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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Λίγα λόγια με τη συμπλήρωση 24
ετών της εφημερίδας μας. Εφημε-

ρίδα είναι το έντυπο που σε κρατάει
ενήμερο για ό,τι συμβαίνει στον κό-
σμο, είναι ένα έντυπο που μπορεί να
είναι ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο,
τοπικό ή πανελλήνιο το οποίο έχει ένα
και μοναδικό σκοπό, την πλήρη, τη
σωστή και την αντικειμενική ενημέ-
ρωση του αναγνώστη για τα τεκταινό-
μενα στην κοινωνία και στον κόσμο.

Υπάρχουν και οι εφημερίδες των
διαφόρων συλλόγων-οργανισμών

καθώς και σωματείων οι οποίες πέρα
από την αναφορά που κάνουν στα γε-
νικά θέματα, κύρια αποστολή τους εί-
ναι να αποτελούν το μέσο πληροφόρη-
σης για τα τεκταινόμενα στα σωματεία
αλλά και να αποτελούν το μέσο πληρο-
φόρησης και ο χώρος ανταλλαγής
απόψεων και θέσεων πάνω στα οποι-
αδήποτε προβλήματα του χώρου τους.

Είναι πιστεύω μας, ότι στους συλ-
λόγους και τα σωματεία η εφημε-

ρίδα θα πρέπει να σέβεται και να αγ-
καλιάζει όλους και να αποτελεί πάν-
τοτε κυρίαρχο και αποτελεσματικό
μέσο για την όσο το δυνατό σωστή και
αντικειμενική πληροφόρηση, ενημέ-
ρωση και εμπέδωση όλων των προ-
βλημάτων για τους ενδιαφερόμενους.
Να αποφεύγει τις ακρότητες, να είναι
μακριά από τα πολιτικά πάθη και μίση,
να ενώνει και όχι να χωρίζει και να
μην είναι πεδίο αντιπαλότητας μεταξύ
των αναγνωστών και των συντακτών
και αρθρογράφων.

Για να γίνει όμως αυτό, πρωτίστως
πρέπει η πληροφόρηση να είναι

αντικειμενική, να προσεγγίζει τα προ-
βλήματα, μικρά ή μεγάλα, πάντα με
τον σωστό τρόπο, αντικειμενικά και
χωρίς να υπάρχει καμία σκοπιμότητα.

Γεγονός είναι ότι σήμερα ζούμε μία
μεγάλη χρονική περίοδο πλήρους

και ολοκληρωτικής προσπάθειας ισο-
πέδωσης των πάντων, ισοπέδωσης
κάθε δικαιώματος των πολιτών, η
εφημερίδα επιβάλλεται και πρέπει να
γίνει φραγμός στις αδηφάγες ορέξεις
της πολιτείας και των οργάνων της και
να σταθεί με αίσθημα ευθύνης και σε-
βασμού απέναντι στον αναγνώστη και
να τον κατευθύνει υπεύθυνα, σωστά
και αντικειμενικά. Μόνο τότε όταν η
εφημερίδα πληροί όλες αυτές τις προ-
ϋποθέσεις, είναι αντάξια του σκοπού
έκδοσή της.

Η Διοίκηση

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Η προσφορά
της εφημερίδας 
στην κοινωνία

Για τα Χριστούγεννα που έρχονται και για το νέο έτος 2019 που σε λίγο ανατέλλει.
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου μας και της Ελεγκτικής Επιτροπής σας στέλνουν 

τις πιο εγκάρδιες ευχές για υγεία, αγάπη, ειρήνη, δημιουργικότητα 
και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Η Διοίκηση

Με το φύλλο 141 της εφημερίδας
μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» που σήμερα
κρατάτε στα χέρια σας συμπληρώνον-

ται είκοσι τέσσερα χρόνια συνεχούς
παρουσίας και συνεχούς ενημέρωσης.

Περισσότερα στη σελίδα 4

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 Ιανουα-

ρίου 2019 θα γίνει στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» η
Πρωτοχρονιάτική γιορτή του Σωματείου μας που
θα περιλαμβάνει κοπή πίτας – συνεστίαση με
άφθονο και καλό φαγητό, ποτά, κλήρωση δώρου,
χορό αλλά και βράβευση των παιδιών των συντα-
ξιούχων μας που αρίστευσαν στις σπουδές τους
τη χρονιά που πέρασε. Η φετινή μας εκδήλωση εί-
ναι αφιερωμένη στα 150 χρόνια λειτουργίας των
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ. Σας προσκαλούμε να
έρθετε για να γιορτάσουμε μαζί τον ερχομό του
νέου έτους με την ευχή να είναι καλύτερος από
αυτόν που αφήσαμε πίσω.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι προσκλήσεις που θα τυπωθούν είναι

ανάλογες με τη χωρητικότητα του ξενοδοχείου και δεν είναι απε-
ριόριστες, η δε διανομή των προσκλήσεων στα μέλη μας θα αρχί-
σει από την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 από τα γραφεία του Σωμα-
τείου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 μέχρι 13;00.
Θα δοθούν δε αποκλειστικά στα μέλη μας με σειρά προτεραιότητας
μέχρι να εξαντληθούν όλες.

Σας κάνουμε δε γνωστό ότι οι προσκλήσεις είναι προσωπικές
για τον κάθε ένα συνάδελφο και συναδέλφισσα και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα χορηγούνται μέσω τρίτων. Αγαπητοί συνάδελφοι
για να μην δημιουργηθούν προστριβές και παρεξηγήσεις την ημέ-

ρα της εκδήλωσης στο ξενοδοχείο, σας γνωστοποιούμε ότι θα εί-
ναι αδύνατη η είσοδος στο «ΤΙΤΑΝΙΑ» χωρίς πρόσκληση, για τον
λόγο αυτό φροντίστε να εφοδιαστείτε έγκαιρα με την απαραίτητη
πρόσκληση.

Φίλες και φίλοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι η ημέρα αυτή
είναι ημέρα γιορτής, είναι ημέρα χαράς για όλους μας, ας φρον-
τίσουμε όλοι μας να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας για τα θέματα
που υπάρχουν λύσεις, αρκεί βέβαια να είμαστε έτοιμοι να δώσου-
με λύσεις στα όποια προβλήματα μεσολαβούν.

Σας κάνουμε δε γνωστό ότι στη διάρκεια της εκδήλωσης το
Σωματείο μας θα βραβεύσει τα παιδιά των συναδέλφων μας
συνταξιούχων που αρίστευσαν τη χρονιά που πέρασε.

Η Διοίκηση

Του Κώστα Μητρόπουλου

Είκοσι τέσσερα χρόνια μαζί

Ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019



ΖΗΜΧΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οδηγός Πράσινων
Λεωφορείων 1954-2018

Πολύ νέος έφυγε από τη ζωή
κτυπημένος από τη μάστιγα του
αιώνα τον καρκίνο ο συνάδελ-
φος Δημήτρης, ο οποίος εργά-
στηκε στους ΗΣΑΠ ως οδηγός
στα Πράσινα Λεωφορεία. Ήταν

ένα τίμιος και ευσυνείδητος συνάδελφος, αγαπητός και συ-
νεργάσιμος με τους συναδέλφους του. Συνταξιοδοτήθηκε τον
Δεκέμβριο του 2011, ήταν όμως και λίγο υπερβολικός αλλά
πάντα μέσα στα λογικά πλαίσια. Ο Δημήτρης μετά τη συντα-
ξιοδότησή του και μέχρι τον πρόωρο θάνατό του ήταν δίπλα
στο Σωματείο μας. Η μνήμη του θα είναι ριζωμένη στην ψυχή
και στην καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι τον γνώρισαν και συ-
νεργάστηκαν μαζί του. Καλό σου ταξίδι συνάδελφε Δημήτρη.

ΠΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εργοδηγός Χρωματιστηρίου 1928-2018

Στα 90 του εγκατέλειψε τον
μάταιο τούτο κόσμο ο αγαπητός
συνάδελφος Νίκος Πανές. Ερ-
γάστηκε πολλά χρόνια στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτή-
θηκε ως Εργοδηγός Χρωματι-
στηρίου τον Μάρτιο του 1984.
Όλοι όσοι τον γνώρισαν και όσοι
συνεργάστηκαν μαζί του έχουν
έναν καλό λόγο να πουν για τον

συνάδελφο Νίκο Πανέ. Ήταν τίμιος, εργατικός, φιλότιμος, αγα-
πούσε και τη δουλειά του αλλά και τους συναδέλφους του με
τους οποίους συνεργάστηκε για πολλά χρόνια στο Χρωματι-
στήριο του Εργοστασίου των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ. Καλό παράδεισο
αγαπητέ συνάδελφε Νίκο, ο οικτίρμων και ελεήμων Κύριος
να αναπαύσει τη ψυχή σου και να απαλύνει τον πόνο των οι-
κείων σου. Αιωνία σου η μνήμη.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1936-2018

Ένας καλός συνάδελφος δεν
βρίσκεται πλέον κοντά μας από
τις 17 Οκτωβρίου 2018 καθώς
πήρε τον δρόμο που δεν έχει γυ-
ρισμό. Ο Παναγιώτης εργάστηκε
στοςυ ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιο-
δοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του
1989, ήταν ένας τίμιος και εργα-
τικός συνάδελφος ο οποίος και
μετά τη συνταξιοδότησή του

ήταν κοντά στο Σωματείο μας και συμμετείχε σε όλες τις εκ-
δηλώσεις του. Τελευταία όμως αντιμετώπιζε πολλά προβλή-
ματα υγείας και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Παναγιώτη. Ευχόμαστε να έχεις
ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι. Αιωνία η μνήμη σου.

ΚΑΝΖΟΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εργοδηγός Ξυλουργείου
1926-2018

Πλήρης ημερών έκλεισε τον
επίγειο βίο του ο συνάδελφος
Κανζόλας Παναγιώτης ο οποί-
ος για πολλά χρόνια στους

ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου και του συ-
ναδέλφου. ήταν ένας εργατικός, τίμιος και φιλότιμος εργα-
ζόμενος που για πολλά χρόνια στο Εργοστάσιο των ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ ήταν το παράδειγμα προς μίμηση. Αγαπούσε τη δου-
λειά του, αγαπούσε όμως και τους συναδέλφους του, συν-
ταξιοδοτήθηκε ως Εργοδηγός Ξυλουργείου και από τότε μέ-
χρι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ήταν φίλος και συμ-
παραστάτης στα προβλήματα του Σωματείου μας. Το Δ.Σ.
του Σωματείου μας, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια
στην οικογένεια του Παναγιώτη. Αιωνία η μνήμη σου συνά-
δελφε Παναγιώτη.

ΔΕΜΕΛΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Συλλέκτης Εισιτηρίων 1925-2018

Ένας καλός και αγαπητός συ-
νάδελφος έφυγε από κοντά ας
στις 3 Νοεμβρίου 2018 κλείνον-
τας τον επίγειο βίο του. Ο Βαγ-
γέλης εργάστηκε πρώτα στα
Πράσινα Λεωφορεία των ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ και μετά στον Σιδηρόδρο-
μο συλλέκτης εισιτηρίων. Ήταν
το υπόδειγμα του καλού και σω-
στού υπαλλήλου. Αγαπούσε τη

δουλειά του ήταν όμως και δίπλα στον συνάδελφό του μέχρι
το 1986 που συνταξιοδοτήθηκε. Όμως και μετά τη συνταξιο-
δότησή του δεν έπαψε να είναι δίπλα στο Σωματείο και να
συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του. Πάντα με το
χαμόγελο στα χείλη και πάντα είχε έναν καλό λόγο για όλους
μας. Οι ευχές όλων να συνοδεύουν τον αγαπητό φίλο και συ-
νάδελφο Βαγγέλη στο αιώνιο ταξίδι του. Το χώμα της Αττικής
γης, που τον δέχτηκε στους κόλπους του, ας είναι ελαφρύ.
Καλό σου ταξίδι Βαγγέλη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προϊστάμενος Γραμματείας 1931-2018

Στις 22 Οκτωβρίου 2018 έφυγε από κοντά μας ο συνάδελ-
φος Γιάννης Παρασκευάδης στην ηλικία των 87 ετών. Ο Ιωάν-
νης προσελήφθη ως έκτακτος στις 17 Νοεμβρίου 1949 και
συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Προϊσταμένου της Γραμ-
ματείας του Δ.Σ. των ΗΣΑΠ στις 31 Οκτωβρίου 1986. Ήταν ένα
καλός και ευσυνείδητος υπάλληλος αλλά και αγαπητός με
τους συναδέλφους του. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τον
συνάδελφο Γιάννη Παρασκευάδη καθώς μετά τη συνταξιοδό-
τησή του είχε απομακρυνθεί για δικούς του λόγους από την
οικογένεια των συνταξιούχων των ΗΣΑΠ. Το Σωματείο Συν-
ταξιούχων ΗΣΑΠ εύχεται στον Γιάννη να έχει ούριο άνεμο στο
μεγάλο του ταξίδι και να είναι αιωνία η μνήμη του.

ΣΠΥΡΕΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Εργοδηγός Ηλεκτρικού Τμήματος 1922-2018

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή στις 17 Νοεμβρίου
2018 ο συνάδελφος Χριστόφο-
ρος. Εργάστηκε πολλά χρόνια
στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιο-
δοτήθηκε με τον βαθμό του Ερ-
γοδηγού στο Ηλεκτρικό Τμήμα.
Εργάστηκε σε δύσκολους πε-
ριόδους τότε που ο καθένας
προσπαθούσε να ανέλθει στους
χώρους του και να αναδειχθεί.
Η κρίση για τον καθένα μας κα-

θώς και για τον συνάδελφο Χριστόφορο θα γίνει μόνο από
τον Θεό. Ο καθένας εκεί θα ανταμειφθεί σύμφωνα με τα έρ-
γα του. Ευχόμαστε στον συνάδελφο Χριστόφορο να έχει ού-

ριο άνεμο στο μεγάλο και τελευταίο ταξίδι και να μην συ-
ναντήσει στον πορεία του φουρτουνιασμένη θάλασσα. Αι-
ωνία η μνήμη σου συνάδελφε Χριστόφορε.

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Επιθεωρητής Εκμετάλλευσης 1931-2018

Στις 26 Νοεμβρίου 2018 συγ-
κεντρωθήκαμε συγγενείς, φίλοι
και συνάδελφοι στο Κοιμητήριο
της Ανάστασης στον Πειραιά, για
να αποχαιρετήσουμε και να κα-
τευοδώσουμε στο τελευταίο του
ταξίδι έναν ξεχωριστό άνθρωπο,
ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα αγα-
πητός όχι μόνο στα πρόσωπα
της οικογενείας του αλλά και

στους φίλους και συνεργάτες του. Ο Σωκράτης εργάστηκε
στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και σταδιοδρόμησε με επιτυχία σε όλο
του τον εργασιακό βίο, φθάνοντας στον ανώτερο βαθμό του
κλάδου τους αυτόν του Επιθεωρητή Εκμετάλλευσης. Κάτω
από το φαινομενικά αυστηρό ύφος του υπήρξε μία μεγάλη
καρδιά που χωρούσε και αγαπούσε όλους. Γι’ αυτό το ύφος
και λόγω του ξανθού χρώματος του είχε λάβει το προσωνύ-
μιο «ο Γερμανός» και με αυτό έμεινε στην ιστορία των Ηλε-
κτρικών Σιδηροδρόμων. Ήταν άριστος οικογενειάρχης, φω-
τεινό παράδειγμα για τα παιδιά του και τα εγγόνια του αλλά
και σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε
μαζί του. Υπήρξε σωστός και ακέραιος προς την υπηρεσία
του αλλά και για τους συναδέλφους του. Συνταξιοδοτήθηκε
τον Ιούνιο του 1994 όμως δεν έφυγε από το προσκήνιο, συ-
νέχισε να έρχεται σε επαφή με όλους τους συναδέλφους
του μέσω του Σωματείου μας, που πολύ αγαπούσε. Ο Σω-
κράτης υπήρξε τίμιος, αξιοπρεπής, καλοσυνάτος, φιλικός
και αδέκαστος. Ήταν ένας αληθινός μαχητής που πάλεψε
και αντιμετώπισε με θάρρος τις δυσκολίες της ζωής. Στά-
θηκε πάντοτε δίπλα σε όλους, διαθέσιμος και πρόθυμος να
συμβουλέψει και να προστρέξει σε βοήθεια όπου χρειαζό-
ταν. Στη συνείδηση όλων ο Σωκράτης καταξιώθηκε σαν ένας
εξαιρετικός οικογενειάρχης, υπέροχος σύζυγος, στοργικός
πατέρας, αγαπημένος συγγενής και φίλος, αγαπητός συνά-
δελφος. Οι ευχές όλων ας συνοδεύουν τον αξιομακάριστο
Σωκράτη στο αιώνιο ταξίδι του. Το χώμα της Πειραϊκής γης
που τον δέχτηκε στους κόλπους του, ας είναι ελαφρύ. Ο πα-
νάγαθος Κύριος ας αναπαύσει την ψυχή του. Αιωνία η μνή-
μη σου αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Σωκράτη.

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1940-2018

Στις 25 Νοεμβρίου 2018 εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κό-
σμο ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Δημήτρης. Είναι δύ-
σκολο, πολύ δύσκολο να θέλεις να γράψεις, να θέλεις να μι-
λήσεις για κάποιον που έφυγε όταν αυτός ο κάποιος είναι αγα-
πημένος φίλος και συνάδελφος. Γιατί ο Δημήτρης ήταν πράγ-
ματι και φίλος και συνάδελφος καθ’ όλο τον βίο του και τη

σταδιοδρομία του στους ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ. Εργάσθηκε πολλά χρόνια
ως οδηγός στα Πράσινα Λεωφο-
ρεία με συνέπεια και ζήλο παν-
τού και πάντα είχε μόνο φίλους
και έτσι συνέχισε και μετά τη
συνταξιοδότησή του το 1991, ήταν
φίλος και τακτικός επισκέπτης
του Σωματείου μας. Όμως τα τε-
λευταία χρόνια σοβαρά προβλή-

ματα υγείας δεν του επέτρεπαν να μας επισκέπτεται στα γρα-
φεία του Σωματείου, πάντα μας έστελνε την αγάπη του και το
ενδιαφέρον του. Αγαπητέ Δημήτρη δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ,
για όλους εμάς τους φίλους και συναδέλφους θα είσαι μία
ζωντανή παρουσία. Καλό σου ταξίδι στην αιώνια ζωή και στη
γη του παραδείσου.

2 http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr / O HΛEKTPIKOΣ
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ΠΕΝΘΗ Αυτοί  που έφυγαν

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 16 συνάδελφοι και συνα-
δέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά
μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη
μοίρα:

ΖΗΜΧΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 64

ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ: 
Χήρα Δημητρίου ετών 82

ΠΑΝΕΣ ΝΙΚΟΣ: 
Εργοδηγός Χρωματιστηρίου ετών 90

ΓΚΑΤΖΙΩΝΗ ΞΑΝΘΗ:
Χήρα Αποστόλου ετών 89

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 82

ΚΑΝΖΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Εργοδηγός Ξυλουργείου ετών 92

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ:
Χήρα Βασιλείου ετών 89

ΖΕΝΤΕΦΗ ΜΑΡΙΑ: Ετών 100

ΝΟΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ: 
Χήρα Σπυρίδωνος ετών 91

ΔΕΜΕΛΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:
Συλλέκτης Εισιτηρίων ετών 93

ΣΚΑΛΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ: 
Χήρα Βλάση ετών 94

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Ετών 87

ΣΠΥΡΕΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: 
Εργοδηγός Ηλεκτρ. Τμήματος ετών 96

ΖΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ: Χήρα Νικολάου ετών 70

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 
Επιθεωρητής Εκμετάλλευσης ετών 87

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 78
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα

ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

• Γρίβας Ρίζος 10 Ευρώ
• Τσιπιανίτης Κώστας 20 Ευρώ 
• Τσιλιβίγκος Ελευθέριος 20 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Τσαπλαντώκας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Σάκκουλα Μαρία 20 Ευρώ
• Τσαπλαντώκας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος 50 Ευρώ
• Σκουλικαρίτης Στέλιος 10 Ευρώ
• Τσεκούρα Στέλλα 20 Ευρώ
• Σχίζας Δημήτριος 20 Ευρώ
• Παναγιωτίδης Ηρακλής 20 Ευρώ
• Αρβανίτου Εμμανουήλ 20 Ευρώ
• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
• Σπηλιωτοπούλου Παρασκευή20 Ευρώ
• Δαμουράς Βασίλειος 10 Ευρώ
• Μπίτα Φιλιώ 10 Ευρώ

• Σολομήτρος Νικόλαος 30 Ευρώ
• Πνευματικού Παρασκευή 20 Ευρώ
• Τσιώλης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Μακματζόγλου Παρασκευή 20 Ευρώ
• Οικονομίδης Κώστας 20 Ευρώ
• Χονδρός Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Καντζόλα Μαρία 50 Ευρώ
• Παππάς Δημήτρης του Ν. 20 Ευρώ
• Λεμονής Μιχάλης 20 Ευρώ
• Αλεφάντου Ιωάννης 10 Ευρώ
• Κουτσομπέλης Θεόδωρος 20 Ευρώ
• Ανδρεανίδης Χαράλαμπος 30 Ευρώ
• Ματσής Στυλιανός 50 Ευρώ
• Φρίμας Λεωνίδας 20 Ευρώ
• Ζανιάς Γρηγόρης 

και Ζανιά Ελένη 20 Ευρώ
• Μανταγά Χρυσούλα 50 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο Δωρεές για το Σωματείο 
και την Εφημερίδακαι την Εφημερίδα

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα

• Τσιαμάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ 
• Παππάς Γεώργιος 20 Ευρώ 
• Οικονόμου Αγαμέμνων 20 Ευρώ
• Κρίππας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Μαυρογιώργης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Μερκούρης Ιωάννης 20 Ευρώ

• Μπουλουκάκη Τατιάνα 40 Ευρώ 
• Παντελάκης Νίκος 20 Ευρώ 
• Κουτσούμπας Κωνσταντίνος50 Ευρώ
• Παναγόπουλος Μιχάλης 50 Ευρώ
• Βέττας Μανώλης 50 Ευρώ
• Γαλάνης Αρίστος 50 Ευρώ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατι-
κού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα
παρακάτω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στε-
φάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας
που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη της Φωτεινής Νότη και

ύστερα από επιθυμία του υιού της Δη-
μητρίου Νότη το ποσό των 60 ευρώ αν-
τί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κι-
βωτό του Κόσμου».

• Στη μνήμη του Παναγιώτη Κανζόλα
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του κας. Μαρίας Κανζόλα το ποσό των
60 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο Μουσείο.

Αντί Στεφάνου

❱ Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτρο-
πή του Σωματείου μας εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στον συνάδελφο και μέλος του Δ.Σ.
Λάμπρο Ντρη για τον θάνατο της αγαπημένης του
αδελφής Χριστίνας.
❱ Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτρο-
πή του Σωματείου μας εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στον συνάδελφο Γεράσιμο Χρυσάφη
και στην οικογένειά του για τον θάνατο της αγαπη-
μένης του συζύγου Χρυσάνθης.
❱ Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτρο-
πή του Σωματείου μας εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στα μέλη του Σωματείου μας Ιωάννα
Πουλιάση και Σπύρο Πουλιάση για τον θάνατο του
αγαπημένου τους υιού και αδελφού Χρήστου.

Οι Διοικήσεις

Συλλυπητήρια

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Ο συνάδελφος Κώστας Τσιπιανίτης κατέθεσε στη
μνήμη της συζύγου του Παναγιώτας, το ποσό των
20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Παρασκευή Πνευματικού κατέθεσε στη μνή-
μη του συζύγου της και συναδέλφου μας Θεόδω-
ρου Πνευματικού, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Μαρία Καντζόλα κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ζύγου της και συναδέλφου μας Παναγιώτη Καν-
τζόλα, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.

Τα αδέλφια Γρηγόρης και Ελένη Ζανιά κατέθεσαν
στη μνήμη της μητέρας τους και συνταξιούχου
μας Σοφίας Ζανιά, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην



Κάποιες «τριπλέτες» 
που άφησαν εποχή στο

Χαρούμενο Χωριό 
Μαίρη – Κλαίρη - Νανά

Ένα τρίο που για χρόνια «έγραψε»
ευχάριστες και δημιουργικές «σελίδες»
στο Χαρούμενο Χωριό. Στην αρχή ως
κατασκηνώτριες και για σειρά ετών
ομαδάρχισσες που ενέπνεαν και εμ-
πνέονταν από τα ιδανικά που πλανιόταν
τότε στην κατασκήνωση του Χαρούμε-
νου Χωριού σε όλα τα παιδιά των ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ και ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ τράπεζας στο
«επάνω» και «κάτω» κτίριο.

Τρία χαρισματικά κορίτσια με ήθος,
φαντασία και αγάπη για ότι εξέπεμπε το
Χαρούμενο Χωριό και η Πολιτική Λέσχη.

Μια κοπέλα από αυτό το «τρίο», η
Νανά Κοχλίδου, αφηγείται… Θυμάται…

Η Μαίρη Γεωργίου γεννήθηκε το
1944 στην Αθήνα στην πλατεία Βικτω-
ρίας, αργότερα μετακόμισε στο Παλαιό
Φάληρο όπου και μεγάλωσε. Ο πατέρας
της Παναγιώτης Γεωργίου εργαζόταν
στην Εμπορική Τράπεζα. Η μαίρη απο-
φοίτησε από τη Γαλλική Σχολή Saint
Joseph Πειραιά. Στην κατασκήνωση
άρχισε να έρχεται το 1954 περίπου. Αρ-
γότερα ερχόταν και η μικρότερη αδελ-
φή της η Γιάννα. Στη Λέσχη δεν ερχό-
ταν συχνά, σπούδασε Ιστορία της Τέ-
χνης. Παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο
Καρακόντζο, γεννημένο το 1941 στην
Κέρκυρα, διακεκριμένο καθηγητή – φι-
λόλογο και συγγραφέα. Από τον γάμο
της και μετά ζει στην Κέρκυρα, απέκτη-
σε έναν γιο και μία κόρη. Δυστυχώς
έχασε τον άντρα της το 2011. Απώλεια
που πολύ δύσκολα ξεπέρασε.

Η φιλία με τις άλλες δυο κοπέλες της
τριάδας άνθισε κυρίως στην κατασκή-
νωση. Συναντιόμασταν όμως αρκετά και
εκτός, μέχρι που έφυγε για την Κέρκυ-
ρα γύρω στο 1965. Έκτοτε συναντιόμα-
σταν σε κάθε παρουσίαση βιβλίου του
συζύγου της Κωνσταντίνου στην Αθήνα
και πάντα μας τιμούσε με την παρουσία
του στις δικές μας εκδηλώσεις.

Μέχρι σήμερα δεν σταματήσαμε να
επικοινωνούμε, όχι τυπικά …ουσιαστικά.

Η Μαίρη είχε επισκεφτεί το Χαρού-
μενο Χωριό, μαζί με την αδελφή της σε
εκδηλώσεις που είχαν γίνει και γίνονται
κατά καιρούς. Σε κάποια από τις επι-
σκέψεις της στην Αθήνα είχε παρακο-
λουθήσει με τον άντρα της μια από τις
παραστάσεις που έπαιρνε μέρος ο Παν-
τελής Τσολάκος στο Θέατρο της Ημέ-
ρας. Ήταν μια επίσκεψη έκπληξη. Ιδι-
αίτερα ευχάριστη και συγκινητική για
όσους την γνώριζαν.

Όταν της είπα ότι ο Μπαλού μου ζή-
τησε κάποια στοιχεία από το τρίο της
κατασκήνωσης, Μαίρη – Κλαίρη – Να-
νά (Ιανουάριος 2018) συγκινήθηκε έν-

τονα Της έκανε εντύπωση που ο Μπα-
λού είχε συγκρατήσει στο μυαλό του
αυτή τη στέρεη κατασκηνωτική φιλία.
Και ο τρόπος σπασμένη φωνή μου έλε-
γε ακριβώς πράγματα που λένε τόσοι
φίλοι του Χαρούμενου Χωριού, μικρό-
τεροι ή και μεγαλύτεροι από εμάς, δη-
λαδή ποια επίδραση είχε το πέρασμά
της και στα ενδιαφέροντά της . Πόσο
την επηρέασαν τα ακούσματα και τα
ερεθίσματα, μουσικά, λογοτεχνικά,
καλλιτεχνικά, που μας προσέφερε ο
Μπαλού που ακόμη έχω στα μάτια μου
τη γλυκύτητα του προσώπου του όταν
μας μίλησε για όλα αυτά.

Η Κλαίρη Αθανασούλη γεννήθηκε
και αυτή τον ίδιο χρόνο με την Μαίρη,
το 1949 στο Κιάτο. Ο πατέρας της εργα-
ζόταν στην Ιονική – Λαϊκή Τράπεζα.
Ήρθε στην Αθήνα το 1960. Στην κατα-
σκήνωση άρχισε να έρχεται από το
1958. Ερχόταν από το Κιάτο όπου κα-
τοικούσε μόνιμα. Δυο χρόνια αργότερα
άρχισε να έρχεται και στη Λέσχη έως
το 1972 που παντρεύτηκε. Απέκτησε κι
αυτή δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κο-
ρίτσι. Από το 1990 ασχολήθηκε και
εκείνη με το επάγγελμα του συζύγου
της τα οπτικά. Συνεχίζουμε να επικοι-
νωνούμε σήμερα όπως και με την Μαί-
ρη. Είμαστε φίλες και κουμπάρες με
την Κλαίρη.

Η Νανά Κοχλίδη γεννήθηκε ένα έτος
πιο μπροστά από τις άλλες δυο φίλες,
το 1943 στην Αθήνα. Μεγάλωσε στην
τότε Μαγκουφάνα, τώρα ονομάζεται
Πεύκη. Ο πατέρας της, Παντελής Κο-
χλίδης εργαζόταν στην Ιονική – Λαϊκή
Τράπεζα.

Η Ιονική Τράπεζα δεν διέθετε κατα-
σκήνωση. Τα παιδιά των εργαζομένων
σε αυτήν φιλοξενούσε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Τα-
μείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τρά-
πεζας). Η κατασκήνωση λειτουργούσε
στον Διόνυσο Αττικής, πήγαιναν εκεί
από το 1950 έως το 1956. Όταν ο Στρατής
Ανδρεάδης αγόρασε την Ιονική, το κα-
λοκαίρι του 1957 πήγε σε μια καινούρ-
για κατασκήνωση στην Βαρυμπόμπη
που την έλεγαν Χαρούμενο Χωριό.

Πρώτη αντίδραση: Νοσταλγία για τις
φίλες μου, μας λέει που άφησα στον
Διόνυσο. Πνιγόμουν μέσα στο κτίριο. Τι
κατασκήνωση είναι αυτή μέσα σε κτί-
ρια; Στο μικρό προαύλιο χώρο πως να
παίξεις, ύστερα από το απέραντο χώρο
των εγκαταστάσεων του ΤΥΠΕΤ; Χρει-
άστηκαν κάποιες μέρες να προσαρμο-
στώ στη νέα χωροταξική διάταξη της
ζωής μου. Πολλά πράγματα με βοήθη-
σαν σε αυτό. Μια εντυπωσιακή Διευ-
θύντρια που της έλεγαν Ρένα Τζιρά,
ένας αρχηγός που τον φώναζαν Μπα-
λού, όνομα οικείο για τα παιδιά. Πήγαι-
να στους οδηγισμούς, φιλολογικές
βραδιές, ψυχαγωγικά προγράμματα τα

βράδια γύρω από την φωτιά και πολλά
άλλα… Εξακολουθούσα να πηγαίνω σε
αυτήν την κατασκήνωση αφού μεγάλω-
σα ως στέλεχος μέχρι το 1961. Σταμά-
τησα γιατί άρχισα να εργάζομαι. Πήγαι-
να τακτικά στη Λέσχη. Εκεί δεν υπήρχε
όριο ηλικίας και παράλληλα σπούδαζα
στη Σχολή Αγγλομαθών Γραμματέων,
στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Εργάστη-
κα ως γραμματέας μέχρι το 1974. Εν-
τωμεταξύ στην κατασκήνωση αλλά και
στη Λέσχη γνώρισαν έναν ταλαντούχο
και όμορφο νέο (διέθετε πάντα τέτοιους
νέους το Χαρούμενο Χωριό και η Λέ-
σχη) και συνονόματο του πατέρα μου
Παντελή, τον έλεγαν Παντελή Τσολάκο
και όπως ήταν φυσικό τον ερωτεύτηκα
και παντρευτήκαμε. Ευλογημένοι οι δε-
σμοί που ενώνουν τέτοιους ανθρώ-
πους, όπως λέει ο Μπαλούς. Αποκτή-
σαμε ένα γιο και μια κόρη… και έναν
εγγονό… τώρα είμαι γιαγιά.

Ένα ΔΙΝΤΥ άρχισε να πλέκεται στη
Βαρυμπόμπη κι έγινε ένας γερός κόμ-
πος που κρατάει μέχρι σήμερα. Οι ζωές
μας μπλέχτηκαν σαν ένα δίχτυ.

Μαίρη – Κλαίρη – Νανά… λοιπόν;
Τι μας έκανε φίλες; Από πότε; Μπο-

ρώ να μιλήσω για τον εαυτό μου.
Αναπολώντας, μπορώ να θυμηθώ

εκείνο που με τράβηξε από τότε να γίνω
φίλη με την Μαίρη και με την Κλαίρη
ήταν η ευαισθησία, η καλοσύνη και η
αγάπη που ενέπνεαν, η νεανική μας πί-
στη στη φιλία και το γεγονός ότι ήταν
και οι δυο κοπέλες χαμηλών τόνων και
ουσιαστικών χαρισμάτων. Μας έδεσαν
όμως πολύ οι αξίες και τα ενδιαφέρον-
τα που μας χάρισε η κατασκήνωση και
η Λέσχη, τις οποίες ρουφήξαμε και οι
τρεις και οι οποίες διαμόρφωσαν τους
χαρακτήρες μας, τη στάση μας στη ζωή
και τις επιλογές μας. Αναπόσπαστο
κομμάτι της παρέας από τότε η Χρυ-
σούλα Παπαδουλή, όπως και άλλοι.

Αναφέρω μερικούς.
Αγαπημένοι φίλοι ακόμα μέχρι σή-

μερα από τότε έως τώρα (πέρασε σχε-
δόν μισός αιώνας) που γνωριστήκαμε.
Σήμερα βρισκόμαστε πάλι μαζί , αρκε-
τοί από αυτούς που πέρασαν από τις
παιδικές εξοχές, Χαρούμενοι Χωριό
ΕΗΣ – ΗΣΑΠ και Πολιτιστική Λέσχη.
Κατασκηνωτές, στελέχη, γονείς κατα-
σκηνωτών σαν μέλη της Λέσχης η
οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συ-
νέχεια και στη διάρκεια αυτών των σχέ-
σεων στο πέρασμα του χρόνου. Ναι,
γιατί η Λέσχη ήταν μια ΔΙΑ ΒΙΟΥ εκπαί-
δευση, καλλιέργεια, χώροι έκφρασης
και δημιουργίας.

Μέσα σε αυτό το δίχτυ είμαστε
μπλεγμένες.

Η Μαίρη που από το 1970 σχεδόν 10
ολόκληρα χρόνια μετά την κατασκήνω-
ση που μας έκλεισε το δωμάτιο του ξε-

νοδοχείου που περάσαμε το γαμήλιο
ταξίδι μας με τον Παντελή στην Κέρκυ-
ρα. Στις λίγες μέρες της διαμονής είχα-
με την ευκαιρία να γνωριστούν και να
αναπτύξουν με αμοιβαία εκτίμηση,
σχέση ο Παντελής και ο Κωνσταντίνος,
σύζυγος της Μαίρης. Η Κλαίρη βάφτισε
τον γιο μας τον Γιώργο, η Χρυσούλα βά-
φτισε το γιο της Κλαίρης. Την κόρη της
αδελφής μου βάφτισαν μαζί ο Μάκης
Παπανδρέου, ο Γιάννης Χρυσόγελος
και ο Παντελής, κόντευαν τότε 30 χρό-
νια. Μένει αξέχαστη η χαρακτηριστική
παρατήρηση της μητέρας του Γιάννη:
«Τα χρυσά μου, τα τρία μαζί και φρόνι-
μα πρώτη φορά τη βλέπω».

Μια ζωή μοιράστηκα με αναζητή-
σεις, χαρές, διασκεδάσεις, εκδρομές,
ενδιαφέροντα, αγωνίες , γάμους, παι-
διά, οικογένειες, ελπίδες και γεράσαμε.
Ακόμα μοιραζόμαστε όλα τα ωραία και
τα δύσκολα που μας φέρνει η ζωή. Σκιά
αποτελεί η απώλεια του Μάκη Παπαν-
δρέου, της Κατερίνας Χρυσόγελου, του
Βασίλη Δαιμονάκου συζύγου της Χρυ-
σούλας Παπαδούλη. Θεωρώ πολύ ση-
μαντικό και εποικοδομητικό το γεγονός
ότι τα παιδιά μας, τα οποία έκαναν κι
εκείνα κατά καιρούς παρέα μεταξύ
τους, συχνά σχολιάζουν, θαυμάζουν
και ομολογούν ότι δεν είναι συνηθισμέ-
νο φαινόμενο τόσοι άνθρωποι να δια-
τηρούν μια τόσο μακρόχρονη φιλία ξε-
κινώντας από τόσο μικρή ηλικία και να
κρατάει ως τα γηρατειά.

Τα νήματα που έπλεξαν αυτό το δίχτυ
είχαν όραμα. Είχαν όνομα. Ήταν η Ρένα
Τζιρά μια γυναίκα δυναμική με σκοπό
της ζωής της να προσφέρει ότι καλύτε-
ρο μπορούσε στα παιδιά. Ήταν και είναι.

Αναφέρθηκα όμως σε αυτά τα τρία
ονόματα γιατί η προσωπική μου εμπει-
ρία με αυτά τα πρόσωπα ξεκινάει από
τότε που και οι 3 ήταν περίπου 10 χρο-
νών ο μεγαλύτερος. Δεν είναι κάτι τυ-
χαίο. Μια φιλία 10-15 προσώπων που
άντεξε για δεκαετίες και συνεχίζει να
αντέχει στους δύσκολους καιρούς που
περνούν σήμερα οι ανρθώπινες σχέ-
σεις και τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν, παρόλα αυ΄τα οι ανάγκες δεν
κατάφεραν και αλλοίωσαν τα συναι-
σθήματα και τα ενδιαφέροντά τους.

Οι ζωές μας μπλέχτηκαν σαν δίχτυ.
Πέρα από αμφιβολία, πέρα από κάθε

διάθεση φιλοφρονήσεων, ο Λάκης
Κουρετζής, ο Μπαλού, ο οποίος ό,τι
αγαπούσε, όλες τις γνώσεις και τις
αξίες στις οποίες πίστευε, κατάφερε να
μεταδώσει και σε εμάς.

Αυτά μας αφηγήθηκε η Νανά,
Την ευχαριστούμε…

(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ

Επιτ. Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών

Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης-Συγγραφέας
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Παιδική Mέριμνα EHΣ-HΣAΠ

Περιοδοσ Γ’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός

του Μπαλού
«Μην απειλείς τα παιδιά με στέρηση Αγάπης»



Από τις 13 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου το Σωματείο μας πραγματοποίησε 7ήμερη
εκδρομή από Πάτρα -Ανκόνα – Βενετία – Σιένα – Ρώμη – Πομπηία – Μπάρι – Πάτρα
όπου οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα της Βενετίας όπως είναι η εκ-
κλησία του Αγίου Μάρκου, η γέφυρα των στεναγμών, ο πύργος του ρολογιού, το πα-
λάτι των Δόγηδων. 

Στη ξενάγηση σειρά είχε η Φλωρεντία με τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των
Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την Πλατεία Ντέλλα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο, το
Δημαρχείο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την γέφυρα του Άρνο, το Πόντε Βέκκιο.

Σειρά είχε η πανέμορφη Σιένα με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια
και την πανέμορφη κεντρική πλατεία της πόλης την Πιάτσα Ντελ Κάμπο.

Ασφαλώς επίσκεψη στην Ιταλία δεν νοείται αν δεν γνωρίσει κανείς την Ρώμη
την αιώνια πόλη με τις κατακόμβες, το Κολοσσαίο, την αψίδα του Μεγάλου Κων-
σταντίνου, το μνημείο Βιτόριο Εμμανουέλε, την Πιάτσα Βενέτσια, τον λόφο του Κα-
πιτωλίου, την πλατεία και τον ναό του Αγίου Πέτρου, το Βατικανό και τα τόσα άλλα
αξιοθέατα καθώς η Ρώμη είναι ένα ιστορικό μνημείο. Ακολούθησε επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο της νεκρής πόλης Πομπηία η οποία θάφτηκε κάτω από την πυ-
ρακτωμένη λάβα του Βεζούβιου και επιστροφή μέσω Μπάρι στην Πάτρα. 

Όλες και όλοι οι συμμετέχοντες επέστρεψαν γεμάτοι από εικόνες και εντυπώσεις
στην Αθήνα προγραμματίζοντας τη συμμετοχή τους στην επόμενη εκδρομή του Σω-
ματείου μας.

Η Διοίκηση

Μ
ε το φύλλο 141 της εφημερίδας
μας «Ο Ηλεκτρικός» που σήμερα
κρατάτε στα χέρια σας συμπλη-

ρώνονται είκοσι τέσσερα χρόνια συνεχούς
παρουσίας και συνεχούς αντικειμενικής ενη-
μέρωσης για τα τεκταινόμενα, όχι μόνο στον
χώρο μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο με ει-
δήσεις, σχόλια, θέσεις και απόψεις. Σήμερα
αναλογιζόμαστε όλοι μας το κλίμα, τις σκέ-
ψεις και τους λόγους που ώθησαν τον τότε
Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
συνάδελφο Μανώλη Φωτόπουλο, καθώς και
το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
να πάρουν την απόφαση για την έκδοση έν-
τυπου. Είκοσι τέσσερα χρόνια συνεχίζουμε
από την έκδοση του πρώτου φύλλου για την

αντικειμενική ενημέρωση, την αλήθεια και
την προβολή των δικαίων αιτημάτων των με-
λών μας. Η εφημερίδα μας έχει αποτελεσμα-
τική συμβολή στο να υπάρχει τακτική επικοι-
νωνία με τα μέλη μας και με τα αντικειμενικά
και εύστοχα δημοσιεύματα, να αναδεικνύει
αφενός όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν,
αλλά να είναι και μία πίεση προς τους αρμό-
διους και υπεύθυνους για την προώθηση και
επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύ-
πτουν. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σαν αρχή
η εφημερίδα μας να είναι ανεπηρέαστη δια-
χρονικά από τα πολιτικά και κομματικά δρώ-
μενα και πάθη, απαλλαγμένη από προκατα-
λήψεις και προσωπικές επιδιώξεις και προ-
βολές. Παράλληλα δε, επιδίωξή μας είναι να

εξασφαλίζει αντικειμενική και αδιάβλητη
ενημέρωση, αυτά είναι τα πιστεύω μας.

Στη σημερινή ηλεκτρονική εποχή που
ζούμε την εποχή της κινητής τηλεφωνίας και
του καλπασμού των ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας, το έντυπο μέσο όπως είναι η
εφημερίδα μας, αποτελεί σημαντική, ανεξί-
τηλη σφραγίδα, σταθερό οχυρό στην καλή
και σωστή πληροφόρηση και επικοινωνία,
καθώς και ισχυρό ανάχωμα στην ανάδειξη
της ιστορικής μνήμης και στην ανάσχεση της
ανθρώπινης μοναξιάς. Μετά από είκοσι τέσ-
σερα χρόνια η ανάγκη της συνεχούς κυκλο-
φορίας της εφημερίδας μας έχει εδραιωθεί
για τα καλά στη συνείδηση των μελών του
Σωματείου μας και παράλληλα μας μεταφέ-

ρει την ευθύνη της συνέχισής της και της
αναβάθμισής της.

Ευχή όλων μας είναι η προσπάθεια που
καταβάλουμε σήμερα για την έκδοση της
εφημερίδας μας να συνεχιστεί γιατί η φωνή
του «Ηλεκτρικού» είναι μία φωνή δυνατή,
καθαρή και αντικειμενική που μπορεί να
φτάσει παντού, να έχει σταθερό προσανατο-
λισμό και να έχει κύριο μέλημα τη σωστή και
τεκμηριωμένη ενημέρωση των συναδέλφων
συνταξιούχων, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή
που οι συνταξιούχοι υφίστανται έναν εξον-
τωτικό διωγμό, χρειάζεται η σωστή επικοι-
νωνία και ενημέρωση. Είμαστε βέβαιοι ότι με
τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση
θα το πετύχουμε. Η Διοίκηση
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24 Χρόνια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»
24 Χρόνια 

7ήμερη εκδρομή στην Ιταλία

Τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμ-
βριο έγιναν όλες οι προγραμματισμέ-
νες εκδρομές του Σωματείου μας και
αυτές είναι:

1) 4 Οκτωβρίου ημερήσια στην Ιε-
ρά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

2) 13 με 19 Οκτωβρίου 7ήμερη εκ-
δρομή στην Ιταλία.

3) 30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου
Ξάνθη Καστοριά.

4) 25 Νοεμβρίου Γοργοπόταμος.
Για όλες τις εκδρομές υπάρχει

αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλες στήλες
της εφημερίδας.

Εκδρομές 
που έγιναν

Μετά τη σημαντική εξέλιξη που σημειώθηκε στον χώρο
της κοινωνικής ασφάλισης με τη δημοσίευση των απο-
φάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας (2287/2015 και 2288/2015) που έκριναν ότι οι περικοπές
που έλαβαν χώρα στις κύριες και επικουρικές συντάξεις το
2012 με τους μνημονιακούς νόμους 4051/2012 και 4093/2012
καθώς και ολοσχερής κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόματος αδείας αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις δια-
τάξεις του Συντάγματος, δημιουργείται πλέον ένα δεδικασμένο,
μία πάγια νομολογία, σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα των
παραπάνω περικοπών.

Το Σωματείο μας και μετά τις αποφάσεις 1822/2018 και
18583/2018 που ήταν θετικές για μέλη μας, έκρινε ότι θα πρέπει
να δράσει άμεσα. Μετά δε από διαδοχικές συναντήσεις που εί-
χε με τους δικηγόρους του Σωματείου μας καθώς και με άλ-
λους νομικούς πήρε απόφαση να προβεί σε δύο ενέργειες.
Πρώτη ενέργεια είναι να κάνουμε άμεσα αιτήσεις για τη μη πα-
ραγραφή των αναδρομικών από το 2013 μέχρι σήμερα και δεύ-
τερη ενέργεια είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. 

Πράγματι με τη συμπαράσταση όλων των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής κατορθώ-
σαμε μέσα σε 20 μέρες να εξυπηρετήσουμε όλους τους συνα-

δέλφους που ήρθαν στα γραφεία του Σωματείου μας και κά-
ναμε χειρόγραφα τις σχετικές αιτήσεις προς το Ταμείο Συντά-
ξεων και προς το Επικουρικό Ταμείο. Από τις 12 Νοεμβρίου
και μετά από απόφαση της Διοικήσεως του ΕΦΚΑ οι αιτήσεις
θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Έτσι ο κάθε ενδιαφερό-
μενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και μόνος του αρκεί να
γνωρίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το Σωματείο μας είναι
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η δεύτερη ενέργεια και ουσιαστική είναι όλοι οι συνταξι-
ούχοι να προβούν σε δικαστικές αγωγές διεκδικώντας τα ανα-
δρομικά από τις παράνομες κρατήσεις των συντάξεων από το
2013 μέχρι σήμερα, καθώς οι αιτήσεις είναι μόνο για την μη
παραγραφή των αναδρομικών για 6 μήνες. Το Σωματείο μας
μετά από διερεύνηση με δικηγορικά γραφεία και μετά από
απόφαση του Δ.Σ. έκρινε ως πιο συμφέρουσα λύση από οικο-
νομικής πλευράς τον κ. Λουκά Αποστολίδη, χωρίς να αποκλεί-
ουμε την περίπτωση ότι όποιος συνάδελφος θέλει μπορεί να
επιλέξει όποιον δικηγόρο επιθυμεί. Το κόστος της αγωγής είναι
35 ευρώ για την κύρια και 35 ευρώ για την επικουρική σύνταξη.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι θετικό η αμοιβή είναι
4% επί του επιδικασθέντος ποσού. Οι αγωγές θα γίνονται προ-
σωπικά από τον καθένα μας και θα πρέπει να αρχίσουν άμεσα.

Σας ενημερώνουμε δε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την κατάθεση αγωγής είναι:

1. Οριστική απόφαση συνταξιοδότησης κύριας σύνταξης.
2. Απόφαση συνταξιοδότησης επικουρικής σύνταξης.
3. Τα φύλλα επικουρικής σύνταξης από τα οποία να προ-

κύπτουν τα ποσά των περικοπών σύμφωνα με τους νόμους
4051/2012 και 4093/2012 (συγκεκριμένα θα χρειαστεί ένα
φύλλο σύνταξης Απριλίου και Δεκεμβρίου 2012, ένα φύλλο
σύνταξης Ιανουαρίου 2015 και Απριλίου 2016, καθώς και
Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου για το έτος 2017).

4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
5. Αποδεικτικό κατάθεσης της τραπέζης για το ποσό που

θα συμφωνηθεί με τον δικηγόρο.
6. Ιδιωτικό συμφωνητικό συμπληρωμένο και υπογεγραμ-

μένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του καθενός.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, άλλος τρόπος για να διεκδι-

κήσουμε αυτά που μας οφείλουν από τις παράνομες περικο-
πές των συντάξεών μας δεν υπάρχει, εκτός από τη δικαστική
οδό. Για όποια απορία υπάρχει είμαστε στη διάθεσή σας για
να σας δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις και λύσεις.

Επί του Πιεστηρίου
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Επειδή προέκυψαν νέα στοιχεία με τις αγωγές, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Σωματείου στη συνεδρίασή του στις 4-12-
2018 πήρε απόφαση να σας ενημερώσει ότι χρειάζεται άμεσα
να καταθέσουμε όλοι αγωγές για τα αναδρομικά κύριας και
επικουρικής σύνταξης και δώρων. Τα δικαιολογητικά είναι αυ-
τά που αναφέρονται πιο πάνω.

Η Διοίκηση

Δικαστική διεκδίκηση περικοπών κύριας και επικουρικής σύνταξης

Απόφαση Δικαστηρίου
Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθ. 3955/2018 απόφαση που δικαιώνει τον συνάδελφο Αθανα-

σόπουλο Αθανάσιο στην αγωγή που είχε κάνει ο ΕΦΚΑ για τους συναδέλφους που είχαν χρόνια υπηρεσίας πέραν των 35 ετών. 
Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον δικηγόρο  κ. Νικόλαο Κουβουκλιανό ο οποίος είχε χειριστεί

την υπόθεση.



Το Σωματείο μας μελετώντας τα
άρθρα του νόμου 4387/2016,
δηλαδή του επονομαζόμενου

ως Νόμος Κατρούγκαλου στάθηκε
επισταμένως στο άρθρο 12 που ανα-
φέρει: «Σε περίπτωση θανάτου συν-
ταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποί-
ος έχει πραγματοποιήσει τον χρόνο
ασφάλισης που απαιτείται για τη
συνταξιοδότηση του εξ ιδίου δι-
καιώματος ή ανικανότητας, δι-
καιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέ-
λη της οικογένειάς του.

Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει
συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του
κατά τον χρόνο θανάτου του συνταξιού-
χου ή ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που
ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπλη-
ρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος
συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύν-
ταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο
δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος της
ηλικία του κατά τη διάρκεια λήψης της
σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται με
τη συμπλήρωση της τριετίας και άρχεται
εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου
έτους της ηλικίας του».

Το Σωματείο μας αποφάσισε να απευ-
θυνθεί στην αρμόδια Υπουργό με την πε-
ποίθηση ότι ως γυναίκα θα δείξει μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον για το θέμα που έχει

ανακύψει με το άρθρο 12 του νόμου
4387/2016 καθώς έχει μέχρι στιγμής δύο
μέλη του Σωματείου του που είχαν την
ατυχία να χάσουν τον σύντροφό τους και
στήριγμα της ζωής τους σε ηλικία 49 και
51 ετών, οπότε τον Ιούνιο του 2019 θα γίνει
διακοπή για πάντα της σύνταξής τους χω-
ρίς να απασχολεί τους αρμοδίους πως θα
επιζήσουν χωρίς σύνταξη και εργασία.

Έτσι στις 12 Ιανουαρίου 2017 στείλαμε
επιστολή στην Υπουργό Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης κα. Έφη Αχτσιόγλου με αριθμό
πρωτοκόλλου (1208/133/12/17 Γραφείο
Υπουργού). Μετά δε την παρέλευση 5 μη-
νών και πλέον και επειδή δεν πήραμε κα-
μία απάντηση στείλαμε και δεύτερη επι-
στολή στην κα. Υπουργό με αριθμό πρω-
τοκόλλου (23557/1775/23/5/17 Γραφείο
Υπουργού) αλλά και πάλι καμία απάντηση.

Στις 9 Οκτωβρίου 2018 όταν το
Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Ε.Ε είχε συ-
νάντηση με την κυρία Υπουργό
παρουσία του Υφυπουργού κ. Τά-
σου Πετρόπουλου ο Πρόεδρος του
Σωματείου μας έδωσε ιδιοχείρως
τις δύο επιστολές στην κα. Υπουρ-
γό ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά η
κα. Υπουργός θα αξιωθεί να δώσει
μία απάντηση έστω και αρνητική,
να απαντήσει όπως έχει ιερά υπο-
χρέωση εάν βέβαια σέβεται και

εκτιμά τους πολίτες αυτής της χώρας. Δυ-
στυχώς όμως κάναμε λάθος εκτίμηση που
εμπιστευτήκαμε ένα φλέγον θέμα σε λά-
θος άτομο. 

Κυρία Υπουργέ, σε λίγους μήνες τα δύο
αυτά μέλη του Σωματείου μας κλείνουν
τρία χρόνια χηρείας και περιμένουν μία
απάντηση για την πορεία της ζωής τους
μετά την οριστική διακοπή της σύνταξής
τους χωρίς να έχουν κανέναν πόρο. Αλή-
θεια αναλογίστηκε κανείς από τους λεγό-
μενους υπεύθυνους το πώς θα επιζήσουν
αυτά τα άτομα;

Ασφαλώς εμείς κάναμε το λάθος να
εναποθέσουμε τις ελπίδες μας για επίλυ-
ση του προβλήματος στην αρμόδια
Υπουργό, πρέπει όμως κάποιος αρμόδιος
να επιληφθεί του θέματος και μάλιστα
άμεσα.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και με
το προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας
μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας ομοφώνα
αποφάσισε να βραβεύσει και φέτος τα
παιδιά των συναδέλφων που αρίστευσαν

τη χρονιά που πέρασε και συγκεκριμένα:
Τους μαθητές και τις μαθήτριες του

Γυμνασίου και του Λυκείου που αρίστευ-
σαν το σχολικό έτος 2017-2018.

Τους επιτυχόντες στις ανώτερες και
ανώτατες σχολές στις εξετάσεις του
2018.

Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που

αρίστευσαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018.

Η βράβευση θα γίνει στις 27 Ιανουα-
ρίου 2017 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
13:00 το μεσημέρι στη διάρκεια της πρω-
τοχρονιάτικης εκδήλωσης του Σωματεί-
ου μας. Θα βραβεύσουμε τους αριστού-
χους αυτούς που μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

έχουν φέρει στα γραφεία του Σωματείου
τα αποδεικτικά στοιχεία της αριστείας και
της επιτυχίας.

Στα παιδιά που είναι προς βράβευση
θα σταλούν ατομικές προσκλήσεις, οι δε
γονείς των παιδιών θα μπορούν να προ-
μηθευτούν τις προσκλήσεις έγκαιρα από
το Σωματείο.                      Η Διοίκηση 
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Βράβευση Αριστούχων Μαθητών – Φοιτητών

Ηπολιτεία έχει μία έμμονη ιδέα να ταλαιπωρεί τους πολί-
τες της και πάντα εφευρίσκει τρόπους που κάνουν πιο
δύσκολη τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι και σήμερα μετά

τη δραστική περικοπή των κονδυλίων για την υγεία βρήκε το
φάρμακο για την επούλωση των πληγών που υπάρχουν, την
θέσπιση του οικογενειακού ιατρού.

Το κακό για την πολιτεία είναι ότι επιμένει στην καθιέρωση
του οικογενειακού ιατρού παρά την απροθυμία που υπάρχει
εκ μέρους των ιατρών να ενταχθούν στο σύστημα του οικογε-
νειακού ιατρού.

Οι πολίτες αυτής της χώρας μη έχοντας τη δυνατότητα να
αντιδράσουν στις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης είναι
υποχρεωμένοι, άσχετα αν μπορούν ή όχι, να φροντίσουν για
να βρουν τον οικογενειακό ιατρό της περιφέρειας των, ειδικό-
τητας παθολόγου και παιδιάτρου ο οποίος θα τους κατευθύνει
ανάλογα με την πάθηση του καθενός στον ιατρό της ανάλογης
ειδικότητας.

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο οικογενειακός για-
τρός θα είναι ο «πλοηγός» του ασφαλισμένου μέσα στο Σύστη-
μα Υγείας. Η διαδικασία επιλογής οικογενειακού ιατρού ξεκί-
νησε την 1η Αυγούστου 2018 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος
του έτους. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μπαίνουν με κωδι-
κούς TAXISNET και ΑΜΚΑ στην ιστοσελίδα www.idika.gr και
να αναζητούν τον οικογενειακό γιατρό της περιοχής τους και
να κλείνουν ραντεβού για την επίσκεψή τους. Αυτό βέβαια εί-
ναι αδιάφορο για την πολιτεία αν τα μοναχικά άτομα καθώς και
οι υπερήλικες και με σοβαρά προβλήματα υγείας έχουν αυτή
τη δυνατότητα.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής ή σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας ή απευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα
παρακάτω βήματα:

– Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς
του TAXIS NETΑ και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

– Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας καθώς με

βάση των στοιχείων που θα συμπληρωθούν, θα γίνει η επιλογή
του Οικογενειακού Ιατρού.

– Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθεσίμων.
– Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι

παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο
βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου
ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

– Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
– Εκτύπωση της αίτησης.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεται ένα ταυτοποι-
ητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.

Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκλη-
ρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό
Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την
ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης
στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση μαζί
με: 

Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυ-
τότητας) του αιτούντος

Φωτοαντίγραφο εγγράφου απόδειξης διεύθυνσης κατοικίας
ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Σημαντικές πληροφορίες
– Μπορείτε να αλλάξετε οικογενειακό ιατρό μόνο μετά την

παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφής σας.
- Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οι-

κογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
– Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ

ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικα-
σία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, για ό,τι απορίες έχεις το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι στη διάθεσή σου για να
βοηθήσει.

Η Διοίκηση

Οικογενειακός Ιατρός

Εποχική γρίπη
Οδηγίες για τον εμβολιασμό

Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει ήπια ως
σοβαρή νόσο και κάποιες φορές να οδη-
γήσει ακόμα και στον θάνατο.

Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα
άτομα που πάσχουν από ορισμένα χρόνια
νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο από
σοβαρές επιπλοκές της γρίπης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμ-
βολιασμών της χώρας μας, ο αντιγριπικός
εμβολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται συ-
στηματικά σε άτομα που ανήκουν στις πα-
ρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου.

1. Εργαζόμενοι σε χώρος παροχής υπη-
ρεσιών υγείας.

2. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
3. Παιδιά άνω των 6 μηνών και ενήλικες

που παρουσιάζουν ένα ή περισσότερους
από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παρά-
γοντες ή χρόνια νοσήματα:

• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπά-
θειες.

• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυ-
ναμικές διαταραχές.

• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επί-
κτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπεί-
ας).

• Μεταμόσχευση οργάνων
• Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες

αιμοσφαιρινοπάθειες).
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο

μεταβολικό νόσημα
• Χρόνια νεφροπάθεια
• Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήμα-

τα.
4. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλι-

κίας κύησης.
5. Λεχώνες.
6. Θηλάζουσες.
7. Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος

(ΒΜΙ) μεγαλύτερο των 40 κιλ./Μ2.
8. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μα-

κροχρόνια (π.χ για νόσο Kawasaki, ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).

9. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επα-
φή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή
φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα,
τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
επιπλοκών από τη γρίπη.

10. Οι κλειστοί πληθυσμοί, όπως το προ-
σωπικό και οι εσωτερικοί σπουδαστές
σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών
σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, νεο-
σύλλεκτων στις ένοπλες δυνάμεις, τρόφι-
μοι και προσωπικό ιδρυμάτων, στρατεύσι-
μοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι
κατατάσσονται κατά τους χειμερινούς μή-
νες (Οκτώβριο – Μάρτιο).

11. Επαγγελματίες όπως κτηνίατροι,
πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς και γε-
νικά άτομα που έρχονται σε συστηματική
επαφή με πουλερικά.

ΥγείαΛάθος εκτίμηση

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου



Ηημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους τους συνταξι-
ούχους των ΗΣΑΠ αλλά και σε όλους αυτούς τους συ-
ναδέλφους που έχουν φύγει από κοντά μας καθώς δεν

παύουμε κάθε χρόνο να τους μνημονεύουμε και να έρχεται
στη μνήμη μας τα τόσα χρόνια συνεργασίας που είχαμε μαζί
τους.

Η ημέρα αυτή είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα για
όλους τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ και σαν τέτοια θα πρέπει
να την δούμε όλοι μας. Είναι θεσμός πλέον για το Σωματείο μας
η 4η Οκτωβρίου, γιορτή του Αγίου Ιεροθέου πρώτου Επισκόπου
Αθηνών. 

Κάθε χρόνο εδώ και 24 χρόνια το Σωματείο μας την ημέρα
αυτή διοργανώνει ημερήσια εκδρομή, κάθε χρονιά σε διαφο-
ρετικά μέρη της πατρίδας μας και σε διαφορετικά μοναστήρια
για να γιορτάσει τον προστάτη άγιο του σωματείου μας τον Άγιο
Ιερόθεο.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από αυτή τη σκο-
πιά θα πρέπει να δούμε την ημέρα αυτή και να πάψουμε να
μεμψιμοιρούμε για την ποιότητα του φαγητού και της μουσι-
κής. Είναι βέβαια και στο πρόγραμμα το καλό φαγητό και ο
χορός, δεν είναι όμως αυτοσκοπός καθώς κύριος σκοπός της
ημερίδας αυτής είναι να γίνει η δέηση για την υγεία όλων μας
αλλά και η επιμνημόσυνη δέηση για τους θανόντες συναδέλ-
φους, συνεργάτες και φίλους μας και η συμμετοχή μας θα πρέ-
πει να είναι ομαδική. 

Η γιορτή-εκδρομή του Σωματείου μας έχει γίνει πλέον θε-
σμός και σαν θεσμό θα πρέπει όχι μόνο να την διατηρήσουμε
αλλά και να την βελτιώσουμε με τη συμμετοχή περισσότερων
συναδέλφων μας. Δεν αμφιβάλει κανείς ότι η παρατεταμένη
οικονομική κρίση έχει γονατίσει οικονομικά τις ευπαθείς ομά-
δες όπως είναι οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας, να μην ξε-
χνάμε όμως ότι και οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα στη ζωή

και ένα από αυτά τα δικαιώματα είναι και η συμμετοχή μας
στις κοινωνικές εκδηλώσεις φροντίζοντας βέβαια να έχει όσο
το δυνατό μικρότερο οικονομικό κόστος. Θα πρέπει να ομολο-
γήσουμε ότι η φετινή γιορτή – εκδρομή είχε τη μικρότερη συμ-
μετοχή από όλες τις άλλες χρονιές, μας προβληματίζει το γε-
γονός και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι έφταιξε γι’ αυτό.
Πάντως εμείς καταβάλαμε κάθε προσπάθεια δεν βρήκαμε
όμως την ανταπόκριση που θα θέλαμε.

Η ημέρα αυτή θα πρέπει να γίνει και πάλι γιορτή για τους
συνταξιούχους των ΗΣΑΠ και σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν
όλοι. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η εκδρομή της 4ης Οκτω-
βρίου έγινε στη Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι Κορινθίας
όπου έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία για υγεία όλων μας κα-
θώς και η επιμνημόσυνη δέηση για τους συναδέλφους μας
που έχουν φύγει από τη ζωή, ακολούθησε γεύμα στο κέντρο

«Αγαμέμνων» έξω από τις Μυκήνες, ακολούθησε ένα δίωρο
παραμονής στο Ναύπλιο και επιστροφή στην Αθήνα αργά το
βράδυ.

Προσπαθήσαμε για ό,τι το καλύτερο και ας σταθούμε στην
παράλειψη της μουσικής που από λάθος δεν είχε. Ποιου ήταν
το λάθος που δεν κατορθώσαμε να έχουμε μουσική δεν ήταν
τόσο μεγάλο πρόβλημα , ήταν μία παράλειψη των μελών του
Σωματείου και σας ζητάμε συγνώμη. Κλείνοντας τη μικρή αυτή
αναφορά για την όμορφη σε γενικές γραμμές αυτή ετήσια γιορ-
τή-εκδρομή του Σωματείου μας που πλέον μετά από 24 χρόνια
έχει γίνει πλέον θεσμός, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλες
και όλους που είσαστε μαζί μας αυτή την ημέρα με την ευχή να
αγκαλιάσουμε όλοι τη γιορτινή μέρα αυτή και του χρόνου και να
έχουμε τη συμμετοχή που θα πρέπει να έχουμε. 

Η Διοίκηση
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Μετά από 20 και πλέον ημέρες στις 27 Νοεμβρίου έληξε
η κατάληψη των γραφείων της Διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Αγί-
ου Κωνσταντίνου 8 στην Ομόνοια. Ήταν μία ενέργεια των ερ-
γαζομένων που διεκδικούσαν να επιλύσουν δίκαια αιτήματά
τους. Ασφαλώς και έχουν αιτήματα οι εργαζόμενοι τα οποία
έχει υποχρέωση η πολιτεία να επιλύει από μόνη της. Η
20ήμερη κατάληψη είχε μεγάλες επιπτώσεις σε όλους τους
συναλλασσόμενους με τον οργανισμό, μεταξύ αυτών βέβαια
είναι και το Σωματείο μας.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι μετά τη λήξη της κατάληψης οι
υπεύθυνοι του φορέα θα καταβάλλουν προσπάθεια για να
επανέλθει ο ΕΦΚΑ στην ομαλότητα λύνοντας τα προβλήματα
που χρονίζουν αλλά και που επιδεινώθηκαν με την 20ήμερη
κατάληψη.

Η Διοίκηση

Έληξε η κατάληψη του Ε.Φ.Κ.Α

Μία ξεχωριστή ημέρα
για το Σωματείο μας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Το Σωματείο μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ανωτάτης
Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) και
συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε έξω από
το Υπουργείο Εργασίας στις 13 Νοεμβρίου 2018. Η συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε με κυρίαρχο θέμα την άμεση εφαρμογή των
αποφάσεων 2287/2015 και 2290/2015 του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας οι οποίες έκριναν παράνομες και αντισυνταγματικές
τις περικοπές των συντάξεών μας (κύριων και επικουρικών) κα-
θώς και των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος
αδείας από 1-1-2013 μέχρι σήμερα.

Ήταν μεγάλη η παρουσία των συναδέλφων μας, ασφαλώς
όμως μπορούσε και έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Αντιπροσω-
πεία των σωματείων κατέθεσε ψήφισμα στο Υπουργείο Εργα-
σίας (στη Διευθύντρια του Υφυπουργού κ. Τάσου Πετρόπουλου)
κατόπιν πραγματοποιήσαμε πορεία από το Υπουργείο Εργασίας
προς την Βουλή των Ελλήνων όπου επιδώσαμε το ψήφισμα στη
Γραμματεία των Προέδρων της Βουλής. Εντύπωση με πολλά
ερωτηματικά προκάλεσαν οι απουσίες των αρμοδίων υπουργών
από το Υπουργείο Εργασίας. Αλήθεια τι φοβήθηκε ο λαλίστατος
κατά τ’ άλλα Υφυπουργός κ. Τάσος Πετρόπουλος από τα δύο
μέλη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε που ανέβηκαν στο υπουργείο για να επιδώ-
σουν το ψήφισμα καθώς και στη Γραμματεία της Βουλής, που
ούτε καν ένας αντιπρόεδρος δεν παρουσιάστηκε στην 7μελή
αντιπροσωπεία μας για να μας πει δύο λέξεις. Το ερώτημα που
τίθεται είναι μας φοβούνται ή δεν έχουν τίποτα να πουν;
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Μόνο ηλεκτρονικά
οι αιτήσεις

των συνταξιούχων 
για τα αναδρομικά

Μόνο ηλεκτρονικά γίνονται από τις 12 Νοεμβρίου 2018
στον ΕΦΚΑ οι αιτήσεις των συνταξιούχων για την επι-
στροφή αναδρομικών από τις περικοπές του 2012 σε κύ-

ριες και επικουρικές συντάξεις.
Ο ΕΦΚΑ προκειμένου να αποφευχθεί κατά την εσφαλμένη

αντίληψή του ο συνωστισμός και να μη διαταραχθεί η λειτουργία
του έχει ενημερώσει ότι από 12 Νοεμβρίου οι αιτήσεις θα γί-
νονται ηλεκτρονικά και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα παρα-
λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έντυπες αιτήσεις, χω-
ρίς βέβαια να αναφέρει ποιες είναι αυτές οι ειδικές περιπτώ-
σεις.

Ασφαλώς θα μπορούσαν τα σωματεία των συνταξιούχων να
συντάσσουν τις έντυπες αιτήσεις και να τις κατέθεταν ομαδικά
στον ΕΦΚΑ με αριθμό πρωτοκόλλου χωρίς να υπάρχει κανένας
συνωστισμός στα γραφεία του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ η
ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει τεθεί σε λειτουργία στο διαδι-
κτυακό ιστότοπο του φορέα, διευκολύνει κατά την άποψη της
Διοίκησης του ΕΦΚΑ, καθημερινά χιλιάδες συνταξιούχους που
επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν
έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και θα εί-
ναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν σε λογιστή ή σε δικηγόρο
για να τους βοηθήσει με το όποιο κόστος.

Το συμπέρασμα είναι ότι άλλος ήταν ο σκοπός της ηλεκτρο-
νικής κατάθεσης της αίτησης για την επιστροφή των παρανόμως
παρακρατηθέντων αναδρομικών και όχι προς διευκόλυνση των
ανήμπορων να αντιδράσουν συνταξιούχων.

Το Σωματείο μας μέχρι τις 9 Νοεμβρίου κατέβαλε μεγάλες
προσπάθειες και όλα τα μέλη του Δ.Σ. πρόθυμα και φιλότιμα ερ-
γάστηκαν και έφεραν εις πέρας την εξυπηρέτηση όλων αυτών
των συναδέλφων που απευθύνθηκαν στο Σωματείο τηλεφωνικά
ή και ήρθαν προσωπικά στα γραφεία του Σωματείου μας και οι
συνάδελφοι που εξυπηρετήθηκαν ήταν περίπου το 70% των με-
λών μας και είχαμε όλοι την καλή διάθεση να εξυπηρετήσουμε
όλους τους συναδέλφους μας αν δεν υπήρχε το απαγορευτικό
της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και κανένας συνωστισμός δεν προξε-
νήθηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ καθώς εμείς τις έντυπες αιτήσεις
τις καταθέταμε σε πακέτα στα αρμόδια γραφεία.

Ο Εκδότης

Μία μεγάλη απάτη με θύματα χιλιάδες κατόχους αυ-
τοκινήτων αποκαλύφθηκε και αφορά την ύπαρξη πλα-
στών ασφαλιστικών συμβολαίων αυτοκινήτου. Φαίνεται
ότι τα πολλά προβλήματα προέκυψαν μετά την αναζή-
τηση φθηνού - προσιτού ασφάλιστρου στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης. Έτσι, εκτός του μεγάλου αριθμού
των ανασφάλιστων οχημάτων που αυξήθηκε με καται-
γιστικούς ρυθμούς, οι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία
και έριξαν στην αγορά χιλιάδες πλαστά συμβόλαια. 

Τις περισσότερες φορές οι δήθεν «ασφαλιστές» βά-
ζουν διαφημίσεις στο διαδίκτυο με τις οποίες προβάλ-
λουν τα πακέτα τους σε ελκυστικές τιμές. Αφού το θύμα
τους πέσει στην παγίδα της χαμηλής τιμής, δίνει τα στοι-
χεία του και ακολουθεί τηλεφωνική συνομιλία. Σε δεύ-
τερο χρόνο καταθέτεις χρήματα ή δίνεις μετρητά και
φτάνει στα χέρια σου ένα συμβόλαιο δίχως κανένα αν-
τίκρισμα. Δηλαδή ένα πλαστογραφημένο χαρτί από
«επώνυμη» συνήθως ασφαλιστική εταιρεία. Με αυτόν
τον τρόπο βρίσκεσαι να κυκλοφορείς ανασφάλιστος και
στην περίπτωση που εμπλακείς σε ατύχημα, όχι μόνο
δεν έχεις καμία κάλυψη, αλλά ενδέχεται να αντιμετω-
πίσεις και ποινικές κυρώσεις.

Πολλές χιλιάδες τέτοιες απάτες αποκαλύφθηκαν το
προηγούμενο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής δια-
σταύρωσης στοιχείων και στην περίπτωση αυτή οι ιδιο-
κτήτες πλήρωσαν το πρόστιμο που προβλέπεται, ενώ σε
κάποιες άλλες, οι ιδιοκτήτες έμπλεξαν σε μεγάλες πε-
ριπέτειες καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα με
σωματικές βλάβες και σοβαρές υλικές ζημιές. Επίσης
υπάρχουν και περιπτώσεις που οι οδηγοί δεν έμαθαν
ποτέ πως είχαν στα χέρια τους ένα ανύπαρκτο ασφαλι-
στήριο καθώς όταν προσπάθησαν να επικοινωνήσουν
με τον ασφαλιστή τους, αυτός ήταν άφαντος.

Προσοχή χρειάζεται για να μην εμπλακεί κανείς σε
ένα ζήτημα που θα προξενήσει τεράστια προβλήματα
οικονομικά και όχι μόνο.

Η Διοίκηση

Απάτη

με πλαστές ασφάλειες
αυτοκινήτου
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Μετρώντας αντίστροφα για την ανα-
τολή του νέου χρόνου και κοιτών-
τας προς τα πίσω και μετά την τυ-

πική έξοδο της χώρας μας από τα Μνημόνια
και την αυστηρή επιτήρηση, όλοι μας πλέον
θα θέλαμε και ευχόμαστε πως η δύσκολη
πορεία με τα πολλά εμπόδια έχει ουσιαστικά
και όχι τυπικά τελειώσει και αρχίζουν να ξε-
διπλώνονται μπροστά μας νέες προσκλή-
σεις, νέες προοπτικές αλλά και νέες δυσκο-
λίες. Όμως η καλύτερη ανάμνηση ενός δύ-
σκολου έτους είναι η ανάδειξη της ανθρω-
πιάς, η συμπαράσταση και η αγάπη προς τον
συνάνθρωπο, η επαναξιολόγηση των αν-
θρώπινων αξιών, να γίνει επαναπροσδιορι-

σμός των προτεραιοτήτων του ατόμου και
του κοινωνικού συνόλου και οι ολοένα και
πιο σκληρά εργαζόμενοι συνταξιούχοι της
πατρίδας μας που σε πείσμα των αριθμών
και των ανάλγητων θεσμών αντιστέκονται
και μάχονται για ένα αξιοπρεπέστερο αύριο
να έχουν δύναμη, αντοχή και ελπίδα. Αυτά
μας κάνουν να αισθανόμαστε πρώτα σαν
άτομα και δεύτερο σαν Διοικητικό Συμβού-
λιο του Σωματείου μας, την ανάγκη στήριξης
και μεγαλύτερης προσπάθειας σε καθετί
που έχει ανάγκη ο συνάδελφός μας.

Οι ευχές μας να συνοδεύουν το νέο έτος,
κάθε σπίτι και κάθε άνθρωπο, η προσωπική
μάχη και αγώνας του ενός να γίνει των πολ-

λών, η υγεία να είναι το πολυτιμότερο αγαθό
για όλους μας, τα παιδιά μας να γίνουν οι
φωτεινοί οδηγοί για το μέλλον, οι ηλικιωμέ-
νοι να απολαύσουν την πρέπουσα φροντίδα
και να πάψουν σε αυτή την δύσκολη καμπή
της ζωής τους να αποτελούν κυματοθραύ-
στες και στηρίγματα μιας κοινωνίας που
τους δοκιμάζει για άλλη μία φορά. Όλοι
πρέπει να δώσουμε έναν προσωπικό αγώνα
αξιοπρέπειας και όλοι μαζί πρέπει να διορ-
θώσουμε τα λάθη μας, τα οποία μας οδήγη-
σαν στις σημερινές δύσκολες καταστάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
μας σε πείσμα των καιρών, δηλώνει ότι θα
σταθεί και το νέο έτος αρωγός κάθε συνα-

δέλφου και κάθε συναδέλφισσας, αληθινά
και με κάθε δυνατή προσπάθεια πέρα από
τα στερεότυπα, θα είναι συμπαραστάτης σε
κάθε δύσκολη στιγμή του καθενός, μοναδι-
κό μας μέλημα θα είναι η υπεράσπιση του
δικαίου, της αλήθειας και η αμέριστη στή-
ριξή μας στα δίκαια αιτήματα για τα οποία
όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε
τις λύσεις που πρέπει για να ελπίζουμε σε
καλύτερο κόσμο ειρηνικής συνύπαρξης χω-
ρίς μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα τα οποία δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια ταλανίζουν τους πολίτες της χώρας
μας. Καλή χρονιά.

Η Διοίκηση
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Ευχές και ελπίδες για έναν καλύτερο χρόνο

Το 1991 ήρθε προς ψήφιση στη βουλή
των Ελλήνων ο νόμος 1931/1991 που
όριζε την 1η Οκτωβρίου ως ημέρα τι-

μής και αναγνώρισης των ατόμων της τρί-
της ηλικίας. Ο νόμος ψηφίστηκε ομόφωνα
από όλα τα κόμματα της βουλής καθώς
δεν είχε κανένα κόστος για την πολιτεία.
Στη συνέχεια το Υπουργείο Εξωτερικών
της χώρας μας προώθησε το θέμα στον
Ο.Η.Ε. και πέτυχε την καθιέρωση της
γιορτής ως παγκόσμια γιορτή των ατόμων
της τρίτης ηλικίας. Όμως μέχρι εκεί, γιατί
ενώ έχουν περάσει 28 χρόνια από τότε,
όχι μόνο ο νόμος έχει ξεχαστεί σε κάποιο
ντουλάπι του Υπουργείου αλλά και τα άτο-
μα της τρίτης ηλικίας έχουν ξεχαστεί από
την πολιτεία γιατί δυστυχώς όχι μόνο την
1η Οκτωβρίου αλλά και σε καμία μέρα του
χρόνου δεν ακούγεται από τα επίσημα
χείλη των οργάνων της πολιτείας η ανα-
γνώριση της προσφοράς των ατόμων της
τρίτης ηλικίας, ούτε καν στα χαρτιά. Του-
ναντίον άλλα ακούγονται κατά τους.

Αλήθεια θα στοίχιζε ακριβά τα μαζικά
μέσα επικοινωνίας γενικά να αναφέρουν
και να προβάλλουν την προσφορά όλων
αυτών των ανθρώπων που ενώ προσέφε-
ραν τόσα στην κοινωνία σήμερα βρίσκον-
ται στο περιθώριο; Και η πολιτεία όχι μόνο
δεν έχει διαγράψει από τα κατάστιχά της
τα άτομα της τρίτης ηλικίας και ειδικά τα
άτομα τα άνω των 70 ετών τα οποία δεν
υπάρχουν σαν οντότητα και γι’ αυτό τον
λόγο καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες
ακόμη και για τη φυσική εξόντωσή τους
με τις αλλεπάλληλες περικοπές των συν-
τάξεών τους, επικαλούμενη ότι όταν κό-
βεται μία σύνταξη ανεβαίνει ο οικονομι-
κός δείκτης της χώρας μας με αποτέλε-

σμα σήμερα η πλειονότητα των συνταξι-
ούχων να λιμοκτονεί με τις συντάξεις πεί-
νας που παίρνει. 

Σήμερα επιβάλλεται επιτακτικά το κενό
της πολιτείας να καλυφθεί από την οικο-
γένεια και οικογένεια νοείται ότι είναι τα
παιδιά και τα εγγόνια των ανθρώπων της
τρίτης ηλικίας. Αυτοί θα πρέπει να δείξουν
στους δικούς τους ανθρώπους αγάπη,
φροντίδα και στοργή που τόσο πολύ ανάγ-
κη την έχουν. Είναι πράγματα ανέξοδα, ο
ηλικιωμένος άνθρωπος δεν θέλει πολλά
για να αισθάνεται ευτυχισμένος. Θέλει μό-
νο τη ζεστασιά των δικών του ανθρώπων
τους οποίους θέλει αρωγούς και συμμά-
χους στις χαρές του και στις λύπες του,
θέλει να ακούσει από αυτούς έναν καλό
λόγο, θέλει να αισθάνεται ότι αποτελεί μέ-
ρος της οικογένειάς του και όχι βάρος σε
αυτή. Αλλά και τα άτομα της τρίτης ηλικίας
θα πρέπει να καταλάβουν ότι η ζωή δεν
σταματά μετά τη συνταξιοδότηση. Η τρίτη
ηλικία μπορεί και πρέπει να γίνει περίο-
δος δημιουργικότητας, πληρότητας και
ζωντάνιας με την προϋπόθεση όμως ο άν-
θρωπος της τρίτης ηλικίας να συμφιλιω-
θεί με τα γηρατειά, δηλαδή να αγαπήσει
κάθε περίοδο της ζωής του. Πρέπει να
εμπεδώσει μέσα του ότι η γήρανση του
οργανισμού δεν είναι αρρώστια αλλά φυ-
σικό επακόλουθο της ζωής Ο άνθρωπος
της τρίτης ηλικίας μπορεί και πρέπει να
ζει φυσιολογικά τη ζωή του, προσέχοντας
την υγεία του και να προσαρμόζεται ψυ-

χολογικά στις νέες συνθήκες. 
Γενικά η ζωή του ανθρώπου μοιάζει

σαν ένα ποτάμι το οποίο πηγάζει από κά-
που και εκβάλει κάπου, δηλαδή έχει αρχή
και τέλος, το οποίο ποτάμι ρέει πότε σι-
γαλά και πότε ορμητικά παρασύροντας
ό,τι βρίσκει στο διάβα του.Όπως το ποτάμι
όλα αυτά τα υλικά που παρασέρνει τα ενα-
ποθέτει στο γόνιμο δέλτα της εκβολής,
έτσι και ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας γε-
μάτος εμπειρίες, γνώσεις και σοφία από
τη μακροχρόνια πορεία του, φτάνει στο
τελευταίο στάδιο της ζωής του, που είναι
τα γηρατειά. Η τρίτη ηλικία του ανθρώπου
μπορεί να γίνει μία περίοδος δημιουργι-
κότητας, αρκεί ο ηλικιωμένος άνθρωπος
να αποδεχθεί τη βιολογική του πορεία, να
μάθει και να εμπεδώσει ότι τα γηρατειά
είναι μία αναπόφευκτη φθορά του ανθρώ-
που και να βιώσει τα γηρατειά του ως μία
εποχή πληρότητας και να χαίρεται γιατί
μέσα του κουβαλά την πείρα της ζωής και
τη σοφία που απέκτησε στο διάβα της. 

Από την άλλη πλευρά και η πολιτεία θα
πρέπει να αναλάβει και αυτή τις υποχρε-
ώσεις που έχει για τα άτομα της τρίτης
ηλικίας. Θα πρέπει να τους δώσει να κα-
ταλάβουν ότι απολαμβάνουν τη στήριξη
της πολιτείας, να τα βγάλει από το περι-
θώριο, την κοινωνική απομόνωση και να
τα εντάξει στο κοινωνικό σύνολο. Δεν
πρέπει να μείνει στα χαρτιά η καθιέρωση
της 1ης Οκτωβρίου μετά από την απόφαση
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως
ημέρα της τρίτης ηλικίας πρέπει η ημέρα
αυτή να γίνει στην πράξη  ημέρα της τρί-
της ηλικίας και να τυγχάνει του σεβασμού
από όλους.
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Επέστρεψαν 
οι Μεταταχθέντες
Μετά από 7 και πλέον χρόνια επέστρεψαν στο

φυσικό τους περιβάλλον οι ελάχιστοι εναπομεί-
ναντες συνάδελφοί μας οι οποίοι είχαν απομα-
κρυνθεί από τους ΗΣΑΠ το 2011 με τον ιδιαίτερο
λόγο ότι ήταν πλεονάζων προσωπικό. Ουσιαστικά
όμως για άλλους λόγους καθώς το κενό που πα-
ρουσιάστηκε καλύφθηκε άμεσα από άλλους ερ-
γαζόμενους σε άλλους φορείς των ΣΤΑ.ΣΥ. Από
τους 170 συναδέλφους που είχαν απομακρυνθεί
και επάνδρωναν τα φυλάκια των μουσείων της
χώρας επέστρεψαν ελάχιστοι καθώς το μεγαλύ-
τερο μέρος είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση και
πρόωρη συνταξιοδότηση. 

Το Σωματείο μας καλωσορίζει τους συναδέλ-
φους μας αυτούς που γυρίζουν και πάλι στον φυ-
σικό τους χώρο και εύχεται η ταλαιπωρία που πέ-
ρασαν όλα αυτά τα χρόνια της ξενιτιάς να είναι η
τελευταία στη ζωή τους.                      Ο Εκδότης

Το Σωματείο μας στις 25 Νοεμβρίου
2018 τίμησε με την παρουσία του τους
αγωνιστές της Ενωμένης Εθνικής Αντίστα-
σης συμμετέχοντας στην εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Γοργο-
ποτάμου. Τίμησε την ημέρα αυτή όπου
όλοι οι Έλληνες ενωμένοι κατόρθωσαν να
δώσουν ένα μάθημα στον Γερμανό κατα-
κτητή. Η σημασία της ανατίναξης της γέ-
φυρας του Γοργοποτάμου ήταν ένα στρα-
τηγικό χτύπημα κατά των Γερμανικών ει-
σβολέων στη χώρα μας και ένα μάθημα ότι
δεν υπάρχουν αήττητοι στρατοί. Ήταν όμως
και ένα δίδαγμα για όλους ότι όταν είμαστε
ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα
και ως ένα θαύμα μπορεί να θεωρηθεί αυ-
τό που έκαναν ο Άρης Βελουχιώτης και ο
Ναπολέωντας Ζέρβας μαζί με τους Άγ-
γλους σαμποτέρ στις 25 Νοεμβρίου 1942
με την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργο-
ποτάμου που είχε σαν αποτέλεσμα όχι μό-
νο την αναπτέρωση του ηθικό των λαών
που ήταν κάτω από την Γερμανική μπότα

αλλά και την διακοπή για λίγο του ανεφο-
διασμού των Γερμανικών δυνάμεων στην
Αφρική. Πιστεύω όλων μας σήμερα είναι
ότι το παράδειγμα αυτών που τόλμησαν το
εγχείρημα της 25ης Νοεμβρίου 1942 να γί-
νει πράξη και από τους σημερινούς πολι-
τικούς μας, ήρθε η ώρα να σταματήσουν
τα μεγάλα και ανούσια λόγια και να ασχο-

ληθούν με έργα, να ενώσουν όλους τους
Έλληνες και όλοι μαζί να έχουν βάλει σκο-
πό στη ζωή τους που δεν θα είναι άλλος
παρά η σωτηρία της πατρίδας μας από τα
αλλεπάλληλα μνημόνια που εδώ και πάνω
από 8 χρόνια δημιουργούν τεράστια προ-
βλήματα στην ελληνική κοινωνία.

Η Διοίκηση Στο Εφετείο οι αγωγές
για τις αποζημιώσεις

Στο Εφετείο προσέφυγαν οι ΣΤΑ.ΣΥ για τις απο-
ζημιώσεις των  86 συναδέλφων μας που συνταξιο-
δοτήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον
Αύγουστο του ιδίου έτους μετά τη θετική έκβαση
που είχαν για τους συναδέλφους μας πρωτόδικα οι
προσφυγές των ΣΤΑ.ΣΥ σε όσες υποθέσεις έχουν
εκδικαστεί. Η εταιρεία πήγε αυτές τις υποθέσεις
στο Εφετείο με ημερομηνίες εκδίκασης από τον
Οκτώβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2021.

Παρακαλούμε όλους αυτούς τους συναδέλφους
που έχουν λάβει την κλήση για το Εφετείο, να έρ-
θουν σε επικοινωνία μαζί μας να μας δώσουν ένα
αντίγραφο της κλήσης και θα κάνουμε μία συνάντη-
ση με όλους για να δούμε το σχέδιο δράσης από εδώ
και πέρα. Γεγονός είναι ένα, ότι δεν θα γίνει καμία
ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο προτού πά-
ρουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για κάθε
απορία που υπάρχει αλλά και για κάθε πληροφορία
απαραίτητα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Διοίκηση

Γεννήσεις

◗ Ο Θεοδόσιος Κολλύρης υιός του συναδέλφου μας
Ανδρέα Κολλύρη και η σύζυγός του Ναταλία
Βαμβακά έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παι-
δάκι, ένα χαριτωμένο και υγιέστατο κοριτσάκι.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται ολόψυχα στον
Θεοδόση και στη Ναταλία να τους ζήσει το μωρό
τους και να είναι καλότυχο.
◗ Ο Γιάννης Σούφης υιός του συναδέλφου μας Γε-

ωργίου Σούφη και η σύζυγός του Δήμητρα Κα-
ραδήμου έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο και
υγιέστατο κοριτσάκι. Έτσι συμπλήρωσαν την οι-
κογενειακή τους ευτυχία και ο μικρός Γιωργάκης
απέκτησε αδελφούλα. Το Δ.Σ. του Σωματείου μας
εύχεται στον Γιάννη και την Δήμητρα να τους
ζήσει η νεογέννητη και να την καμαρώσουν όπως
αυτοί επιθυμούν.

Η Διοίκηση

Εθνική Αντίσταση – Γοργοπόταμος 76 χρόνια μετά

Πως προέκυψε 
αυτή η ημέρα

1η Οκτωβρίου Παγκόσμια ημέρα για την Τρίτη Ηλικία

Ο Πρόεδρος του Σωματείου καταθέτει το στεφάνι
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Η εκδρομή του Σωματείου μας στα Πομακοχώρια της Ξάνθης και η βράβευση των μαθητών-μαθητριών

Ούτε και φέτος η μακροχρόνια οικονομική κρίση
στάθηκε εμπόδιο για το Σωματείο μας για να εκ-
πληρώσει την υπόσχεση και υποχρέωση που είχε

δώσει πριν 13 χρόνια στα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης,
ότι θα είναι κοντά τους για να τους δείχνουμε πάντα την
αγάπη μας και την αλληλεγγύη μας. 

Αυτή την αγάπη θέλαμε να εκφράσουμε με την επίσκε-
ψή μας στις 31 Οκτωβρίου στο ορεινό χωριό Σμίνθη του
Νομού Ξάνθης όπου βραβεύσαμε 20 μαθητές και μαθή-
τριες που αρίστευσαν τη σχολική περίοδο 2017-2018. Για
εμάς τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ η καθιερωμένη πλέον
εκδρομή στην Ξάνθη και η βράβευση των αριστούχων μα-
θητριών-μαθητών του Γυμνασίου Ξάνθης μετά από 13 χρό-
νια γνωριμίας, έχει γίνει πλέον θεσμός και είναι υποχρέ-
ωση πλέον του Σωματείου μας να υπηρετεί τον θεσμό αυ-
τό. Ασφαλώς και ακούμε και τις διαφορετικές απόψεις κα-
θώς ερωτούν γιατί συνέχεια στην Σμίνθη τη στιγμή που
υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη
της αγάπης μας και βρίσκονται σε πιο δυσχερέστερη θέση.

Η απάντηση η δική μας είναι ότι συμμεριζόμαστε όλες τις
απόψεις τις διαφορετικές αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν
και άλλες κοινωνικές ομάδες δηλαδή σύλλογοι και σω-
ματεία που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν και να γί-
νουν αρωγοί σε όσους το έχουν ανάγκη. Εμείς έχουμε γί-
νει μετά από 13 χρόνια μία οικογένεια με τα παιδιά, τους
καθηγητές και τις οικογένειες των παιδιών του Γυμνασίου
Σμίνθης και έτσι θα συνεχίσουμε με την ευχή το παρά-
δειγμά μας να το υιοθετήσουν και άλλοι που ίσως να έχουν
και μεγαλύτερες δυνατότητες από εμάς για να προσφέ-
ρουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Το πρωί της 31ης Οκτωβρίου είχαμε μία ευχάριστη έκ-
πληξη στο ξενοδοχείο μας όταν μας επισκέφτηκε η κυρία
Ζηνοβία Ματσούδη η οποία ήταν για 4 χρόνια Διευθύν-
τρια του Γυμνασίου Σμίνθης και είχαμε αναπτύξει μαζί
της μία σχέση φιλίας και αγάπης. Το Σωματείο μας εκτι-
μώντας τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στο Γυμνάσιο
Σμίνθης της απένειμε αναμνηστική πλακέτα την οποία
είχε από την περασμένη χρονιά αλλά δεν κατορθώσαμε

να την δούμε. Ευχαριστούμε πολύ την αγαπητή Ζηνοβία
για τη συνεργασία που είχαμε τα 4 χρόνια που ήταν Δι-
ευθύντρια στο Γυμνάσιο Σμίνθης και για όλα όσα προ-
σέφερε στα παιδιά για να αποκτήσουν τα εφόδια που θα
βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους.

Ήταν 11 η ώρα όταν φθάσαμε στο Γυμνάσιο όπου στο
προαύλιο του σχολείου μας περίμεναν μαθητές-καθηγη-
τές-γονείς, μας υποδέχτηκαν με τέτοια εγκαρδιότητα και
ζεστές αγκαλιές που δεν θα τις ξεχάσουμε μέχρι του χρό-
νου που και πάλι θα είμαστε εκεί. ήταν όλοι εκεί, οι μητέ-
ρες των παιδιών φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές
τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες που είχαν στήσει τους
πάγκους τους με γλυκά και διάφορα αντικείμενα που έδι-
ναν με μικρό χρηματικό ποσό για να συμπληρώσουν τα
έξοδα της εκδρομής τους σε κάποιο μέρος του Ελλαδικού
χώρου, ήταν όλο το διδακτικό προσωπικό που μας υπο-
δέχτηκε με αγάπη λες και είμαστε μέλος της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας. Ήταν εκεί και ο πρωτεργάτης της γνωρι-
μίας μας με το Γυμνάσιο Σμίνθης Κώστας Δεληγεώργης ο

ΟΤΑΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι μαθήτριες και

οι μαθητές 

του Γυμνασίου 

Σμίνθης 

που αρίστευσαν 

το σχολικό έτος

2017-2018 και

η βαθμολογία τους

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Φύλο Μέσος Όρος  Βαθμολογίας

1 Μεχμεταλή Αϊσέ Χαϊρή Κορίτσι 18 και 7/13 Άριστα

2 Χατζηοσμάν Μπερκάν Νιχάτ Αγόρι 18 και 7/13 Άριστα

3 Μπιμπέρ Μελίς Ισμέτ Κορίτσι 19 και 9/13 Άριστα

4 Σεχ Νεζηχάν Μουσταφά Κορίτσι 18 και 10/13  Άριστα

5 Καρά-Χότζα Φατμέ Ριτβάν Κορίτσι 18 και 10/13  Άριστα

6 Καρά-Αλή Σινέμ Χικμέτ Κορίτσι 18 και 11/13 Άριστα

7 Αλεμδάρ Ονούρ Μεχμέτ Αγόρι 19 και 5/13 Άριστα

ΤΑ Ξ Η  A ΄

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Φύλο Μέσος Όρος  Βαθμολογίας

1 Αρναούτ Μπερκάν Σελιδίν Αγόρι 18 και 7/13 Άριστα

2 Οτουζμπίρ Νεβήμ Μωχαμέτ-Εμήν Κορίτσι 18 και 8/13 Άριστα

3 Αζήζ Σεϊκάν Χασάν Αγόρι 18 και 11/13 Άριστα

4 Αχμετσίκ Ντοάν Ιρφάν Αγόρι 19 Άριστα

5 Χεσμερή Μελίς Ισμέτ Κορίτσι 19 και 6/13 Άριστα

ΤΑ Ξ Η  Β ΄
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του Γυμνασίου Σμίνθης που αρίστευσαν τη σχολική χρονιά 2017-2018 είναι το ζωντανό παράδειγμα

οποίος για πολλά χρόνια ήταν ο Διευθυντής του Γυμνασίου
Σμίνθης και ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του δεν
έλειψε καμία χρονιά από την εκδήλωση βράβευσης των
αριστούχων μαθητών-μαθητριών, είναι κάθε χρόνο μαζί
μας καθώς ο φίλος Κώστας Δεληγεώργης είναι ο συνδε-
τικός κρίκος του Σωματείου μας με το Γυμνάσιο Σμίνθης.

Το χορευτικό τμήμα των μαθητριών του Γυμνασίου
άνοιξε την εκδήλωση, ακολούθησε χαιρετισμός του Δι-
ευθυντού του Σχολείου κ. Πρόδρομου Νταουτίδη όπου
μετά το καλωσόρισμα που μας έκανε με λόγια γεμάτα εγ-
καρδιότητα και αγάπη προσέφερε στο Σωματείο μας ένα
βιβλίο για την ιστορία του Νομού Ξάνθης, ακολούθως τον
λόγο έλαβε ο φιλόλογος καθηγητής του Γυμνασίου Σμίν-
θης κ. Σεβαστός Χατζηδημητρίου, ο οποίος μας καθήλωσε
με τα όσα ενημερωτικά ανέφερε σχετικά με τους Πομά-
κους, την καταγωγή τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, την
ιστορία τους. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο
του Σωματείου μας και η βράβευση των αριστούχων μα-
θητών-μαθητριών που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2017-

2018 καθώς και η απονομή του βραβείου «Κώστα Δελη-
γεώργη» το οποίο έχει καθιερώσει το Διοικητικό Συμβού-
λιο  του Μουσείου και το οποίο αποδίδεται κάθε χρόνο
σε δύο μαθητές-μαθήτριες της    Γ΄ Γυμνασίου με τη με-
γαλύτερη βαθμολογία. Μετά την απονομή των βραβείων
σειρά είχε το κέρασμα που προσέφεραν οι καθηγήτριες
του Γυμνασίου που ήταν παραδοσιακό γλυκό καθώς και
οι φωτογραφίσεις των παιδιών ειδικά αυτών που έχουν
στην αγκαλιά τους τα βραβεία με τους καθηγητές, με τους
γονείς και με τα μέλη του Σωματείου μας. Βέβαια χωρίς
καν να το καταλάβουμε, πέρασε η ώρα και ήρθε η ώρα
του αποχαιρετισμού. Όμως με τι καρδιά να φύγει κανείς
από τη ζεστασιά που αισθάνεται κάθε φορά που βρίσκεται
μεταξύ αυτών των ανθρώπων, πώς να φύγει κανείς μετά
από αυτά που έζησε έστω και για λίγες ώρες κοντά σε
όλους αυτούς τους αγνούς ανθρώπους. Και καθώς έβλε-
πες τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους γιατί μπορεί οι ώρες
που περνάμε μαζί τους να είναι λίγες κάθε φορά που τους
επισκεπτόμαστε, αλλά μας έχουν ενώσει τόσο πολύ κα-

θώς οι τόσες μας επισκέψεις στον χώρο τους, μας κάνουν
να αισθανόμαστε ότι είμαστε μία οικογένεια.

Φύγαμε από τον φιλόξενο αυτόν χώρο με τους ξεχωρι-
στούς ανθρώπους δίνοντας την υπόσχεση ότι και του χρό-
νου θα ξαναπάμε στα Πομακοχώρια του Νομού Ξάνθης
και θα βραβεύσουμε και πάλι τα παιδιά του Γυμνασίου με
την άριστη επίδοση. Παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής
για την Αθήνα κάναμε την αυτοκριτική μας και εκφράσαμε
τη σκέψη μας τι απέμεινε από αυτήν μας την ενέργεια, αν
πήραμε ή δώσαμε κάτι. Οι συμμετέχοντες χωρίς πολύ σκέ-
ψη, είπαν όλοι μαζί ότι πήραμε περισσότερα από ό,τι δώ-
σαμε. Πήραμε χαρά από τη χαρά τους, πήραμε αγάπη από
την αγάπη τους, πήραμε χαμόγελο από το χαμόγελό τους.
Πήραμε τη γελαστή καρδιά τους και την αγάπη τους που
ήταν αυθόρμητα βγαλμένα από μέσα τους και όχι προ-
σποιητά. Αυτά είναι που μας κάνουν κάθε φορά να τους
δίνουμε την υπόσχεση ότι και του χρόνου θα είμαστε και
πάλι κοντά τους τηρώντας την υπόσχεση που είχαμε δώσει
πριν 13 χρόνια. Η Διοίκηση

ΞΕΠΕΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΑ Ξ Η  Γ ΄

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Φύλο Μέσος Όρος Βαθμολογίας

1 Καρά-Χοτζά Γιουλφιδάν Φικρή Κορίτσι 18 και 9/13 Άριστα

2 Ιμάμ Μπενγιούλ Τζεμήλ Κορίτσι 19 και 2/13 Άριστα

3 Σοφτά Γκιουλπέν Τζεμαλή Κορίτσι 19 και 3/13 Άριστα

4 Χατζήογλου Μπεϊζά Αχμέτ Κορίτσι 19 και 8/13 Άριστα

5 Ιμάμ Χαϊριέ Μουχαμέτ Κορίτσι 19 και 9/13 Άριστα

6 Σαγήρ Φιλίς Ικμέτ Κορίτσι 19 και 10/13 Άριστα

7 Κιοσέ Φατμέ Καδρή Κορίτσι 19 και 12/13 Άριστα

8 Κούλα Ετζέ Τζεβήτ Κορίτσι 20 Άριστα

Περισσότερα νέα και φωτογραφίες από την εκδήλωση
στο επόμενο φύλλο του «Ηλεκτρικού»



TA NEA AΠΟ τΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

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

Έπος Πολυτεχνείου 45 χρόνια μετά
Ήταν Σάββατο 17 Νοεμβρίου 1973 τότε όπως και σήμερα 17 Νοεμ-

βρίου 2018 45 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου οι πολιτι-
κοί μας δεν έχουν καταλάβει ότι ο σκοπός του εορτασμού ξέφυγε
τελείως από τον σκοπό του, ξέφυγε τελείως από τα πιστεύω και τις
ιδέες και τα συνθήματα των έγκλειστων φοιτητών που ήταν «ψωμί -
παιδεία - ελευθερία» Έτσι σήμερα αρκούμαστε όλοι σε μία πορεία με
την οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα περιθωριακά άτομα να αμαυ-
ρώσουν το νόημα της ημέρας αυτής.

Το νόημα αυτών των λέξεων καθώς και του αγώνα αυτών των παι-
διών πολλοί το καπηλευτήκαν για δικούς τους προσωπικούς λόγους
και πολλοί το δυσφήμισαν. Είναι ώρα πλέον η πολιτεία να αναθεωρήσει
πολλά γύρω από το εορταστικό πρόγραμμα για την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου και να λάβει τις αποφάσεις που θα δίνουν την οντότητα και
τη λάμψη που πρέπει και να απονείμει την τιμή σε αυτούς που αγωνί-
στηκαν για το τρίπτυχο «ψωμί – παιδεία – ελευθερία». Είναι ώρα

πλέον το Πολυτεχνείο να γίνει χώρος λατρείας και  σεβασμού και μνή-
μης και όχι χώρος συνάθροισης και άντρο των κάθε λογής ατόμων που
ζουν στο περιθώριο και οι οποίοι καπηλεύονται, βέβαια με την ανοχή
για να μην πούμε την άδεια της πολιτείας, το άβατο του Πολυτεχνείου,
οι οποίοι κάθε λίγο εξορμούν από αυτό και εκτονώνονται καταστρέ-
φοντας περιούσιες και τραυματίζοντας αθώους πολίτες, ειδικά σε μια
περιοχή που την ελέγχουν και τη θεωρούν κτήμα τους. 

Η πολιτεία θα πρέπει άμεσα πριν να είναι αργά να αναλάβει τις ευ-
θύνες της και να προβεί στις ενέργειες που πρέπει για να καταστεί ο
χώρος του Πολυτεχνείου, κτίρια και προαύλιος χώρος, χώρος τιμής
γι’ αυτούς που αγωνίστηκαν για μία ιδέα την οποία είχε ενστερνιστεί
τότε όλος ο ελληνικός λαός. Να γίνει ένα Μουσείο που να είναι προ-
σβάσιμο σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο πολίτες. Τότε μόνο θα
δικαιούμαστε να λέμε ότι κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε για να
τιμήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία.   Η Διοίκηση

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στα δύο η μετακίνηση επιβατών 

προς και από το Αεροδρόμιο
Από την 1η Νοεμβρίου μετά από απόφαση της Διοίκησης

των ΣΤΑ.ΣΥ έγιναν μεταβολές στον τρόπο της μετακίνησης των
επιβατών του ΜΕΤΡΟ που έχουν προορισμό το αεροδρόμιο.
Οι επιβάτες που θέλουν να μεταβούν στο αεροδρόμιο με το
μετρό, θα επιβιβάζονται στον συρμό της γραμμής 3 μέχρι τον
σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας όπου θα αποβιβάζονται και θα
επιβιβάζονται σε άλλον συρμό ο οποίος πραγματοποιεί τη δια-
δρομή Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο. Δεν γνωρίζουμε
τη σκοπιμότητα της μεταβολής αυτής, γνωρίζουμε όπως την
ταλαιπωρία που υφίστανται οι επιβάτες αυτοί που είναι υπο-
χρεωμένοι να μεταφέρουν τις αποσκευές τους από τον έναν
συρμό στον άλλο, οι οποίες τυγχάνει πολλές φορές να είναι
ογκώδες και είναι δύσκολο για τη μετακίνησή τους ειδικά από
ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα. το ίδιο πρόβλημα καθώς και
ουσιαστικότερο είναι κατά την μετακίνηση από το αεροδρόμιο
στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας και στην επιβίβαση του
συρμού της γραμμής 3 όπου γεμίζουν οι χώροι του συρμού

με αποσκευές δημιουργώντας ιδιαίτερα προβλήματα στο επι-
βατικό κοινό από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι τον
σταθμό Αγίας Μαρίνας.

Ευτυχώς η Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ κατάλαβε έγκαιρα το λά-
θος που έκανε και επανόρθωσε.

Έτσι από τις 10 Νοεμβρίου η μετακίνηση των επιβατών που
θέλουν να μεταβούν στο αεροδρόμιο με το Μετρό θα γίνεται
όπως γινόταν πριν και θα απαλλαγούν από τις πρόσθετες τα-
λαιπωρίες που αντιμετώπιζαν.

Ενδεικτικοί πίνακες
Κάτι πρέπει να συμβαίνει με τους ενδεικτικούς φωτεινούς

πίνακες των σταθμών που αναγράφουν την ακριβή ώρα διέ-
λευσης των συρμών καθώς συχνά τελευταία αλλάζει η ώρα
διέλευσης, σβήνει ο πίνακας και μετά παρουσιάζει άλλη έν-
δειξη ή και δεν τηρείται με ακρίβεια η αναγραφόμενη ώρα. 

Προσοχή η αξιοπιστία είναι το καλύτερο που μπορεί να
προσφέρει κάθε φορέας στον πελάτη του.

Προαγωγές – Μετακινήσεις – Αποσπάσεις
Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται τελευταία στα δρώμενα

της Διοίκησης των ΣΤΑ.ΣΥ όπως με προαγωγές, μετακινήσεις
και τοποθετήσεις σε άλλους τομείς εργασίας για να προσφέ-
ρουν σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτουν. Ακούγονται
όμως και παράπονα ότι υπάρχουν και δυσμενείς μεταθέσεις.
Θέλουμε να ελπίζουμε ό,τι γίνεται είναι προς τη σωστή κα-
τεύθυνση και θα εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο σε συνδυα-
σμό όμως με την προάσπιση των δικαίων των εργαζομένων.

Το Τραμ δεν φθάνει στο Σύνταγμα
Η Στάση Κασομούλη είναι η αφετηρία των συρμών του

Τραμ για Βούλα και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καθώς το σα-
θρό έδαφος στις όχθες του ποταμού Ιλισού καθιστούν επικίν-
δυνη τη διαδρομή του ΤΡΑΜ από τη Στάση Κασομούλη μέχρι
το Σύνταγμα.

Ελπίζουμε και θέλουμε να αποκατασταθεί η ζημιά που
υπάρχει γρήγορα για να δούμε και πάλι τα Τραμ να έχει αφε-
τηρία το Σύνταγμα.

Του Προέδρου του Σωματείου μας
και Αντιπροέδρου της ΑΓΣΣΕ 

Θύμιου Ρουσιά

Συνεχίστηκαν και το δίμηνο Οκτωβρίου –
Νοεμβρίου 2018 οι δραστηριότητες που έχει
αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανω-
τάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων
Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) μαζί με τα συνεργαζόμε-
να Σωματεία Συνταξιούχων για να δώσουν μία
ώθηση και να προβάλλουν τα δίκαια αιτήματα
όλων των συνταξιούχων της χώρας μας.

Στις 9 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο
Γιάννη Ιορδανίδη, τον Αντιπρόεδρο Ευθύμιο
Ρουσιά, τον Γεν. Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή,
τον Οργανωτικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Κον-
τούλη, τον Αναπληρωτή Γραμματέα Δημήτριο
Ανδρεαδάκη, το μέλος της Διοίκησης Αλέξη
Χριστοφιδάκη και τον Γενικό Γραμματέα του
Π.Σ.Σ./ Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Αντώνη
Μπιρμπιλή συναντήθηκε με την Υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Έφη
Αχτσιόγλου και παρουσία του εριστικού Υφυ-
πουργού Τάσου Πετρόπουλου συζήτησαν μέ-
ρος των προβλημάτων των συνταξιούχων.

Στις 16 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία του
Προεδρείου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη, τον  τον Αντι-
πρόεδρο Ευθύμιο Ρουσιά, τον Γεν. Γραμμα-
τέα Πέτρο Βογιατζή και τον Γενικό Γραμματέα
του ΟΤΕ Αντώνη Μπιρμπιλή, επισκέφθηκε τον
Υπουργό Υγείας      κ. Ξανθό και σε ένα εξαι-
ρετικά καλό κλίμα συζήτησαν τα θέματα των
συνταξιούχων που άπτονται του τομέα υγείας.
Όπως το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας
που είναι ο οικογενειακός γιατρός, η υπέρ-

μετρη επιβάρυνση των συνταξιούχων με τη
φαρμακευτική δαπάνη, τα τεράστια προβλή-
ματα νοσοκομειακή περίθαλψης και άλλα. Ο
κ. Υπουργός εκφράστηκε θετικά και υποσχέ-
θηκε ότι όπου υπάρχει δυνατότητα θα βελ-
τιώσει τη θέση του συνταξιούχου.

Στις 29 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συνεδρίασε εκτάκτως κάτω
από το βάρος των γεγονότων σχετικά με τους
αντισυνταγματικούς νόμους 4051/2012 και
4093/2012 μετά την απόφαση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας και αποφάσισε να στείλει
υπόμνημα στην Υπουργό Εργασίας κα. Έφη
Αχτσιόγλου και στον Υφυπουργό κ. Τάσο Πε-
τρόπουλο και να απαιτήσει την άμεση εφαρ-
μογή των αποφάσεων των Μονομελών Πρω-

τοδικείων για όλους τους συνταξιούχους και
να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4387/2016 (Νό-
μος Κατρούγκαλου) από 1/1/2019. Αποφάσι-
σε ακόμη να προχωρήσει σε μαζικές κινη-
τοποιήσεις με όλες τις ομοσπονδίες και τα
συνδικάτα της δύναμής της και όχι μόνο. 

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Εργασίας. Οι συνταξιούχοι αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και
με αγωνιστικό παλμό και πολυπληθή πα-
ρουσία ζήτησαν να καταργηθεί ο νόμος
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και να
επιστραφούν στους συνταξιούχους τα χρή-
ματα που παρανόμως τους παρακρατούν
χρόνια τώρα με τους νόμους 4051/2012 και
4093/2012 οι οποίοι έχουν κριθεί αντισυν-
ταγματικοί από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας. Όταν δύο μέλη της Διοίκησης ανέλα-
βαν στο Υπουργείο για να επιδώσουν το ψή-
φισμα δεν βρήκαν την ηγεσία του Υπουρ-
γείου, είχαν εξαφανιστεί, αλήθεια φοβήθη-

καν για τη σωματική τους ακεραιότητα από
δύο γερόντους, πάντως το ψήφισμα επιδώθη
στην Διευθύντρια του κ. Τάσου Πετρόπου-
λου. Το ίδιο βέβαια έγινε και στην Βουλή
όταν 7μηλής αντιπροσωπεία πήγε, να επιδώ-
σει το ψήφισμα στη Γραμματεία του Προ-
εδρείου της Βουλής δεν παρουσιάστηκε ούτε
Πρόεδρος ούτε οι Αντιπρόεδρος για να μας
πουν δύο λέξεις. Η συγκέντρωση έληξε με
πορεία στη Βουλή των Ελλήνων, όπου μετά
την επίδοση του ψηφίσματος στη Γραμματεία
της Βουλής όλοι οι συγκεντρωμένοι διαλύ-
θηκαν ησύχως με την υπόσχεση ότι θα επα-
νέλθουν αν δεν εισακουστούν τα αιτήματά
τους και τότε θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί
δεν περισσεύει κανείς.

Το μήνυμα 
για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940

Η σπουδαιότητα αυτής της ημέρας
δεν φαίνεται μόνο μέσα από τις πα-
ρελάσεις, τις εκδηλώσεις ή τους φό-
ρους τιμής. Η 28η Οκτωβρίου είναι
μία μέρα που γράφτηκε στην ιστορία
για το ηρωικό «ΟΧΙ» της Ελλάδας
στον Μουσολίνι. Εκείνα όμως που
έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι οι ει-
κόνες και τα ιστορικά στοιχεία. Εκεί-
να που μιλούν και μαρτυρούν την
αλήθεια, την μία και μοναδική, αυτή
που δεν κρύφτηκε πίσω από την ημι-
μάθεια και την αδιαφορία. 

Εμείς σήμερα έχουμε αμετάθετο
χρέος να προβάλλουμε αυτή την αλή-
θεια στα παιδιά μας και να μεταφέ-
ρουμε εικόνες από το τότε, που πραγ-
ματικά άλλαξαν το ρου της ιστορίας.
Η επιβολή της κατοχής από τις γερ-
μανικές δυνάμεις καθώς και οι πιέ-
σεις από τις ιταλικές δυνάμεις επέ-
φεραν αντιδράσεις στην κοινωνία και
ανάγκη για αλλαγή. Έτσι, δεν άργησαν
να φανούν τα πρώτα σημάδια της αν-
τίστασης και του αγώνα. Δημιουργή-
θηκαν οι αντιστασιακές οργανώσεις
του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που στόχο
δεν είχαν μόνο την αποδυνάμωση
των γερμανικών δυνάμεων και την
απελευθέρωση της χώρας, αλλά λει-
τούργησαν ως ξεκίνημα ενός μεγά-
λου φωτεινού κοινωνικού παραδείγ-
ματος αλληλεγγύης. Δεν πρέπει να
λησμονούμε τις ανθρώπινες απώλει-
ες τόσων αμάχων αντιστασιακών όσο
και στρατιωτών που ήταν τεράστιες
και πάντα φέρνουν ανείπωτη οδύνη.
Εξίσου ανυπολόγιστες και οι υλικές
καταστροφές.

Ο λαός όπως τότε έτσι κα σήμερα
αντιδρά, μάχεται και παλεύει εναντίον
της αδικίας. Ήταν πάντοτε ο κινητή-
ριος μοχλός πίεσης, αγώνα και αντί-
στασης σε οποιαδήποτε μορφή κατα-
πίεσης. Συνεπώς, με όλες αυτές τις
πράξεις δεν χωράει αμφιβολία στο
ποιος είπε το «ΟΧΙ». Φυσικά ο λαός.
Ο λαός του τότε και ο λαός του σήμε-
ρα, οι αγωνιστές, ο απλός κόσμος,
όλοι εμείς. Αξίζει να λέμε καθημερνά
τα δικά μας «ΟΧΙ» και τα δικά μας
«ΝΑΙ» και να δίνουμε τις δικές μας
μάχες, όχι για εμάς, όχι για τα δικά
μας προσωπικά συμφέροντα αλλά για
ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Η Διοίκηση



Πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα των παραδόξων
και των παραλόγων. Μόνο έτσι μπορεί να τη χα-
ρακτηρίσει κάποιος καθώς τη στιγμή που το ένα

τρίτο του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας,
τη στιγμή που οι κυβερνήσεις παίζουν κρυφτούλι αν και
πότε θα μειώσουν και άλλο τις ήδη κουτσουρεμένες συν-
τάξεις από τα τρία μνημόνια, τη στιγμή που η ανεργία εί-
ναι πάνω από το 20% και πλήττει πιο πολύ τους νέους
ανθρώπους, τη στιγμή που πάνω από 500 χιλιάδες νέοι
και ιδιαίτερα επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό
για αναζήτηση εργασίας. Υπάρχει και μία μερίδα Ελλή-

νων που ζουν πλουσιοπάροχα και μάλιστα είναι αυτοί
που έχουν ταχθεί για να εξυπηρετούν και να είναι αρωγοί
στους συνανθρώπους τους. Είναι οι ευρωβουλευτές μας.
Σήμερα κάθε ευρωβουλευτής λαμβάνει καθαρό μισθό
6.611,42 ευρώ μηνιαίως, ενώ η αποζημίωση αντιστοιχεί
σε 313 ευρώ ανά ημέρα παρουσίας στο κοινοβούλιο στις
Βρυξέλες ή το Στρασβούργο για την κάλυψη εξόδων στέ-
γασης και διατροφής. Η δαπάνη γενικών εξόδων ανέρ-

χεται σε 4.416 ευρώ ανά μήνα για την κάλυψη του κό-
στους δραστηριοτήτων στην εκλογική περιφέρεια του
ευρωβουλευτή, ή κοινώς έξοδα γραφείου. Η δαπάνη
κοινοβουλευτικής συνδρομής φθάνει τα 24.526,00 ευρώ
ανά μήνα για τις αμοιβές των συνεργατών. Τα έξοδα με-
τακίνησης των ευρωβουλευτών αντιστοιχούν στα έξοδα
μετακίνησης προς τις Βρυξέλες ή το Στρασβούργο αε-
ροπορικώς, σιδηροδρομικώς ή οδικώς.

Σε αυτά τα ολίγα αρκούνται οι ευρωβουλευτές μας.
Έχουμε την εντύπωση ότι χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Ο Εκδότης

Οι άνθρωποι που τηρούν πέντε υγιεινές συνήθειες μπο-
ρούν να ελπίζουν ότι θα προσθέσουν τουλάχιστον δέκα
χρόνια ακόμη στο προσδόκιμο της ζωής τους, σύμφωνα

με μία νέα Αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι πέντε αυτές συνήθειες που μπορούν να χαρίσουν μία

έξτρα δεκαετία ζωής ή και παραπάνω είναι:
1. Υγιεινή διατροφή
2. Τακτική σωματική άσκηση
3. Διατήρηση κανονικού βάρους
4. Με μέτρο κατανάλωση αλκοόλ
5. Κόψιμο του τσιγάρου
Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστη-

μίου Χάρβαρντ, με επικεφαλής τον γιατρό Φρανκ Χου που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό
«Circulation» μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν 79.000 γυναίκες
και 44.000 άνδρες σε βάθος περίπου 30ετίας. Διαπιστώθηκε
ότι όσοι άνθρωποι ήσαν οι πιο πιστοί στην τήρηση των πέντε
υγιεινών συνηθειών, είχαν κατά μέσο όρο 82% μικρότερη πι-
θανότητα να πεθάνουν από καρδιαγγειακά αίτια και 65% μι-
κρότερο κίνδυνο να πεθάνουν από καρκίνο, σε σχέση με εκεί-
νους που δεν τηρούσαν τις πέντε συνήθειες.

Γενικότερα, οι πρώτοι είχαν 74% μικρότερο κίνδυνο θανά-
του από οποιαδήποτε αιτία. Αναλυτικότερα, κανονικό θεωρεί-
ται το σωματικό βάρος όταν ο δείκτης μάζας σώματος είναι

μεταξύ του 18,5 και του 25, η σωματική άσκηση πρέπει να γί-
νεται επί τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα, ενώ το αλκοόλ δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ένα ποτήρι κρασιού τη μέρα για τις
γυναίκες και τα δύο ποτήρια τη μέρα για τους άνδρες.

Διαπιστώθηκε ότι όσο πιο συνεπής ήταν η τήρηση των πέν-
τε υγιεινών συνηθειών, τόσο μειωνόταν ο κίνδυνος πρόωρου
θανάτου. Οι 50άρηδες άνδρες που τηρούσαν ευλαβικά τις πέν-
τε υγιεινές συνήθειες, ζούσαν κατά μέσο όρο 12 χρόνια πα-
ραπάνω, ενώ το όφελος για τις 50άρες γυναίκες ήταν ακόμη
μεγαλύτερο φθάνοντας τα 14 χρόνια.

Για την απόδοση
Ο Εκδότης
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Προσθέστε χρόνια στη ζωή σας
3 Πέντε υγιεινές συνήθειες που μπορούν να σας χαρίσουν επιπλέον δέκα χρόνια ζωής

Στις 27 Νοεμβρίου 2018 η Γ.Σ.Ε.Ε. κή-
ρυξη 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στην
Πλατεία Κλαυθμώνος σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας για τα μέτρα της Κυβέρνησης, κατά των
εργαζομένων και συνταξιούχων με την κα-
τάθεση του προϋπολογισμού. Δυστυχώς
όμως για μία ακόμη φορά η συγκέντρωση
ήταν ένα φιάσκο και αν δεν ήταν οι συντα-
ξιούχοι για να δείξουν ότι υπάρχει αυτή η
έστω υποτυπώδης συγκέντρωση τα πράγ-
ματα θα ήταν τραγικά. Στις τάξεις των συν-
ταξιούχων σήμερα αλλά και χθες υπάρχει
μεγάλος προβληματισμός και οφείλουν αυ-
τοί που διαχειρίζονται τα συνδικαλιστικά, να
δουν που πάει το καράβι.   Η Διοίκηση

24ωρη απεργία
της Γ.Σ.Ε.Ε

Ο συνάδελφος Απόστολος Μανιάτης και
η σύζυγός του Δήμητρα προσέφεραν στο Σω-
ματείο μας μία καλαίσθητη εικόνα της Πανα-
γίας της Γλυκοφιλούσας.

Ευχαριστούμε το ζεύγος Αποστόλη και
Δήμητρα Μανιάτη για την ενέργειά τους αυτή
και ευχόμαστε ολόψυχα η Παναγία να τους
έχει υπό την σκέψη της και να τους χαρίζει
υγεία και προκοπή.

Η Διοίκηση

Δωρεά εικόνας

Αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους

Μπορεί οι συνταξιούχοι να βιώνουν μία παρατεταμένη
οικονομική κρίση, δεν έπαψαν όμως να κοιτάν και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο πλησίον τους και να δείχνουν
το ενδιαφέρον τους για τους συνανθρώπους τους που
έχουν την ανάγκη βοηθείας. Αυτό αποδεικνύει η ενέργεια

του Σωματείου μας όπου μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων
ΣΤΑ.ΣΥ, το Σωματείο Αδελφότητας ΣΤΑ.ΣΥ και τον Προμη-
θευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΣΤΑ.ΣΥ στις 8 Νοεμ-
βρίου 2018 παρέδωσαν στο Λύρειο Ίδρυμα, το οποίο στις
πυρκαγιές του Ιουλίου καταστράφηκε ολοσχερώς και τώρα

τα παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στις εγκαταστάσεις του
Ζαννείου Ιδρύματος, τρόφιμα τα οποία επαρκούν να καλύ-
ψουν τουλάχιστον για δύο μήνες την πρωινή σίτιση των 28
παιδιών που φιλοξενούνται στο ίδρυμα. Είναι το ελάχιστο
που θα μπορούσαμε να κάνουμε.                  Η Διοίκηση

Επιστολή συναδέλφου
Από τον συνάδελφο Μιχάλη Λανδράκη λάβαμε επιστολή την οποία δημοσιεύουμε.

ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
ΜΕΧΡΙ 5.500 ΕΤΗΣΙΩΣ
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Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για δωρεάν νομική βοήθεια για εισοδήματα μέχρι 5.500 ετησίως:
1) εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. και Ε9 η βεβαίωση από  Δ.Ο.Υ. ότι δεν υπάρχει εισόδημα.
2) πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης από  τον δήμο.
3) λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή μισθωτήριο.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στα κατά τόπους πρωτοδικεία.
ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Εισφορά Αλληλεγγύης
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,  όπως

μας ενημέρωσε ο νομικός σύμβουλος του
Σωματείου μας, η υπ’ αριθ. 244/2017 από-
φαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά αν
είναι νόμιμη η παράνομη παρακράτηση της
Εισφοράς Αλληλεγγύης αφορά μόνο τους
Δημοσίους Υπαλλήλους και όχι τον ιδιωτικό
τομέα. Γι’ αυτό προς το παρόν δεν μπορού-
με να προβούμε σε καμία ενέργεια. Για ό,τι
νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε
άμεσα.   Ρουσιάς Ευθύμιος

Μεταναστεύουν τώρα 
και οι Συνταξιούχοι

Αναζητούν μία καλύτερη ζωή 
στην Βουλγαρία

Μετά τους νέους επιστήμονες, την Ελλά-
δα εγκαταλείπουν με την ελπίδα μιας καλύ-
τερης ζωής και οι συνταξιούχοι.

Πολλοί συνταξιούχοι και κυρίως από την
Βόρεια Ελλάδα φαίνεται σύμφωνα με δημο-
σίευμα του Bloomberg μεταναστεύουν στη
γειτονική Βουλγαρία που είναι η φτωχότερη
χώρα της Ε.Ε. Εκεί οι πετσοκομμένες τους
συντάξεις αξίζουν πολύ περισσότερο, επειδή
το κόστος διαβίωσης είναι μικρότερο.

Το Bloomberg χρησιμοποιεί το παράδειγ-
μα 75χρονου συνταξιούχου ο οποίος δηλώνει
πως μετακόμισε στην πρωτεύουσα της Βουλ-
γαρίας, την Σόφια, πέντε χρόνια μετά τον θά-
νατο της γυναίκας του και αφού ενοικίασε το
διαμέρισμα που είχε στην Θεσσαλονίκη όπου
έμενε μέχρι τότε. Εκεί, όπως αναφέρει, η
σύνταξη των 800 ευρώ που λαμβάνει από την
Ελλάδα του επιτρέπει να ζει σαν βασιλιάς.

Για την απόδοση ο Εκδότης

Αποδοχές Ευρωβουλευτών

Μετά από μια πολύχρονη διαδρομή στον ΗΣΑΠ και στην ΣΤΑ.ΣΥ και υπηρετώντας την εται-
ρεία από πολλές θέσεις, ήρθε και η σειρά μου να συνταξιοδοτηθώ. Όλα αυτά τα χρόνια και από
όλες τις θέσεις που πέρασα προσπάθησα και εγώ να βάλω ένα «λιθαράκι» στο να πάει η εται-
ρεία όσο το δυνατόν καλύτερα.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, είτε είναι συνταξιούχοι είτε εν
ενεργεία ακόμη, με τους οποίους συνεργαστήκαμε και σε καλές και σε δύσκολες καταστάσεις
για το καλό της εταιρείας.

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους υγεία, καλή δύναμη και καλή
συνέχεια στο έργο τους και θα είμαι δίπλα τους σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω.

Επίσης να ευχηθώ σε όλους τους συνταξιούχους υγεία και ό,τι καλύτερο για αυτούς και τις
οικογένειές τους.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο των Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ
που με τόσο καλά λόγια με καλωσόρισε στις τάξεις των Συνταξιούχων και θα προσπαθήσω
όπως μπορώ να συνδράμω στις αξιόλογες δραστηριότητες του Συλλόγου μας.

Αλεξαντωνάκης Νίκος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σε συνεργασία με τα άλλα
Σωματεία των Μεταφορών, συνεχίζει μία προσπάθεια που άρχισε τον Σε-
πτέμβριο του 2017 για την επίλυση του θέματος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Κρατάμε συνεχώς το θέμα στην επικαιρότητα γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα και
δεν θα πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτό μέχρι να βρούμε την ενδεδειγ-

μένη λύση που είναι
η χορήγηση αυτού
του μικρού δώρου σε
αυτούς που για πάνω
από 30 χρόνια εργά-
στηκαν στις αστικές
συγκοινωνίες της
χώρας μας. 

Γεγονός είναι ότι
πολλές φορές υψώ-
νεται ένα τείχος
μπροστά μας καθώς

πολλές φορές οι αρμόδιοι φορείς όχι μόνο δεν απαντούν στα έγγραφα που
τους αποστέλλουμε, αποφεύγουν και να απαντήσουν στις τηλεφωνικές κλή-
σεις που τους κάνουμε. Έτσι στις συναντήσεις που επιδιώκουμε να έχουμε
μαζί τους τις πιο πολλές φορές βρίσκουν έναν λόγο ματαίωσης. Έχουμε μέχρι
σήμερα κάνει αρκετές συναντήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ. Όλοι όσους έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα
μας διαβεβαιώνουν ότι το αίτημά μας το βλέπουν από τη θετική πλευρά και
προσπαθούν να βρουν τον τρόπο επίλυσης, χωρίς να έχουμε κάτι το θετικό
μέχρι σήμερα.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους συναδέλφους μας
ότι όχι μόνο δεν θα εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας, αλλά θα επιμεί-
νουμε με πείσμα μέχρι τη στιγμή που θα πάρουμε από τους αρμόδιους φορείς
μία ξεκάθαρη απάντηση με την ελπίδα ότι αυτή η απάντηση θα είναι θετική.

Η Διοίκηση

του Γενικού Διευθυντή Λειτουργία της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., Νίκου Αλεξαντωνάκη

Ευχαριστήρια
Επιστολή

Ηλεκτρονικό εισιτήριο



Σ
υμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τότε που
ο πρώην Πρόεδρος του Σωματείου Συν-
ταξιούχων στον ΗΣΑΠ και νυν Πρόεδρος

του Μουσείου ΗΣΑΠ κ. Εμμανουήλ Φωτόπου-
λος πραγματοποίησε με συναδέλφους μας
συνταξιούχους την πρώτη εκδρομή – επίσκε-
ψη στο Πομακοχώρι Σμίνθη της Ξάνθης.

Αφορμή της επίσκεψης εκείνης και των άλ-
λων που ακολούθησαν υπήρξε μια εκπαιδευ-
τική επίσκεψη των μαθητών του Γυμνασίου
Σμίνθης στο Μουσείο του ΗΣΑΠ. Από τότε δη-
μιουργήθηκε μια σχέση φιλίας και αλληλοε-
κτίμησης που επισφραγίστηκε με την κατ’ έτος
επίσκεψη του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
στο ως άνω Πομακοχώρι και με τη βράβευση
των αριστούχων μαθητών του Γυμνασίου
Σμίνθης. Σε κάθε βραβευμένο μαθητή επιδί-
δεται σχετική πλακέτα και κάποιο χρηματικό
ποσό που προέρχεται από το ταμείο των συν-
ταξιούχων του ΗΣΑΠ.

Την ωραία πρωτοβουλία του κ. Φωτόπου-
λου, που εκτιμήθηκε και επικροτήθηκε από
όλους τους συναδέλφους, συνεχίζει σήμερα
με πολλή επιτυχία και ο νυν Πρόεδρος του Σω-
ματείου μας κ. Ευθύμιος Ρουσιάς, με την αει-
κίνητη Έφορο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κα.
Φωφώ Κουλοβασιλοπούλου, και τους λοι-
πούς συνεργάτες τους.

Η φετινή επίσκεψη και εκδήλωση τιμής για
τους αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου
Σμίνθης πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρί-
ου 2018 και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Σε
αυτή, όπως και στις προηγούμενες, έγιναν
σχετικές ομιλίες και τονίστηκαν οι εξαιρετικές

επιδόσεις των βραβευθέντων μαθητών στα μα-
θήματα, αλλά και η εν γένει άριστη συμπερι-
φορά τους μέσα και έξω από το σχολείο.

Κάθε χρόνο, στην καθιερωμένη πλέον αυτή
εκδήλωση, προσέρχεται και ο πρώην Διευ-
θυντής του Γυμνασίου Σμίνθης κ. Κωνσταν-
τίνος Δεληγιώργης, η παρουσία του οποίου
συγκινεί και εκτιμάται από όλη την κοινωνία
του χωριού.

Στους ομιλητές της εκδήλωσης περιλαμβά-
νεται πάντα και ο εκάστοτε Πρόεδρος του Σω-
ματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, όπως εφέτος
και ο νυν Πρόεδρός τους, κ. Ευθύμιος Ρου-
σιάς, ο οποίος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του
στους βραβευθέντες μαθητές, στους γονείς
τους και στην κοινωνία του χωριού γενικότερα
για την πρόοδό τους.

Θεώρησε υποχρέωσή του μάλιστα, όπως
είπε, να τους ευχαριστήσει ιδιαίτερα για την
ευγένειά τους, τη φιλοξενία τους και τα εγκάρ-
δια αισθήματά τους απέναντι στα μέλη του Σω-
ματείου μας.

Οι εκάστοτε εκδρομές και επισκέψεις στο
Πομακοχώρι Σμίνθη Ξάνθης και σε άλλα μέρη
της πατρίδας μας γίνονται πάντοτε με λεωφο-
ρείο, στο οποίο και τα 13 αυτά χρόνια που επι-
σκεπτόμαστε τη Σμίνθη, οδηγός είναι ο προσε-
κτικός και ευγενικός κ. Αργύρης Βιτώρος. Φέ-
τος μάλιστα η επίσκεψη συνέπεσε πολύ κοντά
με την ημέρα της εορτής του (1η Νοεμβρίου) σε

κέντρο που βρισκόμαστε στην Καστοριά και ο
αγαπητός Αργύρης έδειξε και τη γαλαντομία
του κερνώντας όλους με γλυκά και ποτά, ακόμη
και με σαμπάνιες. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά
και κάθε ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή.

Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν αναφερόμουν
στην άρτια οργάνωση και τον συντονισμό της εκ-
δρομής, για την επιτυχία της οποίας αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Ρουσιά
και στην Έφορο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κα.
Φωφώ Κουλοβασιλοπούλου, οι οποίοι έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους για να ευχαριστήσουν
τους συμμετέχοντες στην 4ήμερη εκδρομή (από
30/10 έως 2/11/2018). Και τα κατάφεραν άριστα,
αφού η ατμόσφαιρα που επικράτησε κατά τη
διάρκειά της ήταν πολύ ευχάριστη και συνοδεύ-
τηκε με χορούς και τραγούδια.

Εκφράζουμε την ευχή, όπως σε κάθε εκ-
δρομή του Σωματείου μας να είμαστε όλο και
περισσότεροι.

Το εκδρομικό μας γκρουπ, εκτός από το
Πομακοχώρι Σμίνθη, επισκέφτηκε τον Άγιο
Αχίλλειο Πρεσπών, τη Μικρή καθώς και Με-
γάλη Πρέσπα, το ακριτικό χωριό Ψαράδες, την
Καστοριά, την Παναγία Μαυριώτισσα Καστο-
ριάς και τον Λιμναίο οικισμό της Καστοριάς
που ανατρέχει σε 5.500 χρόνια π.Χ.

Ήταν πράγματι μια ωραία 4ήμερη εκδρομή
που μαζί με τις ενδιαφέρουσες γνώσεις και
εξαιρετικές εντυπώσεις, μας χάρισε και στιγ-
μές ψυχικής ανάτασης.

Συγχαρητήρια και πάλι στους πρωτοστα-
τούντες διοργανωτές της εκδρομής και Καλά
Χριστούγεννα σε όλους.
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Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

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.

Έλεος 
Φτάνει πια η
κατρακύλα, 
δεν πάει άλλο

Στην εποχή μας το θάψιμο είναι της μόδας
και φοριέται πολύ. Το θάψιμο πάντα άρεσε
και πουλούσε, αλλά τελευταία έχει γίνει κάτι
σαν μονομανία, που απλώνεται ραγδαία, λες
και είναι μεταδοτική ασθένεια. Όπου σταθείς
και όπου βρεθείς, ο ένας θάβει τον άλλο και
όλοι μαζί κάποιον ή κάποιους άλλους. Τώρα
με την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, οι-
κονομική και όχι μόνο, αντί να μετριαστεί το
θάβειν και να έχει να πει ο ένας για τον άλλο
έναν καλό λόγο, η μόδα να ρίχνουμε λάσπη
με το φτυάρι έχει ξεφύγει από τα όρια και το
σύνθημα που επικρατεί είναι ρίξε μια φτυα-
ριά καλή. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς,
πάνε κι έρχονται τα απόνερα της λάσπης και
μένεις άφωνος να παρακολουθείς όσα απεί-
ρου κάλλους διαδραματίζονται. Βλέπεις,
ακούς και παρακολουθείς πόσα κιλά χολής
χύνονται από αέρος καθημερινά, χωρίς καν
να κρατούνται τα προσχήματα όπως παλιά.
Τότε που μπορεί να έπεφτε το υπονοούμενο
και η μπηχτή, αλλά υπήρχε και κάποιο επί-
πεδο. Τώρα πλέον δεν υπάρχει ούτε μέτρο,
ούτε τίποτα, διαλέγουν κάθε φορά τον στόχο
τους και αρχίζουν να ρίχνουν κατά ριπάς, χω-
ρίς να υπολογίζουν προσωπικά δεδομένα,
χωρίς να σέβονται τίποτα και κανέναν. Με το
που δεν τους κάνει τη χάρη κάποιος να είναι
πειθήνιο όργανο τους, τον στήνουν στον τοίχο
και αρχίζουν να πυροβολούν. Το αξιοθαύμα-
στο σε αυτό το σκηνικό είναι ότι στόχος τους
γίνεται πολλές φορές αυτός που θεοποιού-
σαν μέχρι πρότινος. Από εκεί που τον είχαν
στο όπα-όπα, ξαφνικά κάνουν στροφή 180
μοιρών και δεν κωλώνουν πουθενά. Δεν τους
νοιάζει ότι η κοινωνία ψυλλιάζεται πως κάτι
δεν πάει καλά, αφού τη μία αποθεώνουν κά-
ποιον και την άλλη τον θάβουν. Τώρα τι ψά-
χνετε να βρείτε ψύλλους στα άχυρα; Ασφα-
λώς η βία, το μίσος, η κακία και η εγκλημα-
τικότητα είναι φαινόμενα που εμφανίστηκαν
μαζί με τον άνθρωπο. Δεν έγιναν όμως προ-
σπάθειες να δαμάσουν αυτά τα φαινόμενα
αλλά τουναντίον τα καλλιέργησαν και τα εμ-
πέδωσαν πιο πολύ στην κοινωνία.

Τα αίτια πολλά, η ανεργία, η φτώχεια, ο
κλονισμός του δεσμού της οικογένειας, η έλ-
λειψη ιδανικών, η κρίση των ηθικών αξιών,
ο μη σεβασμός της προσωπικότητας του άλ-
λου, η έλλειψη ανθρωπιάς και άλλα πολλά.

Το σύνθημα «άρξατε πυρ» το δίνει ο αρ-
χηγός της παρέας στα πρωτοπαλίκαρα και
μετά γίνεται κόλαση. Το παιχνίδι έχει αγριέ-
ψει πολύ, δεν υπάρχει κανένας οίκτος, κα-
νένα μέτρο, καμία ηθική. Τόσο που τρομάζεις
πια καθώς γίνονται ανελέητες επιθέσεις κά-
τω από τη μέση, δεν σταματούν πουθενά και
αντί να ντρέπονται, καμαρώνουν και χαμογε-
λούν χαιρέκακα, καγχάζουν νομίζοντας πως
έτσι ανεβάζουν τις μετοχές τους, μα το μόνο
που πετυχαίνουν τελικά είναι να γίνονται
γραφικοί, εκτός από εξαιρετικά εμπαθείς.

Κάθε ευφυής φόνος συνεπάγεται εκμετάλ-
λευση, πόνο και στο τέλος τραγωδία. Θε-
ωρώ ότι σ’ αυτή τη χώρα οι εξελίξεις των

πραγμάτων οδηγούν καθημερινά σε τέτοιες κα-
ταστάσεις.

Διάβασα πρόσφατα ένα ενδιαφέρον άρθρο
σχετικά με το «σύνδρομο της ραγισμένης καρ-
διάς», της ψυχολόγου και επικοινωνιολόγου
Μαρίας Μπάδας και δεν κρύβω ότι πραγματικά
με εντυπωσίασε. Αναφέρει λοιπόν ότι το άκου-
σμα κακών μαντάτων μπορεί στην πραγματικό-
τητα να μας «ραγίσει την καρδιά». Τα συμπτώ-
ματα μιμούνται εκείνα του εμφράγματος όπως
η στηθάγχη και η δύσπνοια. Έχουν γίνει έρευνες
που έχουν αποδείξει πως συνδέονται με το
στρες, μπορούν να πληγώσουν την καρδιά και

ότι οι ασθενείς μπορεί να υποφέρουν πολλές
μέρες. Και αναρωτιέμαι πόσες φορές στα τελευ-
ταία δέκα χρόνια έχει υποστεί ο Ελληνικός λαός
τέτοιες καταστάσεις; Πόσες φορές νιώθει η ζωή
του να είναι στην απόλυτη ανασφάλεια; Πόσες
φορές έχει ακούσει και διαβάσει ότι πρέπει να
υποστεί καταστάσεις που κάποιοι άλλοι θεω-
ρούν ότι είναι δεδομένο και φυσιολογικό να
ζουν στην καθημερινότητά τους; Ο κόσμος μας
είναι σε πλήρη αποσύνθεση!

Γεμίσαμε απίστευτα τέλεια κέρινα ομοιώμα-
τα χωρίς ουσία. Υποκρισία στην απόλυτη ευρη-
ματικότητα.

Δυστυχώς «πολλές ραγισμένες καρδιές» χω-
ρίς κανείς να νοιάζεται. Χωρίς κανείς να νιώθει
την ανάγκη να δώσει λίγη χαρά. Μόνο δυσκο-

λίες, μειώσεις συντάξεων, περισσότερους φό-
ρους, λιγότερη αξιοπρέπεια και ισοπέδωση
αξιών.

Κι όμως λένε η εκδοχή του κόσμου είναι να
ικανοποιεί την συναισθηματική πλευρά της ζωής.

Ο γνωστός φιλόσοφος Σωκράτης (469 – 399
π.Χ.) αναφέρει ότι:

«Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος αν δρας
αντίθετα με όσα πιστεύεις».

Δήλωνε ότι άκουγε μέσα του μία φωνή, την
οποία ονόμαζε «δαιμόνιο» και του αναγόρευε
να πράττει αντίθετα σ’ αυτά που πίστευε. Δεν
μπορείς να είσαι ευτυχισμένος! Συχνά ρωτούσε
τους συμπολίτες του: «Δεν ντρέπεστε για την
προθυμία σας να αποκτήσετε όσο πιο πολλά
πλούτη, φήμη και τιμές γίνεται, αλλά δεν νοι-
άζεστε το ίδιο για την σοφία, ή την αλήθεια ή για
την καλύτερη κατάσταση της ψυχής σας;».

Το ίδιο ρωτάω και τους πολιτικούς μας. Πί-
στευε επίσης ότι δεν πρέπει να κάνουμε κακό
στους γονείς μας και στην πατρίδα μας! Αυτό
όμως κάνουν, ακριβώς, χωρίς τύψεις και προ-
βληματισμό!

Αφιερώνω ένα ποίημα του Χόρχε Λούις
Μπόρχες που λέει:
«Οι χάρες σου, οι θρίαμβοί σου και οι επιτυχίες

σου είναι και δικές μου.
Όμως ειλικρινά απολαμβάνω όταν σε βλέπω ευ-

τυχισμένο.
Δεν μπορώ να αποτρέψω τις οδύνες σου
όταν σου σκίζουν την καρδιά
όμως μπορώ να κλάψω μαζί σου και να μαζέψω

τα κομμάτια της
για την φτιάξουμε πιο δυνατή».

Της Κωστούλας Μανταγά, 
Εκπαιδευτικού, (κόρη του πρώην 

του συναδέλφου μας Γιώργου Μανταγά)

Πολιτιστική επίσκεψη
στο Πομακοχώρι του Ν. Ξάνθης

Κατάθεση… «καρδιάς»

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Του Χαράλαμπου Παπαθεοδώρου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Προσφέρω το συμβολικό ποσό των 20 ευρώ στο ταμείο του Συλλόγου Συνταξι-
ούχων ΗΣΑΠ, εις Μνήμη των Ελληνοπαίδων Ηρώων πεσόντων υπέρ πατρίδος στο
Ύψωμα 731 ευρισκόμενο 20χλμ. από την Κλεισούρα της Βορείου Ηπείρου στο διά-
στημα από 9 έως 26 Μαρτίου 1941.

Ένας από τους ηρωικά πεσόντες στις μάχες εκείνες, υπήρξε και ο Λοχίας 13ου

Σώματος Πεζικού Κοντόλαιμος Νικόλαος που απεβίωσε την 23/07/1941 στο ύψωμα
Σπαντάρτ σε υψόμετρο 1.100 μέτρων. Υπήρξε γιος του Μοσχατιώτη πρώην συνα-
δέλφου μας Κοντόλαιμου Ιωάννη, εργαζόμενου στους τότε ΕΗΣ.

Είθε η θυσία τους να αποτελεί αιώνιο λαμπρό παράδειγμα Φιλοπατρίας & αυ-
τοθυσίας υπέρ Πίστεως και Πατρίδος για όλες τις επόμενες γενιές Ελλήνων και οι
αγνές ψυχές τους να βρουν την αιώνια γαλήνη…

Αθάνατοι!
Εν Μοσχάτω 22 Νοεμβρίου 2018

Προσφορά ψυχής Του Λεωνίδα Φρίμα
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
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Αυτός ήταν ο τίτλος της Εφημερίδας
«Ελευθεροτυπία», στις 20 Αυγούστου
1980 και είχε προκύψει από μία συνέν-

τευξη που είχα δώσει ως Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ, στην Δημο-
σιογράφο κα. Βάσω Βασιλαδειώτη, αλλά και
από την επίσκεψή της στους χώρους των απο-
δυτηρίων και εργαστηρίου της Συντήρησης Σι-
δηροδρόμου στον Πειραιά.

Η συνέντευξη αυτή είχε δημιουργήσει μεγά-
λη αίσθηση όχι μόνο στους εργαζόμενους των
ΗΣΑΠ και στην κοινή γνώμη, αλλά και στη Βου-
λή, όπως φαίνεται στα Πρακτικά των συζητήσε-
ων του Νόμου για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ.

Ο κ. Πασσάς ήταν ο δεύτερος Γενικός Διευ-
θυντής της Εταιρίας, από την ημέρα που η Εται-
ρία κρατικοποιήθηκε και από ΕΗΣ έγινε ΗΣΑΠ.

Υπουργός Συγκοινωνιών ήταν ο Απόστρατος
Ναύαρχος κ. Παπαδώγκωνας, ο οποίος φρόν-
τιζε όπως ελέγετο τότε, να τοποθετεί και άλ-
λους Απόστρατους σε θέσεις Διευθυντών σε
διάφορες Εταιρίες.

Ήταν και είναι μια τακτική που τηρούν και
εφαρμόζουν όλοι οι Υπουργοί χωρίς εξαίρεση,
το να διορίζουν φίλους ή κομματικά στελέχη,
γιατί αυτό εξυπηρετεί το κόμμα, τους ίδιους τους
Υπουργούς και την εκλογική τους πελατεία.

Εάν βρεθείτε στον 7ο όροφο των γραφείων
της Γενικής Διεύθυνσης, θα δείτε έναν πίνακα
στον οποίο αναγράφονται όλα τα ονόματα των
Γενικών Διευθυντών και Διευθυνόντων Συμβού-
λων από το 1976, όλοι τους κομματικά στελέχη.

Τον είχε φτιάξει κάποιος από αυτούς, για να
μοστράρει το όνομά του, ο κύριος αυτός δεν
φρόντισε να μάθει, γιατί δεν τον ενδιέφερε, ότι
η Εταιρία στην οποία είχε διοριστεί πρωτολει-
τούργησε στις 27 Φεβρουαρίου του 1869 και
όχι το 1976, αυτό που είχε την μεγαλύτερη αξία
γι’ αυτόν, ήταν να γραφτεί το όνομά του στον
πίνακα και όχι η προϊστορία της Εταιρίας.

Ήταν όπως και οι προηγούμενοι περαστικός
στη Διοίκηση της Εταιρίας, με μοναδικό προ-
σόν, κομματικό στέλεχος και φίλος Υπουργού.

Για να έρθω τώρα στον κ. Πασσά. Ο κ. Πασ-
σάς από την πρώτη ημέρα που δέχτηκε το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου που είχε
προκύψει από τις εκλογές της 6ης Φεβρουαρί-
ου 1980 με Πρόεδρο τον Ανδρέα Αντωνακό-
πουλο, Αντιπρόεδρο τον Κώστα Ζωγράφο, Γε-
νικό Γραμματέα τον Μανώλη Φωτόπουλο, Τα-
μία τον Δημήτρη Δημητρίου και μέλη τους:
Αντώνη Χρυσοβέργη, Κίμωνα Χαραλαμπόπου-
λο, Γιώργο Σοφιανό, Χρήστο Νιαρχάκο, Γιώρ-
γο Κοντονικολή, Ανδρέα Λάϊο, Γιάννη Λυκου-
ριώτη.

Έδειξε τις προθέσεις του, όχι μόνο δεν έλυ-
σε κανένα πρόβλημα και κύρια εκείνων που εί-
χαν σχέση με τις συνθήκες εργασίας, μέτρα
ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, δεν
ήθελε ούτε να μας βλέπει, ενώ ταυτόχρονα δη-
μιουργούσε νέα με προκλητικές προαγωγές
ημετέρων στη Γενική Διεύθυνση τις οποίες αρ-
γότερα κατάργησε ο κ. Γούναρης.

Οι αντιπαραθέσεις μας για το θέμα των συν-
θηκών εργασίας, των μέτρων ασφάλειας, του
πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού και των μι-
σθών πείνας, ήταν πάρα πολλές. Οι δε Διευθυν-
τές και οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες φοβούμε-
νοι και αυτοί, με το ζόρι συζητούσαν μαζί μας,
για να μην εκτεθούν.

Ο κ. Πασσάς λοιπόν και η κομματική παρέα
του, είχαν την εντύπωση ότι με αυτόν τον τρόπο
και με λίγη τρομοκρατία στους χώρους δου-
λειάς, θα δημιουργούσαν προβλήματα στη νέα

Διοίκηση του Σωματείου και ότι θα στρέψουν
τους εργαζόμενους εναντίον μας, γι’ αυτό και
έλεγαν ότι το πολύ σε δύο μήνες θα ρίξουν τη
Διοίκηση και ότι θα πάμε σε νέες εκλογές.

Απεργίες δεν μπορούσαμε να κάνουμε γιατί
όπως μας είχαν πληροφορήσει θα μας έκαναν
Λοκ-Άουτ, δηλαδή ανταπεργία με τον Νόμο
που είχε ψηφίσει, ο τότε Υπουργός Εργασίας
Λάσκαρης.

Αυτό το είχαν κάνει στα Τρόλεϊ, με αποτέ-
λεσμα οι εργαζόμενοι να μείνουν απλήρωτοι
για 3 μήνες.

Τότε αποφασίσαμε να κάνουμε τεκμηριω-
μένες και καλά οργανωμένες κινητοποιήσεις
στους χώρους της Συντήρησης, της Επισκευής
και γενικά σε όλο το Εργοστάσιο και στις Ομά-
δες Εργατών Γραμμής, με κυρίαρχα αιτήματα,
συνθήκες εργασίας, μέτρα ασφάλειας, υγιεινής
και προστασίας των εργαζομένων, σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Επιθεώρησης Εργασίας Πει-
ραιά, στην οποία είχαμε προσφύγει, αλλά και
του Κανονισμού Ασφαλείας Σιδηροδρόμου.

Ο κ. Πασσάς, οι συνεργάτες και φίλοι του
βρέθηκαν σε αδιέξοδο, γιατί δεν γινόντουσαν
οι προβλεπόμενες επισκευές και συντηρήσεις
των συρμών και γιατί η Διοίκηση του Σωματεί-
ου όταν διαπίστωνε ότι δεν εφάρμοζαν τις υπο-
δείξεις της Επιθεώρησης Εργασίας και του Κα-
νονισμού Ασφαλείας Σιδηροδρόμου, επέμβαι-
ναν άμεσα.

Αποτέλεσμα των ενεργειών και των παρεμ-
βάσεων ήταν να μην μπορούν να κυκλοφορή-
σουν οι συρμοί που χρειαζόντουσαν για να γί-
νεται συγκοινωνία μέχρι την Κηφισιά.

Τότε αποφάσισαν να κάνουν συγκοινωνία
μέχρι τα Πατήσια.

Αυτό κράτησε για 45 ημέρες και είχε ως
αποτέλεσμα, να γίνονται κινητοποιήσεις δια-
μαρτυρίας των κατοίκων της Ν. Ιωνίας, του
Ηρακλείου, του Αμαρουσίου και της Κηφι-
σιάς, με συγκεντρώσεις και πορείες, στις οποί-
ες μας καλούσαν και συμμετείχαμε.

Είχαμε το επιβατικό κοινό που εξυπηρετού-
σαμε, δίπλα μας.

Ο δε Ημερήσιος Τύπος κάθε μέρα έγραφε
χωρίς ποτέ να καταφερθεί στους εργαζόμε-
νους. Όλοι μιλούσαν και έγραφαν για το πεπα-
λαιωμένο Τροχαίο Υλικό.

Τότε αναγκάστηκε ο Υπουργός Συγκοινω-
νιών κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος να καλέσει
τη Διοίκηση του Σωματείου στο Υπουργείο, χω-
ρίς όμως κανένα αποτέλεσμα, γιατί όπως πλη-
ροφορηθήκαμε αργότερα, επέμβαινε ο Λάσκα-
ρης, για να μην λυθεί κανένα από τα προβλή-
ματά μας και αυτό γιατί δεν έλεγχε τη Διοίκηση
του Σωματείου αλλά και γιατί οι πρώτες δηλώ-
σεις του Υπουργού Συγκοινωνιών ήταν ότι θα
καταργήσει τα Πράσινα Λεωφορεία και θα τα
βάψει μπλε, γιατί ήταν ζημιογόνα για την Εται-
ρία, αυτά του είχαν πει και αυτά έλεγε.

Η αντίδρασή μας ήταν άμεση, σηκωθήκαμε

να φύγουμε, γιατί με την κατάργηση των Πρά-
σινων Λεωφορείων όπως υπολογίζαμε τότε, θα
χανόντουσαν περίπου 700 θέσεις εργασίας
(οδηγοί, εισπράκτορες, ελεγκτές, σταθμάρχες,
διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικό προσωπικό στα
λεωφορεία και στο Εργοστάσιο που απασχο-
λούντο με εργασίες των Πράσινων Λεωφορεί-
ων) και αντιστοιχούσαν σε 700 χαμένες ασφα-
λιστικές εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων και
Αλληλοβοήθειας.

Ο Υπουργός μπροστά στο αδιέξοδο που δη-
μιουργήθηκε, υπαναχώρησε και όχι μόνο δεν ξα-
νασυζήτησε για κατάργηση των Πράσινων Λεω-
φορείων, αλλά συμπεριέλαβε και τους εργαζό-
μενους στα Λεωφορεία στις οικονομικές ρυθμί-
σεις-παροχές που μας είχε προτείνει και έκανε.

Πρόεδρος τότε στο Σωματείο των Πράσινων
Λεωφορείων ήταν ο Σωκράτης Μπούνταλης ο
οποίος ξέρει πολλά και κάποτε θα πρέπει να
μιλήσει και να πει τα πράγματα με το όνομά
τους, δηλαδή το ποιοι κατάργησαν τα Πράσινα
Λεωφορεία και τα χάρισαν στον Κολλά, αλλά
και το ποιοι συνεργάστηκαν και στάθηκαν δί-
πλα του στους αγώνες που έκανε για το προ-
σωπικό των Λεωφορείων μαζί με τον Νίκο
Σπύρου και τον Πέτρο Μαριόλη.

Τα Χριστούγεννα όμως πλησίαζαν και λύση
στον ορίζοντα δεν φαινότανε, οι διαμαρτυρίες
του επιβατικού κοινού όλο και μεγάλωναν γιατί
τα τραίνα δεν πήγαιναν στην Κηφισιά.

Τελικά η λύση δόθηκε από τον τότε Πρωθυ-
πουργό κ. Ράλλη, ο οποίος μας κάλεσε στο
γραφείο του.

Στη συνάντηση αυτή εκτός από τη Διοίκηση
του Σωματείου και τη Διοίκηση των Πράσινων
Λεωφορείων είχαν παραβρεθεί:

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Παναγιωτό-
πουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας κ.
Πασσάς, μελή του Διοικητικού Συμβουλίου και
Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Υπουργείου και
της Εταιρίας.

Ο κ. Ράλλης αφού μας έδωσε συγχαρητήρια
για τον αγώνα που κάναμε γιατί είχε διαπιστώ-
σει ότι δεν ήταν κομματικά υποκινούμενος, μας
είπε:

«Να πάρετε τώρα αυτά που σας δίνει ο
Υπουργός, θα σας αλλάξω τον Γενικό Διευ-
θυντή και τον Ιανουάριο να υπογράψετε Συλ-
λογική Σύμβαση και να λύσετε τα προβλήματα
που σας απασχολούν. Συνεδριάστε και απο-
φασίστε, άλλα περιθώρια διαλόγου δεν έχετε.
Τα τραίνα πρέπει να πάνε στην Κηφισιά».

Βγήκαμε από το Γραφείο του Πρωθυπουρ-
γού και αφού το συζητήσαμε αποφασίσαμε
αναστολή των κινητοποιήσεων μας.

Υπήρξαν βέβαια και κάποιες φωνές οι οποί-
ες έλεγαν να συνεχίσουμε, ήταν εκείνοι οι
οποίοι δεν είχαν καμία συμμετοχή στους αγώ-
νες που κάναμε.

Τους αγνοήσαμε και συνεχίσαμε. Τα τραίνα
πήγαν στην Κηφισιά.

Νέος Γενικός Διευθυντής διορίστηκε ο κ.
Κωνσταντίνος Γούναρης.

Το 1981 υπογράψαμε δυο Συλλογικές Συμ-
βάσεις.

Οι μισθοί σε πάρα πολλές περιπτώσεις τε-
τραπλασιάστηκαν και λύθηκαν πάρα πολλά
προβλήματα, εργασιακά, θεσμικά, ασφάλειας
και υγιεινής.

Οι Αγώνες μας είχαν δικαιωθεί και στους ερ-
γασιακούς χώρους επανήλθε εργασιακή ειρήνη.

Ο Αγώνας των 45 ημερών έγραψε την δική
του ιστορία, στο συνδικαλιστικό κίνημα των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.

Όταν ολοκληρώσω την ταξινόμηση του προ-
σωπικού μου Συνδικαλιστικού Αρχείου θα επα-
νέλθω δημοσιεύοντας αποσπάσματα από Ανα-
κοινώσεις, Διαταγές και Πρακτικά της Βουλής.

Τελειώνοντας τη μικρή αυτή αφήγηση για
τον ανεπανάληπτο Αγώνα των 45 ημερών, αι-
σθάνομαι την υποχρέωση να αναφερθώ στους
συναδέλφους:

Σπύρο Παραμπάτη, Κίμωνα Χαραλαμπό-
πουλο, Δημήτρη Δημητρίου, Κώστα Ζωγράφο,
Σπύρο Αναστασίνη και Ηλία Ξιαρχογιαννό-
πουλο με τους οποίους μαζί ξεκινήσαμε, μαζί
οργανώσαμε και μαζί τελειώσαμε των Αγώνα
αυτόν στους χώρους του Εργοστασίου, της Συν-
τήρησης και στην Γραμμή.

Και τέλος θα πρέπει να αναφερθώ στους
Δημήτρη Βαλαχή, Νίκο Σκουλαρώτη, Παύλο
Σταματίου Παναγή Χαροκόπο, Βασίλη Χατζη-
πλή, Γιώργο Βούλγαρη, Δημήτρη Αναστασό-
πουλο, Βασίλη Αντωνακόπουλο και Αριστο-
τέλη Λάζαρη οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο
μας βοήθησαν και μας συμπαραστάθηκαν φα-
νερά και κρυφά.

Οι δε εργαζόμενοι στους χώρους του Εργο-
στασίου, της Συντήρησης, του Αποκλεισμού και
στη Γραμμή, εάν δεν ήταν δίπλα στο Σωματείο,
δεν μας πίστευαν και δεν μας βοηθούσαν, δεν
επρόκειτο να κερδίσουμε τίποτα.

Θα ήταν ένας καταδικασμένος σε αποτυχία
Αγώνας.
Υστερόγραφο 1

Έχουν περάσει 38 χρόνια από τον ανεπα-
νάληπτο Αγώνα των 45 ημερών και δεν μπό-
ρεσα όλα αυτά τα χρόνια, αν και το επιδίωξα,
να μάθω το ποιος ήταν αυτός ο «φωστήρας»
που είχε προτείνει στον κ. Πασσά, να κάνουν
συγκοινωνία μέχρι τα Πατήσια.

Εάν κάποιος από τους παλαιούς Μηχανι-
κούς και Υπηρεσιακούς Παράγοντες της επο-
χής εκείνης γνωρίζει κάτι σχετικό ας το πει,
θα έχει ενδιαφέρον.
Υστερόγραφο 2

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την επέ-
κταση του Μουσείου, έγινε εκκαθάριση του Αρ-
χείου της Διεύθυνσης Έλξεως το οποίο βρισκό-
τανε σε χώρους γραφείων που παραχωρήθη-
καν στο Μουσείο.

Τότε πέταγαν στους κάδους απορριμμάτων
διάφορα έντυπα, χαρτιά και βιβλία τα οποία θε-
ωρούσαν άχρηστα, πολλά εκ των οποίων μάζεψα
γιατί για εμένα και το Μουσείο ήταν χρήσιμα.

Μέσα σε αυτά ήταν και αρκετά Πρακτικά
Συμβουλίων των Διευθυντών Έλξεως, Γραμ-
μής, Εκμετάλλευσης και Λεωφορείων και συγ-
καλούσε ο κ. Πασσάς.

Τα Συμβούλια αυτά γινόντουσαν κάθε βδο-
μάδα, όταν ξεφύλλισα και διάβασα μερικά από
αυτά, αναθεώρησα την αρνητική γνώμη που εί-
χα για τον κ. Πασσά, όταν διαπίστωσα ότι προ-
σπαθούσε να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά,
μπορεί να μην τα κατάφερε, έκανε όμως προ-
σπάθειες και αυτό το αναγνωρίζω, γι ’αυτό και
τον βγάζω από το κάδρο των «περαστικών και
αδιάφορων που διοίκησαν και Διοικούν την
Εταιρία».

Για την Ιστορία σε επόμενες εκδόσεις του
«Ηλεκτρικού» θα δημοσιεύσω αποσπάσματα
από αυτά τα Πρακτικά.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 38 ΧΡΟΝΙΑ

«Ένας ναύαρχος διευθύνει τα τραίνα»
Του Μανώλη Φωτόπουλου

Προέδρου του Μουσείου
και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
από το 1994 έως τις 27 Μαρτίου 2012
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30 Σεπτεμβρίου Επιδρομή του Ρουβίκωνα στο σπίτι του
Αμερικανού Πρεσβευτή

30 Σεπτεμβρίου Πληγές και αγνοούμενους άφησε πίσω το
κυκλώνας Ζορμπάς. Τρεις αγνοούμενοι
πολλές υλικές ζημιές σε πολλές περιοχές
της χώρας

30 Σεπτεμβρίου Στους 832 έχουν φθάσει οι νεκροί στην
Ινδονησία από τον σεισμό των 7,5 Ρίχτερ
και από το τσουνάμι που ακολούθησε

30 Σεπτεμβρίου Δημοψήφισμα στα Σκόπια για τη συνθήκη
που υπογράφτηκε μεταξύ Ελλάδος και
Σκοπίων στις Πρέσπες. Ποσοστό συμμε-
τοχής 36,8%. ΝΑΙ 91,39%, ΟΧΙ 5,62%

1η Οκτωβρίου 29χρονος φοιτητής της Ιατρικής πυροβό-
λησε και σκότωσε την 11χρονη ετεροθαλή
αδελφή του στο Άργος και κατόπιν αυτο-
κτόνησε

1η Οκτωβρίου Στην Γερμανία για επίσημη επίσκεψη ο
Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν

2 Οκτωβρίου Καθηγητής των ΤΕΙ Σερρών και δύο ιδιώ-
τες ιδιοκτήτες φροντιστηρίων συνελή-
φθησαν γιατί αποσπούσαν πάσης φύσεως
ανταλλάγματα από φοιτητές για να έχουν
μία καλή βαθμολογία

2 Οκτωβρίου Στο Προξενείο της Σαουδικής Αραβίας
στην Κωνσταντινούπολη δολοφονήθηκε ο
δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι κάτω
από άγνωστες συνθήκες.

3 Οκτωβρίου Μαύρη Τετάρτη στο Χρηματιστήριο. Πτώ-
ση τιμών 3,65%

4 Οκτωβρίου Βιάστηκε και δολοφονήθηκε η Βουλγάρα
δημοσιογράφος Βικτώρια Μαρίνοβα. Είχε
καταγγείλει διαφθορά και διασπάθιση
κοινοτικών κονδυλίων

4 Οκτωβρίου Στους 1407 έφθασαν οι νεκροί από τον
σεισμό και το τσουνάμι που έπληξε την
Ινδονησία

5 Οκτωβρίου Έφυγε από τη ζωή η διάσημη Ισπανίδα
σοπράνο Μονσεράτ Καμπαγιέ σε ηλικία
85 ετών

7 Οκτωβρίου Καταφύγιο μεταναστών έγινε η Πλατεία
Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη

7 Οκτωβρίου Στην Ασία ο Υπουργός Οικονομικών Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος, ψάχνει για επενδυ-
τές και δίνει ελπίδες για τις συντάξεις

7 Οκτωβρίου Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ταϊτή 11 οι νεκροί
8 Οκτωβρίου Η ιταλική οικονομία βουλιάζει. Στα χαρα-

κώματα Ιταλία – Ευρωπαϊκή Ένωση
8 Οκτωβρίου Επίθεση κουκουλοφόρων στο Πεδίο του

Άρεως εναντίον πεζών αστυνομικών
9 Οκτωβρίου Στα 44 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο

ήρωας της Λέσβου Κυριάκος Παπαδό-
πουλος Αξιωματικός του Λιμενικού. Είχε
σώσει πάνω από πέντε χιλιάδες πρόσφυ-
γες και μετανάστες

9 Οκτωβρίου Συνδιάσκεψη στην Ελούντα του Πρωθυ-
πουργού της Ελλάδας με τους προέδρους
Κύπρου και Ισραήλ

10 Οκτωβρίου Γραφείο στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθή-
νας, άνοιξε ο Ρουβίκωνας για να δέχεται
το κοινό του

10 Οκτωβρίου Ο Πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ Βάλτε
Σταϊνμόγιερ στην Αθήνα προσκεκλημένος
του Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου.

10 Οκτωβρίου Τρεις γυναίκες βρέθηκαν μαχαιρωμένες
στον Έβρο

10 Οκτωβρίου Άνω κάτω η κυβέρνηση με τις δηλώσεις
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

10 Οκτωβρίου Η Υπουργός Εργασίας κα. Έφη Αχτσιό-
γλου δήλωσε ότι η επαναφορά των δώ-
ρων είναι μέσα στην ατζέντα της κυβέρ-
νησης

12 Οκτωβρίου Άφησαν ελεύθερο οι Τούρκοι τον Αμερι-
κάνο Πάστορα Άντριου Μπράνσον, ο
οποίος είχε κατηγορηθεί για τρομοκρατία

12 Οκτωβρίου Κλιμακώνεται ο «ιερός πόλεμος» μεταξύ
Οικουμενικού Πατριάρχη και του Ρώσου
Πατριάρχη

13 Οκτωβρίου Τραγωδία στην Καβάλα 11 μετανάστες
βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο, καή-
καν ζωντανοί σε μετωπική σύγκρουση

15 Οκτωβρίου Συντριβή της Μέρκελ στις εκλογές στην
Βαυαρία

15 Οκτωβρίου Επιδρομή με καλάσνικοφ 50 αναρχικών
στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, προ-
ξένησαν σοβαρές ζημιές. 4 αστυνομικοί
τραυματίες, καμία αντίδραση από την κυ-
βέρνηση

15 Οκτωβρίου Διακόπτονται τα δρομολόγια των ΤΡΑΜ
στο τμήμα Κασομούλη – Σύνταγμα λόγω

σοβαρής διάβρωσης στην κοίτη του Ιλισού
17 Οκτωβρίου Ο Ρουβίκωνας βάζει λουκέτο στην Φιλο-

σοφική Σχολή
18 Οκτωβρίου Τραγωδία από έκρηξη σε εργοστάσιο

στην Αγία Πετρούπολη
18 Οκτωβρίου 80 βουλευτές των Σκοπίων ψήφισαν την

Συνθήκη των Πρεσπών
19 Οκτωβρίου Έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό κ.

Αλέξη Τσίπρα η παραίτηση του Υπουργού
Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά

21 Οκτωβρίου Επίθεση στην Πρεσβεία του Καναδά έκα-
ναν οι αναρχικοί

21 Οκτωβρίου Νικητής στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς
21 Οκτωβρίου Επίθεση δέχτηκαν τα ΜΑΤ από κουκου-

λοφόρους στα Εξάρχεια
22 Οκτωβρίου Τραγωδία στο Αιγαίο. Βυθίστηκε πλοιάριο

που μετέφερε από 30 πρόσφυγες 50 μέ-
τρα από την Αλικαρνασσό

23 Οκτωβρίου Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρώην
Υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύ-
ζυγός του

26 Οκτωβρίου Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην περιοχή της Ζα-
κύνθου. Μόνο υλικές ζημιές υπάρχουν

27 Οκτωβρίου Οχηματαγωγό προσάραξε στην περιοχή
της Καμένης στην Σαντορίνη

27 Οκτωβρίου Μακελειό στην Πενσυλβάνια μέσα σε συ-
ναγωγή πιστών. Ένοπλος σκότωσε 11,
τραυμάτισε 6

28 Οκτωβρίου Δύο η ώρα το πρωί σίγησε το MEGA μετά
από 29 χρόνια λειτουργίας

28 Οκτωβρίου Ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα πα-
ρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση
στην Θεσσαλονίκη

29 Οκτωβρίου Στην Κεφαλονιά ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρ-
τζιο Ματαρέλα, προσκύνημα στον τόπο
όπου οι Γερμανοί σφαγίασαν την Ιταλική
Μεραρχία Άκουϊ το φθινόπωρο του 1943

29 Οκτωβρίου Μαθητικά συλλαλητήρια με συγκρούσεις
μεταξύ ομάδων κουκουλοφόρων και
αστυνομικών των ΜΑΤ

29 Οκτωβρίου Τέλος εποχής για την Μέρκελ, ανακοίνω-
σε την αποχώρησή της από το Χριστιανο-
δημοκρατικό Κόμμα

1η Νοεμβρίου Μεγάλη βουτιά έκανε ο Γενικός Δείκτης
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σημείωσε
πτώση 3,25%

2 Νοεμβρίου Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος Πετρό-
πουλος έκανε τη δήλωση: «Θα εφαρμό-
σουμε την απόφαση του Σ.τ.Ε για τα ανα-
δρομικά»

2 Νοεμβρίου Παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Λευτέρης
Πετρούνιας

2 Νοεμβρίου Εισβολή του Ρουβίκωνα στην Πρεσβεία
της Αργεντινής

2 Νοεμβρίου 15 νεκροί από πτώση λεωφορείου από γέ-
φυρα στην Κίνα

2 Νοεμβρίου Μέλη του Ρουβίκωνα επισκέφτηκαν την
Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα

4 Νοεμβρίου Κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία μέχρι στιγ-
μής 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

5 Νοεμβρίου Επίθεση με ξύλα και πέτρες κουκουλο-
φόρων κατά περιπολικού της Αστυνομίας

5 Νοεμβρίου 124 κτίρια στην Ζάκυνθο κρίθηκαν προ-
σωρινά ακατάλληλα από τον σεισμό που
έπληξε το νησί στις 26 Οκτωβρίου

6 Νοεμβρίου Οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική
απέδωσαν την πλειοψηφία στη βουλή των
Αντιπροσώπων στους Δημοκρατικούς

7 Νοεμβρίου Τραγωδία στην Καλιφόρνια. Πρώην πεζο-
ναύτης μέσα σε μπαρ σκότωσε 13 θαμώ-
νες. Ο δράστης αυτοκτόνησε

7 Νοεμβρίου Εξακρίβωση στοιχείων έκαναν μέλη του
Ρουβίκωνα σε αστυνομικούς με πολιτικά

8 Νοεμβρίου Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Κώστα
Κατσίφα στους Βουλιαράτες της Αλβανίας

8 Νοεμβρίου Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη
Τσίπρα είχε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
για το εκκλησιαστικό

8 Νοεμβρίου Κατέρρευσε ταβάνι στο Νοσοκομείο Νί-
καιας, τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά
μία γυναίκα

8 Νοεμβρίου Ο Ευρωβουλευτής των Γερμανών Χρι-
στιανοκοινωνιστών Μάνφρεντ Βέμπερ
ανακηρύχθηκε επισήμως να είναι επικε-
φαλής της Ευρωπαϊκής Δεξιάς για να πά-
ρει τη θέση του Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ

9 Νοεμβρίου Μαθητές – φοιτητές και καθηγητές εισέ-
βαλαν στο Υπουργείο Παιδείας. Όμως ο
Υπουργός ήταν άφαντος

9 Νοεμβρίου Έπεσε γέφυρα στην Καβάλα ευτυχώς χω-
ρίς θύματα

9 Νοεμβρίου Εξηγήσεις ζήτησε ο Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος από την Πρόξενο της Ελλάδας
στην Κωνσταντινούπολη για το εκκλησια-
στικό θέμα που προέκυψε

9 Νοεμβρίου Σε τροχιά σύγκρουσης Βαρθολομαίος –
Ιερώνυμος

9 Νοεμβρίου Αναρμόδιος δηλώνει τώρα ο πρώην σκλη-
ρός άνδρας του Δ.Ν.Τ. κ. Πολ Τόμσεν και
προτρέπει να τα βρουν οι Έλληνες με τους
Ευρωπαίους

10 Νοεμβρίου Φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια πολ-
λοί οι νεκροί και οι αγνοούμενοι, 7 χιλιά-
δες σπίτια έγιναν στάχτη

10 Νοεμβρίου Καταστροφικές πλημμύρες στην Ιορδανία
11 οι νεκροί

11 Νοεμβρίου 55.000 δρομείς συμμετείχαν στον 36ο
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Πρώ-
τος στους άνδρες Ο Κενυάτης Μπρίμιν
Μισόι χρονος 2.10.57 και στις γυναίκες η
Κενυάτισα Νιαουίρα Μουριούκι χρόνος
2.36.46

11 Νοεμβρίου Στο Φανάρι συνάντηση Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου με τον Υπουργό
Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου

11 Νοεμβρίου Γιορτές στην Γαλλία για τα 100 χρόνια από
το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου

12 Νοεμβρίου Άγριο επεισόδιο στο Πρωτοδικείο. Ομάδα
50 ατόμων αντιεξουσιαστών επιτέθηκαν
σε άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας 4
τραυματίες, καμία σύλληψη

14 Νοεμβρίου Και δύο αστυνομικοί στη φάκα των αδιά-
φθορων. Έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε κύ-
κλωμα διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως
κοκαΐνης

14 Νοεμβρίου Απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι
του Αντιεισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου
στον Βύρωνα (ευτυχώς η βόμβα δεν εξε-
ράγη)

15 Νοεμβρίου Το Πατριαρχείο Μόσχας κόβει κάθε γέ-
φυρα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο

15 Νοεμβρίου Σαρώνουν οι πλημμύρες στην Νότια Γαλ-
λία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους

15 Νοεμβρίου Ενώπιον των εισαγγελέων καλούνται να
καταθέσουν 21 άτομα για την εκατόμβη
στο Μάτι

16 Νοεμβρίου Η κα. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου νέα
Πρόεδρος του Σ.τ.Ε. Είναι η πρώτη γυναί-
κα Πρόεδρος του Σ.τ.Ε.

16 Νοεμβρίου Ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών της
Σουηδίας Στέφεν Λεβέν έλαβε την εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης

16 Νοεμβρίου Συνεδρίασε η Ιεραρχία για το εκκλησια-
στικό 

16 Νοεμβρίου Μετά από 1 χρόνο βρέθηκε το υποβρύχιο
της Αργεντινής . Νεκροί και οι 44 του
πληρώματος

17 Νοεμβρίου Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της
χώρας

17 Νοεμβρίου Στους 70 έφθασαν οι νεκροί από τις φω-
τιές στην Καλιφόρνια πάνω από 1.000
αγνοούμενοι

23 Νοεμβρίου Στην Γαλλία προσκεκλημένος της Γαλλί-
δας Υπουργού Εθνικής Άμυνας κα. Φλο-
ράνς Παρλί ο Υπουργός κ. Πάνος Καμέ-
νος

29 Νοεμβρίου Στην Μόσχα για επίσημη επίσκεψη ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Κα-
μένος

29 Νοεμβρίου Νέος Πρόεδρος της Βραζιλίας εξελέγη ο
Ζαΐρ Μπολσονέρο

30 Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος της Τουρκίας εγκαινίασε το
νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπο-
λης. Είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο
του κόσμου

30 Νοεμβρίου Νεκροί θεωρούνται και οι 189 επιβαίνον-
τες σε Boeing 737 το οποίο κατέπεσε στη
θάλασσα λίγα λεπτά μετά την απογείωσή
του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτας

Ειδήσεις  με λίγα λόγια



Στα 13 χρόνια
του Μουσείου μας στον Πειραιά
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AΦΙΕΡΩΜ
Α

H ομιλία του Γιώργου Καμπέση
Προϊσταμένου του Τμήματος

Δημοσίων Σχέσεων των ΗΣΑΠ

Κυρίες και κύριοι καλή σας ημέρα. Ο Ηλεκτρικός Σιδη-
ρόδρομος αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το μέσον εξυ-
πηρέτησης του Έλληνα πολίτη επί 136 χρόνια, σας υποδεχό-
μαστε εδώ στον σταθμό του Πειραιά τον πρώτο σταθμό του
μεταφορικού αυτού μέσου, τον μεγαλύτερο σταθμό και σας
καλωσορίζουμε εκ μέρους της Διοίκησης, των εργαζομένων
και του Σωματείου των Συνταξιούχων ΗΣΑΠ στα εγκαίνια του
Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Είναι μαζί μας εδώ και μας τιμούν με την παρουσία τους ο
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης,
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Ν. Ζηλανδίας Ιωσήφ,
Υφυπουργοί, οι Βουλευτές της περιοχής, ο Νομάρχης Πειραιά
κ. Γιάννης Μίχας, ο Υφυπουργός κ. Νεράτζης, οι Δήμαρχοι
κατά μήκος της περιοχής μας διότι εξυπηρετεί ο Ηλεκτρικός
10 Δήμους στο δίκτυό του από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά.

Είναι επίσης οι Διοικήσεις των Οργανισμών ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ,
ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΟΣΕ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ.

Είναι οι συνδικαλιστές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Είναι οι πρώην Γενικοί Διευθυντές οι επίσημοι προσκε-

κλημένοι μας, οι συνταξιούχοι στους οποίους ανήκει κατά κύ-
ριο μέρος το Μουσείο, οι φίλοι μας οι εκπρόσωποι των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και βεβαίως το επιβατικό μας κοινό
που κάθε μέρα μας εμπιστεύεται για την μετακίνησή του.

Σας ευχαριστώ όλους, παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, να πάρει τον λόγο είναι
ο κ. Κωνσταντίνος Γαζής.

Η ομιλία του Κώστα Γαζή
Γενικού Γραμματέα του Σωματείου

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, Σεβασμιότατε, κύριοι
Βουλευτές, κύριε Νομάρχη, κυρίες και κύριοι Αντινομάρχες,
αξιότιμοι κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπημένοι συ-
νάδελφοι και συναδέλφισσες εργαζόμενοι και συνταξιουχοι.

Τα σημερινά εγκαίνια του Μουσείου της Ιστορίας των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, αποτελούν κορυφαία εκδήλωση
στο χώρο. Η οποία αναδεικνύει συγχρόνως, με τον πιο κατη-
γορηματικό τρόπο την αγάπη, την αφοσίωση και το συνεχές
ενδιαφέρον των Συνταξιούχων για την Εταιρία. Πιστεύω ότι,
αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, σε Πανελλαδική κλίμακα, οι
απόμαχοι της δουλειάς, να πραγματοποιούν ένα έργο τόσο
τεράστιας σημασίας, αξίας και εμβέλειας.

Αυτό φανερώνει το δέσιμό μας με την Εταιρία. Το οποίο
ούτε τυχαίο είναι και ούτε εμφανίστηκε από τη μια μέρα στην
άλλη. Θα πρέπει δε να τονιστεί ότι, δεν προήλθε ούτε από
κάποια συντεχνιακή νοοτροπία. Γιατί οι σημερινοί Συνταξι-
ούχοι εργάστηκαν, σε όλη σχεδόν την διάρκεια των εργασια-
κών τους σχέσεων με την Εταιρία, κάτω από πολύ αντίξοες
συνθήκες εργασίας, αμοιβής, καθώς και πολιτικού και κοι-
νωνικού περιβάλλοντος.

Διότι στους σημερινούς Συνταξιούχους περιλαμβάνονται
πολλές γενιές. Γενιές που εργάστηκαν από την προπολεμική
περίοδο μέχρι πρόσφατα.

Είναι αυτοί που κάτω από τις πιο σκληρές και επικίνδυνες
συνθήκες, διατήρησαν σε κυκλοφορία τους συρμούς. Συρ-

μούς που σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι κατασκεύασαν ή
επισκεύασαν, από το μηδέν. Συμβάλλοντας έτσι στην αδιά-
κοπη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την μεταφορά,
σε δύσκολους καιρούς, τροφίμων και άλλων αγαθών πρώτης
ανάγκης από το λιμάνι στη πρωτεύουσα.

Είναι αυτοί που πέρασαν μια τετράχρονη κατοχή, με πρω-
τοφανείς στερήσεις, με θύματα και τεράστιους κινδύνους,
αλλά που διατήρησαν, με νύχια και δόντια την λειτουργία της
Εταιρίας. Πολλά είναι και τα θύματα που έχουμε θρηνήσει
και τα οποία έπεσαν στην εκτέλεση του υπηρεσιακού τους
καθήκοντος.

Είναι αυτοί που μετά τους βομβαρδισμούς του 1944 και την
τεράστια καταστροφή τροχαίου υλικού και εγκαταστάσεων,
ανασυγκρότησαν, σε σύντομο χρονικό διάστημα την Εταιρία και
συνέβαλαν ουσιαστικά, στην μετά την κατοχή, οικονομική ανά-
πτυξη, του ζωτικού χώρου, του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Είναι αυτοί που στη δεκαετία του 1970, όταν είχε πλέον
διαφανεί η πρόθεση της πολιτείας να προχωρήσει στην εξα-
γορά της Εταιρίας και ή τότε Διοίκησή της σταμάτησε την προ-
μήθεια και των πιο αναγκαίων υλικών, με μεράκι, με αυτοσχε-
διασμούς και με πολύ δουλειά κατόρθωσαν να διατηρήσουν
σε κανονικούς ρυθμούς την κυκλοφορία των συρμών.

Είναι αυτοί που είχαν εναγάγει σε δόγμα ότι: Εργαζόμα-
στε για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη της Εταιρίας. Για την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και
μέσα απ’ αυτές τις προϋποθέσεις και για τη δική τους εργα-
σιακή, οικονομική και ασφαλιστική βελτίωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος διαχρο-
νικά αποτέλεσε το πλέον αξιόπιστο μέσο μεταφοράς επιβατών.

Όταν έγινα μέλος της οικογένειας των εργαζομένων στην
Εταιρία, αυτές οι αρχές κυριαρχούσαν. Ήταν δε σχεδόν αδύ-

νατο να στεριώσεις ως εργαζόμενος, αν ήθελες να κινηθείς
έξω από αυτό το πνεύμα.

Ήταν μάλιστα η εποχή που γινόταν η επέκταση του δι-
κτύου προς Κηφισιά, με την δημιουργία νέων σταθμών και
της υπηρεσίας των Πράσινων Λεωφορείων.

Όλα αυτά έγιναν με πόρους της ίδιας της Εταιρίας, για
τους οποίους μερίδιο αποκτήθηκε από την εργατικότητα και
την τεράστια προσφορά των τότε εργαζομένων και των ση-
μερινών Συνταξιούχων.

Παράλληλα εκείνο το οποίο εντυπωσίαζε ήταν η διαρκής
ύπαρξη ενός αυτόνομου αδέσμευτου συνδικαλιστικού κινή-
ματος, το οποίο πρωτοστατούσε όχι μόνο για διεκδικήσεις
των εργαζόμενων στην Εταιρία, αλλά και σε γενικότερα ερ-
γασιακά, οικονομικά και ασφαλιστικά προβλήματα. Καθώς

και στην ανάδειξη και επιβολή θεσμών που να εγγυώνται την
ελεύθερη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Το συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου ανέδειξε συνδικα-
λιστές Πανελλήνιας εμβέλειας. Συνδικαλιστές που παρά τις
διώξεις, τις φυλακίσεις, τις εξορίες, τις απολύσεις, στάθηκαν
πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Συνδικαλιστές που ασκού-
σαν αυτή την ιδιότητα ως λειτούργημα και όχι ως επάγγελμα.
Συνδικαλιστές, αρκετοί των οποίων είναι σήμερα ανάμεσά μας.

Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η συμβολή,
και των τότε Διοικήσεων της Εταιρίας στη διαμόρφωση αυτού
του κλίματος που επικρατούσε στον φορέα. Η οικογένεια
Βλάγκαλη (πατέρας και στη συνέχεια ο γιος) που για πάρα πά-
ρα πολλές δεκαετίες είχαν τη διοίκηση της Εταιρίας, παρά το
ότι ποτέ δεν εγκατέλειψαν την ταξική τους συνείδηση και θέση,
είχαν συγχρόνως πιστέψει ότι το προσωπικό της Εταιρίας απο-
τελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης. Γι’ αυτό προσπάθησαν να
δημιουργήσουν κλίμα κοινού ενδιαφέροντος για την Εταιρία.

Έτσι πολλές φορές, βρέθηκαν πολύ κοντά στα προβλήματα
των εργαζόμενων και των συνταξιούχων και στον καθένα ξε-
χωριστά. Δημιούργησαν δε θεσμούς που ανακούφιζαν το προ-
σωπικό της Εταιρίας, σε δύσκολους γι’ αυτούς καιρούς.

Ίδρυσαν και χρηματοδότησαν ένα ασφαλιστικό σύστημα
από τα καλύτερα στη χώρα. Σύστημα που εξυπηρετούσε και
εξυπηρετεί Εργαζόμενους και Συνταξιούχους της Εταιρίας.

Ίδρυσαν και λειτούργησαν, σε μόνιμες εγκαταστάσεις της
Εταιρίας, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικό σταθμό, φροντι-
στήρια ξένων γλωσσών για τα παιδιά μας και ενδιαφέροντο
για τη σταδιοδρομία των με ιεράρχηση αναγκών της κάθε οι-
κογένειας.

Χρηματοδότησαν Συνεταιρισμό τροφίμων ο οποίος έπαι-
ξε σημαντικότατο ρόλο σε δύσκολες εποχές.

Τέλος αντιμετώπιζαν τους Συνταξιούχους με σεβασμό
και αγάπη, που όμως εκδηλωνόταν εμπράκτως, αφού ποτέ
δεν τους ξεχώρισαν από τους εργαζόμενους.

Η στελέχωση όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας κινείτο
πάντα με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια.

Όλα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, ήταν οι λόγοι που δη-
μιούργησαν τους άρρηκτους δεσμούς προσωπικού και Εται-
ρίας. Γι’ αυτό η ίδρυση του Μουσείου της Ιστορίας των Ηλε-
κτρικών Σιδηροδρόμων από τους Συνταξιούχους, ήταν η φυ-
σική εξέλιξη. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά.

Εδώ θα πρέπει να γίνει αναφορά στον εμπνευστή και πρω-
τεργάτη στη δημιουργία του Μουσείου, τον συνάδελφο Μανώλη
Φωτόπουλο Πρόεδρο του σημερινού μας Σωματείου Συνταξι-
ούχων. Ο οποίος είναι εκφραστής και η συνισταμένη της θέσης
όλων των σημερινών Συνταξιούχων σε ό,τι αφορά την αγάπη και
το ενδιαφέρον τους για την Εταιρία. Ο Φωτόπουλος έχει δεθεί
απόλυτα με την Εταιρία. Η αγάπη του και η αφοσίωσή του σ’
αυτή είναι γνωστή και δεδομένη. Είναι η τρίτη γενιά της οικογέ-
νειάς που υπηρέτησε την Εταιρία. Γιατί πριν απ’ αυτόν εργάστηκε
ο πατέρας του, ο θείος του και πιο πριν ο παππούς του.

Ο Φωτόπουλος διαθέτοντας χιλιάδες εργατοώρες, με με-
θοδικότητα ξεκίνησε τη συλλογή αντικειμένων και των εγ-
γράφων που σήμερα εκτίθενται στο Μουσείο.

Η συλλογή, η αξιολόγηση, αναπαλαίωση όλου του υλικού
ήταν έργο δύσκολο. Γι’ αυτό συνήντησε την χλεύη, την αδια-
φορία ή και την παρεμπόδιση, από ορισμένες πλευρές.

Οι πρώτοι που αγκάλιασαν το εγχείρημα ήταν όλοι οι Συν-
ταξιούχοι, οι οποίοι πρόσφεραν ό,τι είχαν και που τους συ-
νέδεε με την Εταιρία.

Το πρώτο μικρό Μουσείο ιδρύθηκε το 1995 σε χώρο ιδιό-
κτητο των Συνταξιούχων. Χώρος που αποκτήθηκε αποκλει-
στικά από το υστέρημα των Συνταξιούχων.

Συνάδελφε Μανώλη, η πολύχρονη ανιδιοτελής συνδικα-
λιστική σου προσφορά, με την πάροδο του χρόνου θα ξεχαστεί.
Ποτέ όμως δεν θα ξεχαστεί αυτή σου η προσφορά. Εδώ θα
μου επιτρέψεις να σου πως ότι σε ζηλεύουμε εμείς λιγάκι.
Όμως η εργασία που εσύ προσέφερες για τον σκοπό αυτό, πι-
στεύω ότι κανένας άλλος δεν θα είχε το κουράγιο να προσφέ-
ρει. Είναι αλήθεια ότι μια τέτοια τιμή πληρώνεται ακριβά και
συ την πλήρωσες. Είσαι ο μοναδικός νομίζω συνάδελφος που
δεν διέθεσες χρόνο και δουλειά, για ν’ αποκτήσεις ούτε ένα
μεταφορικό μέσο, που τόσο απαραίτητο έχει γίνει στη καθη-
μερινή μας ζωή. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοί σου έχουν
αναγνωρίσει την όλη προσφορά σου γι’ αυτό μεταξύ των άλ-
λων, σε τιμούν και θα σε τιμούν με συντριπτική πλειοψηφία
στις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Παρά τις ελάχιστες αντιδρά-
σεις ασήμαντων βολευτάκιδων με μηδαμινή συμβολή στη συν-
δικαλιστική ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. Θα ήταν
παράλειψη αν, από μια στιγμή και μετά δεν αναφερθούμε στην
οικονομική και ηθική στήριξη της Διοίκησης της Εταιρίας.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Δραγώνας, Ράππος και
Παπαθανάσης καθώς και οι Πρόεδροι του Δ.Σ. της Εταιρίας
κ.κ. Παπαβασιλείου, Μανιάτης και Σιμόπουλος, ενίσχυσαν
με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή.

Ο Δ/ντης της Δ/νσης Γραμμής και Έργων κ. Ρίζος καθώς
και όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ/νσης.

Ο Δ/ντης της Δ/νσης Έλξεως και Αποκλεισμού κ. Γεώρ-
γιου και ολόκληρο το εργατοτεχνικό προσωπικό του εργοστα-
σίου.

Ο Δ/ντης του Δ/νσης εκμετάλλευσης κ. Ταμβακλής και
το προσωπικό της Δ/νσης. Επίσης όλοι εκείνοι οι ανώνυμοι
συνάδελφοι Συνταξιούχοι και Εργαζόμενοι, που πρόσφεραν
υλικό ή συνέβαλαν στη συλλογή του.

Τέλος πρέπει να θεωρούμαστε πολύ τυχεροί που επιστή-
μονες του κύρους και της κατάρτισης, όπως οι αρχιτέκτονες
Κώστας Φινές, Ανδρέας Γιολάσης και Μαρία Φινέ, διαμόρ-
φωσαν αριστοτεχνικά το χώρο. Καθώς και η εξαίρετη Αρχιτέ-
κτονας κα. Πανταζή Αντιόπη και ο ζωγράφος κ. Μπαχάς Λε-
ωνίδας που με σεβασμό, επιμέλεια και μεράκι έστησαν το
Μουσείο.

Τα εκθέματα που θα δείτε σήμερα αποτελούν τμήμα της
όλης συλλογής. Μεγάλο μέρος όμως βρίσκεται σε αποθήκες
και ελπίζουμε πως πολύ σύντομα να μας παραχωρηθεί ο κα-
τάλληλος χώρος, ώστε να εκτεθούν και τα υπόλοιπα εκθέ-
ματα ολοκληρώνοντας το έργο.
Κύριε Υπουργέ,

Δύο λόγια εκτός κειμένου, τα ασφαλιστικά θέματα και
δικαιώματα των συνταξιούχων, των εργαζομένων και μόνο
όχι αυτά τα γενικά δεν πάω στα κυβερνητικά σας. Αυτά που
απορρέουν από συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της
Εταιρίας, γίνεται προσπάθεια να καταργηθούν.

Δυστυχώς η σημερινή Διοίκηση της Εταιρίας ενστερνι-
ζόμενη εισηγήσεις ενός πλουσιοπάροχα και διαχρονικά πα-
ραμένοντος μικρού κατεστημένου της Εταιρίας προσπαθεί
να προχωρήσει στην κατάργηση αυτή.

Αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε καν απόμαχοι, η δύναμή
μας, η αποφασιστικότητα μας και οι ενέργειές μας θα τους
εμποδίσουν. Πιστεύουμε στην δική σας συμβολή προς την
κατεύθυνση αυτή.   Σας ευχαριστώ όλους.

Οι ομιλίες του Κώστα Γαζή, Νίκου Παπαθανάση,Μιχάλη Λιάπη και Γιώργου Καμπέση

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
από το 1994 έως τις 27 Μαρτίου 2012

Μ έ ρ ο ς  1 2 ο ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση του Αφιερώματος για το ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ της Με-
νάνδρου και τις δραστηριότητες του, θεώρησα σκόπιμο για να μάθουν όσοι
δεν γνωρίζουν, να συνεχίσω το ΑΦΙΕΡΩΜΑ για το Μουσείο μας.

Το πώς άρχισε να δημιουργείται το Μουσείο από το 1995 είναι γνωστό από
προηγούμενες δημοσιεύσεις του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ».

Όπως είναι γνωστές οι προσπάθειες και οι αγώνες που έγιναν από την
τότε Διοίκηση του Σωματείου μας για να στεγαστούν τα πρώτα εκθέματα στα
ιδιόκτητα γραφεία του Σωματείου στην Μενάνδρου.

Επίσης είναι γνωστοί και οι ανυποχώρητοι και σκληροί αγώνες που κάναμε
για να μας δοθούν οι χώροι του Ταχυδρομείου στον Πειραιά για να μεταφέ-
ρουμε τα εκθέματα του ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ και να κάνουμε το Μουσείο μας
όχι μόνο μεγάλο, αλλά και παγκόσμια γνωστό.

Γι’ αυτό όλες και όλοι οι συνταξιούχοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ
- ΕΗΣ – ΗΣΑΠ αισθάνονται υπερήφανοι για το Μουσείο τους, γιατί σε αυτούς
και μόνο σ’ αυτούς ανήκει θεσμικά, καταστατικά και νομικά και κανείς άλλος
δεν μπορεί ούτε να το οικειοποιηθεί και πολύ περισσότερο να το υφαρπάξει.

Με την ευκαιρία λοιπόν των 150 ΧΡΟΝΩΝ 1869-2019, από τότε που δημι-
ουργήθηκε η Εταιρία και τα 13 χρόνια από τότε που λειτουργεί το Μουσείο
στον Πειραιά, έκρινα σκόπιμο να ξαναζωντανέψουν μέσα από τις σελίδες του
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» τα εντυπωσιακά εγκαίνια της λειτουργίας του Μουσείου που
έγιναν στις 23 Νοεμβρίου 2005 με τις ιστορικές ομιλίες:

α) Του συνάδελφου Κώστα Γαζή Γενικού Γραμματέα του Σωματείου.
β) Του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας κ. Νικόλαου Παπαθανάση.
γ) Του Υπουργού Μεταφορών κ. Μιχάλη Λιάπη.
δ) Και του Προϊσταμένου του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρίας

συναδέλφου Γιώργου Καμπέση.
Καλή Ανάγνωση στο ταξίδι των αναμνήσεων.

Σημείωση:
Οι εντυπώσεις που έχουν γραφτεί στο πρώτο βιβλίο των επισκεπτών του

ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ θα συνεχιστούν να δημοσιεύονται στον «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ»
ώστε να δημοσιευθούν όλες.

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΩΝ κ.κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΠΕΣΗ, ΚΩΣΤΑ ΓΑΖΗ, ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗ ΛΙΑΠΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Γεωργίου Κώστας: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Ένα (1)
σακάκι υπηρεσιακής στολής και ένα (1) Δελτίο Ελεύθερης Κυ-
κλοφορίας Υπεραστικών Λεωφορείων έκδοσης 28-6-1990.

• Μιχαλοπούλου Θεοδώρα: Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώ-
ρους του Μουσείου:
Ένα (1) Εγχειρίδιο Σημάτων Σιδηροδρόμου έκδοσης Ιανουάριος
1960 και ένα (1) Δελτίο Ελευθέρας Κυκλοφορίας Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ έκδοσης 7-3-1988, του πατέρα της και συναδέλφου μας
Βασίλη Μιχαλόπουλου.

• Μανωλάκης Αντώνης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Μία (1)
Ημερήσια Διαταγή Υπηρεσίας Οδηγών Πράσινων Λεωφορείων
έκδοσης 3-1-1991.

• Ροϊνιώτης Νίκος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Ένα (1) Κα-
νονισμό του Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών έκδοσης 1984.
Ένα (1) Κανονισμό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΣΑΠ
έκδοσης 1988. Ένα (1) Καταστατικό του Συλλόγου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ έκδοσης 1997. Ένα (1) Εγχειρίδιο Οχημάτων Σιδηροδρόμου
8ης και 10ης παραλαβής. Δύο (2) Εγχειρίδια Οχημάτων Σιδηρο-
δρόμου 9ης παραλαβής. Μία (1) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ
140/27-7-1965 περί τροποποιήσεως του Γενικού Κανονισμού Προ-
σωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών ΕΗΣ. Δύο (2) Πίνακες Εξέλιξης
Μισθοδοσίας Προσωπικού ΕΗΣ από το 1947 και μετά. Ένα (1) Εγ-
χειρίδιο με τίτλο «Συνεταιρισμός και Συνεταιρισμοί» έκδοσης
1958. Ένα (1) διάγραμμα Σχηματικής Διάταξης Διακοπτών Ηλε-
κτροφόρου Γραμμής Σιδηροδρόμου Πειραιά – Κηφισιάς.

• Γιαννακός Μανώλης: Εργαζόμενος Τμηματάρχης Σηματοδότη-
σης Γραμμής (1)
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Μία (1)
παλαιά γέφυρα Αγγλικής κατασκευής, όργανο εντοπισμού θέ-
σεων βραχυκυκλωμένων καλωδίων Ηλεκτροδότησης.

• Μαυροειδή Μαρία: Βιομηχανική Αρχαιολόγος
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου: Ένα (1)
βιβλίο Λεύκωμα με τίτλο: «Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική…Μία μά-
χη στην καρδιά της Απελευθέρωσης».

20η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κυρίες και κύριοι, συναδέλφισσες και συνά-
δελφοι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ και Εταίροι του
Μουσείου, για μια ακόμα φορά αναγκάζομαι να

εκφράσω σε όλες και όλους σας, την αγωνία και τον
φόβο που με διακατέχει κάθε μέρα όταν πηγαίνω στο
Μουσείο μας, για την ΑΥΡΙΑΝΗ ΗΜΕΡΑ…

Την ημέρα που πέρα από τη θέλησή μου, δεν θα
μπορώ να προσφέρω όπως θα πρέπει τις υπηρεσίες
μου στο Μουσείο μας, γιατί ο χρόνος είναι αμείλικτος
και τα χρόνια περνάνε, ήδη διαβαίνω το 81ο έτος της
ηλικίας μου.

Όταν διαβάσετε το άρθρο αυτό είναι βέβαιο ότι πά-
ρα πολλοί θα πούνε, κανείς αναντικατάστατος, αυτό
λέω και εγώ, μόνο που δεν βλέπω να υπάρχει θέληση
και ενδιαφέρον για την αντικατάσταση, για την επό-
μενη ημέρα και αυτό με ανησυχεί, γιατί το να καθί-
σεις σε μια καρέκλα και να παριστάνεις τον Πρόεδρο
είναι το μόνο εύκολο, παραδείγματα πάρα πολλά, εάν
βγεις στον δρόμο και φωνάξεις Πρόεδρε, οι περισσό-

τεροι θα γυρίσουν, για να δούνε ποιος τους φωνάζει.
Το δύσκολο είναι το να είσαι Πρόεδρος, να έχει

συναίσθηση του ρόλου σου και να φέρνεις με επιτυ-
χία σε πέρας την αποστολή σου, και ιδιαίτερα στον
ευαίσθητο χώρο του Μουσείου.

Θα είναι κρίμα να δικαιωθεί ο πρώην Αρχίατρος
της Εταιρίας κ. Λαμπρόπουλος ο οποίος όταν γινόν-
τουσαν οι εργασίες τοποθέτησης των εκθεμάτων στις
διάφορες προθήκες και είδε τα πόσα πολλά εκθέματα
είχαν συγκεντρωθεί, παρουσία πολλών συναδέλφων
μεταξύ αυτών ο Χρήστος Τρυφιάτης, ο Λευτέρης Ρε-
νιέρης, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά

Κυριακού, ο Γιάννης Χατζηδάκης και άλλοι αλλά και
του πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Διονύση Ράπ-
που μου είπε: «Μανώλη όλα αυτά μόλις φύγεις, θα
πάνε στο Μοναστηράκι, εάν δεν εξασφαλιστούν».

Αυτά είχαν ειπωθεί το 2004, από τότε μέχρι σή-
μερα, τα εκθέματα που έχουν συγκεντρωθεί στις 9
Αποθήκες στα 2 εργαστήρια επισκευής και συντή-
ρησης εκθεμάτων και στις 8 Βιβλιοθήκες μικρές και
μεγάλες, είναι χιλιάδες, όλα αυτά ανήκουν στην Ιστο-
ρία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και στους συνταξιούχους
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και σε κανέναν άλλο
και για τη διαφύλαξη και προστασία τους η ευθύνη
ανήκει ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, για να μην δικαιωθεί ο Αρ-
χίατρος.

Αλλά και κάποιοι άλλοι που από εμπάθεια και
φθόνο (είναι η χειρότερη αρρώστια) θα ήθελαν με
πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση τους να δούνε το
Μουσείο κλειστό.

Ας μην τους κάνουμε το χατίρι.

• Φετάνη Άννα 40,00 Ευρώ
• Φουντουλάκης Μιχάλης 20,00 Ευρώ
• Παναγιωτίδης Ηρακλής 10,00 Ευρώ
• Ματσής Στέλιος: 50,00 Ευρώ
• Κερασίδης Αλέξανδρος: 10,00 Ευρώ
• Στρατικόπουλος Κώστας: 20,00 Ευρώ
• Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων

Εταιριών Πετρελαίου και Υγραερίων 250,00 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

• Ο συνάδελφος Τσιπιανίτης Κώστας κατέθεσε υπέρ των σκοπών
του Μουσείου το ποσό των 20,00 ευρώ, εις μνήμη της συζύγου
του Παναγιώτας Τσιπιανίτη.

• Η κα. Κανζόλα Μαρία κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου
το ποσό των 110,00 ευρώ, εις μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη
Κανζόλα.

• Ο συνάδελφος Μανωλάκης Αντώνης κατέθεσε υπέρ των σκοπών
του Μουσείου το ποσό των 20,00 ευρώ, εις μνήμη του συναδέλφου
του Δημήτρη Μαυροειδή.

Ο κ. Γιώργος Αντωνακόπουλος υιός του αεί-
μνηστου συναδέλφου μας Ανδρέα Αντωνακό-
πουλου, εκπροσωπώντας Πρωτοβάθμια Σωμα-
τεία και Ομοσπονδίες εν ενεργεία Στρατιωτικών
και Λιμενικών Περιφέρειας Αττικής, Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, με την υπ’ αριθ.
1125/2016 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας που Πρόεδρος κατά
την εκδίκαση ήταν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Επικρατείας κ. Σωτήρης Ρίζος, αδελφός του
συναδέλφου μας και Γραμματέα Δημοσιών Σχέ-
σεων του Μουσείου κ. Θανάση Ρίζου δικαιώθη-
καν οι προσφυγές τους και τον μήνα Δεκέμβριο
θα πάρουν τα αναδρομικά από τις περικοπές
που είχαν γίνει στους μισθούς τους.

Μπράβο Γιώργο, όχι μόνο για την επιστημονι-
κή σου κατάρτιση, αλλά και για τη σεμνότητά σου.

Την επιτυχία σου αυτή την πληροφορηθή-
καμε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου από τον Καθη-
γητή κ. Αλέξη Μητρόπουλο κατά την Ενημερω-
τική Συγκέντρωση των συνταξιούχων του Σωμα-
τείου Εργατοϋπαλλήλων Εταιριών Πετρελαίου
και Υγραερίων για τις περικοπές Μισθών και
Συντάξεων, που έγινε την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου
2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου
«ΟΜΟΝΟΙΑ».

Ο κ. Γιώργος Αντωνακόπουλος ήταν για πά-
ρα πολλά χρόνια Νομικός Σύμβουλος του Σωμα-
τείου μας και της Εφημερίδας «Ηλεκτρικός Σι-
δηρόδρομος» και με την 55/1η Οκτωβρίου 2014
ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Μουσείου είναι Νομικός Σύμβουλος του
Μουσείου.

Η Διοίκηση

Μεγάλη Δικαστική επιτυχία του Δικηγόρου του Μουσείου μας
κ. Γιώργου Αντωνακόπουλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

για τα αναδρομικά των εν ενεργεία ενστόλων Στρατιωτικών και Λιμενικών

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
από το 1994 έως τις 27 Μαρτίου 2012

Θέμα: Τα αποθεματικά του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ από 1-1-2002 που έως νόμισμα χρησι-
μοποιούμε το ευρώ μέχρι 31-12-2017

(Αναλυτικός Πίνακας)
2002 = 97.304,80 Ευρώ 
2003 = 105.070,59 Ευρώ αύξηση =  7.765,79 Ευρώ
2004 = 113.506,78 Ευρώ αύξηση = 8.436,19 Ευρώ
2005 = 99.312,75 Ευρώ μείωση = 14.194,03 Ευρώ
2006 = 109.942,74 Ευρώ αύξηση = 10.629,99 Ευρώ
2007 = 121.955,24 Ευρώ αύξηση = 12.012,5 Ευρώ
2008 = 181.107,35 Ευρώ αύξηση = 59.152,11 Ευρώ
2009 = 201.387,95 Ευρώ αύξηση = 20.280,6 Ευρώ
2010 = 231.709,74 Ευρώ αύξηση = 30.321,79 Ευρώ
2011 = 227.298,34 Ευρώ μείωση = 4.411,40 Ευρώ
2012 = 129.234,80 Ευρώ μείωση = 98.063,54 Ευρώ
2013 = 144.254,44 Ευρώ μείωση = 15.019,64 Ευρώ
2014 = 139.387,10 Ευρώ μείωση = 4.867,34 Ευρώ
2015 = 109.448,27 Ευρώ μείωση = 29.938,83 Ευρώ
2016 = 103.593,58 Ευρώ μείωση = 5.854,69 Ευρώ
2017 = 98.307,50 Ευρώ μείωση = 15.291,08 Ευρώ
Σημείωση:
Από το 2012 έως το 2017 τα αποθεματικά του Σωματείου
μειώθηκαν:
Από 227.298,34 Ευρώ το 2011 (31-12-2011) 
Σε 98.307,50 Ευρώ το 2017 (31-12-2017).
Σύνολο μείωσης: 128.990,84 Ευρώ (ΣΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ).

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
Το Μουσείο μας προσκλήθηκε μαζί με 98 Μουσεία του Νεότερου

Πολιτισμού και συμμετείχε στην 20η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων
που έγινε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Θέμα της συνάντησης ήταν: «Με αφορμή τη συλλογή: Μουσεία,
καινοτόμες πρακτικές και δημιουργικές συνέργειες».

Το Μουσείο μας εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Θεοχάρη Παπαδάκη.                                 Η Διοίκηση

1-10-2018: Νηπιαγωγείο «LOLLIPOP» ( άτομα 22)
9-10-2018: Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο ( άτομα 52)
13-10-2018: Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής (άτομα 8)
19-10-2018: 103ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (άτομα 38) 
25-10-2018: Ε.ΨΥ.ΜΕ. Ίδρυμα (άτομα 8) 
30-10-2018: 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής (άτομα 18)
6-11-2018: 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής (άτομα 35)
8-11-2018: 4ο ΕΠΑΛ Αθήνας (άτομα 18)
9-11-2018: ΕΠΑΣ Καλαμακίου (άτομα 12)
13-11-2018: 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (άτομα 43)
15-11-2018: 1ο ΚΑΠΗ Πειραιά (άτομα 15)
20-11-2018: Σχολή Ξενοπούλου (άτομα 38)
29-11-2018: 6ο ΕΠΑΛ Πειραιά (άτομα 45)
30-11-2018: ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ναυστάθμου Σαλαμίνας (άτομα 50)
30-11-2018: ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μοσχάτου (άτομα 65)

Γενικό Σύνολο: 467 άτομα

Επισκέψεις Σχολείων – Συλλόγων – Ιδρυμάτων 
στο Μουσείο τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο

Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Πλατεία Λουδοβίκου 1
Τ.Κ. 185-31, Πειραιάς

Για ενημέρωσή μας και για ενημέρωση της
Ελεγκτικής μας Επιτροπής, στην Συνεδρίαση
105/14.11.2018 ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να
ζητήσουμε από το Διοικητικό σας Συμβούλιο, να
μας χορηγήσετε ΑΜΕΣΑ τα παρακάτω στοιχεία:

1ον: Από τα Αποθεματικά Κεφάλαια του Σω-
ματείου που στις 31-12-2011 ήταν 227.298,34 Ευ-
ρώ, πόσα χρήματα έχουν δοθεί στο Μουσείο για

να εκπληρώσει υποχρεώσεις του προς τρίτους
κατά τη διάρκεια των εργασιών της επέκτασης
του Μουσείου, από τον Ημιώροφο προς τον 1ο
και 2ο όροφο, αλλά και για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών του.

2ον: Αντίγραφα όλων των παραστατικών στοι-
χείων, τιμολόγια, αποδείξεις, που να δικαιολο-
γούν τα χρηματικά ποσά που έχει διαθέσει το Σω-
ματείο από τα αποθεματικά του, προς το Μουσείο.

Πειραιάς 15 Νοεμβρίου 2018
Η Διοίκηση

7-9-2018: Ενημερωτική συγκέντρωση των
συνταξιούχων του Σωματείου Εργα-
τοϋπαλλήλων Εταιριών Πετρελαίου
και Υγραερίων για το Ασφαλιστικό
και τις περικοπές των συντάξεων.
Παραβρέθηκαν 150 συνταξιούχοι.
Ο καθηγητής κ. Μητρόπουλος ο
οποίος έκανε τη σχετική ενημέρωση
καθώς και εκπρόσωποι σωματείων
συνταξιούχων.

21-10-2018: Εκδήλωση γενεθλίων του μαθητή
Χριστόδουλου Χατζηπαπανικολά-
ου. Συμμετείχαν: (άτομα 37).

22-11-2018: Ενημερωτική συγκέντρωση των
συνταξιούχων του Σωματείου Εργα-
τοϋπαλλήλων Εταιριών Πετρελαίου
και Υγραερίου για το Ασφαλιστικό,
τις περικοπές των  συντάξεων και τη
διεκδίκηση των αναδρομικών.
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε
και μίλησε ο καθηγητής κ. Μητρό-
πουλος και το Προεδρείο της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Παραβρέθηκαν 180 συν-
ταξιούχοι.

Γενικό Σύνολο: Άτομα 367

Το τι έχει δημιουργήσει ο Ηλίας μαζεύοντας ό,τι
άχρηστο μεταλλικό αντικείμενο έβρισκε στους χώρους
εργασίας, στη Γραμμή και στα σκουπίδια είναι κάτι το
ασύλληπτο.

Ο Ηλίας πρώην εργαζόμενος Εργοδηγός στο Τμήμα
Αποκλεισμού και σήμερα συνταξιούχος, δημιούργησε
μια μεγάλη συλλογή από περίτεχνες κατασκευές την
οποία θα ζήλευαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες.

Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων που θα πραγ-
ματοποιήσει το Μουσείο μας όλο το 2019 με την ευ-
καιρία των 150 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρίας,
στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΟΜΟΝΟΙΑ» θα εκτεθεί
και η συλλογή με τα έργα του Ηλία.

Εάν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Μετρό και των ΤΡΑΜ
ή μέλη των οικογενειών τους έχουν δημιουργήσει
προσωπικές συλλογές με φωτογραφίες, πίνακες ζω-
γραφικής, ή άλλες κατασκευές οι οποίες έχουν σχέση
με τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, το ΜΕΤΡΟ ή το ΤΡΑΜ
και εφόσον επιθυμούν να συμπεριληφθούν στα προ-
γράμματα των εκδηλώσεων, να επικοινωνήσουν με τη
Διοίκηση του Μουσείου.

Το Μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα, τα Σάββατα
και τις Κυριακές από το πρωί στις 9:00 έως τις 14:00
το μεσημέρι.

Η Διοίκηση

Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική…
Μία μάχη στην καρδιά 
της Απελευθέρωσης

Αυτός είναι ο τίτλος του Ιστορικού Λευκώματος
που εκδόθηκε από τη Διοίκηση της ΔΕΗ, για να τιμήσει
τους αγώνες των εργαζομένων της, την εποχή εκείνη,
που οι φασίστες του Χίτλερ, σκότωναν, έκλεβαν και
έκαιγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Το Λεύκωμα το έστειλε στο Μουσείο η Βιομηχανι-
κή Αρχαιολόγος κα. Μαρία Μαυροειδή, η οποία είχε
και τον γενικό συντονισμό για την έκδοση του Ιστορι-
κού Λευκώματος.

Η κα. Μαρία Μαυροειδή το έτος 2007, είχε κάνει
την πρώτη απογραφή των εκθεμάτων του Μουσείου
μας και είχε δημιουργήσει το Μητρώο Συλλογής, για
όσα εκθέματα είχαμε συγκεντρώσει μέχρι την εποχή
εκείνη.

Η Διοίκηση

Προς
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Μπουμπουλίνας 20-22, 

Τ.Κ.106-82,  Αθήνα

Επειδή θα τροποποιήσουμε το Καταστατικό
του Μουσείου μας, παρακαλούμε να μας ενημε-
ρώσετε εάν υπάρχει διάταξη νόμου η οποία προ-
βλέπει σε περίπτωση διάλυσης Μουσείου, που
διατίθενται τα εκθέματα και τα περιουσιακά του
στοιχεία, για να την συμπεριλάβουμε στο νέο
Καταστατικό μας.

Πειραιάς 22 Νοεμβρίου 2018
Με εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

Θέμα: Χορήγηση Στοιχείων

Το «χόμπι» του
Ηλία Σαρατσιώτη

Εκδηλώσεις στους χώρους
του Μουσείου και

στην αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


