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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ
Τι περιμένουμε
το 2018
ετά την παρέλευση 8 χρόνων μνημονίων όλοι ελπίζουν ότι το 2018 θα είναι η χρονιά εξόδου από αυτά. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια της αβεβαιότητας και της σκληρής λιτότητας θα καθορίζουν και στο εξής το μέλλον αυτής της χώρας. Ασφαλώς τα 8 αυτά χρόνια της αβεβαιότητας μέσα στην οποία ζει ο Ελληνικός
λαός είναι πολλά και αυτό δεν οφείλεται
στους πολίτες αυτής της χώρας, αλλά αποκλειστικά και μόνο στην ανικανότητα αυτών που κυβέρνησαν τη χώρα όλα αυτά τα
χρόνια.
μως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να
συνεχιστεί άλλο καθώς η απαγόρευση
τείνει να εξελιχθεί στο κυρίαρχο συναίσθημα ενός λαού που έχει προδοθεί και
έχει κουραστεί να περιμένει το φως στο
τούνελ και να αναπολεί καλύτερες μέρες,
που όμως δεν είναι ορατές στον ορίζοντα.
Ελληνικός λαός θέλει να πιστεύει ότι
μετά από 8 χρόνια μνημονίων και συνεχών μειώσεων μισθών και συντάξεων το
2018 θα είναι μία καθοριστική χρονιά και
ελπίζει στη διάρκεια αυτού του χρόνου θα
υπάρξει μία θετική πορεία της οικονομίας
της χώρας μας καθώς ως κοινωνία και ως
άνθρωποι έχουμε βιώσει μία εξοντωτική
λιτότητα. Είναι ώρα πλέον να αντιληφθούν
όλοι αυτοί που κυβέρνησαν καθώς και οι
σημερινοί κυβερνώντες ότι δεν αντέχουμε
άλλα εξοντωτικά μέτρα.
α όρια και οι αντοχές μας έχουν εξαντληθεί και θα πρέπει να το γνωρίζουν
αυτοί που έχουν αναλάβει να διαδραματίσουν ιστορικό ρόλο και να αποδείξουν ότι
επιτέλους είναι ικανοί να φέρουν εις πέρας όλα αυτά που προεκλογικά υποσχέθηκαν και να πάψουν τις εντός της βουλής
κοκορομαχίες, που τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα στα μάτια της κοινωνίας.
Ελληνικός λαός δικαιούται να περιμένει μετά από 8 χρόνια αυστηρής λιτότητας, ανεργίας, πείνας και δυστυχίας κάποια θετικά αποτελέσματα που θα του τονώσουν το χαμένο ηθικό του. Σήμερα η
υπομονή του Ελληνικού λαού έχει εξαντληθεί δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για
άλλες αποτυχίες, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για ολιγωρίες και καθυστερήσεις
περιμένει τώρα οι κυβερνώντες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
ώρα πρέπει όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής να υπηρετήσουν με σοβαρότητα και υπευθυνότατα καθώς όλα
έχουν τεράστια ευθύνη για την κατάσταση
που επικρατεί σήμερα και η κρίση πλησιάζει για όλους.
Η Διοίκηση

Αγαπητέ Συνταξιούχε,
Βάλε βαθιά μέσα σου ότι σύνταξη δεν είναι να απαρνηθείς τη ζωή με τις όποιες
χαρές και λύπες έχει.

νέοι δρόμοι που περιμένουν να ταξιδευτούν.
νέοι ορίζοντες που περιμένουν να εξερευνηθούν.
νέα όνειρα που περιμένουν να γίνουν πραγματικότητα.
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Το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας που έγινε στις 7 Μαρτίου 2018
είχε πολλούς αποδέκτες όπως τον Πρωθυπουργό της χώρας, τους Αρχηγούς
των πολιτικών κομμάτων, του εμπλεκόμενους υπουργούς στα θέματα που μας αφορούν,
τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, βουλευτές και κρατικούς λειτουργούς
πό την Κυβέρνηση να σταθεί αρωγός στα προβλήματα
μας και από τους πολιτικούς της Αντιπολίτευσης να δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον.
1ον Την άμεση κατάργηση των νόμων 3845/2010,
3863/2010,3865/2010, 3896/2011, 3996/2011, 4024/2011,
4046/2012, 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016
2ον Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα – Αδείας
3ον Την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
4ον Την μείωση της φορολογίας
5ον Την αναβάθμιση της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
6ον Τη μη συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα
7ον Την άμεση συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας προκειμένου να τις εκθέσουμε τα προβλήματα που χρονίζουν
8ον Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας στο ύψος που χορηγούσε το ταμείο μας πριν την ένταξη μας στον ΕΝΦΙΑ
9ον Την αλλαγή του υπολογισμού στις συντάξεις χηρείας
10ον Να δοθεί έστω κα την τελευταίας στιγμή κάποιο ενδια-
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Η λειτουργία των γραφείων του Σωματείου
το καλοκαίρι
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Σωματείου μας θα παραμείνουν κλειστά από 16 Ιουλίου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου.
Θα είμαστε πάλι κοντά σας από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου.
Όμως και το καλοκαίρι θα είμαστε κοντά σας για να σας ενημερώνουμε σχετικά για τα όποια προβλήματα υπάρξουν. Και σεις
όταν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας εκθέσετε το πρόβλημά σας, θα
είμαστε δίπλα σας αρωγός και συμπαραστάτης.
Η Διοίκηση

Του Κώστα Μητρόπουλου

11ον

φέρον για τους ελάχιστους εναπομείναντες στη ζωή
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
Την αναγνώριση από του Υπουργείο Πολιτισμού του
Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έτσι όπως έχει ζητηθεί από το Δ.Σ.
του Μουσείου
Περισσότερα στη σελ. 9

Καλό καλοκαίρι
Έφτασαν οι πρώτες ζέστες και μας βρήκαν
απροετοίμαστους για να τις υποδεχθούμε, και
πώς να τις υποδεχτούμε με άδειες τσέπες. Όμως
έστω και με άδειο πορτοφόλι πρέπει να προγραμματίσουμε την απόδρασή μας από τα αστικά κέντρα
για βουνό ή θάλασσα, δεν έχει σημασία αρκεί να πάμε κάπου για να
γλυτώσουμε από τις αφόρητες ζέστες, τη σκόνη της Σαχάρας που τώρα
τελευταία μας επισκέπτεται συνεχώς καθώς και την πλύση εγκεφάλου
που μας γίνεται από τους διαφόρους αρμοδίους-αναρμοδίους.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους να περάσετε ένα ευχάριστο καλοκαίρι
μαζί με αυτούς που αγαπάτε, απολαμβάνοντας τη θαλάσσια αύρα ή το
αεράκι του βουνού.
Η Διοίκηση
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Δωρεές για το Σωματείο

ΘΑΝΑΤΟΙ

AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2018

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 10 συνάδελφοι έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 88
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 75
ΧΑΜΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ:
Χήρα Δημητρίου ετών 87
ΜΕΤΑΞΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ:
Χήρα Ηλία ετών 78
ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ:
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 85
ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΣΟΦΙΑ: Χήρα Ιωάννη ετών 88
ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Αρχικλειδούχος ετών 89
ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Εισπράκτορας Πράσινων Λεωφορείων
ετών 95
ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Ηλεκτρολόγος ετών 64
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ:
Χήρα Ιωάννη ετών 81
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του
Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε
διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των
συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από
κοντά μας:
Στη μνήμη της Ελένης Χαμάκου και ύστερα από
επιθυμία της θυγατέρας της Ειρήνης Χαμάκου,
το ποσό των 60 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».
Στη μνήμη του Μιλτιάδη Φλώρου και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Ζωής-Σουλτάνας
Φλώρου, το ποσό των 60 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλουμίδης Ιωάννης
Γαροφαλλίδης Κωνσταντίνος
Καντζόλας Παναγιώτης
Χασομέρης Σπυρίδων
Καρατζά Μαγδαληνή
Ζωϊόπουλος Χαράλαμπος
Σταυρόπουλος Γιάννης
Καλογεράς Κώστας
Κωτσόπουλος Θεμιστοκλής
Κατσαρού Βαρβάρα
Γαγάνη Ευαγγελία
Δετώρος Γεώργιος
Ανδριανίδης Χαράλαμπος

Νέοι Συνταξιούχοι
20 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ

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

Γεωργιάδης Γιάννης
Τσαπλαντώκας Γιάννης
Ματσής Στέλιος
Καλοδήμος Αθανάσιος
Ζεϊμπεκάκης Κωνσταντίνος
Κεφάλας Φώτης

30 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

Δωρεές για την Εφημερίδα
• Βασιλειάδου Ζωή

20 Ευρώ

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

Αποχαιρετισμός στον συνάδελφο

Μιλτιάδη Φλώρο
Στις 23 Απριλίου από το Νεκροταφείο Αγίας Παρασκευής αποχαιρετήσαμε τον φίλο και συνάδελφο Μιλτιάδη Φλώρο που έφυγε
για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 85 ετών.
Ο Μιλτιάδης υπήρξε άριστος οικογενειάρχης και αξιώθηκε να
καμαρώσει παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα.
Ήταν εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος, πάντα παρών να βοηθήσει όποιον τον χρειαζόταν και μπροστάρης στους αγώνες του Σωματείου μας με πολύ σημαντική συνδικαλιστική δράση.
Το αποκορύφωμα ήταν όταν σε μια απεργία που κάναμε η εργοδοσία προσπαθούσε να κυκλοφορήσει τραίνα από τον Πειραιά.
Ήταν εκεί, ξενύχτησε, κατέβηκε στις γραμμές μαζί με άλλους
συναδέλφους και σαν υπεύθυνος εργοδηγός δεν είχε δώσει εντολή
να δοθεί ρεύμα, με αποτέλεσμα να μην κινηθεί κανένας συρμός.
Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και εκτίμηση.
Καλό σου ταξίδι φίλε, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Μπονάρος Ηλίας

Θα λειτουργήσουν και φέτος
οι κατασκηνώσεις

Δωρεές εις Μνήμην
Ο συνάδελφος Κώστας Γαροφαλλίδης κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του Αναστασίας Γαροφαλλίδου, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Σπυρίδων Χασομέρης κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας του και συνταξιούχου μας Σοφίας Χασομέρη, το ποσό των
50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
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Σας ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. μπορούν
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 10 της ΣΣΕ 2014, όπως διατηρήθηκε με το άρθρο 9 της από 4/10/2016 ισχύουσας ΣΣΕ, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής των παιδιών τους στην
κατασκήνωση «Χαρούμενο Χωριό» στην Βαρυμπόμπη.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
στον Τομέα Διοικητικής Μέριμνας, 6ος όροφορς, γραφείο 2 ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: echima@stasy.gr
Επίσης την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 κατά τις ώρες 11:30 έως
14:30 και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 κατά τις ώρες 18:00 έως
20:00, θα πραγματοποιηθούν στην Βαρυμπόμπη συναντήσεις για

γονείς και παιδιά, ώστε να γνωρίσουν την κατασκήνωση και τα
στελέχη της.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τα τηλέφωνα 2144141139 (κα Σκόπα Έλενα) και 2144141358 (κα
Χήμα Ελευθερία).
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τομέας Διοκητικής Μέριμνας
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Έντυπο αίτησης συμμετοχής στην κατασκήνωση «ΧαρούμενοΧωριό»
Ενημερωτική έντυπο λειτουργίας της κατασκήνωσης
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ΠΕΝΘΗ

Αυτοί που έφυγαν

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ηλεκτροδηγός
1943-2018
Κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι ο
συνάδελφος Δημήτρης έφυγε από τη ζωή καθώς πριν λίγες μέρες ήταν στο Σωματείο μας
και μάλιστα ήταν υποψήφιος στις εκλογές
που έγιναν 28 και 29 Μαρτίου. Ο Δημήτρης
εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως ηλεκτροδηγός, ήταν αγαπητός και φίλος
με όλους τους συναδέλφους του, αλλά και ως συνταξιούχος ήταν πάντα
δίπλα μας και ενδιαφερόταν για τα προβλήματα του Σωματείου μας. Έφυγε
όμως πολύ ξαφνικά από κοντά μας και θα μας λείψει η παρουσία του, θα
μας λείψει το χιούμορ του και η καλοσύνη του. Ο χαμός του μας γέμισε
θλίψη και πόνο. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε βιάστηκες να φύγεις για το
μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου φίλε
και συνάδελφε Δημήτρη θα σε θυμόμαστε με αγάπη.

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1930-2018
Από τις 13 Απριλίου 2018 αναπαύεται στο
Γ΄ Κοιμητήριο ο αγαπητός συνάδελφος Κώστας Σταματάκης. Ο Κώστας υπέκυψε στον
νόμο της φύσης. Αφού όμως όλοι εκεί θα καταλήξουμε, παρηγοριόμαστε. Εργάστηκε στα
Πράσινα Λεωφορεία των ΕΗΣ και συνταξιοδοτήθηκε γρήγορα για λόγους υγείας ήταν ένας καλός συνάδελφος περισσότερο όμως ήταν γνωστός ως συνταξιούχος που ήταν πάντα κοντά
στο Σωματείο μας τόσο αυτός όσο και η αγαπημένη του σύζυγος Ζωή. Τα
τελευταία χρόνια η απουσία του από τα κοινά του Σωματείου μας ήταν αισθητή καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Αγαπητέ συνάδελφε Κώστα σου ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι και ο
θεός να στέλνει βάλσαμο παρηγοριάς στην οικογένειά σου. Αιωνία η μνήμη σου.

ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών 19332018
Είχαμε μία ανησυχία τον τελευταίο χρόνο
γιατί ο Μιλτιάδης δεν έδινε το παρόν του στο
Σωματείο μας, το οποίο υπεραγαπούσε. Προσπάθησε και αυτός και η οικογένειά του να
κρατήσουν μακριά τα προβλήματα που αντιμετώπισε και ήθελε όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε
αρμονικά τόσα χρόνια να έχουμε στη σκέψη μας τον Μιλτιάδη εκείνον
που με τα μεστά του λόγια, με την παρουσία του, με την πειθώ του και
με αγέρωχο στυλ του μας έδινε να καταλάβουμε το ποιόν του ανθρώπου.
Ο Μίλτος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ από οδηγός
στα Πράσινα Λεωφορεία, αργότερα Ηλεκτροδηγός και συνταξιοδοτήθηκε
Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών, διακρίθηκε για την επαγγελματική του αλληλεγγύη και την αγάπη του στην υπηρεσία και τον συνάδελφο. Κάποια
στιγμή ασχολήθηκε και με τον συνδικαλισμό στα δύσκολα χρόνια μόνο
από την αγάπη που είχε για τους συναδέλφους του. Μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν ο φύλακας-άγγελος του σωματείου μας που συχνά επισκεπτόταν και μας γέμιζε χαρά η παρουσία του καθώς ο Μιλτιάδης χαρά
και αγάπη είχε μέσα του και αυτά έδινε απλόχερα σε όλους μας. Φίλε
και συνάδελφε Μίλτο έφυγες από τη ζωή, αλλά δεν θα φύγεις από τις
καρδιές όσων σε γνώρισαν. Καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων. Εμείς
που απομείναμε πίσω θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε.

ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχικλειδούχος 1929-2018
Στα 89 του χρόνια ξεκίνησε για το μεγάλο
το ταξίδι της αιωνιότητας ο συνάδελφος και
φίλος Νίκος. Ο Νίκος γεννήθηκε σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας από φτωχούς γονείς
αλλά υπερήφανους, εργατικούς και τίμιους.
Λόγω της φτώχειας όπως άλλωστε έκαναν
και όλα τα παιδιά εκείνης της εποχής μετανάστευσε για καλύτερη τύχη
και μέλλον στην Αθήνα. Προσελήφθη στους ΕΗΣ και εργάστηκε για πολλά
χρόνια μέσα από τη δουλειά του μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του Γεωργίαμεγάλωσαν, σπούδασαν και αποκατάστησαν τα παιδιά τους Μαρία
και Θανάση τα οποία από εκεί ψηλά που βρίσκεται σήμερα θα τα καμαρώνει. Ο Νίκος ήταν ένας τίμιος, εργατικός και φιλότιμος συνάδελφος
αγαπητός σε όλους μας. Όταν συνταξιοδοτήθηκε έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το σπίτι του στο χωριό του το οποίο σε κάθε ευκαιρία επισκεπτόταν
για τον λόγο αυτό ήταν αισθητή η απουσία του από το Σωματείο μας δεν
έπαψε όμως ποτέ να μας αγαπάει και να μας σκέπτεται. Αγαπητέ φίλε και
συνάδελφε Νίκο απ’ όπου κι αν πέρασες στη ζωή σου, με όσους γνωρίστηκες και όσους συναναστράφηκες και με όσους συνεργάστηκες, μόνο
καλά λόγια έχουν να πουν για σένα. Καλό σου παράδεισο στο τελευταίο
σου ταξίδι.

ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισπράκτορας Πράσινων
Λεωφορείων 1923-2018
Στις 21 Μαΐου 2018 πλήρης ημερών έφυγε
από την παρούσα πρόσκαιρη ζωή ο αγαπητός
φίλος και συνάδελφος Κώστας. Εργάσθηκε
πολλά χρόνια στα Πράσινα Λεωφορεία με την
ειδικότητα του εισπράκτορα.
Ήταν ένας τίμιος και καλοκάγαθος άνθρωπος αγαπητός σε όλους τους
συναδέλφους του, πάντα κοντά τους σε όλα τα προβλήματά τους να τους
συμβουλεύει και να τους στηρίζει. Ο Κώστας δεν είχε κακίες μέσα του
παρά μόνο αγάπη την οποία προσέφερε σε όλους χωρίς βέβαια να περιμένει ανταλλάγματα. Τον διέκρινε πάντοτε η κοινωνικότητα, η συνεργασιμότητα, η αλληλοβοήθεια, η εντιμότητα, η αγάπη για τον πλησίον του
και η ακεραιότητα του χαρακτήρα του μέχρι την ημέρα που έφυγε από
κοντά μας.
Ο Κώστας και μετά τη συνταξιοδότησή του το 1991 ήταν δίπλα και κοντά
στο Σωματείο Συνταξιούχων, επισκεπτόταν τακτικά τα γραφεία του Σωματείου για να βλέπει και να ανταλλάσει σκέψεις και απόψεις με τους
συναδέλφους του.
Αείμνηστε Κώστα σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες σε μας τους
νεώτερους, όσο θα ζούμε θα σε έχουμε στη θύμησή μας και θα προσευχόμεθα για την ανάπαυση και τη σωτηρία της ψυχής στου.
Καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
Κώστα.

ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος 1954-2018
Ξαφνικά εγκατέλειψε την επίγεια ζωή ο συνάδελφος Δημήτρης. Ήταν ένας αγαπητός και
ευσυνείδητος συνάδελφος ο οποίος έχαιρε
της εκτίμησης και της αγάπης όλων των συναδέλφων του. Εργάσθηκε ως ηλεκτρολόγος
στους ΗΣΑΠ μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησής του τον Απρίλιο του 2002. Όλοι όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του έχουν να πουν έναν καλό λόγο καθώς αγαπούσε και σεβόταν

Συντάξεις χηρείας Ν. 4387/2016
Το άρθρο 12 του νόμου 4387/2016 αναφέρει: «Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή
ασφαλισμένου, ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του
κατά τον χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου δικαιούται σύνταξη. Σε περίπτωση
που ο θάνατος συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου,
τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της
διακόπτεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Εάν όμως μετά την τριετία
δεν συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του τότε η σύνταξη διακόπτεται οριστικά».
Για το θέμα αυτό το Σωματείο μας έχει δείξει ενδιαφέρον από τη στιγμή που προέκυψε
και έκανε τις ενδεδειγμένες ενέργειες, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ανταπόκριση από την
πολιτεία. Όμως δεν θα μείνουμε απαθείς, θα εντείνουμε και άλλο τις προσπάθειες μας μέχρι
να βρούμε τη λύση του προβλήματος παράλληλα δε το θέμα το θέσαμε σε αρμοδίους παράγοντες κατά τις πρόσφατες συναντήσεις που είχε μαζί τους το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Δυστυχώς όμως οι συζητήσεις με τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΕΦΚΑ και τον Υφυπουργό Εργασίας μας προβλημάτισαν παρά μας διαφώτισαν.
Στις 15 Μαΐου το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διοικητή
του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο και όταν του θέσαμε το θέμα αυτό μας απάντησε ότι η σύνταξη
είναι προσωπική του καθενός, υπονοούσε ότι δεν υπάρχουν δικαιούχοι όταν όμως του αναφέραμε αν ο θανών έχει χρέη θα τα διεκδικήσετε. Απάντησε ότι αυτά θα πληρώσουν οι κληρονόμοι. Την επομένη 16 Μαΐου το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχε μία επεισοδιακή συνάντηση
με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο Πετρόπουλο και όταν του θέσαμε το ίδιο θέμα μας απάντησε: «Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για να δώσω συντάξεις στις χήρες αλλά αντικείμενο εργασίας
και κίνητρα για εργασία».
Μετά απ' όλα αυτά γεννάται ένας προβληματισμός, μήπως το άρθρο 12 του νόμου
4387/2016 είναι ένα σχέδιο για διακοπή όλων των συντάξεων χηρείας.
Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

όλον τον κόσμο. Όμως και μετά τη συνταξιοδότησή του δεν απομακρύνθηκε από τους συναδέλφους του συνταξιούχους και το Σωματείο μας, ήταν
κοντά στο Σωματείο και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του. Δυστυχώς
όμως δεν μπόρεσαν πολλοί συνάδελφοί του παρότι το ήθελαν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία του στο Κοιμητήριο του Σχιστού γιατί την
ημέρα εκείνη υπήρχε 24ωρα απεργία των μαζικών μέσων μεταφοράς.
Ευχόμαστε ο αγαπητός συνάδελφος Δημήτρης να έχει ούριο άνεμο στο
μεγάλο του ταξίδι και ο Θεός να δίνει βάλσαμο παρηγοριάς στους δικούς
του ανθρώπους για να τον θυμούνται με αγάπη.2

Ταξιάρχης Παπαντώνης
Από τις 16 Απριλίου 2018 αναπαύεται στο Κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου ο Αγωνιστής, ο
Γιατρός, ο Δήμαρχος, ο Άνθρωπος Ταξιάρχης
Παπαντώνης σε μία ηλικία που θα μπορούσε να
προσφέρει ακόμα πιο πολλά στην τοπική κοινωνία του Μοσχάτου που υπηρέτησε με αυταπάρνηση 24 χρόνια ως Δήμαρχος, ήταν ο αναμορφωτής της πόλης του Μοσχάτου που υπεραγαπούσε. Ο Ταξιάρχης Παπαντώνης γεννήθηκε το 1942 στην Πανουργιά Φωκίδας και από το 1945 κάτοικος
Μοσχάτου. Σπούδασε την Ιατρική Επιστήμη στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και πήρε την ειδικότητα του καρδιολόγου, εξάσκησε με μεγάλη επιτυχία το επάγγελμα της ιατρικής, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά. Συμμετείχε στο κίνημα του «114». Το 1967 διώχθηκε για τις
ιδέες του από την Χούντα των Συνταγματαρχών, το 1975 εκλέγεται πρώτος
Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο για 3 χρόνια.
Το 1986 εκλέγεται Δήμαρχος Μοσχάτου θα ακολουθήσουν και άλλες τέσσερις
τετραετίες επανεκλογής του ως Δημάρχου το 1990-1994-1998-2002. Εμείς
οι εργαζόμενοι στον ΗΣΑΠ τον γνωρίσαμε με τις ανεπανάληπτες εκδηλώσεις
των απόκρεων που το Μοσχάτο γινόταν στο κέντρο της επικαιρότητας σε όλο
το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο .
Επίσης ο Ταξιάρχης Παπαντωνίου για τους ΗΣΑΠ παραμένει στη μνήμη
μας για την προσφορά του όλα τα χρόνια από το 1997 μέχρι το 2004 που ήταν
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπου άφησε ένα θετικό έργο. Κατόρθωσε
να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση όλων γιατί στηρίχτηκε στις αρχές
της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και κυρίως της αποτελεσματικότητας, με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Το ποιος ήταν και τι προσφορά είχε ο
Ταξιάρχης Παπαντώνης το αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο σημερινός Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου κύριος Ανδρέας Ευθυμίου: «Θέλω να εκφράσω τη βαθειά μου θλίψη για τον θάνατο ενός μεγάλου ανθρώπου, ενός
ηγέτη, ενός πατέρα, ενός πρότυπου για την πόλη μας και για όλους εμάς που
επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τα κοινά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενός
αγωνιστή της Δημοκρατίας. Η ξαφνική απώλεια του Ταξιάρχη Παπαντώνη βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και όλους εμάς που μεγαλώσαμε μαζί του. Ο Ταξιάρχης στάθηκε ο οδηγός μας όλα τα χρόνια που διετέλεσε Δήμαρχος Μοσχάτου, μας έκανε να μοιραστούμε και να συνεχίσουμε
το όραμα που εκείνος μας ενέπνευσε. Το Μοσχάτο συνέδεσε την ευημερία
του και την ανάπτυξή του με το όνομα και τη δράση του αείμνηστου. Επέλεξε
να αφήσει μία λαμπρή ιατρική καριέρα για να ασχοληθεί με την πόλη του που
τόσο αγαπούσε. Όλα τα χρόνια που εργάστηκα στο πλευρό του, με δίδαξε πολλά. Με δίδαξε το ήθος, την ακεραιότητα, την αρχοντιά. Να μην σκύβουμε το
κεφάλι στις δυσκολίες, να παλεύουμε για αυτά που πιστεύουμε, να στεκόμαστε
στην ουσία και όχι στην επιφάνεια, αλλά κυρίως να είμαστε άνθρωποι. Με τα
πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του,
εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, Καλό ταξίδι Ταξιάρχη!»
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ αναγνωρίζοντας την προσφορά του
στους ΗΣΑΠ και την αγάπη που έτρεφε για το προσωπικό των ΗΣΑΠ εργαζομένων και συνταξιούχων, εκφράζει τη βαθειά του λύπη για την απώλεια
του Ταξιάρχη Παπαντώνη και τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε για μας
καθώς ήταν δίπλα μας, συμπαραστάτης στα προβλήματα όλων. Με το χαμόγελό του, τη ζεστασιά της ψυχής του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα
του θα τον έχουμε για πάντα στις καρδιές μας.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ απευθύνεται προς όλες
τις συναδέλφισσες και προς όλους τους συναδέλφους και τους ενημερώνει:

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μη ξεχνάς:
Ότι το Σωματείο είναι το δεύτερο σπίτι σου και θα πρέπει να έρχεσαι τακτικά για να ενημερώνεσαι για ό,τι
γίνεται και σε αφορά.
Μη Ξεχνάς:
Να ενημερώνεις άμεσα το Σωματείο όταν αλλάζεις διεύθυνση κατοικίας καθώς και αριθμό τηλεφώνου
για να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σου όταν υπάρχει κάποιο θέμα και θα πρέπει να ενημερωθείς καθώς και να λαμβάνεις τα όποια έντυπα σου ταχυδρομεί το Σωματείο.
Μη Ξεχνάς:
Νέα Συναδέλφισσα – Νέε Συνάδελφε σε ενημερώνουμε ότι για να γίνεις μέλος του Σωματείου μας θα
πρέπει να έρθεις στα γραφεία του Σωματείου για να κάνεις τη σχετική αίτηση εγγραφής.
Μη Ξεχνάς:
Ότι όταν έρθεις στα γραφεία του Σωματείου μας, δεν θα πλήξεις, θα περάσεις ευχάριστα τη μέρα σου στη
ζεστή και φιλόξενη αίθουσα που έχουμε δημιουργήσει για εσάς μαζί με τους άλλους συναδέλφους που
θα συναντήσεις εκεί.
Μη Ξεχνάς:
Να ενημερώνεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου άμεσα όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή
στην οικογενειακή σου κατάσταση, όπως θάνατος άμεσου ή έμμεσου ασφαλισμένου, γάμος παιδιών, γεννήσεις, βαπτίσεις, επαγγελματική επιτυχία και ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο συμβαίνει στην οικογένειά σας.
Θα πρέπει να σταματήσει κάποτε το φαινόμενο να πεθαίνει κάποιος συνάδελφός μας και να το πληροφορούμαστε μετά από
ένα ή και δύο χρόνια και μάλιστα από τρίτους.
Αυτό βέβαια βαραίνει και τους συγγενείς των θανόντων συναδέλφων μας, γιατί ενώ λαμβάνουν την εφημερίδα του Σωματείου
και ό,τι άλλο έντυπο δεν επικοινωνούν μαζί μας για να μας ενημερώσουν σχετικά. Είναι ένα πράγμα απαράδεκτο και ζητάμε
τη βοήθειά σας για να το εξαλείψουμε.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Απευθυνόμαστε σε σένα για μια εισέτι φορά και θα θέλαμε να έχουμε την ανταπόκριση και τη βοήθειά σου για να λύνουμε
τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Θέλουμε να μας γνωστοποιείτε άμεσα τα συμβάντα στην οικογένειά σας ευχάριστα και
δυσάρεστα για να υπάρχει η νομιμότητα εκ μέρους του Σωματείου για να ενεργεί με νομιμότητα.
Η Διοίκηση
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ίναι μία λέξη που εδώ και 8 χρόνια βρίσκεται στα χείλη όλων των σκεπτόμενων
Ελλήνων.
Αρχίζει από το 2010 όταν ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κάλεσε τον Διευθυντή του
Δ.Ν.Τ. να μας γλυτώσει από την πτώχευση της
χώρας μας που βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, και από τότε η πατρίδα μας είναι υποχείρια
της ΤΡΟΪΚΑ και του Δ.Ν.Τ. Έτσι η πατρίδα μας
βρίσκεται σε κατοχή προσπαθώντας ή κάνοντας
ότι προσπαθεί να αντικρύσει έστω και μία χαραμάδα φωτός στο τούνελ. Όλες οι κυβερνήσεις
των τελευταίων οκτώ χρόνων μας έδιναν υποσχέσεις ότι αυτοί και μόνον αυτοί έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν τη χώρα από την κρίση και
να την οδηγήσουν στη γη της επαγγελίας, τάζοντας λαγούς με πετραχήλια σε όλους και για όλα.
Μέσα σε αυτή τη μακροχρόνια οικονομική και
όχι μόνο κρίση βγήκαν στην επιφάνεια οι λεγόμενοι αγανακτισμένοι οι οποίοι όταν καβαλίκεψαν την εξουσία ξέχασαν αυτά που έλεγαν και
έταζαν τότε. Έδιναν υποσχέσεις οι οποίες λογικά
ποτέ δεν ήταν δυνατόν να καρποφορήσουν και
να υλοποιηθούν, κάτω από την πίεση της αυστηρής και αδίκου εν πολλοίς λιτότητας που υπέβαλαν τα αδίστακτα και άδικα για την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού μνημόνια. Σήμερα η
Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις πολιτικές συνέπειες των απατηλών υποσχέσεων που αφειδώς παρείχε ως αντιπολίτευση, τότε που υπόσχετο
ψευδώς βέβαια, ότι θα καταργήσει με έναν νόμο
και ένα άρθρο ακριβώς την επομένη των εκλογών τα μνημόνια. Ήρθαν όμως τα δυσμενή και
αρνητικά αποτελέσματα, που δεν ήταν τίποτε
άλλο από τις πολιτικές συνέπειες των λανθασμένων πολιτικών που ακολούθησε τα τελευταία
χρόνια. Τότε που ο αρχηγός της αντιπολίτευσης
σημάδευε την κερκίδα και η μπάλα πήγαινε στα
δίχτυα με αποτέλεσμα να αναδειχθούν στην επιφάνεια οι λεγόμενοι αγανακτισμένοι της πλατείας Συντάγματος οι οποίοι και πήραν την εξουσία
στα χέρια τους. Δυστυχώς όμως και αυτοί αποδείχθηκαν μαθητευόμενοι μάγοι και βύθισαν και
άλλο τη χώρα μας στο χάος.
Σήμερα όμως η κυβέρνηση προσπαθεί να σημαδεύει τα δίχτυα και στέλνει την μπάλα στην
εξέδρα. Άλλαξαν βλέπεις οι καιροί. Και όσο πιο
πολύ βυθίζεται στο χάος και στην ανυποληψία
τόσο πιο πολύ παραλογίζεται. Ασφαλώς και παραλογίζεται όταν θριαμβολογεί ότι έλυσε όλα τα
προβλήματα που ταλανίζουν τον Ελληνικό λαό
όταν πέρασε από τη βουλή το νομοσχέδιο για
την αναδοχή παιδιών από ζευγάρια του ιδίου φύλου λες και αυτό ενδιέφερε τον Έλληνα πολίτη.
Όμως τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί
τα θέματα επικοινωνιακά. Εικόνα αποσύνθεσης
επικρατεί σε όλους τους τομείς. Ταμπουρωμένη
η κυβέρνηση μες στη σκλαβιά των ιδεοληψιών
της έχει τσακίσει τη μεσαία τάξη με υπερφορολόγηση και κάθε λογής χαράτσια. Η λεγόμενη
αστική τάξη είναι ένα καρφί στο μάτι της Κυβέρνησης. Επέβαλε με τακτικισμούς και δόλια τεχνάσματα την ισοπέδωση και φτωχοποίησή της
με την πονηρή αντίληψη ότι όλοι είναι ίσοι όμως
προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω.
Η κυβέρνηση θέλει να έχει έναν λαό σαν
πρόβατα, χωρίς λόγο και αντιρρήσεις για να
μπορεί να τον ταΐζει σανό και να περνάει τη
γραμμή της χωρίς εμπόδια και αντίσταση. Αποτυχία σε όλους τους τομείς και μηδέν έργο, η
οικονομία σε πλήρη τέλμα. Φαίνεται από την
πλήρη απουσία επενδύσεων και αναπτυξιακού
προγράμματος. Το υπέρ πλεόνασμα που τόσο
πονηρά προπαγανδίζει η κυβέρνηση προέρχεται
από την υπερφορολόγηση και την καθυστέρηση
της καταβολής των οφειλομένων ποσών του
κράτους προς τους πολίτες και όχι από τα έσοδα
του κράτους.
Η παιδεία που είναι η πεμπτουσία μιας χώρας
είναι στα χέρια του υπουργού και των συμβού-
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Πο υ πάμε ;
Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου
του Σωματείου
λων του με ιδεολογίες σαθρές και αναχρονιστικές τύπου «Η αριστεία είναι χολέρα, ο σημαιοφόρος θα ορίζεται δια κλήρου» πλήρης οπισθοδρόμηση. Τα πάλαι ποτέ κραταιά πανεπιστήμια,
από πνευματικά κέντρα και πηγή γνώσεων έχουν
μεταβληθεί σε τσιφλίκια μπαχαλάκηδων και άντρο συμμοριών εν ονόματι του δήθεν ασύλου.
Στο προσφυγικό επικρατεί το μαύρο χάλι καθώς είναι ανίκανοι ακόμη και στο να απορροφήσουν τα σχετικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αυτά που παίρνουν, τα περισσότερα
πηγαίνουν στις τσέπες των ημετέρων. Η αναξιοκρατία έχει φτάσει ως τα πρωθυπουργικά γραφεία καθώς θα πρέπει να πάρουν την αμοιβή
τους από τη συμμετοχή τους στους αγανακτισμένους της Πλατείας Συντάγματος. Η ανοιχτή
λασπολογία για αυτόν που δεν συμφωνεί μαζί
τους έχει γίνει τρόπος ζωής και πολιτικής επικοινωνίας.
Η ασφάλεια των πολιτών βρίσκεται στα χέρια
των μπαχαλάκηδων και αντιεξουσιαστών, οι
οποίοι με όπλο την πλήρη ατιμωρησία και την
αδράνεια των αρχών δρουν ανεξέλεγκτα έχοντας ως ορμητήριο το Πολυτεχνείο, εξουσιάζοντας μία περιοχή της πρωτεύουσας στην οποία η
πολιτεία μένει εκτός.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποφαί-

νεται ότι έργα των μπαχαλάκηδων όπως βανδαλισμοί, καταστροφές ξένης περιουσίας, διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα καθώς και σε
πολλές άλλες παρανομίες, είναι στα όρια του εγκλήματος και όχι εγκλήματα. Αν κατ’ εξαίρεση
του κανόνα προσαχθεί, όχι όμως συλληφθεί, κανένα άτομο των προσφιλών αυτών ομάδων, επιστρέφει στο σπίτι του με αστυνομικά αυτοκίνητα
γιατί είναι τα δικά μας παιδιά. Σπάζουν, λεηλατούν σκοτώνουν ανήμπορους γέρους και ανυπεράσπιστες γυναίκες καθημερινά όλοι αυτοί
που βγήκαν από τις φυλακές με τον νέο νόμο
που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση και είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς αστυνόμευσης. Το μεγάλο
μέρος της Αστυνομίας είναι αποσπασμένοι στα
γραφεία και την ασφάλεια υπουργών, βουλευτών, υψηλών προσώπων και μεγαλοβαρώνων
του κατεστημένου.
Η ανεργία καλπάζει με ταχύτητα φωτός, η νεολαία είναι καταδικασμένη να περιμένει βοήθεια από τον Θεό ή να μεταναστεύει στο εξωτερικό. Το κακό είναι ότι αυτές οι τετρακόσιες και
πλέον χιλιάδες νέων που έχουν φύγει από τη
χώρα μας έχουν σπουδάσει με έξοδα της χώρας
μας και πηγαίνουν έτοιμοι να προσφέρουν τις
γνώσεις των και τα πνευματικά τους εφόδια στις
ξένες χώρες.

«Εθελουσία» και… απολύσεις
προανήγγειλε ο πρόεδρος της ΔΕΗ
Απρίλιος 2018
Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι
48ωρες απεργίες των εργαζομένων στη ΔΕΗ
ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του οποίου
ξεπουλούνται οι λιγνιτικές μονάδες σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα αλλά και τίθενται στην
επισφάλεια και στην αβεβαιότητα οι θέσεις
εργασίας, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Εμμανουήλ
Παναγιωτάκης, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, παραδέχθηκε ότι το νομοσχέδιο δεν εγγυάται το εργασιακό μέλλον των
υπαλλήλων.
Ειδικότερα: προανήγγειλε πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου και στο βάθος… απολύσεις για το προσωπικό της Επιχείρησης που
απασχολείται στις υπό εκποίηση λιγνιτικές
μονάδες, παραδέχθηκε ότι το σχετικό νομοσχέδιο δεν εγγυάται το εργασιακό μέλλον
των υπαλλήλων που θα μεταφερθεί στο νέο
ιδιωτικό καθεστώς και υποστήριξε πως «θα
προσπαθήσουμε να υπάρξει η βέλτιστη κατοχύρωση».
Επιπλέον, είπε ότι το προσωπικό που θα
ακολουθήσει τις μονάδες στο νέο ιδιωτικό
καθεστώς «θα ανταποκρίνεται στους όρους
που θα δουλεύουν οι νέες εταιρείες. Καταλαβαίνεται ότι στην Μεγαλόπολη που έχουμε
3 διαφορετικούς κλάδους θα γίνει ένας. Επομένως, θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακας.
Εκείνο που σκεφτήκαμε είναι να μεταφερθεί
το νεότερο προσωπικό στον εισφερόμενο
κλάδο ώστε οι εργαζόμενοι που δεν έχουν
συνταξιοδοτικά δικαιώματα να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης». Επισήμανε πως οι συλλογικές συμβάσεις θα υπογραφούν πριν την

Του Βασίλη Δαμιανού
Συνταξιούχου ΔΕΗ
αποεπένδυση και θα «καλύπτουν» και τους
εργαζόμενους που θα μεταφερθούν σε ιδιώτες. Ωστόσο σε άλλο σημείο είπε ξεκάθαρα
όσον αφορά στη νέα εργοδοσία – ιδιώτες
αγοραστές: «Ισχύει η εργατική νομοθεσία
περί απολύσεων. Εφόσον θα πάνε νεότεροι
και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι δεν έχει
νόημα να τους απολύσει. Όμως αν για λόγους
δικούς του τους απολύει, ή τους προτείνει
μείωση μισθών και απολύσει όσους το αρνηθούν – τα ξέρουμε αυτά – θα προσπαθήσουμε να υπάρξει βέλτιστη κατοχύρωσή
τους».
Αναφορικά δε με το προσωπικό που θα
παραμείνει στη ΔΕΗ παραδέχθηκε πως «το
εάν θα απασχοληθεί σε άλλες μονάδες της
ΔΕΗ ή σε θυγατρικές της όπως για παράδειγμα τον ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει με όρους οικονομίας. Να χρειάζονται. Δεν θα έχουμε υπεράριθμο προσωπικό», ενώ σε άλλο σημείο υπογράμμισε πως «το ποσό εθελούσιας δεν το
ξέρουμε γιατί δεν έχουμε προσδιορίσει το
προσωπικό. Οι εθελούσιες έξοδοι βοηθούν
τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Το
έξοδο θα αποσβεστεί με τρόπο που θα ικανοποιεί τους εργαζόμενους».
Αναφορικά δε με τις δανειακές υποχρεώσεις που βαρύνουν τις υπό πώληση μονάδες, ανέφερε ότι θα παραμείνουν στην ΔΕΗ.
Κι αυτό, προκειμένου να μην επηρεαστεί το
τίμημα αλλά και το πρόγραμμα εξοφλήσεων
της εταιρείας.

Η κυβέρνηση έχει εφεύρει τη λεγόμενη ελαστική εργασία των ολίγων ημερών ή ακόμη και
των ολίγων ωρών με μηνιαίους μισθούς 200 με
300 ευρώ, δυστυχώς και αυτά όχι επί μονίμου
βάσης, απλά και μόνο να μειώνεται η ανεργία
στα χαρτιά, μη αναλογιζόμενοι αυτοί που στρογγυλοκάθονται στους υπουργικούς θώκους τι θα
τα κάνει ένας νέος ή μία νέα τα 300 ευρώ που
παίρνει τον μήνα που δεν έχει καμία δυνατότητα
να ζήσει και να δημιουργήσει οικογένεια, με
αποτέλεσμα να έχουμε δύο κακά, μετανάστευση
και γήρανση του πληθυσμού της χώρας μας. Το
γελοίο είναι ότι χωρίς ντροπή να μας μιλούν για
μείωση της ανεργίας λες ότι οι Έλληνες πολίτες
τρώνε σανό. Η δικαιοσύνη διαβρώνεται συνεχώς
με αιχμή την πρώην Προέδρο του Αρείου Πάγου
η οποία άμα τη συντάξει προσελήφθη ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού αμισθή.
Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι καθημερινοί
πλειστηριασμοί. Σήμερα η πολυδιατυμπανισμένη προστασία της πρώτης κατοικίας έχει αφεθεί
στη γενναιοδωρία των Λαφαζάνηδων και της
Ζωής βλέπεις όλοι αυτοί προέρχονται από αυτούς που ανήκουν στο δόγμα «δεν πληρώνω».
Τα πάλαι πότε κραταιά πανεπιστήμια έπαψαν
να είναι πνευματικά κέντρα γνώσεων. Έγιναν
αποθήκες αντιεξουσιαστών αντί για κυψέλες
φοιτητών. Έγιναν ορμητήρια των μπαχαλάκηδων
εναντίον του νόμου και της τάξης. Αντίπαλοι οι
άμοιροι αστυνομικοί που κάθε τόσο γίνονται οι
σάκοι του μποξ. Οι μαρμάρινες πλάκες που κοσμούν τα πεζοδρόμια, πλατείες και ακόμα ιστορικά μνημεία γίνονται φονικά αντικείμενα και
όργανα στα χέρια των αναρχικών.
Σήμερα μας κοροϊδεύει ένα χθεσινό κρατίδιο
ότι δέχεται να κατεβάσει μερικές επιγραφές με
το όνομα Μακεδονία. Σαν να μη μπορεί να τις
επανατοποθετήσει αργότερα όμως το σύνταγμα
της χώρας αυτής που έχει αλυτρωτικά στοιχεία
όχι μόνο δεν δέχεται να το αλλάξει αλλά τουναντίον μας προτρέπει να αλλάξουμε εμείς το
σύνταγμά μας.
Σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι η εξυγίανση των σκανδάλων που καθημερινά φυτρώνουν
σαν μανιτάρια αλλά μία καλή ευκαιρία για λασπολογία και ενοχοποίηση των αντιπάλων πολιτικών και να τους σύρουν ως ομήρους στις
επόμενες εκλογές.
Με το μαχαίρι στις συντάξεις και τους μισθούς να τροχίζονται, η κυβέρνηση αναζητεί
πολιτικό διέξοδο βλέποντας ότι μαζί με τις μεγάλες περικοπές διαλύεται και το αφήγημα της
καθαρής εξόδου από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Οι δανειστές μας με μία φωνή υπενθυμίζουν στην κυβέρνηση τα μέτρα που η ίδια
έχει ψηφίσει στη βουλή και την καλούν να
εφαρμόσει πλήρως, με βάση το νομοθετημένο
χρονοδιάγραμμα. Και σαν μην ήταν αρκετά όλα
αυτά μας ήρθε κατακέφαλα και η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όλα καλώς
βαίνουν, ασφαλώς βέβαια μετά από άλλη απόφαση που δικαιώνει τους ημετέρους. Οι Έλληνες πολίτες τι επιβάλλεται να κάνουν; Είναι η
ώρα που θα πρέπει να αφυπνιστούμε και να
αναλάβουμε όλοι μας τις ευθύνες που μας
αναλογούν για να βάλουμε τη χώρας στη θέση
που της ανήκει και για να ζήσουν και οι Έλληνες πολίτες για να μην επαληθευθεί αυτό που
είπε η πρύτανης Ελένη Γλύκατζη - Αλβελέρ
ότι: «Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να ζήσει
και οι Έλληνες πολίτες είναι καταδικασμένοι
να πεθάνουν».

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.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Αναδρομή στο παρελθόν
469 (ή 470 π.Χ.): Γέννηση του Σωκράτη γιου ενός λιθοξόου του Σωφρονίσκου και της
γυναίκας του Φαιναρέτης Στην
Αθήνα. Στην πόλη αυτή που εδώ και
τριάντα χρόνια αντιμετωπίζει τους
πολέμους των Περσών, στρατηγός
έχει εκλεγεί ο Κίμων.
465π.Χ.
Ο Κίμων νικά τους Πέρσες στις
ακτές της Μικράς Ασίας κοντά στις
εκβολές του Ευρυμέδοντα.
Οι δημοκρατικοί υπό την ηγεσία
462π.Χ.
του Εφιάλτη και του Περικλή θεμελιώνουν στην Αθήνα τη μελλοντική
δημοκρατική πολιτεία.
Εξοστρακισμός του Κίμωνα – Δο461π.Χ.
λοφονία του Εφιάλτη από τους ολιγαρχικούς. Ο Περικλής παραμένει
μόνος στην εξουσία
457π.Χ.
Η Αθήνα απλώνει την ηγεμονία της
σ’ όλη την κεντρική Ελλάδα. Ο Σωκράτης σπουδάζει και παράλληλα

451π.Χ.

448π.Χ.

447π.Χ.

443π.Χ.

Χρονολογίες και γεγονότα
που συνέβησαν στην αρχαιότητα
εργάζεται σαν λιθοξόος κοντά στον
πατέρα του.
Ο Κίμων γυρίζοντας στην Αθήνα από
την εξορία συνομολογεί με την
Σπάρτη πεντάχρονη εκεχειρία.
Ειρήνη του Καλλία μεταξύ Αθηναίων και Περσών. Οι Αθηναίοι αποκτούν την ηγεμονία σε όλες τις πόλεις της Αττικής.
Σύμφωνα με μερικούς ιστορικούς
τα χρόνια εκείνα ο Σωκράτης ζει
στην Αθήνα και συμπληρώνει τη
μόρφωσή του συχνάζοντας στις
σχολές των φιλοσόφων της εποχής.
Ο Περικλής εξοστρακίζει τον πολιτικό του αντίπαλο Θουκυδίδη και
έτσι κυβερνά την πόλη μόνος του.
Αρχίζει έτσι ο λεγόμενος «Αιώνας
του Περικλέους». Την εποχή εκείνη
ο Σωκράτης αποκτά κάποια δημοτικότητα χάρη στη συνήθειά του να

Του Κώστα
Στρατικόπουλου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

432π.Χ.

συζητά με νέους συμπολίτες τους
και να τους μεταδίδει τη σοφία του.
Οι νέοι ιδιαίτερα γοητεύονται από
την προσωπικότητά του.
Η Αθήνα επιτίθεται κατά της Ποτίδαιας. Ο Σωκράτης μετέχει στην
πολεμική αυτή επιχείρηση που
υπήρξε μια από τις αιτίες του Πελοποννησιακού Πολέμου. κατά την
πολιορκία της Ποτίδαιας ο Σωκράτης σώζει τη ζωή του Αλκιβιάδη
που ήταν ένας από τους οπαδούς
του.
Αθήνα Μάης 2018
Συνεχίζεται

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΜ
Όπως και να ‘χε, ιδιαίτερα στο χρόνια εκείνα, παραλληλίζαμε τις τυχαίες συναντήσεις στο Τραμ με τις σπάνιες επίσημες κοινωνικές συναντήσεις στα σπίτια μας
τα φτωχικά.
Πίστευα και πιστεύω πως κι εκείνες οι τυχαίες, καθημερινές του Τραμ συναντήσεις, δημιουργούσαν σχέσεις και αισθήματα που είχαν το βλέμμα τους εστραμμένο στον μέλλον.
Ιδιαίτερα δε οι αφτιασίδωτες, απλές, αλλά αληθινές
των νέων συναντήσεις στο Τραμ τον καιρό εκείνο. Όλες,
μα όλες και οι μικρές, αδιάφορες και οι συναισθηματικές, είχαν αισιοδοξία, αγωνιστικό ρομαντισμό. Καταπολεμούσαν τις διακρίσεις. Ασυμβίβαστα περιφρονούσαν τα προνόμια και την κοινωνική ιεραρχία που στηριζόταν στην καταγωγή και στον πλούτο. Ήταν απλές,
πηγαίες, αγνές και συνάμα αληθινές και γι’ αυτό άντεχαν στο χρόνο.
Το Τραμ ήταν ένα είδος χώρου αφορολόγητου κοινωνικής επαφής και γνωριμίας των νέων ανθρώπων.
Πολλές μάλιστα από κείνες τις σχέσεις έφτιαξαν οικογένειες που στηρίχθηκαν στην αγάπη, το σεβασμό και
την ειλικρίνεια.
Σήμερα θα λέγαμε, χωρίς να ‘μαστε μακριά απ’ την
αλήθεια, υπάρχει μια βαθιά και αγιάτρευτη απαισιοδοξία. Το ίδιο μάλιστα γκρίζα και ψυχρή με τις σημερινές
ταξιδιωτικές εντυπώσεις που μας αφήνουν τα τρένα.
Να ‘μαστε λοιπόν το καλοκαίρι του 1963. Ο Νίκος
υπηρετούσε τη θητεία του, ναύτης στη θαλαμηγό, Θησέας του βασιλιά Παύλου, κάθε πρωί έπαιρνε το Τραμ
απ’ τη στάση Παπαδοπούλου για να πάει Πειραιά κι από
κει στο Μικρολίμανο όπου ελλιμενίζετο η θαλαμηγός.
Κάθε πρωί όρθιος στη μεσαία πόρτα του πίσω βαγονιού και σχεδόν πάντα έβλεπε την όμορφη και λεπτή,
μελαχρινή Κατερίνα που ανέβαινε απ’ τη στάση Μπλαζάκη και στεκόταν λίγο πιο κείθε στο ίδιο διάζωμα. Με
την καθημερινή σχεδόν αυτή συνάντηση, το ενδιαφέρον του μεγάλωσε ξεπερνώντας την αρχική συνειδησιακή στάθμη.
Μα κι από τ’ άλλο μέρος, η συμπαθητική και χαριτωμένη Κατερίνα που πήγαινε στην εργασία της, στην
καπνοβιομηχανία Παπαστράτου, δεν είχε μείνει αδιάφορη από την καθημερινή συνάντηση και παρουσία του
αρρενωπού ναύτη.

Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Προέδρου της Πολιτιστικής
Ενώσεως Περάματος
Το συναισθηματικό ενδιαφέρον που άρχισε ν’ αναπτύσσεται σιγά-σιγά μεταξύ των δύο νέων, φαινόταν
καθαρά στις ματιές τους και ιδιαίτερα στα μάτια της Κατερίνας όταν τάχα έβγαζε τα μοντέρνα γυαλιά της με το
χαρακτηριστικό άσπρο σκελετό.
Αλλά κι ο εισπράκτορας της πρωινής βάρδιας που
δεν του ‘χε ξεφύγει το γεμάτο ενδιαφέρον αλληλοκοίταγμα των δύο νέων, σιγοτραγουδούσε φορές-φορές
το τραγουδάκι της Μαριάννας Χατζοπούλου σε δική του
παραλλαγή.
«Τέτοια αγάπη δεν είν’ άλλη
Μες το τρένο φέρνει ζάλη».
Οι δύο νέοι γυρίζανε αλλού αδιάφορα τάχα τις ματιές, μέσα τους όμως νιώθανε πως αυτούς εννοούσε ο
εισπράκτορας.
Ο Νίκος λεπτός, ψηλός, προσεκτικός με ευγενικό
χαρακτήρα, πρακτικός και με γνώσεις κατάλαβε εξαρχής ότι κρατούσε θέση στις σκέψεις και τα αισθήματα
της Κατερίνας.
Η Κατερίνα έβρισκε το ναύτη του Τραμ καλό, απλό
και άξιο ταίρι της. Ήθελε έτσι να πιστεύει. Δημιουργούσε στην καρδιά της μια αλήθεια που δεν ήθελε να σβήσει. Δεν ήθελε να στερήσει τον εαυτό της από το ξεκίνημα μιας ευδαιμονίας, μιας αγάπης.
Ήταν πολύ χαρούμενη και κάθε μέρα που συναντούσε το ναύτη της στον πηγαιμό για τη δουλειά της, γινόταν όλο και πιο χαρούμενη.
Έμαθε έτσι να συγχωρεί όλα τα στραβά κι ανάποδα
της κάθε μέρας. Όλα να τα ερμηνεύει σαν καλά καμωμένα. Μέσα της είχε ανάψει το αίσθημα και ψηνόταν
θαρρετά.
Ατένιζε λοιπόν τα γεγονότα από το βάθρο της ανεκτικότητας με επιείκεια και συγγνώμη και φαινόταν
πως καμιά ατυχία, σύμπτωση ή δοκιμασία δεν ήταν ικανή να την κάνει να κατέβει από το Τραμ της αγάπης.
Και το τραμ τροχιοδρομούσε σκούζοντας μεταλλικά

στις ράγες πάνω, βιαστικά, φουριόζικα, φίσκα γεμάτο
με τον οδηγό μπροστά και τον εισπράκτορα πίσω να
κόβει εισιτήρια που και οι δύο το μυστικό των δύο νέων
ξέρανε, αλλά δεν ξέρανε σε ποιον να το πούνε. Μυστικό
το κρατήσανε, σε κανέναν δεν το ‘πανε μέχρι τέλους.
Υπήρξανε κι άλλα τέτοια ωραία μυστικά που κάποια
μάλιστα είχανε πρωταγωνιστή άλλοτε κάποιον οδηγό,
άλλοτε κάποιον εισπράκτορα.
Κι ο οδηγός μη θέλοντας να κρατήσει τέτοια μυστικά,
τα ‘πε κρυφά, σιγοτραγουδώντας το ρεφρέν ενός παλιού τραγουδιού.
Το τρένο τρέχει βιαστικά
μα ξέρει τόσα μυστικά!!
Στο σταθμό της πλατείας Οδησσού, βιαστικά κατέφθασε το Τραμ. Κατεβήκανε οι επιβάτες βιαστικά να
πάνε στις δουλειές, στα ψώνια και στις υπηρεσίες τους.
Μα η Κατερίνα κι ο ναύτης Νίκος, πριν κατέβουν ανανέωσαν την αυριανή συνάντηση πάλι με το Τραμ που
‘χε τη βάρδια την πρωινή.
Εκεί στο σταθμό απέξω, οι εφημεριδοπώλες διαλαλούσαν τις πρωινές εκδόσεις των εφημερίδων.
Ε! Ε! Ε! Ε! … Ε! Ε! Ες …
Ελευθερία, Ακρόπολις, το Βήμα, Εθνικός Κήρυξ…
Ε! Ε! Ες…
Όλα τα γεγονότα, όλα τα γεγονότα… Ε! Ε! Ες…
Θα τα πω στα ίσια!!! Του ‘στειλε τηλεγράφημα…
Ε! Ε! Ε! Ες, ες, ες…
Απ’ τις φωνές τους αν έκρινε κανείς, θα ‘λεγε πως
κάτι μεγάλο και σπουδαίο συνέβαινε. Ίσως να ‘πεσε η
κυβέρνηση Κ. Καραμανλή κι ανέβηκε το κέντρο με το
Σοφοκλή Βενιζέλο και το Γεωργ. Παπανδρέου… ή να
ξανάρθε η ΕΔΑ δεύτερη/
Όμως τίποτα απ’ αυτά δε συνέβαινε. Απλούστατα είχαν ανεβάσει κατά δυόμιση δεκάρες την τιμή της μπύρας ΦΙΞ και δεν ήταν καλό, ενώ η μπύρα ΦΙΞ κάνει καλό
κατά το πώς διαφημιζόταν.
Κι εγώ ακούγοντας πρώτα τον οδηγό στο Τραμ και
τώρα αυτούς, θυμήθηκα πως μόνο η ζωή κρατά καλά
κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα που τραγουδούσε
η αξέχαστη Σωτηρία Μπέλου γιατί:
- Ut hora sic fugit vita
-Όπως φεύγει η ώρα, έτσι φεύγει και η ζωή που λέγανε οι λατίνοι.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Αλήθεια και Μύθος
ελευταία, οι κυβερνητικές σειρήνες
και οι στρατευμένοι ειδικοί και …
ανειδίκευτοι, επιδιώκουν να ακυρώσουν την πραγματικότητα που βιώνουν,
σήμερα, οι συνταξιούχοι και κυρίως αυτό
που πρόκειται να βιώσουν από τον επόμενο χρόνο! Επιμένουν, με στρατηγικό
σχεδιασμό και ψευδεπίγραφα υπονοούμενα, να «ωραιοποιήσουν» τα πεπραγμένα τους – ό,τι, δηλαδή, ψήφισαν για το
«σωτήριο» έτος 2019 και όχι μόνον! Μεθοδευμένα κι ανερυθρίαστα στήνουν, για
τους συνταξιούχους, «πάγκο» ελπίδας!
Επιδιώκουν, με ανέξοδα και καλοστημένα
σενάρια, να τους αποπροσανατολίσουν,
και μάλιστα, συνειδητά με στόχο την ψηφοθηρία. Στήνουν ένα νέο (; ) αφήγημα,
χωρίς αιδώ, για καλύτερες μέρες, λόγω,
λέει, της… πλυμένης εξόδου από τα Μνημόνια, όταν, είναι γνωστό και επικυρωμένο στη συνείδηση των πολιτών, ότι, τα οικονομικά στοιχεία που δημιούργησαν, δεν
επιτρέπουν παρά επιφυλακτικότητα και
συνέχιση της πολιτικής λιτότητας και της

Τ

: η απονομή 100.000
υπερφορολόγησης.
κύριων συντάξεων,
Ηθελημένα, σκόπι120.000 επικουριμα και υστερόβουκών, 40.000 εφάλα προφασίζονται «
Του Νίκου Μουλίνου
παξ και 10.000 μεέγνοια», προοπτική
Πρώην προέδρου
Κωρισμάτων.
και ελπίδα για οικοΑΓΣΣΕ
φεύουν με δεξιότηνομικές απολαβές
τα στις « παραινέγια τους συνταξιούχους! Παρακάμπτουν, όμως, με ξεχωρι- σεις» των δανειστών ότι η μεταμνημονιαστή ευκολία, τις 21 περικοπές στις συντά- κή εποχή, πρέπει να είναι βιώσιμη οικοξεις στην τριετία τους και τον νόμο επα- νομικά και όχι απλώς … πλυμένη! Και
ναυπολογισμού των συντάξεων, του… φι- ακόμα, το πιο σημαντικό, και δυστυχώς
λοσυνταξιούχου «κομμουνιστή» - κατά αληθές, τις προειδοποιήσεις των δανειδήλωση του βέβαια - Κυρίου Κατρούγκα- στών, να μην « τολμήσουν να ακυρώσουν
λου! Προσπαθούν, μιμούμενοι την επιτυ- ψηφισμένα μέτρα!» Ξέχασαν, ή ξεχνούν,
χία των εκπτωτικών περιόδων, να πωλή- ότι θα ήμαστε σε επιτήρηση, όπως έχει γίσουν την πραμάτεια τους – φύκια για με- νει και στις άλλες χώρες που βγήκαν από
ταξωτές κορδέλες - σλογκάροντας και το Μνημόνιο, ενώ, με ξεχωριστή επιμέκλείνοντας το μάτι για ποιοτικό προϊόν και λεια, καταχώρισαν στα συρτάρια της λήάλλα παρόμοια! Και φυσικά υπερβάλλουν θης την αριστερή τους … γοητεία, που μεγια να γοητεύσουν αυτιά ! Την ίδια στιγμή, τουσιώθηκε σε νεοφιλελεύθερη πρακτιπου δηλώνουν ενδιαφέρον και συμπάθεια κή, αφού εξασφάλισαν στους δανειστές ό,
για τους συνταξιούχους, την ίδια στιγμή, τι ζητούσαν, απεμπολώντας κάθε ίχνος
κάνουν πως δεν γνωρίζουν ότι εκκρεμούν κοινωνικής πολιτικής! Και επιδιώκουν μια

τεχνιτή ευφορία, όταν είναι πασίγνωστο
ότι από το επόμενο χρόνο καραδοκεί η …
εφορία με την μείωση του αφορολογήτου.
Ακόμα, αφήνουν, έντεχνα, υπονοούμενα
για παροχές και αυξήσεις, στήνοντας, μάλιστα, ένα ψηφοθηρικό σκηνικό χολιγουντιανού προϋπολογισμού, που η τύχη
του, δυστυχώς, είναι δεδομένη : βλέπε
Θεσσαλονίκη! Αλλά, οι συνταξιούχοι, δεν
δυσκολεύονται να διακρίνουν την αλήθεια
από το …μύθο! Ο καλός ο δράκος – η
αξιοπιστία της αριστεροσύνης – είναι σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νωπά τα
έργα και «αι ημέραι» της κυβέρνησης!
Έχουν πια συγκεκριμένο πρόσημο, με αντικοινωνικά χαρακτηριστικά και «σεσημασμένη» πολιτική συμπεριφορά! Και φυσικά, όταν ακούνε, οι συνταξιούχοι ότι χρειάζεται τη βοήθειας τους, χαμογελούν με
νόημα και δείχνουν προβληματισμένοι,
όσο και αποφασισμένοι, γιατί, είναι γνωστό, ότι διαθέτουν μνήμη και κρίση, για τις
επόμενες επιλογές τους!

Ο ρεαλισμός του Θουκυδίδη και η εποχή μας
ς αρχίσουμε από την έννοια της κρίσης και πως αυτή προκαλείται.
Γενικά να πούμε πως κρίση θεωρείται
η διαταραχή της ομαλής πορείας κάθε
κοινωνικής εξέλιξης (πχ κρίση πολιτική,
κοινωνική, χρέους, οικονομική, ηθική,
αξιών, πολιτισμού1. Ως κρίση μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε γενικότερα το ρήγμα δηλ.
τον διαχωρισμό που προκαλεί η κοινωνική
αναταραχή ως κοινωνικός…σεισμός
Στο παρόν θα ασχοληθούμε γενικά περί
κρίσεων με κέντρο την κοινωνικοπολιτική
κρίση και πως αυτή αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τον Θουκυδίδη.
Εξ’ αρχής όμως είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε, πως, κρίση είναι το αποτέλεσμα
μιάς κρίσιμης κατάστασης και όχι η αιτία.
Το ρήμα κρίνω σημαίνει κυρίως ξεχωρίζω,
δικάζω, εκφέρω άποψη, διατυπώνω γνώμη. Κρίση θεωρείται όταν σε μια κοινωνία
ανθρώπων συσσωρεύεται ενέργεια λόγω
πολιτικών ή κοινωνικών αντιθέσεων η
οποία μπορεί να προκαλέσει τοπικές ή και
γενικότερες πολιτικές αναταραχές ακόμα
και πολεμικές συρράξεις (βλ. κρίση των
ΙΜΙΩΝ). Τέτοιες κρίσεις αναφέρονται στην
αρχαιότητα πχ στον πελοποννησιακό πόλεμο αυτή των Αθηναίων με τους Μηλίους,
της αποστασίας τής Λέσβου η οποία προκάλεσε τεράστιο ρήγμα στην Αθήνα αφού
η πίεση για την αντιμετώπισή της εκ μέρους
των Αθηναίων ήταν τέτοια που το πρόβλημα
της διαχείρισής της ήταν πολύ μεγάλο (βλ.
Θουκυδίδου Λεσβιακά)2.
Οπωσδήποτε στις περιπτώσεις κρίσεων
καίρια θέση καταλαμβάνει αυτή που δημιουργήθηκε από την εκστρατεία στη Σικελία κ.α.
Η μελέτη λοιπόν της ιστορίας, και ειδικότερα του επιστήμονα ιστορικού και φιλοσόφου καθώς και πολιτικού «ρεαλιστή»
Θουκυδίδη, χρησιμεύει ως βάση για την

Α

(IΙ)
(Τουρκικός ηγεμονισμός-επεκτατισμός)
χείο της ηθικής το
κατανόηση των
οποίο όπως προσχέσεων μεταξύ
αναφέραμε δεν
των κρατών μέσω
ισχύει στις διετης διπλωματίας.
θνείς σχέσεις ανάΘεωρώ αυτονόητο Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
λογα με αυτούς που
πως στο σύγχρονο
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
το επικαλούνται. Οι
κόσμο κράτη όπως
η Αμερική η Ρωσία η Κίνα η Τουρκία και αντίδικοι ή οι αντίπαλοι πρέπει να γνωρίζουν
όχι μόνο, έχουν μελετήσει πλήρως και σε πως, όχι οι υποχωρήσεις, αλλά η όποια υποβάθος την αρχαία ελληνική ιστορία και χώρηση που αποσκοπεί στην πολιτική του
έχουν κατανοήσει πλήρως τα συμβάντα κατευνασμού όχι μόνο δεν ανακόπτει, αλλά
αυξάνει εν προκειμένω την τουρκική αδιαλτου Πελοποννησιακού πόλεμου.
Ίσως θα πρέπει να επισημάνουμε πως στη λαξία - επιθετικότητα. Γιατί όπως μας λέει ο
διεθνή σφαίρα, δεν υπάρχει καμία κοινωνι- Θουκυδίδης πρέπει να γνωρίζουμε πως: Αν
κή σύμβαση ούτε μεταξύ των πολιτών, πολύ υποχωρήσουμε τώρα θα προβάλουν αμέδε περισσότερο μεταξύ των κρατών όχι μόνο σως άλλη επαχθέστερη απαίτηση, γιατί θα
να υπερασπίσει, αλλά ούτε και να αντιμετω- νομίσουν ότι ενδώσαμε από φόβο (βλ.
πίσει τα προβλήματα ηθικής που παρουσιά- Α1404).
Στην πλήρη κατανόηση του θέματος θα
ζονται όχι μόνο στις πολεμικές συρράξεις,
αλλά και στις κρίσεις μεταξύ των κρατών. μας βοηθήσει και η γνώμη του Ηράκλειτου
Και ενώ οι νόμοι υπάρχουν για να διαχειρι- που μας υπενθυμίζει πως οι άνθρωποι
στούν εξίσου τους αδύνατους και τους ισχυ- αφού δεν είναι ίσοι μεταξύ τους, είναι αδύρούς, στις διεθνείς σχέσεις και διαφωνίες νατο να ζήσουν χωρίς να υπόκεινται στην
οι νόμοι παρακάμπτονται και οι ισχυροί εξα- νομοτέλεια των συγκρούσεων5.
ναγκάζουν τους αδύνατους. Γιατί για μια ποΓια να επιτύχουμε όμως αυτούς τους
λιτεία (κράτος) που ασκεί ηγεμονία τίποτε στόχους, απομακρινόμενοι από αυτήν
δεν είναι παράλογο εάν είναι συμφέρον. Εί- (δηλ. την κρίση), δεν πρέπει να ξεχνάμε,
ναι ολοφάνερο πως κατά τον Θουκυδίδη, ο ότι εκτός από το αρραγές εσωτερικό μέφόβος (απειλή), η τιμή δηλ. το κύρος, και το τωπο χρειάζονται αγώνες και θυσίες όπως
συμφέρον είναι τα βασικά κίνητρα για τη επισημαίνει και ο Θουκυδίδης (Ε107) «τό
συμπεριφορά των κρατών στις σχέσεις τους. δέ δίκαιον καί καλόν μετά κινδύνου
Αποδεικνύεται όσον αφορά τις σχέσεις μας δρᾶσθαι» δηλ. το δε δίκαιο και το τίμιο
με την Τουρκία –και όχι μόνο- πως αυτή (η θα το πράττετε με κίνδυνο.
Η επιβίωσή μας, επιβάλλει ενίσχυση της
Τουρκία) προωθεί την ηγεμονική τακτική
της3, ενόσω οι αντιδράσεις τής χώρας μας εθνικής μας ασφάλειας που θα επιτευχθεί
εμφορούνται από ένα φοβικό σύνδρομο με στρατηγική στην άμυνα, την οικονομία,
αφού προτάσσει τις συνθήκες και το διεθνές τη διπλωματία, το δημογραφικό και ό,τι
δίκαιο τα οποία οι ισχυροί εφαρμόζουν συμβάλλει στην κοινωνική αλλά και την
«κατά το δοκούν», απεμπολώντας το στοι- εθνική συνοχή.

Συμπερασματικά να πούμε, πως δεν
μπορεί κανείς να προβλέψει ή να εκτιμήσει ως ευθύγραμμη την πορεία της ιστορίας, πράγμα που θα καταδείκνυε ότι αυτό
είναι λάθος, γιατί οι συνθήκες που ζούν οι
άνθρωποι σήμερα είναι διαφορετικές και
οι άνθρωποι κινούνται με βάσει διαφορετικά πρότυπα.
Όμως θεωρώ λάθος ή αυταπάτη το να πιστεύει ή να νομίζει κανείς, ότι οι κυρίαρχες
και ισχυρές δυνάμεις δεν συμπεριφέρονται με βάση το συμφέρον ή έστω αυτό που
θεωρούν συμφέρον.
1. βλ. Λεξικό ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Δ. Π.
Διαμαντόπουλος εκδ. 8η 1987 κα.
2. όπου οι Μυτιληναίοι διαπιστώνουν ότι η
συμμαχία τους με τους Αθηναίους δεν αναγνωρίζει ούτε και στηρίζεται στην αμοιβαία
ευθύτητα, αλλά ούτε και εμπνέεται από κοινότητα αντιλήψεων. Υποστηρίζοντας ότι σύμμαχοι εγίναμεν όχι των Αθηναίων, χάριν
υποδουλώσεως των Ελλήνων, αλλά των Ελλήνων, χάριν απελευθερώσεως των από τους
Πέρσας (βλ. Θουκυδίδου Ιστορίαι βιβλ. Γ΄Λεσβιακά)
3. Τα παραδείγματα είναι πολλά μεταξύ
των οποίων η επέκταση των χωρικών μας
υδάτων, η οριοθέτηση τής ΑΟΖ, η αμφισβήτηση νησιών και βραχονησίδων, ακόμα και
αμφισβήτηση ή και παραβίαση των συνθηκών της Λωζάνης, της Ζυρίχης κ.α
4. «οἶς εἰ ξυγχωρήσετε, καί ἂλλο τι
μεῖζον εὐθύς ἐπιταχθήσεσθε ὡς φόβῳ
καί τοῦτο ὑπακούσαντες…»
5. Η ρήση τού Ηρακλείτου είναι: «πατήρ
πάντων πόλεμος» και αναφέρεται σε όλες τις
ανθρώπινες δραστηριότητες (οικονομία, εμπόριο) και υποδηλώνει την σχετικότητα των
ανθρώπινων κριτηρίων τα οποία και προσδιορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Αφού ό,τι ισχύει για τους ανθρώπους μιάς
πολιτείας (ενός κράτους), δεν ισχύει για τους
ανθρώπους μιάς άλλης.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Οι Δικαστικές

διεκδικήσεις του Σωματείου μας
και η Προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια

ε συνέχεια της τοποθέτησης που έκανα στην
Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση του
Σωματείου μας που έγινε στις 7 Μαρτίου στο
ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και τα σχετικά έγγραφα που
είχα καταθέσει στο Προεδρείο της Συνέλευσης για
να τα παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που
θα προέκυπτε από τις εκλογές του Σωματείου, την
Παρασκευή 20 Απριλίου, ζήτησα και παραβρέθηκα
στη Συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
στο οποίο κατέθεσα όποια επιπλέον στοιχεία είχα
σχετικά με τις διάφορες αγωγές που εκκρεμούσαν
μέχρι τις 6 Μαρτίου 2012.
Δηλαδή την ημερομηνία που έγινε ο τελευταίος
Απολογισμός Δράσης του Σωματείου και ο τελευταίος Οικονομικός Ταμειακός Απολογισμός του 2011.
Χρονική περίοδο κατά την οποία ήμουν Πρόεδρος του Σωματείου και Γραμματέας ο συνάδελφος Ρουσιάς.
Γιατί όπως γνωρίζετε είχα δηλώσει όπως και
έγινε η ενασχόλησή μου με τη Διοίκηση του Σωματείου ύστερα από 18 χρόνια προσφοράς, θετική ή
αρνητική, αυτό έχει κριθεί και κρίνεται από όλες και
όλους τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ, τελείωσε
αμετάκλητα, στις 28 Μαρτίου του 2012, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο
Πρόεδρος εκλέχτηκε ο συνάδελφος Ρουσιάς.
Όμως η αποχώρησή μου από τα Διοικητικά του
Σωματείου, δεν σημαίνει ότι σταμάτησα να ενδιαφέρομαι όπως άλλωστε όλες και όλοι οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ για το Σωματείο μας, αλλά και για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και μας απασχολούν.
Το ενδιαφέρον για το Σωματείο μας και η στήριξή του είναι όχι μόνο υποχρέωση, αλλά και καθήκον όλων μας, γιατί το Σωματείο μας και η εκάστοτε Διοίκησή του, είναι οι θεματοφύλακες των
προβλημάτων που μας απασχολούν και ιδιαίτερα
ΤΩΡΑ, που οι Κυβερνώντες με τις αποφάσεις που
παίρνουν και τους Νόμους που ψηφίζουν και αυτά
που μας περιμένουν το 2019 με τον Νόμο Κατρούγκαλου, θα φτωχοποιηθούμε ακόμα περισσότερο,
γιατί η αξιοπρεπή σύνταξη που παίρνουμε ανάλογα
με τα χρόνια ασφάλισης που είχαμε και τις εισφορές που είχαμε καταβάλλει, μας επέτρεπαν να ζούμε με αξιοπρέπεια και να μην γινόμαστε βάρος στα
παιδιά μας.
Δυστυχώς αυτή την αξιοπρέπεια μας την ποδοπάτησαν και μας την στέρησαν οι Κυβερνώντες με
τις καθεστωτικές και επικίνδυνες αντιλήψεις και
αποφάσεις που παίρνουν, για να περνάνε ΟΛΟΙ αυτοί ΚΑΛΑ και εμείς ακόμα χειρότερα.

Σ

Τι κατέθεσα στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας
Την 10η σελίδα του «Ηλεκτρικού» τεύχος 101
Φεβρουάριος –Μάρτιος 2012 στην οποία είναι δημοσιευμένες οι παρακάτω Δικαστικές Διεκδικήσεις:

Δικαστικές Διεκδικήσεις
«…Το Σωματείο μας τα τελευταία χρόνια έχει
προχωρήσει σε πολλές δικαστικές διεκδικήσεις για
να περισώσει κάτι από αυτά που με αγώνες είχε
κερδίσει, όπως:
1) Προσφυγή για την αναπροσαρμογή των Συντάξεων για τους Συναδέλφους που συμμετείχαν με
την καταβολή των 35 Ευρώ. Πρωτόδικα η απόφαση
είναι απορριπτική. Το Σωματείο σκέπτεται πως θα
ενεργήσει τώρα χωρίς καμία επιβάρυνση των Συναδέλφων.
2) Προσφυγή για την αναπροσαρμογή της σύνταξης για τις χήρες Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ από το
60% που έδινε το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
από το 1994 έως 27 Μαρτίου 2012

«…ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
Διαβάστηκε από τον Ταμία του Σωματείου
Γιώργο Αναγνωστόπουλο

ΕΤΟΣ 2011
Ταμειακός Απολογισμός (Εξόδων)
για το χρονικό διάστημα
από 1-1/31-12-2011
Δικαστικά Έξοδα 8.300,00…»
«…3ον Όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν
την Προσφυγή στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και πιο
συγκεκριμένα:
α) Τη Συλλογική Προσφυγή υπ’ αριθ. 78/2011 του
Σωματείου μας κατά της Ελλάδας.
β) Τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης
στην Προσφυγή του Σωματείου μας.
γ) Την απόφαση επί του Παραδεκτού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων…».
Σημείωση:
Εκτός από την Απόφαση επί του Παραδεκτού η
οποία μου είχε κοινοποιηθεί στα Γαλλικά και η μετάφρασή της έγινε από τη σύζυγό του συναδέλφου
Θανάση Ρίζου, τα υπόλοιπα δύο, η προσφυγή του
Σωματείου και οι παρατηρήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης δεν αναφέρουν κανένα όνομα από αυτούς που συνέταξαν την Προσφυγή (Δικηγόρους
του Σωματείου) και τις Παρατηρήσεις της Ελληνικής
Κυβέρνησης.
Τα δύο αυτά κείμενα μας είχαν δοθεί από τη Δικηγορική Εταιρία η οποία χειρίστηκε την όλη υπόθεση.
Ενώ η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
μου είχε κοινοποιηθεί ταχυδρομικά στα γραφεία
του Σωματείου Μενάνδρου 51 στην Αθήνα.

Τι ζητώ να μου χορηγήσει το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας
ΗΣΑΠ στο 70%, που δίνει το ΙΚΑ μετά την ένταξή μας
σε αυτό. Από τις δύο υποθέσεις η μία είναι απορριπτική και η άλλη πήρε αναβολή για άλλη δικάσιμο.
3) Δικαστική διεκδίκηση των εξόδων κηδείας
για τους συναδέλφους και συναδέλφισσες άμεσα
ασφαλισμένους που έφυγαν από τη ζωή από 1η Αυγούστου 2008 που το Ταμείο Συντάξεων εντάχθηκε
στο ΙΚΑ μέχρι σήμερα και δεν έχουν χορηγηθεί
στους Δικαιούχους ούτε και αυτά που δίνει το ΙΚΑ
παρότι υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας από τον Αύγουστο του 2011.
Στην υπόθεση αυτή τα ασφαλιστικά μέτρα απορρίφθηκαν και τώρα περιμένουμε τον προσδιορισμό
δικασίμου της αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
4) Καταθέσαμε αγωγή στο Διοικητικό Δικαστήριο για το επίδομα Εθνικής Αντίστασης, έχουμε δύο
αποφάσεις μία αρνητική και μία θετική του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Θα προχωρήσουμε.
5) Αγωγή για την Πρόσθετη Ασφάλιση μετά την
αθέτηση του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου κ.
Χαράλαμπου Αραπατσάκου ο οποίος μας ενέπαιξε
και είχαμε αποσύρει την αγωγή, προσφύγαμε πάλι
στη Δικαιοσύνη και η υπόθεση θα εκδικαστεί στις
21-10-2015.
6) Αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης μετά την ψήφιση του Ν. 3865/2010 με τον οποίο
θεσπίστηκε «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»
επί του συνόλου των μικτών αποδοχών της κύριας

σύνταξης από 1-8-2010 στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
7) Προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά
αντισυνταγματικών διατάξεων του Μνημονίου μέσα
στο 2011.
8) Δεκέμβριο του 2011 κατάθεση αιτήσεων
ακύρωσης κατά του πολυνομοσχεδίου 4024/2011
σχετικά με τις πρόσφατες περικοπές στις συντάξεις
κύριες και επικουρικές.
9) Προσφύγαμε στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης καταθέτοντας συλλογικές προσφυγές κατά της Ελλάδος επί
της εφαρμογής των νόμων 3863/2010 και
3899/2010 για παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Εξετάστηκε το παραδεκτό των προσφυγών στο οποίο είχαμε θετικό αποτέλεσμα.
10) Επιπλέον στις 2 Ιανουαρίου 2012 καταθέσαμε νέα προσφυγή κατά της Ελλάδας ενώπιον της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων
επί της εφαρμογής του πολυνομοσχεδίου νόμος
4024/2011 σχετικά με τη μείωση μισθών και συντάξεων και αναμένουμε τη σχετική απόφαση.
Τέλος αναθέσαμε στον Δικηγόρο κ. Αποστολίδη να συντάξει μηνυτήρια αναφορά εναντίον των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας…».
Στην 11η σελίδα της ίδιας εφημερίδας που είναι δημοσιευμένος ο Ταμειακός Οικονομικός
Απολογισμός Εξόδων, στον οποίο αναγράφονται
δικαστικά έξοδα 8.300,00 ευρώ.

α) Τι έχει γίνει με τις Δικαστικές Διεκδικήσεις
του Σωματείου, από το 2011 έως και σήμερα.
β) Όλα τα σχετικά έγγραφα με τις υπογραφές
των Δικηγόρων και Καθηγητών, που χειριστήκαν
την Προσφυγή του Σωματείου μας, στα Ευρωπαϊκά
Δικαστήρια.
γ) Τα ενυπόγραφα έγγραφα με τις παρατηρήσεις
της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
δ) Τι έχει γίνει από πλευράς Δικηγόρων μετά την
εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και που βρίσκεται το
όλο θέμα.
ε) Εάν υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά εναντίον των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.
Και τέλος αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής
των Δικηγόρων που είχαν χειριστεί όλα τα παραπάνω.
Επειδή το θέμα με την Προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια έχει και πολιτικές διαστάσεις και ιδιαίτερα για τα άτομα που το χειρίστηκαν, ενημέρωσα
το Διοικητικό Συμβούλιο ότι σε συνεννόηση με τον
Πρόεδρο του Σωματείου συνάδελφο Ρουσιά, θα το
προβάλουμε στα Μ.Μ.Ε. (εφημερίδες, ραδιοφώνα,
τηλεοράσεις) αλλά και στη Βουλή με επερωτήσεις
βουλευτών.
Αυτά προς το παρόν, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα
υπάρξει και συνέχεια, μια συνέχεια που θα συζητηθεί και θα εντυπωσιάσει το Πανελλήνιο. αρκεί να μου δοθούν τα στοιχεία που ζητάω.
Πειραιάς 23 Απριλίου 2018
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Σάββας Ρομπόλης: Έρχεται έκρηξη της φτώχειας
Παραθέτουμε συνέντευξη στον Ηλία Γεωργακάκη του καθηγητή κ. Σάββα Ρομπόλη
ο οποίος είναι άριστος γνώστης του όλου συνταξιοδοτικού κυκλώματος.

Μία συνέντευξη με μεγάλο ενδιαφέρον

Ν

έες δραματικές μειώσεις στις συντάξεις
και νέα αύξηση εισφορών θα επιφέρει
μελλοντικά ο νόμος Κατρούγκαλου αν
δεν υπάρξει αντιμετώπιση των μακροοικονομικών , δημογραφικών και δημοσιονομικών
προβλημάτων, τονίζει σε συνέντευξη του στα
‘ΝΕΑ’ ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης.Ο ίδιος παρατηρεί ότι με τις νέες περικοπές που έρχονται
στις συντάξεις από 2019 (μαζί με τη μείωση
του αφορολογήτου) η μέση σύνταξη θα φθάσει
στα 450 ευρω ενώ για τους συνταξιούχους οι
δύο αυτές περαιτέρω μειώσεις θα επιφέρουν
στο ετήσιο εισόδημα τους μία μείωση που θα
αντιστοιχεί από 1-3 συντάξεις.Ο κ.Ρομπόλης
προβλέπει έκρηξη της φτώχειας και εξηγεί
γιατί τα μνημόνια απέτυχαν .Παράλληλα αποκαλύπτει ότι έχει επέλθει πλήρης αποσύνθεση
στην ελληνική αγορά εργασίας όπου το 38%
των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο(3,39 ευρώ την ώρα ή
27,12 ευρώ την ημέρα) μισθό.
1.ΕΡ: Ποια είναι η πρόβλεψη σας για το
μέλλον των συντάξεων;
ΑΠ: Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η προβλεπόμενη μείωση των συντάξεων μέχρι 18% από
1/1/2019 θα οδηγήσει σε κατάρρευση το επίπεδο τους και σε ανησυχητική (κοινωνικά με
την επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής και
αναπτυξιακά με την μείωση του εισοδήματος
και της ζήτησης τριών εκατομμυρίων περίπου
συμπολιτών μας) διεύρυνση της φτωχοποίησης του συνταξιοδοτικού πληθυσμού. Σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο η μη περαιτέρω
μείωση του επιπέδου των συντάξεων προϋποθέτει, μεταξύ των άλλων, μέση ετήσια αύξηση
του ΑΕΠ τουλάχιστον 3,5%, αύξηση της σταθερής και μείωση της ευέλικτης απασχόλησης,
ουσιαστική μείωση της ανεργίας, αύξηση των
επενδύσεων και των εισοδημάτων, αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής,
δημογραφική αναζωογόνηση του πληθυσμού,
νέους πόρους, κ.λ.π.
2. ΕΡ: Τι προβλέπετε ότι θα συμβεί μετά
τις νέες περικοπές των συντάξεων και μετά
την μείωση του αφορολόγητου;
ΑΠ: Εάν πραγματοποιηθεί η μείωση(27η )
των συντάξεων από 1/1/2019(ετήσια μείωση
του εισοδήματος των συνταξιούχων κατά 1.8
δις. ευρώ), τότε το επίπεδο της μέσης μηνιαίας
σύνταξης από 722 ευρώ σήμερα, θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 480 ευρώ. Παράλληλα,
η μείωση του αφορολόγητου στο επίπεδο των
5.685 ευρώ (ετήσια μείωση του εισοδήματος
των φορολογουμένων κατά 1,8 δις. ευρώ) από
1/1/2020, ισοδυναμεί με αύξηση του φόρου
από 50-650 ευρώ, γεγονός που θα μειώσει το
επίπεδο της μέσης μηνιαίας σύνταξης στο επίπεδο των 450 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι
για τους συνταξιούχους οι δύο αυτές περαιτέρω μειώσεις θα επιφέρουν στο ετήσιο εισόδημα τους μία μείωση που θα αντιστοιχεί από 13 συντάξεις.
3. ΕΡ: Ο νόμος Κατρούγκαλου (Ν.4387/
2016) με τις περικοπές δίνει «ανάσα» στο
υπό κατάρρευση ασφαλιστικό σύστημα;
ΑΠ: Η στρατηγική των περικοπών ως δεσπόζουσα πολιτική των τριών Μνημονίων, από

το 2010 μέχρι σήμερα, στο κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, περιέπλεξε
ακόμη περισσότερο την χρηματοδοτική και
κοινωνικο-ασφαλιστική κρίση του συστήματος, με την έννοια ότι αφενός συνέβαλε στην
μεσοσταθμική μείωση(43%) του επιπέδου των
συντάξεων και στην διεύρυνση της φτωχοποίησης του συνταξιοδοτικού πληθυσμού και
αφετέρου η συνολική «απόδοση» των περικοπών δεν συνέβαλε στην χρηματο-οικονομική
εξυγίανση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα μας. Αντίθετα, συνέβαλε στην
βίαιη προσαρμογή (μείωση) της συνταξιοδοτικής δαπάνης στο ανώτερο επίπεδο του 16% του
ΑΕΠ που έχουν ορίσει οι δανειστές από το
2010 μέχρι το 2060, την στιγμή που καθόλη
αυτή την περίοδο θα αυξηθεί ο αριθμός των
συνταξιούχων κατά 45%.Επλέον, συνέβαλε
στην μείωση της κρατικής χρηματοδότησης
(2018) από 10% στο 7% του ΑΕΠ (δηλαδή μείωση 5,3 δις.ευρώ), για την αποκλειστική και
μοναδική κάλυψη της εθνικής σύνταξης. Πα-

ράλληλα, σύμφωνα με τον Ν.4387/16, ολόκληρη η δαπάνη της ανταποδοτικής σύνταξης θα
καλύπτεται από τις εισφορές των εργαζομένων
και των εργοδοτών καθώς και από την απόδοση του αποθεματικού κεφαλαίου του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ). Αυτό σημαίνει ότι η μη αντιμετώπιση των μακροοικονομικών, δημογραφικών και κοινωνικών προβλημάτων, θα επιφέρει διεύρυνση των ελλειμμάτων του ΣΚΑ, τα οποία θα καλύπτονται όχι
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά από
διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων ή από την
επιδείνωση των παραμετρικών μεταβλητών
(π.χ. αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης, αύξηση των εισφορών,κ.λ.π.)
4. Έχετε μιλήσει για αύξηση της φτώχειας
κατά τα επόμενα χρόνια. Τι εννοείτε;
ΑΠ: Εννοώ ότι οι προαναφερόμενες δυσμενείς εξελίξεις στο εισόδημα των συνταξιούχων και των φορολογουμένων θα επιφέρουν περαιτέρω διεύρυνση του αριθμού των

Σατιρικά – Σαρκαστικά

Κ Α Ρ Ν ΤΑ Σ Ι Α
Από το βιβλίο του Γεωργίου Μπάρμπα
Γαλάζιο και το πράσινο
τα χρώματα θα σμίξουν
το πιο καλό αποτέλεσμα
τα δυό τους θ’αναδείξουν.
Ο ένας εις το στοίχημα
ποντάρει να κερδίσει
κι ο άλλος βάρδιες προτιμά
για να τα κονομήσει.
Θεός σχωρέστον τον παπά
ψαρεύαν στ’ Αλιβέρι
πέντε έξι ώρες το πολύ
γέμιζαν το πανέρι.
Ψαράκι ετοιμοθάνατα
στον αδελφό θα δώσει
να γλείψει τα χεριάκια του
τ’ άντερο να λιγδώσει.
Παραμονή ένα λεπτό
στο σήμα ένα λεπτάκι
να μεταφέρω στη σωστή
θέση το ποντικάκι.
Καλά ελέγξτε το συρμό
και άνευ αποσυρθείτε
να κλείστε τα παράθυρα
πριν απομακρυνθείτε.
Συχνά το πρώην κόμμα του
έχει αδιαφορήσει
κλώτσαγε και δεν ήθελε
να εξυπηρετήσει.
Τον έπεισε ο αδελφός
κι έχει αποφασίσει
του δυό χιλιάδες εννιά
ΠΑΣΟΚ για να ψηφίσει.
Λίγο κορώνα δούλεψε
να ζήσεις να χαρείς
στο Ληξούρι, στον Κότρωνα
να πας όταν μπορείς.
Καρντάση λίγο δούλεψε
να πας στην Τιθορέα

Του Τάσου Μπασιά
Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου

να τρως κάνα καλό μεζέ
και να περνάς ωραία.
Κορώνα από τον Κότρωνα
τα παίρνει στο κρανίο
και στους γαλάζιους σύντροφους
τους λέει αντίο.
Πήρε στροφές ανάποδες
στο συνδικαλισμό
το κόμμα του τον πούλησε
πάει στο Συνασπισμό.
Στο σωματείο στον ΗΣΑΠ
βαρβάτο μέσον έχει
ο αδελφός μέσ’ το εννιά
ψηλή θέση κατέχει.
Στο σωματείο γραμματεύς
για τα κοινά φροντίζει
κι άμα ξεμείνει από ρευστό
ο αδελφός δανείζει.
Ο αδελφός στο κινητό
δύσκολα θα μιλήσει
πολλές φορές δεν ευκαιρεί
τη μύτη του να ξύσει.
Στο κέντρο το εκλογικό
μετέβη κι εθεάθη
γαλάζιο έχει μέσα του
εις της ψυχής τα βάθη.
Δύο ευρώπουλα διέθεσε
κι είχε αποφασίσει
Νοέμβρη στις είκοσι του εννιά
Αντώνη να ψηφίσει.
Στήθηκε ώρες στην ουρά
στη Νέα Ιωνία
από την κάλπη ποιος θα βγει
είχε την αγωνία.
Δύο χρώματα εσμίξανε
κι είναι αγαπημένα
τα ετερώνυμα έλκονται
και είναι ενωμένα.

συμπολιτών μας που θα ζούν κάτω από το
όριο της φτώχειας. Σήμερα στην Ελλάδα το
48% του πληθυσμού (5,1 εκατομμύρια άτομα)
της χώρας, ζεί κάτω από το όριο(382 ευρώ τον
μήνα) της φτώχειας. Από αυτά τα 5,1 εκατομμύρια άτομα, υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας (182 ευρώ
τον μήνα) φτώχειας. Εκτός όμως από την κατηγορία των φτωχών-συνταξιούχων διευρύνεται και η κατηγορία των φτωχών- εργαζομένων η οποία αναφέρεται, κατά βάση, σε νέους εργαζόμενους με κάθε μορφής ευέλικτη
απασχόληση, με την έννοια ότι οι μηνιαίες
αμοιβές τους δεν ξεπερνούν το όριο(382 ευρώ) της φτώχειας..
5. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας;
ΑΠ: Οι ασκούμενες πολιτικές των Μνημονίων στην χώρα μας, μεταξύ των άλλων, και
στην αγορά εργασίας, έχουν δημιουργήσει
συνθήκες αποσύνθεσης της, με την έννοια ότι
επιτάχυναν την διεύρυνση της ευελιξίας σε
όλες τις κατηγορίες της(ευελιξία στους μισθούς, στην απασχόληση, στην εργολαβία,
στην κοινωνική ασφάλιση, στην ασφάλεια της
απασχόλησης, στον χρόνο εργασίας, στα επιδόματα ανεργίας), σε βαθμό που η εργοδοτική
παραβατικότητα να αποτελεί σήμερα το ιδιαίτερο και ανησυχητικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στις συνθήκες αυτές, η συνολική απασχόληση στην Ελλάδα
ανέρχεται σε 3,6 εκατομμύρια άτομα, η στατιστική ανεργία βρίσκεται στο επίπεδο του 21,2%,
η μακροχρόνια ανεργία βρίσκεται στο επίπεδο
του 70% και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας (ένας στους δέκα ανέργους), συμβάλλει
σταθερά στο υψηλό επίπεδο φτωχοποίησης
του πληθυσμού και ειδικότερα της κατηγορίας
των φτωχών-ανέργων. Ταυτόχρονα, η μερική
και η εκ περιτροπής απασχόληση ανέρχεται
στο 29% του συνόλου μισθωτών. Παράλληλα,
τρείς στις τέσσερις νέες θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται είναι μερικής και εκ περιτροπής απασχόληση, σε αντίθεση με μία στις τέσσερις θέσεις που είναι πλήρους απασχόλησης.
Συμπερασματικά, σε μακρο- οικονομικούς
όρους, από τα προαναφερόμενα στοιχεία που
συγκροτούν, μεταξύ των άλλων, την κατάσταση
αποσύνθεσης της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, αποδεικνύονται με τον πιο εύληπτο τρόπο τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα της
ασκούμενης(2010- 2018) πολιτικής (Μνημόνια)
της εσωτερικής υποτίμησης. Κι’ αυτό γιατί ενώ
έχει συντελεσθεί σημαντική μείωση των αμοιβών εργασίας και πλήρης απορρύθμιση της
αγοράς εργασίας, εντούτοις δεν επήλθε η υποσχόμενη από τους δανειστές και από τις ελληνικές κυβερνήσεις βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας, μείωσης των τιμών των
προϊόντων, κυρίως, της μεταποίησης , βελτίωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και
αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου
στην ελληνική οικονομία (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2018). Αντίθετα, δημιουργήθηκαν συνθήκες αύξησης
της κερδοφορίας, την οποία ως ένα μικρό βαθμό απορροφά η άμεση και έμμεση φορολογία
και ως ένα μεγαλύτερο βαθμό απορροφά η
αποθησαύριση.

9

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

TO ΨΗΦΙΣΜΑ MAΣ
1ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη ψήφιση
εκ μέρους της πολιτείας των σκληρών, αντεργατικών και απάνθρωπων Νόμων 3845/2010,
3863/2010, 3865/2010, 3896/2011, 3996/2011,
4024/2011, 4046/2012, 4051/2012, 4093/2012 και
4387/2016 με τους οποίους καταργήθηκαν:
α) Τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και το
επίδομα διακοπών.
β) Μειώθηκαν οι συντάξεις σε ποσοστό 50%
μέχρι σήμερα, υπάρχει δε η πρόβλεψη μετά τον
επαναϋπολογισμό των συντάξεων το 2019 να υποστούμε και νέες μειώσεις πάνω από 18%.
γ) Μας επέβαλαν την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, δηλαδή έναν νέο ΛΑΦΚΑ.
δ) Μας επέβαλαν την περικοπή των επικουρικών συντάξεων μέχρι του σημείου της οριστικής
κατάργησης.
ε) Μας μείωσαν αυθαίρετα τη νόμιμη αποζημίωση που έδινε η Εταιρία που εργαζόμαστε μετά
την αποχώρησή μας από την εργασία για συνταξιοδότηση πάνω από 60%
στ) Δεν υπάρχει ενιαίο και σταθερό φορολογικό σύστημα.
ζ) Έγινε μόνιμο πλέον το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ.
2ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
α) Για τις συνεχιζόμενες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
β) Για την άγρια φορολογία και τα χαράτσια
που μειώνουν ακόμη περισσότερο την πενιχρή
σύνταξή μας.
γ) Για την κατάργηση του ΕΚΑΣ το οποίο αντικαταστάθηκε με ένα φιλοδώρημα τα Χριστούγεννα.
δ) Για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση σε όλα τα
επίπεδα της Ιατροφαρμακευτικής
και Νοσοκομειακής μας Περίθαλψης που βάζει σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και την ίδια την ζωή μας.
3ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ στη Βουλή ψηφίζονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος νόμοι με τους οποίους
καταργούνται εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις ετών και μειώνονται κατακόρυφα συντάξεις και μισθοί, βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι:
α) Δεν μειώνονται οι επιχορηγήσεις των πολιτικών κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό
και παρά την οικονομική κρίση συνεχίζεται να δίνεται προκαταβολικά η ετήσια επιχορήγηση των
κομμάτων.
β) Δεν μειώνονται ανάλογα οι αποζημιώσεις
και τα προνόμια των βουλευτών, τόσο των ενεργεία όσο και των πρώην.
γ) Αυξάνεται αντί να μειώνεται ο αριθμός των
υπαλλήλων που υπηρετούν στα διάφορα γραφεία
υπουργών, βουλευτών και γραμματέων και όλοι
πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
4ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί βλέπουμε να παραγράφονται και να μένουν ατιμώρητα χιλιάδες αδικήματα και να μένουν ατιμώρητοι και να κυκλοφορούν ελεύθεροι
όλοι εκείνοι που διαχρονικά ευθύνονται για την
οικονομική εξαθλίωση της πατρίδας μας, καθώς
και εκείνοι που πλούτισαν ξαφνικά χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν με ποιο τρόπο. Και από
την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο της φτώχειας και της ανέχειας με τους αντεργατικούς νόμους που ψήφισε η ελληνική βουλή καθ’ υπόδειξη βέβαια των μεγάλων δυνάμεων.
5ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Που ενώ γίνονται σπατάλες με δισεκατομμύρια ευρώ από διάφορες Μη Κυβερνητικές Ομάδες με τις μίζες, με την Ζήμενς, με την λίστα Λαγκάρντ και με τη NOVARTIS, δεν λαμβάνεται σχεδόν καμία μέριμνα για να πάρει πίσω το κράτος
τα κλεμμένα και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
Ακούμε λόγια και μόνο λόγια.
6ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την απαράδεκτη και αλαζονική συμπεριφορά των Υπουργών και Υφυπουργών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του
ΕΦΚΑ και των Διοικητών που εποπτεύουν τους

Της Ετήσιας Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ” Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.
Οι 500 και πλέον συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ που παρευρεθήκαμε στη Γενική
Συνέλευση του Σωματείου μας, αφού ακούσαμε την εισήγηση της Διοίκησης
και όλους τους ομιλητές εγκρίναμε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:
διάφορους οργανισμούς και που απαξιούν να
δεχθούν τους εκπροσώπους του Σωματείου μας
για να συζητήσουν μαζί τους τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους 2.000 συνταξιούχους
των ΗΣΑΠ.
7ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την αντεργατική στάση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γιατί ενώ την
ενημερώσαμε με δύο επιστολές ότι με το άρθρο
10 του νόμου 4387/2016 καταδικάζονται να πεθάνουν από την πείνα όσες γυναίκες χάσουν τον άνδρα τους και είναι κάτω των 55 ετών, η κυρία
Υπουργός αδιαφόρησε πλήρως στο θέμα αυτό
ούτε καν απάντηση στις επιστολές μας δεν έκανε.
Φαίνεται ότι αυτό είναι το νέο στίγμα της πολιτικής
που θα εφαρμόζεται από εδώ και στο εξής.
8ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ υπάρχουν αποφάσεις από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνουν παράνομες τις μειώσεις των συντάξεων μας
από το 2012 και εντεύθεν. Το επίσημο κράτος δεν
τις εφαρμόζει.
9ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί η συμπεριφορά της Διοίκησης του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.-ΗΣΑΠ που εδρεύει στους
Αμπελόκηπους Τσόχα 22, δεν αρμόζει σε έναν
δημόσιο οργανισμό την στιγμή που δεν αναγνωρίζει και δεν σέβεται τον θεσμικό ρόλο που έχει
το Σωματείο μας σύμφωνα με τους νόμους του
κράτους.
10ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την μη εφαρμογή των νόμων που έδιναν
το δικαίωμα στον κάθε εργαζόμενο να παραμείνει στην εργασία του πέρα των 35 ετών μέχρι τον
Ιούνιο του 2011με αύξηση των συντάξιμων αποδοχών.
Η κυρία Διευθύντρια όχι μόνο δεν εφαρμόζει
τους νόμους αλλά κίνησε τη δικαστική διαδικασία
επιστροφής των χρημάτων σε όσους είχαν χορηγηθεί αλλά και σε αυτούς που ενώ είχαν δικαιωθεί από το συμβούλιο ενστάσεων δεν τους έχουν
δοθεί χρήματα.
11ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων
του άρθρου 27 του νόμου 4331/2015, με το οποίο
κομματικοποιούνται τα Σωματεία Συνταξιούχων
και θα έχουν και οικονομικό κόστος καθώς τα
υποχρεώνει να έχουν δικαστικούς αντιπροσώπους στις αρχαιρεσίες.
12ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί όταν ζητάμε το ποσοστό της σύνταξης για
τις χήρες να είναι στο 70% όπως ισχύει στον ΕΦΚΑ, μας απαντούν ότι το καταστατικό του ταμείου
σας αναφέρει ότι πρέπει να είναι στο 60%. Όταν
όμως τους λέμε να χορηγούν τα έξοδα κηδείας
σύμφωνα με το καταστατικό μας, τότε μας ότι
έχουμε ενταχθεί στον ΕΦΚΑ και δεν ισχύει το καταστατικό του ταμείου μας. Η κρίση δική σας.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΖΗΤΑΜΕ:
1ον: Την άμεση κατάργηση των νόμων
3845/2010, 3863/2010, 3865/2010, 3896/2011,
3996/2011, 4019/2011, 4024/2011, 4051/2012,
4046/2012, 4093/2012, 4387/2016 και το άρθρο
27 του Νόμου 4331/2015.
2ον: Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος διακοπών, την κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και
το ύψος των συντάξεών μας να επανέλθει στο
επίπεδο που ήταν το 2009. Τη στιγμή μάλιστα που
ενώ οι συντάξεις μας μειώθηκαν πάνω από 50%
το δημόσιο χρέος όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά
υπερδιπλασιάστηκε.

3ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις που γίνονται στα είδη πρώτης ανάγκης.
4ον: Τη μείωση της φορολογίας με τη ψήφιση
από την πολιτεία ενός δίκαιου και σταθερού φορολογικού νόμου.
5ον: Τη μείωση στις τιμές των φαρμάκων καθώς οι συνταξιούχοι αδυνατούν να τα αγοράζουν.
6ον: Την κατάργηση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα διαγνωστικά κέντρα.
7ον: Την αναβάθμιση της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για να εξυπηρετούνται άμεσα οι ασφαλισμένοι ειδικά από τα κρατικά νοσοκομεία, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι και μεγάλης
ηλικίας είναι, αλλά και με σοβαρά προβλήματα
υγείας και να πάψει επιτέλους να πληρώνουν οι
συνταξιούχοι την ασυνέπεια που υπάρχει μεταξύ
κράτους και φορέων υγείας.
8ον: Για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και
ισονομία αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι νόμοι, τα
διατάγματα και οι αποφάσεις με τα οποία έχουν
θεσπιστεί προνόμια για τους λίγους και ημέτερους, γιατί είναι πρόκληση όταν από τη μία πλευρά ψηφίζονται οι νόμοι που επιβάλλουν θυσίες
στους συνταξιούχους, από την άλλη δίνει προνόμια σε ορισμένες ομάδες πολιτών.
9ον: Να μειωθούν οι βουλευτικές έδρες από
300 που είναι σήμερα στις 200, όπως το προβλέπει
και το σύνταγμα και αυτό θα είναι μία έμπρακτη
προσφορά των πολιτικών μας προς την πατρίδα.
10ον: Ζητάμε την άμεση συνάντηση με τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
προκειμένου να της εκθέσουμε τα προβλήματα
που απασχολούν τις 2.000 οικογένειες των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.
11ον: Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας στο
ύψος που τα χορηγούσε το Ταμείο μας πριν την
ένταξή μας στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ).
12ον: Το σεβασμό και τη συνεργασία με τη Διοίκηση του Εντασσόμενου Ταμείου Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ
με τη Διοίκηση του Σωματείου μας καθώς ο ρόλος του Σωματείου είναι θεσμικός και είναι αναγνωρισμένος από το επίσημο κράτος.
Ο δε ρόλος του λειτουργού της Δημόσιας Διοίκησης είναι να υπηρετεί χωρίς διακρίσεις το
κοινωνικό σύνολο.
13ον: Ο υπολογισμός των συντάξεων λόγω θανάτου στις χήρες να γίνεται στο 70% επί της σύνταξης που ελάμβανε ο αποβιώσας σύζυγος, όπως
ακριβώς γίνεται σήμερα στον ΕΦΚΑ και όχι στο
60% που γίνεται σήμερα από το ταμείο μας.
14ον: Να δοθεί έστω και τώρα στους ελάχιστους που βρίσκονται στη ζωή αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης το επίδομα Εθνικής Αντίστασης.
15ον: Την αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτισμού του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έτσι όπως
έχει ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μουσείου.
16ον: Την άμεση κατάργηση του άρθρου 27 του
νόμου 4331/2015, γιατί πέρα από την πολιτικοποίηση και την κομματικοποίηση των συνταξιουχικών πρωτοβάθμιων οργανώσεων και το μεγάλο
οικονομικό κόστος που έχει, δεν έχει να προσφέρει κάτι το θετικό για τους ανθρώπους της τρίτης
ηλικίας.

Οι 2000 Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ
α) Στους μαθητές, τις μαθήτριες και στο διδακτικό προσωπικό του Γυμνασίου Σμίνθης, που

βρίσκεται στα Πομακοχώρια του Νομού Ξάνθης,
όπου κάθε χρόνο το επισκέπτεται το Σωματείο
μας και βραβεύει τους αριστεύσαντες μαθητές
και μαθήτριες.
β) Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να δείξει και αυτό έμπρακτα το ενδιαφέρον του και να
προσπαθήσει να δώσει λύσεις στα προβλήματα
των ξεχασμένων αυτών παιδιών που είναι Έλληνες πολίτες αλλά ξεχασμένα από την ελληνική
πολιτεία.
γ) Συμπαραστεκόμαστε με διάφορους τρόπους στους άνεργους, στους άστεγους, στους
ανασφάλιστους, στους ανήμπορους και ιδιαίτερα
στα άτομα της τρίτης ηλικίας τα οποία πλήττονται
βάναυσα από τα μνημόνια.
δ) Συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα
που κάνουν οι εργαζόμενοι της πατρίδας μας για
να διασφαλίσουν το ψωμί των οικογενειών τους,
να έχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας καθώς
και στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να περισώσουν κάτι από αυτά που απέκτησαν με αγώνες και θυσίες πολλών ετών.
ε) Συμπαραστεκόμαστε και βρισκόμαστε κοντά σε διάφορα κοινωφελή ιδρύματα και ειδικά
στα ιδρύματα που υπηρετούν το παιδί.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε τις αναίτιες επιθέσεις που δέχεται η πατρίδα μας από
διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Και ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση και
από όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου
να σταθούν στο ύψος τους των περιστάσεων και
να προστατέψουν την πατρίδα μας από τις αναίτιες επιθέσεις που δέχεται και να απαιτήσουν να
μας συμπεριφέρονται σαν ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είμαστε.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Τις διάφορες μη Μ.Κ.Ο που υποκαθιστούν το
κράτος και έχουν μία συμπεριφορά που θίγει
όλους τους σκεπτόμενους Έλληνες πολίτες. Αυτή
η κατάντια πρέπει να εκλείψει. Καιρός είναι πλέον
η πολιτεία να αναλάβει τις υποχρεώσεις τις και
να μην την υποκαθιστούν οι Μ.Κ.Ο.
Ύστερα από τα παραπάνω
Αναθέτουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας να φροντίσει έτσι ώστε το ψήφισμα αυτό να φτάσει:
Στην Κυβέρνηση
Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων
Στους Υπουργούς Οικονομικών-Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας-Υγείας,
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων – Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων-Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στον Πρόεδρο της Βουλής
Στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους
των κομμάτων
Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ)
Στον Πρόεδρο των ΣΤΑΣΥ ΑΕ
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΣΤΑΣΥ ΑΕ
Στη Διευθύντρια του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.
ΗΣΑΠ
Στον Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ
Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
Να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου και στην Εφημερίδα του Σωματείου ο
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Πειραιάς 7 Μαρτίου 2018
Με εντολή Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Χειμώνας
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Επαναφορά στη ΣΤΑ.ΣΥ/Α.Ε.

των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν
από τον πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε. σε διάφορους φορείς ή
υπηρεσίες του Δημοσίου
άσει του νόμου 4530/2018 άρθρο 104 οι υπάλληλοι του
πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε. (μετέπειτα ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) οι οποίοι μετατάχθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό, με τον νόμο 3920/2011
και των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και
Τουρισμού δύνανται να επανέλθουν στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., σε θέσεις
ομοίου ή παρεμφερούς ή συναφούς ή αναλόγου αντικειμένου εργασίας με αυτό που κατείχαν πριν τη μεταφορά τους, εφόσον τέτοιες θέσεις υφίστανται στο Οργανόγραμμα του φορέα υποδοχής.
Σε κάθε άλλη περίπτωση εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις,
που συνιστώνται σε κλάδους και τομείς του φορέα υποδοχής, σύμφωνα πάντοτε με την ειδικότητα των επανερχομένων. Η μεταφορά
διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στις υπηρεσίες του Υπουργείου του οποίου υπηρετεί ο μεταφερθείς, μετά
από αίτηση του μεταφερθέντος στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί και μετά από τη σύμφωνη γνώμη
του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής. Οι επανερχόμενοι
τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει στον φορέα υποδοχής, παραιτούμενοι
κάθε διεκδίκησης ή αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης εξαιτίας και
επ’ αφορμή της αρχικής μεταφοράς τους, δυνάμει του νόμου
3920/2011. Το άρθρο 104 του νόμου 4530/2018 έχει σκοπό να θεραπεύσει εν μέρει την αδικία του νόμου 3920/2011 καθώς η πλειοψηφία των υπαλλήλων που αδίκως μετατέθηκαν το 2011 έχει συνταξιοδοτηθεί και θα ζουν εφόρου ζωής την αδικία. αυτή τη στιγμή
θεραπεύεται η αδικία για τους ελάχιστους μεταταγέντες υπαλλήλους που είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες υπηρεσίες. Ευχής
έργον είναι να υπάρξει τρόπος αποκατάστασης της αδικίας και για
τους ήδη συνταξιούχους για να μην αισθάνονται ότι διώχθηκαν
άνευ λόγου και αιτίας.
Η Διοίκηση

Β

ΝέΑ από τις Σταθερές Συγκοινωνίες
Πληθώρα προαγωγών-μετακινήσεων γίνονται από τη Διοίκηση
των ΣΤΑ.ΣΥ τελευταία. Θέλουμε
να έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι
προαγωγές και οι μετακινήσεις
αυτές γίνονται για την πιο εύρυθμη λειτουργία του φορέα.
Επιβάλλεται να τεθεί σε λειτουργία το Σταθμαρχείο Τάξεως
στον Πειραιά καθώς δεν νοείται ο
κεντρικός σταθμός της γραμμής 1
να στερείται ενός υπαλλήλου ο
οποίος θα είναι ο αρμόδιος για
την υποδοχή χιλιάδων ατόμων
που ταξιδεύουν καθημερινά με
αφετηρία και τέρμα τον Πειραιά.
Οι βανδαλισμοί μετά τη γραμμή 1 που είναι ανοχύρωτη άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία των και στις γραμμές 2
και 3 ξεκινώντας από πυροσβεστήρες, από τα σφυράκια με τα

οποία σπάζουν τα παράθυρα των
συρμών σε περίπτωση κινδύνου
στα βαγόνια των συρμών αλλά
παρατηρείται και το ξήλωμα των
διαχωριστικών που υπάρχουν στα
καθίσματα των σταθμών. Τα φαινόμενα αυτά επιβάλλεται να κτυπηθούν εν τη γενέσει των για να
μην εξαπλωθούν σε όλο το δίκτυο.
Τέλος μάστιγα έχει γίνει το
φαινόμενο της επαιτείας μέσα
στους συρμούς με τους κάθε λογής ανθρώπους που επαιτούν
πολλοί εκ των οποίων φορτικά
επιδεικνύοντας τα διάφορα εμφανή συμπτώματα υγείας που
εμφανίζουν προκαλώντας και
προβληματίζοντας το επιβατικό
κοινό το οποίο δικαιολογημένα
διαμαρτύρεται.
Η Διοίκηση

Διέλυσαν την εξέδρα
Κανένας μέχρι χθες δεν θα φανταζόταν ότι οι προστάτες των
αδυνάτων και αυτοί που θέλουν να φέρουν τη δικαιοσύνη στην
κοινωνία θα έκαναν επίθεση στις 30 Μαΐου στην Πλατεία
Κλαυθμώνος και θα σκόρπιζαν τα σκηνικά που είχαν στηθεί
για τη συγκέντρωση εργαζομένων και συνταξιούχων και θα
έφευγαν ανενόχλητοι καθώς δεν υπήρξε μία ομάδα περιφρούρησης των εγκαταστάσεων.
Σημεία των καιρών είναι όλα αυτά που κανείς δεν φαντάζεται τι θα γίνει όταν τα μωρά ενηλικιωθούν.
Η Διοίκηση

Βάπτιση
Και το όνομα αυτού Λάμπρος.
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Θεοτόκου
στις 15 Απριλίου 12:00 το μεσημέρι ο Παναγιώτης και η Αποστολία Ντρη βάπτισαν
τον πρωτότοκο γιο τους στον οποίο η νονά
χάρισε το όνομα Λάμπρος. Μετά τη βάπτιση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας
σε έναν χώρο που είχε επιμεληθεί προσωπικά ο καλλιτέχνης της ζαχαροπλαστικής και όχι μόνο Παναγιώτης Ντρής εδόθη δεξίωση με την
παρουσία συγγενών και φίλων του ζεύγους.
Η συνέχεια δόθηκε σε κέντρο διασκέδασης όπου την παράσταση έκλεψε
ο παππούς Λάμπρος με το χαμόγελό του και τον χορό του καθώς σε
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν εγκατέλειψε την πίστα και επισκίασε
όλους τους καλεσμένους άλλωστε πως ήταν να μη γίνει αυτό αφού
μόνο το όνομα Λάμπρος του έδινε φτερά για να πετάξει.
Ευχή όλων είναι ο νεοφώτιστος Λάμπρος να μεγαλώνει και να ανδρειώνεται με τη φροντίδα και την αγάπη των γονιών του και οι παππούδες
και γιαγιάδες να τον καμαρώνουν και να αποκτήσουν και άλλα εγγόνια.
Η Διοίκηση

Την Παρασκευή 11 Μαΐου τα νεοεκλεγέντα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είχαν μία πρώτη συνάντηση με
τον Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Σταύρο Στεφόπουλο για μία πρώτη γνωριμία και για ενημέρωση για τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα.
Είχαμε με τον κύριο Πρόεδρο μία εποικοδομητική συζήτηση όπου σε πολλά τρέχοντα θέματα
ήταν θετικός ως προς την βοήθειά του για επίλυση, υπάρχουν όμως και θέματα που αν και θέλει δεν δύναται να είναι αρωγός μας προς επίλυση. Ευελπιστούμε ότι με την ανάλογη προσπάθεια και βοήθεια θα βρούμε μαζί με την Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. τον δρόμο για να λύσουμε
πολλά από τα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα τους συνταξιούχους μας.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που έγιναν

Χάθηκε και η Βαρυμπόμπη
Όπως πληροφορηθήκαμε και μάλιστα από αξιόπιστη πηγή
οι χώροι των κατασκηνώσεων στη Βαρυμπόμπη δεν ανήκουν
πλέον στους ΗΣΑΠ αλλά στο υπουργείο Οικονομικών που
ασφαλώς θα τους παραχωρήσει σε ιδιώτη. Οι κατασκηνώσεις
ήταν το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο της πάλαι ποτέ ανθούσης εταιρείας ΕΗΣ-ΗΣΑΠ που από το 1950 που πρωτολειτούργησε, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στη διάπλαση της
παιδικής ηλικίας. Βέβαια οι καιροί άλλαξαν και όλα πλέον θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους και της ιδιωτικοποίησης.
Η Διοίκηση

Συνάντηση
με τον Πρόεδρο
της ΣΤΑ.ΣΥ

Νέα αστέρια του πενταγράμμου
στο στερέωμα

Μόνο μία εκδρομή πραγματοποίησε στο
Σωματείο μας τους μήνες Απρίλιο – Μάιο,
ασφαλώς για αυτό ευθύνονται τα αλλεπάλληλα μνημόνια τα οποία έχουν γονατίσει οικονομικά όλους μας και για το μόνο που
φροντίζει σήμερα ο κάθε συνταξιούχος είναι
ο επιούσιος άρτος και αφήνει για μετά θάνατο τα θεάματα. Βέβαια μεσολάβησαν οι εκλογές του Σωματείου μας καθώς και οι γιορτές
του Πάσχα όπου πολλοί συνάδελφοι μας μετέβηκαν στους τόπους καταγωγής των για να
γιορτάσουν μαζί με τους δικούς τους τις
άγιες μέρες. Κυριότερη αιτία όμως είναι η οικονομική κρίση καθώς και η αβεβαιότητα
που πλανάται μη γνωρίζοντας τι μέλλει γενέσθαι αύριο.
Όμως δεν πρέπει να μένουμε αδρανείς και υπομονετικά να περιμένουμε το τέλος μας, πρέπει να κάνουμε την επανάστασή μας και η εκδρομή μας που έγινε από 26-27-28-29 Απριλίου στην Βυζαντινή Οχρίδα – στη Μπίτολα (Μοναστήρι) στη Στρούγκα – στο Μοναστήρι του Οσίου Ναούμ και στο Φαράγγι του Ράντικα ήταν μία μικρή επανάσταση που
τη δημιούργησαν 52 συναδέλφισσες, συνάδελφοι και φίλοι όπου όλοι μαζί σαν μία οικογένεια περάσαμε τέσσερις
ευχάριστες μέρες μακριά από τις έγνοιες της καθημερινότητας. Τέτοιες ευκαιρίες δεν μας παρουσιάζονται πάντα και
καλό είναι να τις ζούμε όταν μας παρουσιάζονται.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν
από το Σωματείο μετά την επιστροφή μας από τις
καλοκαιρινές διακοπές μας, μέχρι το τέλος της χρονιάς
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. 4 Οκτωβρίου: Ημερήσια ετήσια εκδρομήγιορτή του Σωματείου μας στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι της Κορίνθου.
Τιμή συμμετοχής 12 ευρώ
2. Α΄ Πρόταση 7-14 Οκτωβρίου 8ήμερη εκδρομή: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΜΠΑΡΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ –
ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ
Ενδεικτική τιμή 590 ευρώ.
Επιβάρυνση μονόκλινου 175 ευρώ
Β΄ Πρόταση 7-16 Οκτωβρίου 10ήμερη εκδρομή: ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
– ΑΝΔΟΡΑ – ΓΕΝΟΒΑ – ΜΟΝΑΚΟ – ΝΙΚΑΙΑ –

ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΒΙΝΙΟΝ – ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ – ΤΣΙΡΟΝΑ – ΠΑΡΜΑ – ΜΠΟΛΩΝΙΑ
Ενδεικτική τιμή 785 ευρώ.
Επιβάρυνση μονόκλινου 285 ευρώ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΑΝΘΗΣ
30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 4ήμερη εκδρομή:
Για Ξάνθη όπου θα γίνει η βράβευση των αριστούχων
μαθητών-μαθητριών του Γυμνασίου Σμίνθης. Στο
πρόγραμμα της εκδρομής θα γίνουν αλλαγές καθώς
βγαίνει από το πρόγραμμα η Αδριανούπολη λόγω των
γνωστών προβλημάτων που προέκυψαν με την κράτηση των δύο Ελλήνων Αξιωματικών και θα μπει στο
πρόγραμμα η Καστοριά. Για το αναλυτικό πρόγραμμα
και το κόστος της εκδρομής θα έχετε ενημέρωση στο
επόμενο τεύχος του «Ηλεκτρικού» που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του Αυγούστου.
Η Διοίκηση
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Συνάντηση με τον Υφυπουργό
Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στις 16 Μαΐου
2018 έξω από το ΣτΕ ζήτησε να έχει μία συνάντηση με
την Υπουργό Εργασίας και επειδή όπως αναφέρθηκε η κα.
Υπουργός απουσίαζε στο εξωτερικό, ζήτησε να συναντηθεί με
τον Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο. Ο κύριος Υφυπουργός κάτω από την πίεση των συγκεντρωμένων συνταξιούχων
οι οποίοι είχαν καταλάβει το οδόστρωμα της οδού Σταδίου
έξω από το Υπουργείο Εργασίας αναγκάστηκε να δει το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και τους προέδρους και γραμματείς των
συνεργαζόμενων σωματείων.
Εδώ άξιο λόγου είναι πέρα από την περιφρονητική και απαξιωτική του συμπεριφορά, στεκόταν όρθιος σαν να μας έλεγε
να φύγουμε γιατί δεν είχε να μας πει κάτι πάνω στα θέματα

H

της αρμοδιότητάς του. Όταν όμως κατάλαβε ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποχωρήσουμε κάθισε στη θέση του
διατηρώντας πάνω από όλα αυτό το ύφος του αφεντικού προς
το δουλικό του προσωπικό.
Του θέσαμε κύρια το θέμα του επαναϋπολογισμού των
συντάξεων σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Μας απάντησε ότι οι εργασίες του επαναϋπολογισμού των συντάξεων
προχωρούν κανονικά και ότι βρίσκονται στο τέλος τους μας
ανέφερε δε και το φαιδρό ότι πάνω από 30% των συνταξιούχων
δεν θα έχουν μείωση αλά θα πάρουν και αύξηση στη σύνταξή
τους. Για την μη απόδοση των χρημάτων που αναλογούν στην
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και στις άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις από το
ποσό των 0,20 λεπτών που παρακρατούνται από τους συνταξιούχους αλλά δίνονται επιλεκτικά σε συνδικαλιστικές οργα-

24ωρη Πανεθνική Γενική
Απεργία-Συγκέντρωση

Στις 30 Μαΐου 2018 η Κοινωνική Συμμαχία στην
οποία μέλη της είναι Γ.Σ.Σ.Ε – ΑΔΕΔΥ – Α.Γ.Σ.Σ.Ε και
Ομοσπονδίες διαφόρων κλάδων εργαζομένων πραγματοποίησε 24ωρη Απεργία και Συγκέντρωση στην
Πλατεία Κλαυθμώνος. Δεν μας άφησε και πολλές αισιοδοξίες το πάθος και το πλήθος των συγκεντρωθέντων, ευτυχώς την κατάσταση έσωσαν οι συνταξιούχοι
οι οποίοι είχαν μια αξιοπρεπή παρουσία σε αντίθεση
με την απουσία των εργαζομένων που ήταν οφθαλμοφανής.
Επειδή πρέπει να λέμε αλήθειες συγκέντρωση και
πορεία με παλμό και πάθος ήταν η συγκέντρωση και
η πορεία που πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ. Αυτά ασφαλώς και θα πρέπει να προβληματίσουν τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, να βγουν από τον λήθαργο που βρίσκονται για
χρόνια και να επαναδραστηριοποιήσουν και να δώσουν ζωή στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας
που αυτή τη στιγμή μετά από 8 χρόνια λιτότητας και
φτώχειας είναι απαραίτητη.
Το Σωματείο μας είχε μία σχετικά καλή συμμετοχή
σε σύγκριση με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις

συνταξιούχων, όχι όμως αυτή που θα έπρεπε σήμερα
καθώς οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί πάνω από 20
μειώσεις των συντάξεών τους. Τι άλλο περιμένουμε
για να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο. Μήπως περιμένουμε να κοπούν τελείως οι συντάξεις;
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, στο μήνυμα που σας
στείλαμε για να έχετε συμμετοχή στη Συγκέντρωση
λέγαμε ότι για τους συνταξιούχους ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΙΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο καθένας από
εμάς ας αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.
Ο Εκδότης

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
Στις 16 Μαΐου 2018το Σωματείο
μας είχε καλέσει τα μέλη του μετά
από απόφαση της Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και επαγρύπνησης έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 9:00 το πρωί για τα σενάρια
που κυκλοφορούν σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τη νομιμότητα ή όχι του νόμου 4387/2016, του λεγόμενου
νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος εάν εφαρμοστεί είναι η ταφόπλακα για όλους τους συνταξιούχους. Το Σωματείο
μας είχε μία αξιοπρεπή, όχι όμως αυτή που έπρεπε, παρουσία στη συγκέντρωση αυτή.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 είναι δραματική
κυριολεκτικά, καθώς θα επέλθει η φτωχοποίηση για το σύνολον των συνταξιούχων της χώρας μας και δεν
πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους έστω και την ύστατη αυτή ώρα πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούμε και να αντιδράσουμε. Σας ενημερώνουμε ότι την ημέρα αυτή ζητήσαμε να έχουμε μία συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, η απάντηση ήταν ότι είναι εκτός Ελλάδας και τότε ζητήσαμε να δούμε τον Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο
ο οποίος μας δέχτηκε κάτω από την πίεση των συναδέλφων μας συνταξιούχων που είχαν καταλάβει το οδόστρωμα της οδού Σταδίου. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα τα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Το θετικό της
όλης υπόθεσης είναι ότι κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης είχαμε την πληροφορία ότι ο Πρόεδρος του ΣτΕ
αναγνωρίζοντας την αδικία και τα δραματικά γεγονότα που θα έχει η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου,
υπέβαλε την παραίτησή του κάνοντας και δηλώσεις που θα συζητούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η Διοίκηση

νώσεις της επιλογής των, μας απάντησε ότι δεν γνωρίζει ότι
υπάρχει τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο συνταξιούχων
καθώς δεν το αναφέρει ο νόμος 1264/1982. Για τις δε χήρες
που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά
την παρέλευση τριετίας από τότε που έχασαν τον σύζυγό τους
εργαζόμενο ή συνταξιούχο, μας είπε το εξής φαιδρό, ότι δεν
ενδιαφέρονται σαν υπουργείο για να δώσουν συντάξεις αλλά
κίνητρα εργασίας χωρίς βέβαια να αναφέρει ποια θα είναι αυτά τα κίνητρα.
Τέλος για όλα αυτά που μας είπε ο κ. Υφυπουργός, για τη
στάση του απέναντί μας και για τη σκαιότατη αντιμετώπιση
που είχαμε από τον κύριο Υφυπουργό το Σωματείο μας εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου προς ενημέρωση όλων μας.
Η Διοίκηση

TA NEA AΠΟ ΤΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
λούσια συνεχίζει να είναι η δράση και η κινητικότητα της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας.
Προσπαθεί και καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να βρίσκεται κοντά
στον συνταξιούχο και στα προβλήματά του και αυτά παρά τον πόλεμο που
δέχεται από την πολιτεία η οποία ενώ θα έπρεπε να είναι αρωγός και συμπαραστάτης στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι. Έφτασε η πολιτεία να καταδικάζει με το έτσι θέλω με οικονομικό αποκλεισμό την Α.Γ.Σ.Σ.Ε και να μοιράζει χρήματα όπου αυτή θέλει και με δικό
της σκεπτικό. Ένας δε μανδαρίνος της Κυβέρνησης δημόσια είπε: «Για ποια
Α.Γ.Σ.Σ.Ε μου μιλάτε δεν υπάρχει τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συνταξιούχων καθώς δεν το προβλέπει ο νόμος 1264/1982».
Στις 15 Μαΐου είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή Διοικητή του ΕΦΚΑ κ.
Λάμπρο Σέμπο ο οποίος δήλωσε ότι ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων
πλησιάζει προς το τέλος και μέχρι τέλος Αυγούστου, δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς την καταβολή των οριστικών συντάξεων και το πρόβλημα
που παρουσιάζεται σήμερα είναι στην έλλειψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Πέρα
από αυτές τις συναντήσεις που πραγματοποίησε το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
κατά το προηγούμενο δίμηνο, δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται κοντά στον συνταξιούχο στα οποία μικρά και μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει πραγματοποιώντας πολλές 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
αυτών που μας έκλεψαν με τα αλλεπάλληλα μνημόνια. Χρειάζεται όμως και
την βοήθεια και την προσφορά όλων μας και όχι μόνο να αρκούμαστε σε πικρόχολα σχόλια και κριτική ανώφελη.
Όλα αυτά όμως δεν θα τα έλεγε ο διορισμένος μανδαρίνος αν αισθανόταν
την αναπνοή των 200 και πλέον χιλιάδων συνταξιούχων που είναι η δύναμη
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και η ευθύνη αυτή βαραίνει όλους μας που απέχουμε από όλα
τα τεκταινόμενα και δεν υπάρχει η ανάλογη συμπαράσταση εκ μέρους των
Ομοσπονδιών και Σωματείων που είναι μέλη της. Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι
προγραμματιζόμενες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες είναι μόνο
για εσωτερική κατανάλωση και τίποτε άλλο, καθώς η επιτυχία ή αποτυχία
μιας ενέργειας κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι
πιο αποτελεσματικοί και προς τα εκεί θα πρέπει να στραφεί η ηγεσία της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε και ήδη κάνει μικρά αλλά σταθερά βήματα.
Προσπάθησε να ενταχθεί στην Κοινωνική Συμμαχία όπου με τις άλλες
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων να εργαστούν
για να βγει η χώρα από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση. πρώτη ενέργεια
της Κοινωνικής Συμμαχίας είναι η Πανεθνική Ημέρα Απεργίας και συγκέντρωσης στις 30 Μαΐου στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Συμμετείχε στη συγκέντρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και ΑΔΕΔΥ στην Πλατεία
Κλαυθμώνος. Βέβαια απουσίαζαν οι εργαζόμενοι από τη συγκέντρωση καθώς
είχαν άλλες προτεραιότητες αλλά και η συμμετοχή των συνταξιούχων ήταν
κατώτερη των περιστάσεων. Διοργάνωσε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το ΣτΕ στις 16 Μαΐου καθώς αναμενόταν η έκδοση της απόφασης για τα
άρθρα του νόμου 4387/2016 που καταδικάζουν τους συνταξιούχους με τις
νέες μειώσεις των συντάξεών τους.
Είχε συνάντηση μετά από πίεση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο ο οποίος είχε μία απαράδεκτη στάση απέναντι σε απόμαχους της εργασίας και όχι απόμαχους της ζωής και δεν μας έδειξε κανένα σεβασμό.
Την ίδια ημέρα το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχε συνάντηση στη Βουλή
στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ με τον βουλευτή κ Γιάννη Κουτσούκο. Στη συνάντηση
ήταν ο κ. Γιώργος Κουτρουμάνης και ο υπεύθυνος του συνδικαλιστικού κ.
Θόδωρος Χρονόπουλος.
Στις 30 Μαΐου 11 το πρωί έγινε στην Πλατεία Κλαυθμώνος η πρώτη συγκέντρωση της Κοινωνικής Συμμαχίας.
Στις 31 Μαΐου είχε συνάντηση στη Βουλή με τον πρώην Υπουργό Εργασίας
κ. Ιωάννη Βρούτση.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε επιζητεί και θέλει συμπαραστάτες όλους τους σκεπτόμενους
συνταξιούχους για να κάνει βήματα μπροστά.
Η Διοίκηση
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Θα μειωθούν
και άλλο
οι συντάξεις;
Καθημερινά τα Μ.Μ.Ε. μας βομβαρδίζουν ότι στο τέλος του 2018 όταν οι συνταξιούχοι θα πάρουν τη σύνταξη του
Ιανουαρίου θα δουν μία μείωση 18% και
άνω στην κύρια αλλά και στην επικουρική
τους σύνταξη. Από την άλλη πλευρά
υπάρχουν υπουργοί και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες που κατά διαστήματα
βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και
μας λένε άλλα πράγματα, διαφορετικά
όμως ο ένας με τον άλλο.
Υπάρχει υπηρεσιακός παράγων, Γενικός Γραμματέας υπουργείου ο οποίος
ανέφερε ότι μείωση των συντάξεων θα
γίνει στην προσωπική διαφορά που θα
προκύψει μετά τον επαναϋπολογισμό που
θα γίνει σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016.
Άλλος υπουργός ότι ένα μεγάλο ποσοστό
πάνω από το 30% των συνταξιούχων θα
έχουν αύξηση στην ήδη καταβαλλόμενη
σύνταξη. Άλλος υπουργός ότι οι μειώσεις
χωρίς να αναφέρει ποσοστά θα είναι ελάχιστες . Όμως το ύψος των μειώσεων των
συντάξεων θα το δούμε 30 Δεκεμβρίου
όταν έχει ολοκληρωθεί ο επαναϋπολογισμός και με την κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Όλα αυτά που διαδίδονται σήμερα είναι
εικασίες ας κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα
και θα πάρουμε την ψυχρολουσία με την
εφαρμογή προαιτούμενων που ψήφισαν
Ελληνική Κυβέρνηση και ΤΡΟΪΚΑ και που
θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2019.
Η Διοίκηση

Δικαστικές
Αγωγές
• Εκδικάστηκαν στις 3 και 7 Μαρτίου
οι πιλοτικές προσφυγές του Σωματείου μας για τις περικοπές των
συντάξεων κύριας και επικουρικής
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Αναμένουμε τις αποφάσεις.
Εξεδόθησαν από το Ειρηνοδικείο
Αθηνών οι δύο εξ αναβολής προσφυγές της ΣΤΑ.ΣΥ κατά δύο συναδέλφων σχετικά με την αποζημίωση. Οι αποφάσεις ήταν θετικές για
τους δύο συναδέλφους μας.
Στο Εφετείο προσφεύγει εντός των
ημερών η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κατά της πρωτόδικης απόφασης για
τις αποζημιώσεις των 86 συναδέλφων μας που είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα.
Αναβλήθηκε για τις 26/11/2018 η αγωγή που ήταν να εκδικαστεί στις 14
Μαΐου η δικαστική διεκδίκηση των
εξόδων κηδείας.
Εκδικάστηκε στις 19-9-2017 η υπόθεση της Εθνικής Αντίστασης μέχρι
σήμερα δε έχει εκδοθεί η απόφαση.
Αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ για
την προσφυγή του Σωματείου για
να κρίνει ως αντισυνταγματικές
διατάξεις του νόμου 4387/16 που
μειώνει τις συντάξεις μας κύριες
και επικουρικές.
Η Διοίκηση

Υπάρχει λύση στο Ασφαλιστικό;
ίναι το ερώτημα που κρέμεται στα χείλη όλων μας, συνταξιούχων και εργαζόμενων, μετά από 8 και πλέον χρόνια
αλλεπάλληλων μνημονίων, ανεργίας και ομαδικής μετανάστευσης 500 και πλέον χιλιάδων νέων από το επιστημονικό
και εργατικό δυναμικό της χώρας μας. Το ασφαλιστικό και κατ’
επέκταση το συνταξιοδοτικό καθώς χωρίς εργαζομένους και
ασφαλιστικές εισφορές να κατατίθενται στα ασφαλιστικά ταμεία
των εργαζομένων δεν θα υπάρχουν συντάξεις, είναι ένα θέμα
μείζονος σημασίας και αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες.
Θεωρητικά υπάρχει ο εναλλακτικός δρόμος ώστε να επιτευχθεί μέσα από εξορθολογιστικές παρεμβάσεις και χωρίς να χρειάζονται περικοπές συντάξεων η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
και τέτοιες παρεμβάσεις είναι η αύξηση των εσόδων μέσα από
έναν ενιαίο μηχανισμό είσπραξης των εισφορών από τους εργοδότες ούτως ώστε να επιτευχθεί η μείωση των εκροών που

Ε

Κοντά στον
συνάνθρωπό μας
Το Σωματείο μας
βρίσκεται κοντά στους
συνανθρώπους μας
που υποφέρουν από
τη μακροχρόνια οικονομική κρίση που
τους έχει πλήξει ανεπανόρθωτα, όσο βέβαια το επιτρέπουν τα
οικονομικά μας. Ανταποκρινόμενοι στο
αίτημα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας αναφορικά με
την ενίσχυση των
συσσιτίων που προσφέρει στους δημότες
του, το Σωματείο μας
μαζί με τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό,
το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ, το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και
Λοιπών Εργαζομένων Κίνησης ΣΤΑ.ΣΥ και το Ταμείο Αδελφότητας
Προσωπικού ΣΤΑ.ΣΥ παρέδωσαν στους υπεύθυνους του Δήμου τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Η Διοίκηση

μπορούν να δώσουν λύση τα χρόνια προβλήματα του συστήματος, εξασφαλίζοντας σύμφωνα με μελέτες που έχουν δώσει στη
δημοσιότητα οι ειδικοί στα ασφαλιστικά προβλήματα, συνταξιοδοτικές δαπάνες 15% του ΑΕΠ μέχρι το 2029. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα όμως είναι τα αντεργατικά μέτρα που έχουν επιβάλει
οι θεσμοί και τα οποία ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο όπως η
απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, η θεσμοθέτηση της
ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων μέσω συμβάσεων
νέου τύπου. Επίσης μεγάλη πληγή είναι η αδήλωτη εργασία.
Έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας το
ασφαλιστικό είναι καταδικασμένο να πεθάνει και μαζί με αυτό
και ο συνταξιούχος είναι καταδικασμένος σε μαρασμό.
Η Διοίκηση

Μόνο οι Συνταξιούχοι
ευθύνονται για την κρίση
Δυστυχώς για ό,τι κακό γίνεται στη χώρα μας την ευθύνη
έχουν αποκλειστικά και μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι κακώς
ζούνε πολλά χρόνια μετά την ημέρα της συνταξιοδοτήσεώς τους
ενώ κανονικά έπρεπε να φεύγουν από τη ζωή γρήγορα για να
σωθεί η χώρα. Όμως στην πράξη αποδεικνύεται το ακριβώς αντίθετο καθώς στα 8 χρόνια μνημονίων οι συνταξιούχοι έχουν
υποστεί δραστικές μειώσεις των συντάξεών τους που είναι πάνω από 50%, έχουν χάσει δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα-επίδομα
διακοπών, έχουν χάσει την ιατροφαρμακευτική νοσοκομειακή
περίθαλψή τους, τους έχει μειωθεί το αφορολόγητο ποσό και
το μόνο που δεν μειώνεται είναι το χρέος.
Άρα κύριοι Κυβερνώντες τους χθες, του σήμερα και του αύριο
ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζετε και δεν σας φταίνε σε τίποτα οι συνταξιούχοι που τους έχετε βάλει στόχο. Οι ευθύνες για την κατάντια αυτής της χώρας είναι αποκλειστικά δικές σας, τη μόνη ευθύνη που έχουν οι συνταξιούχοι είναι ότι
θεωρούν τον εαυτό τους ως τον αδύναμο κρίκο. Στο χέρι τους
όμως είναι να ανακτήσουν τη χαμένη αξιοπρέπειά τους, να ξυπνήσουν από τον λήθαργο και να διεκδικήσουν αυτά που τόσα
χρόνια τους έκλεψαν οι ανίκανοι κυβερνώντες αυτής της χώρας
μαζί με την ΤΡΟΪΚΑ και το Δ.Ν.Τ. με τα μνημόνια που μας επέβαλαν. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι και οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα αυτό θα το
διεκδικήσουν.
Η Διοίκηση

Ο νέος τρόπος υπολογισμού έπρεπε να είχε γίνει γνωστός στον κάθε συνταξιούχο από 1-1-2018 κάτι που αναμένεται να γίνει στο αμέσως
προσεχώς διάστημα.

ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Άγχος, αγανάκτηση και προβληματισμό
προκαλεί στους συνταξιούχους όλης της
χώρας με αυτά που ακούγονται καθημερινά
για τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Όπως ήδη γνωρίζετε και σύμφωνα με τα
μέχρι στιγμής δεδομένα και εν αναμονή της
απόφασης του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα
ή όχι του Ν. Κατρούγκαλου, τίθεται σε εφαρμογή από 1-1-2019 ο Ν. 4387/2016 που αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
Με την έναρξη σε ισχύ του νόμου αυτού
η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως θα υπολογίζεται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
α) Της εθνικής σύνταξης
β) Την ανταποδοτικής σύνταξης
Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται από τον
Ε.Φ.Κ.Α.. Δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά απευθείας από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Ανώτατο όριο ορίζεται 384 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται
στο ακέραιο εφόσον έχουν συμπληρωθεί
τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, διαφορετικά
μειώνεται σε ποσοστό 2% για κάθε έτος
ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών,
εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15
έτη ασφάλισης.
Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου του Σωματείου
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και του
ποσοστού αναπλήρωσης.
Ειδικότερα οι ασφαλισμένοι κύριας
ασφάλισης που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης προκύπτει από τις συντάξιμες αποδοχές ολόκληρου του ασφαλιστικού του βίου,τον χρόνο ασφάλισής του και τα κατ’ έτος ποσοστά
αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών.
Σύμφωνα με το άρθρ. 13 του Νόμου
4387/2016 επιβάλλεται ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης, συγκεκριμένα: α) Μέχρι
31/12/2018 η μηνιαία σύνταξη προσώπων
που έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι και
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναστέλλεται κατά το μέρος που υπερβαίνει τις
2.000 ευρώ. Για την εφαρμογή του ανωτάτου
ορίου λαμβάνεται υπ’ όψιν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης συνυπολογιζόμενη
της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης
υπέρ του ΕΟΠΥΥ καθώς και της εισφοράς
αλληλεγγύης συνταξιούχων.

β) Το ίδιο χρονικό διάστημα το άθροισμα
του καθαρού ποσού των συντάξεων που
λαμβάνει κάθε συνταξιούχος από οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ μηνιαίως.
Τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση
καθώς και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου
καταβολής σύνταξης δεν λαμβάνονται
υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα αναπηρίας.
Από 1-1-2019 με την ολοκλήρωση του
επανυπολογισμού το ποσό της διαφοράς
που θα προκύψει μεταξύ της καταβαλλομένης και της νέας σύνταξης, αυτό αποτελεί
την προσωπική διαφορά.
Στην περίπτωση που προκύψει θετική
προσωπική διαφορά, μεταξύ της καταβαλλομένης και επανυπολογισθείσας, δηλαδή η
καταβαλλόμενη να είναι μεγαλύτερη από την
επανυπολογισθείσα τότε αυτή θα περικοπεί
από 1-1-2019 μέχρι και ποσοστό 18%. Εάν
προκύψει αρνητική προσωπική διαφορά,
δηλαδή η καταβαλλομένη να είναι μικρότερη
της επανυπολογισθείσας τότε η διαφορά αυτή θα επιστραφεί στους δικαιούχους σταδιακά σε ισόποσες δόσεις σε διάστημα 5 ετών.
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Ερ γατικ ή Π ρ ωτ ομαγιά
Λέγεται Εργατική Πρωτομαγιά γιατί αυτήν την ημέρα οι εργαζόμενοι πρέπει ενωμένοι να τιμούν αυτούς που αγωνίσθηκαν
για να έχουμε εμείς σήμερα ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας, ανθρώπινη αντιμετώπιση από τους εργοδότες και αμοιβές που
θα μας επιτρέπουν να έχουμε τα υλικά
αγαθά για μία άνετη ζωή, άσχετα αν σήμερα με την οικονομική κρίση όλα αυτά
έχουν γίνει όνειρα θερινής νυκτός. Για ένα
λόγο παραπάνω σήμερα οι εργαζόμενοι θα
έπρεπε ενωμένοι σαν μία γροθιά την ημέρα αυτή, να είναι στο πεζοδρόμιο και να
διεκδικούν αυτά που δικαιούνται, δυστυχώς όμως είχαν γεμίσει τα καφέ-μπαρ, τα
μεζεδοπωλεία και τις παραλίες αφήνοντας
άδειες τις πλατείες που ήταν προγραμματισμένες οι συγκεντρώσεις για να έχουν τη
δέουσα ενημέρωση για τη σημασία του
εορτασμού της μέρας αυτής.
Αυτό δεν είναι παράλογο να γίνει, καθώς οι ταγοί του συνδικαλιστικού κινήματος απουσιάζουν εδώ και χρόνια από τις
συγκεντρώσεις των εργαζομένων. Για την
ιστορία αναφέρουμε ότι ο εορτασμός της
Εργατικής Πρωτομαγιάς πέρασε στο Ελληνικό Εργατικό Κίνημα και καθιερώθηκε
στον δημόσιο βίο μας σαν μέρα διεκδίκησης των εργαζομένων. Η πρώτη του Μάη
είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τους ανθρώπους αυτούς που έδωσαν το αίμα τους
και θυσιάστηκαν διεκδικώντας το οχτάωρο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Ξεφυλλίζοντας την ιστορία του εργατικού
κινήματος φτάνουμε στο 1886, τότε που οι
καταπιεσμένοι εργάτες στο Σικάγο μη αντέχοντας άλλο την καταπίεση του στυγνού
εργοδότη, επαναστάτησαν και το ματωμένο πουκάμισό τους έγινε σύμβολο πάλης
και θυσίας. Από τότε οι πρωτομαγιές έγιναν κόκκινες καταλαμβάνοντας σημαντικότατη θέση στην καρδιά και τη ζωή των
εργαζομένων. Τρία χρόνια μετά την εξέγερση του Σικάγο, στο Παρίσι και σε ανάμνηση της ηρωικής και ματωμένης εκείνης απεργίας, η Δευτέρα Διεθνής καθιέρωσε και κήρυξε την πρώτη του Μάη, μέρα αλληλεγγύης και ενότητας όλων των
εργαζομένων.
Στην Ελλάδα η πρώτη Εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε το 1894. Στη συγκέντρωση που έγινε στους στύλους του Ολυμπίου Διός μίλησαν ο Πλάτων Δρακούλης
και ο Σταύρος Καλλέργης για το ιστορικό
της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Από τότε παρά τις διώξεις και τις φυλακίσεις των
πρωτεργατών, ο γιορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς πέρασε στο Ελληνικό
Εργατικό Κίνημα και καθιερώθηκε στο
δημόσιο βίο ως μέρα διεκδικήσεων των
εργαζομένων.
Όλα αυτά μέχρι που ήρθε η μέρα η
Πρωτομαγιά να καθιερωθεί ως ημέρα αργίας και όλοι να τρέχουν στις εξοχές για
να χαρούν τη φύση και τους χώρους των
προγραμματισμένων συγκεντρώσεων να

υπάρχουν ελάχιστοι σχεδόν μόνο συνταξιούχοι και μερικά πανό για να υπενθυμίζουν στους περαστικούς αυτό που ξεχνούν οι εργαζόμενοι και περισσότερο η
συνδικαλιστική ελίτ της χώρας μας, ότι η
Πρωτομαγιά δεν είναι μέρα αργίας, αλλά
ημέρα αγώνων και διεκδικήσεων των εργαζομένων και μέρα απότισης τιμής σε
αυτούς που αγωνίστηκαν για να έχουμε
εμείς οι νεότεροι όλα αυτά που μας άφησαν με τους αγώνες τους, με την παρακαταθήκη να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και άλλο το βιοτικό επίπεδο των
εργαζομένων. Όμως όλα αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα από όλους μας και η
Εργατική Πρωτομαγιά είναι μόνο μέρα αργίας και τίποτε άλλο. Επιβάλλεται όμως
μετά από οκτώ χρόνια μονομερούς λιτότητας για τους εργαζομένους και τους
συνταξιούχους να επανέλθουμε στην κανονικότητα, να αντιπαρέλθουμε το εξωπραγματικό μήνυμα του Πρωθυπουργού
της χώρας μας για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς «Περνάμε σε μία νέα
εποχή κανονικότητας, που μας δίνει τη
δυνατότητα να σχεδιάσουμε ξανά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, βάζοντας
στο επίκεντρο τον εργαζόμενο. Με την
αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Η Πρωτομαγιά συμβολίζει το διαχρονικό
αγώνα των εργαζομένων για καλύτερες
συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς αμοι-

βές. Σήμερα ο αγώνας αυτός είναι ο σημαντικότερος στόχος μας».
Δεν γνωρίζουμε αν τα πίστευε αυτά
που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός, πάντως όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας
για τον Έλληνα εργαζόμενο και συνταξιούχο, ο οποίος για να επιζήσει πρέπει να
κάνει αυτά που έκαναν πριν 132 χρόνια οι
πρωτοπόροι εργάτες. Εκείνοι βγήκαν ανυπεράσπιστοι στους δρόμους για να διεκδικήσουν οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες
ψυχαγωγία και μόρφωση και οκτώ ώρες
ύπνο και ξεκούραση. Για να γίνουν όμως
όλα αυτά επιβάλλεται το συνδικαλιστικό
κίνημα της χώρας μας να αφυπνιστεί και
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να
ανασκουμπωθεί και να αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Όμως και οι εργαζόμενοι
καθώς και οι συνταξιούχοι έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτήν την κατάντια, γιατί ενώ καλούνται να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις για διεκδίκηση και για διαμαρτυρία για τα κακώς κείμενα δείχνουν μία
αδιαφορία και απουσία. Όταν .όλοι μας
αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων τότε
μόνο θα είμαστε σε θέση να διοργανώσουμε εκδηλώσεις που θα δώσουν κίνητρα στο εργατικό κίνημα της χώρας μας
να ανοίξει τα φτερά του και να δείξει ότι
ανταποκρίνεται σε αυτά που αντιπροσωπεύει.
Η Διοίκηση

Παραίτηση του Προέδρου του ΣτΕ
Στις 16 Μαΐου 2018 την ώρα που η Ανωτάτη γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας και οι άλλες συνταξιουχικές
οργανώσεις διαδήλωναν έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας διαμαρτυρόμενοι για φημολογούμενες αποφάσεις του
σχετικά με τον νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) μέσα στις
αίθουσες του Δικαστηρίου διαδραματίζονταν γεγονότα με τη
ξαφνική παραίτηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νίκου Σακελλαρίου. Με έκτακτη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Σακελλαρίου εξηγεί τους λόγους της
παραίτησής του.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης – παραίτησης είναι:
– Στην απόφασή μου αυτή κατέληξα μετά την πρόσφατη
παραβίαση του απορρήτου της διασκέψεως του Δικαστηρίου
σχετικά με το νέο ασφαλιστικό σύστημα και την εύλογη αναταραχή που προκάλεσε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Η αδιανόητη όσο και απαράδεκτη αυτή παραβίαση του δικαστικού απορρήτου, την οποία αντικειμενικά αδυνατώ να
ελέγξω, επέφερε καίριο πλήγμα στην αξιοπιστία και το κύρος
του θεσμού του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν μου επιτρέπει, πλέον, να εξακολουθήσω να ασκώ τα δικαστικά μου
καθήκοντα με την δέουσα ηρεμία και νηφαλιότητα.
Η σημερινή απόφασίς μου – έστω και αν απέχει λίγες μόνον
ημέρες από την υποχρεωτική αποχώρησή μου από την υπηρεσία δεν παύει - όσο επιβεβλημένη και αν είναι - να αποτελεί
μία πολύ επώδυνη απόφαση, για μένα που διανύω το 42ο έτος

της δικαστικής μου σταδιοδρομίας, έχοντας αφιερώσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου στην υπηρεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας, έναν θεσμό, τον οποίο αγαπώ και θα
συνεχίσω να αγαπώ μέχρι το τέλος της ζωής μου .
Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, διότι δεν αποχωρώ αμαχητί,
αφού όλα αυτά τα χρόνια αγωνίσθηκα, με τη βοήθεια του Θεού, τον αγώνα τον καλό.
Τη στιγμή, όμως, αυτή η σκέψις μου στρέφεται στους
απλούς πολίτες, που είναι τα θύματα των μνημονίων και της
κλιμακούμενης επικυριαρχίας του οικονομικού παράγοντος
επί του θεσμικού, οι αντοχές των οποίων συνεχώς δοκιμάζονται από τα αλλεπάλληλα οικονομικά μέτρα, που λαμβάνονται με την επίκληση του λεγομένου δημοσιονομικού συμφέροντος και που συνεπάγονται υπέρογκες γι αυτούς επιβαρύνσεις, λόγω του σωρευτικού τους χαρακτήρος.
Ήδη, από την εποχή του πρώτου μνημονίου, ορισμένοι συνάδελφοί μου μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαμε, με τις μειοψηφίες μας επισημάνει, τη μή συμβατότητα των ρυθμίσεων
του μνημονίου με το Σύνταγμα και είχαμε, εγκαίρως, προειδοποιήσει, χωρίς δυστυχώς να εισακουστούμε, για την επερχόμενη πλήρη επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού, που επηρέασε, καίρια, το σύνολο σχεδόν της κρατικής
δράσεως και σηματοδότησε την συνακόλουθη υποχώρηση
του Κράτους Δικαίου και του Κοινωνικού Κράτους.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αντοχές όλων μας δοκιμά-

Αποχαιρετιστήριο Γεύμα
Μετά από 20 και πλέον χρόνια που διαχειριζόταν τα
οικονομικά του Σωματείου μας ο αγαπητός φίλος και
συνάδελφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος έκρινε ότι ήρθε η ώρα να παραδώσει τα κλειδιά του ταμείου σε νεότερο συνάδελφο για να δείξει και αυτός τις ικανότητες
που έχει και να φανεί στο ευαίσθητο αυτό πόστο. Γεγονός είναι ότι ο συνάδελφος Γιώργος μέχρι την τελευταία ημέρα που είχε την ιδιότητα του ταμία του Σωματείου υπηρέτησε πιστά και με απόλυτο σεβασμό το λειτούργημα που του είχε ανατεθεί και θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση αυτών που θα θελήσουν να ασχοληθούν με την οικονομική διαχείριση του Σωματείου
μας. Φεύγοντας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ο συνάδελφος Γιώργος στις 24 Απριλίου για να ευχαριστήσει τα μέλη του Σωματείου καθώς και αρκετούς φίλους παρέθεσε πλούσιο γεύμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή ευχαριστούν τον συνάδελφο και
φίλο Γιώργο για όσα προσέφερε στη μακροχρόνια πορεία του από το πόστο του ταμία και του εύχεται να έχει υγεία
και να βρίσκεται κοντά μας για να μας δίνει τα φώτα του για πολλά χρόνια.
Οι Διοικήσεις

σθηκαν ακόμη περισσότερο από τα νεώτερα μνημόνια που
επέβαλαν τη λήψη και νέων επώδυνων οικονομικών μέτρων,
που συνοδεύθηκαν από τις συνεχείς μειώσεις μισθών και
συντάξεων.
Οι καταστάσεις αυτές, οδήγησαν το Δικαστήριο στην έκδοση
σειράς αποφάσεων της Ολομελείας του σχετικά με την μή περαιτέρω μείωση των συντάξεων και την θεσμική θωράκιση
των προσώπων, που είναι επιφορτισμένα με βασικές αποστολές του Κράτους, όπως η εθνική άμυνα, η ασφάλεια, η υγεία,
η παιδεία και η δικαιοσύνη.
Φρονούμε, ότι τα δικαστικά αυτά προηγούμενα και οι εγγυήσεις που ετέθησαν με αυτά, δέν μπορούν, χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα, να αγνοηθούν ούτε, πολύ περισσότερο,
να παρακαμφθούν από το νομοθέτη, με το πρόσχημα της καταρτίσεως ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος μέσω του
επανυπολογισμού όλων, των μέχρι σήμερα, απονεμηθεισών
συντάξεων - πράγμα που θέτει τους ήδη συνταξιούχους σε
καθεστώς πλήρους ανασφαλείας, κατά παράβαση της αρχής
της εμπιστοσύνης - και μέσω της εισαγωγής, σε συνάρτηση,
πάντοτε, με τον επανυπολογισμό, ενός νέου τρόπου υπολογισμού των εφεξής απονεμομένων συντάξεων, μέτρα που οδηγούν, με μαθηματική ακρίβεια, σε περαιτέρω μείωση του
ύψους των συντάξεων, το οποίο, όμως, έχει ήδη διαμορφωθεί,
μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές τους, σε ιδιαίτερα χαμηλό
επίπεδο.
Σε αντίθετη περίπτωση, εκτιμούμε, ότι είναι πλέον ή ορατός
ο κίνδυνος περαιτέρω μειώσεως του ύψους των απονεμομένων συντάξεων, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη εξαθλίωση
όλων των συνταξιούχων.
Αναμφιβόλως, ευρισκόμεθα προ μιας πολύ δυσχερούς καταστάσεως, η οποία, όμως, ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για μία ακόμη φορά, από
την ανεξάρτητο ελληνική Δικαιοσύνη, στην οποία μετακυλίεται, παγίως, από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, η επίλυσις
των πιο σημαντικών προβλημάτων της Χώρας.
Εκφράζουμε, τέλος, τη βεβαιότητα ότι « έχουν γνώσιν οι
φύλακες» και ότι οι δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της
Επικρατείας θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, ανταποκρινόμενοι στην ιστορική παράδοση του Σώματος.
Επομένως, πρέπει όλοι να εξακολουθήσουμε να εμπιστευόμεθα την Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, τελούντες
πάντοτε εν πλήρη επιγνώσει του γεγονότος, ότι «Υπάρχουν
ακόμη δικασταί εις τας Αθήνας».
Ασφαλώς τα αίτια για την απόφαση παραίτησης του Προέδρου του ΣτΕ δεν θα γίνουν άμεσα γνωστά. Ευελπιστούμε
όμως ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα η αναμενόμενη απόφαση που αφορά το μέλλον και τη ζωή των συνταξιούχων της
χώρας μας.
Η Διοίκηση
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Ε ιδήσεις μ ε λίγ α λό για
1 Απριλίου
2 Απριλίου
5 Απριλίου
5 Απριλίου
6 Απριλίου

7 Απριλίου
7 Απριλίου
7 Απριλίου
7 Απριλίου
8 Απριλίου
8 Απριλίου
8 Απριλίου
9 Απριλίου
9 Απριλίου
11 Απριλίου
11 Απριλίου

12 Απριλίου
14 Απριλίου
14 Απριλίου
15 Απριλίου
15 Απριλίου
17 Απριλίου

18 Απριλίου

18 Απριλίου
18 Απριλίου
18 Απριλίου
20 Απριλίου

21 Απριλίου
21 Απριλίου
22 Απριλίου
22 Απριλίου

23 Απριλίου
25 Απριλίου
27 Απριλίου
27 Απριλίου
29 Απριλίου
30 Απριλίου
30 Απριλίου

Ένοπλη ληστεία στη μεζονέτα γνωστού τραγουδιστή στη Βουλιαγμένη από δύο κουκουλοφόρους
Αιματηρή ληστεία στην Κηφισιά. Δύο ληστές τραυμάτισαν σοβαρά 52χρονο επιχειρηματία
Ο Ρουβίκωνας κτύπησε και πάλι, αυτή τη φορά
έβαψε με χρώματα την Τουρκική Πρεσβεία
Οι αναρχικοί των Εξαρχείων με ορμητήριο το Πολυτεχνείο, επί το έργω
Πολύνεκρο τροχαίο στον Καναδά. Λεωφορείο που
μετέφερε ομάδα νεαρών παικτών ήρθε αντιμέτωπη με φορτηγό
14 οι νεκροί, 20 οι τραυματίες
Αιματηρά επεισόδια στη Λωρίδα της Γάζας.
10 οι νεκροί
Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν με πυραύλους εναντίον της Συρίας με τη βοήθεια της Αγγλίας και της Γαλλίας
Επίθεση με χημικά στην πόλη Ντούμα της Συρίας
άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο πρώην πρόεδρος της
Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα
Οργή και αγανάκτηση προξένησαν οι αναρχικοί
στον Νέο Κόσμο
Κατέπεσε αεροσκάφος του Ισραήλ στο αεροδρόμιο
Χομς.
14 οι νεκροί
Αναρχικοί με βόμβες μολότωφ επιτέθηκαν σε
αστυνομικές δυνάμεις στα Εξάρχεια
Καθαρή νίκη του Ορμπάν στην Ουγγαρία, εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία με ποσοστό 48,68%
Τραγικό θάνατο βρήκαν 27 παιδιά και 3 ενήλικες
στην Ινδία όταν πούλμαν έπεσε στον γκρεμό
Τριήμερη περιοδεία του Υπουργού Εξωτερικών κ.
Κοτζιά στα Βαλκάνια για το Σκοπιανό
Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Αλγερία.
Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο κατέπεσε και
συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του.
258 οι νεκροί
Μιράζ έπεσε ανοιχτά της Σκύρου, νεκρός ο πιλότος
σμηναγός Γεώργιος Μπαλταδώρος
Στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Γαλλίας – Βρετανίας
στην Συρία
Στη γενέτειρά του Μορφοβούνι Καρδίτσας έγινε η
κηδεία του σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου
Πυρκαγιές έκαψαν μεγάλες εκτάσεις στην Ηλεία
Σκόνη από την Σαχάρα έπνιξε τη χώρα
Μήνυμα από το Καστελόριζο έστειλε ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ότι η έξοδος από τα μνημόνια
μετά από 8 χρόνια θα είναι οριστική-καθαρή και
αμετάκλητη
Νεκρή μία γυναίκα σε αεροπορικό ατύχημα όταν
στον αέρα έσπασε ένας κινητήρας και έσπασε ένα
τζάμι από τα θραύσματα και η γυναίκα σφηνώθηκε
στο κενό του παραθύρου με αποτέλεσμα να χάσει
τη ζωή της
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ερντογάν εξήγγειλε πρόωρες εκλογές για τις 24 Ιουνίου 2018
Δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φίλη «Ξέρω
ότι το μνημόνιο αφήνει πίσω του ερείπια»
Στον Μαραθώνιο αγώνα του Βορείου Πόλου νικητής αναδείχτηκε Έλληνας γιατρός
Μετά από 19 ημέρες νοσηλείας πέθανε ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σταματιάδης που είχε πυροβοληθεί στο σπίτι του από τους ληστές την Μεγάλη Δευτέρα
Η Βόρειος Κορέα αποφάσισε το πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος
Πεδίο μάχης έγινε η Μυτιλήνη όταν στην κεντρική
πλατεία της Σαπφούς συγκρούστηκαν κάτοικοι της
πόλης με μετανάστες και πρόσφυγες
Επίθεση Ρουβίκωνα στην Γαλλική Πρεσβεία στο
Σύνταγμα με μπογιές
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν ζήτησε την ανταλλαγή των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται στην Αδριανούπολη με τους οκτώ Τούρκους αξιωματικούς που έχουν ζητήσει πολιτικό
άσυλο στην Ελλάδα
Αλλαγή φρουράς στην Κούβα. Ένας μη Κάστρο
στην εξουσία
Στην Αθήνα για διαβουλεύσεις ο Γιούγκερ
Ιστορική συνάντηση προέδρου Βορείου και Νοτίου
Κορέας.
Τραγωδία στην Τήνο όταν απορριμματοφόρο έπεσε
σε γκρεμό 100 μέτρων. Δύο οι νεκροί ένας τραυματίας
Οι τρομοκράτες του ISIS κτύπησαν στην Καμπούλ.
25 οι νεκροί πολλοί οι τραυματίες
Υπεγράφη συμφωνία για την αναβάθμιση των 84
F16 με κόστος 1,5 Δις ευρώ
Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου πραγματοποίησε

30 Απριλίου
30 Απριλίου
1 Μαΐου
1 Μαΐου
1 Μαΐου
1 Μαΐου
1 Μαΐου
1 Μαΐου
2 Μαΐου
2 Μαΐου
2 Μαΐου

2 Μαΐου
3 Μαΐου
3 Μαΐου

4 Μαΐου
4 Μαΐου
4 Μαΐου
4 Μαΐου
4 Μαΐου
4 Μαΐου
4 Μαΐου
4 Μαΐου
4 Μαΐου
5 Μαΐου
5 Μαΐου

5 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου

8 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου
8 Μαΐου

9 Μαΐου
9 Μαΐου
9 Μαΐου

επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Προκόπης Παυλόπουλος
Έφυγε από τη ζωή ο Εκδότης και καναλάρχης
Γιώργος Κουρής σε ηλικία 81 χρονών μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το 6ο συνεχόμενο πρωτάθλημα
Εργατική Πρωτομαγιά με συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στο Μουσείο
Νεκρός έπεσε στο κέντρο της Παλλήνης πρώην
αστυνομικός σε ενέδρα που του είχαν στήσει
άγνωστοι
Ανοιχτό παραμένει το θέμα αλλαγής του συντάγματος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός
Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο μπαταριών στην
περιοχή της Ξάνθης
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του
Μαραθώνα
Τραγωδία στις Άλπεις χιονοστιβάδα σκότωσε 6
ορειβάτες
Εξοπλιστικά προγράμματα αξίας 3 Δις ευρώ εξήγγειλε η κυβέρνηση σε βάθος 10ετίας θα γίνει αποπληρωμή
Πόντιος Πιλάτος το παίζει το ΝΑΤΟ για τους δύο
Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης
Τούρκος οδηγώντας χωματουργικό μηχάνημα πέρασε από το Τουρκικό φυλάκιο στις Καστανιές
Έβρου και συνελήφθη από τους Έλληνες συνοριοφύλακες
Νέα βουτιά της Τουρκικής λίρας
Ανεμοθύελλα και πλημμύρες στην Ινδία σκόρπισαν
τον θάνατο. Εκατοντάδες οι νεκροί
Θερμής υποδοχής έτυχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος συνοδευόταν από 350 αστυνομικούς
– 3 διμοιρίες ΜΑΤ και ολόκληρης της δύναμης του
Λιμενικού του νησιού
Το Τουρκικό εμπορικό πλοίο KARMATE συγκρούστηκε στο Αιγαίο με την κανονιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού «Αρματωλό»
Στο ΣτΕ προσέφυγε το δημόσιο κατά της χορήγησης ασύλου στον έναν από τους 8 Τούρκους Αξιωματικούς
Στα 102 Δις ευρώ τα χρέη των Ελλήνων στην εφορία. Νέο μπαράζ κατασχέσεων
Γιατροί-Φαρμακοποιοί-Νοσηλευτές εμπλέκονται
σε παράνομη διακίνηση φαρμάκων
Η Ελληνική Δικαιοσύνη πήρε απόφαση για απέλαση του Τούρκου που παραβίασε τα σύνορα στις
Καστανιές του Έβρου
Καταστροφικές πλημμύρες στην Κένυα. Εκατοντάδες οι νεκροί
Έκρηξη του Ηφαιστείου Κιλάουεα στην Χαβάη
Τέσσερις ελληνικές τράπεζες ξεπέρασαν το τεστ
αντοχής
Σε παραίτηση εξαναγκάσθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης
Απελάθη ο Τούρκος δημότης υπάλληλος της
Αδριανούπολης
Οκτώ χρόνια μετά την πυρπόληση του κτιρίου όπου
στεγαζόταν το υποκατάστημα της Μαρφίν και βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, οι δράστες
παραμένουν άγνωστοι
Πλωτό πυρηνικό εργοστάσιο θα κατασκευάσει η
Μόσχα
14 συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική για παράνομες ενέργειες
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σχειτκά
με το προσφυγικό «Χάρη σας κάνουμε και δεν ανοίγουμε τα σύνορα για να περνούν στη χώρα σας (δηλαδή στην Ελλάδα) 10.000 πρόσφυγες την ημέρα»
Στην Σύμη για τους εορτασμούς της ενσωμάτωσης
της Δωδεκανήσου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος
Τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Μάλτα
έγινε στην Κύπρο
Ελεύθερος και ο δεύτερος Τούρκος αξιωματικός.
Του εδόθη πολιτικό άσυλο
Μεθυσμένος οδηγός νταλίκας στον Κηφισσό στο
ύψος του Αιγάλεω πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και
σκόρπισε τον θάνατο. Δύο νεκροί μία γυναίκα χαροπαλεύει
Πρωταθλητής για 28η φορά στο βόλεϊ ανεδείχθη
ο Ολυμπιακός. Νίκησε 3-0 την ομάδα του ΠΑΟΚ
Βαρύγδουπη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού
«Στόχος μας είναι η ανάκτηση του χαμένου εισοδήματος»
Στο ΔΝΤ προσφεύγει και πάλι η Αργεντινή για να

αποφύγει την πτώχευση
Με 161 ψήφους πέρασε από τη βουλή ο νόμος για
την ανάθεση παιδιών σε ομόφυλα ζευγάρια
9 Μαΐου
Για τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα ο
Πρίγκιπας Κάρολος με τη σύζυγό του Καμίλα
9 Μαΐου
Δραπέτευσαν 4 κατάδικοι κατά τη μεταφορά τους
στις φυλακές της Κρήτης στο λιμάνι του Πειραιά.
10 Μαΐου
Χάος από τη θεομηνία που έπληξε την Θεσσαλονίκη. Μεγάλες οι καταστροφες
10 Μαΐου
Μάριο Σεντένο η Ελλάδα θα βρίσκεται σε ενισχυμένη εποπτεία
11 Μαΐου
Υπαίθριο παρκινγκ έξω από το Σταθμό του Ταύρου
έπαθε μεγάλη καθίζηση, φθορές σε 3 αυτοκίνητα
11 Μαΐου
Η νταλίκα που έσπειρε τον θάνατο στον Κηφισό είχε
πλαστή άδεια-πλαστές πινακίδες-πλαστή ασφάλεια
12 Μαΐου
Κυπελλούχος στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ, νίκησε την
ΑΕΚ με 2-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο
12 Μαΐου
Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από τρομοκράτη που
έπεσε νεκρός στο Παρίσι
12 Μαΐου
Τριμερής συνάντηση για το Σκοπιανό στο Σούνιο
13 Μαΐου
Αναρχικοί με βόμβες μολότοφ κατά της οικίας του
Υπουργού Φλαμπουράκη
14 Μαΐου
Έφθασε στην Αθήνα κλιμάκιο των θεσμών για συζητήσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση
14 Μαΐου
Λουτρό αίματος στην Λωρίδα της Γάζας. Παλαιστίνιοι διαμαρτύρονται για τη μεταφορά της Πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. 62
οι νεκροί χιλιάδες οι τραυματίες Παλαιστίνιοι
Δήλωση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου της
15 Μαΐου
Σορβόνης Ελένης Γλυκάτζη-Αλβερέλ «Ο Θεός της
Ελλάδας δεν βαρέθηκε την Ελλάδα ίσως βαρέθηκε
τους Έλληνες»
15 Μαΐου
Έγινε και αυτό: Τραπεζικοί υπάλληλοι ξάφριζαν
θυρίδες πελατών στην Θεσσαλονίκη
16 Μαΐου
Ο Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Νικόλαος Σακελλαρίου
υπέβαλε την παραίτησή του
16 Μαΐου
Ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε τους δύο
Έλληνες αξιωματικούς στις φυλακές της Αδριανούπολης
17 Μαΐου
Αισιόδοξοι πως η τελική λύση «είναι πολύ κοντά».
Εμφανίστηκαν Τσίπρας και Ζάεφ στην Σόφια για
το Σκοπιανό
19 Μαΐου
Ο γάμος του αιώνα στην Μεγάλη Βρετανία.
Ο Πρίγκιπας Χάρι παντρεύτηκε την εκλεκτή του
Μέγκαν
19 Μαΐου
Τραγωδία στην Κρήτη. Κρις-κραφτ με 4 επιβάτες
έπεσε στα βράχια. 3 οι νεκροί 1 βαριά τραυματίας
19 Μαΐου
Δήλωση του κ. Τσίπρα για το Σκοπιανό «Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη λύση, πολύ κοντά»
19 Μαΐου
Επεισόδια στην Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης των Ποντίων. Τραυμάτισαν τον
Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη
19 Μαΐου
Μακελειό στο Τέξας. 17χρονος έσπειρε τον θάνατο
στο σχολείο που φοιτούσε
19 Μαΐου
Δήλωση του Πρωθυπουργού της Τουρκίας Μπινάλι
Γιλτιρίν «Το Αιγαίο δεν είναι Ελληνική θάλασσα»
20 Μαΐου
Έκλεισε η συμφωνία για την τέταρτη αξιολόγηση
20 Μαΐου
Η ΡΕΑΛ πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ. Νίκησε τη ΦΕΝΕΡ ΜΑΧΤΣΕΡ
21 Μαΐου
Έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 78 ετών ο γνωστός Χάρρι Κλιν (Βασίλης Τριανταφυλλίδης)
21 Μαΐου
Ομάδα 50-70 ατόμων του Ρουβίκωνα εισέβαλε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας προκαλώντας ζημιές
στο κτίριο
24 Μαΐου
Στην Νέα Υόρκη για συνομιλίες με Δημητρώφ –
Νίμιτς για το Σκοπιανό ο Υπουργός Εξωτερικών κ.
Ν. Κοτζιάς
25 Μαΐου
Στις Βρυξέλες θα συνεχιστούν οι συνομιλίες για το
Σκοπιανό
26 Μαΐου
Κεραυνός κτύπησε λεωφορείο έξω από τις Σέρρες. Σώοι οι επιβάτες. Το όχημα κατεστράφη από
τη φωτιά.
26 Μαΐου
Πρωταθλήτρια ομάδα ποδοσφαίρου στην Ευρώπη
η ΡΕΑΛ νίκησε τη ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3-1
16-27-28 ΜαΐουΤριήμερο. Επιθέσεις αναρχικών στα Εξάρχεια
έχοντας ορμητήριο το Πολυτεχνείο.
Κλείσιμο δρόμων
27 Μαΐου
Ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κοντέ παρέδωσε την εντολή στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας
28 Μαΐου
Σε τροχιά συμφωνίας για το όνομα των Σκοπίων το
οποίο θα συμφωνήσουν οι δύο Πρωθυπουργοί
28 Μαΐου
Στον Κάρλο Κοτταρέλι η εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης στην Ιταλία
9 Μαΐου
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Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας
Μέρος 9ο
Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

ΠΡΙΝ 16 ΧΡΟΝΙΑ
2002 – 2018

Α
Μ
Ω
Ρ
Ε
Ι
AΦ

Μια εντυπωσιακή πενθήμερη Έκθεση του
ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ στο ΜΟΣΧΑΤΟ και βράβευση
συνταξιούχων των ΗΣΑΠ κατοίκων του Μοσχάτου
από τον Δήμαρχο Ταξιάρχη Παπαντώνη

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το Μουσείο μας συμμετείχε σε Πολιτιστικές-Ιστορικές εκδηλώσεις εκτός
των χώρων του Μουσείου και του Σωματείου.
Είχαν προηγηθεί οι εκδηλώσεις που είχαν γίνει στις
22 Σεπτεμβρίου 1999 στο ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ σε συνεργασία
με τον σημερινό Δήμαρχο Περάματος κ. Γιάννη Λαγουδάκη και είχε ως θέμα την επαναλειτουργία του Τραμ.
Και στις 25 Σεπτεμβρίου 1999 στους χώρους του
Σιδηροδρομικού Μουσείου του ΟΣΕ σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόμου στην οποία τιμήθηκαν η κα. Σοφία Σταθάτου, ο κ. Νίκος Σκουλαριώτης και εγώ για την διάσωση και ανάδειξη του Μουσειακού Υλικού των ΗΣΑΠ.
Με το παρακάτω Αφιέρωμα θα αναφερθώ στην εκδήλωση του Μοσχάτου, γιατί η επιτυχία της εκδήλωσης
έγινε και η αιτία που ο τότε Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Γεράσιμος Δραγώνας πείστηκε στο να συναινέσει
και να μας παραχωρηθούν οι χώροι του Ταχυδρομείου
για να μεταφέρουμε το Μουσείο μας στον Πειραιά.

Πώς βρεθήκαμε στο Μοσχάτο
Από το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Μοσχάτου,
μας ζητήθηκε να συμμετέχουμε στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου, πρόταση την οποία και είχαμε
αποδεχτεί δεδομένου ότι ο Δήμαρχος, ο οποίος ήταν
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα
απένειμε τιμητικές πλακέτες στους Μοσχατιώτες συνταξιούχους των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Με την βοήθεια συναδέλφων από την Διεύθυνση
Γραμμής και Έργων με δύο φορτηγά αυτοκίνητα, μεταφέραμε από την Μενάνδρου διάφορα εκθέματα τα
οποία τοποθετήσαμε στους χώρους του «ΦΟΥΑΓΙΕ»
του Δημαρχείου.
Η εκδήλωση αυτή είχε μια ανεπανάληπτη επιτυχία
γιατί την έκθεση την επισκέφτηκαν όλα τα Σχολεία του
Μοσχάτου και χιλιάδες επισκεπτών, οι οποίοι είχαν
πληροφορηθεί για την εκδήλωση και την έκθεση από
τις ανακοινώσεις του Δήμου.
Από την Έκθεση και την Βράβευση των συναδέλφων θα δημοσιευθούν φωτογραφίες και εντυπώσεις
μαθητών και επισκεπτών, μεταξύ των οποίων και πάρα
πολλοί συνάδελφοί μας.
Οι εκδηλώσεις του Μοσχάτου ξεκίνησαν το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στο Σταθμό του Μοσχάτου και ήταν
αφιερωμένες στις «τελευταίες στιγμές» της Δραχμής.
Με τραγούδια, θεατρικές παραστάσεις, χορούς και
στις δύο αποβάθρες, βεγγαλικά και με πρωταγωνιστές
τα Ξύλινα Βαγόνια με Ηλεκτροδηγό τον Διευθυντή Έλξεως κ. Νίκο Σκουλαριώτη και Προϊστάμενο Αμαξοστοιχίας τον συνάδελφο Παναγιώτη Κολλινιάτη και
Παρουσιαστή τον κ. Κώστα Βενετσάνο, εκατοντάδες
χιλιάδες θεατές κάθε ηλικίας μέσα και έξω από τον
Σταθμό του Μοσχάτου αποχαιρέτησαν την Δραχμή και
καλωσόρισαν το Ευρώ.
Αυτό που δεν έχω καταλάβει μέχρι σήμερα είναι: ο

Δήμαρχος κ. Παπαντώνης και όλοι οι συνεργάτες του
με την εκδήλωση που πραγματοποίησαν, αποχαιρέτησαν την Δραχμή ή καλωσόρισαν το Ευρώ;
Σήμερα και μετά από 16 χρόνια αναρωτιέμαι εάν
γύριζε ο χρόνος πίσω, τώρα που μάθαμε το Ευρώ και

τους Φίλους μας μέσα και έξω από την Ελλάδα, θα ξανακάναμε τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοια πανηγύρια;
Εγώ πάντως θα συμμετείχα μόνο στην πραγματοποίηση της έκθεσης και στην βράβευση των συναδέλφων μας.

Δεν είμαι οπαδός της Δραχμής, αλλά όταν αναλογίζομαι τα καλά!!! που μας έχει φέρει το Ευρώ, πάρα
πολύ δύσκολα θα συμμετείχα σε τέτοια εκδήλωση.
Εσείς;
Συνεχίζεται…

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
4-5-2001
Πάρα πολλά χρόνια επισκέφθηκα το μουσείο του ΟΣΕ, πραγματικά
είναι αξιόλογο. Έχω γράψει στις εντυπώσεις γι’ αυτό αλλά με ζήλια έβλεπα όλα τα εκθέματα και ένιωθα μια πικρία που έβλεπα στην έκθεση αντικείμενα των ΕΗΣ (βασιλική άμαξα και διάφορα άλλα αντικείμενα δικά
μας). Αναλογιζόμουν δεν θα μπορούσαμε και εμείς να είχαμε το δικό
μας Μουσείο; Αυτή μου η επιθυμία ποτέ δεν πίστευα ότι θα γινόταν πραγματικότητα και να βρέθηκαν άνθρωποι των ΗΣΑΠ να το ξεκινήσουν. Φυσικά θα προσκρούσω στη μετριοφροσύνη σας. Επιτρέψτε μου να σας
συγχαρώ και να συνεχίσετε τον εμπλουτισμό του.
Βασίλης Σταθόπουλος
4-5-2001
Θερμά συγχαρητήρια για το μεγάλο αυτό έργο που θα μείνει να μας
θυμίζει ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Ιδιαιτέρως συγχαίρω τον ακούραστο
Μανώλη Φωτόπουλο που οραματίστηκε αυτό το Μουσείο.
Σταύρος Καμπούρης
14-5-2001
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Μανώλη Φωτόπουλο και τους
συνεργάτες του για την μεγάλη τους προσπάθεια να μας παρουσιάσουν
μνήμες πολλών ετών των ΗΣΑΠ για να θυμόμαστε τα όμορφα χρόνια που
περάσαμε.
Χάρης Αντωνιάδης

22-5-2001
Όταν επισκέπτομαι το μουσείο μας έχω την εντύπωση ότι είμαι ακόμα
στην υπηρεσία γιατί μου επανέρχονται πολλές μνήμες. Συγχαρητήρια σε
όσους προσέφεραν και εργάσθηκαν για την δημιουργία του.
Αλέξανδρος Σιγάλας
22-5-2001
Το Μουσείο μας, το καμάρι μας, η χαρά μας βλέποντας όλα αυτά έχω
το αίσθημα ότι βρίσκομαι ακόμα στην Αποθήκη, στη δουλειά όπου υπηρέτησα τόσα χρόνια και από τον πατέρα μου σαν Αρχιεργάτης Γραμμής
τόσα υλικά και εργαλεία που χρησιμοποίησε κι αυτός. Εύχομαι στον Μανώλη Φωτόπουλο με ακόμη περισσότερα. Εύγε στον Μανώλη Φωτόπουλο που είχε το μεράκι να το συγκροτήσει και να το αξιοποιήσει.
Μιχάλης Δαρδάλης
22-5-2001
Θερμά συγχαρητήρια για το θαυμάσιο αυτό έργο (Μουσείο) είναι το
στολίδι του Συλλόγου μας που θα μείνει ως παράδειγμα για νεότερους
του Σιδηροδρόμου. Να έχετε πάντα αγάπη.
Κεφάλας Τριαντάφυλλος
29-5-2001
Το Μουσείο είναι όντως θαυμάσιο. Θερμά συγχαρητήρια για τη σύλληψη και πραγματοποίηση της ιδέας της δημιουργίας του και για την οργάνωσή του. Ευχές για την εξέλιξη του Μουσείου ως προς τον τόπο, την

ένταση και την πληρότητα έτσι
όπως οραματίστηκαν οι ιδρυτές
του.
ΕΥΑΓΓ. Θ. ΠΡΙΩΝΗΣ
30-5-2001
Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε
όσους εργάσθηκαν για το υπέροχο
αυτό έργο.
Μπαλωμένος Γιάννης
31-5-2001
Πέρασαν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήρθα στην
Εταιρεία. Ήδη βρίσκομαι στα 91
χρόνια μου και μου δόθηκε η ευκαιρία να γράψω δυο λέξεις για το μεγάλο έργο που δημιούργησε ο Σύλλογός μας το «μικρό Μουσείο». Ότι κι αν γράψω, ότι κι αν πω είναι πολύ
λίγο γι’ αυτό το δημιούργημα στο χώρο μας. Μεγάλη συγκίνηση στο ότι
κι αν δεις ή διαβάσεις σου δίνουν την ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος δεν
έχει περάσει καθόλου. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρό μας Μανώλη
Φωτόπουλο καθώς και σε όλο το Δ.Σ. του Συλλόγου για το θαυμάσιο
έργο που έκαναν.
Ματσούκας Δημήτριος
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ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

19 ΚΑΙ 20 ΜΑ ΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕ ΘΝΗ ΗΜΕ ΡΑ ΜΟΥ ΣΕ ΙΩΝ

συνεχή χρονιά συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις που γίνονται σε όλα
του κόσμου για να τιμήσουν τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
ΓΤοταια 12ηΜουσεία
θέμα που είχε αποφασίσει να προβάλλει το Διοικητικό μας Συμβούλιο,
για τις ημέρες της εκδήλωσης, 19 και 20 Μαΐου ήταν:

ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ:
Στα Τραμ της Παραλίας
Στα Τραμ του Περάματος
Στα Ξύλινα Βαγόνια
Στα Μεταλλικά Βαγόνια
Στις Ηλεκτράμαξες
Στο Βασιλικό Βαγόνι
Και στο Εργοστάσιο στο οποίο οι τεχνίτες των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ από το
έτος 1882 κατασκεύαζαν, επισκεύαζαν και συντηρούσαν το τροχαίο υλικό.
Όπως σε κάθε εκδήλωση που διοργανώνει το Μουσείο μας έτσι και αυτή είχε
μεγάλη επιτυχία. Από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Το Σάββατο 19 και
την Κυριακή 20 Μαΐου σε 8 μεγάλα ταμπλό είχαμε τοποθετήσει 150 φωτογραφίες
από τα Τραμ της Παραλίας, τα Τραμ του Περάματος, τα Ξύλινα και Μεταλλικά
Βαγόνια, τις Ηλεκτράμαξες, το Βασιλικό Βαγόνι, ενώ σε ένα ταμπλό που έκανε
αίσθηση και συζητήθηκε είχαμε τοποθετήσει φωτογραφίες από τους αγώνες
των συνταξιούχων και των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για το ασφαλιστικό.
Τότε που συνταξιούχοι και εργαζόμενοι ενωμένοι γεμίζαμε πλατείες, αίθουσες ξενοδοχείων και θεάτρων, δρόμους αλλά και με καταλήψεις των γραμμών του Πειραιά και της Ομόνοιας, αγωνιζόμαστε για τα ασφαλιστικά μας ταμεία, για τις συντάξεις μας, για την περίθαλψή μας.
Σήμερα που το ασφαλιστικό το έχουν οδηγήσει σε πλήρη διάλυση και το
2019 με τον Νόμο Κατρούγκαλου θα φτωχοπ0οιηθούμε ακόμα περισσότερο
δεν κουνιέται φύλλο.
Οι εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να αντιδράσουν και να συμπαρασταθούν
στους συνταξιούχους διασπασμένοι σε 10 Σωματεία τραβάει το καθένα τον
δικό του δρόμο χωρίς κανένα αποτέλεσμα και οι συνταξιούχοι ανυπεράσπιστοι
περιμένουν αδιαμαρτύρητα το ΤΕΛΟΣ.
Αίσθηση επίσης προκάλεσαν και οι φωτογραφίες με τα δύο καμένα βα- υπομνήματα του Μουσείου;
γόνια, στον Σταθμό του Πειραιά και εννέα στον Σταθμό της Κηφισιάς, έργα
Φαίνεται ότι το έργο που επιτελούν οι συνταξιούχοι των Ηλεκτρικών Σιδητων χούλιγκανς και των μπαχαλάκηδων.
ροδρόμων στο Μουσείο τους, προβάλλοντας την πολύχρονη και μοναδική ιστοΣημείωση: Για τα έργα και τις ημέρες των μπαχαλάκηδων, τότε που έκαψαν ρία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, αλλά και την προσφορά των εκατοντάδων χιλιάδων
την Αθήνα το 2008, στο Αρχείο του Μουσείου υπάρχει ένα Ημερολόγιο που εργαζομένων δεν τους αγγίζει.
είχε εκδώσει η Εφημερίδα «Αυγή» με τίτλο «ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 20082009» και στο οποίο δημοσιεύονται φωτογραφίες από όλες
τις καταστροφές.
ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Την μεγαλύτερη όμως εντύπωση για μια ακόμα φορά
προκάλεσαν τα Ξύλινα Βαγόνια όταν έκαναν την εμφάνισή
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
τους στην 3η Τροχιά του Σταθμού Πειραιά, αρκετοί νόμιζαν
ότι θα δρομολογηθούν και το περίμεναν με ανυπομονησία,
Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM (Ελληνικό Τμήμα) στο ενημερωτικό φυλλάδιο
άλλοι μας ρωτούσαν γιατί δεν ξανακάνουν τα δρομολόγια
που κυκλοφόρησε για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων αναφέρει ότι για το έτος 2018 τιμώμενο
που έκαναν κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Μουσείο επιλέχτηκε το Μουσείο του ΟΤΕ.
Δεν ξέραμε τι να τους απαντήσουμε όταν μας έλεγαν
Αναφέρει ακόμα τα προγράμματα εκδηλώσεων 142 Μουσείων της Νεώτερης Πολιτιστικής
ότι σε άλλες χώρες αυτόν τον ιστορικό πλούτο, δεν τον
Κληρονομιάς
μεταξύ αυτών και το Μουσείο μας.
αποθηκεύουν, δεν τον κρύβουν, δεν τον καταστρέφουν.
Όπως βλέπετε οι αγώνες μας, όχι μόνο για τη δημιουργία αλλά και για τη λειτουργία του
Τώρα τι να τους λέγαμε ότι πολλοί από τους Διοικούντες
Μουσείου μας, κάθε μέρα δικαιώνονται.
στην Εταιρία δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους;
Αυτή είναι η καλύτερη ανταμοιβή για όλες και όλους τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ,
Ή ότι δεν έδειξαν από την ημέρα που διορίστηκαν στην
γιατί σ’ αυτούς ανήκει το Μουσείο μας.
Εταιρία κανένα ενδιαφέρον για το Μουσείο;
Η Διοίκηση
Ή ότι δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα έγγραφα

Απόπειρα παραβίασης της εξωτερικής πόρτας εισόδου του Μουσείου
ην Τρίτη το πρωί 25 Απριλίου 2018 από τον υπάλληλο
του Μουσείου κ. Παύλο Κουλοβασιλόπουλο διαπιστώθηκαν σημάδια παραβίασης στην κεντρική πόρτα εισόδου του Μουσείου.
Η απόπειρα παραβίασης πρέπει να έγινε το βράδυ της
24ης προς 25ης Απριλίου και πιο συγκεκριμένα τις ώρες
που δεν υπάρχει φύλαξη στον Σταθμό.
Ο δράστης ή οι δράστες χρησιμοποίησαν λοστό για να
ανοίξουν την πόρτα, δεν τα κατάφεραν όμως, γιατί στο εσωτερικό της πόρτας έχουμε τοποθετήσει λουκέτο ασφαλείας.
Γλυτώσαμε τα χειρότερα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε εάν
κατόρθωναν να μπούνε στους εκθεσιακούς χώρους, οι κλοπές και οι καταστροφές που θα προκαλούσαν, θα ήταν ανυπολόγιστες.
Ενημερώσαμε όπως άλλωστε είχαμε υποχρέωση την αρμόδια Υπηρεσία της Εταιρίας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Γεώργιο Θωμόπουλο, για τις όποιες δικές τους ενέργειες
και περιμένουμε, όπως περιμένουμε και από τον Μάιο του
2017, τότε που μας είχαν κλέψει την ορειχάλκινη πινακίδα
από το Μνημείο που βρίσκεται έξω από την είσοδο του Μουσείου.
Γιατί όπως είναι γνωστό από την έλλειψη μέτρων φύλαξης του Σταθμού μετά τις 10 το βράδυ, δεν κινδυνεύει μόνο

Τ

το Μουσείο και τα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας εκθέματά
του, αλλά και όλες οι εγκαταστάσεις του Σταθμού, ακόμα και
οι εργαζόμενοι.
Με έξοδα δικά μας και με τη βοήθεια τεχνιτών της πρώην
Διεύθυνσης Γραμμής και Έργων, θωρακίσαμε ακόμα περισσότερο όλες τις πόρτες εισόδου του Μουσείου.
Ελπίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά και το περιστατικό αυτό, αλλά και τα επανειλημμένα που γίνονται
στους χώρους του Εργοστασίου από τους Γκραφιτάδες, οι
οποίοι καταστρέφουν φρεσκοκαθαρισμένα και φρεσκοβαμμένα βαγόνια, ίσως οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας πάρουν ουσιαστικά μέτρα φύλαξης.
Εάν παρ ελπίδα δεν υπάρξει καμία ανταπόκριση από
πλευράς των αρμόδιων Υπηρεσιών της Εταιρίας, τότε οι
επόμενες ενέργειες που πρόκειται να κάνουμε, γιατί δεν
θα αφήσουμε να μας καταστρέψουν το Μουσείο θα είναι:
Να καταγγείλουμε δημόσια την αδιαφορία αυτή, με
τους τρόπους και τις ενέργειες που εμείς ξέρουμε και είχαμε επανειλημμένα εφαρμόσει στην πολύχρονη συνδικαλιστική μας διαδρομή, όταν οι Διοικήσεις της Εταιρίας
δεν έβλεπαν, και δεν άκουγαν, όταν κινδύνευαν πρόσωπα
και πράγματα.
Η Διοίκηση

Σε εμάς όμως αρκούνε τα θερμά λόγια και η αποδοχή της προσπάθειάς μας
από τους χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες αλλά και τους μεμονωμένους επισκέπτες Έλληνες και ξένους που καθημερινά γεμίζουν τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.
Τη φετινή μας εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός από τους
μεμονωμένους επισκέπτες:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γιώργος Γαβρίλης
Ο Δήμαρχος Περάματος κ. Γιάννης Λαγουδάκης
Ο Ειδικός Σύμβουλος και πρώην Γενικός Τεχνικός
Διευθυντής κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
Οι κ.κ. Γαβρίλης και Λαγουδάκης μας είπαν ότι θα
βοηθήσουν και θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια τους Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το 2019 για τα 150 ΧΡΟΝΙΑ της ιστορίας της Εταιρίας μας.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον
Τομεάρχη Τροχαίου Υλικού Γραμμής 1 κ. Ζήση Χαράλαμπο, τους Ηλεκτροδηγούς και Τεχνίτες Υπηρεσίας για
την όλη βοήθειά τους στο να μετακινηθούν τα Ξύλινα
Βαγόνια από το Αμαξοστάσιο του Φαλήρου, που φυλάσσονται στον Σταθμό Πειραιά.
Η Διοίκηση

Ο δήμος Περάματος
Υποστηρικτής της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων
Το πρωί της Κυριακής 20 Μαΐου 2018, ο Δήμαρχος
Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, παραβρέθηκε στην
εκδήλωση που διοργάνωσε το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, με αφορμή τον εορτασμό για τη Διεθνή
Ημέρα Μουσείων. Ο Δήμαρχος, που ήταν ένας από
τους υποστηρικτές της εκδήλωσης, επιβεβαίωσε την
ευαισθησία του Δήμου Περάματος σε δράσεις που
έχουν σαν στόχο την πολιτιστική ανάταση.
Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ συμμετείχε, όπως και πέρυσι, τιμώντας και τον φετινό εορτασμό, με μια διήμερη εκδήλωση που πραγματοποι- Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κος Γαβρίλης, ο Δήμαρχος
ήθηκε το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018. Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, ο πρόεδρος του Μουσείου
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη «Στα τραίνα που ‘φύ- Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Εργαζομένων
γαν», εστιάζοντας: Στα τραμ της Παραλίας και του Πε- του ΗΣΑΠ κος Μανώλης Φωτόπουλος και ο συνταξιούχος
ράματος, στα ξύλινα και μεταλλικά βαγόνια, στις ηλε- Δ/ντης γραμμής έργων του ΗΣΑΠ κος Θανάσης Ρίζος
κτράμαξες, στο Βασιλικό βαγόνι και στο εργοστάσιο
όπου οι τεχνίτες κατασκεύαζαν, επισκεύαζαν και συντηρούσαν το τροχαίο υλικό.
Οι επισκέπτες του Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων είχαν την ευκαιρία να μάθουν:
• Για την ιστορία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου από τότε που πρωτολειτούργησε ως ατμήλατος το έτος 1869
κάνοντας τη διαδρομή Πειραιά – Θησείο.
• Για την Ηλεκτροκίνηση του το 1904.

