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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Απαράδεκτη
κατάσταση
ήμερα έχει γίνει παραδεκτό και αναμφισβήτητο γεγονός από όλους τους σκεπτόμενους Έλληνες ότι βιώνουμε όλοι μια βαθιά
οικονομική κρίση, μια κρίση που είναι απότοκος και αποτέλεσμα της ηθικής κρίσης,
στην οποία εδώ και δεκαετίες έχει εμπλακεί
η ελληνική κοινωνία.

Σ

κύρια ευθύνη της ηθικής κατάπτωσης
βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους άρχοντες αυτής της χώρας, τους εκλεγμένους
εκπρόσωπους του Ελληνικού λαού, που
έχουν αναγάγει το πολιτικό λειτούργημα σε
ιδιότυπη επαγγελματική τάξη, με ίδια ανταγωνιστικά και συγκρουόμενα συμφέροντα με
άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές τάξεις.

Διαβάστε στον 24σέλιδο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ»
όλους τους χαιρετισμούς, τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις που έγιναν στην Ετήσια Καταστατική
Συνέλευση του Σωματείου μας στις 14 Απριλίου 2016 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
Στις σελίδες 7-18, διαβάστε τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες όλων των ομιλητών, την λογοδοσία, την ταμειακή
διαχείριση του Σωματείου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων, το ψήφισμα και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Είναι για δική σας ενημέρωση και κρίση για την δράση και τη λειτουργία του Σωματείου μας.
Στην Εφημερίδα μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», έχουμε σαν αρχή να καταγράφουμε και να δημοσιεύουμε όλες τις σκέψεις
και απόψεις, χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς καμία εξάρτηση, παραθέτουμε μόνο γεγονότα. Η κρίση είναι δική σας.

Η

τοχεύοντας να περιφρουρήσει τα ίδια
στενά της συμφέροντα, η σύγχρονη ελληνική πολιτική 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.

Σ

της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας
της 14ης Απριλίου 2016 είχε πολλούς αποδέκτες, όπως τον Πρωθυπουργό της χώρας,
τους αρχηγούς των κομμάτων, τους υπουργούς, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους,
βουλευτές, κρατικούς λειτουργούς και συνδικαλιστικούς φορείς

πειδή όμως η πολιτική είναι αδηφάγος
και καννιβαλιστική και καθώς οι πολιτικοί έχουν στο DNA τους τη μωροφιλοδοξία,
μετά μεγάλης θλίψης, ο ελληνικός λαός στέκεται εκστατικός και παρατηρεί τα μικρόπνοα παίγνια της «πολιτικής» τους συμπεριφοράς.

Ε

πό την ιδιοτελή συνολική υπεράσπιση
των ταξικών τους συμφερόντων, περιπίπτουν στην συνέχεια στην απαράδεκτη ανταλλαγή ύβρεων και προσβλητικών χαρακτηρισμών, στην επιλήψιμη χυδαιολογία,
στους πεζοδρομιακούς τραμπουκισμούς και
φτάνουν μέχρι και την εκτόξευση, όλοι εναντίων όλων, απειλών που άπτονται του κοινού
ποινικού δικαίου.

Α

ικόνα θλιβερή και συμπεριφορά, παράδειγμα που αποφυγή.

Ε
Υ
Η

πάρχουν ελπίδες ανάνηψης; Αμφισβητήσιμο μεν αλλά και προσδοκώμενο.

Ελληνική κοινωνία, η Ελληνική νεολαία,
αναμένουν από τους απεσταλμένους
τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο, να ομονοήσουν συλλογικά προς το στόχο της σωτηρίας
της χώρας, το στόχο της αλώβητης εξόδου
από τη δεινή οικονομική κρίση καθώς και
από την ηθική κοινωνική κρίση και αυτό είναι το ελάχιστο που επιβάλλεται να πράξουν
σεβόμενοι τον όρκο που έδωσαν αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά τους.
Η Διοίκηση

Τι ζητάμε με το ψήφισμά μας:
1) Την άμεση κατάργηση των νόμων 3845/2010, 3863/2010,
3865/2010, 3896/2011, 3996/2011, 4019/2011, 4024/2011,
4051/2012, 4046/2012 και 4093/2012.
2) Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας
που έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεών μας
από το 2012 και εντεθέν.
3) Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα,
επιδόματος διακοπών.

147 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ

4) Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις που γίνονται στα είδη πρώτης ανάγκης.
5) Τη μείωση της φορολογίας.
6) Τη μείωση στις τιμές των φαρμάκων.
7) Την κατάργηση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα διαγνωστικά κέντρα.
8) Την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων η οποία
σήμερα είναι ανεπαρκής.
9) Κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία για όλους.

Στις 25 Μαΐου 2016 στο
Σταθμό του ΗΣΑΠ στον
Πειραιά
πραγματοποίηθηκε
εκδήλωση για τα 147
χρόνια λειτουργίας των
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη
σελίδα 23 και περισσότερα
και αναλυτικό ρεπορτάζ
στον επόμενο «Ηλεκτρικό»

Καλό Καλοκαίρι

Το καλοκαίρι έρχεται και προμηνύεται να είναι θερμό με κρύα όμως συναισθήματα από τα αλλεπάλληλα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το βάλουμε κάτω. Το
αντίθετο μάλιστα. Με πείσμα, με δύναμη, με αισιοδοξία επιμένουμε στη
ζωή. Ζούμε το καλοκαίρι. Προγραμματίζουμε τα σχέδιά μας για τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις με τα αγαπημένα μας πρόσωπα για το βουνό
ή τη θάλασσα, δεν έχει σημασία, αρκεί να είναι μακριά από τα αστικά
κέντρα για να γλιτώσουμε από την αφόρητη ζέστη και από την πλύση εγκεφάλου των μαζικών μέσων επικοινωνίας. Μόνο έτσι θα απολαύσουμε
τις δροσερές μέρες και νύχτες του καλοκαιριού μακριά από όσα μας
ενοχλούνε και μας κουράζουν.
Η Διοίκηση
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι σήμερα 17 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν
για πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή
ανθρώπινη μοίρα:
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ:
Αρχιτεχνίτης Γραμμής ετών 95
ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Τμηματάρχης ετών 66
ΝΑΝΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: Τμηματάρχης Α’ ετών 77
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ του Νικολάου ετών 88
ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΟΥΡΙΤΣΑ: Χήρα Πέτρου ετών 90
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 84
ΤΟΛΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ: Χήρα Ιωάννου ετών 58
ΚΑΛΤΖΙΔΗ ΣΟΦΙΑ: Χήρα Χρήστου ετών 84
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ:
Εκδότης Εισιτηρίων ετών 76
ΒΕΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 73
ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΓΙΑΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ:
Χήρα Αθανασίου Γιαλελή ετών 79
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Χήρα Βασιλείου ετών 91
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Τεχνολόγος Μηχανικός ετών 64
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Υπομηχανικός Γραμμής ετών 102
ΜΗΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 76
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ:
Εργοδηγός Συντήρησης ετών 93
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή
μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι
σήμερα 6 συνάδελφοι αποχώρησαν από την εργασία τους
και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Διαμαντίδου Βασιλική: Τμηματάρχης Α΄
Μαλτέζος Παναγιώτης:
Τμηματάρχης Α΄ Προϊστάμενος Τμήματος
Ταλεπύρου-Κούλογλου Αικατερίνη: Τμηματάρχης
Σαρατσιώτης Ηλίας: Ηλεκτρολόγος
Κοκλαμάνης Παναγιώτης: Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών
Πλάτανος Νικόλαος: Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά
τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους
τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας
ζωής τους.
Τιμολέων Γλούμης: Υιός του συναδέλφου μας
Θεόδωρου Γλούμη
Εμμανουήλ Γαλάνης: Υιός του συναδέλφου μας
Μιχάλη Γαλάνη
Η Διοίκηση
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Δωρεές για το Σωματείο
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φωτόπουλος Γεώργιος
Καμακάρης Νικόλαος
Ταμπάκης Ηλίας
Ουρανός Κώστας
Φετάνη Άννα
Λαδά Ευαγγελία
Καραμπατέας Ιωάννης
Παπαντωνίου Δήμητρα
Βακαλέλη Ολυμπία
Βλαστός Γεώργιος
Παντελάκης Νίκος
Σταυρόπουλος Γιάννης

25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
40 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

Δωρεές εις Μνήμην
Η κυρία Μαρία Μήτση κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Γιάννη Μήτση, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου και της
Εφημερίδας.
Η κυρία Ευαγγελία Λαδά κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Ηλία Λαδά, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου
μας, καταθέσαμε τα παρακάτω ποσά σε διάφορα Ιδρύματα
αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
Στη μνήμη του Σπύρου Φλαμπούρη και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Παναγιώτας Φλαμπούρη, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Μουσείο
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
Στη μνήμη της Μαρίας Σουσανίδη, και ύστερα από επιθυμία του συζύγου της Νικόλαου Σουσανίδη , το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κό-

Δωρεές
για το Σωματείο και την Εφημερίδα
•
•
•
•
•
•
•

Καρατζάς Παναγιώτης
Μήτση Μαρία
Μαλτέζος Παναγιώτης
Σαρατσιώτης Ηλίας
Λεονταρίτης Ηλίας
Γιαντζούδης Γεώργιος
Τσαπλαντώκας Ιωάννης

Δωρεές
για την Εφημερίδα
• Δερεζέας Γεώργιος
• Χαιρέτης Κώστας
• Μάτσας Κώστας

σμου».
Στη μνήμη της Βασιλικής Ψευτούδη και ύστερα από επιθυμία του συζύγου της Αργύρη Ψευτούδη, το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης
για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
Στη μνήμη του Αθανασίου Δήμου και ύστερα από επιθυμία
των παιδιών του Γεώργιο και Άγγελο Δήμου, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του
Παιδιού».
Στη μνήμη της Ευγενείας Τσαγκάρη, και ύστερα από επιθυμία του αδελφού της Θεόδωρου Τσαγκάρη, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του
Κόσμου».
Στη μνήμη του Κώστα Μαρκούση, και ύστερα από επιθυμία της νύφης του Ευαγγελίας Κουτσοπούλου, το ποσό των

ΠΕΝΘΗ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αρχιτεχνίτης Γραμμής 1921-2016
Στα 95 έκλεισε ο κύκλος της επίγειας ζωής για τον αγαπητό συνάδελφο
Σπύρο. Ο Σπύρος Φλαμπούρης εργάστηκε πολλά χρόνια στη Διεύθυνση
Γραμμής και Έργων από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 1982. Ήταν το υπόδειγμα
της εργατικότητας και της συναδελφοσύνης, γι’ αυτό ήταν αγαπητός σε
όλους τους συναδέλφους του. Δεν είχε ούτε εχθρούς ούτε ανταγωνιστές,
είχε μόνο φίλους και συνεργάτες. Το Δ.Σ. του Σωματείου εκφράζει τα
θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο Θεός να τους δίνει υγεία,
δύναμη, παρηγοριά και να ξεπεράσουν την απώλειά του και να τον θυμούνται με αγάπη γιατί του αξίζει η αγάπη των δικών του ανθρώπων και όσων τον γνώριζαν.

ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τμηματάρχης 1949-2016
Κουρασμένος από την επάρατο νόσο και εν μέρει κατατρεγμένος από τους ανθρώπους, έφυγε από τη
ζωή αφού πάλεψε επί πολλά χρόνια με τον χάρο από τον οποίο νικήθηκε.
Ο Θανάσης εργάστηκε στους ΗΣΑΠ στην εκμετάλλευση και στα γραφεία, η κλονισμένη του υγεία τον
υποχρέωσε σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Καλό σου ταξίδι συνάδελφε Θανάση.
Το Δ.Σ. του Σωματείου εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΣΠΙΡΥΔΩΝ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα καθώς ο Σπύρος μετά την συνταξιοδότησή του απομακρύνθηκε
από την οικογένεια του ΗΣΑΠ και για δικούς του λόγους δεν ήταν μέλος του
Σωματείου. Δεν παύει όμως να είναι συνάδελφος και έτσι θα τον θυμόμαστε, όπως τον γνωρίσαμε όταν εργαζόταν στους ΗΣΑΠ ως προϊστάμενος
αμαξοστοιχίας, εργατικό, τίμιο και αγαπητό στους συναδέλφους του.
Το Δ.Σ. του Σωματείου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.

ΝΑΝΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Τμηματάρχης Α΄ 1939-2016
Μας αιφνιδίασε η Αθανασία γιατί κανείς δεν περίμενε την ξαφνική αναχώρησή της από τον μάταιο τούτο κόσμο καθώς μέχρι την τελευταία ημέρα είχε
συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου μας.
Ήταν μια ήρεμη δύναμη καθώς η παρουσία της δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα με τους συναδέλφους της και τους συνεργάτες της. Εργάστηκε επί
πολλά χρόνια στα γραφεία των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και έφτασε με την αξία της στον
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄, λιγόλογη και με προσφορά προς την υπηρεσία
και τους συναδέλφους της. Ευχόμαστε να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο της ταξίδι.

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1932-2016
Στην ηλικία των 84 χρόνων αποχαιρέτησε τον μάταιο τούτο κόσμο ο συνάδελφος Δημήτρης από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Χίο όπου είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια.
Ο Δημήτρης εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε με τον
βαθμό του Προϊστάμενου Αμαξοστοιχίας. Ήταν ένας καλοσυνάτος και αγαπητός συνάδελφος, ήταν συνεργάσιμος με όλους τους συναδέλφους του και
ποτέ δεν ήρθε σε αντιδικία με κανέναν. Ήταν άνθρωπος της αγάπης και της
προσφοράς και σαν τέτοιο θα τον έχουμε στη μνήμη μας. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Δημήτρη και ας είναι ελαφρύ το χιώτικο χώμα που σε σκέπασε.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Εκδότης Εισιτηρίων 1940-2016

Όταν οι άνθρωποι φεύγουν από κοντά μας, εξακολουθούν να μένουν ζωντανοί, όσο κρατάμε στην καρδιά μας ζωντανές τις αναμνήσεις από τις στιγμές που ζήσαμε μαζί τους, όσο τους θυμόμαστε και όσο ελπίζουμε πως κάπου θα βρεθούμε ξανά. Ένας από αυτούς είναι και ο Αριστείδης, ο οποίος
άφησε την σφραγίδα του στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους όπου εργάστηκε επί πολλά χρόνια με την ιδιότητα του εκδότη. Παράλληλα δε, υπηρέτησε και τους συναδέλφους του εργαζόμενους στους ΗΣΑΠ από τη θέση
του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ, όπου άφησε το στίγμα του. Δυστυχώς όμως
ο Αριστείδης έφυγε πικραμένος και αδικημένος από την υπηρεσία του, γιατί, έτσι το θέλησαν ορισμένοι στους ΗΣΑΠ. Αριστείδη εσύ που είχες μεγάλη καρδιά συγχώρεσε τους για να αναπαυθεί η ψυχούλα
σου και να διαβείς με ούριο άνεμο την Αχερουσία λίμνη. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε και φίλε
Αριστείδη. Αιωνία να είναι η μνήμη σου.
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90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
Στη μνήμη της Ξανθής Δουκάκη-Σπουργίτη, και ύστερα
από επιθυμία του συζύγου της Τιμόθεου Σπουργίτη, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
Στη μνήμη της Ευτέρπης Τόλια, και ύστερα από επιθυμία
της κόρης της Νικολέτας Τόλια, το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη μνήμη της Μαρίας Μελετίου-Γιαλέλη, και ύστερα από
επιθυμία του υιού της Χαρίλαου Μελετίου, το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης
για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.

ΒΕΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1943-2016
Στην ηλικία των 73 ετών ο Βαγγέλης αναχώρησε από το μάταιο τούτο κόσμο
για το ταξίδι χωρίς γυρισμό. Γεννήθηκε στη Σάμο και από μικρός ήρθε στην
Αθήνα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και τα κατάφερε. Εργάστηκε στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία και σε όλους είναι αποτυπωμένη η καλοσύνη του και το χαμόγελό του. Ήταν ένας άνθρωπος τίμιος
και ηθικός, είχε ένα καλό λόγο για όλους, δεν είχε εχθρούς, παρά μόνο φίλους και γι’ αυτό τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν όλοι όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί
του. Ευχόμαστε ο Θεός να απαλύνει τον πόνο των δικών του ανθρώπων και στον Βαγγέλη ότι του στέρησε σε απόλαυση επί της γης, να του το χαρίσει με γαλήνη της ψυχής του. Καλό ταξίδι Βαγγέλη και
καλό παράδεισο.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνολόγος Μηχανικός 1952-2016
«Όταν τα χελιδόνια φεύγουν, μας αφήνουν στην ερημιά του χειμώνα».
Θλιβερή και συνταρακτική ήταν η είδηση της αναχωρήσεως σου στην αιωνιότητα, αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Νίκο. Πέταξες προς την αιωνιότητα μετά από την άνιση μάχη που έδωσες στα μαρμαρένια αλώνια με την
επάρατο νόσο, τους τελευταίους μήνες, κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια
της αφοσιωμένης συζύγου και στέρησες σε εκείνη και στα παιδιά σου,
την αναντικατάστατη και μοναδική σου παρουσία, του συζύγου και πατέρα. Ο Νίκος υπηρέτησε για πολλά χρόνια στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους όπου σαν εργαζόμενος σπούδασε τεχνολόγος μηχανικός, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του διακρίθηκε για
την εντιμότητά του και την εργατικότητά του. Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Νίκο όλοι εμείς οι συνάδελφοι σου σε χαιρετάμε με πόνο ψυχής στο τελευταίο ταξίδι σου στην αιωνιότητα. Σου απευθύνουμε τον τελευταίο χαιρετισμό με την βεβαιότητα ότι η μνήμη θα είναι επίκαιρη για εσένα, θα
είναι το καλύτερο μνημόσυνο. Στην καλή και αγαπημένη σου σύζυγο και στα δύο παιδιά σου, ευχόμαστε κουράγιο και ο Πανάγαθος Θεός να χορηγήσει βάλσαμο παρηγοριάς στην ψυχή τους, ώστε
να ξεπεράσουν κατά το δυνατόν τη μεγάλη οδύνη τους. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε και φίλο
Νίκο και αιωνία η μνήμη σου.

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τοπογράφος Υπομηχανικός 1914-2016
Έκλεισε τον επίγειο βίο του πλήρης ημερών στις 25 Μαΐου ο καλός και
αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώρισαν ο συνάδελφος Κώστας Αμπατζής, ο οποίος εργάστηκε τίμια και ευσυνείδητα ως υπομηχανικός στη
Διεύθυνση Γραμμής και Έργων στους ΕΗΣ για πολλά χρόνια. Τα τελευταία όμως χρόνια της ζωής του ζούσε στο σκοτάδι καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την όρασή του και δεν είχε επαφές με
τους συναδέλφους του καθώς και με το Σωματείο μας. Ευχόμεθα να
έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο του ταξίδι και να μας βλέπει από ψηλά με τα μάτια της ψυχής του
και να είναι αιωνία η μνήμη του.

ΜΗΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1940-2016
Στις 29 Μαΐου έφυγε το γελαστό παιδί ο Γιώργος ο Μήτσαρης. Είναι μια
απώλεια για την οικογένεια των Συνταξιούχων, αλλά πιο πολύ για την οικογένειά του που τον στερήθηκαν πολύ γρήγορα. Ο Γιώργος ήταν ένας
πολύ καλός και αγαπητός συνάδελφος, αγαπούσε τη δουλειά του και σεβόταν στους συναδέλφους του. Είχε δε άριστη συνεργασία μαζί τους.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο. Πήγαινε στο καλό,
εκεί μαζί με τους δικαίους και τους αθώους. Ευχόμαστε στη σύζυγο και στα παιδιά σου κουράγιο
και ο Πανάγαθος Θεός να χορηγήσει βάλσαμο παρηγοριάς στην ψυχή τους, ώστε να ξεπεράσουν
κατά το δυνατόν την μεγάλη οδύνη τους με την απώλειά σου.

ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εργοδηγός Συντήρησης 1923-2016
Στις 27 Μαΐου πήρε την απόφαση για το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό ο Χαράλαμπος, ένας άνθρωπος απλός και γελαστός, καλοσυνάτος,
αλλά και εσωστρεφής, άνθρωπος σεμνός. Του άρεσε να προσφέρει και
όχι να παίρνει. Αυτός ήταν κατά τη μεγάλη του διαδρομή σαν εργαζόμενος στους ΕΗΣ από την πρώτη μέρα που έπιασε δουλειά μέχρι τον Μάρτη
του 1984 που συνταξιοδοτήθηκε. Ανέβηκε όλους τους βαθμούς της σταδιοδρομίας του με την αξία του και έφτασε στον βαθμό του Εργοδηγού της συντήρησης. Όλοι είχαν να λένε έναν καλό λόγο και αυτό το κέρδισε μόνος του με την εργασία του και την συμπεριφορά
του. Ο Χαράλαμπος για όσους τον γνώρισαν και για όσους συνεργάστηκαν μαζί του, θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αττικής γης που τον σκεπάζει.
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Θα λειτουργήσουν
και φέτος
οι κατασκηνώσεις

Πρόσκληση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καλεί τους
ελάχιστους συναδέλφους του που για
κάποιους δικούς τους λόγους δεν είναι
γραμμένοι στο Σωματείο, να έρθουν και
να γραφούν για να ενταχθούν και εκείνοι στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ.
Ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μία πολύ δύσκολη εποχή για τον απόμαχο της
εργασίας και πως μόνο ενωμένοι μπορούμε να δώσουμε τον δικό μας αγώνα
για επιβίωση. Ειδικά σήμερα που οι
συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα να μη ξεχνάμε ότι «εν τη
ενώσει η ισχύς». Και με την άρνησή
τους να εγγραφούν στο Σωματείο συνάδελφοι, δεν θα πάψουμε να είμαστε, θα
θέλαμε όμως να μάθουμε τον λόγο.
Η Διοίκηση

Προς τα μέλη,
τους φίλους
και τους συνεργάτες
του Σωματείου μας

ετά από μεγάλες προσπάθειες και πολύ τρέξιμο, δόθηκε η πολυπόθητη άδεια για να ανοίξει και φέτος τις
πύλες του για τα παιδιά των εργαζομένων «Το χαρούμενο χωριό» στη Βαρυμπόμπη. Ήταν κρίμα αν έκλεινε και
η Βαρυμπόμπη καθώς είναι η τελευταία έξτρα παροχή που
είχαν επί 70 σχεδόν χρόνια οι εργαζόμενοι στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Το Σωματείο μας κατά τη συνεδρίασή του στις 30 Μαΐου 2016

Μ

πήρε ομόφωνη απόφαση να καλύψει κατά το ήμισυ τα έξοδα
για την παραμονή στην κατασκήνωση τα παιδιά των συναδέλφων μας συνταξιούχων. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε
όσοι συνάδελφοι έχουν παιδιά από 6 μέχρι 15 ετών και επιθυμούν να τα στείλουν για είκοσι μέρες στην κατασκήνωση,
να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας.
Η Διοίκηση

Ανεπίδοτο γράμμα για ένα φίλο που έφυγε…
«Γιε μου σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου πουλάκι της φτωχιάς αυγής, ανθέ της ερημιάς μου…»
Θα έλεγε με τα λόγια του ποιητή η δόλια η μάνα του αγαπημένου φίλου μου Νίκου Μανούσου.
«Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός και είχες τις χάρες όλες Όλα τα χάδια του αγεριού, του κήπου όλες τις βιόλες…»
Θα υπερθεματίζαμε μέσα από τα λόγια του ίδιου ποιητή (Γ. Ρίτσος) όλοι οι υπόλοιποι που στο διάβα της ζωής συναντήσαμε, αγαπήσαμε και συνεργαστήκαμε με τον χαρισματικό αυτό συνάνθρωπό μας.

Σαν ελάχιστη προσφορά και σαν καλό κατευόδιο στον φίλτατο Νίκο θα
προσπαθήσω με μία «αυτοκατάδυση»
στον χώρο των κοινών αναμνήσεων
μας, να ανασύρω μικρά περιστατικά
που τον χαρακτήριζαν.
Αφετηρία της κοινής μας πορείας τα
αφιλόξενα οικοτροφεία του Υπουργείου Εργασίας. Χωριατόπαιδα από όλη την Ελλάδα, άγουρα από
κάθε άποψη, χωρίς φόβο αλλά με πίστη και μεγάλο πάθος να
επιτύχουμε, να πραγματώσουμε τα όνειρά μας. Κοινοί μας ταυτόχρονοι σταθμοί: τεχνικές σχολές, νυχτερινά γυμνάσια, πανεπιστημιακά ιδρύματα, εργασιακοί χώροι. Παράλληλα οι γλυκόπικροι χυμοί της ζωής, η εφηβεία και η ενηλικίωση, οι φιλίες,
οι πρώτοι έρωτες, οι κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες. Ο Νίκος
πάντα στην πρώτη γραμμή στις εκδρομές, στα γλέντια, στις
εξορμήσεις. Πάντα ριψοκίνδυνος, πάντα αυθόρμητος στα όρια
καμιά φορά να καεί. Εγώ πάντα από δίπλα σαν δεύτερη συνείδηση, συγκρατημένος, ρομαντικός, φευγάτος. Ο τρίτος της αρχικής συντροφιάς (ο Γιάννης Γ.), ο «τρελός», έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων πριν από τα τριάντα, τόσο άδικα. Στη συνέχεια προστέθηκαν τόσοι πολλοί στην συντροφιά μας. Η Μαρίτσα, ο Μιχάλης Κ., η Γιώτα, η Άννα, η Τζένη, ο Γιώργος Γ., η
Κούλα, ο Μιχάλης Τ., ο Κούλης, ο Παναγιώτης Π., η Στέλλα, ο
Κώστας Π., ο Γιώργος Μ., ο Κώστας Β., ο Ηλίας, ο Παναγιώτης

Ν. και τόσοι πολλοί που ενδεχομένως μου διαφεύγουν τα ονόματά τους. Κοινό μας χαρακτηριστικό που επιβεβαιώθηκε σε
μεγάλο βαθμό για ένα μεγάλο μέρος αυτής της όμορφης και
δεμένης συντροφιάς ήταν το «ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΟΛΑ». Πολλά θα είχαν να μαρτυρήσουν οι μαγείρισσες των οικοτροφείων που με
χαρά και ενδιαφέρον μας φιλοξενούσαν στα εστιατόρια προκειμένου να διαβάζουμε με ησυχία αλλά και οι κατά περίπτωση γείτονες που μας έβλεπαν να ξενυχτάμε διαβάζοντας. Εξίσου και για το σύνολο της συντροφιάς αξέχαστες θα μείνουν οι
διασκεδάσεις, τα τραγούδια και οι σχετικές πλάκες που διαδραματίστηκαν στις άπειρες εκδρομές (Καρπενήσι, Πήλιο, Λιτόχωρο, Ταΰγετος, Κεφαλονιά και τόσα άλλα).
Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα όλους τους πιο πάνω αλλά και αρκετούς άλλους να «αυτοκαταδυθούν» για λίγο στον
κοινό χώρο των αναμνήσεών μας (υλικών και πνευματικών).
Να αγγίξουν δώρα, να διαβάσουν κάρτες με αφιερώσεις, να
δουν φωτογραφίες, να θυμηθούν. (Άννα μην κλαις - Μικρούτσικος, Αστέρι μου φεγγάρι μου - Θεοδωράκης, κατεβαίνοντας το παγωμένο δρομάκι στο Καρπενήσι, κτλ.)
Μα θα πει κανείς ήταν όλα τόσο ιδανικά; Φυσικά και όχι. Κάθε άλλο. Και γκρίνιες υπήρχαν και διαφωνίες και συγκρούσεις
και πικρίες. Πάντα όμως κάποιος έπαιρνε την πρωτοβουλία και
όλα έπαιρναν τον δρόμο τους. Και βέβαια ο απαιτητικός και
αδυσώπητος δρόμος της σύγχρονης ζωής επηρέασε τις σχέσεις όλων μας, έταξε διαφορετικές προτεραιότητες. Πάντα

Σας ενημερώνουμε για μια εισέτι φορά
ότι το βήμα της εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» ανήκει σε όλες και όλους εσάς.
Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος δημοσιογράφος για να γράψει τις σκέψεις
του και τις προτάσεις του για κάποιο θέμα που τον ενδιαφέρει. Ο καθένας από
εμάς μπορεί να γράψει ένα κείμενο και
να το στείλει στην συντακτική επιτροπή
της Εφημερίδας προς δημοσίευση. Αρχή
μας είναι να μην λογοκρίνουμε κανένα
ενυπόγραφο κείμενο που έρχεται προς
δημοσίευση. Πρέπει όμως να σταματήσει
το σούσουρο ότι όλο οι ίδιοι αρθρογραφούν στην εφημερίδα μας, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Συμβαίνει
ακριβώς το αντίθετο καθώς ότι επιστολές
λαμβάνουμε με σχόλια, παρατηρήσεις και
συμβουλές πάντα δημοσιεύονται στον
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ».
Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση εκ μέρους όλων σας.
Η Διοίκηση

Aπό τον Νίκο Συρράκο
όμως όλοι μας προστρέχαμε στις κοινές μας καταβολές, στα
κοινά μας πιστεύω και αναβαπτιζόμαστε.
Και σε αυτήν την πορεία ο φίλτατος Νίκος ήταν στην πρώτη
γραμμή. Ανέβηκε όλα τα στάδια της ειδικότητάς του, ανταμείφθηκε για την αξιοσύνη του και βοήθησε με την εργασία του
πάρα πολλούς. Παράλληλα έφτιαξε μία θαυμάσια οικογένεια. Η
κακιά μάγισσα όμως ζήλεψε την αξιοσύνη και τις επιτυχίες του.
Τον λάβωσε. Είχα το «προνόμιο» να είμαι πολύ κοντά του σε
όλους τους δύσκολους μήνες. Έδωσε τη μάχη του με τα όπλα
που πάντα τον χαρακτήριζαν. Με χαμόγελο, με πίστη, με δύναμη ψυχής, με υπομονή μέχρι τέλους, με σχέδια για το μέλλον.
Δυστυχώς νικήθηκε. Εγώ ερμηνεύοντας τα τελευταία του βλέμματα, χωρίς να μπορεί πια να μιλήσει, διάβασα ένα παράπονο:
«Γιατί τόσο νωρίς, θα μπορούσα να προσφέρω τόσο πολλά ακόμα».
Κλείνοντας θα αποχαιρετήσω τον αγαπημένο φίλο με λίγες
γραμμές από την Μυστική Ζωή (Α. Τερζάκης):
«Το πυροτέχνημα της Δημιουργίας δεν σβήνεται, όχι. Αποτυπώνεται ζωντανό στον σκοτεινό θάλαμο της μνήμης. Έτσι η
γέννηση των κόσμων ξαναζεί αδιάκοπα μέσα μας, συντριβάνι
από αστέρια σ’ ένα στερέωμα βαθύ. Και η αποστολή της μνήμης φανερώνεται πως είναι να κρατάει αλύγιστη την μελωδία
της ζωής, να την περνάει σε μια διάσταση άφθαρτη, έξω από τον
επίβουλο τον χρόνο. Και να την ξομπλιάζει, να την βαθαίνει, να
της ξανοίγει το αληθινό της νόημα, που είναι απρόφερτο, μαγικό.»
Καλό σου ταξίδι ακριβέ μας φίλε.
(18/5/2016)
Υ.Γ. Δεν θα ξεχάσεις να δώσεις όλη την αγάπη μας στην Τζένη μας που έφυγε τόσο νωρίς.
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ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για το Σωματείο μας, γιατί είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε 200 και πλέον καλεσμένους,
συναδέλφους και παιδιά συναδέλφων, όπου στις
αίθουσες του Μουσείου και του Σωματείου
γιορτάσαμε τα 20 χρόνια της εφημερίδας μας ο
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» καθώς και την επαναφορά, μετά από 5 χρόνια, της βράβευσης των αριστούχων μαθητών και φοιτητών, τα οποία είναι παι-

διά των συναδέλφων μας συνταξιούχων. Την εκδήλωση μας αυτή τίμησαν με την παρουσία
τους:
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
Ο Διευθυντής Συντήρησης Υποδομών και Έργων
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
κ. Βασίλειος Λιάπης

Ο Τομεάρχης Τροχαίου Υλικού της Γραμμής 1
κ. Χρήστος Γεωργίου
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά
συνάδελφος κ. Γιώργος Γαβρίλης
Ο Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων συνάδελφος κ. Μανώλης Φωτόπουλος
Ο Πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
κ. Νίκος Μουλίνος

Ομιλία του Προέδρου του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Ευθυμίου Ρουσιά
Το 2015 έκλεισαν 20 χρόνια από την
κυκλοφορία του 1ου φύλλου της Εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ». Όλα αυτά τα
χρόνια η εφημερίδα μας εκδίδεται ανελλιπώς χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
από το Νοέμβριο του 1994 μέχρι σήμερα.
Είναι γεγονός ότι όλοι υπερβάλλουν εαυτούς γιατί κανείς δεν είναι ούτε εκδότης,
ούτε δημοσιογράφος, όμως η αγάπη τους
γι’ αυτό ξεπερνά κάθε δυσκολία. Η έκδοση της εφημερίδας είναι από
τα πιο σημαντικά και ίσως το σημαντικότερο έργο του Σωματείου, γιατί
είναι ο συνδετικός κρίκος των απανταχού αυτής της γης συναδέλφων
μας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Είναι αυτό που χωρίς να φαίνεται με την πρώτη ματιά καταγράφει
έστω και με ελλείψεις την ιστορία του χώρου μας, έναν χώρο που όλοι
εμείς για πάνω από τριάντα χρόνια υπηρετήσαμε.
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι του Σωματείου μας, κύλησαν 21 χρόνια από
την έκδοση του πρώτου φύλλου της Εφημερίδας με συνεχή και αδιάλειπτη, χωρίς διακοπή έκδοση κάθε δύο μήνες. Αστάθμητοι παράγοντες καθυστέρησαν την εορτή για τα είκοσι χρόνια την οποία γιορτάζουμε σήμερα λίγο ετεροχρονισμένα και γι’ αυτό σας ζητάμε ταπεινά
συγγνώμη. Οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες μέσα
στις οποίες λειτουργούσε ο Σύλλογος την περίοδο εκείνη ήταν διαφορετικές από τις σημερινές. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τα
μέλη και τους φίλους του Συλλόγου και έντονος ανταγωνισμός, σαφή
εικόνα για αυτά έχει ο συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος που επί
προεδρίας του αποφασίστηκε η έκδοση ενός εντύπου το οποίο να ήταν
ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μελών του Συλλόγου. Το έντυπο
αυτό θα είχε στόχο να υπηρετεί την αντικειμενική ενημέρωση για τα
θέματα των μελών του Συλλόγου καθώς και για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος με αποκλεισμό πολιτικών σκοπιμοτήτων που φανατίζουν
και διαιρούν. Η έκδοση της εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», είναι
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών μας καθώς και ενημέρωσης για τα προβλήματα που μας απασχολούν.
Για να έχει όμως η έκδοση της εφημερίδας θετική αντίδραση κατά
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως να μην θίγει θέματα που αναφέρονται σε θέσεις ή ανταγωνισμούς κομμάτων και να είναι αποστασιοποιημένη από
τα πολιτικά κόμματα. Να παρέχει πληροφορίες για τα ασφαλιστικά και
τα συνταξιοδοτικά θέματα καθώς και προτάσεις για την προώθηση και
επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας καθώς και
όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας μας. Να προβάλει πολιτιστικά θέματα
που ενισχύουν την πολιτιστική συνείδηση και συμβάλλουν στην διατήρηση της ενότητας των μελών του Σωματείου μας. Να διαπραγματεύεται θέματα που συγκινούν τα ανθρωπιστικά αισθήματα των συνανθρώπων μας και τους προτρέπουν σε έργα αγάπης και
ανθρωπισμού. Ένα από αυτά είναι και η σημερινή βράβευση των παιδιών μας, που παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαβιώνουμε σήμερα,
πήραμε την απόφαση ότι θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες
που καταβάλουν σήμερα τα παιδιά μας, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και να τους επιβραβεύουμε. Είναι το ελάχιστο που
μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτά. Να ψυχαγωγεί να μορφώνει και να παρέχει μέσω των ειδικών συμβούλων νομικές και επιστημονικές γνώσεις. Η Εφημερίδα δεν πρέπει να δίνει βήμα για διατύπωση προσωπικών και οικογενειακών αντιθέσεων. Θέματα κιτρινισμού του τύπου,
όπως η σκανδαλοθηρία, η χυδαιολογία, η ρυπαρογραφία και η λασπολογία δεν έχουν θέση στις στήλες της εφημερίδας μας. Η Εφημερίδα πρέπει να ενημερώνει για κοινωνικά θέματα, με απόλυτο
όμως σεβασμό στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων. Η έκδοση
της Εφημερίδας θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές τις μετριοπάθειας, της σύνεσης, της ηθικής συνείδησης, της φιλαλήθειας, της ειλικρίνειας, της αντικειμενικότητας και του σεβασμού προς το αναγνωστικό κοινό.
Όλα αυτά τα είκοσι ένα χρόνια, η εφημερίδα μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»,
εκδίδεται συνεχώς παρά τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν. Η
έκδοσή της οφείλεται αποκλειστικά στο ενδιαφέρον και το χρόνο που
διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε αυτούς
που βοηθούν στην τακτοποίηση της ύλης και σε αυτούς τους λίγους
που αρθρογραφούν και ασφαλώς θα έπρεπε να είναι πιο πολλοί αυ-

τοί που θα είχαν κάτι να γράψουν. Στο σημείο αυτό γνωρίζοντας ότι μεταξύ των δύο χιλιάδων συνταξιούχων μας, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν και λόγο και πέννα, μπορούν να λαμπρίνουν και
άλλο τις σελίδες της εφημερίδας μας στέλνοντάς μας εργασία τους
προς δημοσίευση. Επίσης θα περιμένουμε από τις εκατοντάδες των
μαθητών και φοιτητών που είχαμε βραβεύσει όλα τα προηγούμενα
χρόνια και σήμερα είναι αξιόλογοι επιστήμονες και λαμπρίνουν την
χώρα μας, να μας στείλουν κείμενα προς δημοσίευση με θέματα της
ειδικότητας του καθενός. Την εφημερίδα μας περιμένουν να λάβουν
κάθε δύο μήνες όλοι οι συνταξιούχοι του Σωματείου μας, οι εργαζόμενοι του χώρου μας καθώς και πολλοί συνεργάτες και φίλοι του Σωματείου. Περιμένουν να μάθουν τις ειδήσεις και τα νέα, να μάθουν για
τις γιορτές, τις εκδηλώσεις, τις χαρές, τους γάμους, τις προόδους των
παιδιών μας, τις επιτυχίες σε πανεπιστήμια και άλλες σχολές, την
επαγγελματική αποκατάσταση των δικών μας ανθρώπων, αλλά και τις
αναχωρήσεις από τον κόσμο τούτο αγαπημένων προσώπων.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξίζει έπαινος για τον χρόνο
που αυτοί διαθέτουν για την συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας.
Οφείλουμε όλοι μας να αναγνωρίσουμε την προσφορά τους και να
τους συμπαραστεκόμαστε με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλες τις
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουν. Έχω τη
γνώμη ότι η συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» αποτελεί το σπουδαιότερο έργο του Σωματείου μας.
Εκφράζω την ευχή, όσοι από τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου μας έχουν διαθέσιμο χρόνο και θελήσουν να πλαισιώσουν, υπό
την αιγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και της συντακτικής επιτροπής,
τις προσπάθειές μας, έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναβάθμιση
της θεματολογίας και του περιεχομένου της ύλης.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι η καλή πορεία του Σωματείου μας,
οι ενέργειές του, η δημιουργικότητά του και προσφορά του θα έμεναν
μετέωρα και περιπλανώμενα μέχρι της εξαφανίσεώς τους με το πέρασμα του χρόνου, αν δεν υπήρχε το φύλλο της εφημερίδας μας για

να καταγράψει και να συνεχίζει να τα καταγράφει στις σελίδες του.
Έτσι σιγά-σιγά η εφημερίδα μας θα αποτελεί σημαντική πνευματική
περιουσία για το Σωματείο μας. Γι’ αυτό η ανάγκη της συνεχούς κυκλοφορίας της εφημερίδας μας έχει εδραιωθεί για καλά στη συνείδηση των συναδέλφων μας, και αυτό μεταφέρει αυτόματα την ευθύνη
της συνέχισής της και της αναβάθμισής της τόσο από το τωρινό, όσο
και από το εκάστοτε μελλοντικό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας. Αλλά όμως υπάρχει και σχετική ευθύνη και σε όλα τα
μέλη του Σωματείου μας, τους συνεργάτες και τους φίλους που ενώ
μπορούν, έστω και αποσπασματικά να αρθρογραφούν για θέματα που
γνωρίζουν καθώς και επιστημονικές διατριβές πάνω στο αντικείμενο
του καθενός, δεν το πράττουν, υπάρχει αδιαφορία.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθώ στους πρωτεργάτες
που πριν είκοσι ένα χρόνια σκέφτηκαν, αποφάσισαν και πραγματοποίησαν το εγχείρημα της έκδοσης της εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» και αυτοί είναι ο Μανώλης Φωτόπουλος με το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και ο δημοσιογράφος Νίκος
Θεοδωράκης στους οποίους όλοι εμείς οι μετέπειτα οφείλουμε πολλά.
Δεν επιτρέπεται να αναφερθώ εγώ για το πώς σκέφτηκαν και πραγματοποίησαν το εγχείρημα της έκδοσης της εφημερίδας μας καθώς
επί προεδρίας του Μανώλη του Φωτόπουλου εκδόθηκαν 100 τεύχη της
εφημερίδας και θα ήταν φρόνιμο και σωστό να μας ιστορήσει ο ίδιος
τα γεγονότα από την γέννηση της εφημερίδας μέχρι το τεύχος 100 που
ήταν και ο εκδότης. Όπως επίσης και ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης Νίκος Θεοδωράκης με τον οποίο συνεχίζουμε την συνεργασία μας
και φθάσαμε μετά από 21 χρόνια να κυκλοφορεί σήμερα το 126ο τεύχος του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ».
Κλείνοντας, ας θεωρήσουμε τη σημερινή συνάντησή μας ως ένα
άτυπο συμβόλαιο του Διοικητικού Συμβουλίου με όλους εσάς για τη
συνέχιση της έκδοσης και την αναβάθμιση της εφημερίδας μας. Σας
ευχαριστώ που με ακούσατε.

Νίκος Μουλίνος
(Πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας)
Οι συνταξιούχοι αισθάνονται ότι ικανοποιούν αυτό που λέμε ενεργός πολίτης.
Και τούτη η πράξη και η πρωτοβουλία του
Σωματείου, είναι μια πράξη για μίμηση
για παραδειγματισμό, για να ορίσει προοπτική και ελπίδα για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα δείχνει όμως αυτό που
επιμένουμε εμείς οι συνταξιούχοι να
λέμε, ότι δεν είμαστε κοινωνικό περιθώριο. Είμαστε ουσία, πράξη ζωής της καθημερινότητας. Η συμβολή μας είναι μεγάλη, είναι ουσιαστική, και κάτι
τέτοιες εκδηλώσεις το επιβεβαιώνουν πανηγυρικά. Θα ήθελα να πω
ακόμα ότι τα 20 χρόνια της εφημερίδας, μιας εφημερίδας η οποία είναι πολυφωνική, είναι γραμμένη σε απλή κατανοητή γλώσσα, όλοι
έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν, πληροφορεί, ενεργοποιεί,

αλλά έχει και ένα στοιχείο σημαντικής επικοινωνίας. Το τήρησαν και
το τηρούν. Είμαι σίγουρος ότι και οι επόμενες ιστορίες που μέσα από
την εφημερίδα φαίνονται για το σήμερα για το χθες και για το αύριο
θα είναι ακόμη καλύτερες. Υπάρχει όμως και ένα γεγονός που ξεχωρίζει τούτο το σύλλογο πρότυπο. Αυτή η άμεση και ενεργή σύνδεση
του με τα αύριο, τα νιάτα, την ελπίδα αυτού του τόπου. Αυτή ακριβώς
η βράβευση σημαίνει ότι υπάρχει συνεκτικός και συνδετικός κρίκος
ανάμεσα στο χθες με το αύριο. Και αν το αύριο αγαπητοί φίλες και φίλοι χτίζεται σήμερα, τούτος ο σύλλογος είχε βάλει μια πολύ μεγάλη
πέτρα. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδος, να είναι αποτελεσματικός, να είναι έτσι όπως είναι, να είναι και συναισθηματικός, κάτι που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία μας. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Πρέπει να
το μεταφέρουμε αυτό το παράδειγμα και αλλού και αυτό θα κάνω
έχοντας σοβαρά υπόψη ότι κοσμεί αν θέλετε το κίνημα των συνταξιούχων. Να είστε καλά και ευχαριστούμε από καρδιάς.

5

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

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ
Από το Σωματείο Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
ο Πρόεδρος κ. Λευτέρης Ρενιέρης
ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Κοντογιάννης
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Εταιριών Πετρελαίου και Υγραερίων
κ Κοσμάς Παναγιωτίδης

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων
ΣΤΑ.ΣΥ.
κ. Παναγιώτης Τασιός
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Σωματείου
κ. Αθανάσιος Μανάσκος
Από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος
ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δρακάτος
ο Ταμίας κ. Κώστας Κούκης
ο Σύμβουλος κ. Κώστας Σαριανίδης

Μετά την προσφώνηση των καλεσμένων από
την Έφορο του Σωματείου μας Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, ακολούθησε χαιρετισμός του
Προέδρου Ευθυμίου Ρουσιά και ακολούθως έγινε η απονομή των αριστείων στους αριστεύσαντες μαθητές και φοιτητές. Μετά δε το πέρας της
εκδήλωσης, εδόθη λιτή δεξίωση σε όλους αυτούς που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας στις αίθουσες του Σωματείου μας.

Γιώργος Γαβρίλης
(Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά):

Μανώλης Φωτόπουλος
Χρόνια πολλά για την Εφημερίδα μας. Καλή
πρόοδο και καλή τύχη στα παιδιά που σήμερα θα
βραβευτούν, από την Διοίκηση του Σωματείου
μας.
Πώς και πότε εκδόθηκε η Εφημερίδα μας.
Όταν το 1994 έγινα πρόεδρος του Σωματείου,
ένα από τα πρώτα όνειρα, δεν είναι όνειρο, όνειρο το έλεγε ο Νίκος Θεοδωράκης, ήταν να εκδώσουμε την Εφημερίδα του Σωματείου.
Οι αντιδράσεις που αντιμετώπισα ήταν πάρα πολλές. Όταν σας λέω πολλές,
δεν μπορείτε να διανοηθείτε το τι αντιμετώπισα όταν μίλησα για την έκδοση
της Εφημερίδας από κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι προπηλακισμοί καθημερινοί, με απειλούσαν, μου πέταγαν τα γυαλιά και άλλα πολλά,
για να μην βγει η Εφημερίδα.
Καταλαβαίνετε τώρα όσοι με γνωρίζετε ότι σε τέτοιες ενέργειες, δεν κάνω
πίσω και ιδιαίτερα από εκείνους που τις προκαλούν, και δεν έκανα πίσω.
Πώς τελικά αποφασίστηκε να βγει η Εφημερίδα και πως ήρθε η ιδέα τίτλου της Εφημερίδας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ». Ο τίτλος της Εφημερίδας οριστικοποιήθηκε σε μία εκδρομή του Σωματείου στα Καλάβρυτα, εκεί
τον πρότεινα στα τρία πούλμαν και εκεί αποφασίστηκε με μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους συναδέλφους.
Δεν ήταν και τόσο εύκολη υπόθεση να μπορέσεις να πείσεις τον Τάκη Τασούλη, τον Πέτρο Ψαρόγιαννη, την Σοφία Σταθάτου, τον Ανδρέα Αντωνακόπουλο, τον Παναγιώτη Κολλινιάτη, τον Γιάννη Σοφιανό, τον Κώστα Τρόγρανη και πάρα πολλούς άλλους. Όταν όμως άκουσαν τον τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ», όλοι οι συνάδελφοι και στα τρία πούλμαν τον δέχθηκαν με μεγάλη ικανοποίηση.
Στη συνέχεια στα γραφεία του Σωματείου άρχισαν οι συζητήσεις, ενώ οι
αντιδράσεις συνεχιζόντουσαν για τον δημοσιογράφο, που θα αναλάμβανε την
σύνταξη της Εφημερίδας.
Κάποιος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας πρότεινε και επέμεινε σε μια δημοσιογράφο που συνεργαζότανε με την Γ.Σ.Ε.Ε..
Ρωτάω τον Βασίλη Σταθούση εάν γνωρίζει κανένα δημοσιογράφο στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για να βγάλουμε την Εφημερίδα του Σωματείου. Ο Βασίλης μου προτείνει τον Νίκο Θεοδωράκη, λέγοντάς μου ότι «θα σε βοηθήσει γιατί ο Νίκος έχει την ίδια τρέλα με εσένα».
Ρωτάω και τον Χρήστο Τρυφιάτη και αυτός μου λέει τα ίδια λόγια για τον
Νίκο, είναι εργατικός συνεργάσιμος και πάρα πολύ καλός στη δουλειά του.
Επικοινωνώ με τον Νίκο, έρχεται στα γραφεία του Σωματείου και αρχίσαμε όλες τις προετοιμασίες για την έκδοση της Εφημερίδας, με βάση τα κείμενα που είχα συγκεντρώσει.
Όταν ήρθε το πρώτο τεύχος της Εφημερίδας στο Σωματείο, ήταν αδίπλωτη
και σε πακέτα, έπρεπε να την διπλώσουμε και να βάλουμε τους κωδικούς,
αρχίσαμε να παίρνουμε τηλέφωνα προκειμένου να μας βοηθήσουν, ήρθαν
περισσότερα από 100 άτομα, γινότανε χαμός.
Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη με τους κωδικούς, κάθε αρχή και δύσκολη. Στη συνέχεια βρήκαμε τρόπους και η ταλαιπωρία ήταν μικρότερη στο
να επικολλούμε τις ετικέτες και να διπλώνουμε την εφημερίδα κατά κωδικούς.
Αυτοί που βοηθούσαν στο να διπλώνουμε και να κολλάμε τις ετικέτες κατά κωδικούς σε κάθε έκδοση της Εφημερίδας ήταν: ο Τζίτζικας, ο Κολλινιά-

της, ο Μεταξάς, ο Αντύπας,
η Σούτα , η Μιχαιρίνα, ο
Ζωάκος και άλλοι.
Όταν γινότανε η δεματοποίηση της Εφημερίδας κατά
κωδικό, τις βάζαμε σε καρότσια και τις πηγαίναμε στο
Ταχυδρομείο. Αυτό κράτησε
για αρκετά χρόνια, μέχρις
ότου την εργασία αυτή την
ανέλαβε το Τυπογραφείο.
Ένα άλλο πρόβλημα που
είχαμε να αντιμετωπίσουμε
ήταν και το θέμα με αυτούς
που έγραφαν την Εφημερίδα
στα κομπιούτερ. Ένας από
αυτούς ήταν και ένα νέο παιδί το οποίο έμενε στον Βύρωνα. Ο Νίκος μου λέει πάμε να κάνουμε τις διορθώσεις, πάμε στον Βύρωνα και αρχίσαμε να ψάχνουμε, βρήκαμε την Διεύθυνση, ήταν σε μία συνοικία με προσφυγικά σπίτια, μπήκαμε σε κάποιες αυλές και ψάχνοντας, βρήκαμε τον νεαρό που έγραφε την
Εφημερίδα, κάναμε τις διορθώσεις. Αυτή η διαδικασία κράτησε μέχρι την έκδοση έξι εφημερίδων γιατί στη συνέχεια η διαδικασία άλλαξε και η έκδοση
και ταχυδρόμηση της εφημερίδας γινότανε σε πιο οργανωμένες εκδοτικές
επιχειρήσεις.
Όπως είπε και ο Πρόεδρος είναι αλήθεια ότι η Εφημερίδα μας έπαιξε και
παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση, όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά
και των εργαζομένων.
Για την ιστορία θέλω να αναφέρω ότι το σήμα στην Εφημερίδα που υπάρχουν οι λογότυποι ΕΗΣ και ΗΣΑΠ είναι δημιουργία του Γιάννη Σοφιανού.
Αυτό που αναγράφεται πάνω δεξιά στην πρώτη σελίδα «Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημοσύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκληρής δουλειάς μιας
ολόκληρης ζωής», τον δανείστηκα από την εφημερίδα συνταξιούχων του ΟΤΕ.
Η Σοφία Σταθάτου για τρία χρόνια πλήρωνε τα ταχυδρομικά τέλη της Εφημερίδας.
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου μου είπε να κατοχυρώσω τον τίτλο της Εφημερίδας στο Υπουργείο Εμπορίου για να μην τον χάσουμε.
Εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, εμείς κάποτε θα φύγουμε, ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ» όμως δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει
όνομα. Έτσι γεννήθηκε και έτσι θα πορεύεται «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ».
Παράλειψή μου, ξέχασα στην αρχή της ομιλίας μου να σας καλωσορίσω εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου στους χώρους του Μουσείου.
Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να έρθετε και να ξεναγηθείτε στους χώρους
του Μουσείου, να δείτε το τι έχουμε δημιουργήσει και αυτά που έχουν δημιουργηθεί είναι πέρα από τις δυνάμεις μας.
Και εμένα προσωπικά οι δυνάμεις μου έχουν αρχίσει να με εγκαταλείπουν, βρίσκομαι προς το τέλος. Γεια σας.

Νίκος Θεοδωράκης (Δημοσιογράφος):

την ιδέα του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» και την υλοποιήσαμε μαζί, τον τότε Πρόεδρο του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, Μανώλη Φωτόπουλο. Δεν την καταχράστηκα ποτέ αυτή την εμπιστοσύνη. Δούλεψα κοντά του άνετα ως δημοσιογράφος που μπορεί να υπερασπιστεί την άποψή του και να γίνει σεβαστή η γνώμη του. Συνεργαστήκαμε θετικά μέχρι το 100 φύλλο, το ακούσατε και πριν
στην τοποθέτησή του, ή κάπου εκεί, λίγο πάνω-λίγο κάτω. Στην συνέχεια ο
ίδιος επέλεξε να αποχωρήσει από την ενεργό συνδικαλιστική δράση και να
ασχοληθεί με την μεγάλη αγάπη του, το Μουσείο, που αξίζει να σας περιηγηθούν μετά. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον σημερινό Πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, Θύμιο Ρουσιά. Για την πολύ καλή
συνεργασία που έχουμε κάθε φορά που προετοιμάζουμε ένα νέο τεύχος,
όταν το σχεδιάζουμε ή όταν στον τυπογραφείο κάνουμε τις τελευταίες πινελιές προκειμένου να φύγει για το πιεστήριο. Το καλό παράδειγμα νομίζω ότι
είναι ευδιάκριτο στον καθένα. Η μοναδική ίσως έκδοση συνδικαλιστικού εντύπου που βγαίνει σταθερά κάθε δίμηνο και με ύλη εξαιρετικά χρήσιμη, σοβαρή και ευανάγνωστη, φτάνει στο σπίτι κάθε συνταξιούχου μέλους του Σωματείου, όπου κι αν βρίσκεται, στην Αθήνα ή σε κάθε σημείο της Ελλάδας.
Και ξέρουμε ότι την περιμένουν με λαχτάρα κάθε φορά. Για μένα, ένα άνθρωπο που αγαπά την δουλειά που κάνει και βιοπορίζεται από αυτήν, είναι
μεγάλη τιμή να έχω τέτοιους συνεργάτες. Εύχομαι στο έντυπο και φυσικά
στους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της έκδοσης του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ»,
να έχουν την ίδια φρεσκάδα στις ιδέες, τόλμη, δύναμη και αποφασιστικότητα ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα το ταξίδι και τους ευχαριστώ που συνταξιδεύουμε τόσο όμορφα μαζί από τα βάθη της καρδιάς μου.

Σήμερα θα μιλήσω μέσα από γραπτό κείμενο,
ίσως είναι η πρώτη φορά καθώς εμείς οι δημοσιογράφοι ήμασταν πίσω από τις κουίντες, όχι μπροστά όπως συμβαίνει σήμερα στην τηλεόραση γι’ αυτό και η γενιά η δικιά μου δεν αγάπησε ποτέ την τηλεόραση κα ούτε την θεωρεί δημοσιογραφία, μάλλον σκανδαλοθηρία την θεωρεί και όχι υπεύθυνη
δημοσιογραφία. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα
σήμερα εδώ καθώς το Προεδρείο μου έδωσε βήμα για να μιλήσω σε αυτή την όμορφη γιορτή για τα
20 χρόνια του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ».
Και βέβαια δεν πρόκειται να καταχραστώ τον χρόνο σας, ακολουθεί εξάλλου
και η βράβευση των νέων παιδιών και αυτή είναι επίσης από μόνη της μια πολύ όμορφη στιγμή. Προσωπικά αν και αισθάνομαι τον «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» παιδί
μου, ακούσατε πριν από τον Μανώλη, ήμασταν μαζί, και το θεωρώ μεγάλη τιμή για εμένα, αφού έχω τη δημοσιογραφική επιμέλεια από το πρώτο του
φύλλο μέχρι και σήμερα. Ένα παιδί όπου το βλέπω να μεγαλώνει, να στέκεται στα πόδια του, να δυναμώνει, να αντέχει, να δίνει σκληρές μάχες στην
ενημέρωση και να τις κερδίζει σε καιρούς που η υπερπληροφόρηση μέσα
από το ίντερνετ κάνει την επαφή μας με την ζωή, με την πραγματικότητα, αντί να την διευκολύνει, ακόμη πιο δύσκολη. Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω δημόσια για την εμπιστοσύνη του, τον άνθρωπο που συνέλαβε

Αυτός ο σύλλογος αν κάτι είναι που τον ξεχωρίζει είναι ότι λειτουργεί με έναν
ευρηματικό τρόπο, δημιουργεί κάθε φορά νέα γεγονότα, και βρίσκει ένα τρόπο να
μας συνενώνει και να είναι
ένα σημείο αναφοράς για
πολλούς από εμάς. Με
αφορμή τα 20 χρόνια της
εφημερίδας, να συγχαρούμε τους συντελεστές, πετυχημένης προσπάθειας που μοιάζει με ένα αγωνιστικό ταξίδι ζωής που συνενώνει τις γενιές , από τη μία γενιά στην
άλλη, στην επόμενη, που μπορεί κάθε φορά με βάση τις
νέες συνθήκες να διατυπώνει τα νέα κοινωνικά και εργασιακά αιτήματα. Είναι μια προσπάθεια που αξίζει την προσοχή μας και την υποστήριξή της. Γιατί θα έλεγα ότι το
συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι ότι αντίστοιχες απόπειρες δεν κατάφεραν να αντέξουν στον χρόνο και αυτή αντέχει στον χρόνο, γιατί και οι συντελεστές είναι εμπνευσμένοι άνθρωποι με ιδέες και αυταπάρνηση κρατάνε αυτή την προσπάθεια ζωντανή. Είναι και η μέρα για τα παιδιά, για να συγχαρούμε, αν και εμείς δεν τα κάναμε και
πολύ καλά έτσι ώστε αυτά τα παιδιά στις σημερινές συνθήκες να έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να ικανοποιήσουν και τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες τους. Αλλά
καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Οφείλουμε να συνεχίζουμε, να διορθώσουμε τα λάθη και τις παραλήψεις μας
έτσι ώστε να μας διαδεχτούν με πολλές περισσότερες
αξιώσεις και ικανότητες ενδεχομένως από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά.

Λευτέρης Ρενιέρης
(Πρόεδρος της Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ):
Καλημέρα και από εμένα.
Τα τελευταία χρόνια παρόλο
που ο ηλεκτρονικός τύπος,
τα ηλεκτρονικά μέσα, πάνε
όλο και περισσότερο και
υποκαθιστούν τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας,
κάποια έντυπα εξακολουθούν και είναι ισχυρά. Ένα
από αυτά στο χώρο των συγκοινωνιών και δεν λέω ούτε στον χώρο των ΗΣΑΠ, ούτε
στον χώρο της ΣΤΑ.ΣΥ., αλλά μιλάω γενικά για τις αστικές
συγκοινωνίες, ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» οπού κυκλοφορεί γίνεται ανάρπαστος. Σε οποιοδήποτε γραφείο βρίσκεται προσπαθεί ο κάθε εργαζόμενος της εταιρίας να πάρει να διαβάσει. Για να διαβάσει ο υπάλληλος της εταιρίας ο οποίος
προέρχεται από άλλες τις πρώην εταιρίες της ΑΜΕΛ και τις
ΤΡΑΜ, να μάθει τι γινόταν στον ηλεκτρικό. Εμείς οι εργαζόμενοι στον ΗΣΑΠ που προερχόμαστε από τον ΗΣΑΠ, να
μάθουμε τα τελευταία νέα. Είναι ένας συνδετικός κρίκος
πλέον, ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συναδέλφους μας τους συνταξιούχους, που μαθαίνουμε νέα τους,
που ξαναθυμόμαστε σελίδες της ιστορίας του ηλεκτρικού
σιδηροδρόμου. Που οι άλλο εργαζόμενοι μαθαίνουν την
ιστορία μας. Και είναι ένα μέσο που αναπτύσσει τον σεβασμό του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στην κοινωνία σήμερα. Έτσι όσο και να παλεύουν τα ηλεκτρονικά μέσα, τον
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» δεν θα τον νικήσουν και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα πιο ισχυρός γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, υπάρχουν άνθρωποι που τον διαχειρίζονται και έχουν έμπνευση, θα είναι ακόμα πιο ισχυρός
και θα εξακολουθήσει για άλλα τουλάχιστον 20 χρόνια, να
είναι στα χέρια μας και να τον διαβάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
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Βράβευση Αριστούχων μαθητών-φοιτητών
Χαιρετισμός του Προέδρου του Σωματείου Ευθυμίου Ρουσιά
Αγαπητοί καλεσμένοι, συναδέλφισσες-συνάδελφοι.
Αγαπητά μας παιδιά, είναι μεγάλη χαρά για εμάς το Δ.Σ. του Σωματείου μας που είμαστε και πάλι μαζί καθώς μετά από πέντε χρόνια διακοπής το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, αποφάσισε να επαναφέρει τον θεσμό της επιβράβευσης των προσπαθειών που καταβάλουν τα παιδιά μας για πρόοδο και προκοπή.
Το κάνουμε σήμερα γιατί τα παιδιά μας το χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι
σήμερα το επίπεδο σπουδών υποβαθμίζεται και η επαγγελματική
αποκατάσταση είναι όνειρο απατηλό. Αγαπητά μας παιδιά, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να βγει ο ήλιος και για εσάς. Όμως
στην προσπάθειά σας αυτή, δεν χρειάζεστε προστάτες, έχετε πολ-

λά εφόδια για να προχωρήσετε, έχετε την νιότη σας, έχετε την
αγνότητα της ψυχής σας, έχετε την αγωνιστικότητά σας, αλλά το κυριότερο έχετε την συμπαράσταση και την βοήθεια των δικών σας
ανθρώπων.
Το Σωματείο μας σε αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλετε, αποφάσισε ομόφωνα να σας απονείμει μια αναμνηστική
πλακέτα. Είναι το ελάχιστο που οι χαλεποί καιροί μας επιτρέπουν
να κάνουμε για εσάς σε ανταμοιβή των προσπαθειών που καταβάλατε τη χρονιά που πέρασε.
Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές σας και το κυριότερο, να έχετε καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Οι ευχές όλων
μας θα σας συνοδεύουν.

Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά μας σαν επιβράβευση των προσπαθειών τους θέλουν το δικό σας θερμό χειροκρότημα. Δεν πρέπει να τους το στερήσετε, γιατί γι’ αυτά είναι ακόμη ένα βραβείο
αναγνώρισης της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλουν κάθε μέρα για ένα καλύτερα αύριο. Η ανάγνωση των ονομάτων θα αρχίσει
από το Γυμνάσιο-Λύκειο-Πανεπιστήμιο και με βάση την βαθμολογία. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε τα παιδιά μας που αρίστευσαν με
ένα ζεστό και εγκάρδιο χειροκρότημα από όλους.
Ποια παιδιά συναδέλφων μας αρίστευσαν στις σπουδές τους
τη χρονιά πιο πέρασε και ποια πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στις ανώτερες και ανώτατες σχολές το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1) Σβόλη Ιωάννα του Λάμπρου
Για την άριστη επίδοσή της στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου με γενικό βαθμό 18 14/15 Άριστα το Σχολικό έτος 2014-2015.
2)Αναγνώστου Βαρβάρα του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας Κόκκινου
Για την άριστη επίδοσή της στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου με γενικό βαθμό 19 7/13 Άριστα το Σχολικό έτος 2014-2015.

ΛΥΚΕΙΟ
1) Παπαδάκη Πελαγία του Χρήστου
Για την άριστη επίδοσή της στην Β΄ τάξη του Λυκείου με γενικό βαθμό 18 8/10 Άριστα το Σχολικό έτος 2014-2015.
2) Δούμπας Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Για την άριστη επίδοσή του στην Β΄ τάξη του Λυκείου με γενικό βαθμό 18 9/10 Άριστα το Σχολικό έτος 2014-2015.
3) Καραμολέγκου Άρτεμις του Λάμπρου
Για την άριστη επίδοσή της στην Α΄ τάξη του Λυκείου με γενικό βαθμό 19 3/10 Άριστα το Σχολικό έτος 2014-2015.
4) Τσάφου Ιωάννα του Λουκά
Για την άριστη επίδοσή της στην Β΄ τάξη του Λυκείου με γενικό βαθμό 19 7/10 Άριστα το Σχολικό έτος 2014-2015.

ΧΡΟΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
1) Καραθανάση Κωνσταντίνα του Αργυρίου
Για την επιτυχία της στη Φιλοσοφική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
2) Χασομέρη Σοφία-Χριστίνα του Σπυρίδωνα
Για την επιτυχία της στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
3) Βέργου Μαρία του Γεωργίου
Αρίστευσε στα ΤΕΙ Αθήνας στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της
σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με βαθμό 9,42 άριστα το Ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015
4) Μηζύθρας Παναγιώτης του Παντελή
Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχολή Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό 8,68 το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
5) Μανάσκου Αλεξάνδρα-Παρασκευή
Αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Πειραιώς το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
6) Φωτοπούλου Κονδυλία του Ευάγγελου
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Παιδαγωγική Σχολή τμήμα Νηπιαγωγών με βαθμό 8,49 Άριστα το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Η Κονδυλία είναι εγγονή του συναδέλφου μας Μανώλη Φωτόπουλου
και σήμερα μεταφέρει τις γνώσεις που απέκτησε στο Πανεπιστήμιο στα
παιδιά του σχολείου στο οποίο εργάζεται αμέσως μετά την αποφοίτησή
της από το Πανεπιστήμιο.
7) Τσάφου Μαρία του Λουκά
Αρίστευσε στο 5ο έτος της Ιατρικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό 9,00 Άριστα το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
8) Πάσχου Αργυρώ του Γεωργίου
Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή
Καλών Τεχνών με βαθμό 9,06 Άριστα το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
9) Σταματίου Δημήτριος του Παύλου
Απέκτησε την ειδικότητα της χειρουργικής και εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
10) Φαραντάκη Σταυρούλα του Παναγιώτη
Ανακηρύχθηκε Διπλωματούχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Διοίκηση της Υγείας» της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με βαθμό 9,21
Άριστα το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
11) Φαραντάκη Ιωάννα του Παναγιώτη
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με βαθμό Άριστα το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
12) Βέργος Ιωάννης του Γεωργίου
Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με
βαθμό 9,30 Άριστα το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Νίκος Αλεξαντωνάκης
(Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)
Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμένα
όταν βρίσκομαι μεταξύ των συναδέλφων που προέρχονται από τον
ΗΣΑΠ, θα ήθελα να απευθύνω ένα
θερμό χαιρετισμό για την εκδήλωση και να ευχηθώ τα 20 χρόνια της
εφημερίδας που έχει αγαπηθεί από
όλους των συνταξιούχους και τους
εργαζόμενους του ΗΣΑΠ, να τα
εκατοστίσει, καλή δύναμη σε όλους
αυτούς που παλεύουνε, και εμείς που έχουμε μείνει πίσω στη
ΣΤΑ.ΣΥ. γρήγορα να επανέλθουμε στο κλάμπ των συνταξιούχων
του ΗΣΑΠ. Ευχαριστώ.

Αναστασία Μαμάη
(Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Μουσείου):
Καλησπέρα σας. Είναι πολύ
ευχάριστο να γίνονται αυτές οι
εκδηλώσεις και να ανταλλάσσουμε όλοι μας την ενέργεια
που μας έχει απομείνει και μετά την εργασιακή μας ιδιότητα.
Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους
σας.

Βαπτίσεις

Όλες οι φωτογραφίες των μαθητών - φοιτητών
που βραβεύτηκαν θα δημοσιευτούν στον επόμενο «Ηλεκτρικό»

Στις 15 Μαΐου η Πέπη Φωτοπούλου και ο Γιώργος Τσούπας
βάπτισαν την δευτερότοκη κόρη τους. Ο νονός χάρισε στην μικρή νεοφώτιστη το όνομα Εμμανουέλα. Διπλή χαρά για τον παππού Μανώλη Φωτόπουλο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εύχεται να είναι
καλότυχη στη ζωή της η μικρή Εμμανουέλα, στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσει και στους παππούδες και γιαγιάδες να την καμαρώσουν όπως επιθυμούν.
Η Διοίκηση
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Ετήσια Καταστατική
Γενική Συνέλευση 2016
Μία πλήρη παρουσίαση των εργασιών
Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας κινήθηκε μέσα στα έως τώρα γνωστά δεδομένα
παρόλο ότι υπήρξε στην αρχή ένα μικρό
πρόβλημα με τα παρόντα μέλη το οποίο ξεπεράστηκε μετά την προσέλευση των αργοπορημένων
συναδέλφων μας. Καλό είναι να μην συμβαίνει
αυτό καθώς μόνο μία φορά τον χρόνο θέλουμε
την ομαδική παρουσία σας, μόνο στη Γενική Συνέλευση. Οι συνάδελφοι ομιλητές από την μεριάς
του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκαν στον
απολογισμό της Διοίκησης, την οικονομική διαχείριση και τα πολιτιστικά.
Διαβάστηκαν η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το πρόγραμμα δράσης και το ψήφισμα. Μετά
από την διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις
όλων των ομιλητών ακολούθησε ψηφοφορία
όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι, πλην
ενός, ενέκριναν τον Απολογισμό Δράσης του Δ.Σ.,

Η

την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, τα πολιτιστικά, τον προϋπολογισμό του έτους 2016.
Όλα έγιναν μέσα σε κλίμα συναδελφοσύνης και
αδελφικής αλληλεγγύης, όπως αρμόζει στους
συνταξιούχους του ΗΣΑΠ. Βέβαια στη σημερινή
εποχή που ζούμε παρουσιάζονται και τα εκφυλιστικά φαινόμενα τα οποία καλό θα είναι να αποφεύγονται, γιατί είμαστε συνάδελφοι και θα πρέπει να ελέγχουμε τα λόγια μας, αλλά και κυρίως
τα έργα μας καθώς όλοι κρινόμαστε.

Ο Πρόεδρος της
Ελεγκτικής Επιτροπής
Βαγγέλης Χειμώνας,
διεύθυνε με απόλυτη
επιτυχία της εργασίες
της Γενικής Συνέλευσης

Για όσους δεν μπόρεσαν για διάφορους λόγους
να παρακολουθήσουν από κοντά τις εργασίες της
Γενικής μας Συνέλευσης, θεωρούμε υποχρέωσή
μας να δημοσιεύσουμε από τις στήλες της εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», όλα τα κείμενα,
τους χαιρετισμούς, τις τοποθετήσεις, τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι και να γνωρίζουν τι συμβαίνει στο Σωματείο. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν όλοι
ότι πρέπει και είναι υποχρέωσή τους να έρχονται
στις γενικές συνελεύσεις για να έχουν σωστή και
άμεση ενημέρωση των πεπραγμένων της Διοίκησης. Να έχουν δική τους άποψη και γνώμη για το
ποιοι συνάδελφοι εργάζονται για το καλό του Σωματείου. Να κρίνουν μόνοι τους ποιοι έχουν τη διάθεση και προσφέρουν για να υπάρχει καλή και σωστή λειτουργία του Σωματείου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Από τον
Γενικό
Γραμματέα
Νίκο
Μητροκώτσα

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Και αυτή η γενική μας Συνέλευση πραγματοποιείται σε εποχή όχι μόνο δύσκολη, αλλά
και πρωτόγνωρη με τα μέτρα που πήρε και
εξακολουθεί να παίρνει η Κυβέρνηση καθώς
και όλες οι προηγούμενες σε βάρος όχι μόνο
των συνταξιούχων, αλλά και όλων των εργαζομένων. Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι και ειδικά τα 6 τελευταία
χρόνια, ασφαλώς και δεν μας επιτρέπουν να
θριαμβολογήσουμε και να κάνουμε απολογισμό δράσης και να σας παρουσιάσουμε μεγάλες και πολλές επιτυχίες και αυτό πιστεύω
γίνεται κατανοητό από όλες και όλους σας.
Όμως η Διοίκηση του Σωματείου, το χρόνο

που πέρασε, με βάση τις δυνατότητες, δεν
έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα, κατέβαλε
προσπάθειες και τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας κάποια στιγμή θα φανούν.

Τι έκανε η Διοίκηση του
Σωματείου τον χρόνο που
πέρασε
1) Εισοδηματική Πολιτική
Η Διοίκηση του Σωματείου μας σε συνεργασία με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε., μαζί με την Γ.Σ.Ε.Ε.
και την ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες προς το Υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή των Ελλήνων,
όπου έδωσε υπομνήματα για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Συνταξιούχοι
της πατρίδας μας . Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι όλες οι συγκεντρώσεις μας δεν είχαν τα αποτελέσματα που περιμέναμε καθώς
δεν υπήρχε η ανάλογη συμμετοχή των συναδέλφων μας συνταξιούχων για να έχουμε την
δυνατότητα να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση
προς τους κρατικούς φορείς. Είναι ένα πρό-

βλημα αυτό που μας βασανίζει και πρέπει να
το λύσουμε με τη βοήθειά σας καθώς η ευθύνη ανήκει σε όλους μας. Το Δ.Σ. του Σωματείου πραγματοποίησε συναντήσεις με
υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες
όπου τους εξέθεσε την οικτρή οικονομική και
όχι μόνο κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε
σήμερα.
2) Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Η Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή
περίθαλψη, χρόνο με τον χρόνο υποβαθμίζεται καθώς κάθε χρόνο μειώνονται τα κονδύλια για την υγεία. Το μόνο θετικό είναι ότι σε
συνεργασία με τα Σωματεία Εργαζομένων του
χώρου μας, κρατάμε ακόμη στους χώρους του
ΗΣΑΠ τους τρεις γιατρούς, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εργαζόμενους και
συνταξιούχους των ΗΣΑΠ. Υπάρχει άμεση
εξυπηρέτηση για όλους κατόπιν ραντεβού με
τον γιατρό επιλογής τους.
3) Ταμείο Συντάξεων
Η Διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων δεν έχει
για άγνωστους για εμάς λόγους, όχι μόνο σχέσεις συνεργασίας με το Σωματείο μας, αλλά

ούτε καν συνεννόησης με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια δυσλειτουργία η οποία είναι εις
βάρος των συνταξιούχων μας. Προσπαθούμε
να βρούμε σημείο συνεννόησης, αλλά μας αντιμετωπίζουν με εχθρότητα, με αγωγές και
μηνυτήριες αναφορές.
4) Αποζημιώσεις
Το Σωματείο μας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να λύσει νομοθετικά το θέμα της
αποζημίωσης των συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι
30 Αυγούστου 2011 καθώς η Εταιρία με αγωγές που έχει καταθέσει, ζητά την επιστροφή
του μεγαλύτερου ποσού της αποζημίωσης.
Ελπίζουμε το θέμα να λυθεί νομοθετικά πριν
φτάσουμε στις αίθουσες των δικαστηρίων καθώς εκεί δίνουμε το μεγαλύτερο βάρος των
προσπαθειών μας.
5) Δικαστικές Διεκδικήσεις
Περιμένουμε την υλοποίηση εκ μέρους της
Κυβέρνησης της απόφασης του Συμβουλίου
της Επικρατείας, που στην ολομέλειά του,

➧
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➧
έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεών μας από
το 2012 και εντεύθεν.

στέλλεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου μας -σε οργανισμούςσε υπουργεία και σε φίλους του Σωματείου μας.

χία κατά τη γενική ομολογία των 700 συναδέλφων μας, που
συμμετείχαν στην εκδήλωση.

6) Έξοδα κηδείας
Εκκρεμή ακόμη η προσφυγή του Σωματείου μας στα δικαστήρια για την χορήγηση των εξόδων κηδείας στους δικαιούχους. Σήμερα τα έξοδα κηδείας για τους άμεσους ασφαλισμένους είναι στο ύψος που χορηγεί και το ΙΚΑ ζητάμε να χορηγούνται και στους άμεσα ασφαλισμένους ότι χορηγούνται
και στους έμμεσα ασφαλισμένους, όπως γινόταν πριν το 2008.

9) Κοινωνικές δραστηριότητες του Σωματείου
Παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε
όλοι μας, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της πατρίδας μας,
μπορούμε να πούμε ότι και η χρονιά που πέρασε ήταν πλούσια σε κοινωνικές δραστηριότητες για το Σωματείο μας.
α) Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να συμπαραστεκόμαστε
στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Σμίνθης στα Πομακοχώρια της Ξάνθης, τόσο χρηματικά όσο και
ηθικά με την υποδοχή που τους κάναμε στην εκπαιδευτική
τους εκδρομή τον Μάρτιο στην Αθήνα καθώς και με την βράβευση των αριστούχων μαθητριών και μαθητών, που κάναμε
κατά την επίσκεψή μας τον Νοέμβριο στο σχολείο τους.
β) Συνεχίζουμε να διαθέτουμε τα χρήματα αντί στεφάνου
στη μνήμη των συναδέλφων που έφυγαν από κοντά μας τη
χρονιά που πέρασε σε διάφορα ιδρύματα, κυρίως προστασίας
και φροντίδας παιδιών.

11) Εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση 1941-1945
Το Σωματείο μας συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση που έγιναν στις 22 Νοεμβρίου στον Γοργοπόταμο, γιορτάζοντας την επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας από
τις αντάρτικες δυνάμεις στις 25 Νοεμβρίου 1942. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

7) Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
Το Σωματείο μας βρίσκεται πάντα κοντά στο Μουσείο και
συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές που έχει σε όποιες
ανάγκες παρουσιάζονται για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
8) Εφημερίδα του Σωματείου
Η εφημερίδα του Σωματείου μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ». Όπως
θα έχετε διαπιστώσει από έκδοση σε έκδοση γίνεται όλο και
καλύτερη και περισσότερο ενημερωτική. Καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες να παρέχουμε σωστή και αντικειμενική ενημέρωση όχι μόνο των συνταξιούχων του Σωματείου μας καθώς
και των εργαζομένων και φίλων του Σωματείου, αλλά και των
εργαζομένων του χώρου καθώς σε πολλά Σωματεία Συνταξιούχων. Κυκλοφορεί δε, κάθε 2 μήνες σε 3.000 τεύχη και απο-

10) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Το 2015 το Σωματείο μας πραγματοποίησε σχεδόν όλες τις
προγραμματισμένες εκδρομές και με μεγάλη επιτυχία. Επίσης
η ετήσια γιορτή κοπή πίτας-συνεστίαση που έγινε στις 25 Ιανουαρίου 2015 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», είχε μεγάλη επιτυ-

12) Ετήσια γιορτή του Σωματείου
Για 21η χρονιά το Σωματείο μας στις 4 Οκτωβρίου 2015
πραγματοποίησε την ετήσια εκδρομή-γιορτή που έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, την
ημέρα αυτή που γιορτάζει ο Άγιος Ιερόθεος, που είναι και ο
προστάτης άγιος των Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ.
Η εκδρομή έγινε στο μοναστήρι του προφήτου Ηλίου, πλησίον των Δελφών, όπου μετά την αρτοκλασία και την επιμνημόσυνο δέηση, ακολούθησε γεύμα και χορός έξω από την
Αράχοβα. Συμμετείχαν 170 συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
13) Λειτουργία των γραφείων του Σωματείου μας
Θετικά είναι τα αποτελέσματα της μεταφοράς των γραφείων
του Σωματείου μας. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι ήταν μια σω-

Ομιλία του Προέδρου Ευθυμίου Ρουσιά
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου μας και εγώ
προσωπικά, σας καλωσορίζουμε στην Ετήσια καταστατική Γενική μας Συνέλευση η
οποία γίνεται σε μία εποχή δύσκολη για τους απόμαχους
της εργασίας. Εύχομαι οι προτάσεις που θα γίνουν και οι
αποφάσεις που θα παρθούν, να είναι ουσιαστικές και να
συνεισφέρουν σε μια ανοδική και αποδοτική πορεία του
Σωματείου μας, αλλά και να στείλουμε το μήνυμα του
αγώνα και της αποφασιστικότητας όλων μας, ότι θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το
σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Εμείς οι Συνταξιούχοι, ότι ήταν να δώσουμε για την πατρίδα, το δώσαμε και με το παραπάνω. Ήρθε τώρα η ώρα
της πολιτείας να κάνει το καθήκον της απέναντί μας. Δυστυχώς όμως όλοι οι Κυβερνώντες και ειδικά τα τελευταία έξι χρόνια, αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και με τα αλλεπάλληλα μνημόνια που εφαρμόζουν
καθ’ υπόδειξη των Ευρωπαίων Ηγετών και του Δ.Ν.Τ.,
οδήγησαν την χώρα στην καταστροφή και τους Έλληνες
πολίτες στην απόγνωση καθώς σήμερα το ένα τρίτο του
πληθυσμού της χώρας μας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια άνεργοι και εμείς οι
συνταξιούχοι με την πετσοκομμένη σύνταξή μας , είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρούμε τα άνεργα παιδιά και
εγγόνια μας με την πολιτεία να είναι απούσα.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Τα προβλήματα των Συνταξιούχων καθώς και όλων των
μισθωτών της χώρας μας τη χρονιά που πέρασε, όχι μόνο δεν βρήκαν τη λύση τους, αλλά μπορούμε να πούμε
ότι χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο και είναι ορατός
πλέον ο φόβος της έκρηξης με ανυπολόγιστες επιπτώσεις. Συνεχίζεται για έκτη χρονιά η πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας, της άγριας φορολογίας, της περικοπής μισθών και συντάξεων και που όλα καθώς μας λένε,
γίνονται για να σωθεί η πατρίδα μας από την πτώχευση.
Δυστυχώς όμως, μετά από 11 μειώσεις των συντάξεών
μας, το δημόσιο χρέος, αντί να μειώνεται, αυξάνεται πιο
πολύ.
Αλήθεια αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
ποιος από εμάς θα φανταζόταν ότι θα ερχόταν η μέρα

εκείνη που μετά από 30-35-40 ίσως και περισσότερα
χρόνια σκληρής δουλειάς, ο συνταξιούχος θα είχε τα τελευταία έξι χρόνια, έντεκα φορές μείωση της σύνταξής
του, δεν θα είχε δώρα Πάσχα-Χριστούγεννα-επίδομα
διακοπών, θα είχε άγρια φορολογία, επιβολή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, ΕΜΦΙΑ και τόσα άλλα που κατάντησαν την σύνταξή του ένα φιλοδώρημα και χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τι μας περιμένει ακόμα. Έτσι εκεί
που είμαστε νοικοκυραίοι και άρχοντες, καταντήσαμε να
είμαστε επαίτες και να εκλιπαρούμε για λίγη ελεημοσύνη καθώς και για μια ακόμη χρονιά βλέπουμε ότι όλο το
βάρος των μέτρων να πέφτει στις πλάτες των συνταξιούχων και των μισθωτών καθώς θεωρούμαστε πάντα τα
ισοδύναμα μέτρα, αλλά και τα αδύναμα για να αντιδράσουμε.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε όλοι μας ότι δεν
υπάρχουν άλλα περιθώρια εφησυχασμού και αδράνειας.
Πρέπει επιτέλους να ενεργοποιηθούμε και να βγούμε
από τη ναφθαλίνη που μας έχουν βάλει οι κυβερνώντες
αυτόν τον τόπο καθ’ υπόδειξη της Ευρώπης και του
Δ.Ν.Τ. καθώς πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι ότι
μας έχουν επιβάλει οικονομικό πόλεμο με σκοπό την φυσική εξόντωσή μας.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Μην λυγίζετε. Πάντα υπάρχει φως στο τούνελ μετά το
σημερινό σκοτάδι, πάντα πρέπει να υπάρχει η ελπίδα για
να μας δίνει δυνάμεις να σταθούμε στα πόδια μας και
στα λογικά μας, για να μην γεμίζουμε τα φρενοκομεία.
Αυτός είναι ο σκοπός των κρατούντων, ντόπιων και ξένων, η φυσική μας εξόντωση καθώς τους είμαστε βάρος.
Εμείς όμως πρέπει να ζήσουμε και θα ζήσουμε.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Τώρα είναι η ώρα του αγώνα και στον αγώνα είναι αναγκαία η ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Ο καθένας από
εμάς σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε πρέπει να
αγκαλιάσει το Σωματείο μας, γιατί το έχουμε ανάγκη και
απάγκιο, όπως και το Σωματείο έχει ανάγκη όλους εσάς.
Η ενότητα και η ομοψυχία είναι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε στον αγώνα που καλούμαστε να διεξάγουμε. Τούτη τη δύσκολη ώρα, δεν περισσεύει κανένας.
Όλοι ενωμένοι θα παλέψουμε, γιατί διαφορετικά δεν
έχουμε καμία προοπτική και κανένα μέλλον.

Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί και ας μην τους αφήσουμε
να μας θανατώσουν, όπως κάνουν στα γέρικα άλογα όταν
δεν μπορούν να προσφέρουν στα αφεντικά τους. Οδηγό
μας πρέπει να έχουμε την Ενότητα, τον Αγώνα, την
Διεκδίκηση και την Απαίτηση.
Απαίτηση να μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε.
Απαίτηση να μας δώσουν πίσω αυτά που μας άρπαξαν
με τα τρία μνημόνια .
Απαιτήσω ίσης μεταχείρισης.
Απαίτηση να έχουμε την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που δικαιούμαστε.
Απαίτηση να μας επιτρέψουν να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση του Σωματείου μπροστά σε αυτή την τραγική και δύσκολη, από κάθε πλευρά κατάσταση, που βιώνουμε σήμερα όλοι εμείς οι απόμαχοι της εργασίας, όχι
όμως και της ζωής, μιας κατάστασης που θυμίζει κατοχή, δεν αδιαφόρησε και ούτε έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. Εδώ οφείλω να σας πω και ένα μεγάλο παράπονό που έχουμε. Δεν είχαμε την συμπαράσταση και την
βοήθεια των μελών του Σωματείου μας καθώς σε όλες τις
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε,
είμαστε απόντες. Όλοι προτιμούμε τον καναπέ και περιμένουμε να πέσει το μάνα από τον ουρανό. Όμως δεν είναι έτσι, δεν γίνονται αυτά σήμερα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι στις συγκεντρώσεις επιβάλλεται να δίνουμε δυναμικά το παρόν μας, γιατί εκτός του ότι βοηθάει να έχουμε μια εκπροσώπηση που να προβληματίζει
την Πολιτεία, δίνει και σε εμάς τη δύναμη για μεγαλύτερη προσπάθεια.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του καθενός από εμάς
να καθορίζει τη ζωή και το μέλλον του, ως την βασική αρχή μιας δημοκρατικής κοινωνίας.
Είναι όμως και υποχρέωση του καθενός να είναι μέλος
και συμμέτοχος καθώς και ενεργός πολίτης στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει και το Σωματείο μας.
Οφείλω όμως να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
εκατοντάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες που από
το υστέρημά τους έμπρακτα στηρίζουν το Σωματείο μας
για να κάνει βήματα μπροστά αξιοποιώντας την μεγάλη
ή μικρή προσφορά τους. Τους ευχαριστώ από τα βάθη
της καρδιάς μου για ότι κάνουν για το Σωματείο μας, το
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στή κίνηση και αυτό φαίνεται από την επισκεψιμότητα που
έχουμε σήμερα. Η μεταφορά των γραφείων ολοκληρώθηκε
φέτος και με την αλλαγή της έδρας από την Αθήνα στον Πειραιά.

Άλλες δραστηριότητες του Σωματείου μας
τη χρονιά που πέρασε:
Συμμετείχαμε σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
που έγιναν τη χρονιά που πέρασε μαζί με τους εργαζόμενους και με επικεφαλής την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Συμμετείχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν με κυβερνητικούς και πολιτικούς παράγοντες της πατρίδας μας.
Συμμετείχαμε σε πολλές συσκέψεις με τα Σωματεία των
εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για θέματα που μας αφορούσαν.
Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τους Διοικητές του
ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο και Διονύσιο Καλαματιανό καθώς και με τον νέο υποδιοικητή κ. Ιωάννη Δούκα,
όπου κάθε φορά τους εκθέταμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις.

Από το Ετήσιο πρόγραμμα
των πολιτιστικών εκδηλώσεων
Εκδώσαμε το 10ο κατά σειρά ημερολόγιο του Σωματείου

μας το οποίο εστάλη σε όλους τους συναδέλφους μας που
διαμένουν εκτός Αθηνών καθώς και σε όλους που είναι άνω
των 80 ετών. Επίσης σε οργανισμούς-Σωματεία Εργαζομένων και συνταξιούχων και φίλους του Σωματείου.
◗ Εκδώσαμε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδρομών
◗ Προμηθευτήκαμε 2.000 τσάντες με αποτυπωμένο το λογότυπο του Σωματείου και του Μουσείου, οι οποίες διατέθηκαν σε όλα τα μέλη του Σωματείου μας, σε όλη την Ελλάδα.
◗ Συμμετείχαμε στα Διοικητικά Συμβούλια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με
δύο μέλη μας, ο συνάδελφος Δημήτρης Γεωργίου από την
θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και ο Πρόεδρος του Σωματείου Ευθύμιος Ρουσιάς από τη θέση του
μέλους του Δ.Σ.
◗ Έχουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή μέσω της κινητής
τηλεφωνίας να σας ενημερώνουμε για τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται, όπως επίσης ανακοινώσεις, αφίσες και δελτία τύπου. Σας είχαμε συνεχώς ενήμερους για
όποιο σοβαρό πρόβλημα μας απασχολούσε.
◗ Η Διοίκηση του Σωματείου και τη χρονιά που πέρασε λειτούργησε, έξω και μακριά από τις όποιες κομματικές, πολιτικές και παραταξιακές σκοπιμότητες και κατευθύνσεις
γιατί για εμάς όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι συναδέλφισσες έχουν την ίδια θέση στην καρδιά μας.
◗ Φυσικό είναι να διατηρεί ο καθένας με τις όποιες πολιτι-

κές του προτιμήσεις, αλλά έξω και μακριά από τους χώρους του Σωματείου, όπου δεν έχουν θέση οι πολιτικές
και κομματικές συζητήσεις.
◗ Τα γραφεία του Σωματείου μας, ανήκουν σε όλες και
όλους χωρίς καμία διάκριση και είναι ανοικτά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 1:30
το μεσημέρι, όπου εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο σας περιμένουμε να συζητήσουμε, να προσπαθήσουμε και να
βρούμε λύση στα όποια προβλήματα μας απασχολούν, όχι
όμως μόνο προβλήματα πολιτικά και παραταξιακά. Αυτά ο
καθένας από εμάς τα αφήνει έξω πριν την είσοδό του στα
γραφεία του Σωματείου. Υπάρχουν άλλοι χώροι εκτός του
Σωματείου που μπορεί ο καθένας να εκφράσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις.
◗ Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, με απλά λόγια αυτός ήταν ο
Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου τον
χρόνο που πέρασε και σας ζητώ να τον εγκρίνετε και να
τον υπερψηφίσετε , γιατί ειλικρινά δουλέψαμε και δουλεύουμε, πολλές φορές περισσότερο από ότι πρέπει και
πέρα από τις φυσικές μας δυνάμεις προασπίζοντας τα
συμφέροντα και των δύο χιλιάδων συνταξιούχων των
ΗΣΑΠ.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

στη Συνέλευση τις 14 Απριλίου 2016
οποίο δεν ανήκει σε εμένα, ανήκει σε όλους μας και πρέπει όλοι μας να το αγαπήσουμε, ασχέτως το ποιος θα είναι ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Σωματείο είναι ιδέα και σαν ιδέα πρέπει να την
υπηρετήσουμε.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Τη χρονιά που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας είτε μόνο του είτε με την συμπαράσταση
των άλλων σωματείων εργαζομένων και συνταξιούχων,
κινήθηκε προς κάθε κατεύθυνση για να βρεθεί λύση των
προβλημάτων μας. Έχουμε αρμονική συνεργασία με τα
Σωματεία Εργαζομένων του χώρου μας καθώς και με την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε., συμμετέχοντας σε όλες τις διεκδικήσεις και σε
όλες τις εκδηλώσεις.
Συνεχίζουμε να είμαστε αρωγοί στο Γυμνάσιο Σμίνθης
και να βραβεύουμε τα παιδιά που αριστεύουν.
Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με την εφημερίδα
μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», ο οποίος κάθε δύο μήνες φτάνει
στα σπίτια όλων των συναδέλφων μας καθώς και σε φίλους. Διανέμεται σε όλους τους εργαζόμενους του χώρου μας.
Συνεχίζουμε να εκδίδουμε το ημερολόγιο του Σωματείου μας το οποίο κατά γενική ομολογία είναι ένα καλαίσθητο λεύκωμα και αυτό το πετύχαμε μετά από πολλές προσπάθειες και εργασίες μηνών.
Καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να είμαστε σε
θέση σήμερα να σας παρουσιάσουμε ένα καλαίσθητο
χώρο που να ανήκει σε όλους τους συνταξιούχους μας,
είναι ο χώρος που γίνεται το αντάμωμα των συναδέλφων
μας, όπου θα βρίσκονται, θα πίνουν τον καφέ τους, θα
διαβάζουν ένα βιβλίο από την πλούσια βιβλιοθήκη μας
και θα αναπολούν τα περασμένα. Κάναμε αυτό που ήταν
υποχρεωμένη να κάνει η πολιτεία και δεν έκανε και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό καθώς βλέπουμε κάθε μέρα
η αίθουσα αυτή να σφύζει από ζωή Δικαιωθήκαμε για
την προσπάθειά μας αυτή καθώς αποδείχθηκε ότι τα
χρήματα που δαπανήσαμε έπιασαν τόπο, αν και πείραξαν
κάποιον αργόσχολο των ΣΤΑ.ΣΥ. που το παίζει δημοσιογράφος και πληρώνεται από τις Σταθερές Συγκοινωνίες,
χωρίς όμως να εργάζεται σε αυτές.
Προσπαθήσαμε, προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε άκρη με τις λεγόμενες παροχές που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες υγείας. Δυστυχώς και αυτό
το λέγω υπεύθυνα μέχρι σήμερα, δεν βρήκαμε κάτι το
θετικό σε όλες αυτές τις εταιρίες που ξεφύτρωσαν σαν

μανιτάρια και ειδικά μετά την οικονομική κρίση. Είναι
όλες εταιρίες εισπρακτικές χωρίς να παρέχουν κάτι το
ουσιαστικό.
Συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε την ετήσια εκδρομή-γιορτή του Σωματείου μας στις 4 Οκτώβρη, όπως επίσης την ετήσια συνεστίαση-κοπή πίτας η οποία κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερη με τη δική σας συμμετοχή και
συμπαράσταση.
Συνεχίζουμε να εκδίδουμε το ετήσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου μας.
Προμηθευτήκαμε 2 χιλιάδες τσάντες τις οποίες στείλαμε σε όλους όσους μένουν εκτός Αθηνών και δώσαμε
σε όλους τους συναδέλφους μας που ήρθαν στο Σωματείο. Βρισκόμαστε δίπλα στις ανάγκες του Μουσείου μας,
γιατί έτσι πρέπει. Είναι η ιστορία των συναδέλφων μας
που πέρασαν από τον χώρο των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και είναι υποχρέωση μας να το διατηρήσουμε, να το προστατέψουμε, να το εξοπλίσουμε με νέα αντικείμενα και να το
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Κάναμε την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου μας και μεταφέραμε την έδρα του Σωματείου μας στον Πειραιά. Παράλληλα δε, καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα ιδιόκτητα γραφεία μας στη Μενάνδρου 51
σε καλή κατάσταση. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια καθώς με την υποβάθμιση της περιοχής και την απροθυμία
που υπάρχει μεταξύ των ιδιοκτητών του κτιρίου, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες. Παρακολουθούμε από
κοντά σε όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τις δικαστικές διεκδικήσεις και σε ότι νεώτερο θα σας έχουμε ενήμερους. Χειριστήκαμε με τον πιο καλό και πιο σωστό τρόπο τα οικονομικά του Σωματείου μας. Δαπανήσαμε τα χρήματα που έπρεπε για την λειτουργία του Σωματείου μας, για την διαμόρφωση του χώρου που μας
παραχωρήθηκε καθώς για τον εξοπλισμό του με απόλυτη διαφάνεια ότι ξοδέψαμε, υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά, τα οποία είναι στη διάθεση όλων σας. Η κριτική
είναι αποδεκτή, αρκεί να μην είναι κακόβουλη και να γίνεται προς χάριν του εντυπωσιασμού ρίχνοντας λάσπη
με την ελπίδα ότι θα κολλήσει πάνω μας όταν αυτή την
λάσπη την πετάει ο ανεμιστήρας της ανευθυνότητας και
της παλιανθρωπιάς. Στέλνουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Άφησα για το τέλος ένα θέμα το οποίο αφορά 120 περίπου συναδέλφους και συναδέλφισσες είναι το θέμα της

αποζημίωσης και της παροχής των πέραν των 35 ετών
υπηρεσία.
Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε από την πρώτη μέρα και για το οποίο, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια,
έχουμε τρέξει πολύ και δεν θα σταματήσουμε να ενδιαφερόμαστε μέχρι να βρεθεί η σωστή λύση. Μας στεναχωρεί όμως το γεγονός ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να
αναλάβουμε την οικονομική επιβάρυνση του θέματος. Το
θέμα αυτό το συζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και
η απόφαση που πήραμε ήταν ομόφωνη. Το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν θα σταματήσει όμως τις προσπάθειες
προς κάθε κατεύθυνση και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα βρούμε την λύση. Ας απομονώσουμε τους ψιθυριστές και σας καλούμε να συστρατευτείτε μαζί μας για
να δείτε ότι δεν αδιαφορήσαμε ούτε στιγμή και οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική λύση του
προβλήματος.
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι και αυτό
με τη Διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων καθώς δεν δέχεται καμία συνεργασία μαζί μας. Έχουμε ζητήσει και
απαιτούμε από τον νέο Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την απομάκρυνσή τους. Θα περιμένουμε και ανάλογα θα πράξουμε.
Βρισκόμαστε κοντά στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και το Σωματείο κάτω από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις μαζί με τα Σωματεία Εργαζομένων του χώρου
μας και του συνεταιρισμού, προσέφεραν ένα ποσό για
την αγορά προϊόντων πρώτης ανάγκης γι’ αυτούς.
Παράλληλα αποφασίσαμε να καλέσουμε όλους τους
συναδέλφους να προσφέρει ο καθένας σύμφωνα με τις
δυνατότητές του.
Τελειώνοντας απευθύνω προς όλες και όλους μια ευχή, να πρυτανεύσει η αγάπη, η συναδελφοσύνη και η αλληλεγγύη μεταξύ μας για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να πορευτούμε τις δύσκολες μέρες που περνάμε
και τις δυσκολότερες που έρχονται για εμάς τους απόμαχους της εργασίας, που όμως πρέπει να γίνει πεποίθηση όλων μας ότι μπορεί να είμαστε απόμαχοι της εργασίας, δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής. Έχουμε δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικήσουμε.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Εύχομαι στον καθένα και κάθε μία από εσάς καθώς
και στις οικογένειές σας η ανάσταση του Θεανθρώπου
να φέρει την ανάσταση στην καρδιά σας.

Καλό Πάσχα
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Χαιρετισμός
από τον Αντιπρόεδρο του
Σωματείου μας
κ. Δημήτρη Γεωργίου
Χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή μας συνέλευση. Δεν ήθελα να
έρθω γιατί αυτό τον καιρό αντιμετωπίζω και ένα πρόβλημα
υγείας και δεν πρέπει να συγχύζομαι. Αλλά εδώ πέρα κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε και αυτά
που ξέρουμε. Οι δαπάνες ανά
τρεις μήνες περνάνε την έγκριση του Δ.Σ. και στο τέλος το σύνολό τους. Αυτά έχουν εγκριθεί όλα, ότι σήμερα διάβασε ο
ταμίας, είναι εγκεκριμένα από το συμβούλιο. Αν διαφώνησε
κάποιος, δημοκρατία έχουμε, στην δημοκρατία η πλειοψηφία
αποφασίζει, δεν αποφασίζει όποιος θέλει. Αυτά λοιπόν είναι
εγκεκριμένα και απορώ, Τάσο θέλεις να μπει λογιστής; Για να
γίνει αυτό υπάρχει μια καταγγελία. Όποιος νομίζει, μπορεί να
κάνει καταγγελία και το Σωματείο αμέσως θα στρέψει να καλέσει ορκωτό λογιστή. Σας ευχαριστώ πολύ, Καλό Πάσχα.

Τάσος
Μπασιάς
Μέλος του Δ.Σ.
του Σωματείου
Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ
Γεια σας. Ο κάθε άνθρωπος που μιλάει σε ένα βήμα μιλάει με βάση το μυαλό που κουβαλάει, τις εμπειρίες και τις γνώσεις, όποιες είναι και είναι όλες σεβαστές και αγαπητές, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε. Επειδή ακούγονται πολλά και σημασία έχει όχι
μόνο τι ακούγεται, αλλά ο τρόπος που παρουσιάζονται και επειδή ακουστήκανε πολλά νούμερα που δεν
μπορείς να τα θυμάσαι βέβαια, αλλά το ύφος προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε, έχω να προτείνω στη συνέλευση το εξής. Να επωμιστεί το Σωματείο, να μπει
ορκωτός λογιστής, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα κι αν
υπάρχει κάτι κι αν δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχω κανένα
πρόβλημα ούτε με τον ταμία, ούτε με τον Λογιστή. Έχω
μεγάλο πρόβλημα όμως το τι ακούγεται, πως ακούγεται και τη στιγμή που με αγγίζει. Αυτό ας το καταλάβει ο καθένας όπως θέλει. Είμαι ο Τάσος ο Μπασιάς
που έγραψα ένα άρθρο στην Εφημερίδα για κάτι που
με απασχολεί και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Προτρέπω να το διαβάσετε, όχι
για να πείτε αν είναι καλό, αν είναι κακό, διαφωνώσυμφωνώ απλά για να σχηματίσετε μια σφαιρική άποψη. Το πνεύμα της επιστολής είναι η ύπαρξη και η ζωή
του Σωματείου. Το οποίο Σωματείο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, δεν μπορεί κανένας να το πειράξει, δεν
πρέπει κανένας να επιχειρήσει να το πειράξει. Έχει
κάνει μια εξαιρετικά καλή και μοναδικής φύσης δουλειά και η παρουσία του είναι κάτι το ασύλληπτο. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς που το φτιάξανε, σε αυτούς που το έχουν, σε αυτούς που θα το συνεχίσουν.
Αλλά υπόκειται και αυτό σε ένα νόμο, και ο νόμος είναι ο νόμος της φύσης. Είναι 67 χρονών, έχω μια
άκρως επιβαρυμένη υγεία, δεν ξέρω αν θα ζω σε 1, σε
2 ή σε 3 χρόνια. Το Σωματείο πρέπει να ζει πάρα πολλά χρόνια και αυτό που εμένα μπορεί να μου συμβεί
μέχρι τα επόμενα χρόνια, θα συμβεί στον καθένα μας,
κάποια στιγμή θα εγκαταλείψουμε τον κόσμο. Αυτό,
τίποτα άλλο. Ούτε μπαίνω στην λογική σου γράφωμου γράφεις-σου απαντώ-μου απαντάς. Ο καθένας να
βγάλει τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ
και Καλό Πάσχα.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Ποιος δεν θα ήθελε και μάλιστα λίγες μέρες πριν τη γιορτή
του Πάσχα στην σημερινή Γενική Συνέλευση να μιλούσαμε για
πιο ευχάριστα πράγματα. Δυστυχώς όμως ο 6ος χρόνος Μνημονιακής πολιτικής που βιώνει η χώρα μας, δεν μας δίνει αυτό το δικαίωμα και το χειρότερο, Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δείχνουν ανίκανες να δώσουν λύσεις στα προβλήματα και
αδυνατούν ώστε να εξέλθει η χώρα μας από την κρίση. Και
έτσι, αντί να βγούμε από τα μνημόνια, μπαίνουμε όλο και πιο
βαθιά.
Ένα χρόνο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είμαστε θεατές του
ίδιου έργου. Παρ’ όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες και υποσχέσεις για ανάκαμψη, μας επιβάλλουν νέους φόρους, νέες
ανατιμήσεις στα καταναλωτικά αγαθά, στην Υγεία, στα φάρμακα, νέες μειώσεις στις συντάξεις μας. Δεν έχει μείνει πλέον τίποτα που να μην φορολογείται.
Η θηλιά σφίγγει όλο και περισσότερο και οδηγούμαστε στη
μιζέρια, στην φτώχεια και τον αποκλεισμό. Και εάν κάποιος
περίμενε αντίδραση από το συνδικαλιστικό κίνημα, λυπάμαι
που θα το πω, αλλά αυτό βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, σε μια περίοδο μάλιστα που θα έπρεπε να είναι ενωμένο
όσο ποτέ άλλοτε, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο, μια πολυδιάσπαση των συνδικαλιστικών παρατάξεων και την δημιουργία
πολλών και μικρών σωματείων στους χώρους εργασίας, ότι
δηλαδή βολεύει περισσότερο τους εργοδότες. Και πώς να μην
συμβαίνει αυτό όταν η ανώτερη Συνδικαλιστική οργάνωση της
χώρας, η Γ.Σ.Ε.Ε. στο πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποίησε στην Ρόδο σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο 5*, εκεί που υποτίθεται ότι θα έπαιρνε σοβαρές και επίκαιρες αποφάσεις σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους για την στήριξη των συνταξιούχων. Η χλιδή ήταν απίστευτη. Μονόκλινα
μπανγκαλόους με πισίνα, τεχνητό ποταμάκι δίπλα στο ξενοδοχείο και το μενού;! από γαρίδες, αστακούς, σαμπάνιες, μέχρι
και μπουζούκια. Κοντά στις 400.000 ευρώ γράφτηκε ότι στοίχισε και παρά τις καταγγελίες για διάψευση, μέχρι τώρα δεν
έχει διαψευστεί.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Το χρόνο που πέρασε το Σωματείο κατέβαλε προσπάθειες
για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που μας απασχόλησαν.
Για το θέμα της αποζημίωσης των 86 συναδέλφων μας κατέβαλε προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση. Για την προσφυγή
του Τ. Συντάξεων σε όσους συναδέλφους κλήθηκαν από το
3μελες Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, που αφορά το κίνητρο παραμονής πάνω από 35 χρόνια υπηρεσίας (2009-2011),
(τους δώσαμε στοιχεία και δικαστικές αποφάσεις να χρησιμοποιήσουν στο δικαστήριο). Η εκδίκαση ήταν για χθες και πήρε
αναβολή, λόγω της απεργίας των δικηγόρων, για τις 23/11/2016.
Στον τομέα των πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στάθηκε με επιτυχία (Εθνική Αντίσταση-Ετήσια Γιορτή ΣωματείουΠρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση κλπ.). Δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία των δικαστικών διεκδικήσεων και
παρά την θετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για παράνομες μειώσεις, τα όνειρα και την ελπίδα ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει, έγιναν όνειρα θερινής νυκτός. Και απ’ ότι πληροφορούμαστε με το νέο ασφαλιστικό, θέλουν να επιβάλουν
νέο plafon κατ’ επιταγή της ΤΡΟΪΚΑΣ για να μπλοκάρουν την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κάτι που κάνει πράξη ο κ. Κατρούγκαλος. Το μεγάλο όμως πρόβλημα όλων των
συνταξιούχων είναι το ασφαλιστικό. Την κατάσταση λίγο πολύ
όλοι την γνωρίζουμε, πως φτάσαμε ως εδώ και ποια η ευθύνη
όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα.
Η κατάσταση είναι τραγική. Ένα στοιχείο μόνο θα πω. Η συνολική περιουσία των Ταμείων σήμερα μαζί με το ΕΚΑΓΕ είναι 20 δις εκατομμύρια ευρώ, όταν χώρες με το μισό πληθυσμό της Ελλάδος, όπως η Φιλανδία, είναι 200 δις ευρώ.
Η σχέση εργαζόμενων και συνταξιούχων από το 1 προς 77
που ήταν πριν την κρίση, στις αρχές του 2015 κατρακύλησε στο
1 προς 27 λόγω της μεγάλης ανεργίας και την έκρηξη των συνταξιοδοτήσεων.
Καμιά κυβέρνηση όμως μέχρι σήμερα δεν στήριξε τα ασφαλιστικά μας ταμεία με νέους πόρους. Συνεχίζουν την ίδια πολιτική μείωσης των συντάξεων.
Συνάδελφοι δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά γύρω μας και
εμείς να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια.
Πριν από 3 μήνες είχα κάνει πρόταση στο Δ.Σ. του Σωματείου μας, την επαναλαμβάνω και τώρα, χρειάζεται αγώνα διαρκείας. Αγώνας που θα ξεκινήσει μέσα στο Σταθμό του Πειραιά,
με τη συμμετοχή όλων των Σωματείων και ομοσπονδιών μέλη
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., με επικεφαλής την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.. Να διαμορφωθεί
ο Σταθμός κατάλληλα με πανό-μεγαφωνική εγκατάσταση (να
περνάμε τα μηνύματα προς τους συγκεντρωμένους και εξερ-

Ομιλία
Γιάννη
Ζαχαρή
χόμενους επιβάτες). Με καταλήψεις και πορείες διαμαρτυρίας με ομιλίες από όλα τα Σωματεία και Ομοσπονδίες. Να δημιουργηθεί επιτροπή με κοινή πρόταση σε συνεργασία με το
Ι.Ν.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε. και η οποία θα συμμετέχει στις πρωινές εκπομπές και όχι μόνο, παρουσιάζοντας την δική μας πρόταση,
και αντικρούοντας όλους αυτούς που παρελαύνουν κάθε πρωί
στα κανάλια να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς και που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εκάστοτε Κυβέρνησης και των
εργοδοτών τους, περνώντας τα δικά τους μηνύματα.
Όσον αφορά τη συμμετοχή του κόσμου εκτίμησή μου, είναι
ότι πρέπει μέσα από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις με κατάλληλη ενημέρωση με πρόγραμμα που θα έχει στόχους, μπορούμε να τον μεταπείσουμε ότι γίνεται προσπάθεια που θα
αποφέρει καρπούς και δεν είναι προχειρότητες. Πρέπει να του
δώσουμε κίνητρο, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι θα μας ακολουθήσουν πολλοί.
Δεν είναι τυχαίο συνάδελφοι στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση να παρευρίσκονται 700 άτομα και στις πορείες 50-60
άτομα.
Δεν είναι τυχαίο στον ΟΑΣΑ να γεμίζουν 200 και πλέον πούλμαν και να διανύουν αυθημερόν πάνω από 200 χιλιόμετρα και
στις πορείες να μην προσέρχονται περισσότερα από 15-20 άτομα.
Το Σωματείο μας είχε ανέκαθεν αγωνιστικούς προσανατολισμούς: με αγώνες, με καταλήψεις, με πορείες. Είναι ανάγκη
αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, να συσπειρώσουμε ξανά τα μέλη μας, να βρούμε ξανά την αγωνιστική μας ταυτότητα. Έχουμε και την εμπειρία και
την ικανότητα. Αρκεί να το πιστέψουμε και εμείς οι ίδιοι. Και
μιας και μιλάμε για αγώνες, προτείνω τα ημερολόγια για το
2016, να έχουν ως θέμα από τους αγώνες των εργαζομένων
στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Η λειτουργία του Σωματείου είναι το Α και το Ω. Όσο πιο συλλογικά λειτουργούμε, τόσο πιο δημιουργικοί γινόμαστε, τόσο
καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε για τα μέλη μας. Εγωισμός
και ίντριγκες μεταξύ των μελών φέρνουν ακριβώς τα αντίθετα
αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για τα πάντα.
Μπορούσαμε να είχαμε οικονομικότερες επιλογές.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ξεφύγαμε κατά πολύ στους προϋπολογισμούς και αυτό το λένε οι ίδιοι οι αριθμοί. Βέβαια δεν
πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι δαπάνες ήταν αυξημένες λόγω
της αύξησης του ΦΠΑ, του ΕΝΦΙΑ, των ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Επειδή όμως όλα αυτά τα γνωρίζαμε, έπρεπε να τα
διαχειριστούμε καλύτερα, μειώνοντας τα κόστη από κάπου άλλού. Όπως δήλωσα και στο Δ.Σ. για τον προϋπολογισμό του
2016, εφέτος θα είναι χρονιά της οικονομίας. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση, να περιορίσουμε τα έξοδά μας.
Παράδειγμα, αντί για τσάντες φέτος να χρησιμοποιήσουμε φακέλους για τα ημερολόγια, εξοικονομώντας αρκετά χρήματα.
Να πάμε σε οικονομικότερες επιλογές νομικών υποθέσεων
και σε άκρως απαραίτητες. Να μειώσουμε τις δαπάνες στα δώρα-φιλοφρονήσεις και στις φωτογραφίσεις.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Θα ήταν παράληψή μου να μην πω δυο λόγια για το Μουσείο
των Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ. Το Μουσείο διανύει εξαιρετική
περίοδο και χαίρει εκτίμησης και τον θαυμασμό των επισκεπτών καθημερινά. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τα τελευταία
χρόνια έχει πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα προόδου και έχει
καταξιωθεί στο χώρο του πολιτισμού συμβάλλοντας και αυτό
για την ανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.
Με σωστή οργάνωση και λειτουργία, με προγραμματισμό και
πολύ καλό σχεδιασμό, πετύχαμε πολλά και δικαίως εισπράττουμε τα κολακευτικά σχόλια.
Αλλά και εμείς με την παρουσία μας στις Ημερίδες του
Υπουργείου Πολιτισμού, τις εκδηλώσεις κτλ., αποκτήσαμε περισσότερες εμπειρίες και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για να φτάσουμε το
Μουσείο μας ακόμα πιο ψηλά.
Τελειώνοντας θέλω να ευχηθώ σε όλους Καλή Ανάσταση!
Καλό Πάσχα!

Τα παραλειπόμενα της Γενικής Συνέλευσης
Επειδή σήμερα ζούμε σε μια εποχή που οι ηθικές αξίες και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας χάνεται, θα
μπορούσαν να γραφούν πολλά για τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας. Όμως επειδή έχουμε διδαχτεί την αξιοπρέπεια και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ακολουθούμε αυτό που είπε ο Χριστός πάνω από το σταυρό του μαρτυρίου που τον οδήγησαν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, απευθυνόμενος προς τον Θεό λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του, «Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι (Πατέρα μου συγχώρεσέ τους, δεν γνωρίζουν τι κάνουν)». Δεν
θα ασχοληθούμε καθόλου με αυτούς τους ολίγους που δυστυχώς γι’ αυτούς είναι πιο λίγοι από τα δάκτυλα της μιας
χειρός και που έχουν γεννηθεί κακόβουλοι και αρνητικοί στα πάντα και το μόνο ενδιαφέρον που έχουν είναι να κατηγορούν ασύστολα, χωρίς αναστολές και ηθικούς φραγμούς.
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Ομιλία Μπονάρου Ηλία
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζω και εγώ
στην ετήσια απολογιστική γενική μας συνέλευση η οποία
γίνεται όπως κάθε χρόνο, για
να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για τις ενέργειες του
Σωματείου μας σε διάφορα θέματα που προέκυψαν κατά
την διάρκεια του 2015, τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ή
πήρε μέρος, αλλά και την οικονομική διαχείριση.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Πριν 12 χρόνια, ο τότε σύλλογος συνταξιούχων ΗΣΑΠ,
έγινε Σωματείο προς μεγάλη χαρά και ικανοποίηση όλων
μας. Δυστυχώς όμως δεν δικαιώνει τον τίτλο που ίσως πρέπει να γίνει πάλι σύλλογος και μάλιστα πολιτιστικός γιατί το
βασικό ενδιαφέρον μας είναι τι εκδηλώσεις διοργανώνουμε, εκδηλώσεις πολιτιστικές, κοινωνικές κ.α. Η συμμετοχή
του Σωματείου μας στους αγώνες των εργαζομένων και των
συνταξιούχων ήταν μόνο δύο φορές, αλλά ούτε το απαιτούμενο ενδιαφέρον στα προβλήματα των μελών μας δείχνουμε. Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού μας,
σκοπός του Σωματείου μας είναι «η προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων των μελών του, η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης και της υγειονομικής τους περίθαλψης καθώς και ι οικονομική ενίσχυση
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των μελών που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε ανάγκη»
Όπως ξέρετε έχει προκύψει ένα θέμα με 87 συναδέλφους που τους ζητάνε να επιστρέψουν 50% από το εφάπαξ
του και το μόνο που κάναμε ήταν να τους καλέσουμε και να
τους προτείνουμε δικηγόρο, ενώ από την αρχή του χρόνου
έχουμε κάνει 3-4 εκδηλώσεις-δεξιώσεις.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Πολύ σημαντικό θέμα της συνέλευσής μας, όπως κάθε
απολογιστικής συνέλευσης είναι η έγκριση της οικονομικής διαχείρισης από το Δ.Σ. του Σωματείου. Πρέπει εδώ να
σας αναφέρω ότι δεν ενέκρινα τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και
όχι ομόφωνα παρά την επιμονή του Προέδρου. Και δεν τον
ενέκρινα, γιατί δεν μπορεί συνάδελφοι να έχουμε προϋπολογισμό 135.000 ευρώ, έσοδα 131.000 ευρώ και τα έξοδα να
φτάνουν τα 190.000 ευρώ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που
συμβαίνει αυτό. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να
αναφέρω μερικούς αριθμούς:
2012 προϋπολ. 150.000, έσοδα 153.000, έξοδα 249.000 €
2013 προϋπολ. 144.500, έσοδα 134.000, έξοδα 148.000 €
2014 προϋπολ. 134.000, έσοδα 127.500, έξοδα 176.000 €
2015 προϋπολ. 135.000, έσοδα 131.000, έξοδα 190.000 €
Για το 2016 έχουμε προϋπολογισμό
εσόδων-εξόδων 120.000, δηλαδή θα κάνουμε οικονομίες
και θα περιορίσουμε τα έξοδα μας και έτσι μπορεί να τηρηθεί ο προϋπολογισμός και να μην χρειαστεί να βάλουμε
πάλι χέρι στο αποθεματικό όπως έγινε 2 φορές το 2015, με
αποτέλεσμα από 120.000 ευρώ το αποθεματικό να φτάσει
στα 80.000 ευρώ. Δηλαδή μειώθηκε κατά 40.000 ευρώ βάσει της έκθεσης του λογιστή του Σωματείου μας. Γιατί έτσι
όπως πάμε θα το διαλύσουμε το Σωματείο ή θα ζητάμε πάλι αύξηση των εισφορών των μελών μας, ενώ είμαστε το
μοναδικό σωματείο συνταξιούχων με τόσο υψηλή εισφορά.
Οι τράπεζες και οι πρώην ΔΕΚΟ έχουν 1,30, η Ολυμπιακή
1,80 ο ΟΑΣΑ 1 Ευρώ και κάπως έτσι είναι όλα τα Σωματεία
και οι σύλλογοι συνταξιούχων. Μάλιστα με μεγάλη μου έκπληξη έμαθα όταν επανήλθα στο σωματείο το καλοκαίρι του
2015 ότι τον Απρίλιο μετά από πρόταση του Προέδρου είχε
παρθεί ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ. (πλην των απόντων
Ζαχαρή και του συγχωρεμένου Κουτσονικόλα) να μεταφερθούν 100.000 ευρώ από το αποθεματικό μας στην Τράπεζα Ελλάδος λόγω πατριωτικής ανάγκης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος. Ευτυχώς η πρόταση δεν έγινε δεκτή από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
Αναρωτιέμαι όμως με πιο δικαίωμα 9 άνθρωποι αποφάσισαν να προσφέρουν ένα τόσο μεγάλο ποσό 100.000 ευρώ
από τα 120.000 που είχαμε αποθεματικό στο κράτος. Δεν
έπρεπε να υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης για να γίνει αυτή η πρόταση; Η Γ.Σ. και όχι το Δ.Σ. είναι υπεύθυνη για
τόσο σοβαρές αποφάσεις. Δεν φτάνει που μας έχουν εξοντώσει την τελευταία 6ετία που μας τα έχουν πάρει όλα, μας
έχουν γονατίσει, έχουν μειωθεί οι συντάξεις μας, έχει διαλυθεί η δημόσια υγεία, οι επικουρικές εξαφανίζονται και
εμείς προσφέρουμε 100.000 ευρώ από το αποθεματικό μας.
Με αυτό το σκεπτικό δεν πρέπει να διεκδικούμε τίποτα για
να βοηθήσουμε την κυβέρνηση. Πρέπει να σταματήσουμε
οποιαδήποτε αγωνιστική κινητοποίηση, οποιαδήποτε δικα-

στική ενέργεια, οποιαδήποτε διεκδίκηση και να τους πούμε «κόψτε κι άλλα, κόψτε τα όλα, υπάρχει πατριωτική ανάγκη! Πάρτε τα από εμάς και δώστε τα στους τραπεζίτες, στους
βιομήχανους, στους εφοπλιστές!». Όμως αυτό δεν είναι
συνδικαλισμός συνάδελφοι. Συνδικαλισμός σημαίνει αγώνες, διεκδικήσεις, κόντρα με αυτούς που σου διαλύουν την
ζωή και όχι μόνο μεγάλα λόγια και τίτλοι στην εφημερίδα
όπως στον αριθμό φύλλου 123 Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2015
που λέει «Επανάσταση χωρίς επαναστάτες δεν γίνεται.
Απεργία χωρίς απεργούς δεν γίνεται. Συγκέντρωση χωρίς
συγκεντρωμένους δεν υπάρχει». Ξέχασε όμως ο υπεύθυνος της εφημερίδας να γράψει ότι βασικά απαραίτητο είναι
η ηγεσία να μπορεί να ξεσηκώνει τον κόσμο και να τον πείσει ότι πρέπει να σηκωθεί από την πολυθρόνα και να αγωνιστεί για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Και κάτι ακόμα. Εάν είχε γίνει δεκτή αυτή η πρόταση των 100.000 Ευρώ,
πως θα είχαμε καλύψει τα έξοδα που ξέφυγαν από τα έσοδα κατά 59.000 ευρώ το 2015. Βέβαια ίσως είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε οικονομία, όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια όλα τα νοικοκυριά λόγω της λιτότητας, που μόνο το Σωματείο μας δεν έχει αντιληφθεί και συνεχίζει απτόητο να
ξοδεύει χρήματα. Τελευταίο παράδειγμα η ανακαίνιση των
δύο γραφείων. Σας πληροφορώ ότι εγώ που είμαι μέλος
του Δ.Σ. δεν ξέρω ακριβώς πόσο στοίχισε αυτή η ανακαίνιση. Σε γραπτή ερώτηση που υπέβαλα στον Πρόεδρο σχετικά με το ποσόν που διατέθηκε μου απάντησε προφορικά
ότι στοίχισε 15.000 ευρώ. Έχω ακούσει όμως και για 32.000
ευρώ, αλλά και για πολλά παραπάνω. Γι’ αυτό ζητάω όλα τα
παραστατικά και τις αποδείξεις από τον ταμία, γιατί πρέπει
έμπρακτα να αποδεικνύουμε ότι υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά. Και πραγματικά συνάδελφοι τι μας χρειάζονται
αυτά τα γραφεία και γιατί να διατεθούν τόσα χρήματα για
ανακαίνιση. Μήπως είναι δικά μας; Ζήτησα να μάθω πάλι
γραπτώς εάν υπάρχουν προσφορές για τις εργασίες που
έγιναν όπως και για τα ημερολόγια, τις τσάντες, τις εκδηλώσεις και η απάντηση που πήρα από τον Πρόεδρο ήταν ότι
πήρε προφορικές προσφορές. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε;
Υπάρχουν και προφορικές προσφορές; Δεν πρέπει να σεβόμαστε τα 6 ευρώ που δίνει κάθε συνταξιούχος από το
υστέρημά του κάθε μήνα ή τις διάφορες δωρεές που με καλή πρόθεση κάνουν τα μέλη μας στο Σωματείο.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Υπάρχει η έκθεση του λογιστή για τον ταμειακό απολογισμό του σωματείου η οποία ήρθε για έγκριση. Εάν προσθέσετε τα ποσά που αναφέρονται στην έκθεση θα έχετε
ένα ποσό 87.185 ευρώ. Μέχρι τις 190.854 ευρώ που δαπανήθηκαν είναι άλλα 104.669 ευρώ. Είχα προτείνει να βγάλουμε 150-200 φωτοτυπίες του απολογισμού εξόδων, ώστε
ο κάθε συνάδελφος που θέλει περισσότερες λεπτομέρειες
για το που πάνε τα χρήματα που δίνει στο Σωματείο, να έχει
τη δυνατότητα να πάρει μια φωτοτυπία και να ενημερωθεί.
Μιας και έχουμε δώσει του κόσμου τα ευρώ και έχουμε τα
πιο ακριβά φωτοτυπικά μηχανήματα, αυτό δεν έγινε δεκτό.
Προτείνω λοιπόν, τώρα από το βήμα να δημοσιευθεί ο ταμειακός απολογισμός στην εφημερίδα μας τον «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ». Γιατί έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε σωστά τα
μέλη μας. Έχουμε και την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.. Πέστε μου συνάδελφοι, ποιος ο λόγος ύπαρξης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στην οποία παράνομα είμαστε μέλη γιατί είμαστε πρωτοβάθμιο σωματείο
και δεν υπάρχει ομοσπονδία όπως θα έπρεπε βάσει του καταστατικού της. Για να πληρώνουμε 2.000 ευρώ τον χρόνο;
Δηλαδή 1 ευρώ ο καθένας μας, ενώ οι άλλοι δίνουν 50 λεπτά ο καθένας; Και τι έχει κάνει η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.; 2 σεμινάρια για
να μας πει σε ποιους δικηγόρους να πάμε. Και αυτό είναι
όλο. Είναι ανήμποροι, φοβισμένοι και τρέμουν να ξεστομίσουν μια λέξη για αγώνες.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Ίσως δεν το ξέρετε αλλά από πέρυσι με νόμο του Στρατούλη τον 4331/15 εντάσσονται οι διαδικασίες των αρχαιρεσιών των σωματείων των συνταξιούχων στο γνωστό νόμο
1264/82. Και έτσι οι επόμενες αρχαιρεσίες μας θα γίνουν με
απλή αναλογική παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, ώστε
να είναι πιο τίμιες και αντιπροσωπευτικές και όχι αυτή η
παρωδία των περσινών εκλογών με τα προσημειωμένα ψηφοδέλτια με μοναδικό σκοπό να μην εκλεγούν στο Δ.Σ. του
Σωματείου μας οι αντίθετες και ασυμβίβαστες φωνές, αυτοί που θεωρούν το συνδικαλισμό λειτούργημα και όχι τρόπο αυτοπροβολής και προσωπικού οφέλους. Και όσον αφορά τα αποτελέσματα, άλλα μου έδωσε ο γραμματέας της
εφορευτικής με την υπογραφή του και άλλα δημοσιεύθηκαν στον «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ».
Συνάδελφοι πρέπει να τελειώνω, σας κούρασα αρκετά,
αλλά ήταν πολλά αυτά που είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ
που με ακούσατε.
Γεια σας.

Ομιλία
Μανώλη
Φωτόπουλου
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρουσία μου στην Γενική
Συνέλευση είναι όχι μόνο ως μέλος
του Σωματείου αλλά και ως Πρόεδρος του Μουσείου. Με τις ιδιότητες αυτές θα κάνω μικρές τοποθετήσεις.

Για τον Απολογισμό Δράσης
του Διοικητικού Συμβουλίου:
Επειδή ακούστηκαν πολλά γύρω από τον οικονομικό απολογισμό, είναι γεγονός ότι και εγώ αιφνιδιάστηκα όταν άκουσα ότι τα
έξοδα του Σωματείου το 2015 έφτασαν στο ποσό των 190.000. Είναι ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο.
Προτείνω προς το Δ.Σ. να δημοσιευθούν στην εφημερίδα μας
αναλυτικά όλα τα έξοδα, ας διαθέσει δύο σελίδες.
Προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στο Δ.Σ. και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έγιναν έξοδα χωρίς παραστατικά ή χωρίς αποφάσεις
του Δ.Σ..
Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. στον Λάμπρο,
στον Βαγγέλη, στον Νίκο, στον Τάσο, γνωρίζεται ποια είναι τα
περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου; Τα γνωρίζετε; Πήγατε ποτέ στην Μενάνδρου να δείτε το τι έχει αγοραστεί από τις εισφορές και τις δωρεές των συνταξιούχων τα προηγούμενα χρόνια;
Αυτή είναι η περιουσία μας και πρέπει να διαφυλαχθεί. Δεν αρκεί μόνο η παρουσία του Προέδρου ή του Γιάννη Χειμώνα για
κάποιες εργασίες. Τα γραφεία μας θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να
είναι λειτουργικά.
Μπορεί να λείπουν κάποια έπιπλα, γραφεία, καρέκλες που κατέβηκαν στον Πειραιά. Τα γραφεία όμως θα πρέπει να είναι συντηρημένα και σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί να μπορούν να
λειτουργήσουν.
Σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να τοποθετηθώ, είναι για
ένα άρθρο που έγραψε στον «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» ο αγαπητός μου φίλος Τάσος Μπασιάς, ο οποίος επαναφέρει ένα θέμα το οποίο είχε συζητηθεί στο Σωματείο, τότε είχε δει το φως της δημοσιότητας ένα έγγραφο του Σωματείου που καλούσε τα Σωματεία των
Εργαζομένων στους ΗΣΑΠ , το Μετρό και τα Τραμ να συζητήσουν
για να γίνει ένα Σωματείο των Συνταξιούχων στις ΣΤΑ.ΣΥ.. Έγραψα στην εφημερίδα τις αντιρρήσεις μου και τις αιτιολόγησα.
Αποτέλεσμα ήταν να γραφεί ένα άρθρο με υπογραφή «Η Διοίκηση», το οποίο με λοιδόρησε με τον χειρότερο τρόπο, γιατί τόλμησα να εκφράσω και να πω δημόσια τις απόψεις μου και τις αντιρρήσεις μου, στην διάλυση του Σωματείου, για να γίνει Σωματείο ΣΤΑ.ΣΥ. για να μπορούν να εγγραφούν και οι συνταξιούχοι
του Μετρό και των Τραμ.
Μετά το υβρεολόγιο που μου είχε ρίξει το 1988 στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα «Αυριανή», το επόμενο υβρεολόγιο ήταν αυτό. Τότε γνώριζα τον συντάκτη του κειμένου της «Αυριανής». Τώρα δεν γνωρίζω ποιος ήταν ο συντάκτης του κειμένου στην εφημερίδα μας. Του προτείνω όμως ας το ξαναδιαβάσει και να πει δημόσια και επώνυμα αυτή τη φορά, πιστεύει ότι αυτά που έγγραφα έθιγαν κανέναν; Και αυτά που έγραψε για έμενα, τα εννοεί;
Στο σημείο αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής:
Όσο ζω, όσο μπορώ να περπατώ και να μιλάω, δεν υπάρχει περίπτωση να συναινέσω το Σωματείο μας να γίνει ΣΤΑ.ΣΥ.. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ θα μείνει Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ. Ξεκάθαρα πράγματα.
Πήγε κανείς από εσάς στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης να
δει το πλιάτσικο που έχει γίνει με τα γραφεία από τους εργαζόμενους των Τραμ και του Μετρό; Ενδιαφέρθηκε κανένας συνδικαλιστής, να πάει και να προστατεύσει τους συναδέλφους μας
που για χρόνια εργαζόντουσαν σ’ αυτούς τους χώρους;
Πήγαν και κατέλαβαν όλα τα γραφεία, πετάξανε έξω ότι είχε
σχέση με τον ΗΣΑΠ και την ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. Είναι ένα αίσχος. Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ τι έκανε για
να προστατέψει τους εργαζόμενους και τους εργασιακούς χώρους; Απ’ ότι έχω πληροφορηθεί, απολύτως τίποτα. Έμεινε και
μένει απλός θεατής.
Εάν είναι αλήθεια, ντροπή τους.
Ήρθε σήμερα στη Συνέλευσή μας ο Πρόεδρος τις Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ Λευτέρης Ρενιέρης και πέταξε μια φωτοβολίδα, μας είπε να ανοίξουμε το καταστατικό μας και να γράψουμε
και τους συνταξιούχους του Μετρό και του Τραμ, δηλαδή να διαλύσουμε το Σωματείο μας.
Ποιος του έδωσε αυτό το δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά του Σωματείου μας; Ποιος νομίζει ότι είναι;
Ας κοιτάξει να συνεννοηθεί με τα υπόλοιπα Σωματεία των
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ΣΤΑ.ΣΥ. που έχουν φτάσει τα 8 και να μην ανακατεύεται στα
εσωτερικά του δικού μας Σωματείου.
Όσοι λοιπόν ονειρεύονται την διάλυση του Σωματείου για να
γίνει ΣΤΑ.ΣΥ., θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί χρειάζεται Συνέλευση ειδικής απαρτίας. Αλλά και από την άλλη πλευρά αναλογίστηκαν πόσοι θα
τους ακολουθήσουν;
Ο πρώτος που δεν πρόκειται να τους ακολουθήσει θα είμαι
εγώ.
Πληροφορήθηκα ότι τις τελευταίες μέρες βγήκε στο διαδίκτυο κάποιος εργαζόμενος των Τραμ και λοιδορεί το Σωματείο
μας και πιο συγκεκριμένα τους χώρους που δημιουργήθηκαν
για να κάθονται οι συνταξιούχοι μας να πίνουν τον καφέ τους
αντί να κάθονται στους διαδρόμους, ενοχλήθηκε λοιπόν ο λεβέντης αυτός και άρχισε να μας κατηγορεί. Αλήθεια μήπως μπορεί να μας πει αυτός ή όποιος άλλος γνωρίζει πώς και πότε
προσλήφθηκε ο κύριος αυτός στα Τραμ; Με ποιες διαδικασίες
και τι δουλειά κάνει από τότε μέχρι σήμερα;
Το μόνο ευχάριστο που είδα σήμερα είναι ότι δεν τόλμησαν
να ξηλώσουν από το κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης το λογότυπο των ΗΣΑΠ.

Και λίγα λόγια για το Μουσείο μας:

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, στις 22 Μαΐου μέσα στο Μουσείο και μέσα στο σταθμό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα γιορτάσουμε την Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
Επίσης στις 25 Μαΐου ύστερα από συνεννόηση του Δ.Σ. του
Μουσείου με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργο Γαβρίλη θα γίνει εκδήλωση στο σταθμό του Πειραιά σε συνεργασία
με το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, την Ένωση Εργαζομένων
και την Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ.
Το θέμα που πρόκρινε το Μουσείο για την εκδήλωση είναι να
προβάλουμε την ιστορία των 147 χρόνων του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, των Εργαζόμενων και την συμβολή τους στην ανάπτυξη της Αθήνας και του Πειραιά. Με έκθεση σχετικών φωτογραφιών. Να είστε όλοι παρόντες και στις δύο εκδηλώσεις.
Για τις δραστηριότητες του Μουσείου θέλω να πω ακόμα ότι
στους χώρους του Μουσείου κάθε μέρα υπάρχει το αδιαχώρητο, από επισκέψεις σχολείων και μεμονωμένων επισκεπτών.
Στις 29 Μαρτίου καταθέσαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού για
δεύτερη φορά τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να αναγνωριστεί το Μουσείο μας από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Μουσείο της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Καλώ όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να βοηθήσετε το Μουσείο, μπορείτε να γίνεται Εταίροι καταβάλλοντας
12 Ευρώ τον χρόνο. Το Μουσείο μας αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα και δεν μπορεί να κάνει κάποιες επείγουσες και
επιβεβλημένες εργασίες.
Χορηγούς δεν έχουμε. Πριν από λίγες ημέρες η εταιρία καθαρισμού του σταθμού και των γραφείων μας καθάρισε χωρίς
καμία επιβάρυνση τις μοκέτες του Ημιώροφου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Βόγκας, μας είπε
ότι η Εταιρία θα μας αγοράσει ένα προτζέκτορα αξίας 600,00
Ευρώ για να γίνονται προβολές ταινιών στο ισόγειο του Μουσείου. Προτζέκτορας υπήρχε, αλλά πριν από μήνες χάλασε και
δεν είχαμε την οικονομική ευχέρεια να τον αντικαταστήσουμε.
Ζητώ από την Διοίκηση του Σωματείου να συμπεριλάβει στον
Προϋπολογισμό του Σωματείου κάποιο ποσό που θα μας διατίθεται είτε ως επιχορήγηση, είτε ως χορηγία για να αντιμετωπίζουμε κάποιες πιεστικές ανάγκες.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου υπάρχουν αξιόλογοι
συνάδελφοι που αγωνίζονται για το Μουσείο όπως είναι ο Ευθύμης Ρουσιάς, ο Αλέξανδρος Χατζηδούρος, ο Γιάννης Ζαχαρής, ο Θανάσης Ρίζος και ο Νίκος Κλημαντίρης που πρόσφατα εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και ο Γιάννης Χειμώνας από την Ελεγκτική Επιτροπή. Και βέβαια η
ακούραστη εδώ και 21 χρόνια η Φωφώ η Κουλοβασιλοπούλου, η οποία εκτός από όλο το φόρτο δουλειάς που έχει στο
Σωματείο, βοηθάει και το Μουσείο. Και οι γυναίκες πρέπει
να είστε υπερήφανες που μία γυναίκα μπορεί και στέκεται
τόσο επάξια και σας κάνει υπερήφανες.
Όλοι μαζί λοιπόν κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, ο
καθένας με τις δικές του δυνάμεις και τις ελεύθερες ώρες
που διαθέτει, αγωνιζόμαστε και δουλεύουμε για το Μουσείο
μας.
Το Μουσείο που ανήκει σε όλους τους Συνταξιούχους των
ΗΣΑΠ, γι’ αυτό θα πρέπει όλοι μας να το βοηθήσουμε και να το
στηρίξουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που
έχουν γίνει στον χώρο μας, για την ανάδειξη της προσφοράς
των εργαζομένων και την πλούσια ιστορία της Εταιρίας μας. Ένα
έργο που θα μείνει.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας εύχομαι Καλό Πάσχα.

ΧΑ Ι ΡΕ ΤΗ ΣΑ Ν ΤΗ Ν
Ο Πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος
κ. Νίκος Μουλίνος
Φίλες και φίλοι, χαιρετίζω τη
Γενική σας Συνέλευση με ευχές. Αλλά ας αρχίσουμε και μια
φορά ανάποδα. Διευκολύνει γιατί το ανάποδο κλίμα που
επικρατεί είναι απόλυτα συμβατό με αυτό που προανέφερα στην αρχή. Άρχισα δηλαδή με ευχές για να κλείσω
με προτροπή. Είναι γεγονός ότι βιώνουμε μια πάρα πολύ
δύσκολη περίοδο. Αυτό δεν χρειάζεται κανείς να το αναλύσει, να το επισημάνει. Υπάρχει όμως ένας Αρμαγεδδών
οποίος είναι καταλυτικός, δεν περιορίζει τις δυνατότητες
να ζήσουμε καλυτέρα και κυρίως μας αφαιρεί την προσδοκία και την ελπίδα. Αυτό είναι ότι χειρότερα και ότι σημαντικότερο μπορεί να συμβεί. Υπάρχει ένα ερώτημα διπλό. Τι κάνουν τα σωματεία; Τι κάνουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι; Για τα σωματεία θα κριθεί. θα το συζητήσετε
εσείς. Για το τι κάνουν οι συνταξιούχοι είχαμε σήμερα
πριν από 10 λεπτά ακριβώς αυτό που κάνουν. Και δεν είναι η μόνη συνέλευση που μπορούσε να προχωρήσει είναι και άλλη, καφεδάκι, αραχτοί και λάιτ. Και περιμένουν
το μάννα εξ ουρανού να έρθει, για να λυθεί το πρόβλημα.
Το πρόβλημα λύνεται μόνο εάν είμαστε όλοι μαζί και ίσως

φταίνε τα σωματεία και πρώτη η Α.Π.Σ.Ε. που δεν κατάφερε να περάσει συνείδηση στον συνταξιούχο ότι ο ενεργός πολίτης είναι και υπεύθυνος για το σωματείο του, για
την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και για την
τριτοβάθμια. Αγαπητοί φίλοι υπάρχει και κάτι που είναι
πολύ θετικό, αυτό που κάνει η κυβέρνηση και οφείλω να
σας το πω. Έρχεται καλοκαίρι, θα πάτε για μπάνια, θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο εξωραϊσμένοι, αισθητικά, γι’
αυτό αποφάσισε μεταξύ των άλλων εκτός από τα 5,5 δις,
μάλλον μέσα στα 5,5, δις να αυξήσει και το φόρο το ΦΠΑ
για τα μακαρόνια, τις σοκολάτες , τις φρυγανιές, το ψωμί
κτλ. Τέτοια μέριμνα από μια αριστερή κυβέρνηση είναι
πραγματικά πρωτοποριακή και οφείλουμε να την χειροκροτήσουμε και να την επαινέσουμε. Είναι τραγικό. Κλείνοντας θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχετε κατά νου φεύγοντας από εδώ, ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από την δυστυχία, να την συνηθίσεις. Ελπίζω πως αυτό θα το αποτρέψετε . Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη άλλα πρέπει
να φύγω, γιατί έχω ραντεβού στο ΙΚΑ, επομένως θα ζητήσω συγγνώμη και από τους συναδέλφους που δεν θα
έχω την ευκαιρία να τους ακούσω.

Ο Πρόεδρος ΠΟΣ-ΔΕΗ
κ. Αθανάσιος Τριανταφυλλιδης
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή σήμερα για εμένα που με κάλεσε το
ιστορικό σας σωματείο, το οποίο ήταν εκείνο που μαζί με όλους εμάς τους υπολοίπους
είμαστε τα ιδρυτικά μέλη, τα πραγματικά ιδρυτικά μέλη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Είμαστε εκείνοι
που το όραμα αυτό προσπαθήσαμε και το κάναμε πραγματικότητα και ακόμα θα προσπαθήσουμε προκειμένου να ολοκληρώσει τον σκοπό τον οποίο έχει ιδρυθεί. Πέρα
όμως από αυτό για να μην σας απασχολήσω πολύ ήθελα να πω το εξής, εδώ δεν ήρθαμε για να κλαίμε την μοίρα μας σήμερα και να λέμε για τα μέτρα που πήραμε. Είμαστε εδώ για να δώσετε λύσεις, να δώσετε προτάσεις.
Αυτή είναι η σημερινή σας συνέλευση. Πως θα πορευθούμε από εδώ και πέρα . Εάν όμως προσέξτε σκύψουμε
το κεφάλι και φτάσουμε στην κατάθλιψη, γιατί αυτό θέλουν όλοι, και οι δανειστές μας και όσοι μας έφεραν σε
αυτή την κατάσταση, και οι ανάξιοι πολιτικοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν, μα όλοι, μιλάω για όλους. Θέλουν
να μας φτάσουν στην κατάθλιψη. Ο Γκέμπελς έλεγε άμα τον φτάσεις τον άλλο στην κατάθλιψη, του έχεις σκοτώσει την ελπίδα. Εάν λοιπόν μας σκοτώσουν την ελπίδα, μας έχουν σκοτώσει τον αγώνα συνάδελφοι. Όταν σου
σκοτώσουν τον αγώνα για πιο πράγμα να αγωνιστείς , σου δίνουμε μια ακόμη και σε στέλνουν στον γκρεμό. Λοιπόν διατηρήστε ψηλά το κεφάλι και την ελπίδα για την περήφανη Ελλάδα μας. Διατηρήστε την ελπίδα για την
γενιές των νέων Ελλήνων που έρχονται, που αύριο μεθαύριο θα πούμε, τι κάνατε μωρέ; Σκύψατε το κεφάλι σας;
Διατηρήστε την ελπίδα συνάδελφοι με την βοήθεια του Θεού. Κάποτε θα πάνε για τους υπόλοιπους νέους ανθρώπους καλά. Ευχαριστώ που με ακούσατε.

Από το Πανελλήνιο Σωματείο
Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ.
κ. Παναγιώτης
Τασιός
Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, είναι μεγάλη μας
τιμή που βρισκόμαστε και
είμαστε ένα καινούργιο
σωματείο εμείς της
ΣΤΑ.ΣΥ. και μας έχετε τιμήσει με προσκλήσεις. Ήμασταν και πέρυσι καλεσμένοι, και φέτος. Σας ευχόμαστε ότι το καλύτερο.
Εχθές είχαμε εκλογές και είμαστε δύο μέλη από το
καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε προεδρείο ακόμα, θα αποφασίζουμε την Τρίτη στις 19 για
το Προεδρείο, αλλά έχει δεσμευτεί το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο ότι να έχουμε πιο στενή επαφή
και συνεργασία, γιατί μας έχετε τιμήσει, μας έχετε
εκτιμήσει και εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Να σας τιμούμε και να σας αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Για
ένα καινούργιο Σωματείο, είστε το στήριγμά μας. Σας
ευχαριστούμε για όλα. Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση, όχι μόνο του Θεανθρώπου, αλλά και
του έθνους. Ευχαριστώ.

Από το Σωματείο
της Ένωσης
Εργαζομένων
ΗΣΑΠ η
Αντιπρόεδρος
κα. Μαντώ
Γουρδούπη
Καλημέρα. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς όλων
των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ.. Πολλά σωματεία θα πρέπει να παραδειγματιστούν από την ενεργητικότητα άλλα
και από την μεγάλη συμμετοχή των μελών σας. Φίλες
και φίλοι, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην ΣΤΑ.ΣΥ.
δεν έχουν καμία σχέση με την περίοδο που εσείς εργαστήκατε στον ΗΣΑΠ. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να είναι σε ανασφάλεια, μεγάλες είναι οι ελλείψεις του προσωπικού μας. Παρά τις υποσχέσεις η επιστροφή των
(πεταγμένων) εργαζομένων μας έχουν μείνει στα χαρτιά, έχουν μαγκώσει. η νοσοκομειακή περίθαλψη που
είναι δικαίωμα όλων μας βρίσκεται υπό διάλυση. Θέλω
να γνωρίζεται ότι μόνο όλοι θα πρέπει να επαναφέρουμε το χαμόγελο στους συνταξιούχους αλλά και στους
εργαζομένους. Σας ευχαριστώ. Καλή συνεργασία και
καλή συνέχεια στις εργασίες σας.

13

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

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Σ ΥΝ Ε Λ Ε Υ ΣΗ Μ ΑΣ
Από τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
κ. Λευτέρη Ρενιέρη
Χαίρομαι ιδιαίτερα και είμαι πάντα συγκινημένος
όταν βρίσκομαι σε εκδηλώσεις, σε γενικές συνελεύσεις των συνταξιούχων. Έχω φτάσει και εγώ σε μία ηλικία που κοντεύω να έρθω να σας βρω και βλέπω ότι το
90% των παρευρισκόμενων είναι συνάδελφοι που τα
προηγούμενα χρόνια βρεθήκαμε μαζί στη δουλειά,
στον ίδιο εργασιακό χώρο. Αυτό για εμένα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και σας μιλάω με κάθε ειλικρίνεια,
γιατί σήμερα στο περιβάλλον που ζούμε εμείς οι εργαζόμενοι πια, αυτό που έζησα εγώ με όλους εσάς, σήμερα δεν μπορώ να το ζήσω. Και δεν μπορώ να το ζήσω γιατί δεν έχω αυτή την αλληλεγγύη, την συναδελφικότητα και αν θέλετε την αδελφικότητα που είχαμε
μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού
που συμβαίνει σήμερα στη χώρα και είναι και αποτέλεσμα ενδεχομένως και του κοινωνικού αυτοματισμού.
Και έχω καταντήσει σήμερα να είμαι σχεδόν γραφικός
όταν λέω ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρεθούν σε ένα
συνδικαλιστικό όργανο στην Εταιρία, όταν λέω ότι οι
συνδικαλιστές έχουν καθήκον να ενώσουν τους εργαζόμενους και όχι πίσω από τις καρέκλες τους να τους
δικάζουν. Και για να πάω και παρακάτω, θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα και στους συνταξιούχους αυτής της Εταιρίας λέω, ότι και οι συνταξιούχοι θα έπρεπε ενωμένοι σε ένα σωματείο και να μην είναι τα σωματεία δύο σε επίπεδο ΣΤΑ.ΣΥ.

(Μανώλης Φωτόπουλος: Κόφτο! Είμαστε Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι! Κόφτε το! )
Έχω την άποψή μου Μανώλη
και θα την λέω. Την ιστορία του
Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου δεν
μπορεί να την διαγράψει κανένα σχήμα συνδικαλιστικό
είτε είναι συνταξιούχων είτε είναι εργαζομένων. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη, είναι από τα ιστορικότερα μέσα μαζικής αστικής μεταφοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι
μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Και αυτό που
έχει καταφέρει ο Μανώλης να φτιάξει κάτω στον Πειραιά
με ην συνεργασία όλων των συναδέλφων καταγράφεται.
και δεν καταγράφεται μόνο μέσα στο Μουσείο, καταγράφεται και μέσα στις ψυχές μας και μέσα στις καρδιές μας.
Κανένα συνδικαλιστικό όργανο δεν διαγράφει την ιστορία. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό θα λέω και αυτό θα
παλεύω. Το αν θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι ή όχι για
άλλους λόγους, αυτό είναι κάτι άλλο, γιατί σήμερα οι εργαζόμενοι 2.600 και πλέον έχουν μια τέτοια δυναμική στην
Ελλάδα που δεν την έχει κανένας άλλος χώρος θεωρώ
σήμερα πια. Το πιστεύω αυτό που λέω. Το ζήτημα είναι ότι
αυτή η δυναμική δεν έχουν την δυνατότητα τα συνδικάτα
να την εκφράσουν. Οι εργαζόμενοι κάθε μέρα χάνουν από
την ιδιοτέλεια ημών των συνδικαλιστών. Είμαι ξεκάθαρος.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας.

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ
ο Γενικός Γραμματέας κ. Αντώνης Μπιρμπιλής
Καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούμε για την
πρόσκληση. Καλές εργασίες να έχετε και θέλω να επισημάνω με τα χθεσινά γεγονότα που
γίνανε και οδηγούν σε ένα κοινωνικό αυτοματισμό, χρειαζόμαστε μεγάλη προσοχή και
πρέπει κάτι να κάνουμε ως συνταξιουχικό κίνημα γιατί ήδη ο κοινωνικός αυτοματισμός από χθες πάλι αρχίζει να
δουλεύει. Είπε ο κ. Κατρούγγαλος ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις, παρά μόνο στο 10% των συνταξιούχων των επικουρικών συντάξεων. Γνωρίζετε καλά ότι κατά κύριο λόγο τα τελευταία έξι χρόνια από αυτό το 10% συνεχίζει και
αντλεί αυτά που αντλεί από τις περικοπές. Για να μην υπάρξει λοιπόν κοινωνικός αυτοματισμός θα πρέπει και με
την ΑΓΣΕΕ και με τα υπόλοιπα σωματεία μέλη να σηκώσουμε λίγο πιο ψηλά την σημαία του αγώνα κι όλοι μαζί να
ξαναβρεθούμε στο πεζοδρόμιο του αγώνα, όχι πλέον μόνο για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ.

Από το Σωματείο
Συνταξιούχων ΟΑΣΑ
ο Αντιπρόεδρος
κ. Κώστας Κοντούλης
Καλή σας μέρα
και καλή δύναμη.
Εκ μέρους του
Προέδρου και
του Διοικητικού
Συμβουλίου ΟΑΣΑ σας εύχομαι
καλή συνεργασία
στην συνέλευσή
σας, ενωμένοι
και με αγώνα να αντιμετωπίσουμε αυτά
που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα εις βάρος μας. Τίποτα άλλο. Σας εύχομαι καλές γιορτές και Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ.

Από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών ο
Πρόεδρος κ. Βασίλης
Αποστολόπουλος
Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, ευχόμεθα, αφού ευχαριστήσω πρώτα και την Διοίκηση του Σωματείου σας για την πρόταση
που μας έκανε να παρευρεθούμε και να χαιρετήσουμε την σημερινή συνέλευση. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλή επιτυχία στις εργασίες
των αποφάσεων τις οποίες θα πάρετε. Σεβόμενος τον χρόνο δεν ήθελα να
επαναλάβω και εγώ αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, απλώς και μόνο
θέλω να πω, όπως είπαν ότι δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι . Η επονομασία που έχει σήμερα η διακυβέρνηση της χώρας μας είναι επωνυμία
ανίκανοι και επικίνδυνοι πολιτικοί. Αυτό περικλείει όλα όσο σήμερα δεχόμεθα. Ψηλά λοιπόν το κεφάλι, ενότητα και αγώνας για να μπορέσουμε
να σταθούμε όρθιοι σήμερα όλοι, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών
Επιχειρήσεων (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) ο Πρόεδρος
κ. Γεώργιος Σταύρου
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να χαιρετήσω την σημερινή σας σημαντική αυτή εκδήλωση εκ μέρους του συνδέσμου συνταξιούχων …. των 10.000 μελών μας. Να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο που μας κάνει μεγάλη τιμή να παρευρισκόμαστε εδώ να πούμε δύο λόγια. Είναι η πρώτα φορά που παρευρίσκομαι στην Γενική Συνέλευση και είμαι πολύ περήφανος γι αυτό. Δυο λογάκια μόνο…….., όπως είπαν η προλαλήσαντες η ενότητα, η κοινή δράση, ο κοινός αγώνα, η νέα γραμμή είναι τα
στοιχεία τα οποία καθορίζουν την στάση μας και με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη αυτή κατάσταση έτσι ώστε και οι περικοπές να σταματήσουνε και …… στην περίθαλψη να βελτιωθεί άλλα και το υπόλοιπο της ζωής μας να το ζήσουμε με αξιοπρέπεια και με το κεφάλι ψηλά. Θεωρώ ότι ο νούμερο ένα στόχος όλων
των συνταξιούχων είναι να ενεργοποιήσουμε τα 2,7 εκατομμύρια συνταξιούχων όλης της χώρας έτσι ώστε με την
συμμετοχή τους στους αγώνες να αλλάξουν τα δεδομένα. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή επιτυχία και στους
στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου ….. και ξανά μαζί στους αγώνες. Ευχαριστώ.

Ενημέρωση από τον
Δικηγόρο του Σωματείο κ.
Λουκά Αποστολίδη
Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν καλή σας
ημέρα. Αφού πλησιάζουμε στις γιορτές και στην
μεγάλη εβδομάδα. Εύχομαι η μεγάλη εβδομάδα
να μην πέσει με την κατάθεση του ασφαλιστικού
και ο καθένας πραγματικά διαπιστώσει ότι αυτό που κάποιο στέλεχος της
κυβέρνησης είπε τα άσχημα κάπου εδώ τελειώσανε, αλλά όπου να ναι έρχονται τα χειρότερα. Εγώ τουλάχιστον θέλω να επισημάνω με κάθε σοβαρότητα και ευθύνη αυτό που κατά την άποψή μου στα 37 χρόνια δικηγορίας δεν το έζησα ποτέ, τη σχέση της πολιτικής εξουσίας, της εκτελεστικής εξουσίας με αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας. Διαχρονικά τουλάχιστον στα 37 χρόνια όποια κι αν ήταν η κυβέρνηση επάνω, δεν θυμάμαι
αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων να μπαίνουν στα συρτάρια και η δικαιοσύνη να αντιμετωπίζεται σαν τον αποπαίδι των θεσμών της δημοκρατίας. Δυστυχώς και από το εργατικό κίνημα και από το συνταξιουχικό κίνημα, δεν έχουν επισημάνει αυτό το κρίσιμο στοιχείο, διότι ο δικαστικός
αγώνας είναι συνεισφορά και βοήθεια στους κοινωνικούς αγώνες. Έχουμε βγάλει λοιπόν 3 αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και του συμβουλίου της επικρατείας όπου και πρωτοποριακά έχει συμμετάσχει το σωματείο σας από τον Ιούνιο του 2015. Είναι αδιανόητο για δημοκρατική κυβέρνηση να μην υλοποιεί αυτόν τον νόμο. Είμαι όμως ακόμα πιο επικίνδυνο
από την πολιτική εξουσία να (προσφερθεί) με νεότερες διατάξεις, να ακυρώσει την δικαστική απόφαση. Τότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Τα μεν
δικαστήρια θα σας δικαιώνουν, η δε βουλή θα ψηφίζει νόμους να καταργεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό λοιπόν συμβαίνει για να μην λέω
μεγάλες κουβέντες ο 4093 και ότι μειώσεις επέφερε ο 4093/2012 ο νόμος
με ένα μεσοστάθισμα στο δώρο το δικό σας περίπου στο 15-20%. Αυτό θα
έπρεπε η Κυβέρνηση να αποφασίσει και να αποδώσει δικαιοσύνη. Δυστυχώς η καινούργια ρύθμιση που έρχεται και εδώ κατά την άποψη μου για
την ζώνη των εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα είναι σε αφασία, σε πλήρη αφασία. Δηλαδή πας στη δικαιοσύνη που θεωρείται από τα τρία πόδια
της δημοκρατίας, δικαιώνεσαι και περιμένεις από το κράτος να έχεις μια
δικαίωση, όπως κάνανε με το εφάπαξ, και είναι σεβαστές οι αποφάσεις.
Άλλο με 5ετία, άλλο με 3ετία, Τώρα λοιπόν ο καινούργιος ασφαλιστικός
νόμος τι λέει κύριοι η μείωσή σας και στους παλιούς συνταξιούχους, θα
έχετε μία μείωση εσείς στο χώρο τον δικό σας από 15-30% και ξέρω με
απόλυτη ακρίβεια αυτά τα νούμερα που λέω και αν σας πει κάποιος κάτι
διαφορετικό θα σας πει αέρα κοπανιστό, για να χρησιμοποιήσω και την
λαϊκή ρήση. Λένε λοιπόν ότι ξέρετε, αυτό θα σας το αφαιρέσω προς το παρόν, θα σας το αφήσω ως προσωπική διαφορά μέχρι τέλος του 2018 και
από 1/1/2019 όποια κυβέρνηση έρθει θα κοπούνε. Πάω λίγο πιο πίσω το θέμα, μιλάω για τους παλιούς συνταξιούχους. Για τους καινούργιους συνταξιούχους να μην μιλήσω. Η επικούρηση έχει δύο επιλογές ή διαλύεται εντελώς και υπάρχει εκφρασμένη άποψη που στηρίζεται από τον υπουργό
εργασίας, ότι πρέπει να κλείσει η επικούρηση, που σαν ένα από τα τρία
(βάθρα) των συντάξεων αποδοχών κύρια σύνταξη επικούρηση και εφάπαξ. Άρα η επικούρηση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη σύνταξη για να περάσουν όλες οι συντάξεις πάνω από 1200-1300 ευρώ, για να πέσει το κούρεμα στη συνέχεια γιατί τις μικρές συντάξεις δεν τις πειράζουμε ενώ τις
μεγάλες συντάξεις τις πειράζουμε. Και στο εφάπαξ. όπως θα είδατε την συζήτηση που γίνεται, έχει γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση ένα 15-20%,
απλώς οι θεσμοί πάνε στο 40%. Άρα κατά την άποψη την δική μου, και κλείνω με αυτό, με απόλυτο σεβασμό στην άποψη του καθενός, αλλά ιστορικά, από την χούντα και μετά, ,μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου με παρέλευση του χρονικού διαστήματος που υλοποιείται αυτό δεν έχει ξαναγραφτεί στην πολιτική ιστορία αυτού του τόπου και νομίζω ότι αν αφεθεί μια τέτοιου είδους εξέλιξη, όποιους δικαστικούς αγώνες
και να κάνουμε, εγώ θέλω να είμαι καθαρός (…)να παλέψουμε. Πήγαμε τότε θυμάμαι με τον τότε Πρόεδρό σας, τον Μανώλη τον Φωτόπουλο, τον Γκίκα τον συχωρεμένο, τον Γιώργο από την Αγροτική Τράπεζα, τον Μυλωνά,
να ξεκινήσουμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βγήκε η απόφαση, την
έγραψαν στα παλιά τα παπούτσια. Έρχεται τώρα , υλοποιείται από το (ΣΤΕ)
η απόφαση, επίσης στα παλιά τα παπούτσια. Δηλαδή εάν αυτές οι αποφάσεις δεν στηριχτούν και εγώ πραγματικά κάνω μια έκλυση και στο Συνταξιουχικό Κίνημα και στο Εργατικό Κίνημα γιατί είναι εδώ ο Πρόεδρος , σε
ένα δυναμικό χώρο, δεν έχουν απαίτηση να υλοποιούνται που κάνουν αγώνες, και η ΑΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, και η απόφαση αυτή είναι 15 αποφάσεις.
Δεν είναι μία απόφαση. Εύχομαι και πιστεύω προσωπικά ότι η δυναμική
και από το συνταξιοδοτικό και από το εργατικό κίνημα, κάποιοι που πιστεύουνε ότι πεθάνανε, ή κάποιοι που πιστεύουν «εντάξει μωρέ δεν υπάρχουν κινητοποιήσεις», η άποψη η δική μου και ζώντας στους κοινωνικούς
αγώνες, όπως ζήσαμε πριν μερικά χρόνια αυτά τα κινήματα στις πλατείες,
νομίζω ότι από αυτά που έρχονται, θα πρέπει πριν έρθουν και εφαρμοστούν τα μέτρα, να πάρει τις ευθύνες και το συνταξιουχικό κίνημα, σωστά
είπε κάποιος προηγούμενα, δεν μπορεί 2.700.000 άνθρωποι να ζουν την
Ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι αδιανόητο. Και δεν μπορεί οι 2.700.000 να
μην νομιμοποιούνται όπως είναι η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, να μιλάνε με τον πρωθυπουργό, να μιλάνε με τους αρχηγούς των κομμάτων. Είναι το 1/3 της
κοινωνίας μας. Το 1/3 της κοινωνίας μας δεν είναι μόνο να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, θέλει να συνδιαλέγει και με τον Πρωθυπουργό, με τους
Υπουργούς, όχι να πάει σαν τον φτωχό επαίτη, να πάει να δει τι θα κάνουν.
Το λέω ειλικρινά με ευθύνη στον λόγο μου, ούτε να κάνω πολιτική. Είναι
όμως μια στιγμή που πρέπει η κοινωνία να αντιδράσει. Σας ευχαριστώ.
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ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
Από τον Ταμία Γιώργο Αναγνωστόπουλο
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θέλω να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που σας βλέπω σε κάθε μας εκδήλωση , όπως
την σημερινή συνέλευση. Σας χαιρετώ, λοιπόν, όλους μαζί
και τον καθένα ξεχωριστά.
Λυπάμαι όμως που δεν βλέπω πολλούς παλιούς συναδέλφους της σειράς μου, οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν φύγει από κοντά μας για το μεγάλο ταξίδι και βλέπουμε για τελευταία φορά μόνο τα ονόματά τους και τις φωτογραφίες τους κάθε φορά στην Εφημερίδα μας και τους αποχαιρετούμε με ένα στεφάνι που τους καταθέτουμε για την μνήμη τους. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως βλέπετε, είμαι και εγώ μεγάλης ηλικίας που διαχειρίζομαι τόσα χρόνια με όλους τους συναδέλφους του Δ.Σ. που πέρασαν το πιο υπεύθυνο, σημαντικό και επικίνδυνο πόστο του Σωματείου μας, το ταμείο. Μου αρέσει και
με ευχαριστεί που προσφέρω και εγώ αυτή τη μικρή βοήθειά μου σε ένα πολύ καλό,
προοδευτικό και πρωτοπόρο Σωματείο, που παρόλη την κρίση που περνούμε με την σημερινή κατάσταση, είμαστε όλοι πολύ περήφανοι γι’ αυτό και το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει.
Σκεφτόμουν λόγω ηλικίας να αποσυρθώ από αυτή την ασχολία και το πόστο του ταμία. Αλλά αγαπώ αυτό που κάνω, είναι πηγή ζωής για μένα και ίσως αυτή μου η ασχολία τόσα χρόνια, είναι που με κράτησε υγιή, πνευματικά και σωματικά, όπως και όλοι οι
συνάδελφοί μου συνεργάτες που με έπεισαν να παραμείνω και αυτή την τριετία στο Δ.Σ.
Έτσι λοιπόν με την βοήθειά τους και την εμπιστοσύνη τους, αλλά και την δικιά σας
ψήφο βρίσκομαι και πάλι εδώ με το ίδιο πόστο του ταμία.
Θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα τον ταμειακό απολογισμό και προϋπολογισμό του ταμείου μας του έτους που μας πέρασε, 2015.
Δεν θα σας κουράσω πολύ, όπως κάναμε πρώτα, διαβάζοντας σας αναλυτικά όλες
τις δαπάνες.
Θα σας πω μόνο τα συνολικά ποσά των εσόδων και εξόδων της λειτουργίας του Σωματείου το έτος 2015.
Ο Απολογισμός αυτός έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου. Σήμερα σας καλέσαμε εδώ για να ζητήσουμε και την δικιά σας έγκριση ή όχι.
Όλα τα δικαιολογητικά υπάρχουν στο ταμείο του Σωματείου, αποδείξεις, εντάλματα,
γραμμάτια, τιμολόγια, φόρος Φ.Π.Α.
Όποιος συνάδελφος έχει κάποια απορία ή αμφιβολία, μπορεί να περάσει από το ταμείο να τον ενημερώσουμε καλύτερα και εκτενέστερα.
Σας ευχαριστώ πολύ!
Ετήσιες εισφορές μελών
Μείον εισφορές Μουσείου συμφ. με καταστ. Σωματείου
Υπόλοιπο καθαρές εισφορές ταμείου
Δωρεές μελών
Σύνολο εσόδων με υπόλοιπο ταμείου 2014
Συνολικό ποσό χρημάτων για λειτουργία Σωματείου 2016
Σύνολο εξόδων έτους 2015

141.636,00
23.615,00
118.021,00
12.815,00
10.800,25
141.636,25
190.854,23

Υπόλοιπα χρήματα που παρέμειναν στο ταμείο
για τη λειτουργία του Σωματείου μας 2016
1ον: Βιβλιάριο πολ.Τ.Π. 827
2ον: Βιβλιάριο πολ.Τ.Π. 762
3ον: προθεσμιακή κατάθεση
4ον: Υπόλοιπο ταμείου σε μετρητά
Σύνολο

22.824,45
3.185,95
80.000,00
3.437,87
109.448,27

Κατάσταση κινήσεων - υπολοίπων χρηματικών διαθεσίμων έτους 2015
Ειδος χρηματικού διαθεσίμου
Λογ Νο 5182-03793-827

Α τριμηνο
4.048,24

Β τριμηνο
20.418,24

2.238,86

6.144,58

7.229,88

3.185,95

Προθεσμιακή Κατάθεση

120.000,00

100.000,00

100.000,00

80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

126.287,10

126.562,82

133.824,23

106.010,40

Λογ Νο 5182-03793-762

Γ Τρίμηνο
Δ Τρίμηνο
26.594,35
22.824,45

Σημείωση: Τα παραπάνω χρηματικά διαθέσιμα τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς
Η προθεσμιακή κατάθεση ανανεώθηκε
α.
την 17-3-2015 για 3 μήνες (επιτόκιο 1,75%) και αποφέρει τόκους 536,67 ευρώ
- 15% ΦΕ 80,50 = 456,17 ευρώ
β1.
Την 17-6-2015 και πριν την ανανέωση κρατήθηκαν 20.000,00 ευρώ για κάλυψη ταμειακών αναγκών
β2. την 17-6-2015 (ποσό 100.000 ευρώ)για 3 μήνες (επιτόκιο 1,7%) και αποφέρει
τόκους 434,44 ευρώ - 15% ΦΕ 65,17 =369,27 ευρώ
γ.
την 17-9-2015 για 3 μήνες (επιτόκιο 1%) και αποφέρει τόκους 252,78 ευρώ 15% ΦΕ 37,92 = 214,86 ευρώ
δ1.
Την 21-12-2015 και πριν την ανανέωση κρατήθηκαν 20.000,00 ευρώ για κάλυψη ταμειακών αναγκών
δ2. την 21-12-2015 (ποσό 80.000 ευρώ) για 3 μήνες (επιτόκιο 0,75%) και αποφέρει
τόκους 151,67 ευρώ - 15% ΦΕ 22,75 = 128,92 ευρώ
Είδος Εσόδου
Εισφορές Συνταξιούχων μέσω της
σύνταξης
Αφαιρούνται τα δικαιώματα Μουσείου σύμφωνα με καταστατικό
Υπόλοιπο
Δωρεές Μελών
Διάφορα
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΟ

1.958,87

Α τριμηνο

Β τριμηνο

Γ Τρίμηνο

35.658,00

35.370,00

35.394,00

5.953,00

5.895,00

5.898,00

29.705,00

29.475,00

29.496,00

9.125,00
401,25
39.231,25

1.635,00

610,00

Δ Τρίμηνο

ΣΥΝΟΛΟ

35.214,00 141.636,00
5.869,00

23.615,00

29.345,00 118.021,00
1.332,00

12.702,00

31.110,00
30.106,00 30.677,00 130.723,00
Το ποσό αυτό βρίσκεται στο ταμείο (31-12-2015) ως μετρητά για
την αντιμετώπιση αναγκών σωματείου.

Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, Έφορος του Σωματείου
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Χαιρετίζω με τη σειρά μου την Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας. 22 χρόνια προσφοράς σ’ αυτό το πόστο ευθύνης του Σωματείου, θεωρώ ότι λειτούργησα και λειτουργώ με κριτήριο το γενικό σύνολο και όχι το ατομικό. Προσπαθώ να είμαι σωστή
και να ανανεώνω την εκτίμηση που έχετε προς το πρόσωπό μου. Η ευθύνη μου ως Έφορος στον τομέα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και
όχι μόνο, αποτελεί σημαντική ενασχόληση καθώς με φέρνει καθημερινά σε επαφή με όλους τους συναδέλφους που έρχονται στο Σωματείο και καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθώ και να βοηθήσω όσο μπορώ από την πλευρά μου. Έτσι μαζί με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθούμε να δώσουμε αίγλη και λάμψη στο Σωματείο μας. Και τώρα θα σας διαβάσω την διαχείριση του ταμείου των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και από την Ελεγκτική Επιτροπή.

Ταμειακός Απολογισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων έτους 2015

Βιβλιάριο Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμός 5182-035793-819
31-12-2014
Υπολ. 31-12-2015

3.580,00
2.305,00

Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιάς

Η Έφορος
Φωτεινή
Κουλοβασιλοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας
Νίκος Μητροκώτσας
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Μαντάς
Μιχάλης
Γενικός Γραμματέας
της Ελεγκτικής
Επιτροπής του
Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην ετήσια γενική συνέλευση
του Σωματείου μας. Θα σας διαβάσω την
ετήσια έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής
του Σωματείου μας.
Πρακτικό 83
Ετήσια Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία του Σωματείου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της η Ελεγκτική
Επιτροπή του Σωματείου, προκειμένου
να συντάξει τον Ετήσιο Ταμειακό Έλεγχο,
καθώς και τα πεπραγμένα του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο του Καταστατικού.
Παρόντες: Χειμώνας Ευάγγελος, Μαντάς Μιχαήλ, Βαλιανός Πέτρος, Γερεντέ
Αικατερίνη, Γεωργιλάς Αντώνιος

Ταμειακός Έλεγχος
Όπως προκύπτει απ’ τον έλεγχο ο
οποίος έγινε σε όλα τα παραστατικά στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης του Σωματείου για το έτος 2015, τόσο τα γραμμάτια εισπράξεων όσο και τα εντάλματα
πληρωμών έχουν εκδοθεί νόμιμα. Υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο ταμείου του Σωματείου.
Ο ταμεικός απολογισμός του 2015, ο
ισολογισμός του 2015 και ο προϋπολογισμός του 2016, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί.
Το κεφάλαιο του ταμείου στις 31/12/15
ανέρχεται σε 109.448,27 ευρώ εκ των
οποίων 22.824, 45 ευρώ αποτελούν κατάθεση σε βιβλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. λογαριασμού 5182-035793827 καθώς και το ποσόν 3.185,95 ευρώ
κατάθεση σε δεύτερο βιβλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. λογαριασμού
5182-035793-762.
Στο ταμείο του Σωματείου υπάρχει ποσό 3.437,87 ευρώ και ποσό 80.000,00 ευρώ σε προθεσμιακή κατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς.
Ο λογαριασμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 31/12/15, εμφανίζεται ως
εξής:
Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.483,00
ευρώ, εκ των οποίων 2.305,00 ευρώ
αποτελούν κατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. λογαριασμού 5182-035793819 στα χέρια της εφόρου ευρίσκεται το
ποσό 178,00 ευρώ.

Πεπραγμένα Σωματείου
Το Δ.Σ. του Σωματείου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κινήθηκε με συνέπεια
στις αποφάσεις του, καθώς και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Οι μεγάλες ανατροπές που έγιναν τα
τελευταία χρόνια δεν αφορούν μόνο ρυθμίσεις που μειώνουν τις παροχές, αλλά
έχουν σχέση με τη σταδιακή απονεύρωση των συλλογικών δικαιωμάτων.
Χάνονται δικαιώματα, όπως οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, οι συλλογικές
διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η απεργία. Όλα αυτά
που χάσαμε και άλλα που χάνονται κάθε
μέρα μπορούμε να διεκδικήσουμε τη δυναμική επίλυσή τους, έχοντας ενεργή
παορυσία στα σωματεία και συμμετοχή
σε όλες τις εκδηλώσεις τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
50-00-00-0000
54-04-00-0000
60-00-00-0000
60-03-00-0000
61-00-00-0057
61-00-06-0057
61-01-01-1000
62-03-00-0000
62-03-00-0057
62-03-02-0000
62-03-03-0000
62-98-00-0036
63-04-00-0000
63-98-02-0000
63-98-08-0000
63-98-99-0000
63-98-99-0001
64-07-02-0057
64-07-03-0057
64-08-01-0057
64-08-03-0000
64-98-05-0000
64-98-05-0036
64-98-05-0057
64-98-05-0400
64-98-05-0436
64-98-05-0457
64-98-05-0600
64-98-05-0700
64-98-05-1000
64-98-05-1036
64-98-05-1100
64-98-05-1200
64-98-05-1300
64-98-05-1336
64-98-05-1357
64-98-05-1536
64-98-05-1657
64-98-05-1700

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 23%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 23%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 23%
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13%
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΦΙΑ
ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ)
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 23%
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 23%
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 23%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 23%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΓΣΣΕ
ΈΞΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΦΠΑ 13%
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
50-04-00-0000
50-07-00-0000
60-00-00-0000
60-03-00-0000
61-00-00-0057
61-00-00-0000
61-00-06-0057
61-01-01-1000
62-03-00-0000
62-03-00-0057
62-03-02-0000
62-03-02-0057
62-98-00-0036
63-04-00-0000
63-98-08-0000
63-98-99-0000
63-98-99-0001
64-07-02-0057
64-07-03-0057
64-07-04-0035
64-08-01-0000
64-08-01-0057
64-08-03-0000
64-08-03-0036
64-08-03-0057
64-98-05-0000
64-98-05-0036
64-98-05-0057
64-98-05-0300
64-98-05-0357
64-98-05-0436
64-98-05-0457
64-98-05-0600
64-98-05-0700
64-98-05-0800
64-98-05-1000
64-98-05-1100
64-98-05-1300
64-98-05-1536
64-98-05-1700
64-98-05-1800
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ΙΑΝΟΥΑ-

962,75
1.219,51

0,24
76,63

22,71
147,33
275,49
966,96
90,25

290,05
3,24
319,00
75,45
1.198,72
300,00

400,00
650,00
436,98

1.020,00
73,36
325,20
750,00
200,00
9.803,87

ΦΕΒΡΟΥΑ- ΜΑΡΤΙΟΣ
-80,00
-160,00
0,00
0,00
962,75
962,75
1.513,89
497,72
0,00
0,00
400,00
800,00
800,00
0,00
0,20
-0,25
311,62
77,44
787,50
0,00
478,47
0,00
12,89
0,00
139,44
275,49
0,00
2.028,56
564,01
90,25
277,52
80,00
240,79
286,98
350,20
202,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
64,95
103,00
49,88
0,00 1.000,00
8.407,08
0,00
1.819,51
909,68
0,00
400,00
540,00
540,00
320,00
0,00
358,42
145,06
3.979,00 1.974,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.265,73
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
27.673,99 9.506,94

ΣΥΝΟΛΟ
-240,00
0,00
2.888,25
2.011,61
1.219,51
1.200,00
800,00
0,19
465,69
787,50
478,47
35,60
286,77
550,98
3.559,53
458,02
80,00
527,77
552,60
290,05
3,24
323,00
140,40
1.351,60
1.300,00
8.407,08
2.729,19
800,00
1.730,00
320,00
940,46
5.953,00
2.000,00
1.020,00
73,36
325,20
2.265,73
750,00
600,00
46.984,80
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕ/ΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΘ Λ/ΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ/ΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 23%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 23%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 23%
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΦΠΑ 23%
ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13%
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ)
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 23%
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 23%
ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6,5%
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 23%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 23%
ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΣΜΙΝΘΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΓΣΣΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

1.461,09
497,72
1.200,00

962,75
497,72
0,00

412,00
800,00
0,16
326,29
0,00
0,00
0,00
597,06
87,10
80,00
0,00
0,00

412,00
0,00
0,24
76,63
784,00
60,98
27,37
153,07
1.148,48
87,10
80,00
528,82
1.005,00

51,96
201,70
51,00

0,00
0,00
0,00

19,43
99,95
17,44
3.761,51
394,00
0,00
0,00
200,00
360,00

821,74
0,00
1.201,95
0,00
0,00
1.883,00
0,00
200,00
540,00
802,00
280,00
1.963,00
0,00
2.265,73
350,00
150,00
16.281,58

320,00
1.968,00
100,00
0,00
400,00
13.406,41

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
20,00
20,00
-28,00
-28,00
962,75
3.386,59
756,95
1.752,39
0,00
1.200,00
200,00
200,00
412,00
1.236,00
1.600,00
2.400,00
-0,07
0,33
39,49
442,41
784,00
1.568,00
0,00
60,98
0,00
27,37
0,00
153,07
833,82
2.579,36
135,55
309,75
80,00
240,00
151,40
680,22
679,05
1.684,05
1.200,00
1.200,00
0,00
51,96
0,00
201,70
0,00
51,00
230,13
230,13
15,00
15,00
867,61
1.708,78
39,82
139,77
716,31
1.935,70
0,00
3.761,51
0,00
394,00
0,00
1.883,00
500,00
500,00
200,00
600,00
360,00
1.260,00
0,00
802,00
500,00
1.100,00
1.964,00
5.895,00
100,00
200,00
2.237,76
4.503,49
250,00
1.000,00
0,00
150,00
15.807,57 45.495,56
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Κωδικός Λογιστικής

Περιγραφή

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

50-04-00-0000

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕ/ΙΑΣ

12,00

28,00

20,00

60,00

50-07-00-0000

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΘ Λ/ΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ/ΙΑΣ

-12,00

-24,00

-20,00

-56,00

60-00-00-0000

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

962,75

1.508,47

1.232,88

3.704,10

60-03-00-0000

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

497,72

979,10

766,58

2.243,40

61-00-00-0000

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

320,00

320,00

61-00-06-0057

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 23%

62-03-00-0000

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

62-03-00-0057

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 23%

62-03-02-0000

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

62-98-00-0036

ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13%

62-98-00-0036

ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13%

63-04-00-0000

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ

63-04-00-0000

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ

63-98-08-0000

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

63-98-99-0000

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

63-98-99-0001

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

63-98-99-0001

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

64-07-02-0057

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 23%

64-07-03-0057

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 23%

64-07-04-0035

ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6,5%

48,77

64-08-01-0057

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 23%

45,53

64-08-03-0000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

64-08-03-0036

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

64-08-03-0057

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

64-98-05-0000

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

64-98-05-0057

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 23%

64-98-05-0600

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ

64-98-05-0700

ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

64-98-05-1000

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΓΣΣΕ

64-98-05-1100

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

64-98-05-1335

ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ

1.135,21

1.135,21

64-98-05-1336

ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ

411,50

411,50

64-98-05-1357

ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ

151,22

151,22

64-98-05-1557

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

2.237,76

2.237,76

64-98-05-1700

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

1.200,00

0,62

0,68

683,70

192,18

875,88

805,00

805,00

37,51

40,31

77,82
0,00

140,66

150,43

291,09
0,00

140,77

880,66

409,85

1.431,28

87,10

87,10

87,10

261,30

80,00

141,38

221,38
0,00

218,10

218,10
289,85

190,75

132,09

177,62
2,56

2,56

94,43

29,95

315,13

17,44

27,59

45,03

123,00

1.200,00

1.323,00

32,50

238,28

800,00

1.200,00

1.460,00

1.460,00

480,00

480,00

3.935,00

5.898,00

205,78

1.963,00

620,00
6.043,44

289,85
48,77

400,00

ΣΥΝΟΛΟ

Εκθεση

1.200,00
0,06

8.987,12

200,00

820,00

12.857,40

27.887,96

για τον Ταμειακό Απολογισμό του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
για το χρονικό διάστημα από 1/1-31/12/2015

O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’
τάξεως με Αρ. Αδείας 17865 Ο.Ε.Ε., παρουσιάζω τον Ταμειακό
Απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, όπως παρακάτω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ
Τα ΕΣΟΔΑ του σωματείου προέρχονται από:
α. Τις εισφορές των συνταξιούχων ΗΣΑΠ ως κράτηση επί
της σύνταξης, η οποία αποδίδεται μηνιαίως στο σωματείο με
τραπεζική επιταγή. Το ύψος των εισφορών ανήλθε κατά την
περίοδο 1/1-31/12/2015 σε 141.636,00 ευρώ, όπως αναλυτικά
κατά μήνα φαίνεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Από
το ποσό αυτό καταβλήθηκε στο Μουσείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ,
ποσό 23.615,00 Ευρώ η καταβολή του οποίου προβλέπεται
στο καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών
141.636,00 – 23.615,00 = 118.021,00 Ευρώ
β. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρητά), έναντι ισόποσης απόδειξης. Το ύψος
των εν λόγω δωρεών ανήλθε κατά την περίοδο 1-1/131/12/2015 σε 12.702,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στο
Παράρτημα «Α» της παρούσας,
γ. Τις αποδόσεις (τόκοι) των προθεσμιακών καταθέσεων
που διαθέτει το σωματείο και οι οποίες ανήλθαν έπειτα από
τρίμηνες ανανεώσεις σε καθαρό ποσό (μετά την αφαίρεση των
φόρων 15%), σε 1040,3 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στο
Παράρτημα «Α» της παρούσας.
Το σωματείο διαθέτει:
◗ τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται
στη τράπεζα Πειραιώς:
• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-827 στον οποίο

κατατίθενται τα τρέχοντα έσοδα (εισφορές συνταξιούχων
κλπ) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών
εξόδων του σωματείου. Αναλήψεις από τον λογαριασμό
αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου,
ή τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ. Το ύψος των επιτρεπόμενων αναλήψεων είναι 420,00 ευρώ την εβδομάδα
σύμφωνα με τα ισχύοντα capital control.
• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος
χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος για την κατάθεση ή ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων.
Η προθεσμιακή κατάθεση ύψους 120.000,00 ευρώ μειώθηκε σε 100.000,00 ευρώ την 17-6-2015 και σε
80.000,00 την 21-12-2015 για κάλυψη ταμειακών αναγκών.
Κατάσταση υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών κατά
μήνα, φαίνεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας.

ΕΞΟΔΑ
Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ
του Σωματείου, και η πληρωμή τους δικαιολογείται με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ).
Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μικροέξοδα από ταμειακή μηχανή), τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ και η καταχώρισή
τους γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Τα έξοδα ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στον συνημμένο Ταμειακό Απολογισμό Εξόδων, Παράρτημα «Β» της παρούσας.
Ειδικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Η δαπάνη μισθοδοσίας στην οποία περιλαμβάνονται οι
ασφαλιστικές εισφορές και οι αναλογούντες φόροι, ανήλθε
στο ποσό των 19.437,73 ευρώ.

• Οι δαπάνες για την έκδοση και εκτύπωση του ετήσιου ημερολογίου καθώς και για την έκδοση της εφημερίδας ανήλθαν σε 11.850,00 και 13.509,55 ευρώ (Α/Α 18) και (Α/Α
26) αντίστοιχα.
• Η δαπάνη του δημοσιογράφου για την έκδοση της εφημερίδας, ανήλθε σε 4.800,00 ευρώ .
• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή του ημερολογίου και της εφημερίδας ανήλθαν στο ποσό των 7800,58 ευρώ.
• Η δαπάνη από εκδηλώσεις του Σωματείου (κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας κλπ) ανήλθε στο ποσό των 16562,19
ευρώ.
• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου
καθώς και του Μουσείου ανήλθε στο ποσό των 4.632,00
ευρώ.
• Η δαπάνη νομικών υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των
4.939,51ευρώ.
• Δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση στο Μουσείο ύψους
2.000,00 ευρώ.
• Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. οικονομικού έτους 2015 ανήλθε στο ποσό των
1.652,93 ευρώ και αποδίδεται σε πέντε μηνιαίες δόσεις
με αρχή την 30-10-2015 και τελευταία την 27-2-2016.
• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των 3.420,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για συνδρομές στην ΑΓΣΣΕ ανήλθε στο ποσό
των 1.900,00 ευρώ. Την 8-1-2016 καταβλήθηκαν συνδρομές μηνός ΟΚΤ – ΝΟΕ – ΔΕΚ 2015 ποσού 480,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε
στο ποσό των 5.350,00 και 4.000,00 ευρώ αντίστοιχα.
Λόγω των capital control και επειδή το Μουσείο δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό το Σωματείο ανέλαβε για λογαριασμό του Μουσείου την πληρωμή ανελαστικών δαπανών (μι-
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

50-04-00-0000

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕ/ΙΑΣ

0,00

20,00

24,00

44,00

50-07-00-0000

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΘ Λ/ΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ/ΙΑΣ

0,00

-20,00

-24,00

-44,00

60-00-00-0000

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

905,52

550,00

550,00

2.005,52

60-03-00-0000

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

685,46

499,66

260,75

1.445,87

61-00-00-0057

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 23%

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

61-00-06-0057

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 23%

412,00

412,00

412,00

1.236,00

61-01-01-1000

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

800,00

800,00

0,00

1.600,00

62-03-00-0057

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 23%

194,72

0,00

446,00

640,72

62-03-02-0000

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

780,85

2.000,00

1.798,25

4.579,10

62-98-00-0036

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13%

211,00

211,00

63-98-02-0000

ΕΝΦΙΑ

63-98-08-0000

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

63-98-99-0000

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

63-98-99-0001

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

64-07-02-0057

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 23%

64-07-03-0057

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 23%

64-08-01-0000

0,00
330,59

330,59

0,00

661,18

1.287,23

1.896,65

3.953,84

7.137,72

130,65

56,14

16,49

203,28

80,00

80,00

80,00

240,00

0,00

430,60

0,00

430,60

42,19

70,02

0,00

112,21

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

0,00

0,00

5,00

5,00

64-08-01-0057

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 23%

0,00

0,00

344,00

344,00

64-08-03-0036

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

392,33

370,42

361,15

1.123,90

64-08-03-0057

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

0,00

15,00

139,88

154,88

64-98-05-0000

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

5.520,00

2.446,45

478,47

8.444,92

64-98-05-0057

ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 23%

1.989,54

6.674,12

1.111,86

9.775,52

64-98-05-0400

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

64-98-05-0436

ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

195,77

0,00

0,00

195,77

64-98-05-0457

ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

0,00

447,15

0,00

447,15

64-98-05-0600

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ

800,00

400,00

200,00

1.400,00

64-98-05-0700

ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

360,00

270,00

270,00

900,00

64-98-05-0800

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΣΜΙΝΘΗ

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

64-98-05-1000

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΓΣΣΕ

64-98-05-1100

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

64-98-05-1300

ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ

64-98-05-1557

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

64-98-05-1657

ΕΚΔΟΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

64-98-05-1700

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

σθοδοσία, ικα, φόρους). Τα έξοδα
αυτά συμφηφίζονται με τα μηνιαία
δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος κάθε μήνα. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό από το Μουσείο
ανέρχεται με 31-12-2015 στο ποσό των 1.838,99 ευρώ.
Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών – φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.
• Η υπάλληλος του Σωματείου
Αντωνίου Ελευθερία έλαβε
άδεια κυήσεως την 16-9-2015
και από 16-1-2016 βρίσκεται
σε ειδική άδεια προστασίας
μητρότητας διάρκειας 6 μηνών. Κατά τη διάρκεια της
απουσίας της και για την ομαλή λειτουργία της γραμματειακής υποστήριξης προσλήφθηκε η Μανάσκου Αλεξάνδρα με μηνιαίες αποδοχές
550,00 ευρώ.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η
φορολογική δήλωση του σωματείου.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η
οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στο Υπ.
Οικονομικών (taxis) και έγινε
διασταύρωση με την αντίστοιχη χορηγούμενη βεβαίωση
αποδοχών στο προσωπικό.
• Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η

προβλεπόμενη από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων καθώς και από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος κατάσταση ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ για διασταύρωση
στοιχείων έτους 2014.
• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές
εισφορές της μισθοδοσίας στο
ΙΚΑ.
• 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 ηλεκτρονικά στο
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στις 22-102015 η προβλεπόμενη Ετήσια
κατάσταση προσωπικού.

0,00

1.957,00

1.955,00

1.957,00

5.869,00

0,00

200,00

20,00

220,00

2.237,76

0,00

2.264,81

4.502,57

0,00

0,00

11.100,00

11.100,00

250,00

250,00

500,00

1.000,00

21.851,61

20.153,80

28.480,50

70.485,91

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΗΣΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΕΣΟΔΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΚΟΙ ΑΠΌ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

109.300,00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦ.ΣΩΜΑΤ.
10.000,00 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
700,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΗΜ.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός οικονομικού έτους 2015 του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
για έγκριση.
Ο Λογιστής
Αθανάσιος Κ. Μανάσκος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ

120.000,0

ΠΟΣΟ
6.500,00
15.000,00
3.600,00

ΔΑΚΤΥΛ.ΠΛΑΣΤ.ΑΝΤΙΓΡ.ΕΓΓΡΑΦ.

7.000,00

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΩΝ & ΘΑΝΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ

6.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΩΜ.

8.000,00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΩΜ.

12.000,00

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛ)

3.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ YΠΟΘ.ΣΩΜ.

6.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.400,00

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤ.

3.000,00

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

3.500,00

ΕΚΔΟΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

10.000,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΕΩΣ
ΣΩΜΑΤ.

2.000,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΓΣΣΕ

2.000,00

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
- ΦΜΥ
ΚΟΙΝ.ΠΟΛΥΚΑΤ-ΑΠΡΟΒΛ.ΕΞΟΔΑ
&ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

21.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ

120.000,0

7.000,00
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
50-04-00-0000
50-07-00-0000
60-00-00-0000
60-03-00-0000
61-00-00-0000
61-00-00-0057
61-00-06-0057
61-01-01-1000
62-03-00-0000
62-03-00-0057
62-03-02-0000
62-03-02-0057
62-03-03-0000
62-98-00-0036
63-04-00-0000
63-98-02-0000
63-98-08-0000
63-98-99-0000
63-98-99-0001
64-07-02-0057
64-07-03-0057
64-07-04-0035
64-08-01-0000
64-08-01-0057
64-08-03-0000
64-08-03-0036
64-08-03-0057
64-98-05-0000
64-98-05-0036
64-98-05-0057
64-98-05-0300
64-98-05-0357
64-98-05-0400
64-98-05-0436
64-98-05-0457
64-98-05-0600
64-98-05-0700
64-98-05-0800
64-98-05-1000
64-98-05-1100
64-98-05-1200
64-98-05-1300
64-98-05-1335
64-98-05-1336
64-98-05-1357
64-98-05-1557
64-98-05-1657
64-98-05-1700
64-98-05-1800

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕ/ΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΘ Λ/ΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ/ΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 23%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 23%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 23%
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΦΠΑ 23%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13%
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΦΙΑ
ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ)
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 23%
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 23%
ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6,5%
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 23%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 23%
ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΣΜΙΝΘΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΓΣΣΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

την Αθήνα σήμερα 14 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον
ημιώροφο του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ συνάδελφος Ευθύμιος Ρουσιάς χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής συνάδελφο Ευάγγελο Χειμώνα για την έναρξη της Συνέλευσης.
Ως Γραμματέας της Συνέλευσης προτάθηκε η κα. Γιαννούλα Πηνελόπη.
Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, μετά τη διαπίστωση απαρτίας βάσει
του άρθρου 14 του καταστατικού, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους
και πρότεινε την τήρηση 1 λεπτού σιγή στη μνήμη των συναδέλφων
που απεβίωσαν.
Ο Πρόεδρος προσφώνησε και κάλεσε στο βήμα τους κ.κ.
Μουλίνο Νίκο Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο Πρόεδρο της ΠΟΣ – ΔΕΗ
Μπιρμπιλή Αντώνιο Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου
Συνταξιούχων ΟΤΕ
Σταύρου Γεώργιο Πρόεδρο του Συνδέσμου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων
Αποστολόπουλο Βασίλη Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών (ΠΟΣΣ)
Γουρδούπη Μαντώ Αντιπρόεδρο του Σωματείου Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Ρενιέρη Ελευθέριο Πρόεδρο του Σωματείου Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ
Αποστολιδη Λουκά Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου μας
Παναγιώτη Τασιό μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων
ΣΤΑ.ΣΥ.
Κοντούλη Κώστα Αντιπρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΣΑ.
Οι ανωτέρω τοποθετήθηκαν στα προβλήματα που απασχολούν λόγω της κρίσης συνταξιούχους και εργαζόμενους. Παρότρυναν επίσης
τη συνέχιση των προσπαθειών που γίνονται με πνεύμα αγωνιστικό για

Σ

ΕΤΟΥΣ 2015

Α Τριμ

2.888,25
2.011,61
1.219,51
960,00
800,00
0,19
465,69
787,50

Β Τριμ
20,00
-28,00
3.386,59
1.752,39
200,00
1.200,00
1.236,00
2.400,00
0,33
442,41
1.568,00
60,98

Γ Τριμ
60,00
-56,00
3.704,10
2.243,40
320,00

27,37
153,07

77,82
291,09

478,47
35,60
286,77
550,98
3.559,53
458,02
80,00
527,77
552,60

290,05
3,24
940,46
323,00
140,40
1.351,60

1.300,00
8.407,08
2.729,19
800,00
1.730,00
320,00
5.953,00
2.000,00
1.020,00
73,36
325,20
2.265,73
750,00
600,00
46.984,80
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την επίλυση των προβλημάτων αυτών και τη διεκδίκηση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε στο βήμα τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας προκειμένου να αναγνώσουν τα θέματα ημερησίας διάταξης και να τα θέσουν προς έγκριση από τα παρευρισκόμενα μέλη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (εκδρομές)
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός έτους 2016
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη Δράση του
Σωματείου
7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
9. Έγκριση Ψηφίσματος
Κατόπιν τον λόγο έλαβε ο Γεν. Γραμματέας του Σωματείου Μητροκώτσας Νίκος ο οποίος διάβασε τον Απολογισμό Δράσης του Δ.Σ. για
το έτος 2016.
Στη συνέχεια ο Ταμίας Αναγνωστόπουλος Γιώργος ενημέρωσε το
σώμα για τα οικονομικά του Σωματείου, ο Τεχνικός Σύμβουλος του
Σωματείου Μανάσκος Αθανάσιος για εκτενέστερη ανάλυση των οικονομικών και έπειτα η Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κα. Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή με τον απολογισμό των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

2.579,36
309,75
240,00
680,22
1.684,05
1.200,00
51,96
201,70
51,00
230,13
15,00
1.708,78
139,77
1.935,70
3.761,51
394,00
1.883,00
500,00
600,00
1.260,00
802,00
1.100,00
5.895,00

1.200,00
0,68
875,88
805,00

1.431,28
261,30
221,38
218,10
289,85
48,77

1.000,00
150,00
45.495,56

2.000,00
1.236,00
1.600,00
640,72
4.579,10

211,00
661,18
7.137,72
203,28
240,00
430,60
112,21
5,00
344,00

177,62
2,56
315,13
45,03
1.323,00

1.123,90
154,88
8.444,92

238,28

9.775,52

1.200,00
1.460,00

1.100,00
195,77
447,15
1.400,00
900,00
1.400,00
0,00
5.869,00

480,00
5.898,00

200,00

4.503,49

Δ Τριμ
44,00
-44,00
2.005,52
1.445,87

220,00
1.135,21
411,50
151,22
2.237,76
820,00

4.502,57
11.100,00
1.000,00

27.887,96

70.485,91

ΣΥΝΟΛΟ
124,00
-128,00
11.984,46
7.453,27
520,00
4.419,51
4.632,00
4.800,00
1,20
2.424,70
7.739,60
60,98
478,47
351,79
730,93
1.212,16
14.707,89
1.232,35
781,38
1.856,69
2.638,71
1.248,77
56,96
1.013,37
56,80
2.609,62
214,91
11.799,70
280,17
13.301,10
3.761,51
394,00
2.400,00
10.485,85
3.676,34
4.000,00
5.350,00
2.202,00
1.900,00
23.615,00
2.000,00
1.440,00
1.135,21
484,86
476,42
13.509,55
11.850,00
3.420,00
150,00
190.854,23

Ακολούθησε ο Γραμματέας της Ελεγκτικής Επιτροπής συνάδελφος
Μαντάς Μιχάλης με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Σωματείου συνάδελφος Ρουσιάς
Ευθύμιος ο οποίος αναφέρθηκε στη δύσκολη εποχή που διανύουν οι
απόμαχοι της εργασίας με τις συνεχείς περικοπές των συντάξεων, την
κατάργηση σχεδόν της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ζήτησε τη
συνέχεια της αγωνιστικότητας για την διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων.
Κατόπιν τον λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ. συνάδελφος Μπονάρος
Ηλίας ο οποίος αναφέρθηκε στην κακή πολιτική, οικονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που βιώνουμε, πρότεινε δυναμικές κινητοποιήσεις.
Ο Πρόεδρος του Μουσείου ΗΣΑΠ συνάδελφος Φωτόπουλος Μανώλης έλαβε τον λόγο και πρότεινε την δημοσίευση του Ταμειακού
Απολογισμού στην εφημερίδα μας και αναφέρθηκε στην διάλυση των
προτύπων του ΗΣΑΠ μετά την απορρόφησή του από την ΣΤΑ.ΣΥ..Επιπλέον ενημέρωσε για τις δράσεις και τα προβλήματα του Μουσείου.
Ο συνάδελφος Μπασιάς Τάσος αφού έλαβε τον λόγο πρότεινε τον
έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου από ορκωτό λογιστή και μίλησε για την ύπαρξη και τις δράσεις του Σωματείου.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί και αναφορές στις δράσεις του Σωματείου από τους συναδέλφους Γεωργίου Δημήτριο και Ζαχαρή Ιωάννη.
Ακολούθησε η ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης.
Εγκρίθηκαν με 1 αρνητική ψήφο τα θέματα 1-2-4-5 και το 3 ομόφωνα.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους, ανέγνωσε το επισυναπτόμενο ψήφισμα διαμαρτυρίας του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και κήρυξε τη λήξη της Συνέλευσης στις
13:00.
Αθήνα 14 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος Συνέλευσης
Η Γραμματέας Συνέλευσης
Ευάγγελος Χειμώνας
Πηνελόπη Γιαννούλα
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
υτές τις ημέρες συμπληρώνονται έξι χρόνια
από την επισημοποίηση της μεγάλης οικονομικής κρίσης, συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από
τότε που ο Πρωθυπουργός της χώρας Γεώργιος Παπανδρέου κάτω από το βάρος της επαπειλούμενης
πτώχευσης με διάγγελμα προς τον Ελληνικό λαό από
το ακριτικό Καστελόριζο, μας επέβαλε το πρώτο μνημόνιο λιτότητας, φτώχειας και ανεργίας. Από τότε τα
μνημόνια διαδέχονται το ένα το άλλο, συνοδευόμενα
από πλήθος ανεπαρκών, αναποτελεσματικών και ανεφάρμοστων μέτρων. Αισίως σήμερα είμαστε στο τρίτο μνημόνιο και κατά τα φαινόμενα βαδίζουμε προς
το τέταρτο, με μια χώρα ασταθή και απόλυτα εξαρτημένη από την καλοσύνη και ελεημοσύνη των ξένων.
Στο διάστημα των έξι αυτών χρόνων, η ελληνική οικονομία έχασε την όποια ικμάδα είχε, καταγράφοντας μόνο ζημιές, ανεργία, πόνο και δυστυχία.
Σημαντικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας δεν
αντελήφθησαν ή καλύτερα δεν θέλησαν να αντιληφθούν ότι η εποχή της δανεικής ευμάρειας τελείωσε
οριστικά και αμετάκλητα και παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε έναν κύκλο ψευδαισθήσεων και ανεκπλήρωτων προσδοκιών. Από την άλλη πλευρά όλο το πολιτικό μας σύστημα όπως αποδείχθηκε ήταν κατώτερο των περιστάσεων, κλονίστηκε συθέμελα επειδή
δεν μπόρεσε να συμφιλιωθεί με την ιδέα της χρεοκοπίας και την ανάγκη να υπερασπίσει να συνέπεια
ριζοσπαστικές πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης
και αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας είναι παραδομένες σε ένα κύκλο λαϊκισμού και πελατειακών
σχέσεων και δεν στάθηκαν ικανές να ορθώσουν το
ανάστημά τους και να υπερασπισθούν τη χώρα τους
και τους πολίτες αυτής της χώρας.
Σε αυτά τα έξι χρόνια η πατρίδα μας τα είδε όλα. Η
εξιστόρηση των γεγονότων κόβει την ανάσα. Η αρχή
είναι η διακήρυξη του τότε Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου που από το ακριτικό Καστελόριζο
υπέγραφε την παράδοση της πατρίδας μας στους τοκογλύφους δανειστές του Δ.Ν.Τ. και της Ευρώπης.
Συνέχεια είναι το περίφημο Ζάππειο 1 καθώς και το
Ζάππειο 2 του Αρχηγού της Αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά που όπως όλοι γνωρίζουμε,
τότε ήταν αντιμνημονιακός και ήταν απέναντι από τον
μνημονιακό Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε και στον Αντώνη Σαμαρά να συνυπογράψει την συμφωνία-μνημόνιο 1 για
να έχει μεγαλύτερο κύρος. Ο Αντώνης Σαμαράς αδυνατώντας να σηκώσει τους ώμους του το δυσβάστακτο φορτίο της επαπειλούμενης ατάκτου χρεοκοπίας
της χώρας, υπέγραψε και έγινε κι αυτός μνημονιακός.
Στην ίδια ακριβώς περίπτωση και ο Αλέξης Τσίπρας
για να δικαιολογήσει την μεγάλη κωλοτούμπα, κατασκεύασε σενάρια όπως: αναγκάστηκα να γίνω μνημονιακός γιατί η κακή Ευρωπαϊκή Ένωση με απείλησε, βάζοντας το πιστόλι στον κρόταφο-προτίμησε να
σώσει την ζωούλα του και να κάψει την πατρίδα του.
Έτσι ακολούθησε η γνωστή σε όλους τους Έλληνες
καταστροφική λιτότητα με βαριές συνέπειες όπως:
ύφεση, φόροι , αυξήσεις του ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, συσσίτια,
μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, κατάργηση
δώρων-Πάσχα-Χριστούγεννα, επίδομα αδείας, απολύσεις εργαζομένων, κλείσιμο καταστημάτων, βιοτεχνιών, εργοστασίων, ανεργία, φτώχεια.
Οι πολίτες χρειάστηκε όλα αυτά τα χρόνια να κάνουν μεγάλες και επώδυνες θυσίες για να καταστεί
εφικτή μια δημοσιονομική προσαρμογή. Όλα αυτά τα
χρόνια έγιναν πολύ λίγες, ως ελάχιστες μεταρρυθμίσεις. Η αιτία ήταν το αιώνιο και αμαρτωλό πολιτικό
κόστος και τα ριζωμένα από κτήσεως κράτους συμφέροντα που ταλανίζουν την χώρα.
Έπρεπε να γίνουν ριζοσπαστικές αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις όπως: μείωση του αδηφάγου κράτους
που τρώγει τα σωθικά του πληθυσμού, μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κράτος στους ιδιώτες, δικαιότερο
φορολογικό σύστημα, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πάταξη του λαθρεμπορίου, ξεσκόνισμα των
OFF SHORE εταιριών, καταπολέμηση της διαφθοράς
στην κρατική μηχανή.
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους έλληνες ότι η χώρα δεν σώζεται με συνταγές σούπας. Ηγέτες υψηλού βεληνεκούς σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή
που διανύει η χώρα μας, δεν υπάρχουν. Οι λαϊκιστές
μπορεί να διανύουν μια περίοδο ανάτασης, αλλά όλα
δείχνουν, ιστορικά, ότι οι μικρές επιτυχίες είναι πα-
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Έξι χρόνια οικονομικής κρίσης
Του Πρόεδρου του Σωματείου Ευθυμίου Ρουσιά

ροδικές και συγκυριακές. Ο λαός δυστυχώς επιλέγει
όχι με βάση την απλή λογική, αλλά με θυμό και τιμωρητικό ένστικτο. Δεν επιλέγει αυτόν που επιθυμεί,
αλλά απορρίπτει αυτόν που στέκεται απέναντί του και
ψηφίζει αυτόν στον οποίο ελπίζει. Για πολλά χρόνια
οι Έλληνες ψήφιζαν την Νέα Δημοκρατία για να μην
έλθει το ΠΑΣΟΚ ή ψήφιζαν το ΠΑΣΟΚ για να μην έλθει η Νέα Δημοκρατία. Όλοι περίμεναν το θετικό αποτέλεσμα και όχι δεδομένα.
Από την απέναντι πλευρά υπήρχε μια αντιπολίτευση, υποσχόταν τα πάντα και ήταν λίαν αρνητική στα
πάντα. Με αυτά τα δεδομένα ο λαός ενσυνείδητα παρασυρόμενος ψήφισε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
η οποία για πολλούς μήνες δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες του Ελληνικού λαού. Το ύψος και η έπαρση έκρυβε μια χαοτική σκέψη και δράση. Δεν είχε
καμία στρατηγική καθώς εξαπέλυσε στην Ευρώπη
έναν ανεκδιήγητο Υπουργό αφού πρώτα τον εξύψω-

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.

σε στους ουρανούς με την προπαγάνδα και τα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης, ως τον καλύτερο οικονομολόγο του κόσμου, ανά την Ευρώπη για να διαπραγματευτεί την οικονομική κρίση της χώρας. Ευτυχώς το Γιάνης με ένα ν, είναι ήδη ληγμένο. Οι αρνητικές συνέπειες όμως για την χώρα και τους πολίτες ήταν σαρωτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαψε να
τον δέχεται στις συσκέψεις. Κατόπιν εορτής αντιλήφθη ο Πρωθυπουργός την κατάσταση και τον αντικατέστησε. Αυτή η τραγική κατάσταση πέρασε προπαγανδιστικά στον ταλαίπωρο λαό, ως σκληρή διαπραγμάτευση. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος με τα πήγαινεέλα του Γιάνη. Η οικονομία χωρίς χρηματοδότηση
έγινε απελπιστικά ασφυκτική. Στο διάστημα αυτό συνέβησαν τραγικά γεγονότα. Η Ελλάδα τυπικά και ουσιαστικά έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις πιστωτικές υποχρεώσεις.
Πήρε παράταση καταβολής της δόσης του Δ.Ν.Τ.. Επικράτησε σε όλη την Ελλάδα πλήρης απελπισία και
αβεβαιότητα. Οι διαρροές από τις καταθέσεις των πολιτών με τον φόβο του κουρέματος των καταθέσεων
που επλανάτο στον ορίζοντα καθημερινά αυξάνονταν
επικίνδυνα. Το κούρεμα ήταν επί θύραις εάν δεν τον
προστάτευε ο φιλέλλην Γιούγκερ. Τότε από επιτακτική ανάγκη μπήκε σε ενέργεια το μεγαλοφυές σχέδιο, να κλείσουν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο.

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
Αλοοό, με ακούει κανείς;
Εδώ Συρία, Πακιστάν, Μπαγκλαντέζ, Μαρόκο, Ιράκ, Ιράν και ίσως και Ντουμπάι!...
Η Ελλάδα ρε παιδιά που πήγε; Μήπως την
είδατε πουθενά; Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι
Υπουργοί, για ποιους πολίτες δουλεύετε; Πάντως όχι για τους Έλληνες… Κάθε μέρα, κάθε
στιγμή ασχολείστε με όλες τις φυλές του πλανήτη εκτός από τα συμπατριωτάκια σας, τους
Έλληνες… Πού πήγε το ελληνικό πνεύμα, ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική ανδρεία, η
αθάνατη ελληνική ψυχή, η περηφάνια, η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία…
Όταν ξεκίνησε το δράμα των προσφύγων
όλοι οι Έλληνες πονέσανε, κλάψανε, προσφέρανε, συμμερισθήκανε την δυστυχία τους. Κανείς όμως δεν περίμενε τις διαστάσεις που θα
έπαιρνε το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, το
ξενοκρατικό εις βάρος των Ελλήνων.
Εσείς οι άρχοντες που γίνατε αρχηγοί γιατί
μείς σας κάναμε, μας ξεχάσατε, μας αγνοείτε
εντελώς, μας έχετε ξεγράψει! Τα προβλήματα
των Ελλήνων δεν σας απασχολούν πια, με μαεστρία ρίξατε σε όλα τα σημεία της χώρας αυτές τις άθλιες εικόνες της εξαθλίωσης αυτών
των ψυχών, ποντάροντας στην ευαισθησία των
Ελλήνων.
Όσο οι Έλληνες θα βιώνουν τη δυστυχία
τους, θα θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς
που έχουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους και

Επεβλήθη το λεγόμενο CAPITAL CONTROL το
οποίο υπάρχει και σήμερα παρά τις διαβεβαιώσεις
ότι θα είχε αρθεί από την αρχή του 2016. Τα αποτελέσματα αυτού του αδιανόητου εγχειρήματος της Κυβέρνησης είναι γνωστά. Είναι οι ουρές στις τράπεζες
και τα ΑΤΜ, προκειμένου να εισπράξει ο καθένας από
τις δικές του καταθέσεις 60 Ευρώ την ημέρα. Τα περήφανα γεροντάκια ανήμπορα και κουρασμένα, στέκονται επί ώρες στις σειρές έξω από τις τράπεζες, περιμένοντας να πάρουν τα ψίχουλα από την σύνταξή
τους και πολλοί από αυτούς μη αντέχοντας την ορθοστασία και την αφόρητη ζέστη του καλοκαιριού σωριάζονται λιπόθυμοι με την πολιτεία απούσα να τους
προσφέρει ένα ποτήρι νερό. Η Ελλάδα ουσιαστικά και
τυπικά βρέθηκε ένα σκαλί πάνω από την πτώχευση.
Υπήρξε ολοκληρωτική έλλειψη ρευστότητας, έλεγχος
κυκλοφορίας κεφαλαίων, συρρίκνωση της επιχειρηματικότητας, νέα λουκέτα, νέα αύξηση της ενεργείας,
έλλειψη συναλλάγματος για παραγγελίες πρώτων
υλών. Την επόμενη του περήφανου «ΟΧΙ», αντιλήφθη
ο κ. Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ότι η χώρα
έφθασε στο χείλος της ολοκληρωτικής καταστροφής
και αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει υπογράφοντας
το τρίτο μνημόνιο με εξαιρετικά επαχθείς για τον ελληνικό λαό όρους.
Σύμφωνα με το μνημόνιο αυτό η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμβουλεύεται και να συμφωνεί
με την Ε.Ε., την Ε.Κ.Τ. και το Δ.Ν.Τ. για όλες τις ενέργειες, για την επίτευξη στόχων του μνημονίου. Θα
υπάρχει τρίμηνη αυστηρή αξιολόγηση από τους θεσμούς (ΤΡΟΪΚΑ) για κάθε ανάλογη εκταμίευση κονδυλίων. Καμία μονομερή δημοσιονομική ή πολιτική
ενέργεια δεν θα λαμβάνεται από τις Ελληνικές Αρχές
χωρίς την έγκριση των θεσμών (ΤΡΟΪΚΑΣ).
Έτσι φτάσαμε στις 24 Μαΐου 2016, όπου η Ελληνική Κυβέρνηση κάτω από την ασφυκτική πίεση της
ΤΡΟΪΚΑΣ και του Δ.Ν.Τ. έδωσε «γη και ύδωρ» στους
δανειστές και υπέγραψε ένα μνημόνιο διαρκείας και
ένα υπερταμείο ομηρείας μέχρι το 2115.
Συμπέρασμα, είμαστε χειροπόδαρα δεμένοι και
μας χορεύουν στο ταψί.
Σήμερα όλοι οι νουνεχείς Έλληνες πολίτες περιμένουν από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, που
στην πλειοψηφία τους είναι μνημονιακές, να ομονοήσουν, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και
από κοινού να προσπαθήσουν να βγάλουν την πατρίδα μας από την μακροχρόνια οικονομική κρίση και
να απελευθερώσουν τον λαό από τα συσσωρευμένα
δεινά των τελευταίων έξι χρόνων.

AMBER ALERT
Ομαδική Εξαφάνιση Ελλήνων

ένα καρβέλι στο τραπέζι τους… Κλείσανε τα
σύνορα με την ανοχή σας. Ίσως έχτε συνωμοτήσει με όλους τους απάνθρωπους του πλανήτη, και δεν αντιδράσατε καθόλου για το κλείσιμο των συνόρων!... Αν πραγματικά έχτε ελληνικό αίμα στις φλέβες σας, θα έπρεπε να δίνετε μάχες μαζί με αυτούς τους δυστυχισμένους για το άνοιγμα των συνόρων. Για να διασώσετε την ελληνική εικόνα της χώρας μας
από την εξευτελιστική κατάσταση που βιώνουμε στις πόρτες μας…
Δυστυχία, πείνα, βρωμιά, πορνεία, ναρκωτικά, μαχαίρια, γενικά απάνθρωπες συνθήκες με
την ανοχή σας και την αδιαφορία σας. Άραγε
γιατί έδωσαν το αίμα τους οι Έλληνες Ήρωες
στους άδικους πολέμους που οι πολεμοχαρείς
εχθροί μας προκάλεσαν, και εμείς ηρωικά
προστατεύουμε την περήφανη χώρας μας, και
οι πρόγονοι μας κατάφερναν πάντα να κρατάνε ψηλά την όμορφη Ελλάδα μας και την αξιοπρέπειά μας… Σήμερα τι κάνετε εσείς για αυτή τη χώρα; Να σας πω εγώ τι πιστεύω;
Ότι αυτές οι εικόνες ντροπής σας βολεύουν,
για να κάνετε τους Έλληνες να ξεχνάνε τα δικά τους προβλήματα, και έτσι ανενόχλητα, την
ώρα που οι ευαίσθητοι συμπατριώτες μας συμπάσχουν, εσείς να χτυπάτε πισώπλατα κόβοντας και κόβοντας δικαιώματα και αξιοπρέπειες…
Μας τάξατε τον ουρανό με τ’ άστρα και δυ-

στυχώς το μόνο που εισπράξαμε είναι ένα μελαγχολικό ηλιοβασίλεμα… Και να πάω πιο πέρα, σε γεγονότα που ίσως κανείς δεν τα μετράει. Η χώρα μας έχει βαθιά κρίση οικονομική. Λοιπόν, παίρνετε το αίμα των Ελλήνων και
κάνετε μετάγγιση σε όλους τους πολίτες του
πλανήτη!
Πρώτον, οι φυλακές μας είναι γεμάτες με
όλες τις φυλές, που εμείς τους ταΐζουμε κόβοντας το πιάτο από πολλά ελληνόπουλα. Τα
νοσοκομεία μας περιθάλπουν δέκα ξένους,
δύο Έλληνες, και τελικά έξοδα ατέλειωτα για
συνθήκες παραμονής με άγνωστο χρονικό
διάστημα, που για να εξασφαλιστούν όλα αυτά τα έξοδα, θα εξαφανίζεται σιγά-σιγά το γένος των Ελλήνων!... Οι Ελληνίδες δεν γεννούν
πια, γιατί που να μεγαλώσουν παιδιά, σε μια
χώρα που όλα έχουν διαλυθεί! Ενώ είδατε οι
άλλες φυλές γεννάνε στις βάρκες, γεννάνε
στις λάσπες, γεννάνε στα τσαντίρια! Έχουνε
πόλεμο, σφαίρες, μπόμπες, αλλά και εγκυμοσύνες σε έξαρση!
Η υπευθυνότητα των Ελλήνων φρενάρει τη
δημιουργία, διότι υπάρχει ακόμα αξιοπρέπεια
και σεβασμός για τη γέννηση ενός παιδιού
που θα δει το φως σε μια θεοσκότεινη χώρα!
Τελικά θα καταλήξουμε όλοι να είμαστε κοντά στο σκεπτικό του Καζαντζάκη. Δεν ελπίζω
τίποτα, δεν περιμένω τίποτα!...
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Μ ια Σ υ νέ λε υ σ η ξ ε χω ρι σ τή σ τ ις 1 4 - 4 -2 0 1 6
Και ήταν ξεχωριστή γιατί εδώ και 1 μήνα γινόταν μυστικές συσκέψεις
μεταξύ κομματικών και μωροφιλόδοξων συναδέλφων, το πώς θα λασπώσουν τη Διοίκηση με στόχο το τσαλάκωμα του Προέδρου. Γιατί δεν αντέχουν
να βλέπουν το Σωματείο μας να αποτελεί το διαμάντι των σωματείων στη χώρα μας. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά όλοι όσοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας, από εκπρόσωπους σωματείων, μεγάλων ομοσπονδιών συνταξιούχων,
εργαζομένων, αλλά και απλών πολιτών. Θαυμάζουν τους χώρους που διαθέτουμε, τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, τη μηχανοργάνωσή μας, τον χώρο αντάμωσης που φτιάξαμε, όπου μπορεί ο κάθε συνάδελφος να καθίσει,
να πιει το καφεδάκι του, να ανταμώσει τους παλιούς συναδέλφους, να θυμηθούμε τα παλιά που μας γυρίζουν στα νιάτα μας. Την εφημερίδα την οποία
εκτός από τους συναδέλφους που την μοιράζει ο ταχυδρόμος, πηγαίνει
στους εργαζόμενους, σε πολλά υπουργεία, στα κόμματα, στις ομοσπονδίες.
Μας έχουν ζητήσει να την στέλνουμε και αρκετοί πολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Σιδηρόδρομο, γιατί την βρίσκουν ανεξάρτητη, ενημερωτική και πάντα εκπέμπει ένα μήνυμα της επικαιρότητας μέσα από το ελεύθερο βήμα που διαθέτει, με διάφορα άρθρα ενυπόγραφα και καθιστά υπεύθυνο τον υπογράφοντα. Δεν δημοσιεύει άρθρα ανώνυμα. Κάποιοι βέβαια
μας κατηγορούν ότι δεν κάνουμε επαναστατική γυμναστική, ούτε επιβάλλουμε στα μέλη μας να κάνουν 2 φορές την εβδομάδα πεζοπορία, από την
πλατεία Κοντζιά στο Σύνταγμα για να ρίχνουν την χοληστερίνη τους. Το Σωματείο είναι πάντα παρόν όποτε γίνονται μαζικές κινητοποιήσεις και μάλιστα δίνουν το παρόν πολύ περισσότερα μέλη μας απ’ ότι των εργαζόμενων
ή μεγάλων ομοσπονδιών. Τώρα για την κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος όπου ο λαός δεν το ακούει πια, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που δεν
απαντιέται μέσα από μερικές αράδες. Θέλει πολύ συζήτηση. Και πρώτα ας
ψαχτούμε εμείς οι συνδικαλιστές που επιτρέψαμε στα κόμματα να διαβρώσουν τα συνδικάτα.
Ας ξαναγυρίσω στη Συνέλευση. Το πρώτο μήνυμα μας το έστειλε εγγράφως συνάδελφος που απειλούσε τον Πρόεδρο ότι θα τον πάει στον Εισαγγελέα αν αρχίσει την συνέλευση μη έχοντας απαρτία, λες και εμείς είχαμε
κανένα ιδιαίτερο λόγο να κάνουμε συνέλευση. Έστω κι αν έλειπε ένας. Απλά
δεν θέλουμε πάντα να ταλαιπωρούμε τους συναδέλφους να ξανάρχονται
για το ίδιο θέμα γιατί η επαναληπτική συνέλευση γίνεται με όσους είναι
παρόντες ανεξαρτήτου αριθμού. Σκεφτείτε τι μυαλό κουβαλάει ο συνάδελφος που εάν ήταν 320 αντί για 326, θα την αναβάλαμε, πληρώνοντας 700
ευρώ το ξενοδοχείο και θα κάναμε την επόμενη έστω με την παρουσία 50.
Συνάδελφε, είσαι με τα καλά σου;
2ο Μήνυμα παραπληροφόρηση. Το πήραμε όταν ένας συνάδελφος με
ρώτησε, εάν όπως του είπαν δώσαμε στο κόμμα 100.000 Ευρώ από τα χρήματα του Σωματείου. Συνάδελφε, εάν αυτή την πληροφορία σου την έδωσε
συνδικαλιστής, πες του ότι είναι φελλός και σου το είπα εγώ. Γιατί ένας συνδικαλιστής γνωρίζει πολύ καλά ότι για να διαθέσει το Σωματείο ένα τέτοιο
ποσό, χρειάζεται ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης, προσδιορισμός έκτα-

κτης συνέλευσης με απαρτία και η εισήγηση της Διοίκησης να περάσει με
μεγάλη πλειοψηφία. Άκουσέ με λοιπόν, για να είσαι ενήμερος. Το Σωματείο μας πάντα πρωτοπόρο, όταν οι ξένοι τοκογλύφοι πέρυσι εκβίαζαν, όχι
την Κυβέρνηση, αλλά τον Ελληνικό λαό, στείλαμε ένα έγγραφο στον Πρωθυπουργό και του γράφαμε ότι το Σωματείο Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ έχει
100.000 και τα θέτει στην διάθεσή σας. Περισσότερο είχε συμβολικό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό. Κανείς Πρωθυπουργός δεν θα δεχόταν να δανειστεί η πολιτεία από ένα μικρό σωματείο τα χρήματά του. Μας απάντησε προσωπικά ότι ευχαριστεί το Σωματείο και τα μέλη του για την προσφορά, αλλά δεν τα χρειάζονται όπως ήταν αναμενόμενο. Το Σωματείο μας είχε μια
μεγάλη προβολή χωρίς να ξοδεύει δραχμή. Πες του λοιπόν του συναδέλφου
ότι το Σωματείο είναι ανοικτό από τις 7:00 έως 13:30 και ότι απορία έχει, να
έλθει να ενημερωθεί, για να μην αμολάει κοτσάνες.
Ξέραμε λοιπόν ότι η ιερά συμμαχία μεταξύ ετερόκλιτων απόψεων και
στόχων, θα αφήσει λασπόνερα γύρω από τα οικονομικά που μπερδεύουν τον
κόσμο. Γι’ αυτό και εμείς είχαμε παρόντα τον λογιστή μας όπου τηρεί κανόνες δημοσίου και είναι πάντα με σχολαστική ανάλυση μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και σαν επαγγελματίας λογιστής, κάθε έγγραφο που φέρει
την σφραγίδα του, τον καθιστά υπεύθυνο για την ακριβή διατύπωση. Τέτοια
σχολαστική εργασία δεν διαθέτει κανένα σωματείο, ούτε ομοσπονδία. Όλοι
περιορίζονται στον ταμία.
Στις 14-4-2016, είχαμε ορίσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση, επειδή αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω ένα θέμα με την υγεία μου, ο θεράπον γιατρός
μου, που μου είχε συστήσει να μην συμμετέχω σε εκδηλώσεις που θα μου
δημιουργήσουν ένταση γιατί επιδεινώνει την υγεία μου. Έπρεπε όμως να
συμμετέχω γιατί γνώριζα τι έχουν μαγειρέψει με σκοπό να τσαλακώσουν
προπαντός τον Πρόεδρο και γνωρίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα του, ότι
μπορούσε να τα βροντήξει και να φύγει, λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο,
γιατί όσο ευαίσθητος είναι, άλλο τόσο πεισματάρης είναι. Έτσι λοιπόν έπρεπε να συμμετέχω, αλλά έδωσα στον εαυτό μου μια υπόσχεση, ότι δεν θα ανέβω το βήμα όσο κι αν προκληθώ. Τον παραβίασα τον λόγο μου, αλλά μόνο
για ένα λεπτό. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία από κάτω να έχω καλύτερη επαφή με τους καταγγέλλοντες. Και εκεί που περίμενα ένα σοβαρό διάλογο,
τους άκουγα να περιορίζονται σε κατινίστικα κουτσομπολιά. Αναρωτήθηκα
εάν έπρεπε να θυμώσω, να γελάσω μιας και το έχω τόσο ανάγκη αυτό τον
καιρό ή να τους λυπηθώ για τα χάλια τους όπου ανάγκασαν τους μισούς και
πλέον συναδέλφους να αποχωρήσουν, γιατί δεν μπορούσαν να ανεχθούν να
τους παραμυθιάζουν με ανύπαρκτες καταγγελίες. Επειδή ασχολούμαι με τα

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.

Συνεχίζεται η Δωρεά βιβλίων στο Σωματείο
Το Δ.Σ. του Σωματείου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους
συναδέλφους και τους φίλους που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα μας και δώρισαν βιβλία για τη δανειστική βιβλιοθήκη του Σωματείου μας. Μέχρι στιγμής, βιβλία μας δώρισαν οι:
Ξυγκάκης Κώστας, Πολιτιστική Ένωση Περάματος, Δάρας Παναγιώτης, Λυμπερόπουλος
Χρήστος, Ρουσιάς Ευθύμιος, Ντρης Λάμπρος,
Αρβανίτης Γεώργιος, Σβόλη Αναστασία, Αρχαγγελίδη Ελένη, Φετάνη Άννα, Πετρόπουλος
Ναπολέων, Θεοδωράκης Νίκος, Τατούλης Μελέτιος, Γλυκοφρύδης Ζαχαρίας, Νάστος Νίκος,
Πετρόπουλος Χρήστος, Σούτα Παναγιώτη,
Φραγκιάς Αυγουστής, Δέδε Ελένη, Παπαδόγκονας Νίκος, Παπαδάκης Αντώνης, Ζήσης Χαράλαμπος, Σμυρλιάνος Ιωάννης, Σταθούσης
Βασίλης και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν
να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Περιμένουμε να ανταποκριθούν και άλλοι
συνάδελφοι στο κάλεσμά μας για τη δωρεά βιβλίων για να εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο τη βιβλιοθήκη μας. Έχουμε ανάγκη μόνο
για λογοτεχνικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες έχουμε αρκετές, δεν έχουμε χώρο για άλλες. Σας
ενημερώνουμε δε, ότι η βιβλιοθήκη μας είναι
δανειστική, έτσι όποιος συνάδελφος θέλει μπορεί να έρθει να πάρει το βιβλίο που θέλει και
αφού το διαβάσει, να μας το φέρει πάλι. Το κάθε βιβλίο που φεύγει από τη βιβλιοθήκη χρεώνεται σε αυτόν που το παίρνει και υποχρεούται να το φέρει πάλι και μάλιστα στην κατάσταση που το πήρε.
Συγκινητική ήταν η επιστολή του κυρίου Μελέτη Τατούλη, υιού του αείμνηστου συναδέλφου μας Γιώργου Τατούλη την οποία δημοσιεύουμε.
Η Διοίκηση

Προς
Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Υπόψη Προέδρου κ. Ευθυμίου Ρουσιά

Θέμα: Περί εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης του Σωματείου σας.
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της πρόσκλησης που απευθύνατε στα μέλη του Σωματείου, μέσω της σημαντικότατης έκδοσης σας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ» για το θέμα και σύμφωνα με παλαιά επιθυμία του αείμνηστου πατέρα μου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ, επιτρέψτε μας να σας προσφέρουμε
λίγα βιβλία με την ευχή να γίνει ακόμα πιο φιλόξενη η σχετική ανακαινισμένη αίθουσά σας.
Με τιμή,
Μελέτιος Τατούλης

κοινά από τα 20 μου χρόνια και σε πολύ δύσκολες εποχές, έχω διανύσει πάνω από 50 χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά, ότι το προσωπικό των ΕΗΣ, του
ΗΣΑΠ και τώρα σαν συνταξιούχοι, είναι τόσο ενημερωμένο στα συνδικαλιστικά που κανείς μας δεν μπορεί να το παραπλανήσει. Μας ξέρει όλους πιο
πολύ απ’ ότι εμείς νομίζουμε, δεν παραμυθιάζεται εύκολα και μάλιστα όταν
ακούει από το βήμα της συνέλευσης, συνδικαλιστές να του πετάνε στα μούτρα ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τα οικονομικά του ταμείου, ενώ είναι σε
όλους γνωστό ότι τα σωματεία περνάνε κάθε 3 μήνες από συμβούλιο τον ταμιακό απολογισμό και στο τέλος του οικονομικού έτους στο σύνολό του, όλοι
μας κάθε φορά έχουμε εγγράφως τα αποτελέσματα με κάθε λεπτομέρεια
και ότι απορίες έχουμε ρωτάμε τον ταμία, τον λογιστή, την ελεγκτική επιτροπή να μας τις λύσουν. Όταν λοιπόν επικαλείσαι ότι είσαι ανημέρωτος, ο
κόσμος που μας παρακολουθεί από κάτω, ο οποίος δεν έχει έρθει από το
φεγγάρι, λέει, αυτός ή τόσο βλαξ είναι και δεν καταλαβαίνει ή θέλει να με
δουλέψει. Και έτσι σηκώνεται και φεύγει. Γι’ αυτό λοιπόν το καλύτερο που
είχα να κάνω είναι να σας λυπηθώ για τα χάλια σας όπου ακόμα και ένα τυπογραφικό λάθος που έγινε κατά την αντιγραφή από το ένα έγγραφο στο άλλο, αντί για 5.400 σε 540 και εντοπίστηκε αμέσως, γιατί το ταμείο παρουσίασε 5.000 έλλειμμα και ήταν λογικό. Και ενώ γνώριζαν την πραγματικότητα το επανέφεραν στη συνέλευση αφήνοντας υπονοούμενα, όχι για έναν,
αλλά για 14 συναδέλφους της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Και
ζήτησαν να το βεβαιώσει ο λογιστής από το βήμα της συνέλευσης.
Κύριοι Συνάδελφοι, αυτό δεν είναι συνδικαλιστική αντιπαράθεση. Εμένα στο χωριό μου αυτό το λέμε συνδικαλιστική αλητεία, την οποία εγώ στα
50 χρόνια ενασχόλησής μου με τα κοινά, ουδέποτε υπηρέτησα. Και θα περίμενα από εσάς τουλάχιστον μετά την επιβεβαίωση του λογιστή να ζητήσετε μια συγνώμη όχι από εμάς, αλλά από την συνέλευση που τόση ώρα
παραμυθιάζατε.
Υ.Γ. Θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους εμείς οι συνδικαλιστές, ότι την
ιστορία μας δεν θα την γράψουμε εμείς, αλλά άλλοι. Καλή, κακή αυτή είναι. Έχει αποτυπωθεί και δεν μπορούμε να την ωραιοποιήσουμε εμείς παπαρολογώντας από το βήμα της συνέλευσης. Γι’ αυτό μας ρίχνουν 5 φάσκελα
και φεύγουν οι συνάδελφοι. Θα πρέπει επίσης, εμείς σαν μεγάλα παιδιά που
είμαστε να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται πλέον για πρωταγωνιστές,
γιατί μας αποδεικνύει η ζωή ότι υπάρχουν νεότεροι από εμάς που τα καταφέρνουν περίφημα. Δεν είμαστε ούτε απαραίτητοι, ούτε αναντικατάστατοι.
Γιατί τα νεκροταφεία μόνο είναι γεμάτα από απαραίτητους. Εμείς το μόνο που
πρέπει να κάνουμε είναι να τους δίνουμε τις εμπειρίες μας όταν μας το ζητάνε και όχι να καιροφυλακτούμε πως θα τους καταγγείλουμε, γιατί τους
αποθαρρύνουμε. Ας συμβιβαστούμε επιτέλους ότι τα πάντα έχουν ημερομηνία λήξης.
Γεωργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Αλλαγή ταυτοτήτων του Συνεταιρισμού
Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός εξέδωσε ανακοίνωση με την
οποία καλεί όλα τα μέλη του να αντικαταστήσουν την παλιά ταυτότητα μέλους με νέα.
Η αντικατάσταση θα γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 στα γραφεία
του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την παράδοση της παλιάς ταυτότητας.
Από την 1 Ιουλίου δεν θα ισχύουν οι παλιές ταυτότητες. Για τον
λόγο αυτό ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας συνταξιούχους
που είναι μέλη του Συνεταιρισμού να φροντίσουν ώστε μέχρι τις 30
Ιουνίου να μεταβούν στο Νέο Φάληρο για να πάρουν την νέα ταυτότητα μέλους του Συνεταιρισμού παραδίδοντας την παλιά. Όσοι βέβαια είναι μέλη και έχουν χάσει την παλιά ταυτότητα, θα πρέπει να
προσκομίσουν μια φωτογραφία ταυτότητας και να έχουν μαζί τους
την υπηρεσιακή ταυτότητα.
Η Διοίκηση

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τα γραφεία του Σωματείου μας θα παραμείνουν κλειστά από 18 Ιουλίου μέχρι 2
Σεπτεμβρίου Θα είμαστε πάλι κοντά σας από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου
Όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όπως και πάντα έτσι και στις διακοπές θα είμαστε και κοντά σας και δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε, γι’ αυτό όταν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα,
να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας ακούσουμε και να σας
εξυπηρετήσουμε. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού και σας περιμένουμε ανανεωμένους και υγιείς, γιατί προβλέπετε ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά και δύσκολα προβλήματα. Πρέπει όλοι να είμαστε στην πρώτη γραμμή, δεν επιτρέπεται να παραμένει κανείς αδρανής και στο περιθώριο.
Η Διοίκηση

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Αγαπητέ κ. Νικολόπουλε,
Με αισθήματα θλίψης και οδύνης πληροφορήθηκαμε τον ξαφνικό θάνατο της πολυαγαπημένης σας θυγατέρας Νίκης. Σας εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Το Σωματείο Συνταξιούχων σας αγαπάει και συμμετέχει στο βαρύ πένθος σας.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στο Σωματείο
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
ανήκουν τα γραφεία
28-29 του Μεγάρου
ΗΣΑΠ Πειραιά

Συνάντηση
με τον Πρόεδρο
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στις 6 Απριλίου το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τους
προέδρους των Ομοσπονδιών και των Σωματείων μελών
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. καθώς και προέδρους Ομοσπονδιών και
Συλλόγων εκτός Α.Γ.Σ.Σ.Ε., πραγματοποίησαν συνάντηση με τον νέο πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτήρη Μπερσίμη,
όπου του εξέθεσαν την δεινή κατάσταση που υφίστανται
οι ασφαλισμένοι Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι σχετικά
με τις Φαρμακευτικές, Ιατρικές και Νοσοκομειακές παροχές που παρέχει σήμερα το κράτος στους πολίτες του.
Ο κύριος Πρόεδρος μας άκουσε με προσοχή και υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισμένων. Τώρα
το πώς θα γίνει αυτό χωρίς τους απαραίτητους πόρους είναι άλλο θέμα. Εμείς θα παρακολουθούμε από κοντά τις
ενέργειες του κύριου Προέδρου και θα περιμένουμε να
υλοποιήσει τα υποσχεθέντα.
Η Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις
7 Απριλίου 2016 έλαβε την υπ’αριθμ. 2128 απόφασή του, με την οποία έκανε αποδεκτό το αίτημα του Σωματείου μας για παραχώρηση των γραφείων 28-29 που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του Μεγάρου ΗΣΑΠ στον
Πειραιά και το οποίο θέλαμε να το κάνουμε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου μας.
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Στεφόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βόγκα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για την απόφαση της
παραχώρησης των γραφείων 28-29. Δίνουμε δε την υπόσχεση ότι θα
φροντίσουμε να διατηρήσουμε τα παραχωρηθέντα γραφεία σε άριστη κατάσταση.
Η Διοίκηση

Περισσεύει
η κοροϊδία
Θα πρέπει να είναι κανείς τελείως ανόητος για να
μην καταλάβει την κοροϊδία που έπαιξαν οι Κυβερνώντες κατά την ψήφιση του Νομοσχεδίου στις 22
Μαΐου στη Βουλή. Είναι αδιανόητο να μην γνώριζε ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος ότι στο νομοσχέδιο
υπήρξε άρθρο που έλεγε ότι οι συνταξιούχοι πρέπει
να αποδώσουν πάλι το επίδομα το ΕΚΑΣ που πήραν
από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα που ψηφίστηκε ο
νέος ασφαλιστικός νόμος και ο οποίος έχει αναδρομική ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016και αν δεν γνώριζε θα πρέπει να ζητήσει ευθύνες από τον αρμόδιο
Υπουργό Εργασίας. Έπρεπε να γίνει τόσο μεγάλος
ντόρος μέχρι του σημείου μια νεόκοπος βουλευτίνα
να αποκαλέσει τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους
φοροφυγάδες και να παρουσιαστεί το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαΐου 2016, ο κύριος Πρωθυπουργός και
με ύφος 100 καρδιναλίων, να δηλώσει ότι οι μικροσυνταξιούχοι δεν θα επιστρέψουν τα αναδρομικά του
ΕΚΑΣ για να εισπράξει τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των υποτακτικών του βουλευτών. Όλοι γνώριζαν τον νόμο και την αναδρομικότητα αυτού και περίμεναν την αντίδραση του λαού για να αποφασίσουν
ανάλογα. Καιρός είναι πλέον να πάψουν να μας κοροϊδεύουν, γνωριστήκαμε ήδη πολύ καλά.
Ο Εκδότης

Συνταξιούχος ο
Παναγιώτης Μακρυπίδης

Δικαστικές αγωγές
ο θέμα των αγωγών που έχει καταθέσει η
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κατά των 86 συναδέλφων μας που
συνταξιοδοτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 και οι οποίοι κατά την διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. πήραν επιπλέον αποζημίωση κατά την αποχώρησή τους από την Εταιρία 18.300
Ευρώ. Χρειάζεται λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς και εκ μέρους του Σωματείου, αλλά και εκ
μέρους των ενδιαφερόμενων. Το θέμα αυτό μας
έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να βρεθεί λύση και να πάψει η δίωξη εναντίων των συναδέλφων μας.
Για τον σκοπό αυτό, πέρα από τις άλλες ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα το Σωματείο, είχε
προκαλέσει και μια πρώτη συγκέντρωση με τους ενδιαφερόμενους στις 9 Μαρτίου 2016, όπου έγινε
αναλυτική και λεπτομερής ενημέρωση από τα μέλη
του Δ.Σ. και αποφασίστηκε να συσταθεί μια επιτροπή από ενδιαφερόμενους συναδέλφους, για να μελετήσει τις προτάσεις έξι δικηγόρων τις οποίες είχε λάβει το Δ.Σ.
Οι συνάδελφοι της επιτροπής είδαν τους δικηγόρους που είχαν στείλει προτάσεις και στις 19 Μαΐου
κάναμε και δεύτερη συγκέντρωση με τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας, όπου όμως προ-

Τ

Συνταξιοδοτήθηκε
ο Παναγιώτης
Κοκλαμάνης
Από τις 6 Μαΐου 2016 ο Παναγιώτης
Κοκλαμάνης ανήκει στην μεγάλη οικογένεια των Συνταξιούχων στους
ΗΣΑΠ. Ο Παναγιώτης είχε αφιερώσει
αρκετά χρόνια από τη ζωή του ως
συνδικαλιστής στο Σωματείο Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ. Είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας στο Σωματείο με
πολλαπλή δράση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας καλωσορίζει τον Παναγιώτη στην μεγάλη οικογένεια του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. Του ευχόμαστε μαζί με την οικογένειά
του και με αυτούς που αγαπά να χαρεί για πάρα πολλά χρόνια τη σύνταξή του και του υπενθυμίζουμε ότι οι πόρτες είναι ανοικτές και περιμένουν την προσφορά του, όποτε αυτός το αποφασίσει για να προσφέρει και για τους συνταξιούχους τις ιδέες, τις γνώσεις και την πείρα που απέκτησε
από την θητεία του στο Σωματείο Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ.
Η Διοίκηση

έκυψαν και νέα γεγονότα από το εξώδικο που είχε
καταθέσει μια δικηγόρος εξ’ ονόματος δύο συναδέλφων μας. Τότε θεωρήσαμε σκόπιμο να αναθέσουμε πάλι στην επιτροπή να μελετήσει τις προτάσεις της νέας δικηγόρου. Τις νέες προτάσεις της δικηγόρου τις συζητήσαμε σε νέα συγκέντρωση που
κάναμε στις 31 Μαΐου, όπου πήραμε νέα απόφαση
για συγκέντρωση στις 3 Ιουνίου για να γίνει μια ενημέρωση από τον δικηγόρο του Σωματείου κ. Λουκά
Αποστολίδη. Για ότι προκύψει από τη νέα συγκέντρωση και την ενημέρωση που θα έχουμε με τον δικηγόρο, θα σας ενημερώσουμε στο επόμενο τεύχος
της εφημερίδας μας.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, πρέπει να γνωρίζετε ότι το θέμα σας μας απασχόλησε από τη γέννησή
του και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να
βρούμε λύση. Θέλουμε όμως και τη δικιά σας βοήθεια και συμπαράσταση. Είναι ένα θέμα που αφορά
86 άτομα και σαν τέτοιο επιβάλλεται να το αντιμετωπίσουμε. Ατομικές ενέργειες και πράξεις δεν βοηθούν καθώς ή όλοι θα σωθείτε ή όλοι θα καταδικαστείτε. Μονομερείς ενέργειες με όσο και καλή πρόθεση να υπάρχει, βλάπτουν. Εμείς το Δ.Σ. του Σωματείου να γνωρίζετε ότι θα είμαστε και κοντά σας και
δίπλα σας μέχρι να βρούμε την ενδεδειγμένη λύση.
Η Διοίκηση

Εκδήλωση τιμής και μνήμης
στον Νικήτα Γκίκα
Μετά την ομόφωνη απόφαση που πήρε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.,
πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις αίθουσες του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, υπό την
αιγίδα της Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, στις 5 Απριλίου
2016 τιμητική εκδήλωση για
τον εκλιπόντα πρώτο Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και Πρόεδρο της ΠΟΣ/ΔΕΗ, Νικήτα
Γκίκα. Η εκδήλωση που ήταν
αφιερωμένη σε έναν Άνθρωπο και Οραματιστή Συνδικαλιστή, ο οποίος εργάστηκε
αόκνως και προσέφερε πολλά στον συνάνθρωπό του και
στην κοινωνία, δυστυχώς δεν
αγκαλιάστηκε από όλους και
ειδικά από αυτούς τους αυλο-

κόλακες που τον περιτριγύριζαν όταν ήταν εν ζωή και του
έδεναν τα κορδόνια των παπουτσιών του. Και ήταν πολλοί αυτοί. Δυστυχώς δεν είναι
δυνατό να αποφύγουμε τον
κανόνα που λέει ότι εχθρός
του εργάτη είναι ο ίδιος ο εργάτης και ο μεγαλύτερος εχθρός γίνεται αυτός που έχει
ευεργετηθεί καθώς ο Νικήτας
είχε μεγάλη καρδιά, είχε
προστατέψει και είχε δώσει
ψωμί σε πολλούς από αυτούς
που επιδεικτικά απουσίαζαν
από την εκδήλωση. Όλοι αυτοί έδειξαν το ποιόν τους και
τον χαρακτήρα τους και ο Νικήτας από εκεί ψηλά που βρίσκεται τους συγχωρεί, γιατί
έπραξαν αυτά που γνώριζαν
να πράττουν. Στην εκδήλωση
μίλησαν πολλοί συνάδελφοί
του και συνεργάτες του που

αναφέρθηκαν στον άνθρωπο
και συνδικαλιστή Νικήτα Γκίκα, παρουσία της οικογένειάς
του. Κατά την διάρκεια της
εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Νίκος Μουλίνος,
απένειμε στη σύζυγο του
εκλιπόντος αναμνηστική πλακέτα ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για όσα προσέφερε και για όσα μας άφησε
παρακαταθήκη φεύγοντας
από τη ζωή ο Νικήτας Γκίκας.
Η εκδήλωση έκλεισε με λιτή
δεξίωση, προσφορά στον
εκλιπόντα από την ΠΟΣ/ΔΕΗ
και η αποχώρηση των παραβρισκόμενων έγινε με μία
υπόσχεση, ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Νικήτα, θα
τον θεωρούμε ανάμεσά μας
καθώς ο άνθρωπος πεθαίνει
όταν ξεχαστεί από τους επιζώντες.
Η Διοίκηση

Στις τάξεις των συνταξιούχων βρίσκεται πλέον ο
καλός συνάδελφος Παναγιώτης Μακρυπίδης, ο οποίος επί πολλά χρόνια ήταν σε καθημερινή βάση στο
πλευρό των εργαζομένων και ήταν ο στυλοβάτης του
Σωματείου της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ χωρίς
βέβαια να κατέχει κανέναν συνδικαλιστικό θώκο,
ήταν αυτό που λέμε ο αφανής εργάτης. Ευχόμαστε
στον αγαπητό συνάδελφο και φίλο Παναγιώτη, να
έχει υγεία ατομική και οικογενειακή, να ζήσει χρόνια πολλά και να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που
έχει βάλει στη ζωή του. Θα ήταν δε και μεγάλη χαρά
και τιμή για όλους εμάς να προσφέρει και στο Σωματείο των Συνταξιούχων, όπου ανήκει πλέον, ότι
προσέφερε και στο Σωματείο Εργαζομένων.
Η Διοίκηση

Ακατάσχετος Λογαριασμός
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι στη σημερινή εποχή
που ζούμε και που τίποτε δεν είναι σταθερό και σίγουρο, είναι ώρα να διαφυλάξουμε την πενιχρή σύνταξή μας από τα νύχια των κατασχετών για χρέη προς
το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Αυτό θα γίνει
με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί σας να είναι δηλωμένοι είτε ως μισθοδοτικοί είτε ως συνταξιοδοτικοί
και αυτό γίνεται με μία αίτηση στην τράπεζα, όπου θα
ζητάμε ότι ο λογαριασμός μας είναι συνταξιοδοτικός
και να υπάρχει το ακατάσχετο για ποσό κάτω των χιλίων ευρώ. Μην το αμελήσετε γιατί θα πάτε κάποια
στιγμή στην τράπεζα και θα διαπιστώσετε ότι ενώ εσείς
δεν είχατε κάνει ανάληψη χρημάτων, θα λείπουν χρήματα από τον λογαριασμό σας.
Η Διοίκηση

Η επαιτεία
στα μεταφορικά μέσα
Αφόρητη έγινε πλέον η κατάσταση σε όλα τα μεταφορικά μέσα με τους κάθε λογής επαίτες. Όλοι όσοι
ταξιδεύουν καθημερινά γίνονται μάρτυρες μιας απαράδεκτης κατάστασης που πρέπει επειγόντως να
εκλείψει. Είναι μια κατάσταση που μας μειώνει όλους
και σαν κοινωνία και σαν άτομα καθώς οι κάθε είδους
επαίτες, ντόπιοι και εισαγόμενοι, άτομα μη αρτιμελή,
τυφλοί, φορείς του AIDS, μικρά παιδιά, οργανοπαίκτες,
μικροπωλητές, ναρκομανείς και άλλοι καθημερινά από
το πρωί μέχρι το βράδυ αλωνίζουν μέσα σε όλα τα αστικά μεταφορικά μέσα προκαλώντας την δίκαιη αγανάκτηση του επιβατικού κοινού. Επιβάλλεται να ληφθούν
άμεσα μέτρα για να σταματήσει να παρατηρείται αυτό
το φαινόμενο που κάνει την πατρίδα μας να φαίνεται ότι
είναι μια τριτοκοσμική χώρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ασφαλώς και δεν είναι υπέρ των αστυνομικών μέτρων. Πρέπει όμως οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα αποτρέπουν την πρόσβαση των ατόμων
αυτών στις εγκαταστάσεις και στα μεταφορικά μέσα.
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Κοντά στους πρόσφυγες το Σωματείο μας
Στις 15 Απριλίου βρεθήκαμε
κοντά στους πρόσφυγες που
βρίσκονται στο λιμάνι του
Πειραιά, όπου παραδώσαμε
τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης
ανάγκης, που ήταν προσφορά
από τα Σωματεία εργαζομένων
και Συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ
καθώς και από τον
Προμηθευτικό Συνεταιρισμό.
Την παράδοση των αναγκαίων
υλικών για τους πρόσφυγες,
έκαναν ο Πρόεδρος του
Σωματείου μας Ευθύμιος
Ρουσιάς, ο Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Εργαζομένων
Παναγιώτης Κοντογιάννης και ο
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού
Κώστας Κωνσταντόπουλος και η
μεταφορά τους έγινε με όχημα
που μας διέθεσε η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Η Διοίκηση

ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Συνεχής είναι η κινητικότητα της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας. Καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να βρίσκεται
κοντά στο κέντρο αποφάσεων για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα. Δεν έχει όμως την ανάλογη συμπαράσταση εκ μέρους των ομοσπονδιών και Σωματείων που είναι μέλη της και δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ογκώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες ανάλογες
σε όγκο με άλλες οργανώσεις. Δυστυχώς όμως σήμερα όπως αποδείχθηκε, οι μεγάλες συγκεντρώσεις και οι πορείες είναι για εσωτερική κατανάλωση και τίποτε άλλο καθώς η επιτυχία ή αποτυχία μιας ενέργειας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι διεκδίκησης και
επίλυσης των προβλημάτων που μας απασχολούν και εκεί κατά την άποψή
μας στέκεται η ηγεσία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., πραγματοποιώντας συναντήσεις με
διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες της χώρας μας, πραγματοποιώντας ημερίδες όπου γίνονται αναλύσεις των προβλημάτων που
απασχολούν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και προτείνονται οι ενδεδειγμένες λύσεις καθώς και ο τρόπος διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας.
Πλούσια ήταν η δράση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. το δίμηνο που πέρασε καθώς ζήτησε
και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του ΕΤΕΑ με την ηγεσία του
Ταμείου, του Διοικητή κ. Αθανάσιο Καποτά και του Υποδιοικητή κ. Μάρκο
Μπασιούκα, όπου τέθηκαν τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι,
ζητώντας την άμεση επίλυσή τους, κάτι που η Διοίκηση του Ταμείου υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Ζήτησε και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο κ. Σωτήρη
Μπερσίμη όπου όλοι οι παριστάμενοι έθεσαν αναλυτικά τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους, ζητώντας την άμεση επίλυσή
τους. Ο κύριος Πρόεδρος μετά την ενημέρωση που του έγινε έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα προβεί στις ενέργειες που πρέπει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού.
Πραγματοποίησε στον Πειραιά στους χώρους του Μουσείου και του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ εκδήλωση τιμής και μνήμης στον πρώτο Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αείμνηστο Νικήτα Γκίκα.
Καταβάλει συνεχείς και μεγάλες προσπάθειες για τη θεσμική αναγνώριση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για να υπάρξει θεσμική κατοχύρωση της εκπροσώπησης των συνταξιούχων από την πολιτεία. Πραγματοποίησε με επιτυχία στο
κτίριο της Δημοτική Βιβλιοθήκης στον Πειραιά ομαδική έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και λογοτεχνίας.
Πραγματοποίησε ημερίδα στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» για το ασφαλιστικό
με εισηγητές τους Νότη Μαριά ανεξάρτητο ευρωβουλευτή, Χρήστο Μέγα
δημοσιογράφο και Στάθη Χριστοδουλέλη δικηγόρο, όπου πάρθηκε η απόφαση τα πορίσματα της ημερίδας να προωθηθούν στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Η κινητικότητα του Προεδρείου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν σταματά εδώ, βρίσκονται σε διαρκή προσπάθεια, χρειάζονται όμως και τη δική
μας βοήθεια και συμπαράσταση. Όχι μόνο κριτική πίσω από τα παραβάν.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες
να γίνουν μέχρι τέλος του έτους
9 Ιουνίου (Αναλήψεως)
Α΄ Πρόταση: ημερήσια για Αρκίτσα-Αιδηψός-Αγ. ΓεώργιοςΛιχάδα
Β΄ Πρόταση: Αίγινα-Αγία Μαρίνα
17-23 Ιουνίου: Α΄ Πρόταση:7ημερη Κωνσταντινούπολη-Βόσπορος-Πριγκιποννήσια
17-20 Ιουνίου: Β΄ Πρόταση: 4ημερη Πάργα-Λευκάδα-Αχέροντας-Άγιοι Σαράντα
6 Ιουλίου: Ημερήσια για Μετόχι (Ύδρα)
4 Οκτωβρίου: Ετήσια γιορτή του Σωματείου Αρτοκλασία στην
Ιερή Μονή Οσίου Θεοδοσίου στο Ναύπλιο
8-17 Οκτωβρίου: Α΄ Πρόταση: 10ημερη Κυανή Ακτή-Προβηγκιά-Βαρκελώνη-(Ανδόρα)-Γένοβα-Μόνακο-ΜασσαλίαΑβινιόν-Τζιρόνια-Πάρμα-Μπολώνια
Ενδεικτική τιμή 700,00/άτομο
8-16 Οκτωβρίου: Β΄ Πρόταση: 9ημερη Νότια Ιταλία-Σικελία-Απούλια-Ελληνόφωνα Χωριά-Μπάρι-Μεταπόντιο-Κοσέντζα-Ρέτζιο-Μεσσίνα-Ταορμίνα-Αίτνα-Κατανία-Συρα-

κούσες-Παλέρμο-Μονρεάλε Καφάλου-Ρέτζιο-Λέτσε-Καλήμερα-Γαλάτινα
Ενδεικτική τιμή 600,00/άτομο
8-15 Οκτωβρίου: Γ΄ Πρόταση: 8ημερη Βόρεια Ιταλία-Κυανή
Ακτή-Φλωρεντία-Μιλάνο-Λίμνη Ματζόρε-Στρέζα-ΜόνακοΝίκαια-Κάννες-Φλωρεντία
Η Γ΄ Πρόταση αντικατέστησε την εκδρομή στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας.
1-4 Νοεμβρίου: 4ημερη Κομοτηνή-Ξάνθη-Σμίνθη-Λουτρά
Πόζαρ-Παναγιά Σουμελά
27 Νοεμβρίου: Ημερήσια για Γοργοπόταμο

Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετέχετε στις εκδρομές του Σωματείου μας, μπορείτε από τώρα να διαλέξετε ποια εκδρομή σας ενδιαφέρει και να γραφτείτε στους σχετικούς καταλόγους εκδρομών.
Η προεγγραφή συμμετοχής στις εκδρομές περιλαμβάνει
το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος
2016, διευκολύνει όχι μόνο το Σωματείο, γιατί με τον τρόπο
αυτό γίνεται καλύτερος προγραμματισμός, αλλά και όλους
όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές.
Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και συμμετοχή. Η συμμετοχή θα οριστικοποιηθεί 15 ημέρες, πριν την
πραγματοποίηση της εκδρομής και αφού καταβληθεί το
αντίτιμο του εισιτηρίου.
Για κάθε πολυήμερη εκδρομή θα βγαίνει αναλυτικό
πρόγραμμα.
Τους μήνες Απρίλιο-Μάιο έγινε μόνο μία εκδρομή,
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύγιατί η οικονομική κρίση άγγιξε για τα καλά τους συν- νεστε στην Έφορο του Σωματείου κα. Φωτεινή Κουλοβαταξιούχους.
σιλοπούλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που είναι
26-27 Μαΐου: διήμερη εκδρομή στη Σύρο
ανοιχτά τα Γραφεία του Σωματείου μας.

Εκδρομές που έγιναν

Οι Συνταξιούχοι ευθύνονται
για την κρίση
Σήμερα για ότι κακό γίνεται στη χώρα μας υπεύθυνοι θεωρούνται μόνο οι συνταξιούχοι καθώς και όπως αποδεικνύεται στην πράξη για μια εισέτι φορά οι συνταξιούχοι θα είναι τα ισοδύναμα για την επίλυση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού προβλήματος της χώρας μας καθώς μετά τις τελευταίες κινητοποιήσεις η
Κυβέρνηση έχει καλέσει σε ξεχωριστές συζητήσεις τους αγρότες-κτηνοτρόφους
και ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους βέβαια έχει τάξει ελαφρύνσεις.
Όμως έχει αφήσει τελείως απ’ έξω τους συνταξιούχους που αν και είναι το ένα
τέταρτο του πληθυσμού της χώρας μας, δεν υπολογίζονται καθόλου από την Κυβέρνηση. Οι Συνταξιούχοι θεωρούνται ο αδύναμος κρίκος και ένα μεγάλο βάρος
από το οποίο προσπαθούν να απαλλαγούν οι Κυβερνήσεις.
Μήπως είναι όμως η ώρα που πρέπει να αφυπνιστούν οι απόμαχοι της εργασίας αυτής της χώρας;
Μήπως είναι η ώρα που επιβάλλεται οι συνταξιούχοι να ξυπνήσουν από τον
λήθαργο και να διεκδικήσουν αυτά που τους έκλεψαν με τα μνημόνιά τους;
Μήπως είναι η ώρα να καταλάβουν οι κυβερνήσεις ότι και οι συνταξιούχοι
έχουν δικαίωμα στη ζωή;
Στο χέρι των συνταξιούχων είναι να ανακτήσουν τη χαμένη αξιοπρέπειά τους.
Η Διοίκηση

Ντροπή τους
Είναι η μόνη λέξη που αρμόζει σήμερα σε αυτούς που διανοήθηκαν
σχεδίασαν και ενέκριναν να περάσει λάθρα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, διάταξη νόμου που να
εξαιρεί από τις επικείμενες μειώσεις των συντάξεων τους συνταξιοδοτηθέντες πριν το 2012 Βουλευτές-νομάρχες-δημάρχους-Γενικούς
Γραμματείς και διάφορους άλλους που ήταν σαν εργαζόμενοι κοντά
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό που προξενεί την μεγαλύτερη εντύπωση είναι το σκεπτικό του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας ο οποίος
χωρίς ίχνος ντροπής εξαιρεί όλους αυτούς γιατί όπως λέει δεν λαμβάνουν ανταποδοτική σύνταξη. Με απλά λόγια δεν είχαν καταβάλει ούτε
ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά πρέπει να λαμβάνουν την ανώτερη σύνταξη. Ενώ όλοι αυτοί που εργάστηκαν πάνω από 35 χρόνια και
ανελλιπώς κατέβαλαν της ασφαλιστικές τους εισφορές πρέπει να έχουν
δραστικές μειώσεις στις συντάξεις τους κατ’ επιταγή της ΤΡΟΪΚΑΣ.
Ασφαλώς και δεν διορθώνει την κατάσταση η παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας να αποσυρθεί το προς ψήφιση σχετικό άρθρο του
νομοσχεδίου καθώς έγινε μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος γιατί και
ασφαλώς ο κ. Πρωθυπουργός και οι νομικοί του σύμβουλοι, θα πρέπει
να είχαν διαβάσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο πριν κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση από τον αρμόδιο υπουργό και το είχαν εγκρίνει. Η απόσυρση έγινε μετά την κατακραυγή από την κοινωνία.
Ο Εκδότης
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ 147 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
ην Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 στον Σταθμό του Ηλεκτρικού στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, η οποία ήταν αφιερωμένη στα 147 χρόνια
προσφοράς του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και των
εργαζομένων στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και στην ανάπτυξη της Αθήνας και του Πειραιά.

Τ

Την διοργάνωσαν:
Το Μουσείο μας και η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.
Με συνδιοργανωτές:
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, την Ένωση Εργαζομένων
ΗΣΑΠ και την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου για την εκδήλωση
ανάρτησε στους χώρους του σταθμού δύο μεγάλα πανό σχετικά
με την εκδήλωση και πραγματοποίησε έκθεση με 140 φωτογραφίες σε 8 μεγάλα ταμπλό.
Οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν από τα Αρχεία του Μουσείου
από τον Προέδρο του Μουσείου Μανώλη Φωτόπουλο και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννη Ζαχαρή και Αλέξανδρο Χατζηδούρο με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1ον: Τις καταστροφές του Σταθμού Πειραιά, των κτιριακών
εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού από τους βομβαρδισμούς της Αμερικάνικης Αεροπορίας το 1944.
2ον: Από τις εργασίες των εργαζομένων στο Εργοστάσιο
των ΕΗΣ, για την αποκατάσταση των ζημιών στο τροχαίο υλικό.
3ον: Από την κατασκευή των ξύλινων οχημάτων Σιδηροδρόμου στο Εργοστάσιο των ΣΑΠ, με την συμβολή και των
προσφύγων από την ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ που είχαν προσληφθεί στην
Εταιρία το έτος 1922.
4ον: Από τις εργασίες κατασκευής της σήραγγας της Ομόνοιας το έτος 1928 και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούσαν
την εποχή εκείνη.
5ον: Από τις εργασίες επέκτασης της Σιδηροδρομικής Γραμμής από Αττική έως Κηφισιά το έτος 1955.
6ον: Από τα Τραμ της Παραλίας τα οποία λειτούργησαν από
το έτος 1910 έως το έτος 1960.
7ον: Από τα Τραμ του Περάματος τα οποία λειτούργησαν από
το έτος 1936 έως το έτος 1977.
8ον: Από τα Πράσινα Λεωφορεία τα οποία λειτούργησαν
από το έτος 1955 έως το έτος 2002.
9ον: Από την επισκευή και αποκατάσταση δύο ξύλινων οχημάτων Σιδηροδρόμου από τεχνίτες των ΗΣΑΠ το έτος 2007.
10ον: Από διάφορες κινητοποιήσεις των συνταξιούχων και
των εργαζομένων για το Ασφαλιστικό.
11ον: Από τεχνίτες της Σηματοδότησης της δεκαετίας του
1960.
Οι φωτογραφίες αυτές εκτέθηκαν και στην εκδήλωση που
κάθε χρόνο διοργανώνει το Μουσείο μας για τη Παγκόσμια
Ημέρα Μουσείων.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης στην 3η τροχιά του Σταθμού είχαν έρθει από το Αμαξοστάσιο του Φαλήρου τα δύο ξύλινα βαγόνια κατασκευής του 1923.
Στα βαγόνια αυτά με πρωτοβουλία του Μουσείου μας και
έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρίας το 2007 η Αρχιτέκτονας κα. Αντιόπη Πανταζή και ο Ζωγράφος κ. Λεωνίδας
Μπαχάς (είναι οι επιστήμονες που επιμελήθηκαν και επέλεξαν
τα εκθέματα που τοποθετήθηκαν στις διάφορες προθήκες του
Μουσείου).
Τοποθέτησαν και στις προθήκες των ξύλινων βαγονιών
φωτογραφίες από την όλη ιστορική διαδρομή της Εταιρίας.
Τα ξύλινα βαγόνια για άλλη μια φορά θαυμάστηκαν από
μικρούς και μεγάλους.
Το ερώτημα πάντα το ίδιο, γιατί τα ξύλινα βαγόνια δεν κυκλοφορούν όπως κυκλοφορούσαν κάθε Κυριακή πριν από
μερικά χρόνια.
Από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρίας υπάρχει απάντηση;
Στην εκδήλωση μίλησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα που
είχε συμφωνηθεί:

1ον: Ο Πρόεδρος του Μουσείου κ. Μανώλης Φωτόπουλος
2ον: Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ κ.
Ευθύμιος Ρουσιάς
3ον: Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ κ. Λευτέρης Ρενιέρης
4ον: Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Παναγιώτης
Βόγκας
5ον: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γιώργος Γαβρίλης
Ακολούθησε:
α) Προβολή βίντεο για την ιστορική διαδρομή του Ηλεκτρικού, η παρουσίαση έγινε από τον καλλιτέχνη κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο
β) Απονομή επαίνων από τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ.
Γιώργο Γαβρίλη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΣΤΑ.ΣΥ. κ.
Παναγιώτη Βόγκα, στο Μουσείο, στο Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ και στην Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ
γ) Και τέλος η Ορχήστρα του Δήμου Νίκαιας και Αγ. Ιωάννη
Ρέντη έκλεισε την ωραία εκδήλωση με ένα χαρούμενο μουσικό
πρόγραμμα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μοραλης
Ο Δήμαρχος Περάματος κ. Γιάννης Λαγουδάκης
Η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κα. Ελισάβετ Τασούλη
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα κ. Σπύρος Τσιόκας
Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Ειρήνη Μεταξά
Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Μαρία Λαμπρίδου
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιάννης Μοίρας
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αλεβιζόπουλος
Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΑ κ. Ταστάνης Αναστάσιος
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Μιχάλης Μακεδονόπουλος
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Νικόλαος
Αλεξαντωνάκης
Η Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής και Εταιρικής Επικοινωνίας ΣΤΑ.ΣΥ.

κα. Αικατερίνη Δεμερούτη
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμών 1,2,3 ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Ιωάννης Στεφανής
Ο εγγονός του Στρατή Ανδρεάδη κ. Στρατής Ανδρεάδης
και περισσότερα από 200 άτομα συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και επιβάτες του Ηλεκτρικού.
Δεν ευλογούμε τα γένια μας όπως συνηθίζεται να λέγεται,
αλλά όσοι επισκεύτηκαν την έκθεση φωτογραφίας και τους
εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, όσα μας είπαν και όσα
έγραψαν στο βιβλίο εντυπώσεων, μας έδωσαν δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε τον αγώνα που για 21 χρόνια κάνουμε
ΜΟΝΟΙ μας, για να προβάλουμε την ιστορία της αγαπημένης
μας Εταιρίας και την προσφορά των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στο να δημιουργήσουν τους ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Του πρώτου Αστικού Σιδηρόδρομου στην Ελλάδα και τρίτου
στον κόσμο μετά την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.
Αυτή η ιστορία δεν μεταφέρεται και δεν χαρίζεται σε κανέναν.
Γι’ αυτό όλοι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ
έχουμε όχι μόνο καθήκον, αλλά και υποχρέωση να την διαφυλάξουμε, αλλά και να την προβάλλουμε.
Και εμείς το Μουσείο αυτό κάνουμε κάθε μέρα από τις 9:00
το πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι, για περισσότερες από 340
ημέρες το χρόνο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
Η Διοίκηση
Σημείωση:
Περισσότερα για την ωραία αυτή εκδήλωση
στον επόμενο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ».
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Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

• Πριώνης Ευάγγελος: (Συνταξιούχος εκπαιδευτικός) Έξι (6) ιστορικά βιβλία και ένα βιβλίο με τίτλο ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ στο οποίο αναφέρεται και ο αείμνηστος συνάδελφός μας,
Θεόδωρος Μάγγος, ο οποίος πέθανε στην
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ από πείνα.
Ο Μάγγος ήταν συνδικαλιστής στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους και Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού.
Ο κ. Πριώνης είναι αδελφός του αείμνηστου
συναδέλφου Δημήτρη Πριώνη.
• Μουτζαλιάς Νίκος: (Εγγονός του αείμνηστου
συναδέλφου μας Φίλιππα Μουτζαλιά) Ένα
(1) βιβλίο με θέμα: «Το παρελθόν και το
μέλλον των Ελληνικών Σιδηροδρόμων».
• Ο κ. Φίλιππας Μουτζαλιάς είναι ο συγγραφέας του βιβλίου που έγραψε τον Δεκέμβρη του 1998 στην Κοζάνη όταν φοιτούσε.
• Παναγόπουλος Μιχάλης: (Συνταξιούχος
ΗΣΑΠ) Πέντε (5) φωτογραφίες με συναδέλφους του στη Γραμμή.
• Καραμάνης Παναγιώτης: Μία (1) φωτογραφία του Τραμ της Παραλίας.

Δωρεές για το Μουσείο
• Δερεζέας Γιώργος: 20 Ευρώ
• Σαρατσιώτης Ηλίας : 25 Ευρώ
• Μακαμτζόγλου Παρασκευή: 20 Ευρώ

Δωρεές εις Μνήμην
Πριώνης Ευάγγελος: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός.
Κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το
ποσό των 50 Ευρώ, εις μνήμη του αδελφού
του Δημήτρη Πριώνη.
Ο κ. Πριώνης τα 50 Ευρώ τα κατέθεσε για να
διατεθούν στην βράβευση των μαθητών του
Γυμνασίου Σμίνθης που θα κάνει το Μουσείο.
Μουτζαλιάς Νίκος: Κατέθεσε υπέρ των σκοπών του
Μουσείου το ποσό των 10 Ευρώ, εις μνήμη του
πατέρα του Φίλιππου Μουτζαλιά.
Μήτση Μαρία: Κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50 Ευρώ, εις μνήμη του συζύγου της Γιάννη Μήτση.
Ο συνάδελφος Αλέξανδρος Χατζηδούρος: Κατέθεσε
υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50
Ευρώ, εις μνήμη του αδελφού του Στέλιου Χατζηδούρου.
Ο συνάδελφος Θωμάς Κουράκος: Κατέθεσε υπέρ
των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50
Ευρώ, εις μνήμη των συναδέλφων του στους
Ηλεκτρικούς Σιδηρόδρομους.
Η κα. Τσιρνίκα-Σαγιά Ευσταθία: Κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 20 Ευρώ, εις
μνήμη του πατέρα της Γιώργου Σαγιά.
Ο συνάδελφος Παύλος Σταματίου: Κατέθεσε υπέρ
των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50
Ευρώ, εις μνήμη του πατέρα του Γιώργου Σταματίου.

Συνάντηση με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο των
ΣΤΑ.ΣΥ.
κ. Παναγιώτη Βόγκα
Στις 30 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό
Συμβούλιο του Μουσείου συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των
ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Παναγιώτη Βόγκα.
Η συνάντηση είχε εθιμικό χαρακτήρα μετά την συγκρότηση σε «Σώμα» του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.
Στον κ. Βόγκα είπαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσείο,
του κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις
για τα ιστορικά ξύλινα βαγόνια και τον
καλέσαμε να επισκεφτεί το Μουσείο.
Η Διοίκηση

Εκδηλώσεις στην αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»
Τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου
«ΟΜΟΝΟΙΑ», πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:
9 Μαρτίου 2016: Ενημερωτική συγκέντρωση 60 συνταξιούχων των ΗΣΑΠ, από
το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για την
αποζημίωση (εφάπαξ).
19 Μαρτίου 2016: Εκδήλωση από το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για τα 20 χρόνια του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» και βράβευση αριστούχων μαθητών και φοιτητών. Συμμετείχαν 100 άτομα.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Του Θανάση Ρίζου,
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΤΟΥΡΚΙΑ
4337
ΕΛΛΑΔΑ
1707
ΗΠΑ
1576
ΡΩΣΙΑ
239
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
93
ΚΙΝΑ
90
ΚΥΠΡΟΣ
61
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
31
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
21
ΓΑΛΛΙΑ
12
Ν. ΚΟΡΕΑ
8
ΚΑΝΑΔΑΣ
7
ΙΣΠΑΝΙΑ
6
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
4
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
4
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
3
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
2
Ε.Ε.
2
ΙΤΑΛΙΑ
2
ΙΣΡΑΗΛ
1
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
1
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
1
ΤΣΕΧΙΑ
1
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 1
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
1
ΣΥΝΟΛΟ
8211

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΕΛΛΑΔΑ
1581
ΗΠΑ
981
ΤΟΥΡΚΙΑ
243
ΚΥΠΡΟΣ
114
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
99
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
98
ΡΩΣΙΑ
76
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
72
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
54
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
53
Ν. ΚΟΡΕΑ
51
ΠΟΛΩΝΙΑ
46
ΚΑΝΑΔΑΣ
34
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
26
ΓΑΛΛΙΑ
21
ΚΙΝΑ
19
ΙΑΠΩΝΙΑ
10
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
7
ΕΛΒΕΤΙΑ
6
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
6
ΗΝ. ΑΡ. ΕΜΙΡΑΤΑ
6
ΤΑΪΒΑΝ
4
ΙΝΔΙΑ
3
ΣΟΥΗΔΙΑ
3
ΙΣΡΑΗΛ
2
ΣΥΝΟΛΟ
3615

5 Απριλίου 2016: Εκδήλωση μνήμης του
Νικήτα Γκίκα, 1ου Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε..
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.. Συμμετείχαν 60 άτομα.
19 Μαΐου 2016: Ενημερωτική συγκέντρωση 48 συνταξιούχων των ΗΣΑΠ, από το
Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για την αποζημίωση (εφάπαξ).
31 Μαΐου 2016: Ενημερωτική συγκέντρωση 60 συνταξιούχων των ΗΣΑΠ, από το
Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για την αποζημίωση (εφάπαξ).

Επισκέψεις σχολείων-ιδρυμάτων-συλλόγων στο Μουσείο
1/4/2016: ΚΕΤΕΚ Ρέντη ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1η ομάδα (50 άτομα)
6/4/2016: 76ο 12/ΘΕΣΙΟ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (15 άτομα)
7/4/2016: 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (47 άτομα)
8/4/2016: ΚΕΤΕΚ Ρέντη ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2η ομάδα (50 άτομα)
11/4/2016: Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο Μάρη Ρενζέπη 1η ομάδα (30 άτομα)
12/4/2016: 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης (23 άτομα)
13/4/2016: 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας (26 άτομα)
15/4/2016: Δ.Ι.Ε.Κ. Νέας Σμύρνης (27 άτομα)
16/4/2016: Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου (15 άτομα)
17/4/2016: Εθελοντές του OPEN HOUSE ATHENS (25 άτομα)
18/4/2016: Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο Μάρη Ρενζέπη 2η ομάδα (30 άτομα)
20/4/2016: 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (32 άτομα)
18/5/2016: 101ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (27 άτομα)
19/5/2016: Δημοτικό Σχολείο Μεσαγρού-Αγίας Μαρίνας Αίγινα (45 άτομα)
23/5/2016: Σχολή CAMPION ξενόγλωσσο σχολείο (42 άτομα)
Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο επισκέφτηκαν το Μουσείο μας 484 άτομα.

Η Εταιρία καθαρισμού «ANTIPOLLUTION»
διέθεσε δύο τεχνίτες και καθάρισαν χωρίς
αμοιβή τις μοκέτες του Ημιώροφου. Οι μοκέτες
δεν είχαν καθαριστεί (με τεχνικά μέσα) από τότε που τοποθετήθηκαν το έτος 2005. (κόστος
δαπάνης για την Εταιρία καθαρισμού 200,00
Ευρώ)
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ διέθεσε
στο Μουσείο τα εξής ποσά:
190,00 Ευρώ για την αγορά ραφιών Ντέξιον
για να τοποθετηθούν συντηρημένα εκθέματα
και βιβλία.

Χορηγίες στο Μουσείο
139,00 Ευρώ για την αγορά ενός αεροσυμπιεστή, για την ανάγκη λειτουργίας του μηχανήματος δοκιμής πέδης, που βρίσκεται στους
εκθεσιακούς χώρους του 1ου ορόφου.
Οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) διέθεσαν στο Μουσείο για την αγορά ενός «προτζέκτορα» το ποσό των 565,80 Ευρώ.
Με τον προτζέκτορα θα κάνουμε προβολή
ιστορικών ταινιών στους χώρους του Μουσείου.

ΤΟ KONTRA CHANNEL ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ετά την επιτυχή και τη μεγάλη καθ’ ομολογία απήχηση που είχε το Μουσείο μας μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή ‘’πάμε μια
βόλτα’’ από το κανάλι Action 24, είχαμε μία ακόμη παρουσίαση του Μουσείου στην τηλεόραση.
Αυτή τη φόρα το Kontra Channel πρόβαλλε το
Μουσείο μας την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 στην
πρωινή ζώνη όπου έχει μια εκπομπή για μικρούς
θεατές. Η ιδιαιτερότητα και συνάμα πρόκληση ήταν
ο ‘’δημοσιογράφος’’ που είχε επιφορτισθεί με το
έργο της συνέντευξης και ήταν ένας λιλιπούτειος
μαθητής του δημοτικού ο Όμηρος.
Κατά την επίσκεψη του καναλιού στο Μουσείο
μας ξεναγήθηκε ο μικρός σε όλους τους χώρους
υποβάλλοντας εύστοχες και ουσιώδεις ερωτήσεις,

Μ

παρά τη μικρή ηλικία του, σχετικά με τα εκθέματα
και για την όλη λειτουργία του Μουσείου. Εδώ
έπρεπε να υπερβούμε την καθιερωμένη ξενάγησή
μας κάνοντας ένα σημαντικό βήμα υπέρβασης, καθότι η εκπομπή απευθυνόταν σε θεατές μικρής
ηλικίας στους οποίους έπρεπε να δοθούν απλές
και κατανοητές απαντήσεις και περιγραφές ώστε
να κατανοήσουν το ρόλο των αστικών συγκοινωνιών και τα οφέλη που προέρχονται από τη χρησιμοποίησή τους στον αστικό χώρο.
Η ιδιαιτερότητα αυτή ξεπεράστηκε με σχετική
ευκολία αφού οι ερωτήσεις του μικρού ‘’δημοσιογράφου΄΄ ήταν τόσο εύστοχες και επικεντρωμένες στη θεματική ενότητα του Μουσείου.
Και αυτή η εκπομπή είχε μεγάλη απήχηση,

αφού γίναμε αποδέκτες τηλεφωνημάτων από γονείς που παρακολούθησαν με τα παιδιά τους την
εκπομπή και μας ζητούσαν περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορούνε να επισκεφθούν το
Μουσείο, τις ώρες λειτουργίας του, αν είναι ανοικτό τις Κυριακές και διάφορες άλλες.
Έτσι είχαμε μια ακόμη προβολή του Μουσείου
μας στην κοινωνία με θετικά αποτελέσματα. Ένας
ακόμη στόχος του Δ.Σ. είναι να πληθύνουν οι επισκέψεις τηλεοπτικών σταθμών, ώστε να καταστεί
σε μεγαλύτερο αριθμό θεατών γνωστό το Μουσείο
μας και κυρίως το έργο το οποίο επιτελείται, για
τη διάσωση τόσο της ιστορικής μνήμης, όσο επίσης και την παρουσίαση στους νεότερους την ιστορική πορεία του αστικού σιδηροδρόμου.

