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Είκοσι πέντε χρόνια κοντά σας

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Με το φύλλο της εφημερίδας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» που έχετε στα χέρια σας συμπληρώνονται είκοσι πέντε χρόνια συνεχούς
παρουσίας και ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα όχι μόνο στον χώρο μας, αλλά και
σε διεθνές επίπεδο, με ειδήσεις, σχόλια,

Η Εφημερίδα και
η προσφορά της
φημερίδα είναι ένα έντυπο που
μπορεί να είναι ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο, τοπικό ή πανελλήνιο το
οποίο έχει ένα και μοναδικό σκοπό, την
πλήρη, την αντικειμενική και τη σωστή
ενημέρωση καθώς και για ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία και στον κόσμο.
πάρχουν όμως και οι εφημερίδες
των διαφόρων συλλόγων-οργανισμών καθώς και σωματείων, οι οποίες
πέρα από την αναφορά που θα κάνουν
στα γενικά θέματα, θα πρέπει να αποτελούν τα μέσα πληροφόρησης και να
είναι χώρος ανταλλαγής απόψεων και
θέσεων πάνω στα οποιαδήποτε προβλήματα του χώρου τους.
ίναι πιστεύω μας, ότι στους συλλόγους και τα Σωματεία η εφημερίδα
θα πρέπει να σέβεται και να αγκαλιάζει όλους και να αποτελεί πάντοτε κυρίαρχο και αποτελεσματικό μέσο για
την όσο το δυνατό σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση, ενημέρωση και
εμπέδωση όλων των προβλημάτων 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 γίνεται πεδίο
αντιπαλότητας μεταξύ των αναγνωστών, των συντακτών και των αρθρογράφων.
ια να πραγματοποιηθεί όμως αυτό,
πρωτίστως πρέπει η πληροφόρηση
να είναι αντικειμενική, να προσεγγίζει
τα όποια προβλήματα μικρά ή μεγάλα
με το σωστό τρόπο, αντικειμενικά και
χωρίς καμία σκοπιμότητα. Είναι γεγονός ότι σήμερα ζούμε μία μεγάλη χρονική περίοδο πλήρους και ολοκληρωτικής προσπάθειας ισοπέδωσης των
πάντων, ισοπέδωσης κάθε δικαιώματος των πολιτών. Η εφημερίδα μέσα
από τις στήλες της θα πρέπει να γίνει
ο φραγμός και να σταθεί με αίσθημα
ευθύνης και σεβασμού απέναντι στον
αναγνώστη και να τον κατευθύνει,
υπεύθυνα, σωστά και αντικειμενικά.
Μόνο τότε όταν η εφημερίδα αγκαλιάζει όλους τους αναγνώστες της και
όταν πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις είναι αντάξια του σκοπού για τον
οποίο εκδίδεται.
Η Διοίκηση

θέσεις και απόψεις ειδικών και μη. Ευχή
μας είναι η φωνή του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» που
είναι μία φωνή δυνατή, καθαρή και που παρέχει μία σωστή και τεκμηριωμένη ενημέρωση να συνεχιστεί για πολλά χρόνια.
περισσότερα στη σελίδα 6
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3 Θα γίνει την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 καθώς
και η βράβευση των αριστούχων μαθητών-φοιτητών

Σ

ας κάνουμε γνωστό ότι η Πρωτοχρονιάτική γιορτή-συνεστίαση
του Σωματείου μας προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52
στην Αθήνα. Σας προσκαλούμε να έρθετε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα χρονιά και να ευχηθούμε να είναι καλύτερη από αυτή που έφυγε.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας κάνουμε γνωστό ότι για τη συνεστίασή μας αυτή έχουν εκτυπωθεί 600
προσκλήσεις, καθώς αυτή είναι η χωρητικότητα του Ξενοδοχείου και θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στα μέλη
του Σωματείου μας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι προσκλήσεις θα δοθούν

με σειρά προτεραιότητας στους συναδέλφους μας που θα έρχονται στα γραφεία του Σωματείου μας στον Πειραιά
μέχρι να εξαντληθούν όλες. Οι προσκλήσεις θα είναι προσωπικές για τον
κάθε συνάδελφο και κάθε μία συναδέλφισσα. Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και προστριβές μεταξύ μας,
χωρίς πρόσκληση δεν είναι δυνατόν να
παρευρεθεί κανείς στην γιορτή του Σωματείου μας. Επίσης καλό θα είναι αν
όποιος συνάδελφος πάρει πρόσκληση
και για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να
έρθει, καλό θα είναι να επιστρέψει την
πρόσκληση για να εξυπηρετηθεί κάποιος άλλος συνάδελφος.
Η διάθεση των προσκλήσεων θα
αρχίσει από την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 από τα γραφεία του

Σωματείου μας στον Πειραιά από τις
8:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι να εξαντληθούν όλες. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι από την ίδια ημέρα θα δίνονται σε όλους τους συναδέλφους μας, το Ημερολόγιο του Σωματείου, καθώς και το πρόγραμμα
των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Σωματείου.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι
κάρτες ταυτότητες αναγνώρισης μέλους του Σωματείου μας που έχετε
στα χέρια σας λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και θα πρέπει να εφοδιαστείτε με τις νέες κάρτες ταυτότητες
από 3 Ιανουαρίου 2020 από τα γραφεία του Σωματείου.
Η Διοίκηση

Ευχές για τα Χριστούγεννα
και το νέο έτος 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου μας εύχονται σε όλες
και όλους Καλά Χριστούγεννα και ο καινούριος χρόνος που σε λίγο ανατέλλει να είναι
καλύτερος και να φέρει σε όλες και όλους χαρά, υγεία, χαμόγελο, αισιοδοξία και κυρίως αγάπη που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη σήμερα. Να πάψει να βασιλεύει επί
της γης η ανεργία και η φτώχεια. Ας ευχηθούμε το 2020 να φέρει στη ζωή μας νέα
ελπίδα, νέες προσδοκίες και να αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες.
Η Διοίκηση
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Δωρεές για το Σωματείο

ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα
μας μέχρι σήμερα 8 συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά
μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
Χήρα Νικολάου ετών 89
ΜΠΑΛΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ:
Χήρα Μιχαήλ ετών 81
ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ:
Χήρα Αντωνίου ετών 86
ΤΡΟΥΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ:
Χήρα Γεωργίου ετών 79
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ:
Χήρα Εμμανουήλ ετών 92
ΒΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ:
Χήρα Βασιλείου ετών 88
ΜΠΙΤΣΑΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ:
Χήρα Εμμανουήλ ετών 91
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ:
Εργαζόμενη
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Δωρεές εις Μνήμην
Η κα. Δέσποινα Καπελιέρη κατέθεσε στη
μνήμη της κόρης της Τζένης και του συζύγου της Νικολάου, το ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου .
Η κα. Ανδριάνα Δεσποτοπούλου κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Ιορδάνη Δεσποτόπουλου, το ποσό των 100 ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
Η κα. Παφίλη Μαρία κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Νίκου Παφίλη, το ποσό των 40 ευρώ, για το
Σωματείο και την Εφημερίδα.

Συλλυπητήρια
❱ Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου εκφράζουν
τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια
στον αγαπητό συνάδελφο και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Σωματείου
Γιώργο Αρβανίτη για τον θάνατο του αγαπημένου του πατέρα Αλέξη Αρβανίτη που
έφυγε από κοντά μας για το αιώνιο ταξίδι
στις 10 Νοεμβρίου 2019.
Η Διοίκηση
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Καπελιέρη Δέσποινα
Γεωργιάδης Ιωάννης
Τσαπλαντώκας Ιωάννης
Βασιλόπουλος Χρήστος
Δεσποτοπούλου Ανδριάνα
Σιώμος Χρήστος
Καλογεροπούλου Σωτηρία
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Δωρεές για την Εφημερίδα
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Μαρινόπουλος Μαρίνος
Μουλάς Γεράσιμος
Πανταλός Μιχάλης
Καραμπατέας Ιωάννης

25Ευρώ
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20 Ευρώ
20 Ευρώ

Γιαννούλα Πηνελόπη
Καραμπατέας Ιωάννης
Κοκκίνης Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Βασίλειος
Αρκομάνης Βασίλειος
Δολαπτσιόγλου Αθανασία
Αθανασιάδης Νικόλαος

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο
και την Εφημερίδα
• Παφίλη Μαρία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗ!!!
Για μένα, συμπύκνωση σε μια φράση όλων
αυτών που ορίζει παρακάτω ο Μεγάλος μας Του Γεωργίου Πάσχου
Φιλόσοφος Σωκράτης για τον Μορφωμένο
Άνθρωπο, είναι: Το Μεγαλείο Καρδιάς και Ψυχής!!!
Ρώτησαν κάποτε τον φιλόσοφο Σωκράτη πότε ένας άνθρωπος θεωρείται μορφωμένος. Δεν ανέφερε καθόλου την συσσώρευση γνώσεων. Απεναντίας
απάντησε με τον εξής τρόπο:
«Η μόρφωση, είναι θέμα συμπεριφοράς.
Ποιους ανθρώπους θεωρώ μορφωμένους;
1. Πρώτα απ’ όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να
ελέγχονται από αυτές...
2. Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική...
3. Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές
4. Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς
καλοπροαίρετα...
5. Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους...
6. Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες & τις αποτυχίες τους...
7. Αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και την δόξα τους...».

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

Ο θρίαμβος της Ενωμένης
Εθνικής Αντίστασης
ταν 25 Νοεμβρίου 1942,
77 χρόνια πριν όταν οι
Έλληνες κατάλαβαν ότι
μόνο ενωμένοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κατακτητή. Η
πατρίδα μας βογκούσε κάτω
από τη γερμανική μπότα, δεν
άντεχε άλλο, κάτι έπρεπε να γίνει και όντως έγινε το θαύμα, οι
δύο μεγάλες αντάρτικες ομάδες
ο ΕΛΑΣ και ο ΕΔΕΣ ενώθηκαν
και με τη βοήθεια των συμμάχων έδωσαν ένα μάθημα στους Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ευθύμιος
Γερμανούς και στους Ιταλούς
Ρουσσιάς καταθέτει στεφάνι
ανατινάζοντας τη γέφυρα του
Γοργοποτάμου, καθυστερώντας τον ανεφοδιασμό του Ρόμελ στην Αφρική,
Το μήνυμα της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου είναι διαχρονικό
έτσι αν αι πέρασαν 77 χρόνια δεν έχει ξεθωριάσει είναι διαχρονικό και προτρέπει και εμάς σήμερα να αφυπνιστούμε και ενωμένοι να αγωνιστούμε για
να ζήσουμε σαν ελεύθεροι πολίτες κι όχι σκλάβοι των δυνατών.
Το Σωματείο μας στις 24 Νοεμβρίου τίμησε και φέτος, όπως άλλωστε
κάνει εδώ και πολλά χρόνια, τους αγωνιστές της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Γοργοπόταμο καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη αυτών που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για μία ελεύθερη πατρίδα. Φαίνεται όμως πως η
ιστορία της νεότερης Ελλάδας δεν διδάσκεται στα σχολεία της πατρίδας μας
και τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν τη σημασία και την αξία της ανατίναξης της
γέφυρας του Γοργοποτάμου με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μειώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στην εκδήλωση αυτή και έτσι όπως πάμε σε λίγα
χρόνια την ημέρα αυτή στον τόπο της θυσίας θα βρίσκεται μόνο η μπάντα
του Δήμου για να μας θυμίζει την 25η Νοεμβρίου 1942.
Η Διοίκηση
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ στην προσπάθειά του να έχει άμεση
επαφή με τα μέλη του, απευθύνεται προς όλες τις
συναδέλφισσες και προς όλους τους συναδέλφους
και τους ενημερώνει.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μη ξεχνάς Ότι το Σωματείο είναι το δεύτερο σπίτι
σου και θα πρέπει να είσαι τακτικός επισκέπτης για να μαθαίνεις τα τεκταινόμενα και για να έχεις άμεση ενημέρωση
για ό,τι συμβαίνει.
Μη ξεχνάς Να ενημερώνεις άμεσα το Σωματείο
όταν αλλάζεις διεύθυνση κατοικίας καθώς και αριθμό τηλεφώνου για να
έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σου όταν υπάρχει κάποιο θέμα για το
οποίο θα πρέπει να ενημερωθείς καθώς και να λαμβάνεις τα όποια έντυπα
του Σωματείου.
Μη ξεχνάς Νέα συναδέλφισσα – νέε συνάδελφε
ότι για να γίνεις μέλος του Σωματείου
θα πρέπει να έρθεις στα γραφεία και να
συμπληρώσεις τη σχετική αίτηση εγγραφής.
Μη ξεχνάς Ότι όταν έρθεις στα γραφεία του Σωματείου μας, δεν θα πλήξεις γιατί θα περάσεις ευχάριστα την ώρα σου στις φιλόξενες αίθουσες του Σωματείου, μαζί με
τους άλλους συναδέλφους που θα συναντήσεις, ξετυλίγοντας το κουβάρι των
αναμνήσεων του εργασιακού σου βίου.
Μη ξεχνάς Να ενημερώνεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου άμεσα όταν επέρχεται
η οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή σου κατάσταση, όπως θάνατος μέλους, γάμος παιδιών, γεννήσεις, βαπτίσεις, επαγγελματική επιτυχία και γενικά
ό,τι ευχάριστο ή θλιβερό συμβεί στην οικογένειά σου.
Θα πρέπει να σταματήσει κάποτε το φαινόμενο να
πεθαίνει κάποιος συνάδελφος και να το πληροφορούμαστε μετά από χρόνια. Αυτό βέβαια βαραίνει
τους άμεσα συγγενείς των θανόντων συναδέλφων
μας, τη στιγμή μάλιστα που ενώ λαμβάνουν την εφημερίδα του Σωματείου μας και ό,τι άλλο έντυπο, δεν
επικοινωνούν μαζί μας για να μας ενημερώσουν σχετικά. Είναι ένα θέμα απαράδεκτο να συμβαίνει στην
οικογένεια των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ και ζητάμε
τη βοήθειά σας για να το εξαλείψουμε.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Απευθυνόμαστε σε σένα για μία εισέτι φορά και
θα θέλαμε να έχουμε την ανταπόκριση που πρέπει
καθώς και τη βοήθειά σου για να συζητάμε μαζί σου
τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται και όλοι μαζί
να δίνουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις και τέτοιες ευκαιρίες παρουσιάζονται με τις Γενικές Συνελεύσεις
και στις οποίες έχουμε χρέος όλοι να παρευρισκόμαστε για να ακούσουμε και να μιλήσουμε όλοι.
Η Διοίκηση
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί να είναι αφιερωμένη στους
ξεχασμένους απόμαχους αυτού του κόσμου. Δυστυχώς όμως όχι
δεν τους θυμάται κανείς από την πολιτεία, αλλά απεναντίας τα τελευταία δέκα χρόνια αφού τους λήστεψε με τα αλλεπάλληλα μνημόνια τους πέταξε στο περιθώριο, σαν στυμμένες λεμονόκουπες.
Ούτε καν για το θεαθήναι δεν ακούστηκε μία λέξη από τους αρμόδιους κρατικούς παράγοντες αλλά και τα μαζικά
μέσα επικοινωνίας, σίγησαν την ημέρα
αυτή λες και δεν υπάρχουν πάνω από
3 εκατομμύρια Έλληνες της τρίτης ηλικίας, όλοι αυτοί που ασφαλώς εργάσθηκαν και μόχθησαν για την πατρίδα
και το έθνος. Ούτε μια λέξη για τα «περήφανα γηρατειά». Μόνο στα χαρτιά
υπάρχει η ημέρα της τρίτης ηλικίας.
Η βουλή των Ελλήνων το 1991 έφερε
προς ψήφιση τον Νόμο 1931/1991 που όριζε την 1η Οκτωβρίου
ως ημέρα τιμής και αναγνώρισης των ατόμων της τρίτης ηλικίας,
ασφαλώς και ο νόμος ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα
της βουλής, γιατί όχι μόνο δεν είχε κανένα κόστος για την πολιτεία αλλά αντιθέτως τους χρειαζόταν όταν γίνονται οι εκλογές
για να τους υπενθυμίσουν ότι η πολιτεία στέκεται στο πλευρό
τους και την άλλη μέρα, πάλι στο περιθώριο τα άτομα της τρίτης
ηλικίας. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας
προώθησε το θέμα στον Ο.Η.Ε. και πέτυχε την καθιέρωση της
1ης Οκτωβρίου ως παγκόσμια γιορτή της τρίτης ηλικίας. Όλα αυτά μέχρι εκεί καθώς από τότε αν και έχουν περάσει 28 χρόνια
δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και ο νόμος έχει ξεχαστεί και τα
άτομα της τρίτης ηλικίας έχουν ξεχαστεί.
Στη χώρα μας τα άτομα της τρίτης ηλικίας αποτελούν το 25% του

γενικού πληθυσμού. Μία ηλικία δύσκολη βιολογικά και συναισθηματικά, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι πολύ μεγάλα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Οι
ασθένειες, η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση, η οικονομική ανέχεια αλλά και η έλλειψη μιας σωστής και οργανωμένης κοινωνικής
πρόνοιας είναι τα αγκάθια για τους ηλικιωμένους της χώρας μας. Είναι προβλήματα που αν δεν λυθούν μπορεί να
γίνουν οι αιτίες για τη γέννηση σοβαρών
ψυχολογιών ασθενειών. Σύμφωνα δε
με επιστημονικές μελέτες ένας στους
έξι ηλικιωμένους εμφανίζει κατάθλιψη.
Δυστυχώς όμως σήμερα το ενδιαφέρον
της πολιτείας για τα άτομα της τρίτης
ηλικίας υπάρχει από την αρνητική πλευρά, καθώς έχει γίνει ο σάκος του μποξ
και τον δέρνουν ανηλεώς όλοι. Είναι οι
μόνοι που πλήρωσαν την οικονομική κρίση των τελευταίων δέκα
ετών χωρίς βέβαια να ευθύνονται στο παραμικρό με αποτέλεσμα
σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων να λιμοκτονεί.
Όμως η ζωή δεν σταματά μετά τη συνταξιοδότηση. Η τρίτη ηλικία
μπορεί και πρέπει να γίνει περίοδος δραστηριότητας, δημιουργικότητας, πληρότητας και ζωντάνιας και ο κάθε ένας ηλικιωμένος
να συμφιλιωθεί με τα γηρατειά, δηλαδή να τα αγαπήσει. Το δε κενό
της απούσας πολιτείας θα πρέπει να το αναλάβουν τα παιδιά τους
και τα εγγόνια τους. Αυτοί θα πρέπει να τους δείξουν την αγάπη
τους, τη φροντίδα τους και την στοργή τους που τόσο ανάγκη έχουν
τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Θα πρέπει όμως και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και τις υποχρεώσεις της απέναντι στα άτομα
της τρίτης ηλικίας. Υπάρχουν τρόποι, μόνο βούληση χρειάζεται να
υπάρξει εκ μέρους της πολιτείας.
Η Διοίκηση

Τα βήματα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
για να πάει μπροστά
τις 16 Μαΐου 2019 η Ανωτάτη Γενική
Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας πραγματοποίησε το εκλογοΤου Ευθυμίου Ρουσιά
απολογιστικό της Συνέδριο στο οποίο
προέδρου
του Σωματείου
εξέλεξε το 31μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ήλθε σε σώμα στις 23 Μαΐου
με εκλογή Προεδρείου και Εκτελεστικής
τρες που από τη μία μεριά είναι οι δραΕπιτροπής που αποτελείται από 17 μέλη. ματικές μειώσεις των συντάξεων και από
Όλοι περίμεναν και ειδικά με την εγγρα- την άλλη το κόστος ζωής που παραμένει
φή στη Συνομοσπονδία δύο μεγάλων συν- υψηλό. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και
ταξιουχικών οργανώσεων της ΕΥΔΑΠ και το θέμα της ανεργίας που πλήττει τα παιτων Αεροπορικών Εταιρειών, ότι η διά των συνταξιούχων, με αποτέλεσμα η
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα έκανε άλματα προς την κοι- πενιχρή σύνταξη να δίνεται στα παιδιά για
νωνία, να ακουστεί η φωνή της και η απο- να επιβιώσουν. Στο κόστος της ζωής του
στολή της προς το κοινωνικό σύνολο, να συνταξιούχου ασφαλώς και θα πρέπει να
μάθει ο κόσμος μέσω των Μ.Μ.Ε. και όλων προστεθεί η μεγάλη αύξηση στο κόστος
των μέσων πληροφορικής τι ρόλο παίζει της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομεικαι τι θα μπορεί να παίξει η Α.Γ.Σ.Σ.Ε, ποι- ακής δαπάνης, καθώς και η πολύ σημανους αντιπροσωπεύει σαν τριτοβάθμιο συν- τική αύξηση της φορολογίας με την αύδικαλιστικό όργανο των συνταξιούχων της ξηση των συντελεστών και τη μείωση του
χώρας μας. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα αφορολόγητου ποσού. Το αποτέλεσμα είαν και έχουν περάσει 6 μήνες τα αποτελέ- ναι μία ακόμη μεγαλύτερη μείωση του
σματα παρά τις προοπτικές που υπάρχουν διαθέσιμου εισοδήματος όλων των συνμε νέα Κυβέρνηση είναι πενιχρά. Η Συνο- ταξιούχων, ενώ μεγάλο μέρος των συνμοσπονδία κάνει ένα βήμα μπροστά δύο ταξιούχων βρέθηκαν ή ξεπέρασαν τα
βήματα πίσω. Δεν αντιλαμβάνομαι αν όρια της φτώχειας. Τα πράγματα θα γίφταίει το Προεδρείο, αν φταίει η Εκτελε- νονται μέρα με τη μέρα δυσκολότερα για
στική Επιτροπή ή και τα 31 μέλη της Διοί- τον συνταξιούχο, εφόσον από την μία
κησης που ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί πλευρά, τα αποθεματικά των ασφαλιστιτις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Συ- κών ταμείων είναι ανύπαρκτα, γιατί έχουν
νομοσπονδία καθώς και απέναντι στον συ- καταληστευτεί από τις εκάστοτε κυβερνάδελφο συνταξιούχο. Όλοι θα πρέπει, αν νήσεις (άτοκα στην Τ.τ.Ε, επενδύσεις στο
βέβαια θέλουμε το καλό της Α.Γ.Σ.Σ.Ε που Χ.Α) επενδύσεις σε δομημένα ομόλογα
είναι και καλό για όλους τους συνταξιού- κ.ο.κ. και από την άλλη οι εισφορές των
χους που εκπροσωπεί, να αναλογιστούμε εργοδοτών και εργαζομένων συνεχώς
τις ευθύνες μας και όλοι μαζί να σηκώ- μειώνονται, λόγω του ότι χιλιάδες επιχεισουμε τα μανίκια μας για να δώσουμε μία ρήσεις έχουν κλείσει και εκατοντάδες χιώθηση της Συνομοσπονδίας για να κάνει λιάδες εργαζόμενοι είναι πλέον άνεργοι.
τα πρώτα της γρήγορα βήματα.
Η οικονομική κρίση, η μείωση του εισοΌλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σήμερα, δήματος και η ακρίβεια έχουν κτυπήσει
να μην πω ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει καίρια τη ζωή των πολιτών και έχουν αλχθες. Δεν θα πρέπει να υπάρξει άλλος λάξει τις συνήθειες και τη συμπεριφορά
χαμένος χρόνος. Σήμερα ο συνταξιούχος τους. Η μεγάλη ανεργία, η μείωση της
βρίσκεται ανάμεσα στις συμπληγάδες πέ- απασχόλησης, η μετανάστευση, ο περιο-
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ρισμός της παραγωγικής διαδικασίας
κτυπούν και τις πλέον παραγωγικές ηλικίες και επηρεάζουν ευθέως τα νοικοκυριά που έχουν αυξημένες δαπάνες για
επιβίωση, για δάνεια, για εκπαίδευση
των παιδιών τους. Τα αλλεπάλληλα οικονομικά μέτρα που υπέστησαν οι Έλληνες
πολίτες και ειδικά οι συνταξιούχοι με τα
μνημόνια, τους εφαρμοστικούς νόμους
και τα πολυνομοσχέδια τους έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο και αλλαγής συμπεριφοράς στην καθημερινότητα
και στον τρόπο ζωής τους.
Σήμερα οι συνταξιούχοι που επιβαρύνονται περισσότερο από την οικονομική
κρίση, αλλάζουν καταναλωτικές συνήθειες. Ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα. Ιεραρχούν τις καθημερινές τους ανάγκες και
περιορίζουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Η ζωή του Ελληνικού λαού μπαίνει σε αβέβαιη, απρόβλεπτη και επικίνδυνη φάση γιατί διακυβεύεται η συνοχή της
πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής του τόπου. Η καθημερινότητα
του λαού συνεχίζει να γίνεται δυσκολότερη και ο κόσμος προσπαθεί να προνοεί και
να εφευρίσκει τρόπους και τεχνάσματα για
να προσαρμόζεται στη φτώχεια που αντιμετωπίζει και στα χειρότερα που έρχονται.
Μπροστά σε όλα αυτά που γίνονται η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν για να αποδείξει
στον συνταξιούχο ότι δεν είναι μόνος του
για να αντιμετωπίσει την κρίση αλλά θα
έχει στο πλευρό του την συνομοσπονδία.
Αρκεί βέβαια να το θελήσουμε εμείς που
λέμε ότι είμαστε η διοίκηση της Συνομοσπονδίας. Δεν θα πρέπει να είναι σκοπός
μας αν θα μας αναγνωρίσει σαν τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ή όχι η πολιτεία, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε με
όλες μας τις δυνάμεις για να μας αναγνωρίσει η κοινωνία.

ΑγωγEς
για τις αποζημιώσεις
του 2011
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από τις 18 Οκτωβρίου 2019 άρχισαν να εκδικάζονται οι εφέσεις που είχε καταθέσει η
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κατά των πρωτόδικων αθωωτικών αποφάσεων. Η εκδίκαση των εφέσεων θα συνεχιστεί μέχρι τον
Απρίλιο του 2021. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι και σε
αυτή τη φάση θα δικαιωθούν οι 86 συνάδελφοί μας και
συναδέλφισσές μας. Μετά δεν την αθωωτική απόφαση
για το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς
είναι παράλογο να αθωωθούν αυτοί που χορήγησαν την
αποζημίωση και να τιμωρηθούν αυτοί που την πήραν.
Πρέπει όλοι να αισθάνονται αισιόδοξοι και να επικοινωνούν με τους δικηγόρους τους για την πορεία της υποθέσεώς τους. Το Δ.Σ. του Σωματείου μας θα παρακολουθεί από κοντά τις υποθέσεις σας και θα σας ενημερώνει
σχετικά για την εξέλιξή τους.
Η Διοίκηση

Βράβευση
Αριστούχων
μαθητών - φοιτητών
Στις 26 Ιανουαρίου στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση κοπής πίτας-συνεστίασης του Σωματείου μας στο
ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52 Αθήνα, θα
γίνει και η βράβευση των αριστούχων μαθητών-φοιτητών που είναι παιδιά των συναδέλφων μας συνταξιούχων μόνο. Δυστυχώς αν και θα το θέλαμε δεν
έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να βραβεύσουμε και
τα παιδιά των εργαζομένων συναδέλφων μας καθώς
τα οικονομικά μας είναι πολύ περιορισμένα, ελπίζοντας ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα της βράβευσης όλων των παιδιών των εργαζομένων, καθώς
εμείς όλους τους εργαζόμενους στις Σταθερές Συγκοινωνίες τους θεωρούμε συναδέλφους μας.
Σας κάνουμε γνωστό ότι στις 26 Ιανουαρίου 2020
θα βραβεύσουμε τα παιδιά εκείνα που έστειλαν το
αποδεικτικό της αριστείας μέχρι τις 29 Νοεμβρίου
2019. Όπως σας είχαμε ενημερώσει σχετικά από την
προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», τεύχος 146.
Η Διοίκηση

Νέες ταυτότητες
Στα μέσα του 2021 θα είναι έτοιμες οι νέες ταυτότητες,
που θα μοιάζουν με πιστωτική κάρτα, θα φέρουν έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου και έναν μοναδικό αριθμό,
ο οποίος θα «ενοποιήσει» τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ και
δεν θα αλλάζει, ακόμα και όταν η ταυτότητα χαθεί. Όπως
επανέλαβε χθες ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκος Πιερρακάκης, ο σχετικός διαγωνισμός θα
προκηρυχθεί εντός των επόμενων εβδομάδων από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτης. Ο Υπουργός κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι ενδιαμέσως –ΜάρτιοΑπρίλιο - θα υπάρξει «ένα μεταβατικό στάδιο, με τη δημιουργία άλλων πιο ήπιων μηχανισμών ταυτοποίησης».
Δηλαδή σε δουλειά να βρισκόμαστε.
Η Διοίκηση

Αναρτήθηκαν
τα τέλη κυκλοφορίας
Τα ειδοποιητήρια με βάση τα οποία θα γίνει η
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας αναρτήθηκαν
στις 7 Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα τέλη κυκλοφορίας
παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά και η
προθεσμία για την πληρωμή τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ανάλογα με τα κυβικά και το έτος
πρώτης κυκλοφορίας τα τέλη κυμαίνονται:
Από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000.
Από 22 έως 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2005.
Από 22 έως 1,.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2010.
Για αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η
Νοεμβρίου 2010 και μετά τα τέλη κυκλοφορίας
υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων.
Η Διοίκηση
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Πως γίνεται ο προσδιορισμός της μεσαίας τάξης
ύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ για το 2016 ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό στη Ινδία, το ετήσιο εισόδημα των 1.656
δολαρίων το κατατάσσει στη μεσαία τάξη. Το ίδιο και ένα
μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα 70.620 δολαρίων
στο Λουξεμβούργο. Είναι τα δύο άκρα στον προσδιορισμό της
μεσαίας τάξης, στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και δυστυχώς η Ελλάδα του 2016 βρισκόταν πιο κοντά στην Ινδία παρά στο Λουξεμβούργο. Ακόμα χειρότερα 9 στα 10 νοικοκυριά της μεσαίας
τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν δυσκολίες κάλυψης των βασικών
αναγκών και σε ένα ποσοστό της τάξης του 75% δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν απροσδόκητα έξοδα. Μετά την εκδήλωση ενός
πρωτόγνωρου κύματος αυξήσεων φόρων και εισφορών, σε ήδη
συμπιεσμένα εισοδήματα στα χρόνια της κρίσης, το 2016 στην
Ελλάδα ως μεσαία τάξη νοούνταν ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό
με εισόδημα από 7.894 έως και 21.050 δολάρια, όπως προκύπτει
από μελέτη του ΟΟΣΑ. Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι
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ότι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει συρρικνωθεί δραστικά και το 2016 σε σύνολο 39 χωρών το εισοδηματικό εύρος της ήταν στην ένατη από το τέλος θέση, ξεπερνώντας μόνο Τουρκία – Χιλή – Μεξικό – Ρωσία – Βραζιλία –
Κίνα – Νότια Αφρική και Ινδία. Στο άλλο άκρο της κατάταξης
βρίσκονται Λουξεμβούργο – Νορβηγία και η Ελβετία καθώς το
κόστος διαβίωσης αυξάνεται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα, το γενικό συμπέρασμα της μελέτης του ΟΟΣΑ είναι ότι
όλο-ένα και μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών της μεσαίας
τάξης τα φέρνουν δύσκολα βόλτα αντιμετωπίζοντας ολοένα και
μεγαλύτερα προβλήματα υπερχρέωσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης περίπου τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης σε 18 ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ είναι οικονομικά «ευάλωτα» καθώς είναι αμφίβολο εάν μπορούν ή σίγουρα
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε απροσδόκητα έξοδα ή σε
μία απότομη μείωση των εισοδημάτων τους. Τα ποσοστά αυτά

ποικίλουν ανάλογα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από 12% στην Νορβηγία με την Ελλάδα να έχει μία ακόμα
θλιβερή πρωτιά. Το 70% των νοικοκυριών της ελληνικής μεσαίας
τάξης δεν μπορεί να καλύψει απροσδόκητα τα έξοδα, με την Ελλάδα μαζί με την Ουγγαρία να αποτελούν τις δύο μοναδικές Ευρωπαϊκές χώρες όπου τα συγκεκριμένα ποσοστά κινδύνου της
μεσαίας τάξης να είναι παρόμοια με αυτά της ασθενέστερης οικονομικά τάξης. Στις 24 Ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ με διαθέσιμα στοιχεία, κατά μέσο όρο ένα στα δύο νοικοκυριά (47%)
με μεσαία εισοδήματα, ανέφεραν δυσκολίες στην κάλυψη των
αναγκών τους το 2016. Η Ελλάδα αγγίζει σχεδόν το απόλυτο. Ο
μέσος Έλληνας προκύπτει από τη μελέτη ότι σε ποσοστό 95%
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών του, όταν
το αντίστοιχο ποσοστό στην Νορβηγία και την Σουηδία είναι 10%
και υπερβαίνει το 70% μόνο σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία,
η Λετονία και η Βουλγαρία.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που έγιναν
Τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο έγιναν
όλες οι προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας και είναι:
1. 4 Οκτωβρίου ημερήσια στην Ιερά Μονή
Ευαγγελιστρίας στην περιοχή της Αλιάρτου
του Νομού Βοιωτίας
2. 7 με 14 Οκτωβρίου 8ήμερη στις Δαλματικές ακτές
3. 29 Οκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου 4ήμερη
Αλεξανδρούπολη-Αδριανούπολη - Ξάνθη-Καβάλα
4. 24 Νοεμβρίου ημερήσια στον Γοργοπόταμο

ο Σωματείο μας τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο πέρα
των εκδρομών της 4ης Οκτωβρίου-της 4ήμερης της
Ξάνθης όπου βραβεύσαμε τους αριστούχους του Γυμνασίου Σμίνθης καθώς και τη συμμετοχή μας στις εορταστικές εκδηλώσεις της 24ης Νοεμβρίου στον Γοργοπόταμο
για τις οποίες κάνουμε αναφορά σε άλλες στήλες της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Πραγματοποίησε και μία 8ήμερη εκδρομή στο Πανόραμα
των Δαλματικών Ακτών. Πραγματικά οι Δαλματικές Ακτές
είναι ένα χάρμα οφθαλμών και δεν χορταίνεις να βλέπεις
τις εικόνες που εναλλάσσονται σε όλη τη διαδρομή και να
είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Ξεκινώντας από την Αλβανία κάναμε τη γνωριμία με τα Τίρανα που δεν υστερεί
πουθενά από μία μεγάλη πόλη της Ευρώπης, θαυμάσαμε το
Ντουμπρόβνικ το οποίο στον εμφύλιο κτυπήθηκε ανηλεώς,
όμως σήμερα έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών,
περπατήσαμε στο εσωτερικό του ιστορικού κάστρου, το
οποίο είναι προστατευόμενο της UNESCO. Περπατήσαμε
στην πόλη ΣΠΛΙΤ την πόλη που επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλιτιανός να κτίσει το παλάτι του. Η περιπλάνησή μας συνεχίστηκε στις όμορφες ακτές της Δαλματίας
με σημαντικό σταθμό την πόλη ΤΡΟΓΚΙΡ, που είναι θησαυρός παγκόσμιος πολιτιστικής κληρονομιάς και βρίσκεται
υπό την προστασία της UNESCO, είναι μία μινιατούρα της
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Βενετίας και σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους τον 3ο αιώνα π. Χ. Αμέσως έγινε γνωριμία
με την πόλη ΖΑΝΤΑΡ όπου θαυμάσαμε τα ανάκτορα της Ρωμαϊκής εποχής, τους μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τα
τείχη που κυκλώνουν την παλιά πόλη. Το ταξίδι συνεχίστηκε
με πρώτο σταθμό το Εθνικό Πάρκο Πλίτβιτσε που αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σχηματίζεται από ένα σύμπλεγμα λιμνών, ποταμών, καταρρακτών και
σπηλαίων. Ένα θέαμα μοναδικό που δεν χορταίνεις να το
απολαμβάνεις. Το ταξίδι σε οδηγεί στην πόλη του ΖΑΓΚΡΕΜΠ την πρωτεύουσα της Κροατίας όπου μεταξύ άλλων
είδαμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το θυρεό της χώρας, το Δημαρχείο με την πέτρινη ασπίδα και τη λεωφόρο
του Κύριλλου και του Μεθόδιου. Σειρά την επόμενη ημέρα
είχε η Σλοβενία με πρώτη γνωριμία την περιοχή Ποστόινα
που είναι γνωστή από τα σπήλαια. Έγινε περιήγηση στα σπήλαια όπου δεν χόρταινε το μάτι σου να θαυμάζει τους σχηματισμούς σταλαγμιτών και σταλακτιτών. Χαρακτηριστικό είναι δε το τρένο που διασχίζει ένα μεγάλο μέρος των σπηλαίων. Λίγο αργότερα μας υποδέχτηκε η πρωτεύουσα της
Σλοβενίας η ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ που πήρε την ονομασία από τον
ποταμό ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΙΤΣΑ με τις περίτεχνες γέφυρες. Περπατήσαμε στην παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και
τα όμορφα κτίρια μέχρι την τριπλή γέφυρα TROMOSTOVJE.

Επανυπολογισμός
τηςσύνταξης
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει από τον ΕΦΚΑ
ο επανυπολογισμός της σύνταξής μας σύμφωνα με τον Νόμο Κατρούγκαλου από το Ταμείο Συντάξεων καθώς και από άλλα ταμεία για
220.000 συνταξιούχους. Γίνονται προσπάθειες από τον ΕΦΚΑ για να
λυθεί το θέμα. Όμως σήμερα είναι αδύνατο να πάρουμε το ενημερωτικό
σημείωμα για να δούμε πως διαμορφώνεται η σύνταξή μας. Παρακολουθούμε το θέμα και θα σας κρατάμε ενήμερους για την πορεία του.
Η Διοίκηση

Το

Αρχίζει ο δρόμος της επιστροφής με μία σύντομη επίσκεψη
στην πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι φθάνουμε στο
ΝΙΣ και την επόμενη ημέρα επιστροφή στην Αθήνα. Το όνειρο έχει τελειώσει οι αναμνήσεις όμως μένουν.
Ήταν μία εκδρομή γεμάτη από εικόνες που δεν χόρταινε
το μάτι σου να τις βλέπει. Σε όλες τις εκδρομές που διοργανώνει το Σωματείο μας όσοι συμμετέχουν έχουν και κάτι να
φέρουν πίσω στην πατρίδα, καθώς βλέπεις και μαθαίνεις
πολλά σε αυτά τα εκπαιδευτικά θα λέγαμε ταξίδια γιατί δεν
είναι μόνο ψυχαγωγικά, μαθαίνεις τους τρόπους συμπεριφοράς και φέρεστε των άλλων κρατών, μαθαίνεις τις συνήθειες των κατοίκων των άλλων χωρών, ανοίγεις τους ορίζοντες σου, μαθαίνοντας την ιστορία των κρατών που επισκέπτεσαι, θαυμάζεις τα ιστορικά τους κτίρια τα οποία σε
γενικές γραμμές όλα τα κράτη τα προστατεύουν και τα συντηρούν για να τα επιδεικνύουν στον κάθε επισκέπτη. Για
όλους αυτούς τους λόγους, η κάθε εκδρομή σε μία άλλη χώρα, έχει να προσφέρει πολλά στον επισκέπτη. Γενικά για τις
εκδρομές, το γεγονός είναι ότι αν δεν ζήσει κάποιος αυτές
τις φανταστικές στιγμές που βιώνουν οι συμμετέχοντες στις
εκδρομές του Σωματείου μας, και ειδικά αυτές του εξωτερικού δεν μπορεί να τις φανταστεί και να τις περιγράψει.
Πρέπει να τις ζήσει κανείς για να καταλάβει, το τι μπορεί να
του προσφέρει μία εκδρομή.

πρόβλημα με τις μετακινήσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Ασφαλώς το πρόβλημα της μετακίνησής μας με τα αστικά μέσα δεν το έχουμε ξεχάσει ούτε στιγμή αλλά και να
θέλαμε δεν είναι δυνατόν, καθώς κάθε μέρα δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα που μας το θυμίζουν. Μέχρι σήμερα
έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες τα δύο τελευταία χρόνια δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει
μόνο συμπάθειες και τίποτε άλλο. Όμως εμείς δεν το βάζουμε κάτω και συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να βρούμε
τη λύση του προβλήματος, χωρίς βέβαια να έχουμε και τη βοήθεια των σωματείων των εργαζομένων, λες και αυτοί
θα είναι αιώνιοι εργαζόμενοι και δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν κάποια μέρα. Υπήρξε ένα κενό στις προσπάθειές
μας λόγω αλλαγών στη Διοίκηση του ΟΑΣΑ καθώς και στα Υπουργεία έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες και περιμένουμε απαντήσεις για να συζητήσουμε το θέμα για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάντως να έχετε υπ’ όψιν
σας ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να βρούμε τη λύση του προβλήματος.
Η Διοίκηση
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46 χρόνια μετά…

ο νόημα της επετείου
καθολική εξέγερση των φοιτητου Πολυτεχνείου θα
τών του Πολυτεχνείου να την
είναι για πάντα επίεκμεταλλευτούν οι άνθρωποι
καιρο για να δείχνει στις επότου περιθωρίου.
μενες γενιές ότι ο Έλληνας έχει
Είναι ώρα το Πολυτεχνείο να
μάθει να ζει ελεύθερος.
γίνει χώρος λατρείας, μνήμης
46 χρόνια μετά την εξέγερση
και σεβασμού από όλους και όχι
του Πολυτεχνείου της 17ης Νοχώρος συνάθροισης των κάθε
εμβρίου 1973 εξακολουθούν να
λογής ατόμων που καπηλεύονείναι επίκαιρα τα συνθήματα
ται με την ανοχή της πολιτείας
που ακούστηκαν από τους
και έχουν κάνει το Πολυτεχνείο
έγκλειστους φοιτητές για Ψωμί
το ορμητήριο για τις εξορμήσεις
– Παιδεία – Δημοκρατία. Σήμετους κάθε φορά που θέλουν να
ρα θα πρέπει μαζί με τα συνθήεκτονωθούν. Είναι καιρός πλέον
ματα αυτά να ακουστούν και τα
το Πολυτεχνείο να γίνει η σησυνθήματα εργασία και όχι To προαύλιο του Πολυτεχνείου και το
μαία και το σύμβολο που θα μας
ανεργία, εργασία στην χώρα
εμπνέει και θα μας καθοδήγει
αυτοκίνητο που έλιωσε το τανκ, το πρωί για να αγωνιζόμαστε ειρηνικά
μας και όχι διασκορπισμός της
νεολαίας μας στις πέντε ηπεί- της 17ης Νοεμβρίου 1973.
για καλύτερες ημέρες.
ρους προς αναζήτηση εργασίας.
Αν δεν πληρούνται όλες αυτές
Είναι χρέος όλων μας να παλέψουμε για ψωμί-παιδεία- οι προϋποθέσεις, θα είναι ανώφελο να γίνονται όλες αυτές
εργασία-δημοκρατία. Θα πρέπει κάθε χρόνο 17 του Νο- οι εκδηλώσεις, μόνο για να εκτονώνονται οι γνωστοίέμβρη να ανανεώνεται το συμβόλαιο για νέους αγώνες για άγνωστοι που κάθε φορά εκμεταλλεύονται την ημέρα αυτή
να απαλείψουμε από τη χώρα μας τη φτώχεια και την για δικούς τους σκοπούς. Γεγονός είναι ότι οι φετινές εκανεργία να πάψουν να υπάρχουν άστεγοι, να έχουν όλοι δηλώσεις μνήμης και τιμής στους αγωνιστές του Πολυτεδικαίωμα στη μόρφωση, να υπάρχει μία σύνταξη που θα χνείου έγιναν με παραδειγματική τάξη καθώς απέδωσαν
παρέχει στον ηλικιωμένο το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέ- τα μέτρα της πολιτείας που δεν άφησε τους διάφορους
πεια. Δυστυχώς όμως η επέτειος και ο εορτασμός του Πο- μπαχαλάκηδες να αμαυρώσουν τις εορταστικές εκδηλώλυτεχνείου ξέφυγε του σκοπού του και σε αυτό βέβαια σεις και την μεγαλειώδη πορεία προς την Αμερικανική
μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει η πολιτεία που άφησε μία Πρεσβεία.
Η Διοίκηση

Το μήνυμα της επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940
28η Οκτωβρίου 1940 είναι μία μέρα που γράφτηκε στην νεώτερη ιστορία της Ελλάδας, για το
ιστορικό «ΟΧΙ» της πατρίδα μας στον Μουσολίνι.
Μία μέρα που άραγε γνωρίζει η νεολαία μας τον πραγματικό λόγο που την εορτάζουμε;
Ήταν χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 όταν η Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο
με το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του
Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά
σημεία της Ελλάδος, δηλαδή να καθυποτάξει τη χώρα
μας και να την κάνει άβουλο όργανο του άξονα. Η απάντηση βεβαίως ήταν αρνητική και συνέπεια της άρνησης
αυτής ήταν η είσοδος της χώρας μας τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.
Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται στην
Ελλάδα κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία. Για πρώτη φορά η επέτειος γιορτάστηκε επίσημα
το 1944 με παρέλαση ενώπιον του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Στα χρόνια της κατοχής το «ΟΧΙ»
γιορτάστηκε για πρώτη φορά, το 1941 στο κεντρικό κτίριο και στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγιναν ομιλίες από τους φοιτητές, ενώ μίλησε για
την επέτειο την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και ο
καθηγητής Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος αρνήθηκε
να κάνει μάθημα την ημέρα της επετείου με αποτέλεσμα να απολυθεί από το Πανεπιστήμιο, από την κυβέρνηση της κατοχής. Η σπουδαιότητα αυτής της ημέρας
δεν φαίνεται μόνο μέσα από τις παρελάσεις, τις εκδη-

Η

Το Σωματείο μας στηρίζει πάντα
τις επαγγελματικές δραστηριότητες
των παιδιών των συναδέλφων μας

λώσεις ή τους φόρους τιμής. Εκείνα που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι οι εικόνες και τα ιστορικά αρχεία.
Εκείνα που μιλούν και μαρτυρούν την αλήθεια, την μία
και μοναδική, αυτή που δεν κρύφτηκε πίσω από την
ημιμάθεια και την αδιαφορία. Αμετάθετο χρέος έχουμε
εμείς σήμερα να προβάλλουμε αυτή την αλήθεια στα
παιδιά μας και να τους μεταφέρουμε εικόνες που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Η επιβολή της κατοχής από
τις Ιταλικές και Γερμανικές δυνάμεις επέφεραν αντιδράσεις και ανάγκη για απαλλαγή από αυτές. Έτσι δεν
άργησαν να φανούν τα πρώτα σημάδια της καθολικής
αντίστασης του λαού. Δημιουργήθηκαν αντιστασιακές
οργανώσεις που στόχο δεν είχαν μόνο την αποδυνάμωση των Γερμανικών δυνάμεων αλλά και την απελευθέρωση της χώρας. Δεν πρέπει να λησμονούμε την
ημέρα αυτή τις ανθρώπινες απώλειες τόσο των στρατιωτικών μας πάνω στα αλβανικά βουνά, όσο των αμάχων καθώς και των αντιστασιακών, που ήταν τεράστιες
και πάντα φέρνουν ανείπωτη οδύνη. Εξίσου ανυπολόγιστες και οι υλικές καταστροφές.
Το λεγόμενο «Έπος του Σαράντα» και οι μεγάλες νίκες που ο Ελληνικός στρατός κατέκτησε εις βάρος των
Ιταλών ας είναι ο φάρος που θα οδηγεί την πατρίδα μας
στον σωστό δρόμο, στο δρόμο της ειρήνης, του πολιτισμού και της ελευθερίας. Δεν χρειάζεται να προβληματιζόμαστε πλέον σήμερα το ποιος είπε το όχι του
1940, το είπε ο υπερήφανος Ελληνικός λαός πολεμώντας πάνω στα Αλβανικά βουνά.
Η Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ εύχεται
ολόψυχα καλή επιτυχία στον νέο επιστήμονα Ευθύμιο Φίλο ο οποίος σε
μία πολύ δύσκολη εποχή που ζούμε, ανοίγει τα φτερά του για να πετάξει
και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τα νέα
παιδιά να τολμούν και να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον. Είναι όμως
ιδιαίτερη χαρά για εμάς όταν τα παιδιά αυτά είναι τα δικά μας παιδιά,
είναι τα παιδιά των αγαπημένων συναδέλφων μας, όπως είναι ο Γιατρός
Ευθύμιος Φίλος υιός του αγαπητού μας συναδέλφου Κώστα Φίλου. Ο
Ευθύμιος είναι καρδιολόγος και δέχεται τους ασθενείς του στο Παγκράτι
οδός Τιμοθέου 8. Τηλ. επικοινωνίας 210-7522348 – 6974.778760.
Καλή επιτυχία Ευθύμιε. Οι ευχές μας για ένα λαμπρό μέλλον θα σε συνοδεύουν πάντα.
Η Διοίκηση

Μειώνεται στο 30%
η σύνταξη αυτών
που θα εργάζονται

Ο

Υπουργός Εργασίας θέλει να βάλει φρένο όπως λέει
στην αδήλωτη απασχόληση των συνταξιούχων, για
τον λόγο αυτό σχεδιάζει να μειωθεί το ποσοστό της
σύνταξης για όσους επιλέξουν να εργαστούν. Η αλλαγή του
ποσοστού παρακράτησης θα ισχύει για το σύνολο εκείνων
που εργάζονται πριν και μετά την εφαρμογή του νόμου
4387/2016. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το σχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας προβλέπει η σημερινή μείωση της
σύνταξης για όσους εργάζονται, που είναι στο 60% να διαμορφωθεί στο 30%. Αυτό ουσιαστικά θα γίνει προκειμένου
να αποτελέσει κίνητρο για να δηλώνουν οι συνταξιούχοι
την εργασία τους, ενώ με την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών στη συνέχεια θα προσαυξάνεται και το ποσό της
τελικής σύνταξης. Με αυτόν τον τρόπο θα επιδιώξει το
Υπουργείο να βάλει φρένο στην αδήλωτη απασχόληση των
συνταξιούχων. Το μέτρο αυτό από τη θεωρητική του πλευρά
είναι θετικό στην πράξη όμως είναι ανεφάρμοστο, εδικά
σήμερα που η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 17%
και 500 χιλιάδες νέα παιδιά έχουν φύγει προς αναζήτηση
εργασίας σε άλλες χώρες δεν είναι δυνατόν να ανοίξει η
αγορά εργασίας για τον συνταξιούχο.
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι
σήμερα 6 συνάδελφοι αποχώρησαν από την εργασία τους
και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Γαλιγάλης Κώστας: Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών
Καραμητσιάνης Παναγιώτης: Επόπτης Συρμών
Διαμαντόπουλος Χρήστος: Επόπτης Συρμών
Κοκκίνης Ιωάννης: Αρχιτεχνίτης Α΄(Κομίστρων)
Σπυρόπουλος Θεόδωρος: Εργοδηγός Προληπτικής Συντήρησης
Ρούσσος Νικόλαος: Επόπτης Ταμείου
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση

Γάμοι
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά τους
θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.
Λαμπροπούλου Ιωάννα: Θυγατέρα του συναδέλφου μας
Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου.
Ρενιέρη Παναγιώτα: Θυγατέρα του συναδέλφου μας
Λευτέρη Ρενιέρη
Η Διοίκηση

Γάμος
Η Παναγιώτα Ρενιέρη θυγατέρα του συναδέλφου μας
Λευτέρη Ρενιέρη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με
τον εκλεκτό της καρδιάς της Βασίλειο Γρίλλο.
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται στο νιόπαντρο ζευγάρι
βίον ανθόσπαρτον και ζωήν ανέφελον. Η στοργή του ενός
προς τον άλλο καθώς η αγάπη και η ομόνοια να βασιλεύουν
στον νέο σπιτικό τους. Στους δε ευτυχείς γονείς των νεόνυμφων να τους χαίρονται και εγγόνια να καμαρώσουν.
Η Διοίκηση

Γεννήσεις
◗ Ο Ιωάννης Σιώμος υιός του συναδέλφου μας Χρήστου
Σιώμου και η σύζυγός του Μαρία απέκτησαν ένα χαριτωμένο και υγιέστατο αγοράκι. Ευχόμαστε το νεογέννητο
αγοράκι να έχει όλες τις χάρες της ζωής.
◗ Ο Χριστόφορος Κουνάδης υιός του συναδέλφου μας
Φώτη Κουνάδη και η σύζυγός του Παναγιώτα Ροδάτου
απέκτησαν δίδυμα αγοράκια.
Ευχή όλων μας είναι να είναι καλότυχα τα νεογέννητα
και οι γονείς και οι παππούδες να τα καμαρώνουν και
να τα χαίρονται.
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25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Παρ’ ότι ζούμε στην ηλεκτρονική εποχή, την εποχή της
κινητής τηλεφωνίας και του καλπασμού των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, το έντυπο μέσο όπως είναι η
εφημερίδα μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» αποτελεί σημαντική,
ανεξίτηλη σφραγίδα, σταθερά στην καλή και σωστή πληροφόρηση και επικοινωνία, καθώς και ισχυρό ανάχωμα
στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και στην ανάσχεση
της ανθρώπινης μοναξιάς. Είκοσι πέντε χρόνια από την
έκδοση του πρώτου φύλλου συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο
για να έχουμε μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας μας

ΕγγΡΑΦΗ
ΝΕωΝ ΜΕΛωΝ
Η δύναμη και προσφορά
ενός Σωματείου είναι το αποτέλεσμα της ενότητας και της
συμμετοχής των μελών του
στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί οι οποίες μπορεί να είναι διεκδικητικές ή πολιτιστικές όπως τα απαιτεί η ζωή. Σήμερα εμείς οι συνταξιούχοι με
τα αλλεπάλληλα μνημόνια που
μας έχουν επιβάλει οι κυβερνήτες των τελευταίων 10 χρόνων και με τα οποία έχουν μειωθεί πάνω από το 50% οι συντάξεις μας, λες και ότι εμείς
είμαστε η αιτία του κακού που
η χώρα μας έφθασε στο χείλος
του γκρεμού, επιβάλλεται και
πρέπει να είμαστε ενωμένοι,
σαν μία γροθιά, για να αντιμετωπίσουμε τον τυφώνα που
μας πλήττει. Πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα στο Σωματείο μας
για να αποδείξουμε σε αυτούς
που τόσα χρόνια μας καταπίεζαν και μας ταπείνωναν ότι δεν
έχουμε ξοφλήσει και είμαστε
πολίτες αυτής της χώρας με
υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Αγαπητοί συνάδελφοι μην
μας απορρίπτετε προτού μας
γνωρίσετε. Σας προσκαλούμε
να κάνετε έστω και μία επίσκεψη στα γραφεία του Σωματείου
μας, να συζητήσουμε για ό,τι
μας απασχολεί, να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε
όμως θα έχουμε τη χαρά ότι
σας είδαμε και ακούσαμε τους
λόγους για τους οποίους δεν
έχετε γίνει μέλη του Σωματείου
μας. Παλαιοί και νέοι συνάδελφοι καθώς και οι ελάχιστοι που
ακόμη δεν γνωρίζουν τα γραφεία του Σωματείου μας καθώς
δεν έχουν γίνει ακόμη μέλη
του, σας κάνουμε γνωστό ότι τα
γραφεία είναι ανοικτά από τις 8
το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι
για όλους, ελάτε να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε ιδέες
και προτάσεις και να είστε βέβαιοι ότι για κάθε πρόβλημα
υπάρχει λύση καθώς

Δύναμή μας είναι
η Ενότητα
Η Διοίκηση

25 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
την αντικειμενική ενημέρωση, την αλήθεια και την προβολή των δικαίων αιτημάτων των μελών μας. Η εφημερίδα
μας έχει αποτελεσματική συμβολή στο να υπάρχει τακτική
επικοινωνία με όλα τα μέλη μας, με πολλά σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων καθώς και με κρατικούς
οργανισμούς και με τα εύστοχα δημοσιεύματα να αποδεικνύει αφενός όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, αλλά

να είναι και μία πίεση προς τους αρμόδιους φορείς για
την προώθηση και επίλυση των όποιων προβλημάτων.
Χρέος μας είναι να διατηρήσουμε την εφημερίδα μας ανεπηρέαστη διαχρονικά από τα πολιτικά και κομματικά δρώμενα και πάθη, απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και
προσωπικές επιδιώξεις και προβολές. Παράλληλα δε,
επιδίωξή μας είναι η εφημερίδα μας να εξασφαλίζει αντικειμενική και αδιάβλητη ενημέρωση. Αυτά είναι τα πιστεύω μας και θα προσπαθήσουμε να έχουμε τα επιθυμητά και σωστά αποτελέσματα.
Η Διοίκηση

Συνάντηση με τον ΟΑΣΑ
Τα Προεδρεία των συνταξιούχων στις μεταφορές ΟΑΣΑ – ΗΣΑΠ- ΗΛΠΑΠ
στις 25 Οκτωβρίου είχαν συνάντηση με τον Διευθυντή Κομίστρου του ΟΑΣΑ
κ. Αλεξανδράκη για το γνωστό θέμα της μετακίνησης των μελών μας που
δυστυχώς ταλανίζει εδώ και δύο χρόνια τα μέλη των Σωματείων μας.
Ο κ. Αλεξανδράκης γνώριζε το θέμα, το βλέπει θετικά θα βοηθήσει από
την πλευρά του αλλά όπως μας τόνισε, το θέμα είναι πολιτικό και για να
λυθεί χρειάζεται πολιτική λύση. Όπως μας είπε θα πρέπει να παρέμβει ο
αρμόδιος Υπουργός του Υπουργείου Μεταφορών. Μετά από σύσκεψη των
Προεδρείων όλων των συνταξιούχων που υπηρέτησαν στις μεταφορές
στείλαμε επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς και ζητάμε να έχουμε
συνάντηση μαζί τους για να συζητήσουμε διεξοδικά το όλον θέμα και να
δοθεί μία λύση καθώς μόνο με υποσχέσεις και λόγια δεν υπάρχει λύση
του προβλήματος. Αναμένουμε το κάλεσμα του αρμόδιου Υπουργού.
Για ό,τι νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.
Η Διοίκηση

Χωλαίνει το πολιτικό σύστημα της χώρας
Κοινή είναι η πεποίθηση, πως το πολιτικό
σύστημα της χώρας αποδείχτηκε κατώτερο
των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας και του έθνους.
Βεβαρυμμένο με το σύγχρονο «Ελληνικό
πολιτικό άγος», περί πολλών τυρβάζει, περί
αλλότριων διαλογίζεται και καταλαμβάνεται
ενίοτε, κατά περίσταση και κατ’ επιλογή,
από κρίσεις συνείδησης. Με λεκτικούς βαρυγδουπισμούς, με αστήρικτα και έωλα επιχειρήματα, συνήθως «πετάει τη μπάλα στην
εξέδρα» και από τη μία προσπαθεί να αποσείσει τις βαρύτατες ευθύνες του, και από
την άλλη να δικαιολογήσει και να διατηρήσει τα, εξ’ υφαρπαγής, κρύφια και μεταμεσονύκτια, νομοθετικά του προνόμια. Εάν,
αυτός ο «βίος και η πολιτεία» του σύγχρονου Ελληνικού πολιτικού συστήματος, περιέπιπτε στην αντίληψη του Αισώπου, τότε
αυτός θα επαναλάμβανε με στεντόρεια τη
φωνή «των οικίων υμών εμπιπραμένων,
υμείς άδετε».

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου
Καιρός όμως να αφήσει πίσω το βαρύ παρελθόν και τους επικίνδυνους πειραματισμούς και τους εύκολους αυτοσχεδιασμούς
και να σχεδιάσει με μελέτη και σοβαρότητα
το μέλλον και την προοπτική αυτού του τόπου. Εάν δεν το μπορεί, και όποιος δεν το
μπορεί, και όποιος δεν έχει τη βούληση και
τη θέληση, τότε ας παραμερίσει. Ας κάνει
στην άκρη, να περάσουν αυτοί, που μπορούν και θέλουν. Η Ελληνική κοινωνία έχει
ανάγκη από σχέδιο, από ένα στρατηγικό
στόχο, από ένα όραμα, για το μέλλον της και
την προοπτική της. Ένας τέτοιος στρατηγικός στόχος πρέπει να στηρίζεται στη σοβαρή μελέτη, και στην αντικειμενική αξιολόγηση του Διεθνούς, του Ευρωπαϊκού και
του Ελληνικού κοινωνικού και οικονομικού
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα βρεθεί

Επιδρομή των Τραπεζών και
των Α.Τ.Μ. στην τσέπη μας
Σαν ακρίδες έχουν πέσει πάνω από τα κεφάλια μας και μας κλέβουν τα χρήματά
μας με το έτσι θέλω μέσα από το τρύπιο πορτοφόλι μας. Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάζουν οι καταναλωτές ακόμη και στα πιο απλά πράγματα στην τράπεζα.
Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την υπέρογκη αύξηση των χρεώσεων των διατραπεζικών
συναλλαγών όπως για παράδειγμα ανάληψη από Α.Τ.Μ. άλλης τράπεζας από αυτή
που είναι ο λογαριασμός επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους πολίτες και αυξάνοντας την κερδοφορία τους. Κάθε συναλλαγή που έχεις με την τράπεζα έχει και μία
επιβάρυνση από 2 μέχρι 4 ευρώ και είναι ένα μεγάλο χαράτσι για όλους μας. Δεν
φτάνουν στις τράπεζες τα όσα δις πήραν με τις ανακεφαλαιώσεις τα δέκα χρόνια των
μνημονίων; Γιατί να συνεχίζουν να ληστεύουν τον κόσμο; Μήπως είναι απαραίτητο να
επέμβει η πολιτεία για να σταματήσει αυτό το αίσχος;
Ο Εκδότης

στα επόμενα και στα προσεχή χρόνια. Έχει
ανάγκη από ένα νέο πολιτιστικό και γεωπολιτικό σχέδιο, για τον ρόλο της Ελλάδας τις
επόμενες δεκαετίες. Ένα σχέδιο, που θα
στοχεύει στην πολυπόθητη και στην πολύπλευρη ανάπτυξη, στην ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των
πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Ένα
εθνικό σχέδιο, με βάση το οποίο θα βαδίσει
στο μέλλον, στηριζόμενη, κατά κύριο λόγο,
στις δικές της, αληθινά, πατριωτικές και
πραγματικά ικανές δυνάμεις, που θα μπορέσουν να διακριβώσουν, που και πως μπορεί να διακριθεί η χώρα μας σε Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.
Ένα εθνικό σχέδιο δράσεων και παρεμβάσεων στην παραγωγή τροφίμων και αγαθών,
στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στην ενέργεια.
Ένα εθνικό όραμα, που θα κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται υπερήφανοι και αισιόδοξοι για το μέλλον τους.
Χρειάζεται υπέρβαση στο αύριο.

Στη διάθεση του κοινού
το ασανσέρ
Μετά από 5 μήνες γυμναστικής όλων αυτών που
είχαν ανάγκη το ασανσέρ του Μεγάρου Πειραιά
στις 25 Νοεμβρίου σταμάτησε η ταλαιπωρία, ειδικά των συνταξιούχων που είχαν την ανάγκη να μεταβούν στα ιατρεία στον τρίτο όροφο του Μεγάρου,
καθώς μετά από μεγάλες προσπάθειες και πιέσεις
εκ μέρους του Δ.Σ. του Σωματείου μας ετέθη και
πάλι στη διάθεση του κοινού. Ευχαριστούμε αυτούς που συνέβαλαν και πάλι στη λειτουργία του
ασανσέρ καθώς όπως μας είχαν διαβεβαιώσει το
πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο.
Η Διοίκηση
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για το χρονικό διάστημα από 1/7-30/9/2019
Έκθεση για τον Ταμειακό Απολογισμό του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας 17865 Ο.Ε.Ε., παρουσιάζω τον
Ταμειακό Απολογισμό 3ου Τριμήνου 2019 (ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ) του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, όπως παρακάτω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ
Τα ΕΣΟΔΑ του σωματείου προέρχονται από:
α. Τις εισφορές των συνταξιούχων ΗΣΑΠ ως κράτηση επί της σύνταξης, η οποία αποδίδεται μηνιαίως στο σωματείο
από το ταμείο συντάξεων. Το ύψος των εισφορών ανήλθε κατά την περίοδο 1/7-30/9/2019 σε 30.582,00 ευρώ, όπως
αναλυτικά κατά μήνα φαίνεται παρακάτω στο Πίνακα 1. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκε στο Μουσείο του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 5.097,00 Ευρώ (Πίνακας 3) η καταβολή του οποίου προβλέπεται στο καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων του Μουσείου, 25.485,00 Ευρώ.

Πίνακας 1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΕΦΚΑ)
Ημερομηνία

Παραστατικό

Αιτιολογία

Ποσό

05/07/2019

ΕΦΚΑ-7

ΕΦΚΑ-7-2019

10.230,00

01/08/2019
11/09/2019

ΕΦΚΑ-8
ΕΦΚΑ-9

ΕΦΚΑ-8-2019
ΕΦΚΑ-9-2019
ΣΥΝΟΛΟ

10.182,00
10.170,00
30.582,00

β. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρητά), έναντι ισόποσης απόδειξης.
Το ύψος των εν λόγω δωρεών ανήλθε κατά την περίοδο 1-7/-30/9/2019 σε 615,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται
παρακάτω στο Πίνακα 2.

Πίνακας 2 ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ
Ημερομηνία
18/07/2019
31/08/2019
30/09/2019

Παραστατικό
ΔΩΡΕΕΣ-7-2019
ΔΩΡΕΕΣ-8-2019
ΔΩΡΕΕΣ-9-2019

Αιτιολογία
ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΣΥΝΟΛΟ

Πίστωση
370,00
0,00
245,00
615,00

❱ Τα Χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου αποτελούνται από:
• τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη τράπεζα Πειραιώς:
• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-827 στον οποίο κατατίθενται τα τρέχοντα έσοδα (εισφορές συνταξιούχων κλπ) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σωματείου. Αναλήψεις
από τον λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου, ή τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-9-2019 ήταν 11.005,19 ευρώ.
• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος για την κατάθεση ή
ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-9-2019 ήταν 221,42 ευρώ.
• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-819 ο οποίος χρησιμοποιείται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
και εκδρομές. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-9-2019 ήταν 3.072,72 ευρώ.
❱ Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο με ελάχιστη
πλέον απόδοση τόκων Η προθεσμιακή κατάθεση έληξε 24-6-2019 και ανανεώθηκε για 6 μήνες από 2-72019.
Κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων με την 30-9-2019, φαίνεται παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Κωδικός
Περιγραφή
38-03-00-0000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-827

Εκ μεταφοράς
7.167,00

38-03-00-0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-762

80.221,42

0,00

80.000,00

221,42

38-03-00-0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-819

317,72

3.500,00

745,00

3.072,72

38-04-00-0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ

0,00
87.706,14

Χρέωση
Πίστωση Υπόλοιπο
30.755,92 26.917,73 11.005,19

80.000,00
0,00
114.255,92 107662,73

80.000,00
94.299,33

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί ακόμη τραπεζικό λογαριασμό - πληρώνει από τον τραπεζικό του λογαριασμό 5182-035793-827, τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας, ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους
του Μουσείου ή οτιδήποτε έκτακτο έξοδο του Μουσείου προκύψει και δεν επαρκούν τα ταμειακά του διαθέσιμα.
Παράλληλα δέχεται στο λογαριασμό αυτό καταθέσεις για λογαριασμό του Μουσείου.
Τα έξοδα αυτά (πληρωμές) συμψηφίζονται με τα μηνιαία δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος κάθε μήνα. Το
υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό πρός το Μουσείο ανέρχεται με 30-9-2019 στο ποσό των 1.820,13 ευρώ (Πίνακας 3).
Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη προκαταβολή.

Πίνακας 3
Δικαιώματα
Μουσείου
σύμφωνα με το
καταστατικό

Πληρωμές μέσω
Τραπεζικού
Λογαριασμού Σωματείου
για ανάγκες Μουσείου

Από Μεταφορά
30-06-2019

Υπόλοιπο
οφειλής
Μουσείου προς
το Σωματείο
2.596,14

ΘΕΤΙΚΟ ΔΗΛ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ιούλιος

1705,00

2.311,16

1.989,98

ΘΕΤΙΚΟ ΔΗΛ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Αύγουστος

1.697,00

2.108,62

1.578,36

ΘΕΤΙΚΟ ΔΗΛ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σεπτέμβριος

1.695,00

1.453,23

1.820,13

ΘΕΤΙΚΟ ΔΗΛ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

5.097,00

5.873,01
ο

Το Σύνολο των Εσόδων για το 3 τρίμηνο 2019 ανήλθε στο ποσό των 26.100,00 (25.485,00 + 615,00 ) ευρώ.

ΕΞΟΔΑ
Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ του Σωματείου, και η πληρωμή τους δικαιολογείται
με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ).
Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μικροέξοδα από ταμειακή μηχανή),
τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ και η καταχώρισή τους γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό στο βιβλίο
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Ειδικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Η δαπάνη μισθοδοσίας 3ου τριμήνου 2019 (πληρωτέο) ανήλθε στο ποσό των 3.318,03 ευρώ (περιλαμβάνεται και
το Επίδομα Αδείας 2019). Επίσης καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές Ιουνίου , Ιουλίου + Επ. Αδείας και Αυγούστου 2019 συνολικού ποσού 1.783,75 και οι αναλογούντες φόροι από μισθοδοσία και επιχειρηματική δραστηριότητα 344,85 και 300,00 ευρώ αντίστοιχα για τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο + Επ Αδείας.
Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 10.951,72 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνονται παρακάτω στο
Πίνακα 4.
Κωδικός
61-00-06-0087
61-90-09-0000
61-90-09-1025
62-03-00-0000
62-03-00-0087
62-03-02-0000
62-98-00-0025
62-98-00-0036
63-04-00-0000
63-98-02-0000
63-98-08-0000
64-05-01-0000
64-07-01-0087
64-07-03-0087
64-07-04-0025
64-08-01-0087
64-08-10-0036
64-08-10-0087
64-98-05-0000
64-98-05-0025
64-98-05-0036
64-98-05-0087
64-98-05-0500
64-98-05-0600
64-98-05-0700
65-98-99-0000

Περιγραφή
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24%
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΠΑ 6%
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24%
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 6%
ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 13%
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΦΙΑ
ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ)
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡ.ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝ.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 24%
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 24%
ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6%
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24%
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 24%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 6%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Χρέωση
1.500,00
800,00
2.345,00
1,18
666,38
737,45
15,81
0,00
274,24
253,90
1.035,56
0,00
488,80
247,42
188,68
243,90
308,53
49,47
5,00
0,00
45,00
290
405,00
600,00
420,00
30,40

• Η δαπάνη για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε σε 2.345,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια της εφημερίδας, ανήλθε σε
800,00 ευρώ.
• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή της εφημερίδας ανήλθαν στο ποσό των 737,45 ευρώ.
• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου καθώς και του Μουσείου ανήλθε στο ποσό των
1.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των 405,00 ευρώ (περιλαμβάνεται το
Επ Αδείας 2019 καθώς και αμοιβή 30 ευρώ για έκτακτο καθαρισμό) .
• Η δαπάνη για συνδρομές στην ΑΓΣΣΕ ανήλθε στο ποσό των 360,00 ευρώ και καταβλήθηκαν την 19 Ιουνίου
2019.
• Η δαπάνη των τηλεφωνικών εξόδων καθώς και της ΔΕΗ με τα τέλη καθαριότητας ανήλθε στο ποσό των
667,56 , 15,81 και 274,24 ευρώ αντίστοιχα.
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε στο ποσό των 600,00 ευρώ και 420,00 ευρώ αντίστοιχα.
• Εκδόθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που είναι στο ίδιο ύψος με τον αντίστοιχο έτους 2018. Το ποσό καταβάλλεται σε 5 δόσεις.
Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών – φορολογικών –
ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ.
• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την αναφερόμενη περίοδο.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές δηλώσεις για τους φόρους
μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών και πιστοποιήθηκαν έπειτα από διασταύρωση με την
αντίστοιχη πληρωμή αυτών.
• Υπόλοιπο κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου και για λογαριασμό του Μουσείου ποσό
856,72 ευρώ.
❱ Δόθηκε προκαταβολή:
• Στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ποσό 2.000 ευρώ έναντι της συνεστίασης για την κοπή της πίτας τον Ιανουάριο
2020.
• Στον προμηθευτή ΓΑΒΑΛΑ ποσό 3.000 ευρώ , έναντι της εκτύπωσης των ημερολογίων

ΠΡΟΤΑΣΗ
Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός 3ου Τριμήνου 2019 του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για έγκριση.
Πειραιάς 12 Νοεμβρίου 2019
Ο Λογιστής
Αθανάσιος Κ. Μανάσκος
Ο
Ο
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΣ
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Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η εκδρομή του Σωματείου μας στα Πομακοχώρια της Ξάνθης και η βράβευση
ράγματι η αγάπη για τα παιδιά και μόνο είναι
αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, παρά το όποια
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι
συνταξιούχοι από την μακροχρόνια οικονομική κρίση,
να βρισκόμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά που αγαπήσαμε και είμαστε κοντά τους μετά από μία μακροχρόνια σχέση αγάπης, φιλίας και αλληλεγγύης. Αυτή την
αγάπη θέλαμε να εκφράσουμε με την επίσκεψή μας
στις 31 Οκτωβρίου στο ορεινό χωριό Σμίνθη του Νομού
Ξάνθης, όπου για 14η χρονιά βραβεύσαμε 14 μαθήτριες-μαθητές που αρίστευσαν τη σχολική περίοδο
2018-2019. Έχει γίνει θεσμός πλέον μετά από τόσα
χρόνια για το Σωματείο μας γι’ αυτό πάντα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο έτσι και
φέτος 31 Οκτωβρίου 11η ώρα το πρωί φθάσαμε στο
Γυμνάσιο Σμίνθης όπου έσφυζε από ζωή καθώς όλα
τα παιδιά ήταν στο προαύλιο του σχολείου χορεύοντας
και παίζοντας και όταν μας αντιλήφθηκαν όλα μαζί
έτρεξαν για να μας υποδεχθούν με ανοιχτές αγκαλιές.
Στην ειδικά για την περίπτωση διαμορφωμένη αίθουσα
μας περίμεναν πολλές εκπλήξεις καθώς εκτός από τον
Διευθυντή του Γυμνασίου αγαπητό φίλο Πρόδρομο
Νταουτίδη και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου
μας περίμεναν και οι πρώην Διευθυντές και φίλοι του
Σωματείου μας Κωνσταντίνος Δεληγεώργης – Ζηνοβία
Ματσούδη και η Δήμητρα Κατάκη καθώς και πολλοί
γονείς των παιδιών. Μετά δε τους απαραίτητους χαιρετισμούς ο Διευθυντής του Γυμνασίου χάρισε στο
Σωματείο μας μία θαυμάσια εικόνα αγιογραφημένη
του Αγίου Φιλίππου για να μας προστατεύει αλλά και
όπως υπογράφει στο όπισθεν μέρος ο κύριος Διευθυντής να είναι «Ενθύμιο εκτίμησης της προσφοράς

Π

σας στο Γυμνάσιο Σμίνθης». Προλόγισαν και αναφέρθηκαν αναλυτικά για την ημέρα αυτή της γιορτής του
Γυμνασίου. Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Σμίνθης
Πρόδρομος Νταουτίδης, ο οποίος αναφέρθηκε με ενδιαφέροντα λόγια για την προσφορά του Σωματείου
μας προς το Γυμνάσιο και τους μαθητές του, ακολούθησε ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Ευθύμιος Ρουσιάς ο οποίος αναφέρθηκε για τη σημασία της εκδήλωσης αυτής και της προσφοράς του Σωματείου προς
τους μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου. Στο ίδιο
πνεύμα ήταν και οι χαιρετισμοί του πρώην Διευθυντού

Κωνσταντίνου Δεληγέωργη καθώς και της πρώην Διευθύντριας Ζηνοβίας Ματσούδη. Ακολούθησε η κυρία
Δήμητρα Κατάκη η οποία με προβολές εικόνων από
την απελευθέρωση της Ξάνθης στις 4 Οκτωβρίου 1919
και με αφορμή τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης με λόγια μεστά μίλησε για την ιστορία
της πόλης από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Η
ομιλία της κυρίας Κατάκη συνοδευόταν από την προβολή των εικόνων από την απελευθέρωση καθώς και
της πορείας της πόλης ανά τους αιώνες.
Ακολούθησε η βράβευση των 14 μαθητριών-μαθητών

Οι μαθητές που αρίστευσαν και
η βαθμολογία τους το Σχολικό έτος 2018-2019
ΤΑΞΗ A΄
Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας

ΤΑΞΗ Β΄
Μέσος Όρος
Βαθμολογίας

Φύλο

Καπζά

Ναζλή

Μουσταφά

Γιλδής

18 και 8/13

Κορίτσι

Καρά-Αλή

Φατμέ

Τζελάλ

Αϊσέ

18 και 11/13

Κορίτσι

Καραχότζα

Ντουϊγκού

Ορχάν

Νεζιέ

19 και 1/13

Κορίτσι

Οτουζμπίρ

Νετζμή

Αχμέτ

Εμινέ

18 και 9/13

Αγόρι

Σουλεϊμάν

Αλέν

Κενάν

Μουριβέτ

18 και 9/13

Αγόρι

ΤΑΞΗ Γ΄
Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας

Μέσος Όρος
Βαθμολογίας

Φύλο

Οτουζμπίρ

Νεβήμ

ΜωχαμέτΕμήν

Νετζμιέ

18 και 11/13

Κορίτσι

Χεμσερή

Μελίς

Ισμέτ

Έμινέ

19 και 6/13

Κορίτσι

OI MAΘΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ

Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας

Μέσος Όρος
Βαθμολογίας

Φύλο

Αλεμδάρ

Ονούρ

Μεχμέτ

Γκιουλτέν

19 και 6/13

Αγόρι

Ιμάμ

Μπεϊζά

Σαμπαϊδήν

Μουφιδέ

18 και 10/13

Κορίτσι

Καρά-Αλή

Σινέμ

Χικμέτ

Νετηλέ

18 και 8/13

Κορίτσι

Καρά-Χότζα

Φατμέ

Ριτβάν

Σαμιέ

19 και 5/13

Κορίτσι

Μεχμεταλή

Αϊσέ

Χαϊρή

Χασιμπέ

18 και 7/13

Κορίτσι

Σεχ

Νεζηχάν

Μουσταφά

Εμινέ

18 και 12/13

Κορίτσι

Χασανκήλ

Σελέν

Χασάν

Χασιμπέ

18 και 10/13

Κορίτσι
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ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
των μαθητριών-μαθητών του Γυμνασίου Σμίνθης που αρίστευσαν τη σχολική χρονιά 2018-2019

(στην πλειοψηφία μαθήτριες καθώς οι μαθητές ίσως
έχουν και άλλα ενδιαφέροντα), που αρίστευσαν τη σχολική χρονιά 2018-2019 όλα τα παιδιά που βραβεύθηκαν,
χειροκροτήθηκαν από όλους τους παρευρισκόμενους
στην αίθουσα της εκδήλωσης. Τα βραβεία στους αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες τα απένειμαν 14 συναδέλφισσες και συνάδελφοι μέλη του Σωματείου μας.
Μετά τη βράβευση των 14 αρίστων ακολούθησε η απονομή των βραβείων που έχει καθιερωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου το 2014 προς τιμή του
πρώην Διευθυντού κ. Κώστα Δεληγέωργη στις δύο μαθήτριες της τρίτης τάξης του Γυμνασίου που αρίστευσαν
και είναι οι μαθήτριες Οτουζμπίρ Νεβήμ του ΜωχαμέτΕμήν και Χεμσερή Μελίς του Ισμέτ.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης όλοι οι συμμετέχοντες
στην εκδήλωση απόλαυσαν τον πλούσιο μπουφέ με τα
παραδοσιακά και όχι μόνο εδέσματα που είχαν ετοιμάσει με αγάπη οι γυναίκες του χωριού. Το μόνο
άσχημο στην όλη εκδήλωση ήταν ο βροχερός καιρός
που δεν επέτρεψε στα παιδιά του Γυμνασίου να εκθέσουν όπως αυτά ήθελαν τα διάφορα είδη που είχαν
προς πώληση για να συγκεντρώσουν ορισμένα χρήματα για την ετήσια εκδρομή τους και έτσι η έκθεση
έγινε σε περιορισμένο χώρο εντός της αιθούσης και
αυτό παρουσίαζε πολλές δυσκολίες.
Αποχαιρετιστήκαμε με την υπόσχεση ότι και του

χρόνου θα ξαναπάμε στα Πομακοχώρια της Ξάνθης,
θα ξαναπάμε στο Γυμνάσιο της Σμίνθης και θα βραβεύσουμε και πάλι τους μαθητές και τις μαθήτριες που
θα αριστεύσουν, με την ελπίδα όμως τα παιδιά που θα
αριστεύσουν είναι περισσότερα από φέτος και ειδικά
οι μαθητές. Αν καθίσει κανείς και αναλογιστεί τι απόηχο είχε αυτή η εκδήλωση αν δώσαμε ή πήραμε. Ασφαλώς χωρίς ιδιαίτερη σκέψη θα πει ότι πήραμε πολλά
και δώσαμε πολύ λίγα. Δεν δώσαμε σχεδόν τίποτα,
όμως πήραμε πολλά, πήραμε χαρά από τη χαρά τους,
πήραμε αγάπη από την αγάπη τους, πήραμε χαμόγελο
από το χαμόγελό τους. Όλα αυτά μας γεμίζουν περίσσιες υποχρεώσεις απέναντί τους και αυτές τις υποχρεώσεις αναλαμβάνουμε να τις υλοποιήσουμε. Σύμφωνα με τις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρόεδρος του
Σωματείου μας Ευθύμιος Ρουσιάς στον χαιρετισμό
που απηύθυνε στην τελετή απονομής των βραβείων
μεταξύ άλλων είπε: «Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα για εσάς γιατί το αξίζετε, δυστυχώς όμως η οικονομική κρίση των 10 τελευταίων ετών μας έχουν γονατίσει οικονομικά προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση
να προσφέρουμε περισσότερα. Όμως η αγάπη μας για
εσάς θα μας φέρνει κάθε χρόνο κοντά σας, καθώς σας
αγαπάμε και σας αισθανόμαστε παιδιά μας, όλα τα παιδιά του κόσμου πέρα από πολιτικές και θρησκευτικές
διαφορές είναι παιδιά ενός Θεού. Το Σωματείο μας δεν

επιζητεί και δεν θέλει καμία δική του προβολή, δεν
διατυμπανίζει ούτε στα ελάχιστα αυτά που σας δώσαμε, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της επισκέψεώς μας
στο σχολείο σας. Σκοπός μας είναι η προσφορά χωρίς
να περιμένουμε να εισπράξουμε κάτι και όμως χωρίς
να το επιδιώξουμε εισπράξαμε πολλά. Για εμάς τους
απόμαχους της εργασίας που σήμερα μας υποδεχτήκατε, μαζί με τους δασκάλους σας και τους γονείς σας,
στον φιλόξενο αυτό χώρο του σχολείου σας δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για να μας προσφέρετε πέρα από το χαμόγελο που έχετε στα χείλη σας και τη
χαρά που βλέπουμε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας.
Αυτά όχι μόνο μας αρκούν αλλά και μας περισσεύουν.
Σας αποχαιρετούμε με την υπόσχεση και του χρόνου
θα είμαστε κοντά σας».
Η Διοίκηση
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Με αφορμή επίσκεψη στον Αχέροντα
Δόξα και πλούτη κι ομορφιά
και της ζωής το ψέμα
Όλα βουλιάζουν κάποτε
στου Αχέροντα το ρέμα
(από την Αχερουσία του Ν. Γκάτσου)

Βλέποντας τις φωτογραφίες από την
περσινή επίσκεψή μου στην Ήπειρο και
στον ποταμό Αχέροντα, ένοιωσα την
ίδια και μοναδική χαρά που νοιώθει –
πιστεύω- ο κάθε επισκέπτης, που ενώ
βρίσκεται στον «απάνω κόσμο», συγκινείται όταν αισθάνεται την ανάσα των
προγόνων του μέσω των μύθων και της
ιστορίας.
Να πούμε πως ο Αχέρων πηγάζει
από τα δυτικά του όρους Τόμαρος και
διαρρέει τη βραχώδη χώρα τού Σουλίου. Οι παραπόταμοι τού Αχέροντα αρχίζουν από τους νομούς Θεσπρωτίας
και Ιωαννίνων.
Θα προσπαθήσω, όσο είναι δυνατό, να
σας μεταφέρω την ομορφιά, την ιστορία
και τις εντυπώσεις ενός ενδιαφερόμενου τής μάθησης, της ιστορίας και της
γλώσσας.
Αρχίζοντας, να πούμε πως το νερό
ήταν σύμβολο ζωής και πολιτισμού
όλων των λαών από τα πανάρχαια χρόνια. Εκτός από αυτό όμως, ήταν και
στοιχείο δύναμης γιατί καθαρίζει[αρχ.
καθαρός + -ιζω], θεραπεύει[υπηρετεί,
γιατρεύει] αλλά και διασφαλίζει την
αθανασία. Για τους αρχαίους Έλληνες το
πιο ονομαστό ελιξίριο[1] ήταν το νερό,
αλλά ιδιαίτερα τα νερά τής Στυγός όπου
ορκίζονταν οι θεοί. Η Στύγα[2] ήταν φοβερή θεότητα και η μεγαλύτερη κόρη
του Ουρανού και της Τηθύος[3] η οποία
έμενε στα Τάρταρα[•] και στην παγωνιά
όπου πίστευαν πως βρίσκονταν οι πύλες
του Άδη.
Ο ποταμός Αχέρων* ήταν αυτός –
σύμφωνα με τη μυθολογία- που οδηγούσε στον Άδη μέσω της Αχερουσίας
λίμνης όπου ήταν η συμβολή τριών ποταμών· τού Αχέροντα (ποταμού των
στεναγμών), του Κωκυτού (νυν Βουβός,
εδώ υπάρχει και κοινότητα που λέγεται
Βουβοπόταμος) των θρήνων και των
οδυρμών, και του Πυριφλεγέθοντος,
(φλέγοντος ποταμού) του οποίου παλαιότερα τα νερά ήσαν φωσφορούχα. Η
Αχερουσία χώρα είναι περιοχή την
οποία διαρρέει ο Αχέρων. Το όνομα αυτό είχαν διάφορες τοποθεσίες και λίμνες που εθεωρούντο είσοδοι για τον
Κάτω Κόσμο. Πιο γνωστή ήταν αυτή της
Θεσπρωτίας, η Εφύρα η οποία ήταν και
πρωτεύουσα των Θεσπρωτών. Το Νεκρομαντείο «Νεκυομαντεῖον»** της
οποίας κατά τον Ηρόδοτο («Ιστορίαι» V,
92) ήταν το σπουδαιότερο όλων. Η Εφύρα κατά τον Θουκυδίδη «κεῖται ἐν τῇ
Ἐλαιάτιδι τῆς Θεσπρωτίδος
Ἐφύρῃ» βλ. Θουκυδίδου Ξυγγραφή Α
σελ. 72 De bello peloponnesiaco, libri
octo [διαδίκτυο] Είναι γνωστό από τα παμπάλαια χρό-

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
νια, πως το νερό αποτελούσε πηγή
ζωής, στοιχείο πολιτισμού και έμπνευσης σε όλους τους λαούς του κόσμου.
Σ’ αυτό ορκίζονταν ακόμα και οι θεοί.
Οι επίορκοι θεοί τιμωρούνταν με βαριές
ποινές όπως π.χ για ένα χρόνο έμεναν
άφωνοι και δυστυχείς, χωρίς Αμβροσία
και Νέκταρ, χάνοντας όλα τα προνόμιά
τους. Όταν κάποιος αποδεικνύετο ότι
έλεγε ψέματα, έπρεπε να αποδεχτεί να
πιεί το Στύγιον Ύδωρ· γιατί όπως αναφέρει και ο Όμηρος (Ιλ. Ο 36-38)
«Ἵστω[4] νῦν τόδε Γαῖα και
Οὐρανός εὐρύς ὓπερθε καί τό καταμειβόμενον Στυγός ὓδωρ, ὄς τε
μέγιστος ὄρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοίσι…» ερμην.
Μάρτυς μου γι αυτό είναι η Γή και ο
πλατύς Ουρανός επάνω και της Στυγός
το νερό που χύνεται στο Άδη, όπου ‘ναι
πρώτος και φρικτός των αθανάτων όρκος (μτφ. Πολυλά διαδίκτυο).
Στις δυνατότητες του νερού τής Στύγας ήταν να δίδει και την αθανασία,
όπως και να τιμωρεί τους παραβαίνοντες τον όρκο[5]. Έτσι, όταν γεννήθηκε ο
Αχιλλέας, η μάννα του[Θέτιδα] κρατώντας τον από τη φτέρνα τον βούτηξε στα
ύδατα της Στυγός για να τον κάνει αθάνατο. Όμως η φτέρνα του δεν βράχηκε,
και αυτό ήταν το τρωτό σημείο που βρήκε το βέλος τού Πάρη στον πόλεμο της
Τροίας και τον σκότωσε. Έτσι έμεινε η
έκφραση «Αχίλλειος πτέρνα». Αλλά και
όπως λέει ο Παυσανίας, ο Μέγας Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε αφού ήπιε το
«Στύγιον ύδωρ», ενώ οι αδελφές του[6],
λούστηκαν με αυτό το νερό και έγιναν
αθάνατες.
Από τα νερά τού ποταμού Αχέροντα, ο
Ερμής Ψυχοπομπός [ψυχό < ψυχή +
πομπός < πέμπω] οδηγούσε τις ψυχές
των νεκρών μέχρι τις πύλες τού βασιλείου τού Άδη, όπου τις παραλάμβανε ο
Χάροντας ο πορθμέας του Άδη, και τις
μετέφερε μέσω της Αχερουσίας λίμνης
στον κάτω κόσμο παίρνοντας μεταφορικά το «χαρώνιον νόμισμα», που ήταν
ένας οβολός- και όχι οποιοδήποτε άλλο
νόμισμα- το οποίο έθεταν στο στόμα το
νεκρού. Αυτό είχε και την ονομασία
«περατίκιον». Έτσι επιβεβαιώνεται πως,
όλα σε τούτο τον κόσμο έχουν το τίμημά
τους ως την τελευταία στιγμή!
Και να τελειώσουμε με τις σχετικές
αναφορές στους «Νεκρικούς διαλόγους» τού Λουκιανού, μεταξύ Χάροντα
και του πάμφτωχου κυνικού φιλοσόφου
Μενίππου. ΧΑΡΩΝ Πλήρωσε καταραμένε τα μεταφορικά («Ἀπόδος ὦ κατάρατε τά πορθμεῖα»)
ΜΕΝΙΠΠΟΣ Δεν μπορείς να πάρεις
από έναν που δεν έχει («οὐκ ἄν λά-

βοις παρά τοῦ μή ἔχοντος»).
ΧΑΡΩΝ Υπάρχει άνθρωπος χωρίς τον
οβολό του;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ Αν υπάρχει και κανένας
άλλος δεν ξέρω, εγώ πάντως δεν έχω(!).

Διευκρινιστικές σημειώσεις προσθήκες
[1] Ελιξίριο (το)· είναι είδος φαρμάκου
των Αλχημιστών που είχε δήθεν θεραπευτικές και θαυματουργικές ιδιότητες
(αραβ. el- iksir = λίθος της γνώσεως)
πρβλ. «ελιξίριο της ζωής - τής νεότητος»
δηλ. αυτό που δίδει ζωή και στη νεότητα.
βλ. και Σταύρος Βασδέκης ρ. ελίσσω.
[2] Στύγα (η) αρχ. Στύξ προέρχεται από
το ρ. στυγέω = μισώ, απεχθάνομαι. Από
το στύγος [ίστημι, ρίζα στα- + άγος (α >
υ) – μίσος, αποστροφή, αντιπάθεια, απέχθεια, κατήφεια, βδέλυγμα. Απ’ εδώ και οι
λέξεις στυγνός, στυγερός, στύγημα, στυγητός, στύγιος, στυγνάζω, στύγνασις,
στυγνότης, στυγνία, στυγνόω ( βλ. το ως
άνω λξκ).
[3] Τυθής -ος· η Μεγάλη θάλασσα που
χώριζε την Ευρασία (ηπειρωτικός χώρος
Ευρώπης – Ασίας). Η θάλασσα αυτή σταδιακά κάποια στιγμή, πριν εκατομμύρια
χρόνια εξαφανίστηκε, και το τμήμα που
παρέμεινε, είναι η σημερινή Μεσόγειος
θάλασσα. Από τα τμήματα ξηράς δημιουργήθηκαν οι Ήπειροι. Επειδή η θάλασσα
ήταν και είναι τροφοδότης και τροφός για
τον άνθρωπο, φαίνεται ως η τίτθη - προμήτωρ που τρέφει τους ανθρώπους από
τα αγαθά που τους προσφέρει. Όπως η
μητέρα τρέφει, βυζαίνοντας το παιδί της
(Ι.Ε dhe- θυλάζω). Έτσι λοιπόν θα τολμούσε να υποστηρίξει κανείς, πως (και) η αγγλική λέξη teach [τήïch] διδάσκω, παιδεύω-er, δάσκαλος, δασκάλα, διδακτό
(το) –ing, διδασκαλία (η), προέρχεται από
το α.ε τιθή-θηλή- στήθος, τιτθίον (πρβλ .λ.
τσιτσί= φαγητό). Είναι γνωστό ότι σε παλαιοτέρα χρόνια η γυναίκα που θήλαζε
ξένο βρέφος, αλλά και φρόντιζε (τά ζεβύζαινε) μικρά παιδιά, λέγοντάς τους
«παραμυθάκια» αλλά και την άλφα-βήτα,
αυτή ήταν η τίτθη-teach-er.
[•] Τάρταρα· αρχ. ελλην. λ. πληθυντ. του
Τάρταρος (ο) μυθική σκοτεινή άβυσσος,
είσοδος της Κόλασης ή του Κάτω Κόσμου
αλλά και η ίδια η Κόλαση όπου ήταν και η
φυλακή τών Τιτάνων. Σχετ. φράσεις, «πυρ
της Κολάσεως», οι «Πύλες της Κολάσεως», «με ‘ριξε στα Τάρταρα».
* Η λέξη Αχέρων (Αχέροντας) έχει ρίζα
αχ- η οποία υπάρχει σε λέξεις ποταμών
και λιμνών βλ. Αχελώος, Αχερουσία,
Αχέρων, Ίναχος, Άραχθος βλ. ετυμ. λξκ.
Βασδέκης Ν. Σταύρος. //Στις εκβολές
τού Αχέροντα - ή Γλυκέως ποταμού
υπήρχε λιμήν του αρχαίου Γλυκέως (νυν
Αμμουδιά).
** Νεκρομαντεία αρχ. νεκυομαντεία
(νέκυς-γεν.-νέκυος[νεκρός] + μαντεία)
ήταν η μαντική τέχνη επικοινωνίας με τις
ψυχές των νεκρών, μέσω της οποίας αποκαλύπτονταν αυτά που θα συνέβαιναν στο
μέλλον. σχετ. λ. νεκρώσιμος -η, νεκροκρέβατο, νέκρωση, νεκρικός, νεκρώνω,
νέκρα, νεκρίλα, νεκροφόρα, νεκροψία.
Σε απόσταση 50 περίπου χλμ. από το
Νεκυομαντεῖον -Νεκρομαντείο τού
Αχέροντα βρίσκονται τα Σύβοτα, όπου έγινε η ναυμαχία (στα πλαίσια του Πελοποννησιακού πολέμου) το 433 π.Χ. μεταξύ
των Αθηναίων και των Κορινθίων με τους

συμμάχους τους. Η λέξη «Σύβοτα» προέρχεται από το Ομηρικόν Συβόσιον δηλ.
[συς (γουρούνι) + το ρ. βόσκω] δηλ. τόπος
όπου γινόταν αναμφιβόλως νομαί χοίρων[πρβλ. συοβόσκης {βόσκω} – συβότης, συβόσιον] (βλ.Οδυσ. στ. 449-50 «…
ὄν ‘ρα συβότης…»… τότε[Εύμαιε] χοιροβοσκέ…. Κάποιοι ορθογραφούν τη λ.
με ωμέγα [εσφαλμένα], λέγοντας ότι
«ονομάσθησαν Σύβωτα με το να έχουν
καλήν τροφήν δια τους χοίρους» δηλ. από
το βρώσις- φαγητό. Ωστόσο η λ. πρέπει να
γράφεται Σύβοτα· και μεταγλωττισμένη
SYVOTA και όχι SIVOTA, όπως και οι
Ολυμπιακοί αγώνες Olympic (games), και
ο Ολυμπιακός Olympiakos κπα.
[4] Ἴστω· του οἶδα < αρχ. οἶδα <
Fειδ του άχρηστου εἴδω «βλέπω» <
Fοιδ- < οιδ- < ΙΕ woid-«γνωρίζω»,
weid – «βλέπω, είδα» ειδητικός <
εἴδω «γνωρίζω» ετυμολ. [< αρχ.
οἶδα] βλ. Lexigram – διαδίκτυο. Απ’ εδώ
και η αρχ. λ. στωρ και ιστορία οι οποίες
όμως δασύνονται (Fιστωρ ἳστωρ, ἱστορία).
[5] Η λ. όρκος προέρχεται από το ρ.
εἲργω [ἔργνυμι και εἴργνυμι] = περιορίζω, φράζω, εμποδίζω, λ. ειρκτή, ειργμός, ερκείος… βλ. Ομ. Ιλ. Δ 360 «Ποῖόν
σε ἒπος φύγεν ἓρκος ὀδόντων».
[6] Αδελφές τού Μ. Αλέξανδρου ήσαν,
η αμφιθαλής* Κλεοπάτρα, η Θεσσαλονίκη
και η Γοργόνα· η οποία σύμφωνα με τον
μύθο έχυσε το «αθάνατο νερό»· όμως το
μετάνιωσε και παρακάλεσε τον θεό να ζη
για να δεί τον αδελφό της Μ. Αλέξανδρο,
για τον οποίο δεν ήθελε να πιστέψει πως
μιά μέρα θα πεθάνει. Η παράκλησή της
εισακούστηκε, όμως, η βασιλοπούλα έγινε από τη μέση και κάτω ψάρι πήδησε στη
θάλασσα και άμα έβλεπε κανένα καράβι
ρωτούσε τους ναυτικούς αν «ζη ο βασιλιάς Αλέξανδρος».
* Η λέξη, λέγεται για αδέλφια που έχουν
γεννηθεί από την ίδια μητέρα και τον ίδιο
πατέρα (αμφί – θάλλω[βλαστάνω, μεγαλώνω, είμαι ακμαίος,]). Η πρόθεση αμφί
χρησιμοποιείται μόνο στις σύνθετες λέξεις στη νέα Ελληνική, όπως, αμφιβάλλω,
αμφιβολία, αμφισβητώ, αμφιταλαντεύομαι, … βλ. Γραμματική της Ελλην. Γλώσσης Γ. Ζούκη Αθ. 1960. Κατά τον Ησύχιο
βλ. λ. αμφιθαλής, είναι ο επ’ αμφοτέροις
τοις γονεύσι θάλλων. ή εφ’ ω αμφότεροι
θάλλουσιν οι γονείς.
Βιβλιογραφία: Για τη συγγραφή του
παραπάνω κειμένου εκτός από την προσωπική παρουσία και «έρευνα» στην περιοχή, χρησιμοποιήθηκαν· το διαδίκτυο,
Ομήρου Ιλιάς και Οδύσσεια των εκδ. Γεωργιάδη σε μετ/ση Κώστα Δούκα. Παυσανίου Ελλάδος Περιήγηση, ΠΡΔ Ελληνική Αγωγή τευχ. 14/67 & 15/68 2002. Λουκιανού Νεκρικοί Διάλογοι (παλαιό χ.χ).
Εκτός από τα λεξικά που αναφέρονται στο
κείμενο, τα: Λεξικόν ανωμάλων ρημάτων
Γ. Παπαοικονόμου εκδ. Καγιάφας 1951,
Ησυχίου του Αλεξανδρέως Λεξικόν αναστατική έκδ. Γεωργιάδης 1975, Σύγχρονον
Λεξικόν της Ελληνική Γλώσσης Ο.Ε.Ε.
«ΑΤΛΑΣ» Αθήναι 1961.

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας
«Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, σκέψεις και
απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα και όχι
κατ’ ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ι Δικαστικές Διεκδικήσεις είναι ένα ζήτημα που δεν έχει
προβληματίσει μόνο εμένα, αλλά πιστεύω και τα περισσότερα μέλη του Σωματείου μας.
Και αυτό γιατί όταν αποφασίζεις να προσφύγεις στην Δικαιοσύνη
και αναθέτεις σε Δικηγορικά Γραφεία, να σου επιλύσουν Δικαστικά
το πρόβλημα που σε απασχολεί, υπολογίζεις και ελπίζεις ότι η υπόθεση σου, θα εκδικαστεί σύντομα.
Απογοητεύεσαι όμως όταν διαπιστώνεις ότι για να εκδικαστεί η
Αγωγή που σου ζητάνε να συμμετέχεις, με το αζημίωτο βέβαια τα
διάφορα Δικηγορικά Γραφεία, την αναθέτεις νέος, γερνάς και ακόμα
περιμένεις και πολλές φορές φεύγεις από τη ζωή όχι μόνο εσύ, αλλά και οι κληρονόμοι σου και η Αγωγή ακόμα δεν έχει συζητηθεί.
Εάν ανατρέξει κανείς στις Εφημερίδες του «Ηλεκτρικού» και
διαβάσει τα ονόματα των συναδέλφων που «άκουσαν» τη Διοίκηση
του Σωματείου και συμμετείχαν σε διάφορες Δικαστικές Διεκδικήσεις, θα με δικαιώσει, γιατί θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι
από τους μισούς δεν βρίσκονται κοντά μας, γιατί έχουν αποβιώσει,
ακόμα και οι κληρονόμοι τους.

O

Παράδειγμα
Το 2006 η τότε Διοίκηση του Σωματείου είχε αναθέσει σε Δικηγορικό Γραφείο τη διεκδίκηση της αναπροσαρμογής των συντάξεών μας στην οποία συμμετείχαν 477 συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ίσως να συμμετείχαν και περισσότεροι, αυτά τα ονόματα είναι
δημοσιευμένα στον «Ηλεκτρικό».
Η προσφυγή έγινε πιλοτικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
για τους παρακάτω δέκα συναδέλφους:
Βασίλη Αντωνακόπουλο, Γιώργο Αλεβίζο, Θανάση Άνινο, Αλέξιο
Αρβανίτη, Σπύρο Αργουζή, Ηλία Αργύρη, Πολυχρόνη Βαρβαρέσο,
Παναγιώτη Βαρβέρη, Χρήστο Βαρτζάκη, Ελευθέριο Βασιλάκο.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
Από 16-3-1994 ως 27-3-2012
Χωρίς κανείς (14 χρόνια από τότε) να γνωρίζει εάν εκδικάστηκε
η υπόθεση αυτή και ποια ήταν η απόφαση.
Από τους Δικηγόρους που κατά καιρούς έχουν αναλάβει τις διάφορες υποθέσεις που τους έχει αναθέσει το Σωματείο υπάρχει καμία απάντηση για τις καθυστερήσεις αυτές και για το πώς μπορεί
να λυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα;
Άποψή μου είναι ότι εάν δεν δραστηριοποιηθούν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ και δεν
νιώσουν οι Κυβερνώντες ότι τα εκατομμύρια των Συνταξιούχων και
οι οικογένειές τους, δεν αντέχουν άλλο στις περικοπές και στο πάγωμα των συντάξεων και στην υποβάθμιση της Ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.
Λύσεις με χρονοβόρες, πολυέξοδες και αβέβαιες Δικαστικές
Διεκδικήσεις δεν πρόκειται να δοθούν.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΑ ΤΑ ΛΥΣΟΥΝ.
Οι συνταξιούχοι δεν ανέχονται άλλες κοροϊδίες με τις περικοπές
των συντάξεων, τις συντάξεις πείνας, την υποβάθμιση της Ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης και τις ανεξέλεγκτες τιμές των φαρμάκων και των ειδών πρώτης ανάγκης στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ.
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΝ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ.
Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών επιβεβαιώνουν όλα
τα παραπάνω.
Στο χέρι και στη βούληση των Ομοσπονδιών, της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και
των Σωματείων των Συνταξιούχων είναι:
ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ και τους σημερινούς Κυβερνώντες ότι θα έχουν την ίδια τύχη με τους προηγούμενους και
τους προπροηγούμενους, εάν δεν δώσουν άμεσα λύσεις στα δίκαια
αιτήματά τους.
Και το γνωρίζουν, γι’ αυτό και κατήργησαν τον Νόμο Κατρούγκαλου και γι’ αυτό θα δώσουν κάποια αναδρομικά.
Δεν είναι όμως αρκετά, οι συνταξιούχοι περιμένουν την επαναχορήγηση των Δώρων και ουσιαστικές αυξήσεις οι οποίες θα αναπληρώνουν ό,τι έχασαν, στα χρόνια των Μνημονίων.
Κάποτε όταν το Σωματείο μας ήταν μέλος της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ,
ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΗΜΙΤΗ.
ΔΩΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ.
Ένα σύνθημα διαχρονικό, γιατί ποτέ δεν πήραμε αυτά που με τις
πολιτικές τους οι εκάστοτε Κυβερνήσεις μας περιέκοψαν.
Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι τα παθήματα των προηγούμενων
Κυβερνήσεων θα έχουν γίνει μαθήματα για την νέα Κυβέρνηση,
για τους νέους Υπουργούς.
Και οι συνταξιούχοι που με την ψήφο τους ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις.
ΑΥΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ.
Θα ζήσουν καλύτερα και πιο αξιοπρεπή γεράματα και η σύνταξή
τους θα φτάνει για να ζήσουν έναν μήνα και όχι για δέκα ημέρες.

Πόλεμος των drones στο Αιγαίο
να κείμενο (με πληροφορίες από το in.gr)
που επιχειρεί να διαφωτίσει το σοβαρό
θέμα των «αεροπλάνων χωρίς πιλότο»
που σήμερα και στο μέλλον παίζουν και θα παίξουν σοβαρότατο ρόλο στην άμυνα και όχι μόνο.
Η πατρίδα μας από πρωτοστάτης στη χρήση
τους τώρα δυστυχώς ψάχνεται. Ας ελπίσουμε
ότι κάτι θα προκύψει. Η Κύπρος προ ημερών
αγόρασε 3 drones από το Ισραήλ με κόστος
12.000.000 ευρώ.
Σε αλλαγή σχεδιασμού υποχρεώνεται να
προχωρήσει το ελληνικό «Πεντάγωνο» με στόχο οι Ένοπλες Δυνάμεις να γίνουν περισσότερο
«μάχιμες» στον τομέα των μη επανδρωμένων
αεροσκαφών, καθώς σήμερα διαθέτουμε περί
τα 15 UAVs, ξεπερασμένης όμως τεχνολογίας.
Οι διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς και
Αμερικανούς για την αγορά ή ενοικίαση μη
επανδρωμένων αεροσκαφών με σύγχρονες δυνατότητες είναι πλέον πιο εντατικές, ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται ευρωπαϊκά κονδύλια για
την κατασκευή ενός UAV «made in Greece».
Οι επιτελείς του υπουργείου Άμυνας θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι επιβεβλημένο να τρέξει πιο γρήγορα και να ενσωματώσει τις σύγχρονες τεχνολογίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Κι αυτό, εξηγούν, όχι μόνο επειδή η Τουρκία
με τα δικά της drones οργώνει το Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, αλλά διότι τέτοια μέσα
χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον από τους
σύγχρονους στρατούς σε ένοπλες συρράξεις
και όχι μόνο για να σαρώνουν αλλά και για να
προσβάλλουν στόχους.
Είναι άλλωστε πρόσφατο το περιστατικό της
επίθεσης με drones στην πετρελαϊκή εταιρεία
Aramco στη Σαουδική Αραβία.
Προεξοφλείται πως με την απόκτηση νέων
και σύγχρονων UAVs η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα και με μικρότερο κό-

Έ

στος την τουρκιΞηράς για τις
κή προκλητικόανάγκες ελέγτητα, ενώ θα
χου της μετανάδιαθέτει ένα σηστευσης και
μαντικό εργαεπιτήρησης των
Του Τάσου Μπασιά
λείο για την επισυνόρων.
Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου
τήρηση των συΚατασκευάνόρων της.
ζονται άλλα 4
Ανώτατη στρατιωτική πηγή έλεγε πρόσφατα «Πήγασος»
στα «ΝΕΑ» ότι η Πολεμική Αεροπορία και οι
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κάποτε πρωτοποάλλοι δύο κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων θα ρούσε στα UAVs και ήταν από τις λιγοστές χώπρέπει σύντομα να αποκτήσουν νέα UAVs. «Τα ρες που κατασκεύαζαν μη επανδρωμένα, με τις
μη επανδρωμένα είναι το μέλλον στη χρήση προσπάθειες να ξεκινούν στις αρχές της δεκαεαεροπορικών μέσων για πολεμικούς – επιχει- τίες του ’80. Οι επιτελείς του «Πενταγώνου» είρησιακούς σκοπούς. Πολύ σύντομα θα βλέ- χαν μάλιστα προβλέψει τις εξελίξεις: στόχευαν,
πουμε ζευγάρια μαχητικών, όπου ο νούμερο 2 στο πλαίσιο του μακρόπνοου προγραμματισμού
θα είναι… UAV. O χειριστής δηλαδή θα είναι εξοπλιστικών, μετά το 2012 να προχωρήσουμε
στο έδαφος».
ακόμη και στην αγορά μη επανδρωμένων μαΗ εντολή που έχει δοθεί από το υπουργείο χητικών – UCAV (!) – για την Πολεμική ΑεροΆμυνας είναι οι διαπραγματεύσεις για την από- πορία. Θα ήμασταν πολύ μπροστά· ωστόσο το
κτηση νέων UAVs να κινηθούν με ταχύτητες… υποπρόγραμμα λόγω της οικονομικής κρίσης
μαχητικών αεροσκαφών. Είναι χαρακτηριστικό δεν προχώρησε.
ότι οι επαφές με το Ισραήλ για την ένταξη στην
Σήμερα ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει γύρω
Πολεμική Αεροπορία μας UAVs τύπου Heron στους 15 «ιπτάμενους κατασκόπους». Ανάμεσά
έχουν ξεκινήσει από τα τέλη του 2017 και ακόμη τους είναι περί τα 8 γαλλικής κατασκευής μη
συνεχίζονται.
επανδρωμένα αεροσκάφη sperwer που χρηΤο «Πεντάγωνο» επιδιώκει την απόκτηση δύο σιμοποιεί ο Στρατός Ξηράς (οι Διαβιβάσεις),
UAVs Heron με ενοικίαση (leasing).
ενώ 6 ελληνικής κατασκευής UAVs «Πήγασος
Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου αεροσκά- ΙΙ» χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία έχονφους είναι δοκιμασμένες, αφού το Ηeron πέ- τας ως βάση τους, από τον Αύγουστο του 2017,
ρυσι πετούσε πάνω από το Αιγαίο επιτηρώντας την 110 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση
τα σύνορά μας για λογαριασμό της Frontex. Λάρισας. Είναι δε υπό κατασκευή άλλα 4 «ΠήΕδώ και αρκετό καιρό, εξάλλου, το ΓΕΕΘΑ γασος ΙΙ» και αναμένεται να παραδοθούν εντός
έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 2020.
αμερικανικών UAVs, πιθανότατα κάποιων MQΠηγές της Αεροπορίας τονίζουν μάλιστα πως
9 Reaper που προσανατολίζεται να αποσύρει ο τα ελληνικά UAVs είναι απολύτως λειτουργικά
αμερικανικός στρατός. Επιπλέον, το υπουργείο και επιχειρησιακά. Προ ημερών άλλωστε ένα
Άμυνας είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι ενδιαφέ- απ’ αυτά ανέλαβε αποστολή επιτήρησης για το
ρεται για την προμήθεια 25 drones μέσω ΕΣΠΑ Προσφυγικό στη Χίο.
που θα ενταχθούν στο δυναμικό του Στρατού
Στον αντίποδα, η Τουρκία διαθέτει περισσό-

τερα από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη δικής της παραγωγής, και μάλιστα δύο τύπων, τα
Anka και τα εξοπλισμένα Bayraktar, που έχουν
χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά των
Κούρδων. Από τον Αύγουστο του 2018 λειτουργεί η βάση «313 μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στα Δαρδανέλλια υπό τη διοίκηση του
τουρκικού ναυτικού, η οποία συνεργάζεται με
τη ναυτική βάση του Ντάλαμαν στη Νοτιοανατολική Τουρκία. Και βέβαια η Αγκυρα στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου κατά της Ελλάδας φροντίζει να προπαγανδίζει με κάθε τρόπο
την παρουσία των τουρκικών drones σε Αιγαίο
και Ανατολική Μεσόγειο.
Στο «Πεντάγωνο» επισημαίνουν πάντως ότι η
Τουρκία μπορεί να κομπάζει για τον μεγάλο
αριθμό τουρκικών UAVs που διαθέτει, σύντομα
όμως με τις διορθωτικές κινήσεις που θα γίνουν «θα ισορροπήσουμε την κατάσταση».

Τα UAV’s που διαθέτει
ο Ελληνικός Στρατός
Πολεμική Αεροπορία
Διαθέτει Μοίρα μη Επανδρωμένων στην αεροπορική βάση Λάρισας (110 ΠΜ) με 6 UAV ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ Block 1 – Άλλα 4 (υπό κατασκευή) θα
παραληφθούν το 2020
Στρατός Ξηράς
8 UAV Sperwere (γαλλικής κατασκευής) με
εμβέλεια 180 χλμ.
Τα UAV’s που διαθέτει ο Τουρκικός Στρατός
Περισσότερα από 100
UAV τύπου ΑΝΚΑ: 16 υπό κατασκευή 20
UAV με οπλισμό τύπου Bayraktar: Υπολογίζονται σε περισσότερα από 75
Άλλα (μινι UAV, παλαιότερων τύπων): ξεπερνούν τα 40
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ο ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ του 1973
φιερωμένο στην Ανεξαρτησία της
χώρας μας, που η εξάρτησής της
συνεχίζεται σήμερα με άλλες μορφές και στην Νεολαία της εποχής που κάποιοι πρωταγωνιστές της εξέγερσης δεν
τίμησαν όπως θα έπρεπε μέχρι σήμερα τα
συνθήματά της.
| Από το Βασίλη Δαμιανό, Αναπληρωτής
Γραμματέας Οργανωτικού της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
που κρίνει και θυμάται, ότι συνέβη τα
χρόνια της δικτατορίας 1967-74 και από
την ματωμένη εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17-11 1973.
Ήταν πρωινό και ο τόπος της δουλειάς
μου ήταν Δημόσια Επιχείρηση. Η βουβαμάρα απ’ την ανησυχία όσων ακόμη δεν
είχαν απολυθεί, ήταν διάχυτη στους χώρους δουλειάς. Είχε τραυματίσει ανεπανόρθωτα την διάθεσή μας για δουλειά,
αφού όσες φορές χτύπαγε η πόρτα του
γραφείου μας, στρέφαμε τα μάτια ας, για
να δούμε αν θα ήταν ο κλητήρας, αφού
του είχε ανατεθεί να παραδίδει απολύσεις
ακόμη και σε υποτιθέμενους αντικαθεστωτικούς. Και κάθε μέρα μέχρι να σχολάσουμε, ρωτούσαμε στα κρυφά, τα νέα
ονόματα για τους πολλούς τότε απολυμένους συναδέλφους μας. Πολλοί από αυτούς αξιόλογοι σαν άνθρωποι και με προσόντα στην ειδικότητά τους, βρήκαν τρόπο
[όπως μαθαίναμε αργότερα] να φύγουν
για δουλειά, σε Γαλλία, Καναδά κλπ.
Κάποια «συνάδελφος» αλλά στη χούντα
προσκείμενη, με προσβάσεις στην τότε
διορισμένη διοίκηση, μας καθησύχαζε
λέγοντάς μας: «Ο χουντικός Γενικός Διευθυντής μας που ο γιος του ήταν εξεγερμένος σαν φοιτητής στο Πολυτεχνείο, είχε
εισηγηθεί στον τότε προϊστάμενο χουντικό υπουργό, ότι αν απολύσουμε ειδικευμένους υπαλλήλους απ’ το Τμήμα Μελετών Υποσταθμών, επειδή διάβαζαν την
“Ελευθερία” και τα “Νέα”, τότε το έργο της
εθνικής υμών κυβέρνησης δεν θα παρουσίαζε ικανοποιητική εικόνα προς τα έξω».
Κάτι που αγωνιωδώς τότε η χούντα το
επεδίωκε αυτό. Αλλά από κανέναν μας
[λόγω της σχέσης της με το καθεστώς] δεν
γίνονταν πιστευτή.
Πέρασε καιρός από τότε και όσοι απομείναμε, ακούγοντας «Ντόϊτσε Bέλε» και
«ΒΒC», μας χαροποιούσαν οι διεθνείς αντιδράσεις και μας λυπούσαν οι εξορίες
και οι βασανισμοί των πατριωτών, ενώ η
ελπίδα μας αναζωπυρώθηκε στην κατάληψη της Νομικής και σε λίγο του Πολυτεχνείου. Και απ’ τον 6ο όροφο της Πατησίων και Χαλκοκονδύλη όπου στεγαζόμασταν, βρίσκαμε διέξοδο όταν ανοίγαμε τα
παράθυρα, για ν’ ακούσουμε τον Παπαχρήστο και τη Δαμανάκη με τα απαγορευμένα συνθήματα, τα τραγούδια του Μίκη
και όχι μόνο.
Με το: «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»,
«ΕΞΩ οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», «ΚΑΤΩ Η
ΧΟΥΝΤΑ» κλπ, με τους φοιτητές κρεμασμένους στις κολώνες της εισόδου του
πολυτεχνείου και πίσω από τα κάγκελα να
καλούν για συμπαράσταση τους περαστικούς, περνούσαν οι μέρες. Και εκείνα τα
καλέσματα τελικά απέδωσαν και η ανταπόκριση ήταν σημαντική και οργανωμένη
ιδιαίτερα προς το τέλος προς την 17 του
Νοέμβρη. Μια εικόνα πραγματικής γιορτής, με χαμογελαστούς, όλους τους τυχαία ή όχι περαστικούς, ενώ στα σταματημένα λόγω κόσμου τρόλεϊ, οι φοιτητές

Α

Μα ρ τ υρ ί α
Του Βασίλη Δαμιανού
Συνταξιούχου ΔΕΗ
να μοιράζουν στους επιβάτες φυλλάδια
και λουλούδια, αλλάζοντας με τις αφίσες
τους την κίτρινη όψη τους. Και από τον
οδηγό μέχρι και τον τελευταίο επιβάτη, η
ελπίδα για Λευτεριά φαίνονταν στα πρόσωπά τους, αλλά με συγκρατημένα πάντα
τα χαμόγελα. Και όποιος παραβρίσκονταν
εκείνη τη στιγμή εκεί, πράγματι ένιωθε ότι
βρίσκονταν σε ελεύθερη Ελλάδα.
Ένα πρωινό όμως, τρέξαμε όλοι στα παράθυρα, γιατί ο πιο κοντινός σ’ αυτά από
όλους έριξε μια ματιά προς τα εκεί και
φώναξε: «Βγήκαν οργανωμένα έξω, Βγήκαν έξω τα παιδιά». Τα παρατήσαμε τότε
όλα για να παρακολουθήσουμε μια νέα
πιο προχωρημένη στάση που παρουσίαζε
το φοιτητικό αντιχουντικό κίνημα, αφού
μας ικανοποιούσε εκείνο που για χρόνια
μας έλειπε. Εικοσάδες περίπου οι φοιτητές μέσα στην Πατησίων, στρατιωτικά και
αγκαζέ στοιχισμένοι σε πολλές σειρές,
ακούρευτοι, αδύνατοι αλλά ζωηροί, με
μακριά φαβορίτα και το άρβυλο να καταλήγει στο καμπάνα τότε παντελόνι τους,
να χτυπούν ρυθμικά και δυνατά την
άσφαλτο τα πόδια τους, συγχρόνως με τα
συνθήματά τους τα ηρωικά εκείνα παιδιά.
Ακολουθούσαν μια μόνιμη διαδρομή, που
καθημερινά ξεκινούσε από την είσοδο του
πολυτεχνείου για να φθάσει μέχρι το Μινιόν και να ξαναγυρίσουν πίσω κάνοντάς
την αυτή, λίγες φορές κάθε μέρα. Και ο
κόσμος κάθε λογής, ξεθαρρεύοντας να
τους χειροκροτεί και να μαζεύεται, ιδιαίτερα τα απογεύματα μετά τη δουλειά
μπροστά στο πολυτεχνείο, μαζί με τους
αγρότες από τα μέγαρα, τους οικοδόμους,
αριστερά συνδικάτα κλπ.
Κάποια μέρα όμως, επειδή αυτό δεν
άρεσε στη χούντα, γιατί ενθάρρυνε η στάση τους τον κόσμο και οι «συνάδελφοι»
ρουφιάνοι έδιναν με ατομικό κωδικό το
ραπόρτο τους τηλεφωνικά μέσα απ’ τα
γραφεία τους στους ανωτέρους τους
[όπως χωρίς να μας δουν, τυχαία το διαπιστώσαμε] συνέβη το αιφνιδιαστικά συνταρακτικό, αλλά και αναμενόμενο: Στην
καθημερινή διαδρομή ρουτίνας που οι
φοιτητές ακολουθούσαν, ακούστηκε εκκωφαντικά ο κροταλισμός της ερπύστριας
ενός τανκ, που με μεγάλη ταχύτητα έτρεχε από πίσω πάνω στα παιδιά πυροβολώντας αδιάκοπα.
Καλυμμένος πίσω από μια κολώνα και
ανάμεσα σε δύο παράθυρα του γραφείου
μου για να λοξοκοιτάζω, δεν ήμουν σίγουρος αν πυροβολούσαν απ’ το τανκ στο
ψαχνό, ή τρομοκρατικά στον αέρα, ενώ
ένας συνάδελφος μου συνέστησε να μην
είμαι και πολύ περίεργος εκείνη τη στιγμή
να παρατηρώ, γιατί υπάρχουν και οι αδέσποτες. Οι φοιτητές μετά απ’ αυτό στα
γρήγορα ξεχύθηκαν στους γύρω δρόμους, κρυμμένοι πίσω από κολώνες και
τρυπώνοντας μέσα στα μαγαζιά περίμεναν
και όταν το τανκ έφθασε μέχρι τα Χαυτεία,

τότε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς κινητά για
μεταξύ τους συνεννόηση, ξαναβρέθηκαν
στην ίδια θέση με την ίδια στοίχιση και
μαζικά αυτή τη φορά φωνάζοντας πιο
βροντερά τα συνθήματά τους και με μεγαλύτερο πείσμα.
Δεύτερο τανκ σε λίγο εμφανίστηκε ακολουθώντας και πυροβολώντας κάνοντας
την ίδια διαδρομή για να του διαλύσει και
οι φοιτητές ξανά διαλύθηκαν και ξανά γύρισαν. Πολύ αργότερα ακούστηκε, ότι ο
ιδιοκτήτης του Μινιόν Γεωργακάς, έντυσε
κάποιους κατατρεγμένους από εκείνη την
ημέρα φοιτητές σε πωλητές, που μπήκαν
στο κατάστημα για να μην συλληφθούν,
γιατί αστυφύλακες μπουκάρισαν μέσα για
να τους συλλάβουν. Κανείς μας αργότερα
δεν έμαθε, αν οι πυροβολισμοί εκείνοι είχαν και νεκρούς. Το ίδιο βράδυ τα μεσάνυχτα, στις 17 Νοέμβρη του 1973, τα ξένα
ραδιόφωνα μετέδιδαν, ότι Δερτιλής έδωσε διαταγή για την είσοδο του τανκ στην
πύλη του πολυτεχνείου και ότι με το περίστροφο στο χέρι πυροβολούσε εν ψυχρώ τους φοιτητές που από μέσα τους
φώναζαν: «ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ».
Την επομένη το πρωί πηγαίνοντας για τη
δουλειά, συνήθιζα να παρκάρω το NSU χιλιάρι μου στους γύρω δρόμους στο τέρμα
Τοσίτσα, όταν κάποιος μου σήκωσε τα χέρια διακριτά και επίμονα μπαίνοντας μπροστά μου για να σταματήσω. Αν μπορείς
[μου είπε] πάρε αυτό το τραυματισμένο
παιδί να το πας κάπου, ή στις πρώτες βοήθειες. Αναίσθητο εκείνο στο πίσω κάθισμα
βογκούσε και ενώ ήξερα ότι η ασφάλεια
είχε στήσει καρτέρι σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και στα γύρω σπίτια για να συλλαμβάνει τους τραυματίες εκείνης της
βραδιάς, με προσοχή τον πήγα στην Γ’ Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου, που τότε στεγαζόταν οι πρώτες βοήθειες. Γιατί σκέφθηκα, ότι ήταν προτιμότερο να συλληφθεί
και να είναι ζωντανός, παρά τραυματίας με
αιμορραγία στο πεζοδρόμιο όπως τον είχα
παραλάβει. Την μεγάλη αιμορραγία του τη
διαπίστωσα αργότερα το απόγευμα, όταν
πήγα να πάρω κάποια πράγματα που είχα
βάλει στο πίσω κάθισμα.
Η άσπρη μπλούζα που βγήκε από το
κτήριο μετά την φωνή που έβαλα για να
τον παραλάβουν, μου συνέστησε ψιθυριστά, να μην φωνάζω και να φύγω όσο πιο
γρήγορα μπορούσα. Και αφού κάπου
παρκάρισα, περνώντας μετά από λίγο απ’
το απέναντι πεζοδρόμιο για να πάω στη
δουλειά, παρατήρησα τη ρημαγμένη από
το τανκ πόρτας του πολυτεχνείου, τη κάπνα και τα ερείπια που κυριαρχούσαν, με
την παρουσία αξιωματικών της αστυνομίας πόλεων και ένα πυροσβεστικό όχημα
με τη μάνικα να ξεπλένουν το πεζοδρόμιο
και μέσα από την πόρτα, που σημαίνει ότι
τα αίματα που υπήρχαν έπρεπε να εξαφανιστούν.

Πολλοί από τους τραυματίες εκείνης
της δραματικής βραδιάς έμαθα αργότερα
ότι φιλοξενήθηκαν σε παρακείμενα σπίτια
δημοκρατών όπως της Σοφίας Βέμπο κλπ.
Το καλοκαίρι του 1974 η Ντόιτσε Βέλε μετέδιδε μήνυμα του τότε υπουργού των
εξωτερικών [του κύριου υπεύθυνου της
χούντας] Χένρι Κίσιγκερ που έλεγε: «Εντός των ημερών η πολιτική κατάσταση στη
Ελλάδα θα αλλάξει», ενώ πολύ αργότερα,
ο Μπιλ Κλίντον ερχόμενος στη Ελλάδα
μετά από σημαντική εναντίον του διαδήλωση [με την συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού σ’ αυτήν, που διπλωματικά την
αγνόησε] δεν μπορούσε να κρύψει τις ευθύνες της χώρας του για τη χούντα των
συνταγματαρχών και ζητούσε συγγνώμη
απ’ τον Ελληνικό Λαό για την εφτάχρονη
δικτατορία στη χώρα μας. Πόσο ειλικρινής
ήτα η δήλωση αυτή και γιατί άραγε;
Πέρασαν χρόνια από τότε και κάποια από
εκείνα τα παιδιά έμειναν πιστά στις αρχές
που διακήρυχναν και κάποια άλλα, με
επένδυση την ιστορία εκείνη και την δημοσιότητα που αργότερα απέκτησαν, μπήκαν για τα καλά στην πολιτική ζωή και έκαναν προσοδοφόρο καριέρα. Αλλά και φέτος όπως κάθε χρόνο, πολλοί θα είναι εκείνοι που θα εμφανιστούν τιμητές της μαρτυρικής εκείνης ημέρας και εποχής, χωρίς
να τους επιτρέπετε όμως να είναι. Είναι
ακόμη εκείνοι που από πολιτικό συμφέρον
και όχι μόνο, αποσιώπησαν τα πραγματικά
αίτια της δικτατορίας στην Ελλάδα.
Αφού δεν ήταν τυχαίο, ότι ο δικτάτορας
Παπαδόπουλος [πράκτορας της CIA]συναγελάζονταν και φωτογραφίζονταν μετά το
πραξικόπημα με τον Ελληνοαμερικανό
μεγαλοεπιχειρηματία Τομ Πάππας. Οι δε
εκλογές του Μάη της ίδιας χρονιάς, [χωρίς να άλλαζαν πολλά πράγματα], θα διευκόλυνε το εργατικό κίνημα να περάσει
ευκολότερα σε νέες κατακτήσεις. Μπορεί
να απειλούνταν η επιρροή του ΝΑΤΟ στην
ανατολική Μεσόγειο και η πετρελαϊκή
κρίση θα απειλούσε τα μεγαλοσυμφέροντα των εφτά αδελφών που βρίσκονταν
στην μέση ανατολή, ενώ μια αδελφή
στρατιωτική επέμβαση από τις ελληνικές
βάσεις, θα διασφάλιζε τα εκεί συμφέροντά τους. Με την μεταπολίτευση στην Ελλάδα εδραιώνονταν ακόμη καλύτερα τα
συμφέροντα αυτά, ιδιαιτέρα μετά την εισβολή στην Κύπρο, αφού εξασφαλίζονταν
οι Νατοϊκές βάσεις της Σούδας και του
Άκτιο και αργότερα πολύ καλύτερα με την
ίδρυση της Ε.Ε. και την Ευρωζώνη.
Καταλήγοντας θα μπορούσε ακόμη να
ειπωθεί: Ότι σήμερα, οι υποδουλώσεις
των Λαών δεν γίνονται με στρατιωτικά
πραξικοπήματα, αλλά με οικονομικές
εξαρτήσεις, με μνημόνια, με καναλάρχες,
με οικονομικές ζώνες επιρροής, με εργασιακές σχέσεις, με το διεθνές εμπόριο και
με ότι ακόμη σκαρφίζεται το διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο, το συνεργαζόμενο
πάντα με το κάθε χώρας ντόπιο. Υποδουλώσεις που οι σχεδιασμοί των κρατούντων δύσκολα ανιχνεύονται απ’ τα δεινοπαθούντα πλατιά στρώματα, ενώ μέσα σ’
αυτά οι αποβλέποντες, αποκτούν λαϊκά
ερείσματα και προσβάσεις. Γιατί αρχίζουν
από την συγκατάβαση, την υποχώρηση
και την εξαγορά ακόμη των ντόπιων πολιτικών ηγεσιών που τα βρίσκουν εύκολα
μαζί τους λόγω και της ιδεολογικής συνεύρεσης τους
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4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη
στους συνταξιούχους του Σωματείου μας και όχι μόνο καθώς την
ημέρα αυτή δεν ξεχνούμε και τους συναδέλφους μας που έχουν φύγει από τη
ζωή και πάντα στο πρόγραμμά μας συμπεριλαμβάνεται και η επιμνημόσυνος
δέησης για όλους αυτούς τους συναδέλφους μας δείχνοντας ότι δεν τους έχουμε λησμονήσει. Η φετινή εκδρομή-γιορτή είναι η 25η συνεχόμενη χρονιά που
διοργάνωσε το Σωματείο μας. Κάθε χρόνο πάντα σε διαφορετικά μοναστήρια,
για να γιορτάσουμε τον Άγιο Ιερόθεο,
πρώτο Επίσκοπο Αθηνών, ο οποίος έχει
καθιερωθεί και είναι ο προστάτης Άγιος
του Σωματείου μας. Φέτος πραγματοποιήσαμε την ετήσια εκδρομή-γιορτή
του Σωματείου μας στην Ιερά Μονή της
Ευαγγελιστρίας πλησίον της Αλιάρτου
Βοιωτίας, όπου έγινε αρτοκλασία υπέρ
υγείας όλων των συναδέλφων μας των
μελών των οικογενειών μας καθώς και
όλων των συγγενών και φίλων μας, ακολούθησε επιμνημόσυνος δέησης γι’ αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή.
Αγαπητοί συνάδελφοι γνωρίζουμε ότι
η οικονομική κατάσταση που βιώνουμε
όλοι εμείς οι συνταξιούχοι δεν είναι ειδυλλιακή δεν θα πρέπει όμως να καταθέσουμε τα όπλα και να παραιτηθούμε
από τη ζωή, θα πρέπει να αντισταθούμε

Μια ιδιαίτερη μέρα για το Σωματείο μας

Η

και να αντιδράσουμε δυναμικά γιατί και
εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε δικαίωμα
στη ζωή και μια τέτοια αντίδραση θα είναι η καθολική συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις του Σωματείου μας και ειδικά
στη γιορτή της 4ης Οκτωβρίου. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η φετινή μας
γιορτή είχε τη μικρότερη συμμετοχή από
όλες τις άλλες χρονιές, μας λυπεί και
μας προβληματίζει το γεγονός και θα
προσπαθήσουμε να βρούμε 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. Γεγονός όμως είναι ότι οι
συμμετέχοντες στην εκδήλωση αυτή του
Σωματείου μας πέρασαν μία ημέρα γεμάτη και δεν αισθάνθηκαν καθόλου πλήξη, για να περάσουμε όσο πιο πολύ ευχάριστα τη μέρα μας, κάναμε την πρώτη
στάση για καφέ σε ένα κέντρο της Εθνι-

ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ
φαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δεν
Για πάνω από 2 χρόνια οι συνΤου Προέδρου Ευθυμίου Ρουσιά
θα βγει αύριο ούτε σε ένα μήνα,
ταξιούχοι της χώρας μας περίμεγνωστό είναι ότι η προηγούμενη
ναν με αγωνία την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα απόφαση καθυστέρησε 2 χρόνια μετά τη συζήτηση τώή μη του νόμου 4387/2016 (δηλαδή του Νόμου Κα- ρα είναι άγνωστο πότε το θέμα θα συζητηθεί και πότε
τρούγκαλου). Η υπόθεση συζητήθηκε στην Ολομέλεια θα εκδοθεί απόφαση. Ο ΕΦΚΑ επιδιώκει οι αγωγές να
του ΣτΕ στις 6 Οκτωβρίου 2017 και η απόφαση εκδό- μην κριθούν από τα δικαστήρια ουσίας, αλλά απευθείθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2019. Από το χρονικό διάστημα ας από την Ολομέλεια του ΣτΕ. Ζητάει δηλαδή να κρίπου έλαβε χώρα η δίκη μέχρι και την ημέρα που ανα- νει εκ νέου νομικά ζητήματα που έχουν κριθεί σχετικά
κοινώθηκε η απόφαση πέρασαν δύο χρόνια. Κατά το με τον Νόμο 4387/2016. Επίσης ο ΕΦΚΑ καλεί τη νέα
χρονικό διάστημα αυτό είχε αναπτυχθεί μία ακατάσχε- Ολομέλεια του ΣτΕ να κρίνει ουσιαστικά εκ νέου, αν
τη φιλολογία σχετικά με το περιεχόμενο της δικαστι- τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών
κής απόφασης, σχετικά με τα ποσά που επρόκειτο να ισχύουν από 1-1-2013 μέχρι 11-5-2016. Ζητάει ουσιαδοθούν αναδρομικά, για το πώς θα δοθούν και πότε. στικά να κρίνει εκ νέου ένα ζήτημα που κρίθηκε αμεΠολλές φορές τα ΜΜΕ είχαν δημοσιεύσει διάφορα τάκλητα από την Ολομέλεια του ΣτΕ το 2015. Ο ΕΦΚΑ
μυθεύματα ότι η απόφαση εκδόθηκε και δικαιώνονται ζητάει επίσης με βάση το σκεπτικό της κρίσης της
οι συνταξιούχοι και μάλιστα ανέφεραν και τα ποσά που Ολομέλειας του ΣτΕ 1981/2019 να κριθούν από το Διθα πάρει ο κάθε ένας συνταξιούχος. Καθημερινά οι καστήριο εξαρχής από 1-1-2013 οι μειώσεις των συνσυνταξιούχοι ήταν το μπαλάκι του πινγκ-πονγκ στα κα- τάξεων βάσει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Ο
νάλια και στον έντυπο τύπο με δημοσιεύματα σχετικά ΕΦΚΑ με τα ερωτήματα αυτά προσπαθεί να βάλει φρέμε τον νόμο 4387/2016. Δυστυχώς όμως για τον συν- νο στα αναδρομικά. Δεν επιθυμεί οι αγωγές να κριταξιούχο η απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2019 ήταν θούν από τα δικαστήρια. Ελπίζει ότι η νέα απόφαση
ακόμη ένα χαστούκι καθώς ο νόμος κρίθηκε συνταγ- της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν
ματικός βέβαια με ισχνή πλειοψηφία, αλλά αυτό δεν εκδοθεί θα εξυπηρετεί στο να βάλει φρένο στην αναέχει σημασία. Έτσι το όνειρο για τον συνταξιούχο δρομικότητα των οφειλομένων.
έσβησε και θα πρέπει να οπλισθεί με υπομονή για να Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Οι εξελίξεις τρέχουν. Σας ενημερώνουμε ότι η δίκη
περιμένει τη ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου
που θα φέρει προς ψήφιση άγνωστο πότε το Υπουρ- που θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουγείο Εργασίας και ίσως τότε μπορεί να δοθούν λίγα λίου της Επικρατείας για το ζήτημα των αποζημιώσεων
ψίχουλα και στους συνταξιούχους καθώς όπως βλέ- λόγω των περικοπών των συντάξεών μας με τους νόπετε η εφαρμογή του συντάγματος δεν είναι η ίδια για μους 4051/2012 και 4093/20152 καθώς και την κατάρόλους τους πολίτες. Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά γηση δώρων και της αδείας έχει οριστεί για τη δικάτα μέτρα, ήρθε και η παρέμβαση του ΕΦΚΑ που ζητάει σιμο της 10ης Ιανουαρίου 2020.
Η παρουσία μας την ημέρα εκείνη έξω από το Συμβούλιο
να αποφασίσει και πάλι η Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας για την αναδρομικότητα ή μη των πο- της Επικρατείας κρίνεται σημαντική και επιβεβλημένη.
σών που οφείλει η πολιτεία στους συνταξιούχους της
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
χώρας και μέχρι τότε παγώνουν όλες οι διεκδικήσεις
9 Η ΩΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ
καθώς και οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων για τις
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αγωγές που έχουν κατατεθεί. Ασφαλώς όμως η απόΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΑΔΙΟΥ.

κής οδού Αθηνών-Λαμίας και μετά μέσω
της Αλιάρτου φθάσαμε στο Μοναστήρι
της Ευαγγελιστρίας που είναι στην ανατολική πλευρά του Ελικώνα σε υψόμετρο
600 μέτρων και έχει πανοραμική θέα γύρω όπου έγινε η αρτοκλασία υπέρ υγείας
καθώς και η επιμνημόσυνος δέηση για
τους θανόντες. Η δυνατή βροχή και η χαλαζόπτωση δεν στάθηκε αφορμή για να
στεναχωρηθούμε καθώς είχαμε φιλοξενηθεί στο αρχονταρίκι της μονής όπως
μαζί με τον άρτο που μοιράστηκε σε
όλους απολαύσαμε το καφεδάκι μας με
το λουκούμι και το δροσερό νερό. Όταν
σταμάτησε η βροχή πήραμε τον δρόμο
για το κέντρο που θα συνεχιζόταν η εκδήλωση πλησίον του σταθμού του ΟΣΕ
στην Θήβα οπού μετά τα πλούσια φαγητά
που μας προσφέρθηκαν άναψε το γλέντι
μέχρι αργά γιατί κανένας δεν είχε κατά
νου να φύγουμε. Αργά το απόγευμα πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για τις
εστίες μας, πάντα βέβαια η επιστροφή
γεννά μελαγχολία. Για πότε πέρασε μία
ημέρα γεμάτη και ευχάριστη δεν το καταλάβαμε. Αποχωριστήκαμε στην Ομόνοια με την ευχή του χρόνου όχι μόνο να
μην λείψει κανείς αλλά να είμαστε περισσότεροι για να γιορτάσουμε πάλι μαζί
αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα που είναι
γιορτή για το Σωματείο μας.
Η Διοίκηση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η Δημοκρατία μοιάζει σαν μία πολύ όμορφη και θελκτική, αλλά όχι γνωστή για την τόλμη της γυναίκα που
όλοι επιμένουν και διαδίδουν πως έχουν στενές σχέσεις
μαζί της, όμως στην πραγματικότητα ελάχιστοι την ξέρουν
καλά, λίγοι την επιθυμούν για γυναίκα της ζωής τους και
ακόμη πιο λίγοι έχουν τη θέληση και την ικανότητα να την
εφαρμόζουν σωστά, όπου χρειάζεται. Αυτό σημαίνει ότι
αυτό το θαυμάσιο και πολύ ευαίσθητο πολίτευμα είναι
αρκετά δύσκολο στην εφαρμογή του. Ως εκ τούτου προϋποθέτει ειδικές συνθήκες, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί
να ανθήσει και να καρποφορήσει. Είναι ένα πολίτευμα
άγνωστο ακόμα και στους ειδικούς. Γνωστό είναι μόνο το
όνομά της που το σφετερίζονται, προκειμένου να βαπτίσουν τα χθεσινά μα και τα σημερινά κοινοβουλευτικά πολιτεύματα, τα οποία μόνο επιφανειακή σχέση έχουν μαζί
της. Η Δημοκρατία σαν φιλοσοφική θέση καθορίζει την
έννοια και την αξία του ανθρώπου. Σαν πολίτευμα (Κοινοβουλευτική Δημοκρατία) θεμελιώνει τη λαϊκή κυριαρχία, κατοχυρώνει όλες τις μορφές της ελευθερίας και επιτρέπει στο λαό να μετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας,
διαμέσου των επιλεγμένων αντιπροσώπων του. Σαν τρόπος ζωής ασχολείται με την προσωπική καλλιέργεια και
την πολιτικοκοινωνική δραστηριότητα των ατόμων καθώς
και την αναγνώριση και σεβασμό για κάθε ένα άτομο που
έχει μία διαφορετική αντίληψη, η οποία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους αρκεί να μην παραβιάζεται το
σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Η αλήθεια είναι ότι
για να προχωρήσει η χώρα μας μπροστά, απαιτείται η δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού δημοκρατικού μετώπου
που θα στηρίζει τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, θα πείθει τους πολίτες για τα οφέλη και τις αλλαγές αυτές και
κυρίως θα λειτουργεί ως ασπίδα σωτηρίας στο «τοξικό
μίσος», στον απέραντο λαϊκισμό και κομματικά και όχι
μόνο συντεχνιακά τερτίπια. Χρειαζόμαστε επιτέλους να
επιλύσουμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει
η χώρα μας. Είχε πει ο μεγάλος Άγγελος Τερζάκης «Γίνεσαι άξιος να υψωθείς ως τη δημοκρατική ιδέα, όταν
έχεις προηγουμένως διανύσει κάποια στάδια εσωτερικού
εκπολιτισμού».
Δύσκολο με κατορθωτό δε ας το τολμήσουμε.
Ο Εκδότης
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Ειδ ήσε ις με λ ίγα λόγια
1η Οκτωβρίου Στη Βόρεια Μακεδονία για επίσκεψη ο Αλέξης
Τσίπρας.
2 Οκτωβρίου 24ωρη απεργία Γ.Σ.Ε.Ε. – ΑΔΕΔΥ. Συγκέντρωση χωρίς κόσμο.
2 Οκτωβρίου 24ωρη απεργία Γ.Σ.Ε.Ε.-ΑΔΕΔΥ.
24ωρη απεργία στις Σταθερές Συγκοινωνίες.
Στάση εργασίας στις Ο.Σ.Υ.
3 Οκτωβρίου Στάση εργασίας των εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ και
Ο.Σ.Υ.
3 Οκτωβρίου Αστυνομικός υπάλληλος δολοφόνησε με μαχαίρι αστυνομικό στο Αρχηγείο της Αστυνομίας
στο Παρίσι.
4 Οκτωβρίου Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για
τον Νόμο 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).
Άνθρακες ο θησαυρός για τους συνταξιούχους
– Συνταγματικός ο νόμος.
4 Οκτωβρίου Άλλη μία νύχτα τρόμου στο Χόνγκ-Κόνγκ. Βίαια
επεισόδια με πολλούς τραυματίες.
5 Οκτωβρίου Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη.
11 Οκτωβρίου Στον Αιθίοπα Πρωθυπουργό Αμπί Αχμέτι Αλί
απενεμήθη το Νόμπελ Ειρήνης 2019.
15 Οκτωβρίου Άγριες συμπλοκές μεταξύ ομάδων Σύρων και
Αφγανών στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών στο Βαθύ της Σάμου.
15 Οκτωβρίου Στην Σάμο επεισόδια μεταξύ των προσφύγωνμεταναστών. Έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό
στο Βαθύ.
16 Οκτωβρίου Για 8 ημέρες μαίνονται οι μάχες στην Συρία μεταξύ Τούρκων - Σύρων και Κούρδων.
17 Οκτωβρίου Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17 Οκτωβρίου Βίαια επεισόδια μεταξύ Καταλανών και αστυνομίας στην Βαρκελώνη μετά την καταδίκη των
αρχηγών της αστυνομίας της Καταλονίας.
18 Οκτωβρίου Συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη
βόρεια Συρία για 120 ώρες.
18 Οκτωβρίου Βέτο της Γαλλίας για την ένταξη της Βόρειας
Μακεδονίας και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
19 Οκτωβρίου Συνεχίζονται οι άγριες συγκρούσεις στην Καταλονία.
19 Οκτωβρίου Κατάρρευση φράγματος στην Σιβηρία δημιούργησε πολλές καταστροφές.
20 Οκτωβρίου Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για
τα 192 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου.
21 Οκτωβρίου Ο Νετανιάχου απέτυχε να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ μετά τις εκλογές της 17ης Σεπτεμβρίου.
21 Οκτωβρίου Πρόωρες εκλογές για τον Απρίλιο εξήγγειλε ο
Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεβ.
22 Οκτωβρίου Σαρωτικές καταιγίδες και πλημμύρες έπληξαν
την Ιταλία.
22 Οκτωβρίου Πολύνεκρες συγκρούσεις σε μεγάλες διαδηλώσεις στην Χιλή.
22 Οκτωβρίου Κρίσιμη συνάντηση του Προέδρου ΠΟΥΤΙΝ –
ΕΡΝΤΟΓΑΝ στο Σόκι της Κριμαίας.
23 Οκτωβρίου Εκκένωση λόγω φωτιάς στον οικισμό Χαμολιά
του Πόρτο-Ράφτη.
23 Οκτωβρίου 39 άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο κλεισμένοι
μέσα σε νταλίκα στο Έσεξ της Αγγλίας αναζητούνται τα αίτια.
23 Οκτωβρίου Πανελλήνια 24ωρη απεργία των εργαζομένων
στους οργανισμούς της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.
23 Οκτωβρίου Συμφωνία μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν στο Σότσι
της Κριμαίας για τη Συρία και τους Κούρδους.
24 Οκτωβρίου Η κοινοβουλευτική δύναμη της Αυστρίας είναι
111 άνδρες και 72 γυναίκες.
24 Οκτωβρίου Έληξε η απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα.
25 Οκτωβρίου Άγρια κόντρα στη βουλή μεταξύ κυβέρνησης και
αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη NOVARTIS.
25 Οκτωβρίου Φονικές πλημμύρες στην Ιαπωνία 10 οι νεκροί.
25 Νοεμβρίου Βολιβία. Ο Σοσιαλιστής Πρόεδρος Μοράλες πήρες προβάδισμα 10 μονάδων από τον αντίπαλό
του Κάρλο. Μέσα στις προεδρικές εκλογές.
25 Νοεμβρίου 40.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη στο Σαν
Φραντζίσκο.
26 Οκτωβρίου Άγριες συγκρούσεις στην Τεχεράνη μεταξύ των
πολιτών που διαφωνούν με την κυβέρνηση και
αυτών που την στηρίζουν. 42 οι νεκροί.
26 Οκτωβρίου Συμπλοκές στο Σαντιάγκο της Χιλής 22 οι νεκροί.
26 Οκτωβρίου Δολοφονήθηκε από αμερικανούς κομάντο ο
αρχηγός του ISIS στην Συρία.
27 Οκτωβρίου Επιδρομή του Ρουβίκωνα στο σπίτι ου πρέσβη
της Χιλής στην Αθήνα, αφού πέταξαν φέιγ-βολάν έφυγαν ανενόχλητοι.

27 Οκτωβρίου Μεγάλη φωτιά στην Καλιφόρνια κατακαίει χιλιάδες εκτάσεις.
28 Οκτωβρίου Μπαράζ εμπρησμών σε 13 οχήματα τη νύχτα
στην Αθήνα.
30 Οκτωβρίου Πυκνό νέφος πλήττει την Ινδία.
31 Οκτωβρίου Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη η καγκελάριος της Γερμανίας Μέρκελ, παρά το νέφος.
2 Νοεμβρίου Επεισόδια στα Εξάρχεια μεταξύ αντιεξουσιαστών και Αστυνομίας.
2 Νοεμβρίου Παγιδευμένο αυτοκίνητο με εκρηκτικά εξερράγη
στην βόρεια Συρία 13 οι νεκροί, 30 οι τραυματίες.
3 Νοεμβρίου Πολλές πόλεις αντιδρούν στη μεταφορά προσφύγων-μεταναστών στην ενδοχώρα.
3 Νοεμβρίου Ο πολίστας Αδαμάντιος Μαντής βρήκε τραγικό
θάνατο στην παραλιακή κοντά στο Φάληρο από
τροχαίο.
3 Νοεμβρίου Ο Γιώργος Στασινός επανεξελέγη Πρόεδρος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
3 Νοεμβρίου Εκκενώθηκε από την Αστυνομία το κτίριο
«Βανκούβερ» που ήταν για πολλά χρόνια το ορμητήριο των αναρχικών.
3 Νοεμβρίου Αγνοούμενη τουρίστρια από την Φολέγανδρο
βρέθηκε στην Κρήτη καθώς παρασύρθηκε το
σκάφος στο οποίο επέβαινε.
3 Νοεμβρίου Μαίνεται η μάχη των διαδηλώσεων μεταξύ των
υποστηρικτών του Προέδρου του Λιβάνου Μισέλ Αούν και των διαφωνούντων. Παραιτήθηκε
ο Πρωθυπουργός Σαάντ Αλ Χαρίρι.
3 Νοεμβρίου Κωνσταντινούπολη: Οδηγός έριξε το λεωφορείο που οδηγούσε πάνω στη γεμάτη κόσμο
στάση, τουλάχιστον 13 άτομα τραυματίστηκαν.
4 Νοεμβρίου Πειρατεία σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο στην περιοχή του Τόγκο. Τρεις πειρατές απήγαγαν 4
μέλη του πληρώματος.
4 Νοεμβρίου Επεισόδια σημειώθηκαν κατά την πορεία των
μαθητών στο Σύνταγμα μετά τις συγκεντρώσεις.
4 Νοεμβρίου Στην Σαγκάη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Κίνας Σι Τζινπίνγκ.
4 Νοεμβρίου 41 Αφγανοί πρόσφυγες εντοπίστηκαν σε φορτηγό-ψυγείο στην περιοχή της Ξάνθης.
5 Νοεμβρίου Στην Αρμενία για επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
5 Νοεμβρίου Ταξίδι στην Μόσχα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Υπουργό
Εξωτερικών της Ρωσίας Σερκέι Λαβρόφ.
6 Νοεμβρίου Διακομματικό προσκλητήριο για την «Ελλάδα
2021» υπό την προεδρία της Γιάννας Αγγελοπούλου.
6 Νοεμβρίου Συνελήφθη και η οικογένεια του αρχηγού του
ISIS Αλ Μπαγκντάντι.
6 Νοεμβρίου Απολογία Μιχαλολιάκου – Αρχηγού της Χρυσής Αυγής.
7 Νοεμβρίου Αναρτήθηκα τα τέλη κυκλοφορίας.
9 Νοεμβρίου Εξαρθρώθηκε η οργάνωση «Επαναστατική Αυτοάμυνα».
9 Νοεμβρίου Έληξε το θρίλερ Πολάκη-Τζανακόπουλου στην
προανακριτική.
10 Νοεμβρίου Βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία. Κανένα
κόμμα δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία.
10 Νοεμβρίου Ορμητήριο αναρχικών είχε γίνει η ΑΣΟΕΕ –
Κατασχέθηκε πολλά αντικείμενα.
10 Νοεμβρίου Με απόφαση της Συγκλήτου κλειστή για μία
εβδομάδα η ΑΣΟΕΕ.
10 Νοεμβρίου Διεξήχθη ο 37ος Αυθεντικός Μαραθώνιος. Ο
Έλληνας Κώστας Γκελαούζος τερμάτισε τρίτος. Πρώτος ο Κενυάτης Τζον Κόμεν με 2 ώρες, 16΄, 34΄΄.
10 Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες υπέβαλε την παραίτησή του.
11 Νοεμβρίου Στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος
της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.
11 Νοεμβρίου Πρωτοποριακή απόφαση του Πρωτοδικείου της
Αθήνας. Εργατικό ατύχημα θεωρείται ο θάνατος του εργαζόμενου λόγω εργασιακού στρες.
12 Νοεμβρίου Συμφωνία Ισπανών Σοσιαλιστών και Podemos
για σχηματισμό κυβέρνησης.
12 Νοεμβρίου Στις 21 Νοεμβρίου συγκαλείται η Ολομέλεια
Εφετών για να αποφανθεί σχετικά με τις καταστροφές στο Μάτι το 2017.
12 Νοεμβρίου Συνεχείς είναι στα Ελληνικά νησιά οι αφίξεις
προσφύγων-μεταναστών.
13 Νοεμβρίου Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια στην Κούβα για τις γιορτές των
500 χρόνων από την ίδρυση της Αβάνας από
τον Χοσέ Μαρτί.
13 Νοεμβρίου Άσυλο στο Μεξικό ζήτησε ο πρώην Πρόεδρος
της Βολιβίας Έβο Μοράλες.
13 Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν για συζη-

τήσεις με τον Πρόεδρο της Αμερικής Τραμπ.
13 Νοεμβρίου Στο υψηλότερο επίπεδο μετά το 1966 έφθασαν
οι πλημμύρες στην Βενετία – Πολλές καταστροφές.
13 Νοεμβρίου Η κακοκαιρία «Βικτώρια» ΠΡΟΞΈΝΗΣΕ πολλές
καταστροφές στα νησιά και στην Ηπειρωτική
Ελλάδα.
14 Νοεμβρίου Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Ζόραν Ζάεφ στην Θεσσαλονίκη.
14 Νοεμβρίου 3 σκύλοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σοβαρά
9χρονο μαθητή στις Σέρρες.
14 Νοεμβρίου 4 σκάφη καήκαν στη μαρίνα της Γλυφάδας από
άγνωστη αιτία διενεργούνται ανακρίσεις.
15 Νοεμβρίου Στους ημιτελικούς του τένις στο Λονδίνο ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Ρότζερ Φέντερερ.
16 Νοεμβρίου Τα κίτρινα γιλέκα έκανα την επανεμφάνισή
τους και προξένησαν εκτεταμένες καταστροφές στο Παρίσι.
16 Νοεμβρίου Παγιδευμένο αυτοκίνητο ανατινάχθηκε σε χωριό της Τουρκίας 18 οι νεκροί 30 οι τραυματίες.
17 Νοεμβρίου Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση της 17χρονης
με κινητικά προβλήματα και της μητέρας της.
Βρέθηκαν νεκρές σε χαράδρα 100 μέτρων
25χιλ. από την Κατερίνη προς την Ελασσόνα.
17 Νοεμβρίου Επιδρομή του Ρουβίκωνα στο σπίτι του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη και στο Δημαρχείο του
Βύρωνα.
17 Νοεμβρίου Χωρίς επεισόδια έγινε η πορεία του Πολυτεχνείου. Ήταν η πιο ειρηνική πορεία των τελευταίων χρόνων.
17 Νοεμβρίου Θρίαμβος στο Λονδίνο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
νίκησε στον τελικό του ΑΤΡ στο τένις στον Ντομινίκ Τιμ.
17 Νοεμβρίου Μακελειό στην Καλιφόρνια. Ένοπλος σκόρπισε
τον θάνατο σε μία οικογενειακή συγκέντρωση
4 νεκροί 10 οι τραυματίες.
18 Νοεμβρίου Σε ισχύ από σήμερα ο νόμος κατά του καπνίσματος με βαριά πρόστιμα στους παραβάτες.
18 Νοεμβρίου Μαίνεται ο εμφύλιος πόλεμος στο ΧόνγκΚόνγκ μεταξύ αστυνομίας και φοιτητών.
18 Νοεμβρίου Βίαια επεισόδια στο Ιράν για τις αυξήσεις στα
καύσιμα. 120 οι νεκροί.
19 Νοεμβρίου Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης για την σύνοδο του Ε.Λ.Κ.
20 Νοεμβρίου Συνελήφθη σπείρα 5 Αλβανών με 561 κιλά ινδικής κάνναβης.
20 Νοεμβρίου Δύο υπάλληλοι της εφορίας στη βόρεια Ελλάδα
συνελήφθησαν για υπόθεση δωροδοκίας.
20 Νοεμβρίου Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης θα εισπράξουν
οι δικαιούχοι με αίτηση στο TAXISNET από σήμερα ηλεκτρονικά.
21 Νοεμβρίου Πλημμύρες και καταιγίδες πλήττουν τη χώρα
πολλές οι καταστροφές.
21 Νοεμβρίου Στην εντατική από σήμερα ο Μανώλης Γλέζος
που νοσηλευόταν από τριημέρου στο ΝΙΜΤΣ.
24 Νοεμβρίου Αντίο στο «ΠΟΤΑΜΙ». Ο Στ. Θεοδωράκης ανακοίνωσε τη λειτουργία του κόμματός του.
24 Νοεμβρίου Φονική κακοκαιρία προξένησε καταστροφές
σε Κινέττα, Θάσο, Ρόδο και Σύμη. Έκλεισε η
Εθνική Οδός Ελευσίνα – Κόρινθος. Πνίγηκαν
δύο άνδρες στο Αντίρριο.
25 Νοεμβρίου Η «Καθημερινή» γιόρτασε τα 100 χρόνια.
25 Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ξάνθη όπου
αποκάλυψε τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου
Καραμανλή.
26 Νοεμβρίου Στην Ρώμη ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση
με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζουζέπε
Κόντε.
26 Νοεμβρίου Φονικός σεισμός 6,4 Ρίχτερ έπληξε την Αλβανία. 45 νεκροί και 900 τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές.
27 Νοεμβρίου Στο Παρίσι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Sciences Po για το δημόσιο χρέος.
27 Νοεμβρίου Σεισμός 6,1 βόρεια της Κρήτης δεν αναφέρθηκαν ζημιές και θύματα.
27 Νοεμβρίου Τριμερής συνάντηση στο Βερολίνο συγκάλεσε
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
υρίες και Κύριοι Εταίροι του Μουσείου, όταν το 1995 η τότε Διοίκηση
του Σωματείου, αποφάσισε να δημιουργήσει το Μουσείο και όσοι συμμετείχαμε στην προσπάθεια αυτή, σίγουρα
κανείς από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο
και από την τότε Ελεγκτική Επιτροπή, δεν
θα μπορούσε να φανταστεί 24 χρόνια μετά
τι εξέλιξη θα είχε το Μουσείο μας.
Για να γίνει όμως αυτό που σήμερα μας
κάνει να νιώθουμε όχι μόνο δικαιωμένοι
αλλά και υπερήφανοι, που τολμήσαμε και
πετύχαμε στο να δημιουργήσουμε ένα
Μουσείο πρότυπο και παγκόσμιας αναγνώρισης και αυτό φαίνεται εάν δει κανείς
την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του
Μουσείου.
Μέσα στις γνωστές σε όλες και όλους
μας δυσκολίες που πολλές φορές μας
έφερναν σε αδιέξοδο, η Διοίκηση του
Μουσείου εργάστηκε και προσπάθησε για
να μπορέσει να ανταπεξέλθει τόσο στις
πρόσκαιρες, όσο και στις μόνιμες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Μουσείο.
Δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού για
μία ακόμα φορά μας απέκλεισε τη δυνατότητα αναγνώρισης του Μουσείου, εάν δεν
προσλάβουμε συντηρητές εκθεμάτων, γιατί
έτσι λένε ότι προβλέπει ο σχετικός Νόμος,
χωρίς βέβαια να λαμβάνουν υπόψη τους ότι
όλα τα εκθέματα που βρίσκονται στις προθήκες του Μουσείου είναι συντηρημένα
από αυτούς που τα δούλευαν.
Αλλά και χωρίς να λάβουν ακόμα υπόψη τους ότι το Μουσείο δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να κάνει τέτοιες
προσλήψεις.
Το Υπουργείο Μεταφορών και ο πρώην
Υπουργός Μεταφορών κ. Σπίρτζης δεν
απάντησε σε κανένα από τα έγγραφα υπομνήματα και ψηφίσματα που του στείλαμε.
Το ίδιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και
το Διοικητικό Συμβούλιο των ΣΤΑ.ΣΥ καμία βοήθεια και καμία απάντηση, αλλά και
καμία επίσκεψη στο Μουσείο.
Περαστικοί και αδιάφοροι, πολλοί από
αυτούς δεν κατάλαβαν και σε ποιους
ιστορικούς χώρους βρισκόντουσαν.
Εκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού,
όλες οι άλλες πόρτες ήταν κλειστές.
Στο Ψήφισμα της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης δεν πήραμε καμία απάντηση από τους βουλευτές της Α΄ και Β΄
Περιφέρειας Πειραιά που τους το είχαμε
στείλει.
Εκτός από του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Κατσαφάδο ο οποίος
προώθησε το Ψήφισμα προς το Υπουργείο Πολιτισμού και μας κοινοποίησε την
απάντηση του Υπουργείου στην ερώτηση
που είχε υποβάλει και από το Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. κ. Δημήτρη Κουτσούμπα και τους βουλευτές
του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Χρήστο Κατσιώτη, Λιάνα
Κανέλλη και Διαμάντω Μανωλάκου, οι
οποίοι μας ενημέρωσαν ότι προώθησαν
το Ψήφισμα, χωρίς καμία άλλη ενημέρωση για την πορεία και εξέλιξη της
ερώτησης που είχαν υποβάλει.

Κ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Κατασκευάσαμε αναμνηστική σφραγίδα
για τα 150 χρόνια των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, με
την οποία θα σφραγίσουμε όλο το 2019,
τα εξερχόμενα έγγραφα του Μουσείου.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΠΕΣ
Κατασκευάσαμε για το πωλητήριο του
Μουσείου αναμνηστικές κούπες, για τα
150 χρόνια των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Το έτος 2018 επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα του Μουσείου 98.158 άτομα από 60
χώρες.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το έτος 2018 επισκέφτηκαν το Μουσείο μας 1.890 μαθητές και μαθήτριες
από 52 σχολεία και καθημερινά πάρα
πολλοί επισκέπτες Έλληνες και ξένοι που
ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπολογιστεί.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΟΜΟΝΟΙΑ»
Το έτος 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Μουσείου πραγματοποιήθηκαν 14 εκδηλώσεις και συμμετείχαν 1.250 άτομα.

ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Στις 19 και 20 Μαΐου εορτάσαμε με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη επισκεψιμότητα την
ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ η οποία ήταν
αφιερωμένη στα «Τραίνα που φύγαν».
Με εκθέσεις φωτογραφιών σε 5 ταμπλό
έξω από την είσοδο του Μουσείου, με ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου και στα δύο Μουσειακά ξύλινα
βαγόνια, που με ενέργειες μας μεταφέρθηκαν από το Αμαξοστάσιο του Φαλήρου
στην 3η τροχιά του Σταθμού Πειραιά.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στις 2 Μαρτίου 2018 συμμετείχαμε στην
Ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο
Πολιτισμού.
Το Μουσείο μας εκπροσωπήθηκε από
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τριαντάφυλλο Τριανταφύλλου και Νίκο
Κλημαντίρη.

20η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Μουσείο, ενώ διαγράφηκαν δύο λόγω θανάτου.

Στις 23 Νοεμβρίου 2018 συμμετείχαμε
στην 20η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων.
Το Μουσείο μας εκπροσωπήθηκε από
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαρίλαο Παπαδάκη.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Όσες προσπάθειες και αν κάναμε τόσο το
Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, όσο
και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γιώργος Γαβρίλης, δυστυχώς το βιβλίο δεν
μπόρεσε να εκδοθεί το 2018 και να γίνει η
παρουσίασή του στις 27 Φεβρουαρίου
2019, με την επέτειο των 150 χρόνων από
τότε που πρωτολειτούργησε ο πρώτος Αστικός Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, ο Σιδηρόδρομος των ΣΑΠ, της δικής μας Εταιρίας.
Ελπίζουμε με τον διορισμό του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το βιβλίο να κυκλοφορήσει.

ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
Στις 28 Ιανουαρίου 2018 στην εκδήλωση
κοπή πίτας του Σωματείου που έγινε στο
ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», ο συνάδελφος
Γιώργος Λιώσης, παρέδωσε στον Πρόεδρο του Μουσείου την Γερμανική Σημαία, που όσο διάστημα ήταν στην πατρίδα μας ο Γερμανικός στρατός, η σημαία
με την σβάστικα, κυμάτιζε στην ταράτσα
του Μεγάρου Πειραιά.
Η σημαία φυλάσσεται στο Αρχείο του
Μουσείου.

ΝΕΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Το 2018 γράφτηκαν 6 νέοι Εταίροι στο

Στις 25 Απριλίου 2018, από τους γνωστούς-αγνώστους, έγινε προσπάθεια παραβίασης της εξωτερικής πόρτας (εισόδου)
του Μουσείου χωρίς ευτυχώς επιτυχία.
Με τη βοήθεια των τεχνιτών του Εργοστασίου και της Γραμμής, θωρακίσαμε
και ασφαλίσαμε ακόμα περισσότερο, όλες
τις πόρτες του Μουσείου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
Για 4η συνεχή χρονιά δώσαμε το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ, αυτήν τη φορά σε δύο μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης στα Πομακοχώρια του Νομού Ξάνθης,
οι οποίες είχαν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην Γ΄ τάξη.

ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Από τον Τομεάρχη της Γραμμής 1 κ. Χαράλαμπο Ζήση μας παραδόθηκε μία ξύλινη Σχεδιοθήκη με παλαιά Ιστορικά Σχέδια και δύο ξύλινες βιβλιοθήκες απογραφής του 1920.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Είκοσι τρείς συναδέλφισσες και συνάδελφοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι το
2018 παραχώρησαν στο Μουσείο διάφορα
εκθέματα, όπως βιβλία, φωτογραφίες,
παλαιά ελευθέρας, εργαλεία, υπηρεσιακές στολές, υπηρεσιακά καπέλα, σχέδια
και υπηρεσιακούς κανονισμούς.

Επικαιροποίηση εγγραφής του Μουσείου
στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων
του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ο Μουσείο μας σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού,
κοινοποίησε όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα για την ανανέωση της επικαιροποίησης εγγραφής του Μουσείου στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.
Η αρχική εγγραφή είχε γίνει στις 19-11-2010 και έχει αριθμό Μητρώου 966.
Ένω η κατοχύρωση τίτλου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΗΣΑΠ» στο Υπουργείο Εμπορίου έγινε στις 5 Μαρτίου 2007 και η ανανέωση με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ» στις 5 Μαρτίου 2017.

Συνεχίστηκε η προσπάθεια που εδώ και
χρόνια κάνουμε με το να καθαρίζουμε, να
συντηρούμε και να απογράφουμε τα διάφορα διαθέσιμα εκθέματα και να τα τοποθετούμε στους ειδικούς αποθηκευτικούς
χώρους του Μουσείου.
Το ίδιο γίνεται με τα διάφορα σχέδια,
βιβλία, φωτογραφίες και ταυτότητες τα
οποία τοποθετούμε στις βιβλιοθήκες του
Μουσείου.

Τ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Διαπιστώθηκαν όταν ζητήσαμε από το Πρωτοδικείου Πειραιά να μας χορηγήσει
Πιστοποιητικό Κατάθεσης Καταστατικών για να το χρησιμοποιήσουμε:
α) Για την ανανέωση της επικαιροποίησης του Μουσείου στο Υπουργείο Πολιτισμού και β) Για την έκδοση Βιβλιαρίου Τραπέζης.
Πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει με το Καταστατικό του 2010
και εμφανίζει ότι το Μουσείο έχει δημιουργηθεί δύο φορές τη μία το 2006 και την
άλλη το 2010.
Πρόκειται για μια όχι και τόσο ευχάριστη εξέλιξη γιατί δεν γνωρίζουμε τι προβλήματα θα δημιουργούν στο Μουσείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, με ομόφωνη απόφασή του ανέθσε την
όλη υπόθεση στο Δικηγορικό Γραφείο του κ. Γιώργου Αντωνακόπουλου, ο οποίος
από το έτος 2016 με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο νέος
Νομικός Σύμβουλος του Μουσείου.
Στον επόμενο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» θα δημοσιεύσουμε όλο το ιστορικό της υπόθεσης
αυτής και το πώς και από ποιούς δημιουργήθηκε και στη Γενική Συνέλευση θα
πούμε ακόμα περισσότερα.
Η Διοίκηση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Όπως είναι γνωστό σε όλες και όλους
σας το Μουσείο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 9:00 το πρωί
μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι με ελεύθερη
για το κοινό είσοδο.
Ενώ τον μήνα Αύγουστο παραμένει
κλειστό λόγω των καλοκαιρινών αδειών.
Στο Μουσείο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, η φωτογράφηση
των εκθεσιακών χώρων και εκθεμάτων,
όπως και η βιντεοσκόπηση.
Σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης για την ασφάλεια των χώρων
και εκθεμάτων.
Αυτός ήταν ο Απολογισμός Δράσης
του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος
2018 και ζητάμε την έγκριση του από τη
Γενική Συνέλευση.
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Δωρεές για το Μουσείο
• Χαραλαμπόπουλος Κίμωνας
• Σούτα Παναγιώτα
• Δημητρίου Ερμιόνη
• Βασιλόπουλος Χρήστος
• Γλούμης Άγγελος

20,00 Ευρώ
20,00 Ευρώ
20,00 Ευρώ
25,00 Ευρώ
50,00 Ευρώ

Δωρεές
εις μνήμη
• Καστανός Χρήστος: ΦίλοςτουΜουσείου,
κατέθεσευπέρτωνσκοπώντουΜουσείου
τοποσότων50,00ΕυρώειςμνήμητηςσυζύγουτουΜαρίας Καστανού.
• Σταυρόπουλος Γιάννης:ΣυνταξιούχοςΗΣΑΠ,
κατέθεσευπέρτωνσκοπώντουΜουσείου
τοποσότων20,00ΕυρώειςμνήμητηςσυζύγουτουΝίκης Σταυροπούλου.

ηνΤετάρτη23Οκτωβρίου2019στις10τοπρωί
στηναίθουσαεκδηλώσεων«ΟΜΟΝΟΙΑ»πραγματοποιήθηκεηΕτήσιαΚαταστατικήΓενικήΣυνέλευσητουΜουσείου.
ΕγκρίθηκανΟΜΟΦΩΝΑ:
3 ΟΑπολογισμόςΔράσηςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατοέτος2018.

Τ

3 ΗΤαμειακήΔιαχείρισητουΜουσείουγιατο
έτος2018.
3 ΗΈκθεσητηςΕλεγκτικήςΕπιτροπής.
3 ΟΠροϋπολογισμόςέτους2019.
3 ΚαιτοΨήφισμα
Στην15ηΣελίδαδιαβάστετονΑπολογισμόΔράσης
τουΔιοικητικούΣυμβουλίου.

ΗΈκθεσητηςΕλεγκτικήςΕπιτροπήςκαιτοΨήφισμαλόγωέλλειψηςχώρουθαδημοσιευθούνστον
επόμενο«Ηλεκτρικό»μετιςόποιεςαπαντήσεις
(εφόσονυπάρξουν)ΥπουργώνκαιΒουλευτώνπου
τουςέχεικοινοποιηθεί.
Η Διοίκηση

Νέοι Εταίροι
Γαλιγάλης Κώστας
Παπακυριαζής Βασίλης
Μπανιώτης Γιάννης

Φίλοι του Μουσείου
Καστανός Χρήστος
Καστανός Γιώργος

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)
• Αρκομάνης Βασίλης: Εργαζόμενος
ΗΣΑΠ,ΑρχιτεχνίτηςΤμήματοςΥποσταθμών-Ηλεκτροδότησης
Εδώρισεγιατουςεκθεσιακούςχώρους
τουΜουσείου:Ένα(1)τοπικόχειριστήριοδιακοπτών«ΠΥΛΑΡ»ΣταθμούΕιρήνηςκατασκευής1982απότονΥπομηχανικόΚώσταΒαρλάμο.
• Μέξης Ανδρέας: ΣυνταξιούχοςΗΣΑΠ
Εδώρισεγιατουςεκθεσιακούςχώρους
τουΜουσείου:Μία(1)σάλπιγγαπου
χρησιμοποιούσανοιπροϊσταμένοιΑμαξοστοιχίαςκαιοιΣυλλέκτεςΕισιτηρίων
καιμία(1)θήκηυπηρεσιακούόπλου.
• Σούτα Παναγιώτα: ΣυνταξιούχοςΗΣΑΠ
Εδώρισεγιατουςεκθεσιακούςχώρους
τουΜουσείου:Τρία(3)παλαιάεισιτήρια
έτους1959.
• Γαλιγάλης Κώστας:ΣυνταξιούχοςΗΣΑΠ
Εδώρισεγιατουςεκθεσιακούςχώρους
τουΜουσείου:Ένα(1)Γκίνηση.Μία(1)ΞύλινηΜατσόλακαιΈνα(1)μικρόΜυστρί.

του Αρχιτεχνίτη του Εργοστασίου των ΗσΑπ Γιάννη Κωνστανταρά
επέρασεκάθεπροηγούμενοκαικάθεπροσδοκίασεεπιτυχίαηΈκθεση
ΚατασκευώντουΑρχιτεχνίτηΓιάννη
Κωνσταντάρα.
Οι60κατασκευέςπουέκθεσεγια10
ημέρες,ημίακαλύτερηαπότηνάλλη,
εντυπωσίασανμικρούςκαιμεγάλους.
ΤαεγκαίνιατηςΈκθεσηςέγιναναπό
τονπρώηνΔιευθυντήΈλξεωςκ. Γιώργο
Σκούρα παρουσίαπολλώνεργαζομένων,
συνταξιούχωνκαιφίλωντουΓιάννη.
ΤαέργατουΓιάννηαποτελούνταιαπόδίκυκλακαιφωτιστικάκαιταέχεικατασκευάσειαπόαπαξιωμέναυλικάσπασμέναεργαλεία,άχρησταεξαρτήματαοχημάτων
Σιδηροδρόμου,πουμάζευεαπότουςκάδουςάχρηστωνυλικώνκαιαπότουςκάδους
απορριμμάτων.

Ξ

ΓιατιςΕκθέσειςτουΣαρατσιώτη,τουΤζανετόπουλουκαιτουΚωνσταντάραέδειξε
ενδιαφέροντοΕλληνικόΤμήματουICOM (ΠαγκόσμιοςΟργανισμόςΜουσείων)τοοποίο
μαςζήτησενατοενημερώσουμεόπωςκαιέγινε.
Η Διοίκηση
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Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΣΤΑ
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ

Επισκέψεις Σχολείων
και Συλλόγων στο Μουσείο
τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο
13-10-2019: 8οΔημοτικόΣχολείο
Κορυδαλλού(άτομα65)
14-10-2019: 3οΕπαγγελματικόΛύκειο
Αθηνών(άτομα20)
14-10-2019: ΣχολείοΔεύτερηςΕυκαιρίας
Πειραιά(άτομα70)
17-10-2019: Β΄ΚΑΠΗΑγίωνΑναργύρων
(άτομα25)
6-11-2019: 11οΔημοτικόΣχολείο
ΝίκαιαςΑ΄Ομάδα
(άτομα44)
7-11-2019: 11οΔημοτικόΣχολείο
ΝίκαιαςΒ΄Ομάδα
(άτομα34)
8-11-2019: 34οΔημοτικόΣχολείο
Πειραιά(άτομα32)
13-11-2019: ΣχολήΞενοπούλου
(άτομα61)
18-11-2019: 4οΕΠΑΛΑθηνών(άτομα33)
22-11-2019: ΕκπαιδευτήριαΜαίρη
ΑργυρήΛαιμού(άτομα20)
27-11-2019: ΣχολείοΔεύτερηςΕυκαιρίας
Αχαρνών(άτομα70)
30-11-2019: ΔΙΕΚΑγ.Δημητρίου
(άτομα8)
Σύνολο502άτομα

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Ο συνάδελφος Γαλανάκης Δημήτρης (Εργαζόμενος – Εργοδηγός Τμήματος Βλαβών ΤΥΓΙ) από τις 7 έως τις 15 Δεκεμβρίου
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» θα εκθέσει
12 έργα Ζωγραφικής με θέμα: Ακρόπολη-Μύθος-Ιστορία
Ο χώρος της Έκθεσης θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί μέχρι
τις 2 το μεσημέρι.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου
στις 12 το μεσημέρι από τον πρώην Διευθυντή του Εργοστασίου
κ. Γεώργιο Σκούρα.
Η Διοίκηση

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Εγώ ο Χρήστος Καστανός του Γεωργίου και της Σταυρούλας
καθώς επίσης και ο υιός μου Γεώργιος Καστανός του Χρήστου
και της Μαρίας Καστανού αποδίδουμε εύφημο μνεία προς τον
κύριο Εμμανουήλ Φωτόπουλο και τους συνεργάτες συνταξιούχους για τα όσα έχουν προσφέρει και προσφέρουν για τη συντήρηση και λειτουργία του Μουσείου χωρίς συμμετοχή και στήριξη του κράτους.
Πειραιάς 25-10-2019
Χρήστος Καστανός

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μουσείου για 5η συνεχή χρονιά
απένειμε το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ σε δυο μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης οι οποίες συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία
στην Γ΄ Τάξη τη σχολική περίοδο
2018-2019:
Στην ΧΕΜΣΕΡΗ ΜΕΛΙΣ του Ισμέτ
που αποφοίτησε με γενικό βαθμό 19
και 6/13 ΑΡΙΣΤΑ
Και στην ΟΤΟΥΖΜΠΙΡ ΝΕΒΗΜ του
Μωχαμέτ-Εμήν που αποφοίτησε με
γενικό βαθμό 18 και 11/13 ΑΡΙΣΤΑ.
Η απονομή των ΒΡΑΒΕΙΩΝ έγινε
στο Γυμνάσιο Σμίνθης παρουσία και
του κ. ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.
Η Διοίκηση

Εκδηλώσεις στους χώρους του Μουσείου και την αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»
11 Έως 20 Οκτωβρίου 2019: Έκθεση Κατασκευών του Αρχιτεχνίτη του Εργοστασίου
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ Γιάννη Κωνσταντάρα.
Στις 10 ημέρες που διήρκησε η Έκθεση την επισκέφτηκαν περισσότερα από 800 άτομα.
Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι, Σχολεία, Σύλλογοι και μεμονωμένοι επισκέπτες.
15 έως 30 Οκτωβρίου 2019: Έκθεση Εφημερίδων της Εποχής του Πολέμου 1940 από
το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων «Γεώργιος Λεβιθόπουλος».
Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Ισόγειο χώρο του Μουσείου και την επισκέφτηκαν

πάρα πολλά άτομα που ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπολογιστεί.
14 Νοεμβρίου 2019: Ενημερωτική Συγκέντρωση των Συνταξιούχων του Πανελλήνιου
Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Εταιριών Πετρελαίου και Υγραερίων, συμμετείχαν 140
άτομα.
Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το Ασφαλιστικό και τις Αποφάσεις των Δικαστηρίων ο καθηγητής κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
Σύνολο 940 Άτομα

