος  
χωρίς τον Πέτρο…

Στο προηγούμενο τεύχος του ενημερωτι-
κού δελτίου μας είχαμε κάνει εκτενή ενη-
μέρωση για τα θέματα της Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας. 

Όμως χρειάστηκε να επανέλθουμε με 
ανακοίνωσή μας, προκειμένου οι συνάδελ-
φοι να έχουν πλήρη ενημέρωση για τις εξε-
λίξεις, όπως επιδιώκουμε, ανελλιπώς, από 
την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθη-
κόντων μας ως νέα Διοίκηση. 

Για εμάς, η ενημέρωση πρέπει να διέπε-
ται από σοβαρότητα και εγκυρότητα και να 
αποφεύγεται ο εύκολος δρόμος της δημα-
γωγίας και του εντυπωσιασμού. Έτσι για να 
μην προκαλείται σύγχυση και ανασφάλεια 
στους εργαζόμενους διασταυρώνουμε και 
αξιολογούμε οποιαδήποτε πληροφορία. Για 

αυτό αρκετές φορές επιλέγουμε την σιγή 
από την διάδοση ανυπόστατων φημών. Η 
επιλογή ορισμένων να διασπείρουν φήμες, 
να παραπληροφορούν τους εργαζόμενους 
και να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, 
εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Τον 
ίδιο δρόμο ακολουθούν όσοι τροφοδοτούν 
 σε καθημερινή σχεδόν βάση τους εργαζό-
μενους  με πληροφορίες χάριν εντυπωσια-
σμού, που πολλές φορές δυσχεραίνει ή και 
ζημιώνει τις προσπάθειες που με πολύ κόπο 
γίνονται.

Υπεύθυνη ενημέρωση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ένα ακόμα περιστατικό 
αστυνομικής αυθαιρεσίας σε 
βάρος εργαζόμενης της ΣΤΑ.ΣΥ 
ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά 
προηγούμενων, δημιουργώντας 
έντονο προβληματισμό και ανη-
συχία. Το νέο περιστατικό ση-
μειώθηκε, το Σάββατο 19/11, στο 
σταθμό «Ηράκλειο» της Γραμ-
μής 1.  

Όπως καταγγείλαμε, με δελτίο τύπου, ο αστυνομικός επιδει-
κνύοντας απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στη συνάδελφο 

σταθμάρχη, που εκτελούσε βάρδια, αρνήθηκε ουσιαστικά κατά πα-
ρέκκλιση της όποιας διαδικασίας, να συνεργαστεί μαζί της.  

Το ανησυχητικό είναι ότι όχι μόνο τα περιστατικά αστυνομικής 
αυθαιρεσίας αυξάνονται σε βάρος των εργαζόμενων στη ΣΤΑ.ΣΥ, 
αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει καμία ανταπόκριση από τους 
υπεύθυνους ( ΣΤΑ.ΣΥ και ΕΛΑΣ) του πολυδιαφημισμένου σχεδίου 
«Αριάδνη» στο αίτημά μας, να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση και 
να εξεταστούν από κοινού όλα τα θέματα, ώστε να αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες και να μπορέσει να λειτουρ-
γήσει το σχέδιο για να περιοριστεί η αυξανόμενη παραβατικότητα 
εντός του δικτύου.

Σχέδιο Αριάδνη: Αντί να αντιμετωπίζεται  
η παραβατικότητα στο δίκτυο, αυξάνονται οι αυθαιρεσίες 
απέναντι στους εργαζόμενους

Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί η αντιμετώπιση της 
ΣΤΑ.ΣΥ στα ζητήματα, που έχουν προκληθεί από την δυσλειτουρ-
γία του σχεδίου «Αριάδνη». Η Διοίκηση της Εταιρείας όχι μόνο 
δεν ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις μας για διάλογο, αλλά δεί-
χνει να παρακολουθεί αμέτοχη α)τα προβλήματα που δημι-ουρ-
γούνται από τις αστυνομικές αυθαιρεσίες απέναντι σε εργαζό-
μενους και β) από την ελλιπή αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στο δίκτυο. Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση της ανεξάρτητης 
βουλευτού Α΄ Αθηνών κ. Αγγελικής Αδαμοπούλου αντί να τοπο-
θετηθεί επί της ουσίας επέλεξε να καταφύγει σε μια εμφανή προ-
σπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Η ερώτηση της 

βουλευτού, στη Βουλή έγινε με βάση την καταγγελία του Σωμα-
τείου μας για την προσαγωγή συναδέλφου σε Αστυνομικό Τμήμα 
(για να διαβάσετε περισσότερα για την προσαγωγή, που είχε γίνει 
τον Οκτώβριο και για να δείτε την ερώτηση). 

Το Σωματείο μας με αναλυτική επιστολή προς την κ. Αδαμο-
πούλου, που κοινοποιήθηκε στα Υπουργεία Μεταφορών και Προ-
στασίας του Πολίτη και σε όλα τα Πολιτικά Κόμματα κατέθεσε 
τεκμηριωμένα, τις απόψεις του για την απάντηση της ΣΤΑ.ΣΥ το-
νίζοντας ότι «τα «σχέδια επί χάρτου» χωρίς κανόνες και διαδι-
κασίες αλλά και την άποψη των άμεσα εμπλεκομένων που είναι 
και οι εργαζόμενοι, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν». 

Η ΣΤΑ.ΣΥ επιλέγει την διαστρέβλωση της πραγματικότητας  
αντί να εξετάσει πως θα μπορέσει να λειτουργήσει με επάρκεια το «Σχέδιο Αριάδνη»  

Τι απάντησε σε ερώτηση ανεξάρτητης βουλευτού



Μη νομίζετε πως είμαι “οἰκειούμενος” με τις δικές 
μου ιδέες και θεωρώ “ὡς ἀλλότριον” κάθε τι ξέ-
νο και διαφορετικό. Απλώς είμαι ένας απ’ αυ-

τούς που εφαρμόζουν τη ρήση “ερευνάται τας γραφάς”ή 
αν θέλετε το τού Πιττακού “μη πάσι πίστευε”. Ωστόσο, 
τη φράση αυτή αλλά και το “πίστευε και μη ερεύνα” 
μπορούν να μας τα εξηγήσουν οι θεολόγοι και άλλοι δια-
τρίβοντες περί τα θρησκευτικά θέματα. Παρ’ όλα αυτά 
δεν γνωρίζω αν ο εκκλησιαστικός / χριστιανικός λόγος 
πρέπει ή είναι αναγκαίο να έρχεται σε αντίθεση ή να εί-
ναι ξεχωριστός από την κοινωνική πραγματικότητα. 

Έχω την εντύπωση όμως, πως ο χριστιανικός λόγος 
είναι ένα σύνολο από ξεχωριστές αλήθειες και συνεπώς 
ένας ξεχωριστός ορθός λόγος, γιατί δεν συμφωνεί καθό-
λου με τον καθολικό ορθό λόγο. Και επειδή ο “παλαιός” 
χριστιανισμός ίσως θα άξιζε μελέτης και στοχασμού, ο 
σύγχρονος  έχω τη γνώμη πως άλλαξε χαρακτήρα και 
έγινε φιλολογικός, πολυτελής, υποκριτικός και επικουρι-
κός. Ως προς την υποκρισία θα έλεγε κανείς πως συμπο-
ρεύεται απόλυτα με αυτήν του καιρού μας· απεμπολών-

τας το “κανονικό δίκαιο” προκειμένου να γίνει αρεστός 
στην εκάστοτε πολιτική εξουσία μη υπολογίζοντας ούτε 
τα λόγια τού Χριστού στους “μακαρισμούς” που μας λέ-
νε: “Μακάριοι έστε όταν ονειδίσωσιν υμάς  και διώξωσιν 
και είπωσιν παν πονηρόν ρήμα καθ’υμών ψευδόμενοι 
,ένεκενε μού...”Και, “Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δι-
καιοσύνης, ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών”. Δι-
καιοσύνη βέβαια εννοείται η χριστιανική δικαιοσύνη για 
όσους εδιώχθησαν και τιμωρήθηκαν για την αφοσίωσή 
τους  στο Χριστό. Τελειώνοντας, και χωρίς να εμβαθύνω, 
αλλά γράφοντας κάποιες σκέψεις, αν και “εγώ σπούδαζα 
τότε και διάβαζα” και επομένως “ήμουν απασχολημέ-

νος”!!!,  εντούτοις κάποια πράγματα που συνέβαιναν και 
συμβαίνουν ακόμα τα είδα και τα βλέπω ακόμα με ίδιο 
πνεύμα και ανοιχτό μυαλό & μάτι (τουλάχιστον όπως τα 
καταλαβαίνω) από την πάλαι ασχολία μου με τα θέματα 
αυτά. 

Αφορμή για τα γραφόμενα αυτά μου έδωσαν τα λόγια 
που διάβασα στο διαδίκτυο που, εντός εισαγωγικών, λένε 
σχετικά με τα προβλήματα αλλά και τις σχέσεις με τους 
γείτονές μας. Γράφει λοιπόν: “...δυστυχώς οι δύο λαοί 
διέκοψαν την υπέροχη συμβίωσι των 400 χρόνων, όταν 
ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι το ‘21 και δημιούργησαν 
τις γνωστές προστριβές...”!!! Ναί, Ναί, υπέροχη συμβίωση 
εμείς οι ξεβράκωτοι(!) που δεν θέλαμε να ζήσουμε σκλά-
βοι και...πολιτισμένοι! Και ο νοών νοείτω... 

Καταλήγοντας να πω, πως δεν μπορεί οποιοσδήποτε 
νουνεχής ούτε να δικαιολογήσει, πολύ δε περισσότερο να 
πιστέψει τα απίστευτα και εμετικά αυτά λόγια απ’ οποι-
ονδήποτε και αν προέρχονται, πολύ δε περισσότερο από 
“υπηρέτες τής αλήθειας”,αλλά ουσιαστικά...φωτοσβέστες!

Η δουλειά του Αλφόνσου βρίσκονταν πολύ 
κοντά στο Πολυτεχνείο, η δε απόδοση όσων 
δεν είχαν ακόμη απολυθεί είχε σημαντικά 

ελαττωθεί, γιατί το παραγόμενο έργο οι συνταγμα-
τάρχες προπαγανδιστικά, για δική τους επιτυχία το 
εμφάνιζαν. Και όσες φορές χτύπαγε η πόρτα του 
γραφείου, όλοι κοιτάζονταν μεταξύ τους κατατρο-
μαγμένοι και μόνο προς τα κει για να δουν αν θα 
ήταν ο κλητήρας, αφού εκείνου του είχε ανατεθεί 
να μοιράζει τις απολύσεις, ακόμη και σε όσους δεν 
είχαν ανοίξει ποτέ το στόμα τους. Και μέχρι να σχο-
λάσουν ρωτούσαν μεταξύ τους, ποιοι έχασαν τη 
δουλειά τους με το ραβασάκι του κλητήρα και ποιοί 
θα ήταν οι πιθανοί επόμενοι. Για ευυπόληπτα με 
με ήθος άτομα, με πολλές γνώσεις στην ειδικότητά 
τους, γι’ αυτό και μπόρεσαν[όπως μαθεύονταν αρ-
γότερα] να βρουν αμέσως δουλειά, εκεί που κατέ-
φευγαν, όπως σε Γαλλία, Καναδά, Σουηδία κλπ. 

 Πέρασε καιρός από τότε και όσοι απόμειναν 
στη δουλειά ενημερωμένοι μόνο από ξένους σταθ-
μούς, τους λυπούσαν οι εξορίες και τα βασανιστή-
ρια των πατριωτών σαν του Παναγούλη, του Μου-
στακλή κλπ, ενώ η ελπίδα τους αναζωπυρώθηκε 
απ’ την κατάληψη της Νομικής και αργότερα του 
Πολυτεχνείου. Και απ’ τον 6ο όροφο που εκείνος 
δούλευε, την ανακούφιση στην χουντική πρέσα 
που όλοι εκεί μέσα ένιωθαν, την έβρισκαν όταν 
άνοιγαν τα παράθυρα για ν’ ακούσουν τον Παπα-
χρήστο και τη Δαμανάκη με τα απαγορευμένα 
συνθήματα, τα τραγούδια του Μίκη και όχι μόνο. 
Ενώ τα βράδια, με τ’ αυτί κολλημένο στους ξένους 
σταθμούς, δάκρυζε με το πανελλήνιο που ποθούσε 
την απαλλαγή του τόπου απ’ αυτό που τον βρήκε. 

 Με το: «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «ΕΞΩ οι 
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», «ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝ-
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ» κλπ, και τους φοιτητές κρεμα-
σμένους στους μαρμάρινους ορθοστάτες στην εί-
σοδο και στα κάγκελα της εξεγερμένης και μεγά-
λης εκείνης τεχνικής σχολής, τα πολιτικοποιημένα 
και θαρραλέα γεμάτα ζωή εκείνα παιδιά, καλούσαν 
κάθε περαστικό σε συμπαράσταση: «Πατριώτες και 
δημοκράτες, βοηθείστε μας να νικήσουμε. Μια νί-
κη που θα είναι για όλους μας αλλά περισσότερο 
για την πατρίδα μας, γιατί την αγαπάμε. Αν δεν μας 
βοηθήσετε, μόνοι μας δεν θα τα καταφέρουμε». 

Τα καλέσματα εκείνα τελικά έπιασαν τόπο, 
αφού η ανταπόκριση του κόσμου φάνηκε σημαν-
τική κι’ ενθουσιώδη, ιδιαίτερα προς το τέλος της 

17ης του Νοέμβρη. Στήνοντας μπροστά στην Πα-
τησίων, μια μοναδική σε κέφι και ζωντάνια γιορτή, 
με συνθήματα Δημοκρατίας και Ελευθερίας, με χα-
μογελαστούς ανθρώπους και με όλους τους τυχαία 
ή όχι περαστικούς, αλλά και όλους τους εκεί πα-
ραβρισκόμενους, ενώ στα σταματημένα λόγω συ-
νωστισμού από κόσμο ΙΧ και τρόλεϊ, οι φοιτητές, 
συνεχώς μοίραζαν φυλλάδια και λουλούδια, αλλά-
ζοντας με τις αφίσες τους την αρχική τους όψη. Και 
από τον οδηγό μέχρι και τον τελευταίο επιβάτη, η 
ελπίδα για Λευτεριά, φαίνονταν πεντακάθαρα σε 
όλα τα πρόσωπα, με συνεσταλμένα όμως τα χαμό-
γελά τους.  

Όλο αυτό τελικά, επειδή ενθάρρυνε τον κόσμο 
να ξεσηκωθεί, οι ρουφιάνοι στη δουλειά έδιναν τη-
λεφωνικά το ραπόρτο τους με τον ατομικό τους κω-
δικό, μέσα απ’ τα γραφεία τους στους καθοδηγητές 
τους, νομίζοντας ότι δεν τους άκουγε κανείς. Και 
ξαφνικά, σε μια πρωινή επαναλαμβανόμενη δια-
δρομή τους, συνέβη το αναμενόμενο: Εκκωφαντικά 
εμφανίστηκε ο κροταλισμός της ερπύστριας ενός 
τανκ, που με μεγάλη ταχύτητα έτρεχε κατά πάνω 
στα παιδιά, πυροβολώντας αδιάκοπα. Καλυμμένος 
πίσω από μια κολώνα και ανάμεσα σε δύο παρά-
θυρα του γραφείου του ο Αλφόνσος, για να διαπι-
στώσει αν πυροβολούσε στο ψαχνό, ή τρομοκρα-
τικά για να του διαλύσει, ένας καλός συνάδελφος 
του συνέστησε να μην είναι και τόσο περίεργος, 
γιατί υπάρχουν και οι αδέσποτες. Οι φοιτητές όμως, 
ψύχραιμοι μετά απ’ αυτό, στα γρήγορα σκορπίσθη-
καν στους γύρω δρόμους, κρυμμένοι πίσω από κο-
λώνες και τρυπώνοντας μέσα στα μαγαζιά, σε ανα-
μονή όμως βρισκόμενοι και κρυφοκοιτάζοντας πε-
ρίμεναν το τανκ ν’ απομακρυνθεί για να ξαναβρε-
θούν σε ελάχιστο χρόνο στην ίδια πάλη θέση, χωρίς 
κινητά για μεταξύ τους συνεννόηση. Δυνατοί, απο-
φασισμένοι, ξανά αγκαζέ και στοιχισμένοι, ξεφω-
νίζαν τώρα πιο βροντερά τα συνθήματά τους και με 
μεγαλύτερο πείσμα. 

 Δεύτερο τανκ κάνοντας την ίδια ξανά τρομο-
κρατική διαδρομή, τους εξανάγκασε να διαφύγουν 
με τον ίδιο τρόπο, μέχρι που κάποια στιγμή απ’ τους 
παράδρομους εξαφανίστηκαν. Αργότερα, ακούστη-
κε, ότι ο ιδιοκτήτης του «Μινιόν» Γεωργακάς, έν-
τυσε στα γρήγορα κάποιους απ’ τους φοιτητές σε 
πωλητές εκείνη την ημέρα, όταν ζητώντας βοήθεια 
τρύπωσαν στο κατάστημά του για να μην συλλη-
φθούν, από αστυφύλακες, που μπουκάρισαν μέσα 

για να τους συλλάβουν. Κανείς μας αργότερα δεν 
έμαθε, αν εκείνοι οι πυροβολισμοί είχαν νεκρούς. 
Το ίδιο βράδυ όμως τα μεσάνυχτα, στις 17 Νοέμ-
βρη του 1973, τα ξένα ραδιόφωνα μετέδιδαν, ότι 
το πρωτοπαλίκαρο της χούντας Δερτιλής με εντολή 
των ανωτέρων του, έδωσε διαταγή για την είσοδο 
του τανκ στην φορτωμένη από λουλούδια και φοι-
τητές πύλη του πολυτεχνείου και ότι με το περί-
στροφο στο χέρι, εν ψυχρώ τους πυροβολούσε. Για 
εκείνο το κατόρθωμα, κοκορεύονταν σε διπλανό 
του έμπιστο: «σαράντα χρονών άνθρωπος και με 
τη μία τον πέτυχα στο κεφάλι» και όταν τα παιδιά 
τους φώναζαν: «ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ, ΕΙΜΑ-
ΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ». 

  Πολλοί από τους τραυματίες εκείνης της βρα-
διάς και από τους διασωθέντες αργότερα, ανάφε-
ραν ότι φιλοξενήθηκαν σε παρακείμενα σπίτια δη-
μοκρατών όπως, της Σοφίας Βέμπο και από αγνώ-
στους ακόμη δημοκράτες και πατριώτες, που με 
ρίσκο διακινδύνευσαν να τους κρύψουν, αφού 
έκαναν έρευνες μέσα στις ντουλάπες και πάνω στα 
πατάρια τους σε όλη τη γύρω περιοχή μπαίνοντας 
στα σπίτια αυθαίρετα για να τους συλλάβουν. Κά-
ποιος διασωθείς από γείτονες, μετά την μεταπολί-
τευση, επισκέφτηκε το σπίτι όπου με κίνδυνό τους 
οι διαμένοντες τότε τον κάλυψαν για να τους ευ-
χαριστήσει, αλλά περίλυπος δεν τα κατάφερε, γιατί 
είχαν μετακομίσει σε άγνωστη διεύθυνση.  

 Το καλοκαίρι του 1974 η Ντόιτσε Βέλε μετέδι-
δε μήνυμα του τότε υπουργού των εξωτερικών των 
ΗΠΑ, [του διαβόητου και μηχανορράφου απασών 
των δικτατοριών στον κόσμο] Χένρυ Κίσινγκερ 
που έλεγε: «Εντός των ημερών η πολιτική κατά-
σταση στην Ελλάδα αλλάζει», ενώ πολύ αργότερα, 
ο Μπιλ Κλίντον ερχόμενος στη Ελλάδα μετά από 
μια μαζικότατη διαδήλωση της αποδοκιμασίας του, 
διπλωματικά προτίμησε να μην κρύψει τις ευθύνες 
της χώρας του για τη χούντα των συνταγματαρχών 
και ζητούσε «συγγνώμη» περιπαικτικά απ’ τον Ελ-
ληνικό Λαό για την εφτάχρονη δικτατορία. Μια 
ομολογία ενοχής και υστερόβουλης πολιτικής σκο-
πιμότητας, για να γλυκάνει την εικόνα του ανεπι-
θύμητου ερχομού του στη χώρα μας και τις εξαρ-
τησιακές σχέσεις μαζί της.  

  Καταλήγοντας απολογιστικά για το αμερικα-
νοκίνητο και CIAκίνητο εκείνο 7χρονο έγκλημα, θα 
μπορούσε κανείς να πει, αν το συνέδεε με την 
εξάρτηση των αδύναμων χωρών ότι: Οι υποδουλώ-

σεις τους απ’ τους όπου γης ισχυρούς, δεν θα επι-
λέγονται πλέον με τα ασύμφορα και επικίνδυνα 
στρατιωτικά πραξικοπήματα, με τα σιδερικά τους 
και με αίμα, αλλά με την παγκοσμιοποίηση, με τις 
οικονομικές τους εξαρτήσεις, με μνημόνια, με 
εκλογικά συστήματα, με τους καναλάρχες στη δού-
λεψή τους, με νομισματικές ζώνες επιρροής, με 
μαύρες εργασιακές σχέσεις, με το διεθνές εμπόριο 
και με ότι ακόμη σκαρφίζεται το διεθνές κεφάλαιο, 
ιδιαίτερα όταν τα καταφέρει να συνεργαστεί με τον 
ντόπιο πολιτικό κατεστημένο της κάθε  χώρας.  

Η μεταπολίτευση ακόμη, έφερε μια πλατύτερη 
πολιτιστική αλλαγή στον κόσμο. Εκείνη που βασί-
ζονταν στην καταπίεση της εφτάχρονη σκλαβιάς, 
στα απαγορευμένα τραγούδια του Μίκη, στις πα-
τριωτικές αλλά περιορισμένες μεταδόσεις των ξέ-
νων σταθμών, στο «επτά χρόνια φαγούρα» του 
Σταύρου Παράβα στα χρόνια της εκπνοής της τους 
καυτηρίαζε και το πλήρωσε με φρικτά βασανιστή-
ρια, στο «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ι. Καμπανέλη 
από Καζάκο, Καρέζη, Παπαγιανόπουλο και όχι 
μόνο με το τραγούδι του αλησμόνητου Νίκου Ξυ-
λούρη, που στάθηκαν τυχεροί όσοι μπόρεσαν το 
δουν στο Ακροπόλ προτού τους σταματήσουν το 
γεμάτο ασφαλίτες, προτού συλλάβουν τους πρω-
ταγωνιστές του και άγρια τους ανακρίνουν, για τα 
υπονοούμενα που πέρναγαν με το τολμηρό τους 
θεατρικό ανέβασμα. 

 Τα ερωτήματα που τότε επίμονα έμπαιναν και 
οι συζητήσεις που με ενδιαφέρον ανοίγονταν μέσα 
στο κόσμο, είχαν καθαρά πολιτικό περιεχόμενο και 
ουσία και αναζητούσαν άμεσες και ξεκάθαρες 
απαντήσεις. Σε σημείο τέτοιο, που η αστική τάξη 
διαβλέποντας τον κίνδυνο να δημιουργηθεί σε βά-
ρος της ιδεολογικό έλλειμμα απ’ το λαϊκό και κι-
νηματικό άπλωμα που ακολουθούσε, αναγκάστηκε 
να κάνει παραχωρήσεις στις ατομικές ελευθερίες 
και στα εργασιακά δικαιώματα και να αναγνωρίσει 
το παράνομο και άγρια κυνηγημένο μέχρι τότε 
ΚΚΕ, μέχρι να της δοθεί η ευκαιρία μελλοντικά και 
μόλις μπορέσει, ότι έδωσε να το ξαναπάρει πίσω. 
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

∞fiÛ·ÛÌ· ·’ ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‚È‚Ï›Ô “∞§º√¡™√-Ó¿ÚÈÔ” 

Του Βασίλη Δαμιανού 
Συνταξιούχου ΔΕΗ

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη 
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Τα γεγονότα τού Πολυτεχνείου και ο ορθός εκκλησιαστικός λόγος 



Η πολιτική είναι δράσεις και ενέργειες, για την 
ευημερία του συνόλου, είναι αγώνες για τη βελ-
τίωση των όρων και των συνθηκών του βίου των 
πολιτών, είναι διαρκής προσπάθεια για την επικρά-
τηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πολιτική είναι 
διάλογος, είναι ανταλλαγή σκέψεων και λογικών 
επιχειρημάτων μεταξύ των φορέων των ιδεολο-
γιών. Όπερ σημαίνει ότι οι ιδεολογικές διαφορές 
μεταξύ των αντιπάλων διεκδικητών της πολιτικής 
εξουσίας, όχι μόνον δεν επιτρέπεται να παρεμπο-
δίζουν τη συνεννόησή τους στους βασικούς άξονες 
της εθνικής ύπαρξης και επιβίωσης, με γνώμονα 
πάντα τη λογική και το συμφέρον της Πατρίδας και 
του Λαού, αλλά επιβάλλεται, ως εθνική ανάγκη. 

 Κανείς δεν αρνείται την αξία, την ευθύνη και 
τη δύναμη της πολιτικής. Παρά τις αντίθετες δια-
κηρύξεις και τις έντονες επιφυλάξεις, η πολιτική, 
ως έννοια και δράση, στηρίζεται στην ηθική. Η 
γνήσια δημοκρατία απαιτεί η πολιτική πράξη και 
η πολιτική δράση να μην παρεκκλίνουν ποτέ από 
τις αρχές και την ιδέα της ηθικής. Είναι, επομένως, 
η πολιτική πρόθεση και πράξη παιδευτική και απο-
τελεί μέρος της ηθικής συμπεριφοράς του ανθρώ-
που. Ιδού γιατί η πολιτική που εδράζεται στη δι-
καιοσύνη, στη συνέπεια και την αλήθεια ασκεί 
ευεργετική επίδραση και διδάσκει έμπρακτα τους 
πολίτες μιας χώρας. Συνειδητοποιεί, όμως ο ση-
μερινός πολιτικός ότι πρέπει να είναι πρότυπο και 
δάσκαλος ορθής συμπεριφοράς, ευαισθησίας, ευ-
θύνης, αρετής και ήθους; Μπορεί να αρθεί στο 

ύψος της απο-
στολής του; Είναι 
παράδειγμα προς 
μίμηση; Ίσως 
ανάλογα ερωτή-
ματα σε ώρες αυ-
τοκριτικής βοη-
θήσουν τους ση-
μερινούς πολιτικούς ταγούς μας να συναγάγουν 
ωφέλιμα συμπεράσματα.  

Η εικόνα, δυστυχώς, των πολιτικών μας δεν μας 
επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Χωρίς, βέβαια, να 
έχουμε πρόθεση να καταδικάσουμε συλλήβδην 
τους πολιτικούς μας ούτε και να γενικεύσουμε την 
κατάσταση, μπορούμε ανεπιφύλακτα να συμφω-
νήσουμε με την κοινή γνώμη ότι φτάσαμε σε ορια-
κό σημείο. Η σημερινή βαθειά υγειονομική, ηθική, 
οικονομική και πολιτιστική κρίση που μαστίζει την 
κοινωνία μας, τα σκάνδαλα η εξαχρείωση, το βό-
λεμα των ημετέρων αποτελούν αμείλικτα «κατηγο-
ρώ» για τους πολιτικούς μας. Οι εκατέρωθεν εκτο-
ξευόμενες κατηγορίες μεταξύ κομμάτων και πολι-
τικών για διαφθορά, υποκρισία και αναξιοπιστία, η 
αδυναμία να επιβληθεί ο νόμος και να ισχυροποι-
ηθούν οι θεσμοί, η υποβάθμιση των αξιών έχουν 
αποκαρδιώσει τους Έλληνες και διαψεύσει τις ελ-
πίδες τους. Ας επιδείξουν την κρίσιμη τούτη ώρα, 
που πλησιάζει, οι πολιτικοί μας, υπευθυνότητα, ας 
επιδιώξουν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα του τό-
που, ας αφήσουν να προηγείται το συμφέρον του 

κράτους και όχι του 
κόμματος και του 
ατομικού, ας σκε-
φτούν και τις επόμε-
νες γενιές και όχι 
μόνο τις επόμενες 
εκλογές. 

Πολιτική, όθεν 
σημαίνει δια της δράσης, δια της σκέψης και δια 
του διαλογισμού, αναζήτηση του εφικτού καλού, 
της εφικτής προόδου, της εφικτής ευημερίας για 
τους πολίτες και την κοινωνία. Πολιτική, όθεν ση-
μαίνει προσδοκία για την πρόοδο και την ευημερία 
της κοινωνίας, πράγμα, που προϋποθέτει την ισχυ-
ρή πεποίθηση, την ακλόνητη πίστη, περί του εφι-
κτού της προσπάθειας και του αγώνα, πολιτική ση-
μαίνει αισιοδοξία για το καλύτερο αύριο. Η αισιο-
δοξία, είναι η μυστηριώδης εκείνη δύναμη, που εν-
δυναμώνει τη θέληση, την πολλαπλασιάζει και 
οδηγεί στην επιτυχία και στη νίκη. Αισιοδοξία 
όμως, δεν σημαίνει φρούδες υποσχέσεις, ανεκ-
πλήρωτες ελπίδες, ανέφικτες προσδοκίες, τουτέ-
στιν «λαγούς με πετραχήλια». Κατ’ ακουλουθίαν 
προσερχόμενοι ως Έλληνες πολίτες, στις επερχό-
μενες εκλογές προς την κάλπη, για την επιλογή των 
άξιων και ικανών για να μας εκπροσωπήσουν στο 
κοινοβούλιο, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε δι-
λήμματα, δεν θα πρέπει να μας κατέχει καμία αμη-
χανία. Με σώφρονα λογική και προσβλέποντας στο 
μέλλον με αισιοδοξία, αλλά δια της σοβαρής προ-

σπάθειας, της φιλοπονίας και της εργατικότητας, 
καλούμεθα να επιλέξουμε τις παρατάξεις και τους 
υποψηφίους που οραματίζονται την πρόοδο, ατο-
μική και συλλογική, και που θα εγγυώνται τη χρήση 
της παρεχόμενης εξουσίας και της τετράχρονης 
εξουσιοδότησης με σεβασμό στον πολίτη, με σε-
βασμό στο δίκαιο, με σεβασμό στις διαχρονικές ελ-
ληνικές και ανθρώπινες αξίες. Η ίδια αυστηρή επι-
λογή, πρέπει να ισχύσει και μεταξύ των υποψη-
φίων των παρατάξεων και των συνδυασμών, μα-
κράν συμπαθειών, φιλιών και συγγενειών.  

Ήρθε η ώρα να αντιληφθούν και να νιώσουν οι 
πολιτικοί μας την οργή και την καθολική αντίδραση 
των πολιτών. Ήρθε η ώρα της ευθύνης και της δια-
μαρτυρίας των πολιτών με τη ψήφο τους. Ήρθε η 
ώρα μιας πανελλήνιας σταυροφορίας και εθνικής 
αναγέννησης. Η ιστορία του τόπου μας περιμένει 
από όλους μας το θαύμα. Είναι στο χέρι μας. 
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Του Ευθυμίου Ρουσιά 
προέδρου του Σωματείου

ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Πανδημία Βία απάνθρωπη  
Βιασμός! Κατάντια

Τελικά τι σημαίνει άνθρωπος?  
Στην προκειμένη περίπτωση δίποδα τέ-

ρατα! 
Δίχως λογική, δίχως συναίσθημα, δίχως 

σεβασμό! Και δυστυχώς σε όλον αυτό τον 
οχετό μοιράζεται και το ιερό όνομα Μάνα! 

Δεν ξέρω αν αυτά τα εγκλήματα υπήρ-
χαν πάντα, αλλά τελευταία κάποιες μάνες 
έχασαν για πάντα την αξία της λέξης… Μά-
να! 

Δε μπορώ, δεν αντέχω, αιμορραγεί η 
ψυχή μου. 

Προβληματίζομαι με όλη αυτή τη μολυ-
σμένη ατμόσφαιρα πως θα εξαγνιστεί η κοι-
νωνία… 

Τα παιδιά που σίγουρα ακούνε τα γεγο-
νότα και τα ανήλικα, θα προσπαθούν να κα-
ταλάβουν και οι κοπελιές  κατά κάποιο τρό-
πο θα έχουν τρομάξει με τόση υποκρισία 
από τον αντρικό πληθυσμό.  

Ο έρωτας θα τις πανικοβάλει και θα βα-
σανίζονται με καχυποψία φρενάροντας τα 
καρδιοχτύπια τους. Πως θα είναι σίγουρες 
ότι αυτός που επιλέγουν είναι αληθινός Άν-
τρας και όχι «μαϊμού». 

Αν πεις για αγάπη…έδωσε τη θέση της 
στην καχυποψία. 

Αλυσίδες λοιπόν και καταδίκη στα συ-
ναισθήματα. 

Δεν ξέρω πια τιμωρία είναι ισάξια αυτών 
των εγκλημάτων … Αυτής της σιχαμερής 
συμπεριφοράς, αυτής της κτηνωδίας. Έχω 
βέβαια και απορίες που με βασανίζουν!  

Χιλιάδες ανήλικα αθώα πλάσματα έχουν 
υποστεί τα αγγίγματα αυτών των ερπετών… 

Όμως αυτό το 12χρονο θηλυκό, πως άν-
τεξε αυτή την επαναλαμβανόμενη φρίκη? 

Πόση ψυχραιμία χρειαζόταν για να βιώ-
νει ξανά και ξανά τη χυδαιότητα σε όλο της 
το μεγαλείο?  

Και η μάνα? Είχε διανοητική στέρηση 
και απώλεια ολικής συνείδησης ώστε δεν 
αντιλήφθηκε ποτέ την απόλυτη καταστροφή 
του παιδιού της? 

Αυτά είναι  παραμύθια για βρέφη… 
Κάθε γυναίκα που γίνεται Μάνα, ο ρόλος 

της δεν τελειώνει στην αίθουσα τοκετού. 
Αντίθετα για να κερδίσει το αξίωμα της 

μανας, αρχίζει αφού γυρίσει σπίτι της! 
Με κάθε ειλικρίνεια έχω πολλές απο-

ρίες! 
Τα κτήνη είναι κτήνη! Τίποτα δεν δικαιο-

λογεί τη κτηνωδία τους. 
Φαινόμενο για μένα που είμαι μάνα, εί-

ναι αυτή η σχέση. Πόσα χιλιόμετρα απόστα-
ση είχαν αυτά τα πλάσματα, με την πιο στενή 
συγγένεια?  

Και πόσο μεγάλο ταλέντο είχε η μικρού-
λα, ώστε κανείς να μην καταλάβει τι βίωνε? 

Αν ζούσε η περιβόητη Γκαμπριέλα της 
οδού Αχαρνών, ίσως να μας διαφώτιζε. 

Τέλος αυτά και αυτά καταστρέφουν την 
ποιότητα ζωής και του πιο ενάρετου πολί-
τη! 

Η κοινωνία μπορεί να σωθεί εάν αυτοί 
που φέρνουν στον κόσμο παιδιά φροντίζουν 
να τα καλλιεργούν όπως τα λουλούδια στο 
μπαλκόνι τους. 

Τα παιδιά εκτός από τροφή κι επώνυμα 
ρούχα, έχουν ανάγκη από νοιαξιμο, φρον-
τίδα, στοργή, τρυφερότητα, σεβασμό, ζεστα-
σιά, ψυχική επαφή!  

Όλα αυτά με μια λέξη Αγάπη!

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.

Ορισμός της Πολιτικής Προσδοκίες και Ελπίδες του πολίτη

Με ποια υγιεινά σνακ μπορείτε 
να τις αντικαταστήσετε 

Λαχταράτε τηγανητές πατάτες, ψητές 
πατάτες ή αλμυρά σνακ; Ίσως είναι καιρός 
να δώσετε περισσότερη προσοχή στις 
ανάγκες σας. Η λαχτάρα για φαγητό μπορεί να έχει σωμα-
τικές ή ψυχολογικές αιτίες, από άγχος και στέρηση ύπνου 
έως ανεπάρκειες βιταμινών. «Μπορεί επίσης να προκλη-
θούν από έναν συνδυασμό κοινωνικών, συναισθηματικών, 
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών ενδείξεων», εξήγησε η 
εγγεγραμμένη διαιτολόγος Vandana Sheth σε συνέντευξή 
της στο Shape. 

Για παράδειγμα, η λαχτάρα για ζάχαρη συνδέεται συχνά 
με άγχος, θυμό ή άλλα αρνητικά συναισθήματα. Η λαχτάρα 
για σοκολάτα μπορεί να είναι σημάδι ανεπάρκειας μαγνη-
σίου, ενώ η λαχτάρα για αλάτι μπορεί να υποδεικνύει ανι-
σορροπίες ηλεκτρολυτών. «Αν ασκείστε πολύ, ιδρώνετε 
και χάνετε αλάτι, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά λαχτα-
ράτε περισσότερο για να αναπληρώσετε αυτά τα αποθέμα-
τα», λέει η διατροφολόγος Dr. Lisa Young. Μια μελέτη του 
2018 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Health Psychology 
υποδηλώνει ότι το χρόνιο στρες μπορεί να είναι ο ένοχος 
πίσω από τη λαχτάρα για φαγητό. Αυτός ο παράγοντας του 
τρόπου ζωής όχι μόνο πυροδοτεί την επιθυμία για φαγητό, 
αλλά επηρεάζει, επίσης, τα διατροφικά μας πρότυπα και 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. Τι σημαίνει όμως 
όταν λαχταράτε τηγανητές πατάτες; Πρέπει να τροποποι-
ήσετε τη διατροφή σας, να κοιμάστε περισσότερο ή να 
αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στη ρουτίνα σας; 

Tηγανητές πατάτες: Ο πραγματικός λόγος 
που σας κάνει να τις λαχταράτε 

Οι τηγανητές πατάτες είναι πλούσιες σε νάτριο, υδατάν-
θρακες και λίπη. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η λαχτάρα 
για αλάτι μπορεί να είναι σημάδι ανισορροπίας ηλεκτρολυ-
τών, η οποία μπορεί να προκύψει από αφυδάτωση, έντονες 
προπονήσεις ή αυστηρή δίαιτα. Μπορεί, επίσης, να λαχτα-
ράτε αλμυρά τρόφιμα λόγω του στρες, εξηγεί το healthdi-
gest.com. 

Η λαχτάρα για υδατάνθρακες, από την άλλη πλευρά, 
σχετίζεται με κόπωση, κούραση ή υψηλά και χαμηλά επί-
πεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό εξηγεί γιατί μπορεί να νιώ-
σετε την ανάγκη να φάτε πατάτες, ψωμί ή ζυμαρικά μετά 
από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Η αυστηρή δίαιτα 

παίζει, επίσης, ρόλο. «Συνήθως, όταν κάποιος έχει ένα αυ-
στηρό πρόγραμμα διατροφής ή έχει δηλώσει ορισμένα τρό-
φιμα “εκτός ορίων”, θα τα θέλει πολύ περισσότερο», ση-
μείωσε η διαιτολόγος Elizabeth DeRobertis στο Shape. Μια 
μελέτη του 2011 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceed-
ings of the National Academy of Sciences υποδηλώνει ότι 
οι πατάτες και άλλες λιπαρές τροφές διεγείρουν την παρα-
γωγή ενδοκανναβινοειδών στον εγκέφαλο. Με απλά λόγια, 
έχουν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα με τη μαριχουάνα. Αυτές 
οι ουσίες επηρεάζουν την όρεξη και την αντίληψη της γεύ-
σης, αυξάνοντας την πείνα και την επιθυμία για φαγητό. Αν 
και μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή από τα πατατάκια ή 
άλλα σνακ, οι τηγανητές πατάτες μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την υγεία σας. Σε μια μελέτη του 2017 στο The 
American Journal of Clinical Nutrition, η κατανάλωση τη-
γανητής πατάτας βρέθηκε ότι αυξάνει τον κίνδυνο θνησι-
μότητας. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, αυτή η αγαπη-
μένη τροφή μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη, παχυσαρκία, 
υψηλή αρτηριακή πίεση και άλλες καταστάσεις που συν-
δέονται με καρδιακές παθήσεις. Αλλά μπορείτε να μετριά-
σετε αυτούς τους κινδύνους αναζητώντας πιο υγιεινούς 
τρόπους για να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες σας.  

Με τι μπορείτε να αντικαταστήσετε τις τη-
γανητές πατάτες 

Οι γλυκοπατάτες στο φούρνο έχουν εξίσου ωραία γεύση 
με τις τηγανητές πατάτες, αλλά χωρίς τις επιπλέον θερμίδες. 
Θα μπορούσατε, επίσης, να δοκιμάσετε ψητές πατάτες από 
παστινάκι, τσιπς kale ή ψητά ρεβίθια. Εν τω μεταξύ, προ-
σπαθήστε να ξεκουραστείτε περισσότερο και να περιορί-
σετε το άγχος. Επιδιώξτε τουλάχιστον οκτώ ώρες ύπνου τη 
νύχτα και αποφύγετε τις δίαιτες της μόδας. Γεμίστε με θρε-
πτικά τρόφιμα, πίνετε άφθονο νερό και καταναλώνετε σνακ 
ολικής αλέσεως, σπόρους κολοκύθας, ξηρούς καρπούς ή 
φυλλώδη λαχανικά μετά την άσκηση για να αποτρέψετε τις 
ανισορροπίες των ηλεκτρολυτών. Τα κονσερβοποιημένα 
φασόλια, τα αβοκάντο, τα μανιτάρια, ο τόνος ή η μαύρη σο-
κολάτα είναι εξίσου ευεργετικά για τους αθλητές και για 
εκείνους που γυμνάζονται τακτικά στο γυμναστήριο.

Του Αντώνη Γεωργιλά, Μέλος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής του Σωματείου μας

Τηγανητές πατάτες: Ο πραγματικός λόγος  
που σας κάνει να τις λαχταράτε
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30 Οκτωβρίου 154 νεκροί και 140 τραυματίες σε πάρτι 
για το Χάλογουιν στην Σεούλ στο οποίο 
συμμετείχαν 100.000 νέοι. 

30 Οκτωβρίου Δεκάδες νεκροί σε κατάρρευση γέφυ-
ρας στην Ινδία. 

30 Οκτωβρίου Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν 
έπειτα από δύο βομβιστικές επιθέσεις 
με παγιδευμένα αυτοκίνητα στην πρω-
τεύουσα της Σομαλίας. 

30 Οκτωβρίου Νικητής στις εκλογές στην Βραζιλία ανα-
δείχθηκε ο Λούλα Ντα Σίλβα. 

31 Οκτωβρίου Ξεκινά σήμερα η δίκη για την τραγωδία 
στο Μάτι. Διεκόπη για τις 7 Νοεμβρίου 
σε άλλη αίθουσα. 

31 Οκτωβρίου Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας Γου-
λιέλμος – Αλεξάνδρος και Μάξιμος στην 
Αθήνα για επίσημη επίσκεψη. 

1η Νοεμβρίου Πρόωρες γενικές εκλογές στο Ισραήλ με 
νικητή τον Νετανιάχου. 

3 Νοεμβρίου Στην Ουκρανία βρίσκεται για συνομιλίες 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου. 

3 Νοεμβρίου Πολεμικό κλίμα υπάρχει στην Κορεατική 
Χερσόνησο. 

3 Νοεμβρίου Διάσκεψη Κορυφής για τα Δυτικά Βαλ-
κάνια πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο 
παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

4 Νοεμβρίου 14χρονος σκότωσε τον 17χρονο αδελφό 
του στην Μάνδρα Αττικής. 

5 Νοεμβρίου Συντριβή ελικοπτέρου στην Ιταλία, νε-
κροί και οι 7 επιβαίνοντες. 

5 Νοεμβρίου Στους 22 έφθασαν οι νεκροί μετανάστες 
από το ναυάγιο στην περιοχή της Καρύστου. 

5 Νοεμβρίου Η κακοκαιρία «ένα» έπληξε όλη τη χώ-
ρα μας. 

5 Νοεμβρίου Διπλωματικό επεισόδιο στην Σμύρνη της 
Τουρκίας απαγορεύτηκε η είσοδος στην 
Σμύρνη του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολου Τσιτσικώστα. 

8 Νοεμβρίου Ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική για τη 
Γερουσία και το Κογκρέσο. 

10 Νοεμβρίου Θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας στο 
Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από πληρο-
φορία της CIA για δύο πτήσεις αεροσκα-
φών με προορισμό το Ντουμπάι και την 
Νέα Υόρκη. 

10 Νοεμβρίου Στην Αθήνα για συνομιλίες βρίσκεται ο 
Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμ-
πντάλα Μπου Χαμπίμπ. 

10 Νοεμβρίου Αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα. 
10 Νοεμβρίου Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής σεισμο-

λογίας Βασίλης Παπαζάχος στην ηλικία 
των 92 ετών. 

13 Νοεμβρίου Βομβιστική επίθεση στην πλατεία Μαξίμ 
στην Κωνσταντινούπολη είχε αποτέλε-
σμα τον θάνατο 8 ατόμων και τον τραυ-
ματισμό 81. 

13 Νοεμβρίου Η Νατάσα Πίρκ Μούσαρ με ποσοστό 
53,83% στον δεύτερο γύρο αναδείχθηκε 
Πρόεδρος της Σλοβενίας. 

14 Νοεμβρίου Στο Μπαλί της Ινδονησίας έγινε η σύνο-
δος κορυφής των G20. 

14 Νοεμβρίου Το Στ της Ε αποφάσισε ότι είναι νόμιμες 
οι εργασίες του Μετρό για τον σταθμό 
Εξαρχείων. 

14 Νοεμβρίου Πύραυλος έπληξε χωριό της Πολωνίας 
με δύο νεκρούς. Υπάρχουν διαφωνίες 
για τη χώρα εκτόξευσης. 

14 Νοεμβρίου Στα 8 δις έφτασε ο πληθυσμός της Γης 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ. 

17 Νοεμβρίου Στο Συνέδριο που οργάνωναν το Υπουργείο 
Πολιτισμού και η UNESCO παρευρέθηκε ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

17 Νοεμβρίου Διπλωματικό επεισόδιο έστησε η Τρίπολη 
της Λιβύης στον Υπουργό Εξωτερικών Νί-
κο Δένδια. Αντέδρασε άμεσα η Ελλάδα. 

18 Νοεμβρίου Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου για την Κι-
βωτό του Κόσμου. 

19 Νοεμβρίου Σε κλαμπ του Κολοράντο των ΗΠΑ θα-
μώνας πυροβόλησε και σκότωσε 5 και 
τραυμάτισε 18. 

19 Νοεμβρίου Νύχτα η Τουρκία βομβάρδισε συριακά 
και ιρανικά εδάφη. 12 οι νεκροί, δεκάδες 
οι τραυματίες, πολλές υλικές ζημιές. 

20 Νοεμβρίου Μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της Μό-
σχας υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. 

21 Νοεμβρίου Τουλάχιστον 268 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους από τον σεισμό 5,6 Ρίχτερ που ση-
μειώθηκε στη δυτική Ιάβα της Ινδονησίας. 

22 Νοεμβρίου Υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας Ελλά-
δας – Αιγύπτου στους τομείς της Αερο-
ναυτικής και της Ναυτικής Έρευνας και 
Διάσωσης. 

22 Νοεμβρίου Σεισμός 5,9 Ρίχτερ έπληξε την Βόρεια 
Τουρκία πολλές υλικές ζημιές και πάνω 
από 101 τραυματίες. 

22 Νοεμβρίου Σκάφος που μετέφερε 500 περίπου με-
τανάστες με προορισμό την Ιταλία εξέ-
πεμψε σήμα κινδύνου ανοιχτά της Πα-
λαιοχώρας Χανίων. 

25 Νοεμβρίου Φοβερή κακοκαιρία έπληξε το νησί Ίσκια 
της Ιταλίας υπάρχουν νεκροί τραυματίες 
και αγνοούμενοι καθώς και τεράστιες 
καταστροφές από κατολισθήσεις. 

25 Νοεμβρίου Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη βρίσκεται 
η Μ.Κ.Ο. (Ανθρώπινα Δικαιώματα 360, 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία). 

27-30 Νοεμβρίου Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις από 
4,5 μέχρι 5 βαθμούς Ρίχτερ σημειώθη-
καν στην περιοχή της νότιας Εύβοιας. 
Προκαλούν ανησυχίες οι σεισμολόγοι. 

28 Νοεμβρίου Στο Λονδίνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Βα-
σιλιά Κάρολο Γ΄. 

28 Νοεμβρίου Ξεκινούν έρευνες για κοιτάσματα φυσι-
κού αερίου στον Κυπαρισσιακό κόλπο. 

28 Νοεμβρίου Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 
στην Κίνα. 

28 Νοεμβρίου Έκρηξη του πιο μεγάλου ενεργού ηφαι-
στείου Μαούνα στην Χαβάη. 

28 Νοεμβρίου Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται ο Σωτήρης Τσιόρ-
δας έπειτα από ατύχημα που τον οδήγη-
σε στο χειρουργείο. 

29 Νοεμβρίου Στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κα-
τέθεσε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του 
Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. 

29 Νοεμβρίου Στα 102 χρόνια του έφυγε από τη ζωή ο 
πιλότος-θρύλος του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου Κωνσταντίνος Χατζηλάκος. 

30 Νοεμβρίου Στην πρώτη θέση στην παγκόσμια ναυ-
τιλία βρίσκεται η Ελλάδα με 4870 πλοία. 

1η Δεκεμβρίου Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν βρί-
σκεται στις ΗΠΑ όπου έγινε δεκτός από 
τον Πρόεδρο Μπάιντεν. 

2 Δεκεμβρίου Σύναξη των Ευρωπαίων Κεντροδεξιών 
Ηγετών στην Αθήνα. 

3 Δεκεμβρίου Στην Ρώμη βρέθηκε ο Υπουργός Τάκης 
Θεοδωρικάκος για συνομιλίες με τον 
ομόλογό του Ματέο Πιαντεντόζι. 

5 Δεκεμβρίου Έκρηξη λέβητα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο 
Σερρών είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
ενός 11χρονου μαθητή και τον τραυματι-
σμό δύο άλλων μαθητών. 

6 Δεκεμβρίου Ρήξη Γερμανίας-Γαλλίας για τον πόλεμο 
της Ουκρανίας. 

6 Δεκεμβρίου Αστυνομικός πυροβόλησε 16χρονο Ρομά 
στην Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να ξε-
σπάσουν διαδηλώσεις με τραυματισμούς 
και υλικές ζημιές σε όλη τη χώρα. 

6 Δεκεμβρίου Συνελήφθησαν 25 άτομα στην Γερμανία 
με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τη βίαιη 
ανατροπή και τη δημιουργία νέου πριγ-
κιπάτου στην Γερμανία. 

7 Δεκεμβρίου Ταξίδι ορόσημο του Πρωθυπουργού 
στην Αλβανία. 

7 Δεκεμβρίου Υπό κράτηση είναι ο Πρόεδρος του Πε-
ρού Καστίγιο. 

8 Δεκεμβρίου Συνελήφθη για διαφθορά και ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος η Ευρωβουλευτής 
και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλί-
ου Εύα Καϊλή. 

8 Δεκεμβρίου Νέα Πρόεδρος του Περού μετά την απο-
πομπή του Πέδρο Καστίγιο είναι η Ντίνα 
Μπολουάρτε. 

8-9 Δεκεμβρίου Σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών στη 
βουλή για τις παρακολουθήσεις. 

9 Δεκεμβρίου Σύνοδος Αρχηγών Κρατών του Ευρωπαϊ-
κού Νότου στην Ισπανία. 

13 Δεκεμβρίου Σώπασε η φωνή του Γιάννη Διακογιάννη 
ήταν η μεγάλη προσωπικότητα της δη-
μοσιογραφίας που έφυγε από τη ζωή στα 
91 του χρόνια. 

13 Δεκεμβρίου Πέθανε ο 16χρονος Ρομά που είχε πυ-
ροβοληθεί στο κεφάλι από αστυνομικό 
πριν μία εβδομάδα. 

15 Δεκεμβρίου Από πυρκαγιά σε κτίριο της περιοχής της 
Λυών έχασαν τη ζωή τους 10 άτομα. 

15 Δεκεμβρίου Νέο σκάνδαλο προέκυψε στις Βρυξέλλες 
με την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη. 

15 Δεκεμβρίου Συνέβη σε Γυμνάσιο της Κορίνθου όταν 
5 ανήλικοι μαθητές προσπάθησαν να 
βιάσουν μία 14χρονη συμμαθήτριά τους. 

15 Δεκεμβρίου Έγινε η κηδεία του 16χρονου Ρομά Κώστα 
Φραγκούλη που είχε πυροβοληθεί πριν 7 
ημέρες από αστυνομικό στην Θεσσαλονίκη. 

16 Δεκεμβρίου Μυστική συνάντηση είχε στις Βρυξέλλες 
η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού Άννα-Μαρία 
Μπούρα με τον στενό συνεργάτη του 
Τούρκου Προέδρου Ιμπραχιμ Καλίν. 

17 Δεκεμβρίου Με 156 ψήφους υπέρ και 143 κατά υπερ-
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του κρά-
τους για το 2023. 

18 Δεκεμβρίου Η Αργεντινή κατέκτησε το παγκόσμιο κύ-
πελλο κόσμου στο ποδόσφαιρο νικώντας 
την ομάδα της Γαλλίας στα πέναλτι. 

18 Δεκεμβρίου Δύο νεκροί και μία τραυματίας είναι ο 
απολογισμός του περιστατικού στην πλα-
τεία της Νέας Σμύρνης όταν ένας άγνω-
στος άνοιξε πυρ σε μπαρ της περιοχής. 

19 Δεκεμβρίου Οι 27 Υπουργοί Ενέργειας κατέληξαν σε 
συμφωνία για το φυσικό αέριο. Στα 180 
ευρώ το πλαφόν. 

20 Δεκεμβρίου Στο Βελιγράδι και στο Κόσοβο για συνο-
μιλίες βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας. 

20 Δεκεμβρίου 6ωρη στάση εργασίας των εργαζομένων 
στον ΟΑΣΑ για να πραγματοποιήσουν 
Γενική Συνέλευση. 

21 Δεκεμβρίου Με απόφαση της Κυβέρνησης των Τα-
λιμπάν απαγορεύεται η φοίτηση γυναι-
κών στα Πανεπιστήμια της χώρας. 

21 Δεκεμβρίου Σε διετή ποινή φυλάκισης καταδίκασε 
Γερμανικό Δικαστήριο μία 97χρονη που 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν επιτε-
τραμμένη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

22 Δεκεμβρίου Περιοδεία στα μειονοτικά χωριά της Αλ-
βανίας πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας 
στο πλάι του τον Πύρρο Δήμα. 

23 Δεκεμβρίου Τροχαίο με Έλληνες ταξιδιώτες στο Βου-
κουρέστι με έναν νεκρό και 23 τραυμα-
τίες όταν το πούλμαν με 47 ταξιδιώτες 
σφηνώθηκε κάτω από ενδεικτική πινα-
κίδα ύψους σε υπόγειο τούνελ. 

23 Δεκεμβρίου Μακελειό στο Παρίσι 69χρονος δολοφό-
νησε εν ψυχρώ 3 Κούρδους. 

23 Δεκεμβρίου 8 ανήλικοι μαθητές βίαζαν επί έναν μήνα 
συνομήλικο συμμαθητή τους παρουσία 
και κοριτσιών. 

24 Δεκεμβρίου Φονική κακοκαιρία πλήττει επί μέρες 
την Αμερική με πολικό ψύχος πάνω από 
50 βαθμούς κάτω του μηδενός. Μέχρι 
στιγμής υπάρχουν 38 νεκροί. 

24 Δεκεμβρίου Νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εξελέγη ο 
Πάφου Γεώργιος με 11 ψήφους. 

28 Δεκεμβρίου Σεισμός 4,9 Ρίχτερ έγινε στην Κεντρική 
Εύβοια με επίκεντρο τα Ψαχνά. Μικρές 
υλικές ζημιές. 

28 Δεκεμβρίου Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του 
Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο 
Άγιο Όρος. 

29 Δεκεμβρίου Έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια ο 
μάγος της μπάλας Πελέ.

Ειδήσεις  με λίγα λόγια
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ  

ΓΙΑ ΤΟ 

MΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

Του Μανώλη Φωτόπουλου 
Προέδρου του Μουσείου 

Τ ο Μουσείο μας Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, εί-
ναι μία κατάκτηση του Ανένταχτου Συνδικαλιστικού 
Κινήματος των Συνταξιούχων στους Ηλεκτρικούς 

Σιδηροδρόμους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ. 
Θα το λέω, θα το φωνάζω και θα το γράφω ότι είναι η 

μοναδική περίπτωση στα Συνδικαλιστικά δρώμενα της 
Πατρίδα μας, ένα Σωματείο Συνταξιούχων έξω και μακριά 
από εξαρτήσεις Κομμάτων, Παρατάξεων και Καθοδηγη-
τών, να έχει δημιουργήσει και να έχει πετύχει τόσα πολ-
λά. 

Αλλά και να έχει τόσο μεγάλη καταξίωση. Ίσως κάποιοι 
διαβάζοντας το άρθρο αυτό να πούνε: Μα καλά Φωτό-
πουλε εσύ δεν ανήκει πολιτικά πουθενά; 

Και βέβαια όπως όλοι έτσι και εγώ έχω τις Κομματικές 
μου προτιμήσεις και αυτό είναι γνωστό γιατί ποτέ δεν το 
έκρυψα και ποτέ δεν απόφυγα να το πω. 

Όμως τις προτιμήσεις μου αυτές δεν τις επικαλέστηκα 
ΠΟΤΕ από τις 16-3-1994 έως 27-3-2012 που ήμουν Πρό-
εδρος του Σωματείου, μέχρι και σήμερα που έχω την τιμή 
να είμαι Πρόεδρος και εκ των Ιδρυτών του Μουσείου και 
αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. 

Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι τόσο οι Διοικήσεις 
του Μουσείου, όσο και του Σωματείου: 

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΝΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΕΝΤΑΧΤΑ 

ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙ-

ΗΘΟΥΝ 
ΘΑ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΗΛΩΝΩ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΤΙ: 

Όσο θα έχω υγεία και δυνάμεις γιατί τα χρόνια περνάνε 
και η υγεία κλονίζεται. 

Και όσο θα έχω την στήριξη και εμπιστοσύνη των Συ-
ναδέλφων μου Συνταξιούχων των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 
Δεν πρόκειται να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από 

κανένα κόμμα. 
Από καμία Κομματική Συνδικαλιστική Παράταξη και 

από κανένα Καιροσκόπο. 
αλλά και ούτε πρόκειται να αλλάξει η επωνυμία του 

ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΩ-
ΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ 

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 27 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΤΣΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΤΗΝ Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
και το κυριότερο έτσι βρίσκεται στις καρδιές όλων μας. 
Γιατί μέσα στους Εκθεσιακούς του χώρους υπάρχει 

και η δική μας προσφορά στα χρόνια που εργαστήκαμε 
στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και τα Πράσινα Λεωφορεία. 

Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν 
να το απαξιώσει και να το διαλύσει. 

Γιατί το να διαλύεις και να καταστρέφεις είναι πάρα 
πολύ εύκολο. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  
α) Με την ανοχή των Κομματικών Συνδικαλιστών της 

εποχή εκείνης, η κατάργηση και διάλυση των Πράσινων 
Λεωφορείων 

Μία από τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες Λεωφορει-
ακές Μονάδες της Πατρίδας μας 

β) Η κατάργηση των Προϊσταμένων Αμαξοστοιχίας και 
η μετάταξη 340 συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων ως 
πλεονάζων προσωπικό, σε άλλες εκτός ΗΣΑΠ Υπηρεσίες. 

γ) Άλλο ένα «παραμύθι» του Κομματικού Συνδικαλι-
σμού, ήταν εκείνο με τα βαγόνια της Ανατολικής Γερμα-
νίας, πατρίδα της κας. ΜΕΡΚΕΛ. 

Θυμάμαι τη χαρά ορισμένων Συναδέλφων κατά το 
πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε παρουσία του 
τότε Υπουργού Μεταφορών Βαγγέλη Γιαννόπουλου, της 
Διοίκησης των ΗΣΑΠ και άλλων παρατρεχάμενων. 

Όπως θυμάμαι αυτά που έλεγαν ότι τα βαγόνια αγο-
ράστηκαν με αγροτικά προϊόντα, όπως: Καπνά, Ντομάτες, 
Πορτοκάλια κ.α., χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί ποτέ. 

Αυτό που δεν θέλω να θυμάμαι είναι η κατάληξή τους, 
ύστερα από μερικά χρόνια.  

Όταν τα διέλυσαν και τα κατέστρεψαν στην χωματερή 
του Θησείου για να τα πάρουν οι Παλιατζήδες για παλιο-
σίδερα, γιατί είχαν θεωρηθεί άχρηστα. 

Χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανένας Συνδικαλιστής και 
καμία κομματική Συνδικαλιστική Παράταξη. 

Και χωρίς ποτέ να ζητηθούν ευθύνες από κανέναν τό-
σο από την τότε Κυβέρνηση, όσο και από την Διοίκηση 
των ΗΣΑΠ για την προμήθειά τους. 

Τον λογαριασμό όμως τον πλήρωσαν οι Εργαζόμενοι 

και οι Συνταξιούχοι με τις περικοπές και το πάγωμα Μι-
σθών και Συντάξεων. 

Και ιδιαίτερα οι Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ που καρδιο-
κτυπούσαν κάθε μήνα εάν θα πάρουν τη σύνταξή τους, 
εάν θα υπάρχουν Γιατροί και εάν θα μπορούν να πάρουν 
τα φάρμακά τους. 

Έτσι δεν είναι Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι: Ξεχνι-
ούνται αυτές οι Αγωνίες και αυτές οι ταλαιπωρίες; 

Θυμάται κανένας από εσάς να είχαμε τότε βοήθεια και 
συμπαράσταση από κανένα Κομματικό Συνδικαλιστή; 
Από καμία Συνδικαλιστική Παράταξη; 

Γιατί εγώ το μόνο που θυμάμαι ήταν μία Κίνηση που 
είχε γίνει από κάποιους «Κομματικούς» Συνδικαλιστές!!! 
προερχόμενοι από τα Πράσινα Λεωφορεία, οι οποίοι ήθε-
λαν να αλλάξουν τη Διοίκηση του Σωματείου και να δη-
μιουργήσουν προβλήματα. 

Και το μόνο που πέτυχαν ήταν να μην βρούνε ούτε τη 
ψήφο τους. 

Όπως θυμάμαι και τον Γιάννη Ζαχαρή, που με δική του 
παρέμβαση ένα βράδυ, στον τότε Υπουργό Πάνο Πανα-
γιωτόπουλο, τον υποχρέωσε να υπογράψει το ένταλμα 
προς το Ταμείο Συντάξεων και να δοθούν χωρίς καθυ-
στέρηση οι συντάξεις μας, ενημερώνοντας τον Υπουργό 
για τις συνέπειες που θα υπήρχαν στην περίπτωση που 
οι Συνταξιούχοι δεν έπαιρναν τη σύνταξή τους. 

Το ένταλμα είχε χαθεί σε κάποιο από τα γραφεία των 
Ιδιαιτέρων του κ. Παναγιωτόπουλου. 

Ο Γιάννης τότε ήταν εργαζόμενος, αλλά πάντα δίπλα 
στους Συνταξιούχους, δίπλα στο Σωματείο μας. 

Την αγωνία όμως για το εάν θα πληρωθούν έγκαιρα οι 
Συντάξεις μας την είχαμε κάθε μήνα. 

 
Πειραιάς Νοέμβριος 2022
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19-6-2022: Εκδήλωση Γενεθλίων Ελεονόρας 
Προκόπη Συμμετείχαν (90 άτομα) 

3-10-2022: Εκδήλωση Γενεθλίων Μάιρας Δρό-
λαπα Συμμετείχαν (70 άτομα) 

4-12-2022: Εκδήλωση Γενεθλίων Γιάννη Δε-
μίρη Συμμετείχαν (60 άτομα) 

22-12-2022: Εκδήλωση του Ζαννείου Πρότυπου 
Γενικού Λυκείου Πειραιά με θέμα: 
«Το Ρόδο των Χριστουγέννων» 
Συμμετείχαν (380 άτομα) 

Σύνολο 600 Άτομα
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Εκδηλώσεις στην 
Αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Δωρεές  
για το Μουσείο

Δωρεές εις μνήμηΔωρεές εις μνήμη

ΝΕΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

23-9-2022: Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο “Lol-
lipop” (24 άτομα) 

3-11-2022: Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής (15 άτομα)  
15-11-2022: 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας (20 άτομα) 
23-11-2022: Ζάννειο (54 άτομα) 
24-11-2022: 4ο ΓΕΛ Γλυφάδας (61 άτομα) 
2-12-2022: 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου (24 άτομα) 
15-12-2012: 1ο Γυμνάσιο Λούτσας (53 άτομα) 

Σύνολο 251 Άτομα

Επισκέψεις Σχολείων

18-6-2022: Σύλλογος Γαστρονομίας και Πολιτι-
σμού (20 άτομα) 

29-6-2022: Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών 
με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΓΩ» (7 άτομα) 

15-9-2022 Οδηγοί των Τραμ της Νέας Υόρκης 
(40 άτομα) 

11-10-2022: Γυναικείο Σωματείο ΧΕΝ Ν. Φαλήρου 
(24 άτομα) 

13-12-2022: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας Εργαστήριο Ειδι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(25 άτομα) 

Σύνολο 116 Άτομα

Επισκέψεις Σχολείων - Ιδρυμάτων

• Φετάνη Άννα 20,00 Ευρώ 
• Δεμερούτη Αικατερίνη 50,00 Ευρώ 
• Βασιλόπουλος Χρήστος 25,00 Ευρώ 
• Τατούλης Μελέτης 20, 00 Ευρώ 
• Καραπατέας Γιάννης 10,00 Ευρώ 
• Ανώνυμος 20,00 Ευρώ 
• Πουλακιδάκος Νικήτας 50,00 Ευρώ 
• Αναγνωστόπουλος Γιώργος 50,00 Ευρώ 
• Λεμονής Μιχάλης 10,00 Ευρώ 
• Σταυρόπουλος Γιάννης 25,00 Ευρώ 
Σύνολο 280,00 ευρώ

• Η κα. Κανζόλα Μαρία κατέθεσε εις μνήμη του 
συζύγου της Παναγιώτη Κανζόλα το ποσό των 
50,00 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου. 

• Η Οικογένεια Λουκά Παπαδημητρίου κατέθεσε 
εις μνήμη του Γιώργου Παππά και Στεφάνου Βα-
σιλειάδη το ποσό των 20,00 Ευρώ, υπέρ των 
σκοπών του Μουσείου. 

Σύνολο 70,00 ευρώ

Το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε τρία χρόνια μας ζητάει 
και κοινοποιούμε διάφορα έγγραφα στοιχεία, πέρα από 
εκείνα που κοινοποιούμε στις αρχές κάθε χρόνου, και αυ-
τό γίνεται για να διαπιστώσουν εάν το Μουσείο υπάρχει, 
εάν λειτουργεί και ποιες δραστηριότητες έχει. 

Ο Πρόεδρος Μανώλης Φωτόπουλος και ο Αντιπρό-
εδρος Ανδρέας Χαϊντιντόγλου με την αμέριστη βοήθεια 
της Ειδικής Γραμματέως του Σωματείου κας. Ελευθε-
ρίας, η οποία εκτός από το Σωματείο διεκπεραιώνει και 
όλες τις γραφειοκρατικές υποθέσεις του Μουσείου και 
του Λογιστή κ. Μανάσκου, κοινοποιήσαμε στο Υπουρ-
γείο ό,τι μας ζήτησε. 

Μοναδικό πρόβλημα για μια ακόμα φορά ήταν το 
Καταστατικό του 2012 που και το Υπουργείο Πολιτισμού 
μας ζήτησε να το τροποποιήσουμε άμεσα, διαφορετικά 
θα διαγράψουν το Μουσείο από το Μητρώο Πολιτιστι-
κών Φορέων του Υπουργείου. 

 
Ποιο είναι το πρόβλημα και πως διαπιστώθηκε 
Όπως είναι γνωστό από παλαιότερες δημοσιεύσεις 

στον «Ηλεκτρικό» το Μουσείο διαθέτει τρία Καταστατικά 
που έχουν συνταχθεί από το Δικηγορικό Γραφείο που 
συνεργαζότανε το Σωματείο και το Μουσείο.  

Το πρώτο το Ιδρυτικό το 2006 με τίτλο: ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ. 

Το δεύτερο το 2010 στο οποίο έχουν γίνει διάφορες 
τροποποιήσεις. 

Και το τρίτο το 2012, που είναι και το μεγάλο πρό-
βλημα, και αυτό γιατί εκτός από κάποιες τροποποι-
ήσεις, αναφέρει λαθεμένα ότι το Μουσείο έχει συστα-
θεί το 2012. 

Και έτσι το Πρωτοδικείο Πειραιά στα Πιστοποιητικά 
που μας χορηγεί φαίνεται ότι το Μουσείο έχει συσταθεί 
δυο φορές, μια το 2006 και μια το 2012. 

Η διαπίστωση αυτή έγινε από την Νομική Υπηρεσία 
της Τράπεζας Πειραιώς όταν ζητήσαμε να μας εκδώ-
σουν Βιβλιάριο Καταθέσεων και ΠΟΣ για το Πωλητήριο 
του Μουσείου και δεν μας τα χορήγησαν, λόγω του Κα-
ταστατικού του 2012. 

Η μη έκδοση μέχρι σήμερα Βιβλιαρίου Καταθέσεων 
εκτός όλων των άλλων προβλημάτων έχει στερήσει το 
Μουσείο από τις Επιχορηγήσεις λόγω «κορωνοϊού» και 
άλλων Επιχορηγήσεων και Δωρεών που θα μπορούσε να 
πάρει και που τόσο πολύ τις έχει ανάγκη, όχι μόνο για τα 
λειτουργικά έξοδα, αλλά και για τη συνέχιση εργασιών 
συντήρησης και αρχειοθέτησης του Αρχείου, Σχεδίων, 
των Εκθεμάτων κ.α. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου για να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα αυτό, σε συνεργασία με το Σω-
ματείο και τον νέο Δικηγόρο του Μουσείου κ. Γιώργο Αν-
τωνακόπουλο, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, είχε 
προγραμματίσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εγ-
κρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού, αλλά δεν 
πραγματοποιήθηκε, επειδή δεν υπήρχε η προβλεπόμενη 
απαρτία. 

Λόγω του «κορωνοϊού» δεν μπορέσαμε να επαναλά-
βουμε τη Συνέλευση, την όποια θα πραγματοποιήσουμε 
την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Το Μουσείο πέρα από τις όποιες προσπάθειες και 
προσφορά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για να 
μπορεί να λειτουργεί χωρίς εμπόδια και προβλήματα 
χρειάζεται και τη δική σας βοήθεια. 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. 

Η Διοίκηση

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ – ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΗΣΑΠ 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΟΤΙ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΕΧΟΥΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
2012 ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΗΣΑΠ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΘΑ 
ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 9:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΤΙΣ 1 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΝΑ 
ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ  

ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
Μην ξεχνάτε ακόμα ότι το 2023 το Μουσείο μας κλείνει 28 χρόνια ζωής 

και με τη δική σας συμπαράσταση και βοήθεια συνεχίζει και κάθε μέρα γί-
νεται όλο και καλύτερο. 

Για να θυμίζει στους παλαιότερους και να μαθαίνουν οι νεώτεροι την 
πλούσια ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και την προσφορά διαχρο-
νικά όσων εργάστηκαν και εργάζονται στην αγαπημένη μας Εταιρία. 

Όλοι εμείς οι Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ αισθανόμαστε υπερήφανοι για το 
Μουσείο μας και οι Διοικήσεις του Σωματείου και του Μουσείου δικαιωμέ-
νες, όχι μόνο για τη δημιουργία του αλλά και τη λειτουργία του, παρόλα τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία. 

Ελπίζουμε ότι το 2023 θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση και ουσιαστική 
βοήθεια, και ιδιαίτερα από τη Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ γιατί την χρειαζόμαστε. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
 

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  1 5  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο από 26-05-2022 Ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π. 

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 363703/27-07-2022 έγ-
γραφο του ως άνω Σωματείου. 

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ (βλ. σχετικό) αφορά το ΥΠΠΟΑ ως προς 
το σημείο 12 στο οποίο, συγκεκριμένα, ζητείται η άμεση 
αναγνώριση του Μουσείου από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. 

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αναγνώρισης μου-
σείων, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 4858/2021 
(αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011 
Υ.Α. «Ίδρυση και Αναγνώριση Μουσείων» ΦΕΚ Β 2385/26-
10-2011), έχει τρία στάδια και, συγκεκριμένα, α) Προέλεγχο, 
β) Έλεγχο και γ) Αξιολόγηση από το Συμβούλιο Μουσείων. 

Στην εν λόγω διαδικασία, η Δ/νση Νεότερης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς έχει συναρμοδιότητα (από κοινού με τη 
Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκ-
παιδευτικών Προγραμμάτων, τη Διεύθυνση Μελετών και 

Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων, τη 
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων 
και τη Διεύθυνση Εικαστικών Αρχιτεκτονικής Φωτογρα-
φίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού) σε ό,τι αφορά 
στην αναγνώριση μουσείων. 

Το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ) υπέβαλε αίτημα προελέγχου (1ο στάδιο) στις 29-03-
2016, το οποίο εξετάστηκε κατά την 22η Συνάντηση της 
Ομάδας Εργασίας για την Αναγνώριση Μουσείων, που έλα-
βε χώρα στις 19-12-2016. Ο φάκελος του μουσείου κρίθηκε 
επαρκής, τόσο ως προς το τυπικό όσο και ως προς το ου-
σιαστικό μέρος, με μόνη εκκρεμότητα τη δήλωση Υπευθύ-
νου Συντήρησης, κατόχου αδείας Ν. 2557/97 (άρθρο 9, παρ. 
6-όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4152/2013 άρθρο 1). 

Σύμφωνα με το υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ 
ΤΜΝΠΑ/62784/37298/ 333/98/02-03-2017 έγγραφο της ΔΙ-
ΝΕΠΟΚ προς το Σωματείο, το Μουσείο μπορεί να περάσει 
στη φάση του Ελέγχου, εφόσον συμπληρώσει και υποβάλει 
το έντυπο Ελέγχου. 

Τέλος η Διεύθυνσή μας είναι πάντα στη διάθεση των 
Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού σε επίπεδο παροχής επι-
στημονικής συνδρομής και τεχνικής βοήθειας για την ορ-
γάνωση των Συλλογών και των Εκθέσεων, την επιμόρφωση 
του προσωπικού, καθώς και την παρουσίαση εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων. 

Το Μεγάλο Στοίχημα 
 
Όχι μόνο για τα μέλη εκείνα του Διοικητικού Συμ-

βουλίου που καθημερινά εργάζονται και προσφέρουν 
τις Υπηρεσίες τους για να μπορεί να λειτουργεί απρό-
σκοπτα και χωρίς προβλήματα το Μουσείο, αλλά και 
για όλους τους Συνταξιούχους των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ γενικό-
τερα, θα είναι να προγραμματιστούν άμεσα: 

Όλες εκείνες οι ενέργειες που χρειάζονται έτσι 
ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της φάσης 
του Ελέγχου από το Υπουργείο στους Εκθεσιακούς και 
άλλους χώρους του Μουσείου. 

Για τον σκοπό αυτό ζητήσαμε και πήραμε από τις 
Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για τον Έλεγχο 
του Μουσείου. 

Είναι μια διαδικασία περισσότερο γραφειοκρατική 
αρκετά μεγάλη, που για να διεκπεραιωθεί θα χρειαστεί 
και βοήθεια από άτομα που έχον εξειδικευμένες γνώ-
σεις και εμπειρίες γύρω από το ζήτημα αυτό. 

Ελπίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα 
καταφέρουμε. 

Άλλωστε από το 1995 που πρωτοξεκίνησε η προ-
σπάθεια της δημιουργίας του Μουσείου μας, εάν δεν 
είχαμε πίστη, θέληση και αγάπη γι’ αυτό που κάναμε 
και κάνουμε το Μουσείο δεν θα υπήρχε.         Η Διοίκηση

Τι απάντησε το Υπουργείο Πολιτισμού στο Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 
του Σωματείου, για την αναγνώριση του Μουσείου μας


