
Τ
ους τα πήρατε όλα, μόνο η αναπνοή τους απέμεινε,
πάρτε την και αυτήν εάν πρόκειται να χορτάσετε. Μή-
πως ξεχάσατε πόσες περικοπές έχετε κάνει από το

2010, μέχρι σήμερα στις συντάξεις και σήμερα εξαγγείλα-
τε νέες περικοπές συντάξεων;

Η σύνταξη κύριοι Κυβερνώντες δεν είναι ελεημοσύνη
αλλά ο κόπος και ο μόχθος μιας ζωής, ντροπή σας μόνο αυ-

τό σας ταιριάζει. Να είστε βέβαιοι ότι οι Συνταξιούχοι δεν
θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια γιατί δεν έχουν να χά-
σουν τίποτα, θα μας βρίσκετε παντού και πάντα μπροστά
σας.

Η αντοχή και η υπομονή, έχουν τα όριά τους, μπορεί
να μην έχουμε Πλατεία Ταχρίρ, έχουμε όμως πολλές πλα-
τείες.

Στις 28 Ιουνίου κάναμε τα

εγκαίνια των νέων

γραφείων του Σωματείου

μας στον Πειραιά.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη

σελίδα 12

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Τα εγκαίνια των νέων γραφείων μαςΊδια γεύση
αντεργατικής
πολιτικής
Τελικά οι εκλογές, αν και επαναλαμβανό-

μενες, τόσο τον Μάιο, όσο και τον Ιού-
νιο, μπορεί να μην άλλαξαν το συσχετισμό
των πολιτικών κομμάτων. Αλλά επί της ου-
σίας δεν άλλαξε τίποτα στην εφαρμοζόμενη
μνημονιακή πολιτική.

Τρία κόμματα τότε (ΠΑΣΟΚ -Ν.Δ.- ΛΑΟΣ),
τρία και τώρα (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). Το

ΛΑΟΣ δεν ξαναμπήκε στη Βουλή, αλλά ήρ-
θε η Χρυσή Αυγή φουριόζα με τα μεγάλα
ποσοστά της για να εκφράσει όχι τον εκφα-
σισμό της κοινωνίας, αλλά την αγανάκτηση
των ψηφοφόρων πολιτών...

Ήταν και ο εκφοβισμός για την επιστρο-
φή στη δραχμή και την εκδίωξη από την

ευρωζώνη, με ότι αυτό συνεπάγεται, ε, πολ-
λά θέλει ο άνθρωπο για πέσει στην παγίδα;

Μαζί με την πριμοδότηση που έδιδε ο
εκλογικός νόμος των 50 εδρών, κατά-

φεραν τα τρία κόμματα Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-
ΔΗΜΑΡ να έχουν περίπου 170 βουλευτές
και να σχηματίσουν τρικομματική κυβέρνη-
ση με στόχο, όπως διακήρυσσαν την επα-
ναδιαπραγμάτευση και την επιμήκυνση του
χρέους.

Πολύ γρήγορα, στον πρώτο έλεγχο των
τροϊκανών προκειμένου να δουν πώς

υλοποιούν τις δεσμεύσεις για να εκταμιευ-
θεί άλλη μια δόση του δανείου, διαπιστώ-
σαμε πως καμιά απολύτως σχέση δεν είχαν
τα όσα προεκλογικά έταζαν με όσα μετε-
κλογικά υλοποιούν...

Έτσι εύλογα ο μέσος πολίτης αναρωτιέ-
ται: Αξίζει τόσος κόπος και τόσα έξοδα

σε δυο εκλογικές μάχες για να καταλήξου-
με στην προ των εκλογών κατάσταση;

Και τότε μείωσαν συντάξεις και μισθούς
και τώρα επιχειρούν το ίδιο με τη δια-

φορά ότι βάζουν πλαφόν στο ανώτερο ύψος
των συντάξεων. Λες και τις συντάξεις μας
τις χαρίζουν και δικαιούται να βάζουν χέρι
όποτε χρειάζονται χρήματα για να ρίξουν
στη μαύρη τρύπα του χρέους.

Κατακαλόκαιρο... Χωρίς να ανοίγει ρου-
θούνι, με μόνο τη ΓΣΕΕ να βγάζει μια

χλιαρή ανακοίνωση. Σε άλλα χρόνια και σ'
άλλους καιρούς σέβονταν τα μπάνια του λα-
ού. Τώρα φόβος, τρόμος και καταχνιά...

Μας θέλουν εύκολα θύματα που θα υπο-
κύπτουμε κάθε φορά στις ορέξεις του.

Λάθος μέγα... Θα το διαπιστώσουν σύντομα.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ;

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΤΕ;

Μ Ε Χ Ρ Ι  Π Ο Υ  Θ Α  Φ Τ Α Σ Ε Ι  Ο  Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Ο Σ ;

ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΕΤΕ
ΤΟ ΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ;

Στην Ιερά Μονή του Οσίου Θεοδοσίου στις 4 Οκτωβρίου
η ετήσια γιορτή του Σωματείου μας

Καλό
Καλοκαίρι

Το Σωματείο
μας εύχεται σε
όλες τις συναδέλ-
φισσες και σε όλους τους συναδέλφους κα-
λό καλοκαίρι, καλά να περάσετε όλοι όπου
και να πάτε και να αφήσετε πίσω σας έστω
και για λίγο τα προβλήματα που σας απα-
σχολούν, πείτε και μια φορά “Έχει ο Θεός”.

Τα γραφεία του Σωματείου θα παραμεί-
νουν κλειστά από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις
2 Σεπτεμβρίου.

Σας ευχόμαστε το καλοκαίρι του 2012 να
είναι δροσερό και μακριά από τις καθημε-
ρινές έγνοιες και να απολαύσετε με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα ό,τι επιλέξετε,
βουνό ή θάλασσα. Θα είμαστε και πάλι
κοντά σας στις 3 του Σεπτέμβρη.

Τηλ. έκτακτης ανάγκης 6974114720

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η  Σ Τ Ο  Σ τ Ε
Το Σωματείο μας προσέφυγε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
για τις νέες μειώσεις των συντά-
ξεων μας.
Πιο πάνω η πρώτη και τελευταία
σελίδα της προσφυγής μας.
Περισσότερα όμως γι’ αυτό το
τόσο σοβαρό θέμα στο επόμενο
φύλλο του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων έκανε
αποδεκτή την προσφυγή του Σωματείου μας

Αυτό αποτελεί χαστούκι στους εμπνευστές των Μνημονίων, των μειώσεων συντάξεων κύριας και
επικουρικής, των δώρων του επιδόματος αδείας και του εφάπαξ

Περισσότερες λεπτομέρειες στην σελ. 6

(λεπτομέρειες στη σελίδα 5)
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• Τέκος Δημήτριος 20 Ευρώ
• Σωφρονάς Αντώνης 20 Ευρώ 
• Μαρνιεράκης Λάμπρος 30 Ευρώ
• Αναστασίου Αναστάσιος 30 Ευρώ
• Καλαϊτζάκης Στέλιος 20 Ευρώ
• Πανταλός Γεώργιος του Ανδρ. 20 Ευρώ
• Μερκούρης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Κορεσιώτης Παναγιώτης 30 Ευρώ
• Σουφλής Τριαντάφυλλος 10 Ευρώ
• Πικούνη Δέσποινα 50 Ευρώ
• Δετώρος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Τζανετοπούλου Γιώτα

(εργαζόμενη) 25 Ευρώ
• Τζανετόπουλος Κώστας

(εργαζόμενος) 25 Ευρώ

• Αρβανίτου Ελένη 10 Ευρώ
• Δούκα Αναστασία 10 Ευρώ
• Σπηλιωτοπούλου Παρασκευή 50 Ευρώ
• Φιλίδης Κώστας 20 Ευρώ
• Μπιτζηλαίου Ελένη 20 Ευρώ
• Φατσέα Ζαφειρία 20 Ευρώ
• Πρωτόπαππας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Διονυσοπούλου Έλλη 10 Ευρώ
• Ράπτης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Παπαδόπουλος Δημήτριος 50 Ευρώ
• Μαύρος Αθανάσιος 30 Ευρώ
• Λαμπρόπουλος Κώστας 20 Ευρώ
• Γεωργακόπουλος Γιάννης 20 Ευρώ
• Λουκής Στέφανος 20 Ευρώ

ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδας

μας μέχρι σήμερα 9 συναδέλφισσες

και συνάδελφοι έφυγαν για πάντα

από κοντά μας, υποκύπτοντας στην

κοινή ανθρώπινη μοίρα:

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών

101

ΨΥΡΟΥΚΗ ΛΟΥΚΙΑ:
Χήρα Ευάγγελου Ψυρούκη ετών 84

ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 83

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 96

ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ: Χήρα

Στέλιου Προβατόπουλου ετών 82

ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:
Χήρα Ιωάννη Νιαρχάκου ετών 81

ΜΠΑΜΠΟΥΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Εργαζόμενος

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ:
Σταθμάρχης Α’ ετών 98

ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ:
Χήρα Εμμανουήλ ετών 90

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε
τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

KOINΩNIKA
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PRESS LINE
Mάγερ 11, Aθήνα, Tηλ. 210.5225479

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα
• Ντάφλου Μελπομένη 10 Ευρώ
• Ρούσσος Ανδρέας 10 Ευρώ
• Διγενόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Τσολάκης Γεώργιος 20 Ευρώ

• Γεωργιάδης Νικόλαος 20 Ευρώ
• Θέμελης Κώστας 25 Ευρώ
• Σωτηράκης Νίκος 30 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και την ΕφημερίδαΔωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα
• Παπαδάκης Ιωάννης 50 Ευρώ
• Τριποδάκης Μελέτης 50 Ευρώ 
• Καμακάρης Νίκος 40 Ευρώ
• Αποστολίδου Ευαγγελία 50 Ευρώ
• Προβέζης Ηλίας 50 Ευρώ
• Αντωνίου Σταύρος 40 Ευρώ
• Καπελιάρη Δέσποινα 100 Ευρώ

• Οικ. Νίκου Καπελιάρη 100 Ευρώ
•Καρατζάς Παναγιώτης 40 Ευρώ
• Κωνσταντινάκης Νικόλαος 40 Ευρώ
• Σμυρλής Χαρίλαος 40 Ευρώ
• Γεωργιάδης Γιάννης 50 Ευρώ
• Μαντούκας Νίκος 50 Ευρώ

Δωρεές για το ΜουσείοΔωρεές για το Μουσείο
• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
• Αναστασίου Αναστάσιος 20 Ευρώ 
• Αναγνωστόπουλος Νίκος 50 Ευρώ

• Χριστόπουλος Ηρακλής 10 Ευρώ
• Φατσέα Ζαφειρία 20 Ευρώ
• Θέμελης Κώστας 25 Ευρώ

Αντί ΣτεφάνουΑντί Στεφάνου

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακά-
τω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη
μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για
πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη της Παρασκευής Γρυπάρης και

ύστερα από επιθυμία του υιού της Μιχάλη
Γρυπάρη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στε-
φάνου το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών της
Μέριμνας Μοσχάτου.

• Στην μνήμη της Χριστίνας Σιώλη και ύστε-
ρα από επιθυμία του συζύγου της Νικήτα
Σιώλη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφά-
νου το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του
Συλλόγου «Η Κιβωτός του Κόσμου».

• Στην μνήμη του Βασίλη Χουλιάρα και ύστε-
ρα από επιθυμία της συζύγου του Κυρια-
κής Χουλιάρα, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο
του Παιδιού».

• Στην μνήμη του Φώτη Τζανετόπουλου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του
Γιαννούλας Τζανετοπούλου, το ποσό των
90 Ευρώ αντί στεφάνου το διαθέσαμε
υπέρ των σκοπών του Σωματείου Συνταξι-
ούχων.

Αντί ΣτεφάνουΑντί Στεφάνου

• Στην μνήμη της Βασιλικής Φωσκόλου και
ύστερα από επιθυμία του συζύγου της Δη-
μητρίου Φώσκολου, το ποσό των 90 Ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ του
Συλλόγου «Η Κιβωτό του Κόσμου».

• Στην μνήμη της Θεώνης Καβίδα και ύστε-
ρα από επιθυμία του συζύγου της Βασίλη
Καβίδα, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφά-
νου το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης
του Ν. Ξάνθης.

• Στην μνήμη του Λευτέρη Νικολαΐδη και
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Σωμα-
τείου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφά-
νου, το διαθέσαμε υπέρ του Συλλόγου «Η
Κιβωτός του Κόσμου».

(η συνέχεια)

Δωρεές εις μνήμηνΔωρεές εις μνήμην

• Η συνάδελφος Αποστολίδου Ευαγγελία κα-
τέθεσε στην μνήμη των γονιών της Αναστα-
σίου και Κατίνας, το ποσό των 50 Ευρώ, για
το Σωματείο και την Εφημερίδα.

• Η οικογένεια του Νίκου Καπελιάρη κατέθεσε
στην μνήμη του με την συμπλήρωση ενός
έτους από το θάνατό του, το ποσό των 100
Ευρώ, για το Σωματείο και την Εφημερίδα.

• Η κα. Καπελιάρη Δέσποινα κατέθεσε στην
μνήμη των κουμπάρων της Ιωάννη Στασινό-
πουλου και Μανώλη Μιχαηλίδη, το ποσό των
100 Ευρώ, για το Σωματείο και την Εφημε-
ρίδα.

• Η συνάδελφος Τζανετοπούλου Γιώτα (ερ-
γαζόμενη) κατέθεσε στην μνήμη του πατέ-
ρα της Φώτη Τζανετόπουλου, το ποσό των
25 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

• Ο συνάδελφος Τζανετόπουλος Κώστας (ερ-
γαζόμενος) κατέθεσε στην μνήμη του πατέ-
ρα του Φώτη Τζανετόπουλου, το ποσό των
25 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

• Η κα. Αρβανίτου Ελένη κατέθεσε στην μνή-
μη του συζύγου της Κώστα Αρβανίτη, το πο-
σό των 10 Ευρώ.

• Η κα. Δούκα Αναστασία κατέθεσε στην μνή-
μη του συζύγου της Βασίλη Δούκα, το ποσό
των 10 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωμα-
τείου.

• Η κα. Σπηλιωτοπούλου Παρασκευή κατέθε-
σε στην μνήμη του συζύγους της Γιάννη
Σπηλιωτόπουλου, το ποσό των 50 Ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

• Ο συνάδελφος Δεκούλος Γιάννης κατέθεσε
στην μνήμη των συναδέλφων του και φίλων
Στέλιου Σταυρουλάκη, Αλέκου Φλάμου,
Γιώργου Κανακάρη, Κώστα Ζούλια και Νίκου
Τριανταφυλλίδη, το ποσό των 30 Ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με τη συμπλήρωση

ενός έτους από την

απώλεια του αγαπημέ-

νου μας Νικολάου Κα-

πελιάρη προσφέρου-

με το ποσό των 100

ευρώ για το Σωματείο

και την εφημερίδα.

Η οικογένειά του

Ακόμη ένας συνάδελφος της παλιάς
φρουράς έφυγε από κοντά μας. Αυτός εί-
ναι ο Συνταξιούχος Ηλεκτροδηγός Λευ-
τέρης Νικολαΐδης 96 ετών.

Ο Λευτέρης εργαζόμενος ήταν μέ-
λος του ενιαίου τότε Σωματείου Εργα-
ζομένων ΕΗΣ πριν την δικτατορία και

όταν συνταξιοδοτήθηκε, χρημάτισε για
αρκετά χρόνια Πρόεδρος του Συλλόγου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

Καλό ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε, θα
σε θυμόμαστε πάντα για το έργο σου και
για την γνωστή σου φράση που έλεγες
πάντα «παρέα».

Έφυγε και ο Λευτέρης Νικολαΐδης

Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Μεταφορών & Συγκοινωνιών (ΠΟΣΥΜΕΣ)

Τα προβλήματα συνεργασίας που παρουσιάστηκαν
από την αρχή της ιδρύσεως της Ομοσπονδίας φαίνεται
ότι ήταν ανυπέρβλητα, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν
αποχωρήσει τα δύο από τα τρία Σωματεία που αποτε-
λούσαν την Ομοσπονδία.

Πρώτο αναγκάστηκε να αποχωρήσει το Σωματείο
Συνταξιούχων των ΗΛΠΑΠ. Το Σωματείο μας προσπά-
θησε να γεφυρώσει τις αντίθετες αντιλήψεις και νοο-
τροπίες που υπήρχαν με τα άλλα Σωματεία αλλά αυτό
δεν κατέστη δυνατόν. Πέντε χρόνια για χάρη της ενότη-
τας κάναμε ότι δεν καταλαβαίναμε ότι παίζονται διάφο-
ρα πολιτικά παιχνίδια, μέχρι που ανεχτήκαμε να μοιρά-
ζονται μέσα στα γραφεία του Σωματείου μας υβριστι-
κές ανακοινώσεις μελών του Σωματείου του ΟΑΣΑ. Λέ-
γαμε ότι όλα αυτά είναι παιδικές αρρώστιες και κάποια
μέρα θα έρθει η ενηλικίωση. Δυστυχώς όμως η κατά-
σταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και δεν μπο-

ρούσε να συνεχισθεί άλλο. Γι’ αυτό το Σωματείο μας πή-
ρε απόφαση να έρθει το θέμα στην Γενική Συνέλευση
για να πάρουμε απόφαση αποχώρησης από την Ομο-
σπονδία. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ.
του Σωματείου και πήρε απόφαση το Σωματείο Συντα-
ξιούχων ΗΣΑΠ να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία. 

Είναι όμως κρίμα που μία δύσκολη και επίπονη προ-
σπάθεια, η οποία όταν ξεκίνησε είχε σκοπό να ενώσει
τους Συνταξιούχους και όχι να τους διαλύσει, δεν καρ-
ποφόρησε. Ευχόμαστε κάποτε να βρεθούν αυτοί που θα
θέλουν να επανασυστήσουν την Ομοσπονδία, να είναι
όμως πέραν των μικροπολιτικών συμφερόντων, πέραν
των ατομικών προβολών και έξω από πατερίστικα συνδι-
καλιστικά τερτίπια και μόνη τους φροντίδα να είναι πως
θα προασπίσουν τα δίκαια αιτήματα των Συνταξιούχων
της Ομοσπονδίας.

Η Διοίκηση

Άρχισαν να εξοφλούνται
οι αποδείξεις για τα φάρμακα

Όσοι Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες έχουν αποδείξεις για φάρμακα και για άλ-

λες παροχές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2012 να προσέρχονται

στην Υγειονομική Υπηρεσία στον Πειραιά προσκομίζοντας τις αποδείξεις για να

εισπράττουν τα χρήματα που έχουν καταβάλει.

Για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου και μετά ακόμη δεν έχει δοθεί λύση.

Από το Δ.Σ. του Σωματείου γίνονται ενέργειες για την επίλυση του θέματος σε συ-

νεργασία με τα Σωματεία των Εργαζομένων και ελπίζουμε ότι μετά τις διακοπές θα

υπάρχει λύση. Για ότι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ SMS
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-

τείου μας υπέγραψε σύμβαση με την

εταιρία Daimad για άμεση επικοινωνία

μαζί σας μέσω των κινητών τηλεφώ-

νων. Για τον λόγο αυτό παρακαλεί τους

συναδέλφους που δεν έχουν δώσει τον

αριθμό του κινητού τους στο Σωματείο

και θέλουν, να περάσουν από τις 3 Σε-

πτεμβρίου και μετά να το δώσουν για-

τί είναι άμεση ενημέρωση για όποιο

θέμα προκύψει.
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Β΄ Αποστολή 1990
Ακόμα μια αποστολή παιδιών στο Χαρούμενο Χω-

ριό. 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. Μόνο 40 παιδιά από
τους ΗΣΑΠ. Καλύψαμε δυο θαλάμους. Προσελήφθη-
καν δυο νέοι Γυμναστές για να καλύψουν το κενό του
Αντ. Κουτρουμπή και της Κατερίνας Φλώρου που προ-
τίμησαν να κάνουν διακοπές στην Γαλλία.

Ο Ηλίας αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, ο
Στέλιος Βγαγκές δυσκολίες με τα Στρατολογικά του
θέματα… Η Ντίνα Βεσκούκη ασχολήθηκε με τον χω-
ρισμό των ομάδων.

Υπεύθυνος επάνω κτιρίου της Εμπορικής ο Χρ. Δί-
πλας, του κάτω κτιρίου των ΗΣΑΠ ο Στέλιος Βγαγκές
και Πέτρος Βαγιακάκος. Υπεύθυνος τραπεζαρίας Πέ-
τρος Βαγιακάκος. Υπεύθυνος βιβλιοθήκης που άρχισε
να λειτουργεί συστηματικά, ο Ηλίας Πίτσικας. Τον συν-
τονισμό των εργαστηρίων ανέλαβε η Ντίνα Βεσκούκη.

Ένα θλιβερό απόγευμα
Υπάρχουν στιγμές που η κατασκήνωση όλη, τα

παιδιά ξαφνικά διαμορφώνουν μια ατμόσφαιρα έντα-
σης, δυσάρεστων συμβάντων και συμπεριφορών των
παιδιών που είναι δύσκολο να διαχειρισθείς την κα-
τάσταση που δημιουργείται. Απρόοπτα περιστατικά,
λεκτικές εκσφενδονίσεις φράσεων που θυμώνουν,
εκνευρίζουν ή σε κάνουν να λυπάσαι. Ένα τέτοιο από-
γευμα ζούσαμε εκείνη την ημέρα αρχές της Β΄ περιό-
δου 1990. Καθώς προσπαθούσαμε να ηρεμήσουμε την
κατάσταση, έρχεται ο Ηλίας και μου ανακοινώνει τον
θάνατο του Σάκη Καγιά φύλακα του κτιρίου της Εμπο-
ρικής που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο. Λυπήθηκα
αφάνταστα. Ήταν μόλις 46 χρόνων. Υπέφερε από την
καρδιά του από τα 39 του χρόνια.

Εδώ στην Βαρυμπόμπη είχε προσφέρει επειδή εί-
χε αγαπήσει τον χώρο. Θυμάμαι την τελευταία μας συ-

ζήτηση στην κουζίνα λίγες μέρες πριν φύγει για το Νο-
σοκομείο…. Ένα πέπλο θλίψης απλώνεται στο Χαρού-
μενο Χωριό.

Νέα Διοικούσα Επιτροπή
Οι ομάδες εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους στη

νέα Διοικούσα Επιτροπή της Κατασκήνωσης για την
Β΄ περίοδο 1990:

Από την Ομάδα “ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ” εξελέγησαν:
Νικ. Ρουχωτάς με αναπληρωματικό τον Κρίτωνα Μα-
ξούλη. Από την Ομάδα “ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ” εξελέγησαν οι Κ.
Παπαχριστοδούλου και Γιάννης Δημόπουλος, από την
Ομάδα “ΠΟΛΥΜΗΣΧΑΝΟΙ” ο Ηλίας Κοντέας και ο Αποστ.
Πλουμίδης, από την Ομάδα “ΙΚΑΡΟΙ” ο Θεοδ. Δολα-
πτσίογλου και ο Δικ. Χατζηπλής και από την Ομάδα
“ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ” ο Χρ. Τριπόδης ο οποίος
εκλέχτηκε και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής.

“Έχετε περισσότερες ευθύνες παρά προνόμια”,
τους είπα.

Τα εργαστήρια δημιουργικής
απασχόλησης

Εκείνα τα χρόνια είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση
και σημασία στην λειτουργία των εργαστηρίων δημι-
ουργικής απασχόλησης των παιδιών. Οι υπεύθυνοι των
Εργαστηρίων έμπειρα και ειδικά εκπαιδευμένα για τον
σκοπό αυτό Στελέχη, ανέπτυξαν ιδιαίτερη δραστηριό-
τητα που την διέκρινε πρωτοτυπία, καινοτόμες δρά-
σεις, επινοήσεις και ευαισθησία.

Για πρώτη φορά την χρονιά εκείνη λειτούργησαν
δέκα εργαστήρια:

1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Υπευθ. Στέλιος Βγαγκές
- Ζωγραφική με πολλαπλές τεχνικές
- Διακόσμηση

- Σταμπωτό-κολάζ
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος

2. ΠΗΛΟΥ: Υπευθ. Νίκος Λάππας
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Υπεύθυνοι: Ντίνα Βεσκούκη –

Δημ. Δαμιανίδης
4. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: Υπευθ. Γ. Γρατσίας
5. ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Υπευθ. Ηλίας Πίτσικας
6. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΧΟΡΟΥ
7. ΕΙΚΟΝΑΣ και ΘΕΑΜΑΤΟΣ: Υπευθ. Άκης Κων-

σταντίνου
8. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ:

Υπευθ. Π. Βαγιακάκος
9. ΜΑΣΚΑΣ: Υπευθ. Πέρσυ Σέξτου – Μ. Γρηγορακά-

κη
10. ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΗ και ΔΙΑΛΟΓΟΥ: Υπευθ. Μπαλού

Το Ρέκβιεμ των Στρατηγών
Το βράδυ της Παρασκευής 20 Ιουλίου 1990, είχα-

με μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Θεατράκι
της κατασκήνωσης. Την παράσταση του έργου του Κ.
Βλασσόπουλου “Το Ρέκβιεμ των Στρατηγών” από την
Ομάδα Τέχνης “ΠΑΡΟΔΟΣ”.

Η παράσταση δόθηκε σε τρεις διαφορετικούς χώ-
ρους:

Η Α΄ Πράξη στην Τραπεζαρία.
Η Β΄ Πράξη (διεξάγεται στο μέτωπο), στο δασάκι

δίπλα στην κατασκήνωση κοντά σ’ ένα φυσικό “οχυρω-
ματικό” ανάχωμα και η Γ΄ Πράξη στο Θεατράκι καθώς
και το Φινάλε του έργου.

Το γεγονός ότι οι θεατές παιδιά και ενήλικες που
παρακολουθούσαν την παράσταση άλλαζαν χώρους
ήταν γι’ αυτούς μια παράξενη και ευχάριστη έκπληξη.
Έτσι η εξέλιξη του έργου είχε γι’ αυτούς ιδιαίτερο εν-
διαφέρον. Ήταν μια μυσταγωγία που έδινε άλλη διά-
σταση στην θεατρική πράξη. Ένα πείραμα που με την
συμμετοχή και των παιδιών έδωσε μια διαφορετική

διάσταση στη θεατρική αφήγηση του έργου.
Την παράσταση παρακολούθησαν 76 μεγάλα παι-

διά από 13 έως 16 χρονών, παλιοί κατασκηνωτές, η Δή-
μαρχος Ζωγράφου Φωτεινή Σακελλαρίδου, ο Έφορος
του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζωγράφου Γιάννης
Αντωνάκος και μερικοί κάτοικοι της Βαρυμπόμπης.

Μετά την παράσταση ακολούθησε λιτή “δεξίωση”
για τους συντελεστές της παράστασης και τους επι-
σκέπτες.

Τα περισσότερα μέλη της ΠΑΡΟΔΟΥ και οι συντε-
λεστές του έργου ήταν πρώην μέλη του Θεατρικού
Ομίλου της Πολιτιστικής Λέσχης ΗΣΑΠ.

Εκείνο το βράδυ – του Προφήτη Ηλία - γιόρταζε
και ο Ηλίας ο Πίτσικας.

Τα 40 Χρόνια του
Χαρούμενου Χωριού

Τα παιδιά με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
Κατασκηνωτών εξέφρασαν την επιθυμία να οργανώ-
σουν μια σειρά εκδηλώσεων για να γιορτάσουν την επέ-
τειο των 40 χρόνων του Χαρούμενου Χωριού 1950-1990.
Θα είναι μια σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν στον κα-
τασκηνωτικό χώρο αλλά και εκτός αυτού με διάφορες
εκδηλώσεις έντυπα δημοσιεύσεις κλπ.

Έτσι το πρωί 25 Ιουλίου 1990 όλες οι ομάδες άρ-
χισαν τις συσκέψεις τις προετοιμασίες και τα δρώμε-
να που θα παρουσιάσουν το βράδυ στο θεατράκι.

Ο Χρήστος Τσιαδής μου θύμισε εκείνο το παπάκι-
μαριονέτα που είχα κάποια χρόνια και το έπαιζα στα
παιδιά. Έλεγε ιστορίες το παπάκι τραγουδούσε…. Του
είχε κάνει πολύ εντύπωση.

Αλήθεια τι απέγινε εκείνο το παπάκι;
Το θυμάσαι ακόμα Χρήστο;

(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ

Mεροσ 56ο

Tου Mπαλού

Παιδική Mέριμνα EHΣ-HΣAΠ

“Τίποτα δεν έχει καταστραφεί, εκτός από εκείνο που έχει πάψει να εξελίσσεται”Περιοδοσ Β’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός

Δεν μου λές λέει ένας εργαζόμενος σε κάποιον άλ-
λο, βλέποντας τους νεοπροσληφθέντες να κάνουν μα-
θητεία.

Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο και κυρίαρχο μάθημα
που τους μαθαίνουν; Όχι λέει απορημένος ο άλλος,
ποιο είναι;

Μα καλά που ζείς τώρα; Το πρώτο μάθημα που μα-
θαίνουν είναι το πώς να «κόβουν» δελτία ασθενείας
και πως θα κάνουν την κανονική τους άδεια δύο και
τρείς μήνες.

Κάποιοι το θεωρούν κεκτημένο δικαίωμα και δεν
θέλουν να το χάσουν, γι' αυτό βάζουν μέσα στο «κόλ-
πο» και τους νέους.

Το μαγαζί ρε κορόιδο είναι γωνία, ότι ώρα, ότι μέ-
ρα θέλεις, παίρνεις ένα τηλέφωνο, λές ότι σου πονά-
ει αυτό, εκείνο, ή το άλλο, φωνάζεις ένα γιατρό, ή πη-
γαίνεις εσύ στο ιατρείο του και αυτό είναι όλο.

Α' και άκου μην ξεχνάς ότι όλα είναι πληρωμένα,

όχι μόνο οι κύριες, αλλά και οι δευτερεύουσες απο-
δοχές ότι μισθό παίρνεις όταν δουλεύεις τον ίδιο ακρι-
βώς παίρνεις και όταν «αρρωσταίνεις».

Και καλά λέει ο άλλος έλεγχος δεν γίνεται;
Και βέβαια υπάρχει έλεγχος, τον στέλνουν σε

όσους ξέρουν ότι είναι πραγματικά άρρωστοι, όσοι εί-
ναι στο κρεβάτι, έτσι για τα μάτια του κόσμου. Τι λές
ρε μεγάλε, δηλαδή έτσι απλά είναι τα πράγματα; Μα
καλά που ζείς εσύ τώρα; Δεν έχεις «κόψει» ποτέ σου
δελτίο; Άκου ρε κορόιδο: Έχεις κανένα ραντεβού; Βα-
ριέσαι να πάς στην δουλειά σου;

Θέλεις να πάς στο χωριό σου να μαζέψεις τις ελιές,
τα σταφύλια ή να κάνεις την βόλτα σου;

Σε τσίμπησε κανένα κουνούπι; Δεν κοιμήθηκες κα-
λά; Σε πείραξε κανείς; Σε στενεύουν τα παπούτσια; Εί-
δες κανένα κακό όνειρο; Σε αγριοκοίταξε κανείς; Χα-
σμουριέσαι; Εχεις λόξυγγα; Σου πέφτουν τα μαλλιά;
Ζεσταίνεσαι; Κρυώνεις; Δεν στρώνουν τα μαλλιά σου
όταν χτενίζεσαι; Θέλεις να πάς στο γήπεδο ή να δείς
ποδόσφαιρο από τον καναπέ του σπιτιού σου;

Εάν έχεις κάτι από όλα αυτά που άκουσες ή οτιδή-
ποτε άλλο, τότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι πά-
ρα πολύ εύκολο.

Πάρε ένα τηλέφωνο τον προϊστάμενο σου και πές
του χωρίς πολλές κουβέντες:

Άκουσε είμαι άρρωστος, έχω δελτίο ασθενείας και
όποτε μπορέσω θα πάω στο γιατρό.

Εάν σε ρωτήσουν πότε θα έρθεις στην δουλειά
κλείσε τους το τηλέφωνο, ή πές τους κανένα «Γαλλι-
κό» και όλα είναι τελειωμένα.

Α' κοίτα εάν τύχει και σου κολλήσει κανείς τότε εσύ
ξέρεις βάλε τις φωνές και να είσαι σίγουρος ότι θα
βρείς πολλούς συμπαραστάτες και προστάτες γιατί εί-
ναι πολλοί που κάνουν το ίδιο.

Έχεις και την σιωπηρή συναίνεση των συνδικαλι-

στών κάθε κόμματος και χρώματος και εάν χρειασθεί
και την νταϊλίδικη.

Μέχρι απεργία μπορούν να κάνουν για να σε καλύ-
ψουν.

Ρε κορόιδο μην ξεχνάς ότι «νόμος είναι το δίκιο του
εργάτη». Αγωνίσου λοιπόν και διαφύλαξε το κεκτη-
μένο σου δικαίωμα να «κόβεις» δελτίο ασθενείας
όποτε γουστάρεις.

Κοίτα πως εσύ θα περνάς καλά και άσε τους άλ-
λους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.

Το άρθρο αυτό αλλά και αναλυτικοί πίνακες με τα
δελτία ασθενείας για τα έτη 2006-2007, είχαν γραφεί
πριν από ένα χρόνο.

Δεν τα είχαμε δημοσιεύσει στον «Ηλεκτρικό» λόγω
πληθώρας ύλης. Ήτανε όμως γνωστά τόσο στα Σωμα-
τεία των Εργαζομένων όσο και στην Υγειονομική Υπη-
ρεσία της Εταιρίας, από τις έντονες και συνεχόμενες
αντιδράσεις μας. Χωρίς δυστυχώς να ενδιαφερθεί κα-
νένας.

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας συνάδελφοι μπορεί από
την 1η Οκτωβρίου 2008 να διαλύθηκε και να έγινε
ΤΑΥΤΕΚΩ. Το κεκτημένο!!! Όμως δικαίωμα της κοπά-
νας μέσω των δελτίων ασθενείας, πολύ δύσκολα θα
καταργηθεί, γιατί έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλες
και βαθιές ρίζες, με την ανοχή της ανύπαρκτης για το
θέμα αυτό Υγειονομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας.

Και ιδιαίτερα τώρα που δεν υπάρχει Δ.Σ. στο Τα-
μείο για να ελέγχει και να ζητάει διευκρινήσεις όχι
μόνο για τα δελτία ασθενείας, αλλά γενικά για όλες τις
δαπάνες του Ταμείου.

Τώρα είναι που δεν θα μείνει τίποτα όρθιο εάν αδια-
φορήσουμε όλοι μας, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι.

Τώρα είναι που οι εισφορές των συνταξιούχων -
εργαζομένων, οι συνεισφορές της Εταιρίας, αλλά και
όσα αποθεματικά έχουν απομείνει, σε λίγο καιρό δεν

θα επαρκούν για να καλύψουν, ακόμα και τις πιο στοι-
χειώδεις ανάγκες, για την Ιατροφαρμακευτική και Νο-
σοκομειακή μας περίθαλψη.

Για να δείτε το πόσο ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη
είναι η κατάσταση με τα δελτία ασθενείας δημοσι-
εύουμε τα παρακάτω στοιχεία και ο καθένας ας βγά-
λει τα συμπεράσματα του:

Γενικό Σύνολο δελτίων ασθενείας.
2006: Άτομα που αρρώστησαν από 1 έως 30 φορές
τον χρόνο 681 Εργάσιμες ημέρες ασθένειας 7.394,8
Μήνες απουσίας από την εργασία τους 310,5 και
1.072,260 ευρώ για μισθούς, επιδόματα κ.λπ.

2007: Άτομα που αρρώστησαν από 1 έως 30 φορές
τον χρόνο 691 Εργάσιμες ημέρες ασθένειας 7.704,0
Μήνες απουσίας από την εργασία τους 319,1 και
1.142,155 ευρώ για μισθούς, επιδόματα κ.λπ.

2008: Άτομα που αρρώστησαν από 1 έως 30 φορές
τον χρόνο 649 Εργάσιμες ημέρες ασθενείας 7.571,4
Μήνες απουσίας από την εργασία τους 319,4 και
1.310,084 ευρώ για μισθούς, επιδόματα κ.λπ.

Ο «Ηλεκτρικός» έχει στην διάθεση του και πόσα
δελτία ασθενείας έχουν κοπεί όχι μόνο τα τελευταία 3
χρόνια, αλλά και παλαιότερα.

Έχουμε στοιχεία των δελτίων ασθενείας κατά κλά-
δο και ειδικότητα που εάν δημοσιευθούν είναι βέβαιο
ότι θα εξοργίσουν ακόμα και αυτούς που είναι συστη-
ματικοί «δελτιάκιδες».

Αυτά όμως προς το παρόν με το «τσουνάμι» των
δελτίων ασθενείας γιατί θα επανέλθουμε όποτε εμείς
το κρίνουμε σκόπιμο.

Άλλωστε εκκρεμεί και μία μηνυτήρια αναφορά του
Σωματείου μας κατά παντός υπευθύνου της Υγειονο-
μικής Υπηρεσίας και πριν αποφανθεί ο Εισαγγελέας,
δεν θα ήταν σκόπιμο να πούμε τώρα, περισσότερα.

Η Διοίκηση

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ  ΣΟΒΑΡΑ
Τ ο  Π ρ ώ τ ο  Μ ά θ η μ αΤου Μανώλη Φωτόπουλου

Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
Όταν είχα την τιμή να είμαι Πρόεδρος του Σω-

ματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και εκδότης της
Εφημερίδας Ηλεκτρικός είχα γράψει το παρακά-
τω άρθρο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 84 Φύλ-
λο, Μάρτης-Απρίλης 2009 της Εφημερίδας μας.

Το άρθρο αυτό σήμερα το αφιερώνω στους
συνδικαλιστές των Σωματείων που πρόσφατα
«αγωνίστηκαν» προκειμένου να ρυθμιστεί το
πρόβλημα με τις πληρωμές των Δελτίων Ασθε-
νείας στους εργαζόμενους αγνοώντας όμως το να
ρυθμιστεί και το σοβαρό πρόβλημα με τις πλη-
ρωμές των φαρμάκων και όλων των άλλων δαπα-
νών, στους συνταξιούχους.

Αυτά προς το παρόν.
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ΠΟΙΗΣΗ

Φοβάμαι να κοιμηθώ
Φοβάμαι να ξυπνήσω
Φοβάμαι να πεθάνω
Φοβάμαι να ζήσω

Φοβάμαι στο δρόμο
Φοβάμαι στο σπίτι
Τρομάζω στη βία
Του κάθε αλήτη

Για σκέψου στη χώρα
Που είχε αξίες
Και τώρα ανθίζουν
Θεριά και ληστείες

Ελλάδα πατρίδα
Με φως και ιστορία
Κατάντησες ζούγκλα
Και τρέφεις θηρία

Φοβάμαι που κάποιοι
Μετρούν την μπουκιά μου
Τι αύριο μαύρο
Θα βρουν τα παιδιά μου…

Μου κόβουν το δρόμο
Να έχω υγεία
Σκοτώνουν ελπίδες
Στο νόμο Παιδεία

Ο κάθε σπουδαίος
Φελλός στην ουσία
Διατάζει αρπάζει
Και έχει εξουσία

Φοβάμαι τις νύχτες
Μην έρθουν φονιάδες
Και γίνω κομμάτια
Για λίγους παράδες

Το κράτος κωφεύει
Κι ο κάθε πολίτης
Αισθάνεται έρμος
Του κλέφτη μαγνήτης

Στο κάθε μας βήμα
Σκυλιά και τσακάλια
Φοβάμαι λυγίζω
Και γίνομαι χάλια

Φοβάμαι τα Θεία
Που μ’ έχουν ξεχάσει
Φοβάμαι την κόλαση
Που με έχουν δικάσει

Χωρίς οξυγόνο
Ζωή δίχως χρώμα
Χαρές κι ελπίδες
Θαμμένες στο χώμα

Σ’ αυτόν τον πλανήτη
Χιλιάδες διαβόλοι
Μαλλιά και κουβάρια
Γινήκαμε όλοι

Ποιο θα ‘ναι το τέρμα
Ποτέ δεν γνωρίζεις
Σου σκάβουν το μνήμα
Και πάλι ελπίζεις…

Ζωή Σταματάκη

Φοβάμαι

Μ
πορεί η οικονομική κατάσταση της
χώρας μας να τείνει να γίνει ανεξέ-
λεγκτη, μπορεί να κλυδωνίζεται το

πολιτικό μας σύστημα μετά από τις αλόγιστες
διαχειρίσεις από τους πολιτικούς που διακυ-
βέρνησαν την Πατρίδα μας τα τελευταία χρό-
νια. Δεν είναι επιτρεπτό όμως, αυτό το ζο-
φερό περιβάλλον, να έρχονται να το επιδει-
νώσουν ξένοι παράγοντες απειλητικοί, απα-
ξιωτικοί και τελευταία, βαθειά υβριστικοί.
Τελευταίο κρούσμα οι δηλώσεις της Προ-
έδρου του Δ.Ν.Τ. κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ.

Η κυρία Λαγκάρντ είπε άκρως προσβλητι-
κά λόγια για την Πατρίδα μας την Ελλάδα.

Η κυρία Λαγκάρντ πρέπει να είναι ανιστό-
ρητη και να μην έχει διαβάσει Παγκόσμια
Ιστορία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα
γνώριζε τι προσέφερε η Ελλάδα από αρχαι-
οτάτων χρόνων μέχρι σήμερα και επειδή θα
της είναι δύσκολο με τις τόσες ασχολίες που
έχει, ας προσπαθήσει να διαβάσει την Νεω-
τέρα Ιστορία της Ελλάδας και τότε ασφαλώς
θα μετανιώσει πικρά για τα απαράδεκτα λό-
για που εξεστόμισε εναντίον της Πατρίδας
μας.

Κυρία Λαγκάρντ, καλή η απόφαση να βοη-
θήσετε τα παιδιά του Νίγηρα, αν όμως γυρί-
σετε λίγα χρόνια πίσω όλη η Αφρική ήταν
υπό κατοχή από την Πατρίδα σας και τις άλ-
λες Ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα, κό-
πτονται για τα δικαιώματα, την ελευθερία και
την ευημερία των λαών της γης και ξεχνούν
βέβαια ότι μέχρι χθες τους έπιναν το αίμα και
ευημερούσαν αυτοί με τον πλούτο που πα-
ρήγαν οι σκλάβοι τους και στους σκλάβους
πετούσαν ένα ξερό κομμάτι ψωμί για να μπο-
ρούν μόνο να στέκονται στα πόδια τους.

Είπατε κυρία Λαγκάρντ ότι οι Έλληνες δεν

πληρώνουν τους φόρους και πρέπει να τι-
μωρηθούν.

Μήπως όμως πρέπει να τιμωρηθείτε και
εσείς και οι σύμμαχοί σας για τοκογλυφία εις
βάρος της Πατρίδας μας; 

Μπορεί η Ελλάδα να περνάει μία κρίση οι-
κονομική αλλά εσείς πλουτίζετε από αυτήν
την κρίση. 

Μπορεί η Ελλάδα σήμερα για ορισμένους
από εσάς να μοιάζει καράβι ακυβέρνητο και
περιμένετε πότε να τσακιστεί στα βράχια για
να ορμίσετε και να το λεηλατήσετε. 

Πλανάστε όμως κυρία Λάγκαρντ, τουλάχι-
στον έπρεπε να γνωρίζετε την Ιστορία της
Νεωτέρας Ελλάδας και έπρεπε να γνωρίζε-
τε τους στίχους από τον Εθνικό Ύμνο του Διο-
νύσιου Σολωμού, που λέει: « Απ’ τα κόκαλα
βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώ-
τα ανδρειωμένη, χαίρε ω χαίρε Ελευθεριά».

Κυρία Λαγκάρντ, τέτοιες ακραίες και ιτα-
μές δηλώσεις από έναν άνθρωπο που κατέ-
χει περίοπτη θέση σε ένα Διεθνή Οργανισμό,
αισθάνομαι ότι εκφράζουν υποσυνείδητο
φθόνο για τον Ελληνικό λαό. Έναν λαό που
πλήρωσε πολύ δυσανάλογο τίμημα στον
αγώνα που έδωσε η Ευρώπη κατά των κατα-
κτητών και κατά του Ναζισμού στον Β΄ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο.

Πολύ εύκολα ξεχνάτε ότι η Πατρίδα σας
παραδόθηκε στον Χίτλερ σε μία μέρα αμα-
χητί. Από την άλλη πλευρά όμως οι Έλληνες
πολέμησαν τον κατακτητή μέχρι την ημέρα
της συνθηκολόγησης και την υπογραφή της
συνθήκης τερματισμού του πολέμου, σε έναν
αγώνα που ενώ η Ελλάδα προσέφερε πολλά
μετά την συνθηκολόγηση δεν πήρε τίποτα,
ενώ η Πατρίδα σας δεν προσέφερε τίποτα.
Πήρε την μερίδα του λέοντος από τα λάφυ-

ρα και τις αποζημιώσεις που πήραν οι νικη-
τές του πολέμου.

Τέλος μην ξεχνάτε κυρία Λαγκάρντ ότι οι
Έλληνες σαν κατ’ εξοχή ναυτικός λαός που
είναι, με τεράστια πείρα στην θάλασσα, θα
ξεπεράσει και αυτές τις φουρτούνες και το
καράβι που λέγεται Ελλάδα θα το δέσει με
ασφάλεια σε απάνεμο λιμάνι. Ασφαλώς τότε
όμως πολλοί θα ντρέπονται για όσα είπαν και
για όσα έπραξαν σε βάρος της Πατρίδας μου.

Ρουσιάς Ευθύμιος
Πρόεδρος του Σωματείου

Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Προς την Γενική Διευθύντρια του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

κα. Κριστίν Λαγκάρντ

Πρώτος στόχος λοιπόν των ισχυ-
ρών, θα πρέπει να ανοίξουν τους
δρόμους εργασίας. Δεν επιτρέπεται
στην αξιοπρέπεια των Ελλήνων να
ποδοπατούνται για δυο μαρούλια και
για λίγα κιλά λαχανικά…

Έλεος. Εικόνες ζητιανιάς δεν μας
ταιριάζουν…

Καταλαβαίνω πως όλα είναι διαλυ-
μένα. Εργασία, Υγεία, Παιδεία, αλλά
αν δεν πιαστούν με σειρά προτεραι-
ότητας, σίγουρα τίποτα σωστό δεν θα
γίνει…

Η ελεημοσύνη είναι αρετή αλλά
όχι σαν δημόσιο θέαμα!

Ταιριάζει σε άτομα που ζουν πίσω
από τον ήλιο, στην σκιά της ζωής…
Απόκληροι άνθρωποι που έχουν χά-
σει την υγεία τους, που είναι ανίκανοι
να βγουν στην αγορά εργασίας και
έχουν αφεθεί στην συμπόνια και στην
πρόνοια της Εκκλησίας και του κρά-
τους.

Είναι έγκλημα να βάζουμε υγιείς
ανθρώπους στην απραξία και στην
παραίτηση.

Η ανεργία είναι καρκίνωμα που
εξαφανίζει την αξιοπρέπεια και την
ζωτικότητα όλων όσων την βιώνουν…

Παράλληλα μειώνει την ποιότητα
ζωής κι εκείνων που έχουν κάποια
εργασία. Η αγορά νεκρώνει και οι
επιχειρήσεις αργοπεθαίνουν.

Μιλάνε οι τρανοί για ανάπτυξη.
Παράλληλα μιλούν για διωγμούς ερ-
γαζομένων κι εγώ η αφελής μπερ-
δεύομαι… Πως θα έρθει η ανάπτυ-
ξη? Μέσω του βοηθήματος ανεργίας?

Θα ήθελα να ακούσω κάτι θετικό,
όπως ας πούμε να επαναλειτουργή-
σουν τα ερειπωμένα εργοστάσια
υφαντουργίας. Είχαμε τα καλύτερα
βαμβακερά Τρικάλων και όχι μόνο,
που τώρα έχουν αντικατασταθεί με
εισαγόμενα από γειτονικές χώρες με
υποβαθμισμένη ποιότητα και δεν
έχουν καμία σχέση με τα υδρόφιλα
Ελληνικά βαμβακερά…

Ας θυμηθούμε την ούγια της Πει-
ραϊκής Πατραϊκής, που οι νοικοκυ-
ρές έψαχναν σχολαστικά να διαβά-
σουν.

Αν πεις και για τα προϊόντα γης?
Εκεί να δεις σκάνδαλο. Αν δεν φοράς
τα γυαλιά σου στο σούπερ μάρκετ

όταν θα πας σπίτι σου θα ανακαλύ-
ψεις φασόλια Τουρκίας, φακές Κα-
ναδάς, ρεβίθια Μεξικού και δεν συμ-
μαζεύεται…

Γιατί άραγε? Εμείς προδώσαμε την
Ελληνική γη ή πέσαμε σε παγίδες ει-
σαγωγής?

Όλοι μαζί μπορούμε, λέει κάποιο
σλόγκαν. Στην ουσία πάλι για ελεη-
μοσύνες πρόκειται. Επί τέλους θα
μάθουμε τι έχουν στο πίσω μέρος του
μυαλού τους οι πολιτικοί?

Θα ανακοινώσουν σε ποιους το-
μείς θα επενδύσουν την ποθητή ανά-
πτυξη?

Η λέξη ανάπτυξη θα πρέπει να
υλοποιηθεί και να μεταφραστεί σε
ξεκάθαρους στόχους… Να δώσει ελ-
πίδα και δράση.

Οι υποσχέσεις των πολιτικών συγ-
κρούονται με την κοινωνική πραγμα-
τικότητα.

Άλλο σημαντικό γεγονός είναι η
διάλυση στον τομέα της Υγείας. Εί-
μαστε όλοι ανασφάλιστοι. Πληρώ-
νουμε τους γιατρούς, τα φάρμακα, τις

εξετάσεις…
Και παρ’ όλα αυτά, ούτε γιατρούς

βρίσκουμε άμεσα, ούτε φάρμακα.
Χίλια ερωτηματικά βασανίζουν κά-

θε προβληματισμένο Έλληνα…
Βρε λες μέσα στις υπογραφές με

τους εταίρους μας, να είναι η συμφω-
νία της μείωσης του πληθυσμού μας?

Μαύρες σκέψεις, γκρίζες στιγμές
και όλοι περιμένουμε κάτι να αλλάξει.

Του πλανήτη οι σοφοί έχουν εφεύ-
ρει το παρήγορο «η ελπίδα πεθαίνει
τελευταία»…

Κι εμείς οι απλοί, οι ανώνυμοι, οι
αφανείς ήρωες, έχουμε βρει στις δυ-
σκολίες να αντιστεκόμαστε με την
καθιερωμένη λέξη «Υγεία»… Ας
έχουμε λέμε την υγειά μας…

Με τα σημερινά δεδομένα αυτό
πάει να καταργηθεί διότι χωρίς πρό-
ληψη, δεν θα υπάρχει θεραπεία.

Αλήθεια τι σημαίνει ΕΟΠΥΥ?
Εγώ πιστεύω εγκατάλειψη ασφα-

λισμένων,
Απελπισία, απογοήτευση, ανασφά-

λεια…
Ας με διαψεύσει κάποιος παρακα-

λώ…
Ζωή Σταματάκη

Τα χέρια που δουλεύουν ποτέ δεν ζητιανεύουν

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ελεύθερος Οργανισμός Πουλημένων Υπηρεσιών Υγείας
κατά την ταπεινή μου γνώμη)

Ξανά ενημέρωση
Επιτέλους άρχισε και πάλι η αποστο-

λή επιστολής από την Εθνική Τράπεζα
και το Ταμείο μας με την ανάλυση των
ποσών που αντιστοιχούν για την σύντα-
ξη του κάθε συνταξιούχου ανά τρίμηνο.
Ήταν πάγιο αίτημα όλων μας, για να
γνωρίζουμε τι παίρνουμε και ποιες οι
περικοπές που γίνονται ειδικά με τα μέ-
τρα που πάρθηκαν μετά το μνημόνιο κα-
θώς πολλοί από εμάς δεν μπορούσαμε
να βρούμε άκρη και υπήρχαν πολλές
απορίες. Το αίτημα ευοδώθηκε μετά την
πολύ σωστή κίνηση του προεδρείου για
την συλλογή αιτήσεων από τα μέλη μας
προς το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Με εκτίμηση,
Βαλιάνος Πέτρος

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
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Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφη-

μερίδας μας μέχρι σήμερα, 10 συνάδελφοι
και συναδέλφισσες αποχώρησαν από την
εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από
το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

Νικολόπουλος Βασίλειος:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
Δρετάκης Εμμανουήλ:
Υπηρεσία Φύλαξης
Βέττας Εμμανουήλ: Αρχιτεχνίτης Α΄ 
Κουνέλης Παναγιώτης:
Ελεγκτής Πράσινων Λεωφορείων
Μπέκα-Μπούσουλα Σοφία:
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Αποστολίδου Ευαγγελία: Εργάτρια
Μπουρλής Δημήτριος: Τεχνίτης Α΄
Ράπτης Κωνσταντίνος: Τεχνίτης Α΄ 
Παπαδόπουλος Δημήτρης:
Επιθεωρητής Α΄ Εκμετάλλευσης
Σμυρλής Χαρίλαος:
Αρχιτεχνίτης Α΄ Έλξης

Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλ-
φους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξι-
ούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε
με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.

Η Διοίκηση

Απογραφή
Συνταξιούχων

Άρχισε από την 1 Ιουλίου και θα τελει-
ώσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2012. Η κατα-
γραφή της φυσικής παρουσίας των συντα-
ξιούχων μόνον για τις επικουρικές συντά-
ξεις για τους Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε μέσα στο
ανωτέρω χρονικό διάστημα στην τράπεζα
που πληρώνεστε προσκομίζοντας τα κάτω-
θι δικαιολογητικά:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Το ενημερωτικό σημείωμα Συντάξεων

του δευτέρου τριμήνου 2012 της επι-
κουρικής σύνταξης.

3. Την επιστολή που εστάλη με το ενημε-
ρωτικό σημείωμα.

4. Το βιβλιάριο της Τραπέζης
5. Τον αριθμό του ΑΜΚΑ σας εάν δεν τον

γράφει πάνω στο ενημερωτικό σημεί-
ωμα.

Όσοι Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες δεν
παίρνουν επικουρική σύνταξη δεν θα το λά-
βουν καθόλου υπ’ οψιν τους αυτό.

Η απογραφή για την κύρια σύνταξη θα γί-
νει αργότερα, δεν έχει ορισθεί ακόμη για
το Ταμείο μας. Όταν πρόκειται να γίνει θα
σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Μετά από πολλές αναβολές, εστά-

λησαν στις 17 Ιουλίου από την Μηχα-
νογραφική Υπηρεσία των ΗΣΑΠ στην
αντίστοιχη υπηρεσία του ΙΚΑ τα στοι-
χεία για τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσες που έχουν αποχω-
ρήσει μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2011.
Για αυτούς που έχουν αποχωρήσει
από την 1η Απριλίου του 2011 μέχρι
σήμερα οι πληροφορίες που μας δί-
νει η Γενική Διεύθυνση είναι αόρι-
στες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εί-
μαστε σε ετοιμότητα για τις όποιες
ενέργειες θα πάρουμε μετά τις κα-
λοκαιρινές διακοπές.

Για το θέμα των αποζημιώσεων
μέχρι σήμερα δεν δόθηκε ακόμη
στην δημοσιότητα το πόρισμα της
Επιτροπής του Υπουργείου.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Στις 4 Οκτώβρη η Ετήσια
Γιορτή του Σωματείου μας

Την Πέμπτη 4 Οκτώβρη θα πραγματο-
ποιηθεί ημερήσια εκδρομή, για την κα-
θιερωμένη ετήσια γιορτή του Σωματεί-
ου μας. Η εκδρομή θα γίνει στην Ιερά
Μονή Οσίου Θεοδοσίου στο χωριό Πα-
ναρίτι στο Ναύπλιο, όπου θα τελεστεί
Αρτοκλασία υπέρ υγείας όλων των συ-
ναδέλφων και των οικογενειών τους
καθώς και τρισάγιο για όλους τους συ-
ναδέλφους και συναδέλφισσες που
έχουν φύγει από κοντά μας.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυ-

ρία που περνάμε επιβάλλεται να σφυ-
ρηλατηθούν οι σχέσεις μεταξύ μας και
να είμαστε πιο κοντά ο ένας με τον άλ-
λον, για να μη μας πάρει η κάτω βόλτα.
Για το λόγο αυτό καλό θα είναι να έχου-
με μεγαλύτερη συμμετοχή στις διάφο-
ρες εκδηλώσεις του Σωματείου.

Ελάτε να περάσουμε μια μέρα μακριά
από τις καθημερινές έγνοιες. Όσοι εν-
διαφέρεσθε και θέλετε να συμμετάσχε-
τε στην εκδρομή αυτή, δηλώστε έγκαιρα
συμμετοχή στην Έφορο του Σωματείου
κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες που είναι ανοι-
κτά τα γραφεία του Σωματείου μας.

Τιμή εισιτηρίου 10,00 Ευρώ.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Μετά τις συγχωνεύσεις που έγιναν

στις αστικές συγκοινωνίες το Δ.Σ. του
Σωματείου μας αποφάσισε να αλλαχ-
θούν όλες οι ταυτότητες των μελών μας.

Γι’ αυτό καλούμε όλα τα μέλη να προ-
σέρχονται στα γραφεία του Σωματείου
μας στον Πειραιά, Μέγαρο ΗΣΑΠ 1ος

όροφος, Γραφεία 19-20-21 με τις πα-
λαιές ταυτότητες και θα γίνεται η αλλα-
γή με τις νέες.

Η αλλαγή των ταυτοτήτων θα γίνεται
από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
8:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 το μεση-
μέρι.

Σημειώνουμε ότι:
α) Δεν θα εκδίδεται καμία νέα ταυτότη-

τα εάν δεν παραδοθεί προηγούμενα
η παλαιά.

β) Οι ταυτότητες είναι προσωπικές και
θα παραδίδονται μόνο στους δι-
καιούχους και σε κανέναν άλλον.

γ) Οι νέες ταυτότητες θα θεωρούνται
στα γραφεία του Σωματείου μας, στις
αρχές κάθε χρόνου.

Η μονή του Οσίου Θεοδοσίου

Η επόμενη έκδοση

του “Ηλεκτρικού”

Με αυτό το φύλλο σας αποχαιρετούμε
με τις ευχές μας για καλό καλοκαίρι. Ο
“Ηλεκτρικός” θα είναι πάλι κοντά σας με
πολλές ειδήσεις, πλούσια ύλη και ενη-
μέρωση τις πρώτες ημέρες του Οκτω-
βρίου. Για οποιοδήποτε όμως θέμα προ-
κύψει θα είμαστε κοντά σας αρκεί να
μας ενημερώσετε σχετικά.

Ανακοίνωση του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού
Παρακαλούνται οι παρακάτω Συ-

νάδελφοι Συνταξιούχοι του Σωμα-
τείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ να επι-
κοινωνήσουν άμεσα για υπόθεση
τους με τα γραφεία του Συνεταιρι-
σμού στα τηλέφωνα 210-4812777,
210-4817737 και με τον Πρόεδρο
του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού
κ. Γιάννη Κανελλόπουλο στο τηλ.
6978896600.

ΑΒΡΑΜΕΑ ΜΑΡΙΓΩ

ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. του ΑΝΤ.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΟΥΛΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΙΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΛΥΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΡΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΑΘ.)

ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΤ.)

ΠΑΠΑΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΤΩΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΙΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΣΟΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΨΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

23η του Μαΐου 2012

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΗΣΑΠ)

Β. Ελλάδα
Καταγγελία υπ’ αριθμ. 78/2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, επιτροπή ανεξάρτητων

εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε βάσει του
άρθρου 25 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
("η Επιτροπή"), κατά τη 257η σύνοδο στην οποία

συμμετείχαν:
Οι κ.κ. Λουίς Jimena Quesada, Πρόεδρος

Colm O'CINNEIDE, Αντιπρόεδρος
Κ. Monika SCHLACHTER, Αντιπρόεδρος

Κ. Jean-Michel Belorgey, Γενική Εισηγήτρια
Η κ. Csilla KOLLONAY LEHOCZKY

Οι κ.κ. Andrzej SWIATKOWSKI
Lauri Leppik

Η κ. Birgitta Nystrom
Οι κ.κ. Rüçhan Isik

Πέτρος Στάγκος
Alexandru Athanasiu
Κα Jarna PETMAN

MACHULSKAYA
Κ. Giuseppe Palmisano

Κ. Karin LUKAS

Επικουρούμενη από τον κ. Regis BRILLAT,
Εκτελεστικός Γραμματέας

Έχοντας υπόψη την καταγγελία της 2ας Ιανουα-
ρίου 2012, που καταχωρήθηκε την ίδια ημερομηνία
με αριθμό 78/2012, που υποβλήθηκε από την Ένω-
ση Συνταξιούχων Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθη-
νών-Πειραιώς (ΗΣΑΠ) ("ΗΣΑΠ") και υπογράφεται
από τον Πρόεδρό της, κ. Φωτόπουλο, και τον Γενι-
κό Γραμματέα της, κ. Ρουσσιά, ζητώντας από την
Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα δεν είναι
σύμφωνη με τα άρθρα 12 § 3 και 31 § 1 του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1961 ("ο Χάρτης του
1961")

Έχοντας υπόψη τα έγγραφα που είναι συνημμέ-
να στην καταγγελία

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη του 1961, και ιδίως τα
άρθρα 12 § 3 και 31 § 1, τα οποία έχουν ως εξής:

Δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια
Άρθρο 12.- Για εξασφάλιση της αποτελεσματι-

κής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική ασφά-
λεια, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την
υποχρέωση :

1. Να καθιερώνουν ή να διατηρούν σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλειας.

2. Να διατηρούν το σύστημα κοινωνικής ασφά-
λειας σε ικανοποιητικό επίπεδο ίσο τουλάχιστο μέ
εκείνο που απαιτείται για την επικύρωση της 102
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας σχετικά με τα ελάχι-
στα όρια κοινωνικής ασφάλειας.

3. Να καταβάλλουν προσπάθειες για την ανύ-
ψωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε
ψηλότερο επίπεδο. 

Περιορισμοί
Άρθρο 31.- 1. Τα δικαιώματα και οι αρχές που

εξαγγέλλονται στο Μέρος Ι, όταν θα εφαρμοσθούν
αποτελεσματικά και η αποτελεσματική άσκηση των
δικαιωμάτων και αρχών αυτών, όπως προβλέπεται
στο Μέρος ΙΙ, δεν θα μπορούν να αποτελέσουν αν-
τικείμενο περιορισμών που δεν προβλέπονται στα
Μέρη Ι και ΙΙ με εξαίρεση τους περιορισμούς που
προβλέπονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι
σε μια δημοκρατική κοινωνία για την εγγύηση του
σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών και
των λοιπών προσώπων ή για την προστασία της δη-
μόσιας τάξης, της εθνικής ασφάλειας, της δημό-
σιας υγείας ή των χρηστών ηθών.

Έχοντας υπόψη το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που προβλέπει ένα
σύστημα συλλογικών καταγγελιών ("το Πρωτόκολ-
λο"),

Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Επιτροπής
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Μαρτίου
2004 στη 201η σύνοδό της και αναθεωρήθηκε στις
12 Μαΐου 2005 στη 207η σύνοδό της, στις 20 Φε-
βρουαρίου 2009 στην 234η σύνοδό της και στις 10
Μαΐου 2011 στην 250η σύνοδό της (" οι Κανόνες "), 

Έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ελληνικής
Κυβέρνησης («η Κυβέρνηση»), που ελήφθησαν στις
24 του Φεβρουαρίου 2012,

Έχοντας συνεδριάσει στις 23 Μαΐου του 2012,
Εκδίδει την ακόλουθη απόφαση, που εκδόθηκε

την παραπάνω ημερομηνία:
1. Το καταγγέλλον Σωματείο ισχυρίζεται ότι η

Επιτροπή, στηριζόμενη κυρίως σε μειώσεις στις
συντάξεις για το σύνολο των καθεστώτων, δημό-
σιων και ιδιωτικών, ώστε να αντιμετωπίσει τα οικο-
νομικά προβλήματα της, η ελληνική πολιτεία έχει
αποτύχει να κάνει μέγιστη χρήση των διαθέσιμων
πόρων και έχει λάβει ακατάλληλα και αδικαιολό-
γητα μέτρα κατά παράβαση του άρθρου 12 § 3 του
Χάρτη του 1961. Τα μέτρα που αναφέρει το καταγ-
γέλλον Σωματείο αφορούν:

-τη μείωση των επιδομάτων εορτών (Χριστου-
γέννων, το Πάσχα και διακοπών),

-τις μειώσεις των κύριων συντάξεων,
-την μείωση των επικουρικών συντάξεων,
-την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων
-την αναστολή ή μείωση των συντάξεων για τους

συνταξιούχους με απασχόληση.
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ ισχυρίζεται

επίσης ότι τα κείμενα που προβλέπουν περιορι-
σμούς, σε αυτή την περίπτωση, σχετικά με τα δι-
καιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο
άρθρο 12 § 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
έχουν εφαρμοστεί χωρίς να έχουν ψηφισθεί από
το Κοινοβούλιο και δεν μπορούν να θεωρηθούν νό-
μοι και, επομένως, έχουν εγκριθεί κατά παράβαση
του άρθρου 31 § 1 του Καταστατικού Χάρτη του 1961.

2. Η Κυβέρνηση δεν αμφισβητεί ότι η καταγγε-

λία πληροί τις προϋποθέσεις του παραδεκτού που
προβλέπονται στο άρθρο 1 γ και του άρθρου 4 του
Πρωτοκόλλου. Αυτό δεν θίγει τις απόψεις της επί
της ουσίας.

Ο ΝΟΜΟΣ
3. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το άρ-

θρο 4 του Πρωτοκόλλου, το οποίο κυρώθηκε από
την Ελλάδα στις 18 Ιουνίου 1998 και τέθηκε σε ισχύ
στις 18 Αυγούστου 1998, η καταγγελία έχει υπο-
βληθεί εγγράφως και αφορά τα άρθρα 31 § 1 και 12
§ 3 του Χάρτη του 1961, διατάξεις αποδεκτές από
την Ελλάδα, επικυρωμένες στις 6 Ιουνίου 1984 και
εφαρμοστέες από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συνθήκης υπογραφείσας στις 8 Ιουλίου 1984.

4. Επιπλέον, αναφέρονται οι λόγοι για την κα-
ταγγελία.

5. Όσον αφορά τον ισχυρισμό του καταγγέλλον-
τος Σωματείου βάσει του άρθρου 31 § 1 του Χάρτη
του 1961, η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις
ακόλουθες παρατηρήσεις:

6. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το άρθρο 31 του
Χάρτη του 1961 «προβλέπει τις συνθήκες υπό τις
οποίες επιτρέπονται οι περιορισμοί ως προς την
απόλαυση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από
τον Χάρτη. Το άρθρο αυτό αντιστοιχεί στη δεύτερη
παράγραφο των άρθρων 8 έως 11 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ως εκ
τούτου, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση τέ-
τοιου είδους» (Syndicat des Agrégés de l'Ensei-
gnement Supérieur (SAGES) κατά Γαλλίας, καταγ-
γελία υπ’ αριθμ. 26/2004, απόφαση επί της ουσίας
της 15ης Ιουνίου 2005, § 31).

7. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτία-
ση αυτή αφορά, στην ουσία, μια παράβαση του άρ-
θρου 12.

8. Ασκώντας τις δραστηριότητές του το Σωματείο
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ στην Ελλάδα, αποτελεί μια
συνδικαλιστική οργάνωση εντός της δικαιοδοσίας

της χώρας αυτής, όπως απαιτείται από το άρθρο 1
γ του Πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι,
για τους σκοπούς της διαδικασίας συλλογικής υπο-
βολής καταγγελιών, η αντιπροσωπευτικότητα, απο-
τελεί αυτοτελή έννοια, όχι κατ 'ανάγκην ταυτόσημη
με την έννοια της εθνικής αντιπροσωπευτικότητας
(Syndicat national des professions du tourisme
κατά Γαλλίας, καταγγελία υπ’ αριθμ. 6/1999, από-
φαση επί του παραδεκτού της 10ης Φεβρουαρίου
2000, § 6, Confédération française de l’Encadre-
ment CFE-CGC κατά Γαλλίας, καταγγελία υπ’ αριθμ.
9/2000, απόφαση επί του παραδεκτού της 6ης Νο-
εμβρίου 2000, §6, Confédération générale du Tra-
vail (CGT) κατά Γαλλίας, καταγγελία υπ’ αριθμ.
22/2003, απόφαση επί του παραδεκτού της 9ης Φε-
βρουαρίου 2004, §4 ; Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT) v. France,  κα-
ταγγελία υπ’ αριθμ. 50/2008, απόφαση επί του πα-
ραδεκτού της 23ης Σεπτεμβρίου 2008, §5, Syndicat
de Défense des Fonctionnaires κατά Γαλλίας, κα-
ταγγελία υπ’ αριθμ. 73/2011, απόφαση επί του πα-
ραδεκτού της 7ης Δεκεμβρίου 2011, §5). 

9. Έχοντας κάνει μια συνολική εκτίμηση των εγ-
γράφων του φακέλου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το
Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ είναι ένας εκπρό-
σωπος των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τους
σκοπούς της συλλογικής διαδικασίας καταγγελιών.
Σημειώνει επίσης ότι αυτό δεν αμφισβητείται από
την Κυβέρνηση.

10. Επιπλέον, η καταγγελία υπογράφεται από
τους κ.κ. Φωτόπουλο και Ρουσιά, αντίστοιχα, Πρό-
εδρο και Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Συντα-
ξιούχων ΗΣΑΠ, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 17
του Καταστατικού του Σωματείου, εξουσιοδοτούν-
ται να εκπροσωπούν το καταγγέλλον Σωματείο. Η
Επιτροπή, ως εκ τούτου, εκτιμά ότι η προϋπόθεση
που προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού
πληρούται.

11. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή, με βά-
ση την έκθεση που παρουσίασε ο κ. Rüçhan Isik
και με την επιφύλαξη της απόφασης επί της ουσίας
της καταγγελίας,

ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΣΤΟ
ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΙΤΙΑΣΗ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Κατ 'εφαρμογή του άρθρου 7 § 1 του Πρωτοκόλ-
λου, ζητά από τον Εκτελεστικό Γραμματέα να κοι-
νοποιήσει στο καταγγέλλον Σωματείο και το εναγό-
μενο Κράτος την παρούσα απόφαση, για να τη δια-
βιβάσει στα συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου
και τα κράτη που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφω-
να με το άρθρο Δ παράγραφος 2 του αναθεωρημέ-
νου Χάρτη, και να το δημοσιοποιήσει.

Ζητεί από τον Εκτελεστικό Γραμματέα να δημο-
σιεύσει την απόφαση στον δικτυακό τόπο του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης.

Καλεί την κυβέρνηση να υποβάλλει γραπτές πα-
ρατηρήσεις επί της ουσίας της καταγγελίας μέχρι τη
12η Ιουλίου 2012.

- Καλεί το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ να
απαντήσει στους ισχυρισμούς της Κυβέρνησης με
προθεσμία την οποία η ίδια θα καθορίσει.

- Καλεί τα μέρη του Πρωτοκόλλου και τα κράτη
που έχουν υποβάλλει δήλωση σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου Δ του αναθεωρημένου Χάρ-
τη να υποβάλλουν παρατηρήσεις μέχρι τη 12η Ιου-
λίου 2012 εφόσον το επιθυμούν.

Κατ 'εφαρμογή του άρθρου 7 § 2 του Πρωτοκόλ-
λου, καλεί τους διεθνείς οργανισμούς των εργοδο-
τών ή εργαζομένων που αναφέρονται στο άρθρο 27
§ 2 του Χάρτη να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις μέ-
χρι τη 12η Ιουλίου 2012.

(Υπογραφές)

Rüçhan Isik Luis Quesada Jimena
Εισηγητής Πρόεδρος

RégisBRILLAT
Εκτελεστικός Γραμματέας
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Τάκης Τασούλης: Τώρα θα συνεχίσει ο Τάκης Τα-
σούλης με τα γεγονότα από το 1943 πια.

Τάκης Τασούλης: Εγώ προσελήφθην στο τέλος του
Δεκέμβρη του 1942. Ήμουνα ήδη οργανωμένος στο ΕΑΜ
και συνδέθηκα με σύνθημα. Ήμουνα οργανωμένος στο
Πανεπιστήμιο που ήμουνα φοιτητής της Χημείας. Ήλθα
στο Σιδηρόδρομο και μου είχανε δώσει σύνθημα και πα-
ρασύνθημα και αυτός που μου είπε το σύνθημα ήτανε ο
συνάδελφος Πυλαρινός ο Σπύρος. Αυτός ήτανε που με
πρωτοείδε. Μετά ήλθε ο Κόττας ο Σπύρος ο οποίος μου
έπιασε μία κουβέντα και με ρώταγε γιατί δεν πήγα να
δώσω εξετάσεις να γίνω αξιωματικός της αστυνομίας.
Του είπα εγώ δεν θέλω να γίνω χαφιές εγώ θέλω να δου-
λέψω. Και αυτός μ’ έφερε σε επαφή με τον Πρόεδρο τό-
τε του Σωματείου τον Γιάννη τον Παπαδημητρίου και
όλους τους συνεργάτες του σε μια ταβέρνα κάπου στην
Ομόνοια, στον Αδάμο. Που πηγαίναμε τα βράδια εκεί με
την μεγάλη πείνα και περισσότερο κρασί πίναμε και λι-
γότερο τρώγαμε. Εκεί γνώρισα όλους τους συνεργάτες
του που ασχολούνταν με το συνδικαλιστικό του Σωμα-
τείου τότε, ήτανε ο Πανόπουλος ο Γιώργης ήτανε ο Κότ-
τας ήτανε ο εξαίρετος άνθρωπος ο Βαγγέλης ο Καπρά-
νος ήτανε ο Κοτοπουλέας, ο Άρτεμης, ο Σπύρος ο Πα-
πανδρεόυ, ο Ανδράκος ο Κατσάνης κ.λ.π. Απ’ ότι θυμά-
μαι ενώ υπήρχε το Σωματείο και ήτανε στα χέρια του Πα-
παδημήτρη θυμάμαι ότι εξακολουθούσε ο Γούναρης να
κρατάει τα αρχεία, υποτίθεται του Σωματείου. Θυμάμαι
δε ότι τελικά πήγαμε και βρήκαμε το γραφείο αυτό που
είχε ο Γούναρης ήτανε στην οδό Αρμοδίου, όχι Πευτί-
νου κοντά στη Δημαρχεία σ’ ένα παλιό κτίριο μέσα πήγα
εγώ με τον Κοτοπουλέα για να παραλάβουμε τα υποτι-
θέμενα αρχεία. Εκεί μέσα βρήκαμε ένα παλιό τραπέζι
μια παλιά βιβλιοθήκη άδεια όλα δεν υπήρχε τίποτα. Αυ-
τά ήτανε τα υλικά τα οποία μας άφησε ο Γούναρης το
Σωματείο του Γούναρη. Από κει και πέρα οργανώθηκαν
οι πρώτες αρχαιρεσίες οι οποίες όπως θυμάμαι έγιναν
όχι στο χώρο της Εταιρίας αλλά έγιναν σε κάτι δωματιά-
κια που είχε το προσωπικό της Ηλεκτρικής Εταιρίας στον
Πειραιά στην Καθολική Εκκλησία Κολοκοτρώνη σε κάτι
μικρά γραφειάκια που είχε εκεί πέρα, είχε ειδοποιηθεί
ο κόσμος να πάει εκεί να ψηφίσει. Και εμένα θυμάμαι
μου ανέθεσαν να κινητοποιήσω όλους τους επί συμβά-
σει είμαστε τότε πολλοί επί συμβάσει, να τους πείσω να
πάμε να ψηφίσουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν και πήγαμε εκεί
και βλέπουμε απ’ έξω μια ομάδα απ’ όλα τα όργανα της
Εταιρίας με επί κεφαλής τον Καρούσο και τον Ροδόπου-
λο που μας σταμπάρανε και μας γράφανε ποιοι πηγαί-
ναμε να ψηφίσουμε. Μερικοί από τα νέα παιδιά που ήτα-
νε τότε πήγανε να φύγουνε. Λέω τι θα μας κάνουνε; Ελά-
τε να ψηφίσουμε, τι θα μας κάνουνε; Το πολύ-πολύ να
μας διώξουνε. Είμαστε μερικούς μήνες υπάλληλοι. Πή-
γαμε λοιπόν και ψηφίσαμε. Μετά από μερικές μέρες μας
κάλεσε ο Αβραμέας απάνω και άρχισε να μας απειλεί ότι
θα διώξει κ.λ.π. Εγώ μίλησα στον τότε Αβραμέα και του
λέω τι είχαμε τι χάσαμε θα πάμε να πουλάμε τίποτα έξω
και θα βγάζουμε περισσότερα. Τότε μου λέει εσύ είσαι
επαναστάτης και από τότε άρχισε να μη με χωνεύει.
Ήμουνα το κόκκινο του πανί.

Εμένα με τοποθέτησαν στην Αλληλεγγύη. Ήμουνα ο
εκπρόσωπος της Αλληλεγγύης μαζί με τον Ανδρακάκο.
Ο σκοπός μας ήτανε τότε να κοιτάμε να μαζεύουμε χρή-
ματα και τρόφιμα. Τα χρήματα τα μαζεύαμε την ημέρα
της πληρωμής. Πολλές φορές φανερά. Καθόμαστε εκεί
σ’ ένα τραπεζάκι μερικές φορές η πληρωμή γινότανε
στην Καλλιθέα και απέναντι ήτανε οι Γερμανοί στην Σι-
βιτανίδειο και μας κοιτάζανε. Δεν ξέρανε αν είμαστε τα-
μίες εμείς και γιατί μαζεύαμε τα λεφτά. Επίσης και την
ημέρα που μοιράζανε τα τρόφιμα στον Πειραιά στην απο-
θήκη είχαμε σακουλάκια και ένα μπιτόνι για το λάδι και
όποιος πέρναγε έριχνε χούφτες στα διάφορα σακουλά-
κια με τα τρόφιμα και έριχνε από το λάδι του μέσα στο
μπιτόνι που είχαμε με το λάδι. Αυτά τα μαζεύαμε και τα
πηγαίναμε στο σπίτι μου. Η μητέρα μου ήτανε άνθρωπος
καλός ήτανε φιλάνθρωπη. Ο Ανδρακάκος ήλθε και την
βρήκε και της είπα αυτά είναι για τους φτωχούς, μα-
ζεύουμε για τους φτωχούς που πεινάνε και πεθαίνουνε.
Η μητέρα μου επείσθη κι έτσι έγινε αυτή που έκανε τη
διανομή. Δεν ήξερε ποιοι ήτανε αυτοί που ερχόντουσαν
να τα πάρουνε. Τότε χρηματικά βοηθάγαμε κατ’ αρχήν
τον Μάστορα. Πήγαινα εγώ στο σπίτι του Μάστορα είχε

συλληφθή και εκτελεσθεί τότε ο Μάστορας και ήτανε η
γυναίκα του την οποία δεν είχε στεφανώσει γιατί δεν
πρόφτασε ήτανε αρραβωνιασμένος και είχε γεννήσει κι
ένα παιδί αγοράκι. Ήτανε δίπλα στο ποτάμι στις Τζιτζι-
φιές. Μια φορά μάλιστα με παρακολούθησε και κάποι-
ος και έκανα ολόκληρο αγώνα για να του ξεφύγω. Πή-
γαινα με τη ρυμούλκα τότε ήτανε το τραμ, ξεκίναγα με τη
ρυμούλκα πήγαινα στις Τζιτζιφιές και από κει με χίλιες
προφυλάξεις πήγαινα στο σπίτι του. Επίσης ενισχύαμε
το Γιώση την αδελφή του Γιώση ενισχύαμε αυτούς που
ήτανε στη Γερμανία ήτανε τέσσερις ή πέντε ήτανε ο Πα-
παδόπουλος ήτανε ο Παπίτσης και μερικοί άλλοι δεν θυ-
μάμαι τα ονόματά τους και ήτανε και οι οικογένειες των
φυλακισμένων που είχαμε τρεις φυλακισμένους. Αυτοί
όμως βγήκανε μετά και έτσι τα μισά σχεδόν τρόφιμα και
τα μισά λεπτά πηγαίνανε στο ΕΛΑΣ και ερχότανε ειδικός
άνθρωπος ήτανε τότε ένας φίλος πολύ καλός και ερχό-
τανε αυτός και τα πηγαίναμε μαζί μ’ ένα καροτσάκι στο
σπίτι του που ήτανε στην οδό Ανδριανού ήτανε ένα πα-
λιό σπίτι με μια μεγάλη αυλή. Εκεί μαζευόντουσαν όλοι.
Επίσης η δουλειά μου ήτανε γιατί τότε με είχε για αηδό-
νι ο Παπαδημητρίου άμα είχαμε καμιά επιτροπή να πά-
με μ’ έπαιρνε και μένα και το ντεμπούτο έγινε στην ιερά
σύνοδο. Στην Ιερά Σύνοδο έβαλε εμένα να μιλήσω για το
θέμα της επιστράτευσης της πολιτικής επιστράτευσης.
Θυμάμαι τότε λοιπόν μπήκα εγώ ήμουν είκοσι χρονών
τότε άρχισα ένα λόγο πραγματικά συγκινητικό. Τους εί-
πα εκεί πέρα ένα δεκάρικο και είδα μερικούς δεσποτά-
δες και κλαίγανε. Μόλις τελείωσε ο λόγος πετάγεται ο
Πρωτοσύγκελος και μου λέει: Πώς λέγεσαι παιδί μου;
Εσύ πρέπει να γίνεις ιεροκήρυκας. Εγώ πήγα να πω το
όνομά μου ο Παπαδημήτρης πετάγεται και λέει. Τι τον
θέλεις ένας άνθρωπος είναι και όταν βγήκαμε έξω μου
λέει ο Παπαδημήτρης πάμε να φύγουμε αυτός είναι χα-
φιές των Γερμανών. Ήθελε το όνομα για να σε συλλάβει
και εσύ πήγες να το πεις. Φύγαμε από κει και πήγαμε στο
Πανεπιστήμιο όπου πάλι μιλήσαμε στην Σύγκλητο. Είχα-
με κάνει εκείνη την ημέρα πέντε έξι ομιλίες. Η συνδικα-
λιστική δράση συνεχιζότανε και θυμάμαι τότε έγινε η
λευκή απεργία. Έγινε το ’43 η λευκή απεργία και κυκλο-
φορούσαν κανονικά τα τρένα για να μην έχουμε μπλεξί-
ματα με τους Γερμανούς, κυκλοφορούσαν τα τρένα χω-
ρίς όμως να παίρνουμε εισιτήρια. Δεν μπαίναμε καθόλου
μέσα. Ανεβοκατεβαίναμε συνέχεια. Έγινε δυο μέρες αυ-
τό κράτησε. Τελικά υποχώρησε η Εταιρία. Ένας από τους
όρους ήτανε η βελτίωση του συσσιτίου. Είχαμε έλθει σε
σύγκρουση τότε γιατί είχανε αρχίσει να το χαλάνε το
συσσίτιο να μας δίνουνε χυλό και ελιές οι οποίες ήτανε
σκουληκιασμένες, τις πετάγαμε τις ελιές και καθότανε
πάλι ο Καρούσος με τον Ροδόπουλο απ’ έξω και όποιος
πέταγε τις ελιές, ήτανε μέσα σ’ ένα χωνάκι σαν πασα-
τέμπος τις πετάγαμε εκεί μπροστά του έγραφε το όνομα.
Ήτανε επαναστατική πράξη και το να ρίξεις τις ελιές. Κι
έτσι εβελτιώθηκε το συσσίτιο και πήραμε περισσότερα
τρόφιμα. Τότε προσετέθη το λάδι μου φαίνεται ήτανε η
εποχή που προσετέθη το λάδι. Πρώτα παίρναμε μόνο
στάρι και παίρναμε και όσπρια μετά προστέθη το λάδι το
οποίο ήτανε και πολύτιμο τότε πληρωνόμαστε το δεκαή-
μερο κανονιζότανε με μια οκά λάδι. Πηγαίναμε το πρωί
και ρωτάγανε πόσο έχει στη μαύρη αγορά το λάδι και
βάζανε στην κατάσταση την τιμή, το δεκαήμερο ήτανε
μια οκά λάδι. Αλλά μέχρι να πάμε στην αγορά είχε ακρι-
βύνει. Και παίρναμε 30012 1/2δραμίων. Ακόμα η κομμα-
τική οργάνωση λειτουργούσε τότε όχι σε τριάδες αλλά
σε τμήματα. Θυμάμαι ότι εγώ ήμουνα σε μια ομάδα η
οποία συνεδρίαζε. Θυμάμαι ότι πολλές φορές οι συνε-
δριάσεις αυτές γινόντουσαν στο σπίτι μου στο Θησείο,
Ηλία Πουλοπούλου 18, και στο σπίτι του Μέγγενη που
ήτανε στην Πλάκα. Επίσης συνεδριάσεις γινόντουσαν και
στο σπίτι του Κατσάνη που ήτανε στην Πλάκα του Βά-
βουλα είναι απάνω στη Τζαβέλλα εκεί ήτανε ένα σπιτά-
κι σε μια κατηφοριά σε κάτι σκαλάκια. Εκεί μαζευόμα-
στε. Από τους ανθρώπους που μαζευόντουσαν εκεί θυ-
μάμαι μερικούς. Ήτανε πολλές φορές ο Κοτοπουλέας ο
Αρτέμης ο Κατσάνης ο Σπύρος ο Μέγγενης ο Δεσύμπρης
ο Μήλιος ο Νίκος ο Κατσαφάδος ο οποίος χάθηκε φοι-
τητής ο Σπύρος ο Πυλαρινός ο Δημήτρης ο Λάμπρου ο
Έντυ ο Μένας ο Κόρμπης ο Σαλπεάς κ.α. Για τον Δεσύμ-
πρη θέλω να πω Ο Δεσύμπρης ήτανε λοχαγός του εφε-
δρικού ΕΛΑΣ στο τμήμα των Τζιτζιφιών. Με είχε πάρει
ένα βράδυ να κάνουμε έφοδο στα φυλάκια που είχε κά-

τω από κάτι ελιές στις Τζιτζιφιές. Τότε όπου πήγαινε το
βράδυ είχε και περίστροφο. Εγώ τον ακολουθούσα. Μου
λέει αν με πιάσουνε θα με περάσουνε εμένα από στρα-
τοδικείο πως είχα εσένα μαζί. Τι δουλειά είχες εσύ εδώ.
Αυτός ήτανε ένα σπουδαίο παιδί κάποτε ήτανε παράνο-
μος κάποτε νόμιμος. Πότε το έσκαγε από την Εταιρία,
χανότανε, μετά ξανά εμφανιζότανε. Είχε πλαστή ταυτό-
τητα με άλλο όνομα. Αυτός απ’ ότι φαίνεται μου είπανε
ότι υπάρχει σ’ ένα βιβλίο του Θεοδωράκη αυτή η σκηνή
στο Δεκέμβρη που πολέμαγε στην Νέα Σμύρνη με ένα
Ιταλό ο οποίος είχε πάει με το μέρος του ΕΛΑΣ σκοτώ-
θηκε ή μάλλον τραυματίσθηκε στη μέση του δρόμου αυ-
τός έτρεξε να τον πάρει να τον σύρει να τον σώσει στη
μέση του δρόμου και εκεί μια ριπή τον σκότωσε στη μέ-
ση του δρόμου και τον άφησαν εκεί. Αυτό το περιγράφει
ο Θεοδωράκης σ’ ένα του βιβλίο για τις μάχες που έγι-
ναν στην Νέα Σμύρνη. Σχετικά με τον Κατσαφάδο θέλω
να πω ότι ήτανε ένα σπουδαίο παιδί ήτανε φοιτητής της
Νομικής και τον συνέλαβαν στο σπίτι του, έμενε στην
Αγία Σοφιά και έκτοτε κανείς δεν έμαθε ποια ήταν η τύ-
χη του. Εξαφανίστηκε χωρίς να υπάρχουνε στοιχεία τι
έγινε. Αυτά σχετικά και θα προσθέσω τα άλλα αργότερα.

Γιαν. Παπαδημητρίου: Η ομιλία του φίλου μας του Τά-
κη του Τασούλη με υποχρεώνει να πω μερικά πράγματα
σχετικά με τη σύλληψη και εκτέλεση του Μάστορα. Βρι-
σκόμαστε σε παραμονές απεργίας. Πιστεύω ότι ήτανε
στις αρχές του ’43 πιστεύω (δεν το θυμάμαι καλά). Είχε
αποφασισθεί να κινητοποιηθεί ο κλάδος Ηλεκτρισμού
και Μεταφορών. Καλύτερη οργανωμένη μονάδα είχε θε-
ωρηθεί η Ηλεκτρική Εταιρία. ΗΕΑΠ όπως λέμε το εργο-
στάσιο δηλαδή της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Μαζί με το
προσωπικό το υπαλληλικό στην Αθήνα αποφασίστηκε να
απεργήσει η Ηλεκτρική Εταιρία και εν συνεχεία την επό-
μενη ημέρα και παράλληλα για ενίσχυση της Ηλεκτρι-
κής Εταιρίας να απεργήσουν οι Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρο-
μοι και φυσικά οι Τροχιόδρομοι και εν συνεχεία άλλοι
κλάδοι της Κοινής Ωφέλειας. Ο Μάστορας ο οποίος είχε
μια γενικότερη ευθύνη είχε την επαφή με τον Γραμμα-
τέα του Εργατικού ΕΑΜ, τον Κώστα τον Λαζαρίδη και φυ-
σικά επαφή και με στελέχη της Ηλεκτρικής Εταιρίας κα-
θώς και με τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο. Ο Τόμας Χάου-
ζεν Διοικητής της Ηλεκτρικής Εταιρίας είχε τότε την πλη-
ροφορία ότι το προσωπικό θα κατέβαινε σε απεργία και
ότι ηγέτης σ’ αυτή την απεργία ήτανε κάποιο στέλεχος
εργατικό της Ηλεκτρικής Εταιρίας που τον λέγανε Μέλιο.
Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το μικρό όνομα του Μέλιου
αλλά θα είναι εύκολο να το μάθουμε αν βρεθούμε με κά-
ποιον της Ηλεκτρικής Εταιρίας. Τη νύχτα και προτού κη-
ρυχθεί η απεργία από πληροφορίες που είχανε οι Γερ-
μανοί έκαναν έφοδο στα σπίτια μεταξύ των άλλων που
συνέλαβαν, συνέλαβαν και το ηγετικό στέλεχος τον Μέ-
λιο. Ο Μέλιος τον οποίο άρχισαν αμέσως να βασανίζουν
δεν άντεξε και επειδή για να εξετάσει την πορεία της
απεργίας αμέσως από τις πρώτες ώρες είχανε ραντεβού
με το Μάστορα και με το Λαζαρίδη, αποκάλυψε ο Μέλιος
το μέρος που έπρεπε να γίνει το ραντεβού. Οι Γερμανοί
κυκλώσανε το μέρος και συνέλαβαν το Μάστορα και συ-
νέλαβαν και τον Λαζαρίδη. Έτσι συνελήφθη ο Γραμμα-
τέας του Εργατικού Ε.Α.Μ. ο Κώστας ο Λαζαρίδης μαζί
με τον Μάστορα και φυσικά είχε προηγηθεί η σύλληψη
του Μέλιου. Δεν είχαμε πληροφορηθεί στο Σιδηρόδρο-
μο ότι είχε συλληφθεί ο Μάστορας ούτε ότι είχε συλλη-
φθεί ο Λαζαρίδης, τον οποίο εμείς δεν τον ξέραμε τότε
ως Κώστα Λαζαρίδη αλλά τον ξέραμε ως Φώτη με το
ψευδώνυμο Φώτης ούτε ο Μέλιος και σύμφωνα με όσα
είχανε συμφωνηθεί από την προηγούμενη ημέρα όλο το
στελεχικό προσωπικό των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων τα
πιο δυναμικά στελέχη είχαμε μια σύσκεψη σε ένα σπίτι
στην Νέα Σμύρνη που μας το είχε βρει ο Μάστορας και
ήτανε το σπίτι της αδελφής της μάνας του. Εκεί είχαμε
συγκεντρωθεί περίπου 30στελέχη των Ηλεκτρικών Σι-
δηροδρόμων για να αποφασίσουμε τις λεπτομέρειες της
κήρυξης της απεργίας την επομένη δηλαδή μια ημέρα
μετά την απεργία της Ηλεκτρικής Εταιρίας.

Ενώ βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι όλα αυτά τα γνω-
στά στελέχη που αναφέραμε προηγούμενα, είμαστε συγ-
κεντρωμένοι εκεί βλέπουμε σε μια στιγμή και αιφνιδια-
στικά μπαίνει μέσα στο σπίτι η θεία του Μάστορα η αδελ-
φή της μάνας του και μας λέει ότι αυτή τη στιγμή οι Γερ-
μανοί στο σπίτι του Τάσου, της αδελφής μου δηλαδή κά-
νουνε έρευνα και φαίνεται ότι τον Τάσο τον έχουνε πιά-

σει. Και ότι δεν αποκλείεται να ρωτήσουνε και να ενδια-
φερθούν για τους συγγενείς τους και να έλθουν και εδώ.
Εμείς αμέσως σηκωθήκαμε και φύγαμε προς διάφορες
κατευθύνσεις από φόβο μήπως έχει αρχίσει μπλόκο και
μας συλλάβουν. Σε λίγα λεπτά είχαμε σκορπίσει και φύ-
γαμε. Κατόπιν μάθαμε τις λεπτομέρειες για τη σύλληψη
του Μάστορα και τη σύλληψη του Λαζαρίδη και του Μέ-
λιου. Κινητοποιηθήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις και
πρώτη κατεύθυνση ήτανε να πιέσουμε την Εταιρία να
πιέσουμε τον Σακελλαρόπουλο να πάμε στον Τόμας Χά-
ουζεν να πάμε στους Γερμανούς και να απαιτήσουμε την
απελευθέρωση. Από την πλευρά της Κεντρικής Επιτρο-
πής του Εργατικού Ε.Α.Μ. επέμενε πολύ για τις κινητο-
ποιήσεις των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. Και πάρα τους
κινδύνους που υπήρχανε αναγκαστήκαμε και πήγαμε και
στα φρουραρχεία τα Γερμανικά. Θυμάμαι δε ότι επέμε-
ναν να πάμε και σε κάποιο Γερμανό ο οποίος βρισκότα-
νε και είχε τα γραφεία του, φυσικά δεν ξέραμε εμείς ποι-
ες αρμοδιότητες είχανε είχε τα γραφεία του στο Μέγα-
ρο Πεσματζόγλου στην οδό Βασ. Σοφίας. Δεν θυμάμαι τι
ήτανε εκεί. Προξενείο ήτανε; Στο σπίτι του Πεσματζό-
γλου εκεί δηλαδή εκεί Ηρώδου του Αττικού και Βασ. Σο-
φίας. Ανεβήκαμε απάνω, ακριβώς δεν μπορώ να θυμη-
θώ τα πρόσωπα που είχανε έλθει μαζί μου σαν επιτρο-
πή και όταν φθάσαμε απάνω παρουσιάστηκε ένας Γερ-
μαναράς του είπα ότι εμείς δουλεύουμε στον Ηλεκτρικό
Σιδηρόδρομο ότι οι αρχές κατοχής έχουνε πιάσει ένα
συνάδελφό μας τον Τάσο το Μάστορα ότι ζητάμε να τον
αφήσουν ελεύθερο. Φυσικά δεν αναφερθήκαμε στους
άλλους γιατί δεν ξέραμε πως ακριβώς τους λένε. Δεν
μπορούσαμε να λέμε ο Φώτης, δεν μας είχανε πει να
πούμε για τους άλλους.

Επέμεναν να πάμε να ζητήσουμε και να ενδιαφερ-
θούμε για τον Μάστορα. Ο Γερμαναράς μόλις άκουσε και
μιλήσαμε για τον Μάστορα φαίνεται ήτανε καλά κατατο-
πισμένος άρχισε τα ράους και μας κοπανάει και μια κλο-
τσιά και φύγαμε χωρίς να μπορέσουμε να φέρουμε κα-
νένα αποτέλεσμα. Τελικά οι κινητοποιήσεις εξακολού-
θησαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Πήγαμε και στον
Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εργασίας, σ’ αυτούς τους
διορισμένους Εργατοπατέρες της Γενικής Συνομοσπον-
δίας αλλά αυτοί φαίνεται είχανε καλές πληροφορίες ποι-
ον πιάσανε και ιδιαίτερα για τον Λαζαρίδη εξακριβώσα-
νε από τα αρχεία της Ασφάλειας ποιος ήτανε, και επέ-
μεναν. Τελικά τους πήγανε και τους δικάσανε στο Στρα-
τοδικείο που συνεδρίαζε τότε στην αίθουσα του Παρ-
νασσού. Όταν πληροφορηθήκαμε για τη δίκη το προσω-
πικό συγκεντρώθηκε έξω από τον Παρνασσό. Και περι-
μέναμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης
και φυσικά να δώσουμε συμπαράσταση. Τους έφεραν
δεμένους και τους ανέβασαν στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων, στην μεγάλη αίθουσα που γίνονται οι συναυλίες.
Ακριβώς στην είσοδο τους έλυσαν. Εκεί φαίνεται ότι έγι-
νε κάποιος διάλογος μεταξύ Μάστορα και Μέλιου. Ο Μά-
στορας επέμενε ο Μέλιος να ανακαλέσει ότι αυτοί ήτα-
νε υπεύθυνα πρόσωπα και οργανωταί του απεργιακού
αγώνα της Ηλεκτρικής Εταιρίας κ.λ.π. Και φαίνεται ότι
αυτό του το είπε την τελευταία στιγμή. Όταν είδε όμως ότι
ο Μέλιος δεν υποχωρούσε πιστεύοντας ότι θα μπορού-
σε να σωθεί και αυτόν τον τρόπο, και υπολογίζοντας ότι
με αυτό τον τρόπο θα έδειχνε την αγανάκτηση του γιατί
κάποιος θα έλεγε σε βάρος τους πράγματα τα οποία δεν
ήτανε σωστά σήκωσε το χέρι του και τον άστραψε ένα
χαστούκι του Μέλιου τέτοιο που του έσπασε τη μύτη του.
Και έτσι τον πήγανε και τον δικάσανε. Τους δικάσανε και
τους τρεις εις θάνατον και το Μέλιο. Κάναμε μετά πολ-
λές προσπάθειες μήπως μπορέσουμε να τους σώσουμε
μήπως μπορέσουμε να πάρουν χάρη κ.λ.π. Κινητοποι-
ήσεις διάφορες εκδηλώσεις πουθενά δεν αφήναμε που
να μην έχουμε σαν πρώτο αίτημα σε τόσα που είχαμε να
μπορέσουμε να τους σώσουμε αυτούς, οι κινητοποιήσεις
έγιναν γενικότερες και από άλλους κλάδους και επιτρο-
πές και κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να τους
σώσουμε. Αλλά φαίνεται ότι οι Γερμανοί είχανε καλές
πληροφορίες για τον Λαζαρίδη και τους εκτελέσανε και
τους τρεις. Έτσι τελικά αυτά είναι περίπου τα περιστατι-
κά γύρω από την εκτέλεση όχι μόνο του Μάστορα και
του Μέλιου αλλά και του Γραμματέα του Εργατικού
Ε.Α.Μ. τον Λαζαρίδη.

Συνεχίζεται…

“ΑΦΙΕΡΩΜΑ”
ΣΤΟΝ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄- 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ

ΘΕΡΟΥΣ 1980
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΚΕ΄

Πέμπτη 21 Αυγούστου 1980

(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ισαάκ Λαυρεντίδης). Κύρι-
οι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπείσα
συνεδρίασις.

Ο κ. Μπότσαρης, συνεχίζει την αγόρευσίν
του επί της αρχής του νομοσχεδίου.

ΔΗΜΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, θέ-
λω να πιστεύω ότι δεν ήταν οι τοποθετήσεις μου
εκείνες που προκάλεσαν, κατόπιν παρεμβάσε-
ως του Πρωθυπουργού, που ίσως κάτι τον επεί-
ραξε από την αγόρευσή μου, τη διακοπή. Βε-
βαίως, είναι γνωστό στην Αίθουσα αυτή από πα-
λαιότερους και έγκριτους συναδέλφους ότι συ-
νήθως αυτή η διαδικασία δεν διακόπτεται όταν
συζητείται ένα νομοσχέδιο και ιδίως κάτω από
τις συνθήκες που σήμερα διακόπηκε. Εγώ, ο
οποίος δεν έχω δικαίωμα να κρίνω μία τέτοια
πρωτοβουλία που από την πλευρά του Πρωθυ-
πουργού, εκφράστηκε, είμαι υποχρεωμένος να
το σημειώσω αυτό και να το παρατηρήσω. Ελ-
πίζω, επαναλαμβάνω, η διακοπή του κ. Πρωθυ-
πουργού, να μην οφείλεται σε όσα έλεγα εκεί-
νη τη στιγμή. Δεν θυμάμαι, άλλη διακοπή της
Βουλής, με τον ίδιο τρόπο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Συγ-
κοινωνιών). Αν μου λέγατε ότι δεν συμφωνείτε
δεν θα διεκόπτετο η συνεδρίασις. Επομένως,
συμπράξατε.

ΔΗΜΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ. Αυτό είναι θέμα ερ-
μηνείας του Κανονισμού από τη δική σας την
πλευρά. Εμείς δεν έχουμε την ίδια άποψη. Δεν
διαμαρτυρηθήκαμε, γιατί δεν θέλαμε να εναν-
τιωθούμε σε μία επιθυμία του κ. Πρωθυπουρ-
γού, γιατί δεν θα κερδίζαμε και δεν θα χάναμε τί-
ποτα από αυτό. Στη συνέχεια θα πούμε αυτά που
πρέπει να πούμε. Και σεις υποχρεωτικά θα τ’
ακούσετε, ανεξάρτητα αν σας αρέσουν ή όχι.

Έλεγα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πως είναι δυ-
νατόν να έχουμε εκτίμηση σ’ αυτές τις ανώνυμες
εταιρίες, όπως είναι η εταιρεία Αερολιμήν Αθη-
νών, που συστήθηκε με σχέδιο νόμου, που συ-
ζητήθηκε στην Αίθουσα αυτή πριν από δυόμισι
χρόνια. Η εταιρεία αυτή που ασχολείται με ένα
άλλο μεγάλο συγκοινωνιακό πρόβλημα, υποτί-
θεται ότι θα κατασκευάσει το νέο αεροδρόμιο
Σπάτων και θα αξιοποιήσει τις εκτάσεις του πα-
λιού αεροδρομίου του Ελληνικού. Κύριε Πρό-
εδρε, η εταιρία αυτή μέχρι σήμερα έχει κοστίσει
στο ελληνικό δημόσιο τρία δισεκατομμύρια
δραχμές. Και εργάζονται στην εταιρία αυτή κατά
περίεργο τρόπο, είτε με συμβάσεις έργου, είτε
με άλλες περίεργες συμβάσεις ή προσλήψεις
που κατασκευάζονται «νομιμοφανώς» από τους
νομικούς συμβούλους της εταιρίας, περί τα εκα-
τό άτομα. Η εταιρία αυτή, στα 2,5 χρόνια της λει-
τουργίας της, ξέρετε ποιό έργο έχει προσφέρει
ακριβώς; Αφαίρεσε από τους Γάλλους και τους
Γερμανούς τις προμελέτες του νέου αεροδρομί-
ου Σπάτων – οι οποίες προμελέτες παρακαλώ να
σημειώσετε ότι διαρκούν έξι χρόνια τώρα και κα-

νείς δεν γνωρίζει το πραγματικό ποσό που έχουν
κοστίσει στον ελληνικό λαό – και τις ανέθεσε
στους Ολλανδρούς, είναι γνωστό και έχει καταγ-
γελθεί μέσα στην Αίθουσα αυτή. Σε αυτιά κλει-
στά ίσως από την πλευρά σας, αλλά ανοιχτά από
την πλευρά του Λαού.

Και συνεχίζω, στην Εταιρεία αυτή δεν τοπο-
θετήθηκε ναύαρχος – ίσως γιατί εδώ υπάρχει
άλλη νοοτροπία – τοποθετήθηκε ο κ. Παπαθά-
νος. Ξέρετε ποιός είναι ο κ. Παπαθάνος: Ο Πρό-
εδρος των Ελλήνων Εργολάβων και κύριος μέ-
τοχος μιας Εταιρείας που απασχολείται κυρίως
με εκχωματώσεις. Και γιατί; Γιατί εάν θα αρχί-
σουν, όπως δηλώνει η Κυβέρνηση, το προσεχές
φθινόπωρο οι εργασίες του νέου αεροδρομίου,
το πρώτο στάδιο των εργασιών είναι οι εκχωμα-
τώσεις. Και γιατί; Γιατί εάν θα αρχίσουν, όπως
δηλώνει στα δεκατρία δισεκατομμύρια δραχμές.
Τώρα, τί σχέση αρμοδιότητος μπορεί να έχει ο κ.
Παπαθάνος, με την Εταιρεία Αερολιμήν Αθηνών,
όπως είναι Πρόεδρος και των Ελλήνων Εργολα-
βών, το καταναλαίνετε αν λίγο η φαντασία σας,
όχι η καλή φαντασία που ζητεί ο κ. Κανελλό-
πουλος, αλλά η κακή, η φαντασία ενός εκπρο-
σώπου του λαού που τα διαπιστώνει όλα και λυ-
πάται βαθύτατα γιατί συμβαίνουν και μάλιστα τό-
σο προκλητικά.

Κύριε Πρόεδρε, αναμφισβήτητα η υπόθεση
του «ΜΕΤΡΟ» δεν είναι μία υπόθεση που μπορεί
κανείς να την προσπεράσει αρνητικά. Ο εισηγη-
τής μας , με απόψεις τεκμηριωμένες, με αιτιο-
λογήσεις ουσιαστικές τόνισε γιατί πιστεύουμε ότι
πρέπει να γίνει το μετρό, αλλά αρνιόμαστε να ψη-
φίσουμε τις εισαγόμενες διαδικασίες. Έχει συμ-
βεί πάρα πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, στην Αί-
θουσα αυτή η Κυβέρνηση να επαίρεται όταν έχει
το πιστοποιητικό της έγκρισης και της παραδο-
χής ενός έργου από δημόσιο φορέα. Και φυσικά
δυσανασχετεί όταν συμβαίνει το αντίθετο, όπως
στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Είναι αδιανόητο για μένα κ. Πρόεδρε, που
δεν είμαι τεχνικός να προχωρεί η Κυβέρνηση
στην κατασκευή ενός τεράστιου έργου που θα
κοστίσει πάνω από εξήντα δισεκατομμύρια και
να μη λάβει υπ’ όψη της τις θέσεις του Τεχνικού
Επιμελητηρίου. Ίσως γιατί προτιμά τις θέσεις των
τεχνικών εκείνων που η ίδια η Κυβέρνηση τους
πληρώνει για τις μελέτες τους, που υποβάλλον-
ται κομμένες –ραμμένες στα μέτρα της.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, κύριε Πρόεδρε,
δεν είναι ένα όργανο που μπορεί η οποιαδήποτε
Κυβέρνηση να το αγνοεί επιδεικτικά. Και το τί εί-
πε το Τεχνικό Επιμελητήριο για το (ΜΕΤΡΟ) είναι
γνωστό. Χαρακτήρισε με επίσημη ανακοίνωσή

του, το νομοσχέδιο για το (ΜΕΤΡΟ), ευκαιριακό
και πρόχειρο. Και έρχεται τώρα ο κ. Υπουργός
των Συγκοινωνιών να μας δηλώσει, ότι δεν το
έχουνε εκτιμήσει, διότι προσπερνώντας τον σκό-
πελο ενός νέου φορέα, δίνει στον παλιό φορέα,
στους ΗΣΑΠ, την νόμιμη δυνατότητα να αναλά-
βουν την κατασκευή ενός έργου μαμούθ, που
μελετάται, ανακοινώνεται, αρχίζει, μπερδεύεται,
αναβάλλεται και γελοιοποιείται εδώ και 15 χρό-
νια. Αρχίζει, αληθινά γίνεται... κωμική πλέον η
ιστορία μελέτης και κατασκευής του (ΜΕΤΡΟ).

Θα μπορούσε κανείς να συζητήσει θετικά και
να τοποθετηθεί στο νομοσχέδιο, αν η Κυβέρνη-
ση είχε να μας παρουσιάσει τα εξής συγκεκρι-
μένα πράγματα;

Πρώτα – πρώτα, το ρυθμιστικό του λεκανο-
πεδίου Αττικής. Πώς είναι δυνατό να προγραμ-
ματίζει η Κυβέρνηση και να υπόσχεται στο Λαό
την κατασκευή ενός τέτοιου έργου, χωρίς να
έχουμε ρυθμιστικό; Πώς είναι δυνατό να προ-
χωρήσουμε στη νομοθέτηση μιας εργασίας,
επειδή θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο λίγων μη-
νών, όπως είπε ο κύριος Υπουργός; Σε ένα διά-
λογο του χθες με τον Κοινοβουλευτικό μας εκ-
πρόσωπο κ. Αλευρα, όταν του έθεσε το ερώτημα,
πότε επιτέλους οι προμελέτες θα είναι έτοιμες,
μίλησε ο κύριος Υπουργός για κέρδος χρόνου
μερικών μηνών, ενώ η ιστορία του (ΜΕΤΡΟ) έχει
αρχίσει εδώ και 15 χρόνια. Κάποτε θα πρέπει ν’
αποκτήσουμε και την αίσθηση του σοβαρού, όταν
πρόκειται για τόσο μεγάλα θέματα.

Δεν υπάρχει επίσης οριστική μελέτη του κυ-
κλοφοριακού και συγκοινωνιακού προβλήματος.

Ακόμη δεν υπάρχει συγκεκριμένα, στο νο-
μοσχέδιο που συζητάμε, υπεύθυνα να μας πει,
ποιός θα διαχειριστεί την εκτέλεση ενός έργου,
το οποίο θα ξεπερνά τουλάχιστο τα 60 δισ. σε
προϋπολογισμό και οικονομικό κόστος. Ποιοί θα
το επιφορτισθούν για να το φέρουν σε πέρας.

Όλα αυτά τα πράγματα είναι περίεργα και εί-
ναι εκείνα που κυρίως μας οδηγούν στην αρνη-
τική θέση, όσον αφορά τις πολιτικές διαδικασίες,
όσον αφορά τις διαδικασίες κατασκευής του έρ-
γου αυτού, ακριβώς γιατί σεβόμαστε και τους
εαυτούς μας αλλά και τις δικές σας συνήθειες.

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο
ο κύριος Υπουργός να ρίξει μια ματιά σε χθεσι-
νό ρεπορτάζ – ανεξάρτητα από το φόρτο των
ασχολιών του – που δημοσίευσε μια απογευμα-
τινή εφημερίδα των Αθηνών. Νομίζω ότι θα εί-
ναι πολύ χρήσιμο, γιατί θα έχει αρκετά να δι-
δαχθεί. Ίσως και να πληροφορηθεί γιατί φαίνε-
ται ότι είναι περίπου αδύνατο να παρακολουθεί
όσα γίνονται στις συγκοινωνιακές υπηρεσίες που
διευθύνει.

Τόνισαν και άλλοι συνάδελφοι από το χώρο
που ανήκω, ότι δεν θα είχαμε καμία πρόθεση να
φέρουμε το οποιοδήποτε πρόσκομμα σ’ αυτό το
έργο. Στο κάτω-κάτω, εγώ θα μπορούσα, προ-
σωπικά να υποστηρίξω, πολιτικά ένα τέτοιο έρ-
γο, διότι το (ΜΕΤΡΟ) θα φθάνει μέχρι το Γέρακα,
περιοχή που έχω τη τιμή να εκπροσωπώ. Πώς
όμως θα βρω το ανάστημα αυτό, όταν το ίδιο το
νομοσχέδιο δεν μου δίνει τη βεβαιότητα της ευ-
θύνης και της σοβαρότητας.

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα είχα τίποτε άλλο πιο
σημαντικό να προσθέσω, τοποθετώντας τις δικές
μου πεποιθήσεις, και τις πεποιθήσεις του Κόμ-
ματος που εκφράζω, στο νομοσχέδιο. Θα επιφυ-
λαχθώ να κάνω παρατηρήσεις στα άρθρα, αλλά
θα ήθελα επί την ευκαιρία να μου δοθεί μια εξή-
γηση από τον Υπουργό των Συγκοινωνιών, στο
εξής θέμα: Αυτό βέβαια, είναι μια παρέκκλιση,
αλλά παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο να μου δώ-
σει την άδειά του. Έχουν γίνει επανειλημμένες

καταγγελίες για την εταιρία ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ και έχουμε ρωτήσει τί θα γίνει τελικά. Πώς
είναι δυνατό να ανεχόμεθα την κατασπατάληση
του δημοσίου χρήματος, χωρίς να έχουμε δι-
καίωμα να ελέγξουμε την εταιρία; Επανειλημμέ-
να έχουμε ζητήσει, με αίτηση καταθέσεως εγ-
γράφων, να κατατεθούν στοιχεία, πράγμα το
οποίο δεν έγινε. Θέλετε, τελικά, να πιστεύουμε
ότι καλύπτετε πολιτικά, όσα συμβαίνουν μέσα
εκεί γιατί έτσι σας συμφέρει;

Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τον κύριο Παπα-
θάνο, καλή του ώρα, στην εταιρεία «ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ
ΑΘΗΝΩΝ» εργάζεται και ένας περίεργος δικη-
γόρος – σέβομαι τους δικηγόρους και τους εκτι-
μώ, γιατί εκτελούν λειτούργημα, αλλά δεν νομί-
ζω ότι όλοι έχουν το ίδιο ανάστημα συνειδήσε-
ως – ο οποίος αμείβεται σύμφωνα με καταγγε-
λίες στον Τύπο, με τρεις μισθούς. Το σύνολο των
αποδοχών του, όπως λέγεται, στην Εταιρεία,
πλησιάχει τις 200. 000 τον μήνα. Μιλάω για τον
κύριο Χατζηδημούλα. Θα θέλαμε επιτέλους να
δοθεί μία υπεύθυνη απάντηση. Η Εταιρεία αυτή,
που προκαλεί οικονομική αιμορραγία στον εθνι-
κό μας προϋπολογισμό, τί λόγω υπάρξεως είχε
μέχρι τώρα, τί έργο έχει προσφέρει και ποιός εί-
ναι αυτός ο κύριος Χατζηδημούλας, ο οποίος
μπορεί να αμείβεται με 200.000 δρχ. Γιατί να εί-
στε βέβαιος, ότι όταν θα συγκροτηθεί και το άλ-
λο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρεί-
ας των ΗΣΑΠ, που θα αναλάβει την εκτέλεση αυ-
τού του έργου, πολλοί θα εμφανισθούν σαν τον
κύριο Χατζηδημούλα με τις ίδιες αποδοχές και
με τον ίδιο περίεργο τρόπο εργασίας και θετικής
προσφοράς.

Κύριε Πρόεδρε, είναι ειλικρινά έξω από κά-
θε λογική, είναι ειλικρινά μελαγχολικό, όταν η
Κυβέρνηση έχει πληρώσει για 17.000 στρέμμα-
τα πλούσια και παραγωγικά εύφορα, με 2 δισ.,
όταν έχει αφαιρέσει περιουσίες από 10.000 οι-
κογένειες και τις έχει αποζημιώσει με 2 δισ., εί-
ναι τουλάχιστον εξωφρενική η λειτουργία μιας
εταιρείας, σαν την εταιρεία «ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ» να έχει κοστίσει μέχρι σήμερα στο Δημό-
σιο 50% περισσότερο από όσα έχουν εισπράξει
αυτοί οι άνθρωποι για τις περιουσίες τους. Γιατί
2 δισ. έχουν πάρει αποζημίωση οι Μεσογίτες και
η εταιρεία «ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ» στα 2,5 χρό-
νια λειτουργίας της, έχει κοστίσει 3 δισ. δραχ-
μές. Αυτά τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, με την
καλύτερη διάθεση που μπορεί να έχει κανείς, με
όλη την καλή πίστη, είναι τουλάχιστον προκλητι-
κά, είναι τουλάχιστον, συγχωρείστε μου την λέ-
ξη, ανήθικα, για μία πολιτική Κυβέρνηση.

Δύο δισεκατομμύρια οι Μεσογίτες για 17.000
στρέμματα, 3 δισ. η εταιρεία «ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ» για να εισπράττει τις 200.000 ο κ. Παπα-
θάνος, ο κ. Χατζηδημούλας και δεν ξέρω ποιός
άλλος. Η Κυβέρνηση πρέπει να αισθάνεται, αν
όχι, τύψεις, πάντως ντροπή.

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε καμία εκτίμη-
ση, δεν είναι δυνατό να πιστεύουμε σε τέτοια νο-
μοσχέδιο περίεργα και ύπουλα, που δεν έχουν
καν πιστοποιητικά καλής μαρτυρίας και που εμ-
παίζεται απροσχημάτιστα και βίαια ο καταταλαι-
πωρούμενος Ελληνικός Λαός και με το κοινωνι-
κό αγαθό, που πρώτιστα δικαιούνται. Την Συγ-
κοινωνία και την ανθρώπινη κυκλοφορία του.
Που η ανίκανη και αντιφατική πολιτική σας δεν
του προσφέρει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ισαάκ Λαυρεντίδης). Παρα-
καλώ, κύριε συνάδελφε, να είστε περισσότερο
προσεκτικός στις εκφράσεις.

Συνεχίζεται...

(Από το Συνδικαλιστικό Αρχείο του Προέδρου του Μουσείου Μανώλη Φωτόπουλου)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 32 ΧΡΟΝΙΑ
Πως ψηφίστηκε στην Βουλή ο Νόμος 1074/80
για το Μετρό, που ανέθετε την κατασκευή και

την εκμετάλλευσή του στους ΗΣΑΠ
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Νέα από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Στις 30 και 31 Μαΐου στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια» πραγμα-

τοποιήθηκε το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ανωτάτης
Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε).

Μέσα σε κλίμα ασυνεννοησίας, καχυποψίας, παραγκω-
νισμού και ομαδοποιήσεων πραγματοποιήθηκε το 2ο Εκλο-
γοαπολογιστικό Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Στο Συνέδριο αυτό συνέβηκαν πολλά παράλογα και πα-
ράδοξα. Το Προεδρείο αποφάσισε δι-
κτατορικά και αυθαίρετα να καταργήσει
τον Οργανωτικό Γραμματέα, που σύμ-
φωνα με το Καταστατικό είναι υπεύθυ-
νος για την οργάνωση του Συνεδρίου και
να αναθέσει την οργάνωση σε Επιτροπή,
η οποία δεν συνεδρίασε ποτέ με αποτέ-
λεσμα να υπάρχει τέτοια ανοργανωσιά
που στην αίθουσα του Συνεδρίου οποι-
οσδήποτε περαστικός μπορούσε να μπει
και να παρουσιάζεται σαν Σύνεδρος.
Τουλάχιστον ας καλούσαν τον Αναπλη-
ρωτή Οργανωτικό Γραμματέα.

Στο Συνέδριο πήγαμε με την εισή-
γηση του Προέδρου της Συνομοσπον-
δίας που μας έδωσε την προηγούμενη
ημέρα του Συνεδρίου κατά παράβαση

του Καταστατικού που έπρεπε να έχει δοθεί στα μέλη του
Δ.Σ. δύο (2) μήνες πριν το Συνέδριο. Είχε και συνέχεια όμως,
γιατί λίγα λεπτά πριν την έναρξη των εργασιών, μας εδόθη και
δεύτερη εισήγηση από τον Γενικό Γραμματέα και με ρητή
εντολή, το Δ.Σ. που θα προκύψει μετά τις εκλογές να έχει
διάρκεια το πολύ ένα (1) έτος αφού κάνει πρώτα τροποποί-
ηση του Καταστατικού της Συνομοσπονδίας αδιαφορώντας

αν το Συνέδριο δεν ήταν καταστατικό αλλά εκλογοαπολογι-
στικό. Και το κυριότερο, με ποιο δικαίωμα το απερχόμενο
Δ.Σ. θα καθόριζε την διάρκεια ζωής του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου;

Το Σωματείο μας για να δείξει ότι σαμποτάρει την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε συμμετείχε στο Συνέδριο και εξέφρασε τις απόψεις
του. Το παρήγορο είναι ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο

έχουν εκλεγεί αξιόλογοι συνάδελφοι με
γνώσεις και όρεξη για δουλειά, όπως δεί-
χνουν τα πρώτα δείγματα, που αν τους
αφήσουν θα επιτύχουν στο έργο τους. 

Εμείς από την πλευρά μας, σαν Σω-
ματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ τους ευχό-
μαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και τους
διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε στο
πλευρό τους, αρκεί να μας θεωρούν ισό-
τιμο μέλος της Συνομοσπονδίας και γι’
αυτό άλλωστε συμμετέχουμε στην Διοί-
κηση με τον Αντιπρόεδρο του Σωματεί-
ου μας Δημήτρη Γεωργίου στην θέση
του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και
με τον συνάδελφο και μέλος του Σωμα-
τείου μας στο 31μελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο.

ΝΕΟ Δ. Σ.
Στις 11 Ιουνίου 2012 συνεδρίασε το 31μελές Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., εξέ-

λεξε πρώτα την 17μελή Επιτροπή και μετά το νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Ο Αντιπρόεδρος
του Σωματείου μας Δημήτρης Γεωργίου εξελέγη Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αποτελείται από τους:

Πρόεδρος Μουλίνος Νικόλαος
Αναπληρωτής Γραμματέας Δημητρόπουλος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας Βογιατζής Πέτρος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Γεωργίου Δημήτριος
Γραμματέας Οικονομικού Νιάρχος Γεώργιος
Αναπλ. Γραμματέας Οικονομικού Σβουρδάκος Γεώργιος
Γραμματέας Οργανωτικού Γκούμας Παράσχος
Αναπλ. Γραμματέας Οργανωτικού Τουμπανάκης Χρήστος

Ομιλία του Προέδρου του Σωματείου μας
Ρουσιά Ευθύμη στο Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Αγαπητοί Σύνεδροι απόμαχοι της εργασίας, όπως
γνωρίζετε όλοι στόχοι και φιλοδοξία όλων μας με την
Ίδρυση της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξι-
ούχων Ελλάδας ήταν να συσπειρωθούν όλοι οι Συνταξι-
ούχοι και οι ηλικιωμένοι της πατρίδας μας έξω και μα-
κριά από την οποιαδήποτε κομματική ή παραταξιακή
επιρροή ή κατεύθυνση σε ένα τριτοβάθμιο όργανο. Και με
τη δύναμη και τους αγώνες μας να ακουστεί η φωνή μας,
να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα κοινά προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουμε, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συντάξεις
μας. Η Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή μας περί-
θαλψη που σε πάρα πολλές περιπτώσεις βρίσκονταν σε
απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.

Είμαστε όμως αφελείς γιατί πιστεύαμε ότι θα τα
πετύχουμε όλα αυτά ιδρύοντας την Συνομοσπονδία Συν-
ταξιούχων και πιστεύαμε ότι θα ξημερώσει μία άλλη μέ-
ρα για τους απόμαχους της εργασίας, για όλους εμάς που
για τριάντα, τριανταπέντε και σαράντα χρόνια προσφέρα-
με στο κοινωνικό σύνολο, δουλέψαμε με αυταπάρνηση
κάτω από αντίξοες συνθήκες και περιστάσεις, με μισθούς
πείνας τολμώ να πω πολλές φορές, με διώξεις, με εξο-
ρίες, με φυλακίσεις, με απολύσεις γιατί τόλμησαν όλοι
αυτοί να έχουν άποψη μη αρεστή στους κρατούντες χω-
ρίς δυστυχώς η προσφορά μας να έχει εκτιμηθεί από την
πολιτεία.

Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει άσπρη μέρα αν όχι για
μας, τουλάχιστον για τους μετά από εμάς και θα φανεί
κάποια αχτίδα φωτός μέσα από το σκοτεινό τούνελ που
μας έχουν βάλει σήμερα να πληρώσουν οι Μισθωτοί και
οι Συνταξιούχοι τα εγκλήματα των πολιτικών.

Δυστυχώς κύριοι Σύνεδροι, οι Συνταξιούχοι και οι
ηλικιωμένοι σήμερα αντιμετωπίζονται σαν δεύτερης κα-
τηγορίας πολίτες, υποβαθμισμένοι και χωρίς καμία επιρ-
ροή στην κοινωνία, σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό και
κοινωνικό.

Κάναμε το ιστορικό βήμα για την δημιουργία της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλά-
δας για να αλλάξουμε την ποιότητα ζωής της τρίτης ηλι-
κίας.

Η ποιότητα ζωής των συνταξιούχων και των ηλι-
κιωμένων εξαρτάται από την αναγνώριση και διασφάλι-
ση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Του δικαιώματος στις υπηρεσίες υγείας και κοι-
νωνικής φροντίδας. Του δικαιώματος σε συνταξιοδότη-
ση. Του δικαιώματος εγγύησης του συνταξιοδοτικού ει-
σοδήματος. Του δικαιώματος σε ένα ελάχιστο εισόδημα
ενάντια στην φτώχεια και την περιθωριοποίηση.

Η ίδρυση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είχε επίσης σκοπό να διεκ-
δικήσει την διασφάλιση και εμβάθυνση του κοινωνικού
διαλόγου. Να διεκδικήσει το δικαίωμα της ενεργητικής
συμμετοχής των συνταξιούχων με την αναγνώριση από
την Πολιτεία και τα κόμματα του δικού της ρόλου στο πε-

δίο των αποφάσεων που την αφορούν.
Συνάδελφοι απόμαχοι της δουλειάς, ζούμε μία

μαύρη οικονομική περίοδο που συνεχώς φοβίζει και τρο-
μάζει ιδιαίτερα τους ανήμπορους να αντιδράσουν, συν-
ταξιούχους και ηλικιωμένους. Ακούμε, βλέπουμε και
διαβάζουμε ότι δισεκατομμύρια Ευρώ διατίθενται σε διε-
θνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, χορηγούνται απλό-
χερα σε τράπεζες και χρηματιστές για να σωθούνε αυτοί
που έχουν και κατέχουν και να πεθάνουν οι συνταξιού-
χοι. Η κρίση στην χώρα μας έχει απλωθεί παντού και
προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς στην πραγματική οι-
κονομία. Στον χώρο της παραγωγής, των υπηρεσιών και
παρασύρει εκτεταμένες κατηγορίες επαγγελματικών
δραστηριοτήτων σε παύση εργασιών, κλείσιμο επιχειρή-
σεων με δραματικές, κοινωνικές και οικονομικές επι-
πτώσεις.

Η υποβάθμιση της εργασίας, μισθολογικά, εργα-
σιακά, ασφαλιστικά, έχει οδηγήσει σε όρους και συνθή-
κες εργασίας που θυμίζουν εποχές του άγριου καπιταλι-
σμού και της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης.

Καθημερινά εξάλλου στα Μ.Μ.Ε παρακολουθούμε
δελτίο παύσης εργασιών σε μεγάλες και μικρές επιχει-
ρήσεις. Καθημερινά ακούμε τους εκπροσώπους των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα μας (εμπόριο, οι-
κοδομή, τουρισμός, υπηρεσίες, μικρές βιοτεχνίες κ.α.)
να προειδοποιούν ότι ο χορός του Ζαλόγγου δεν έχει τε-
λειωμό. Οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωτικά
την ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί είναι απούσες. Τα πολι-
τικά κόμματα κατώτερα των περιστάσεων και η χώρα μας
είναι καράβι ακυβέρνητο στον ωκεανό με 12 μποφόρ.

Γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι απολύσεις
θα δημιουργήσουν εκρηκτικό κοινωνικό μείγμα. Δεν
έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι οι στυλοβά-
τες της Ελληνικής οικονομίας, συνθλίβονται από την χιο-
νοστιβάδα της ύφεσης στην οικονομία και από την έλ-
λειψη ρευστότητας.

Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι δανειολήπτες
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και εξοργίζονται όταν αυ-
τοί που χρωστούν ψίχουλα δεν έχουν την συμπαράστα-
ση του κράτους και οι άλλοι, τράπεζες και χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα, που χρωστούν δυσανάλογα πολλά να
προστρέχει το κράτος με σανίδα σωτηρίας πολλά δισε-
κατομμύρια Ευρώ. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι
συνταξιούχοι και οι ηλικιωμένοι στριμώχνονται συνεχώς
και η πλειοψηφία των έχει περάσει το κατώφλι της φτώ-
χειας.

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν χά-
σει την μπάλα. Έχουν χάσει την ταυτότητα της ηθικής και
της πολιτικής. Η αξιοπιστία των στην διαχείριση των οι-
κονομικών και κοινωνικών θεμάτων της χώρας έχει κα-
τρακυλήσει στον πάτο. Όλα βουλιάζουν. Οι κυβερνήσεις

έχουν αποτύχει παταγωδώς στους οικονομικούς αυτο-
σχεδιασμούς, σε βαθμό που να σχεδιάζουν κάθε μήνα
και έναν προϋπολογισμό χωρίς εφαρμογές. Όλα είναι
ρευστά σαν την κινούμενη άμμο.

Σε μια περίοδο που ενδιαφέρονται πώς να δώσουν
πακτωλούς χρημάτων στις τράπεζες και τους χρηματι-
στές εμείς οι συνταξιούχοι και ηλικιωμένοι πρέπει να φέ-
ρουμε στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής το κοινωνικό
ζήτημα και την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.
Υπάρχει έλλειμμα στην πολιτική και κοινωνική μας δη-
μοκρατία.

Αγαπητοί Σύνεδροι, αυτή την στιγμή η ακρίβεια και
η φτώχεια δεν χτυπάει την πόρτα μας αλλά βρίσκεται μέ-
σα στο σπίτι μας με το κλειδί που έδωσαν οι ανίκανοι κυ-
βερνώντες της πατρίδας μας. Όλοι έχουμε παιδιά άνερ-
γα, το εισόδημά μας έχει μειωθεί, οι συντάξεις μας έχουν
λεηλατηθεί. Η ακρίβεια, τα δάνεια, οι κάρτες, τα έξοδα σε
φάρμακα και ασθένειες μας πνίγουν.

Όλοι οι ασφαλιστικοί νόμοι μας τρομάζουν γιατί
περιορίζουν συνεχώς τα δικαιώματά μας.

Οι κυβερνώντες αντί να ασχολούνται με τα προ-
βλήματα της κοινωνίας έχουν τους δικούς τους καημούς
να ψαρεύουν κουκιά σε θολά νερά. 

Η οργή της κοινωνίας έχει φτάσει στα όρια και λέ-
ει μέχρι εδώ δεν πάει άλλο.

Σ’ αυτή την θλιβερή κατάσταση που μας γεμίζει
απελπισία θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια;

Δεν θα αγωνιστούμε να την αλλάξουμε;
Να καταδικάσουμε τις πολιτικές και τις πρακτικές

που μας βάζουν στο περιθώριο.
Είναι ώρα να ξεσηκωθούμε με πραγματική αιτία.
Ήρθε η ώρα να αγωνισθούμε για να αλλάξουμε τη

ζωή μας. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. 
Να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε όλους τους

αντιεργατικούς ασφαλιστικούς νόμους.
Να δυναμώσουμε την Συνομοσπονδία μας και να

διεκδικήσουμε το δικαίωμα της συμμετοχής και της δια-
βούλευσης για τις αποφάσεις που μας αφορούν όπως οι
αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, το προνοιακό  σύ-
στημα και γενικότερα στην ποιότητα ζωής του συνταξι-
ούχου και του ηλικιωμένου.

Να διεκδικήσουμε την αναγνώριση του συνταξι-
ουχικού κινήματος, από το κράτος, τα κόμματα, τις συν-
δικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, ως μία ση-
μαντική και κοινωνική και πολιτική συνιστώσα στις εξε-
λίξεις στον τόπο μας, γιατί ο συνταξιούχος και ο ηλικιω-
μένος αποτελεί το πεδίο όπου καθρεπτίζεται το κοινωνι-
κό κράτος και ο πολιτισμός μιας κοινωνίας για κοινωνι-
κή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Την εγγύηση και διασφάλιση από μέρους της Πο-
λιτείας των μέσων για να ασκούν οι συνταξιούχοι τα συν-
ταγματικά θεμελιωμένα κοινωνικό-ασφαλιστικά τους δι-

καιώματα.
Την βελτίωση του προνοιακού συστήματος και την

ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών
υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Την διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων στην βά-
ση των αρχών και αξιών του κοινωνικού κράτους και της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης των γενεών
και της κοινωνικής συνοχής.

Τον οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό
του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι που να είναι βιώσι-
μο και αποτελεσματικό.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να μην εφαρ-
μοσθούν οι τελευταίοι αντεργατικοί νόμοι που διέλυσαν
τα ταμεία μας και μείωσαν δραματικά τις συντάξεις μας.

Όλοι οι συνταξιούχοι πρέπει να οργανωθούν και
να διεκδικήσουν όσα τους στέρησαν αυτοί που τάχθηκαν
να είναι προστάτες και συμπαραστάτες και όχι λήσταρχοι.
Στο χέρι μας είναι εάν θέλουμε να περισώσουμε κάτι από
αυτά που με μόχθο αποκτήσαμε μετά από 30-35 και 40
χρόνια σκληρής δουλειάς.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, μέλη
της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων
Ελλάδος, σαν μεγάλοι στην ηλικία που είμαστε όλοι μας
και ώριμοι πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας
και να δούμε τι κάναμε σωστό και τι λάθος μετά την λαμ-
πρή τελετή του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου που μας λάμ-
πρυνε και τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Αυτή
όμως η τελετή φόβισε αρκετούς και δεν μας πήραν με
καλό μάτι.

Πρώτον φόβισε την ίδια την Πολιτεία γιατί εάν η
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έκανε πραγματικότητα τις εξαγγελίες της θα
ήταν ένα ανάχωμα στα σχέδια των κυβερνώντων αυτής
της χώρας, θα μας είχαν κάθε μέρα στα πόδια τους και
αυτό δεν το ήθελαν με καμία δύναμη.

Φόβισε την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλά-
δος γιατί μας θέλουν μόνο για χειροκροτητές και όχι για
ισόβαθμους συνομιλητές. Και από την άλλη πλευρά και
εμείς οι ίδιοι έχουμε τεράστιες ευθύνες γιατί δεν εργα-
στήκαμε όπως πρέπει σαν Συνομοσπονδία αλλά προ-
σπαθήσαμε μέσω της Συνομοσπονδίας να προβληθούμε
σαν Ομοσπονδίες και Πανελλαδικά Σωματεία αλλά και
σαν πρόσωπα.

Αγαπητοί Σύνεδροι, όταν κάτι δεν πάει καλά σε μία
Διοίκηση το βάρος της ευθύνης βαραίνει όλους, τον κα-
θένα από την θέση που κατέχει. Αναλόγως όπως και μία
επιτυχία είναι για όλους και όχι για άτομα. Κάναμε λάθη
τα οποία λάθη εύχομαι να μην τα επαναλάβει η επόμενη
Διοίκηση που θα προκύψει.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Σωματείου μας Δημήτρη Γεωργίου
Λαμβάνοντας τον λόγο κατά την διάρκεια του 2ου

Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου, ο Αντιπρόεδρος του
Σωματείου μας Γεωργίου Δημήτρης από το βήμα του Συ-
νεδρίου κατήγγειλε την προσπάθεια του πρώην Γραμμα-
τέα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Πλιάκου Ιγνάτιου, να μετατρέψει το
Συνέδριο από εκλογοαπολογιστικό σε καταστατικό. Η ει-
σήγηση που κατέθεσε την τελευταία στιγμή χωρίς να
υπάρχει στην ημερήσια διάταξη ήταν απαράδεκτη όχι μό-
νο από άποψη δεοντολογίας του Συνεδρίου αλλά και πα-

ράνομη, διότι παραβίαζε το καταστατικό και συγκεκρι-
μένα το άρθρο 15, παρ. 1, το άρθρο 17, παρ. 1 και το άρ-
θρο 26 που ορίζει υπεύθυνο για το Συνέδριο τον Οργα-
νικό Γραμματέα, που στην δεδομένη στιγμή ήταν ο Πρό-
εδρος μας κ. Ρουσιάς Ευθύμιος.

Σκοπίμως παρακάμφθηκε από μία επιτροπή Συνε-
δρίου η οποία ήταν εκτός καταστατικού.

Μεταξύ του μέλους μας Γεωργίου Δημητρίου και
του πρώην Γραμματέα έγινε εύλογος διάλογος από το

βήμα του Συνεδρίου όπου δήλωσε στους Συνέδρους πώς
να εφαρμοστεί η εισήγηση του κ. Πλιάκου, το Σωματείο
μας θα καταφύγει στην Δικαιοσύνη, καταλογίζοντας και
ποινικές ευθύνες.

Θα ζητήσει την ακύρωσή του Συνεδρίου ως παρά-
νομο και θα ζητήσει τον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής
για την διεξαγωγή νέου Συνεδρίου.

Μετά τις εκλογές το σώμα επέλεξε μια πολύ σο-
βαρή Διοίκηση, Πρόεδρο, Γραμματέα και Αντιπρόεδρο,

που τουλάχιστον στα πρώτα της βήματα την κρίνουμε θε-
τικά.

Έχει την δυνατότητα και την διάθεση να βγάλει την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από το τέλμα που βρίσκεται.

Εμείς από την πλευρά μας θα την βοηθήσουμε με
όλες μας τις δυνάμεις, γιατί πιστεύουμε στον θεσμό και
ζητούμε από τους άλλους να πράξουν το ίδιο ή τουλάχι-
στον να μην της βάλουν “τρικλοποδιές.”

Λίγα λόγια για την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Μετά τα απαράδεκτα, αντιδεοντολογι-
κά και αντισυνδικαλιστικά που συνέβη-
σαν κατά την διάρκεια του 2ου Εκλογο-
απολογιστικού Συνεδρίου της Ανωτάτης
Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων
Ελλάδας, άρχισε να διαφαίνεται φως
στον ορίζοντα με τη νέα Διοίκηση που
ανέλαβε.

Το Σωματείο μας εύχεται καλή επιτυ-
χία στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει
το νέο Προεδρείο που όπως φαίνεται
από τις πρώτες του κινήσεις έχει την διά-
θεση να πράξει έργο, διαβεβαιώνει δε
ότι θα είναι στο πλευρό της Διοίκησης
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με όσες δυνάμεις διαθέτει
αρκεί να μας υπολογίζουν σαν ισότιμο
μέλος της Συνομοσπονδίας.

Η Διοίκηση

Άρθρο του
Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Στα ίδια δεδομένα
Τελικά, το διαφορετικό και με στοιχεία βάσιμης ελπίδας ή,

έστω, και περιορισμένης σιγουριάς, δεν προέκυψε από τις προ-
γραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ούτε, βέβαια, μπορεί να
γίνει λόγος για νέα πρόταση που θα μπορούσε έστω και στα-
διακά να διαφοροποιήσει την σημερινή οικονομική κατάσταση
των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών και φυσικά
των συνταξιούχων. Προσπάθειες ωραιοποίησης έγιναν με
στρογγυλεμένες τις υποσχέσεις. Πολλές κι ανέξοδες ρητορείες,
μπόλικη διάθεση κατανόησης και άλλα, γνωστά «συναφή», με
την ουσία να παραμένει σταθερή και αμετακίνητη. Το βιοτικό
μας επίπεδο παραμένει και μάλλον θα παραμείνει σε τροχιά εν-
τεινόμενης …ύφεσης! Οι όποιες προοπτικές βελτίωσης δείχνουν
ανύπαρκτες και τα θετικά μελλούμενα ορίζονται –αν τελικά έρ-
θουν!- σε βάθος απροσδιόριστου χρόνου και κάτω από πολλές
προϋποθέσεις. Η σημερινή κατάσταση μπορεί να οριστεί αδιέ-
ξοδη ή τραγική για τους συναδέλφους. Ωστόσο, κανένας καλό-
πιστος παρατηρητής δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τα σημαντι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα στην οικονομία, σε
πολιτικό επίπεδο και στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο πλαί-
σιο, πιθανόν, άλλων επιλογών. Η πολιτική λιτότητας, όμως, που
εφαρμόστηκε, και που φαίνεται θα συνεχιστεί, έγινε σε συνθή-
κες μιας περίεργης μονομέρειας σε βάρος συγκεκριμένων κοι-
νωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των μισθωτών και των συνταξι-
ούχων, έχει σαν αποτέλεσμα να εντείνει τις κοινωνικές διακρί-
σεις, να θέσει σε σκληρή δοκιμασία την κοινωνική συνοχή, να
αυξήσει τα αδιέξοδα και να καθορίσει το άμεσο μέλλον χωρίς
προοπτικές και ελπίδα. Από την άλλη μεριά, το συνδικαλιστικό
κίνημα βρίσκεται στη γωνία, απαξιωμένο, σχεδόν ανενεργό ή
αναποτελεσματικό. Η συνδικαλιστική πράξη έπαψε να εντάσσε-
ται στο πλαίσιο διεργασιών κοινωνικών ισορροπιών και η φωνή
της, τώρα, γίνεται όλο και πιο αδύναμη αφού και ο κοινωνικός
περίγυρος της έχει, «εν πολλοίς», γυρίσει την πλάτη. Αλλά, αν
αυτή είναι η πραγματικότητα, οφείλουμε να την αναγνωρίσου-
με, (όχι, όμως να την αποδεχθούμε παθητικά!) διότι αυτό ση-
μαίνει ρεαλισμός. Είμαστε υποχρεωμένοι, τόσο ως άτομα όσο
και ως συνδικαλιστικό κίνημα να κινηθούμε με διαφορετικό τρό-
πο προσέγγισης των προβλημάτων, με ψυχραιμία, υπομονή και
επιμονή για την εξεύρεση θετικής λύσης. Πρέπει να καταφέ-
ρουμε, με άλλες παραμέτρους, μια νέα επανεκκίνηση. Είναι
ανάγκη να ορίσουμε διαφορετικές επιλογές και πολιτικές. Επι-
βάλλεται, από τα πράγματα, να κινηθούμε, άμεσα μεν, αλλά σε
διαφορετική κατεύθυνση, με τεκμηριωμένες απόψεις και θέ-
σεις, με ρεαλισμό και ψυχραιμία, με επιμονή και υπομονή και
μακριά από τα χθεσινά ξεπερασμένα καλούπια. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε
(Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος) οφεί-
λει να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, άμεσα, ενεργά, και ΣΥ-
ΝΟΛΙΚΑ, προκειμένου η δράση της να γίνει αποτελεσματική και
χρήσιμη. Θα προχωρήσουμε χωρίς μεγαλοστομίες, αποκομμέ-
νοι από παλαιού τύπου συνταγές ή σκόπιμης και κοντόφθαλμης
υποσχεσιολογίας, στο πλαίσιο της σημερινής, σκληρής, πραγ-
ματικότητας, με όπλο και δύναμη ότι απορρέει από την ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ μας και θα είναι παρούσα και πρώτη σε ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, με
την πεποίθηση ότι «τίποτα δεν εμπνέει περισσότερο από την
αλήθεια!» και το Δίκιο, να προσθέσω εγώ.

Υ.Γ. Να συγχαρώ τους συναδέλφους για τις προσπάθειες τους
για τα νέα τους Γραφεία και ακόμα να εκφράσω τον θαυμασμό
μου για του Μουσείο σας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και
στον Πρόεδρο, ειδικά για την αγάπη και το πάθος του στο δύ-
σκολο έργο του!

Νικόλαος Κ. Μουλίνος
Πρόεδρος Α.Γ.Σ.Σ.Ε
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ΤΙ ΖΗΤΟΥΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
1ον: Την άμεση κατάργηση των

νόμων 3845/2010, 3863/2010,
3865/2010, 3896/2011, 3996/2011 και
4024/2011 την επαναχορήγηση των
δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, Επι-
δόματος Αδείας, την κατάργηση της
επιβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλ-
ληλεγγύης και την χορήγηση ουσια-
στικών αυξήσεων που θα αναπληρώ-
νουν το χαμένο εισόδημα μας.

2ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανε-
ξέλεγκτες ανατιμήσεις στα είδη πρώ-
της ανάγκης, τη μείωση της φορολο-
γίας, τη μείωση στα φάρμακα και
στην αναβάθμιση της Ιατρικής και
Νοσοκομειακής μας Περίθαλψης.

3ον: α) Να στελεχωθούν άμεσα
οι Υπηρεσίες της Υγειονομικής Υπη-
ρεσίας των ΗΣΑΠ με το απαιτούμενο
Ιατρικό και υπαλληλικό προσωπικό,
να εξοφλούνται έγκαιρα από το ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ όλες οι δαπάνες και λογαρια-
σμοί σε Νοσοκομεία, Διαγνωστικά
Κέντρα, Γιατρούς και Φαρμακευτι-
κούς Συλλόγους, για να μην ταλαι-
πωρούνται οι ασφαλισμένοι του Τα-
μείου Υγείας και κύρια οι συνταξιού-
χοι οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας
και με σοβαρά προβλήματα υγείας.

β) Οι ημέρες ασθένειας των ερ-

γαζομένων και των αποσπασμένων
από τις ΣΤΑ.ΣΥ-ΗΣΑΠ σε άλλες υπη-
ρεσίες να πληρώνονται από τις
ΣΤΑ.ΣΥ-ΗΣΑΠ και όχι από το Ταμείο
Υγείας.

γ) Να επαναχορηγηθεί η Εισφο-
ρά του 6% που παράνομα περικόπηκε
και έχει δημιουργήσει σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα στο Ταμείο.

δ) Οι εργαζόμενοι και οι συνταξι-
ούχοι στην ΑΜΕΛ (Μετρό) και ΤΡΑΜ
να ασφαλιστούν στο Ταμείο Αλληλο-
βοήθειας Προσωπικού (ΤΑΠ-ΗΣΑΠ)
αφού και με το νόμο 3920/2011 απο-
τελούμε μια εταιρία τις Σταθερές
Συγκοινωνίες ΣΤΑ.ΣΥ.

4ον: Για λόγους ισονομίας και
κοινωνικής δικαιοσύνης τη δύσκολη
αυτή περίοδο που διανύουμε, να κα-
ταργηθούν όλοι οι Νόμοι, τα Διατάγ-
ματα και οι Αποφάσεις με τις οποίες
έχουν κατά καιρούς θεσπιστεί προ-
νόμια και διευκολύνσεις στα κόμμα-
τα και σε όλους τους εν ενεργεία και
πρώην βουλευτές όλων των κομμά-
των και να μειωθούν οι βουλευτικές
έδρες σε 200.

Όταν ψηφίζονται νόμοι και ζη-
τούνται θυσίες από τους συνταξιού-
χους και τους εργαζόμενους, οι

βουλευτές και τα κόμματα δεν μπο-
ρούν να αποτελούν εξαίρεση γιατί
τότε είναι πρόκληση.

5ον: Την άμεση συνάντηση με
τους Κυβερνητικούς παράγοντες
τους Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου
να συζητήσουμε τα προβλήματα που
απασχολούν τις 2.100 οικογένειες
των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.

6ον: Την άμεση χορήγηση των
εξόδων κηδείας σε όλους τους δι-
καιούχους και να ελεγχθούν όσοι
έχουν την ευθύνη για την μη εφαρ-
μογή του Νόμου μέχρι σήμερα.

7ον: Την άμεση έκδοση όλων των
οριστικών συντάξεων και την παρα-
δειγματική τιμωρία σε όσους έχουν
ευθύνη για τις καθυστερήσεις αυτές,
που είναι έξω και μακριά από τις
επανειλημμένες δηλώσεις του Διοι-
κητή του ΙΚΑ κ. Σπυρόπουλου ότι οι
συντάξεις θα απονέμονται εντός
τριών μηνών.

8ον: Ζητάμε ακόμα:
α) Την παραδειγματική τιμωρία

και τη δήμευση των περιουσιακών
στοιχείων σε όσους αποδεδειγμένα
έχουν ευθύνη για την οικονομική κα-
τάσταση της Πατρίδας μας και έχουν

χρηματιστεί.
Και να σταματήσουν όχι μόνο οι

Σταθερές Συγκοινωνίες ΣΤΑ.ΣΥ-
ΗΣΑΠ αλλά όλοι οι Δημόσιοι Οργανι-
σμοί και Εταιρίες, να επιβαρύνονται
με τους μισθούς και υπερωρίες απο-
σπασμένων υπαλλήλων τους σε γρα-
φεία πολιτικών και Υπουργείων.

β) Την οικονομική στήριξη για
την εύρυθμη και καθημερινή λει-
τουργία του Μουσείου μας και την
άμεση εγγραφή του στα Μητρώα του
Υπουργείου Πολιτισμού, από τη στιγ-
μή που έχουμε συμπληρώσει τον
σχετικό φάκελο και έχουμε υποβάλ-
λει όσα στοιχεία μας ζητήθηκαν, πριν
και μετά την επέκτασή του.

γ) Ο υπολογισμός συντάξεων λό-
γω θανάτου στις χήρες να γίνεται στο
70% επί της σύνταξης που ελάμβανε ο
αποβιώσας σύζυγος και όχι στο 60%
όπως γίνεται με τους συνταξιούχους
του ΙΚΑ.

δ) Την επαναχορήγηση του επι-
δόματος Εθνικής Αντίστασης σε
όλους τους αναγνωρισμένους Αγωνι-
στές της Εθνικής Αντίστασης, ως ελά-
χιστη προσφορά για όλους εκείνους
που αγωνίστηκαν ενάντια των Γερμα-
νών κατακτητών.

Που εστάλη το Ψήφισμα της
Γενικής Συνελεύσεως του
Σωματείου μας που έγινε

στις 6 Μαρτίου 2012
1. Στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιο Παπανδρέου
2. Στον Πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαμαρά
3. Στην Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε κα. Αλέκα Παπαρήγα
4. Στον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη
5. Στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του

ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα
6. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη

Κουβέλη
7. Στον Πρόεδρο του Άρματος Πολιτών κ. Γιάννη Δημαρά
8. Στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
9. Στον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γρηγόρη Νιώτη
10. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη
11. Στον Υπουργό Μεταφορών κ. Μάκη Βορίδη
12. Στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Παύλο Γερουλάνο
13. Στον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστο Πρωτόπαππα
14. Στον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Απόστολο Κακλαμάνη
15. Στον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Λιντζέρη
16. Στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρο Δρίτσα
17. Στον Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Γιάννη Τραγάκη
18. Στον Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Αναστάσιο Νεράντζη
19. Στον Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
20. Στον Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Νίκο Νικολόπουλο
21. Στον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο
22. Στον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Χρήστο Μπουρσανίδη
23. Στην Διευθύντρια του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

κα. Αναστασία Τερζή

Η απάντηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Κουτρουμάνη
Θέμα: Θέματα Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Απαντώντας στη με αριθ. 3507/2-4-2012 αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή
των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος, σχετικά με το από 6/3/2012 Ψή-
φισμα της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και όσον αφο-
ρά στα αναφερόμενα σε αυτό θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνω-
ρίζουμε τα επόμενα:

Η πολιτεία, όπως είναι γνωστό, μετά την ψήφιση του ν. 3845/2010 «Μέτρα για
την εφαρμογή της στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώ-
νης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α 65) έχει αναλάβει την
υποχρέωση λήψης συγκεκριμένων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής προ-
κειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώ-
ρας. Βασικός στόχος είναι η διαφύλαξη του υπάρχοντος ασφαλιστικού κεφαλαί-
ου και η καταβολή συντάξεων στο πλαίσιο ενός εξορθολογισμένου συστήματος.

Με τις διατάξεις των παρ. 10-14 του άρθρου τρίτου του ανωτέρω νόμου λαμ-
βάνονται ειδικότερα μέτρα που αφορούν στον καθορισμό των δώρων εορτών και
του επιδόματος αδείας των συνταξιούχων και βοηθηματούχων των φορέων κοι-
νωνικής ασφάλισης της χώρας.

Ειδικότερα καθορίζεται ότι τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας καταβάλ-
λονται μόνον εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του και
το ποσό της μηνιαίας σύνταξής του (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμε-
νων στον νόμο ποσών δώρων και επιδόματος αδείας) δεν υπερβαίνει το ποσό των
2.500 ευρώ. Το ύψος τους καθορίζεται σε 400 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων και
σε 200 ευρώ για καθένα από τα δώρα Πάσχα και επίδομα αδείας. Παράλληλα,
λαμβάνεται ειδική μέριμνα (τόσο με την παρ. 11 του εν λόγω άρθρου όσο και με τη
με αριθμ. Φ8000/14254/1097/6-7-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1033Β) για ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες (συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, ανήλικα παιδιά-δικαιούχοι λόγω θανάτου
κλπ.), οι οποίες εξαιρούνται από το ανωτέρω ηλικιακό όριο.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτι-
κές ρυθμίσεις-ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια-
τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015» προβλέπονται συγκεκριμένες μειώσεις επί του ποσού των κύριων
συντάξεων, που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον υπερβαίνουν
ένα συγκεκριμένο ποσό, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών δημοσιονομικών αναγ-
κών της χώρας και της δεινής οικονομικής κατάστασης συγκεκριμένων ασφαλι-
στικών φορέων.

Περαιτέρω, για συγκεκριμένους φορείς επικουρικής ασφάλισης που αν-
τιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα, με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4
του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) προβλέπεται μείωση –πέραν των μει-
ώσεων που εισήγαγε το άρθρο 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152)- από 1/1/2011, των
επικουρικών συντάξεων, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των φο-
ρέων και την ομαλή συνέχιση καταβολής των επικουρικών συντάξεων.

Παράλληλα, στο ίδιο ως άνω πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η
χώρα μας, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιο-
δοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονί-
ου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (Α 40) προβλέπεται περαιτέρω μείωση των κύ-
ριων και επικουρικών συντάξεων».

Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρέθη-
καν ορισμένες ευπαθείς κατηγορίες συνταξιούχων, όπως οι συνταξιούχοι παρά-
τετρά-πληγίας, απόλυτης αναπηρίας, οι συνταξιούχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3232/2004 κλπ.

Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιμερισμός της οικονομικής επι-
βάρυνσης από τις νέες μειώσεις σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προβλέπεται
ότι η παρακράτηση των αναδρομικών ποσών, που αντιστοιχούν στις συντάξεις της
περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου 2012, θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρ-
χής γενομένης από την σύνταξη του Μαΐου 2012.

Μετά την θέσπιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2606/1998,
δημιουργήθηκε ένα ενιαίο σύστημα αναπροσαρμογής των συντάξεων των συν-
ταξιούχων των Ειδικών Ταμείων, σύμφωνα με το οποίο οι συντάξεις και τα κα-
τώτατα όρια των συντάξεων που καταβάλλουν οι φορείς αυτοί αναπροσαρμόζον-
ται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης, όπως αυτή καθορί-
ζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Σκοπός των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι η εγκαθίδρυση ενιαίου συστήματος

αναπροσαρμογής των συντάξεων των συνταξιούχων όλων των Ασφαλιστικών Τα-
μείων. Στο πλαίσιο της λογικής των παραπάνω διατάξεων, εκδίδονται, άλλωστε, και
οι εκάστοτε αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Προστασίας για τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων των φο-
ρέων κοινωνικής ασφάλισης.

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3655/2008, με
τον οποίο εντάσσονται από 1-8-2008 στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ΤΣΠ-
ΗΣΑΠ, το ΤΣΠ-ΤΕ, το ΤΣΠ-ΕΤΕ, καθώς και οι κλάδοι σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, του
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και του ΤΑΠΑΕ-«Η ΕΘΝΙΚΗ», ορίζεται ότι οι συντάξεις και τα κατώτα-
τα όρια συντάξεων των συνταξιούχων των ανωτέρω εντασσόμενων ταμείων και
κλάδων ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 1 του πρόσφατα ψηφισθέντος
ν. 3655/2008 ένταξη του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, του ΤΣΠ-
ΤΕ, του ΤΣΠ-ΕΤΕ, του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και του ΤΑΠΑΕ - «Η ΕΘΝΙΚΗ» στον κλάδο σύντα-
ξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν διαφοροποιεί σε τίποτα το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
αναπροσαρμογής των συντάξεων, αφού ναι μεν ως προς το θέμα αυτό παραπέμπει
στις αυξήσεις των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην όμως και μέχρι την έναρξη ισχύος
του νόμου αυτού οι αυξήσεις των συντάξεων για όλους τους φορείς ασφάλισης μι-
σθωτών, καθορίζονταν ενιαία με βάση την εισοδηματική πολιτική.

Πέραν των ανωτέρω, σημειώνουμε ότι η Πολιτεία, προς διασφάλιση ενός
ανεκτού ορίου διαβίωσης των συνταξιούχων, γενικά, έχει καθιερώσει το θεσμό των
κατωτάτων ορίων σύνταξης, τα οποία αποτελούν εν μέρει μη ανταποδοτικές πα-
ροχές, δεδομένου ότι το τελικά χορηγούμενο ποσό σύνταξης, δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να υπολείπεται του εκάστοτε ισχύοντος, ανά κατηγορία ασφαλι-
στικού κινδύνου, κατωτάτου ορίου, μολονότι το εξαγόμενο δικαιούμενο ποσό, εν-
δεχομένως να υπολείπεται των εν λόγω ορίων.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 1976/91, καταργήθηκε η διά-
ταξη του άρθρου 14 του ν. 1648/1986, που προέβλεπε την καταβολή του ειδικού
επιδόματος 15%, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που προέβλεπε την χορήγηση τέ-
τοιου επιδόματος σε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Η κατάργηση του ειδικού αυτού επιδόματος έγινε χωρίς διάκριση των σχετι-
κών διατάξεων και ανεξάρτητα από το εάν είχε χορηγηθεί στους αγωνιστές Εθνικής
Αντίσταση προνομιακά (δηλαδή σωρευτικά με την προαγωγή τους) ή μόνο με την
μορφή της αποκαταστατικής παροχής. Η βούληση του νομοθέτη για την κατάργηση
όλων των επιδομάτων Εθνικής Αντίστασης, ανεξάρτητα από πού προβλέπεται η χο-
ρήγησή του, προβλέπεται όχι μόνο από το γράμμα της προαναφερόμενης διάταξης,
αλλά και από την εισηγητική έκθεση του νόμου, που αναφέρει ότι “καταργείται το
επίδομα που προβλέπεται από το άρθρο 14 του ν. 1648/1986 ή από οποιαδήποτε άλ-
λη διάταξη και παρέχεται στους μισθούς και στις συντάξεις των αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης που έχουν προσληφθεί σε θέσεις που καλύπτονται ασφαλιστικά από
όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς Κύριας Ασφάλισης, εκτός από το Δημόσιο και τα
ν.π.δ.δ. που ακολουθούν το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς συνταξιοδότησης”.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3655/2008 οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992
των εντασσόμενων στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων – με-
ταξύ των οποίων και το (πρώην) ΤΣΠ-ΗΣΑΠ υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και εξακολουθούν να διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότη-
σης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας
των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, όπως αυτές ισχύουν με τις γενικές δια-
τάξεις νόμων και τις διατάξεις του ν. 3655/2008. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές,
ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω θανάτου γίνεται σε ποσοστό 60% επί της σύν-
ταξης του /της συζύγου που απεβίωσε. Τροποποίηση των ανωτέρω διατάξεων δεν
αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεδομέ-
νης μάλιστα της οικονομικής κατάστασης του φορέα.

Όσον αφορά στο ιατρικό προσωπικό των υγειονομικών υπηρεσιών του κλά-
δου υγείας του ΗΣΑΠ, αυτό ανήκει στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΗΣΑΠ από την οποία και μι-
σθοδοτείται. Αυτήν την στιγμή, υπηρετούν τέσσερις (4) ιατροί στην Υγειονομική
Υπηρεσία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΗΣΑΠ, δηλαδή ένας (1) ιατρός εργασίας (ορθοπεδικός),
δύο (2) παθολόγοι (ένας (1) ελεγκτής και ένας (1) θεράπων), ένας (1) οδοντίατρος
(ελεγκτής). Επίσης, δύο (2) ιατροί παθολόγοι συνταγογραφούν κατά πράξη και πε-
ρίπτωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Ταμείου). Η δε πληρωμή
αυτών γίνεται κατά ένα μέρος από το ΤΑΠ-ΗΣΑΠ.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι της Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΗΣΑΠ,
δεκαπέντε(15) στον αριθμό, παράλληλα με το έργο τους στην Υγειονομική Υπηρε-
σία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΗΣΑΠ προσφέρουν, επίσης, εργασία και για το Ταμείο Ασθε-

νείας Προσωπικού ΗΣΑΠ, η δε μισθοδοσία αυτών βαρύνει την ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΗΣΑΠ.
Όσον αφορά στην ταχύτερη διεκπεραίωση των δαπανών του ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ση-

μειώνεται, ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά στο προσωπικό, αλλά και στο γεγονός
της μεγάλης μείωσης των εσόδων του Ταμείου την τελευταία διετία περίπου 40%,
σε συνδυασμό και με την ελλειμματική πορεία του Ταμείου (την τελευταία δεκαε-
τία) κατά την οποία είναι αναγκασμένο να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα του από το
απομείναν αποθεματικό. Οι ανωτέρω λόγοι δεν δίδουν στο Ταμείο πολλά περιθώ-
ρια για ταχεία εκκαθάριση των δαπανών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3655/208, το Ταμείο Συντάξεως Προσωπι-
κού ΗΣΑΠ, εντάχθηκε υποχρεωτικά από 01.08.2008 στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Στους σκοπούς του Ταμείου, ήταν και η χορήγηση εξόδων κηδείας σε πε-
ρίπτωση θανάτου συνταξιούχου αυτού και μετά την ένταξη, η εν λόγω παροχή βα-
ρύνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με το δεδομένο ότι, οι συνταξιούχοι του προαναφερόμενου
Ταμείου, καλύπτονται για παροχές υγείας από τον Τομέα Υγείας ΗΣΑΠ του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επιβαρύνεται με παροχές (έξοδα κηδείας) για τις οποίες δεν
εισπράττει εισφορές.

Με την θέσπιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011 (Α
171), ρυθμίστηκε το θέμα της απόδοσης των εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
στον επιμεληθέντα της κηδείας με την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστα-
τικών. Το αποδιδόμενο ποσό είναι αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος. 

Τα ποσά που καταβάλλει το Ίδρυμα για την παροχή αυτή μέσα στο έτος, ανα-
ζητούνται από τον Τομέα Ασθένειας ΗΣΑΠ, του ΤΑΥΤΕΚΩ μέσα στον Ιανουάριο
του επόμενου έτους της χορήγησης. Όπως μας γνώρισε η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
δεν έχουν υποβληθεί παράπονα ως προς την διαδικασία χορήγησης των εξόδων
κηδείας στους δικαιούχους του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού ΗΣΑΠ.

Όσον αφορά στην μη καταβολή του επιδόματος ασθένειας στους εργαζομέ-
νους ΗΣΑΠ όχι από το Ταμείο αλλά από την εταιρεία, από το εικοστό έκτο άρθρο του
ν. 2669/1998 (Α 283), προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες
στην περιοχή Αθηνών και Πειραιώς και Περιχώρων που απέχουν από την εργασία
τους λόγω ασθένειας, δικαιούνται κατά την διάρκεια της ασθένειας τους αποδοχές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του κύριου ασφαλιστικού φορέα.

Ειδικότερα, στους εργαζόμενους της εταιρείας ΗΣΑΠ που απέχουν από την
εργασία τους λόγω ασθενείας ή εργατικού ατυχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 21
του π.δ/τος 239/1986 (Α 117), ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ, χορηγεί επίδομα ασθένειας μέχρι έξι μήνες. Στην περίπτωση που η ασθέ-
νεια του εργαζόμενου διαρκεί πέραν των έξι μηνών λόγω εργατικού ατυχήματος,
χορηγείται επίδομα ασθένειας μέχρι να αποθεραπευτεί ή να συνταξιοδοτηθεί.

Η τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων, ώστε κατά τις ημέρες ασθε-
νείας να επιβαρύνεται η εταιρεία (ΣΤΑΣΥ ΗΣΑΠ Α.Ε.) και όχι ο Τομέας Ασθένειας
Προσωπικού ΗΣΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ, προϋποθέτει την τροποποίηση της εργατικής
νομοθεσίας που διέπει τους εργαζόμενους στην συγκεκριμένη εταιρεία.

Για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σας γνωρίζουμε ότι οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί χορηγούν στους ασφαλισμένους τους όλα τα φάρμακα
που είναι αναγκαία προς αποκατάσταση της υγείας τους και της ικανότητάς τους
προς εργασία και παρέχουν όλο το φάσμα των ιατρικών φροντίδων και των υπη-
ρεσιών υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις
πάσης φύσεως, ειδικές θεραπείες, συνήθη και ειδικά θεραπευτικά μέσα, προθέ-
σεις, καθώς και περίθαλψη σε πάσης φύσεως θεραπευτήρια, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στους επιμέρους κανονισμούς.

Πάντως βασικό μέλημα του Υπουργείου μας, είναι η διατήρηση της βιωσι-
μότητας των ασφαλιστικών οργανισμών, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων και κυρίως η διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα της κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και η χορήγηση ικανοποιητικού επιπέδου παροχών ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης σε όλους τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργα-
νισμών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κας. Γεν. Γραμματέα
2. Γραφείο κας. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
3. Δ/νση Διοίκησης

(Σχετ. Φ90023/7513/949/29-3-2012)
4. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης

(Σχετ. Φ90023/6923/249/23-3-2012)
5. Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας

(Σχετ. Φ900238593/1067/6-4-2012)
6. Δ/νση ΚΑΜ
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Στις 28 Ιουνίου έγιναν τα εγκαίνια των νέων γραφεί-
ων του Σωματείου μας στον Πειραιά που βρίσκονται στο
Μέγαρο ΗΣΑΠ, 1ος όροφος, γραφεία 19-20-21. 

Μετά τον καθιερωμένο Αγιασμό από τον Ιερέα του
Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος έγινε η προσφώνηση των
καλεσμένων από την Έφορο του Σωματείου κα. Φωτεινή
Κουλοβασιλοπούλου.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Σω-
ματείου και τον Πρόεδρο του Μουσείου του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καθώς και
των Προέδρων των Σωματείων Συνταξιούχων και Εργα-
ζομένων. Αμέσως μετά, δεξίωση στην Αίθουσα του Μου-
σείου και ξενάγηση στους νέους και παλιούς χώρους του
Μουσείου.

Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους:

Από την ΣΤΑΣΥ
1. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, συνάδελφος

κ. Κώστας Βασιλειάδης
2. Ο Αντιπρόεδρος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κ. Άρης Λιαροκάπης
3. Ο Τεχνικός Γενικός Διευθυντής της ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ,

συνάδελφος κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
4. Ο Γεν. Διευθυντής της ΣΤΑΣΥ / ΜΕΤΡΟ

κ. Γιάννης Στεφανής
5. Ο Γεν. Διευθυντής της ΣΤΑΣΥ / ΤΡΑΜ

κ. Παναγιώτης Χριστόπουλος
6. Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της ΣΤΑΣΥ

κ. Πάνος Παλούκης
Από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
7. Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μουλίνος
8. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Πέτρος Βογιατζής
9. Ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

κ. Μανώλης Βογιατζάκης
10. Η Γραμματέας κ. Ευαγγελία Γαϊτανίδη
Από τα Σωματεία των Εργαζομένων στους ΗΣΑΠ
11. Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Σταθούσης
12. Ο Γενικός Γραμματέας

κ. Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου
13. Ο Πρόεδρος Ηλεκτροδηγών Π. Παπακωνσταντίνου
14. Η Γραμματέας του Σωματείου

κα. Ειρήνη Καραγιάννη

Από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό ΗΣΑΠ
15. Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Κανελλόπουλος
Από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας ΤΑΥΤΕΚΩ
16. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υγειονομικής

Υπηρεσίας ΗΣΑΠ, συνάδελφος
κα. Ρουμπίνη Ανδριοπούλου

Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ
17. Ο Γραμματέας του Σωματείου

κ. Παράσχος Γκούμας
18. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Κώστας Κοντούλης
Από το Σωματείο Συνταξιούχων στα Πετρέλαια
19. Ο κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης
Από τους ΗΣΑΠ
20. Ο Διευθυντής Έλξης και Αποκλεισμού, συνάδελφος

κ. Γιώργος Σκούρας
21. Η Διευθύντρια Εκμετάλλευσης, συνάδελφος

κα. Αγγελική Ντόλκα
22. Η Διευθύντρια Γραμμής και Έργων, συνάδελφος

κα. Ιουλία Καμπάνη
23. Ο Αρχιμηχανικός, συνάδελφος κ. Γιάννης Αδάμος
24. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού,

συνάδελφος κ. Σπύρος Βασιλάκης
25. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος

Προσωπικού, συνάδελφος κ. Χρήστος Ευθυμίου

Από τους Συντελεστές της δημιουργίας του Μουσείου
26. Η κυρία Αντιόπη Πανταζή
27. Ο κύριος Λεωνίδας Μπαχάς
28. Η Αρχειονόμος κα. Φλώρα Αναστασίου
Από τους φίλους του Σωματείου και του Μουσείου
29. Ο κ. Παναγιώτης Καραμάνης
Ο νομικός Σύμβουλος του Σωματείου και του Μουσείου
30. κ. Λουκάς Αποστολίδης
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Σωματείου και του Μουσείου

31. κ. Θάνος Μανάσκος
Μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να παραβρεθούν:
Η Νομική Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ-ΗΣΑΠ
κα. Χρύσα Γρηγοριάδου
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
κ. Γεώργιος Δημητρόπουλος
και 
Η Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων
κα. Αναστασία Τερζή

Τι έχασαν οι Συνταξιούχοι από τα Δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα-Επίδομα αδείας από Σύνταξη κύρια και
επικουρική, καθώς και με το νέο φορολογικό σύστημα από το 2010 μέχρι σήμερα με τους αντεργατικούς νόμους
που ψήφισε η Ελληνική Βουλή

Εγκαίνια των ανακαινισμένων
γραφείων του Σωματείου μας

Το Δ.Σ. και η Ελεγκτική Επιτροπή
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου μας αισθάνονται υπερήφα-

νοι για την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα γραφεία μας μετά την ανακαίνιση των χώρων στον
Πειραιά, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κανένας συνταξιούχος των ΗΣΑΠ δεν μπορεί να έχει παράπονο και
δεν μπορεί να πει ότι ήρθε στα γραφεία του Σωματείου μας και δεν εξυπηρετήθηκε.

Η αγάπη μας προς τους συναδέλφους και προς το Μουσείο μας ήταν τα κίνητρα της μεταφοράς
των γραφείων στον Πειραιά, σε έναν χώρο προσβάσιμο για όλους και χωρίς να διατρέχει κανένα κίν-
δυνο όποιος Συνάδελφος και Συναδέλφισσα θέλει να έρχεται στο Σωματείο, να αισθάνεται άνετα σαν
να είναι στο σπίτι του, να μπορεί να μας εκθέτει τα προβλήματά του αλλά και να μπορεί να καθίσει
μαζί μας σε ένα πολύ ζεστό και φιλικό περιβάλλον.

Περιττό να πούμε ότι η προσφορά των Συναδέλφων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγ-
κτικής Επιτροπής γίνεται αφιλοκερδώς, γιατί στο Σωματείο μας δεν πληρώνεται κανείς.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

1. Δώρα
(Νόμος 3845/2010 Άρθρο 3 παράγραφος 10)

α) Δεν δικαιούνται δώρου Πάσχα-Χριστουγέννων και επίδομα αδείας όσοι Συνταξι-
ούχοι έχουν μικτή σύνταξη 2.500,00 Ευρώ και άνω, καθώς και αυτοί που έχουν ηλικία κά-
τω των 60 ετών.

β) Όσοι έχουν σύνταξη μικτά κάτω των 2.500,00 Ευρώ δικαιούνται
Δώρο Χριστουγέννων 400,00 Ευρώ
Δώρο Πάσχα 200,00 Ευρώ
Επίδομα Αδείας 200,00 Ευρώ

και σε αυτά υπάρχουν οι ανάλογες κρατήσεις.

2. Κύρια Σύνταξη
α) Από 1-8-2010 επιβάλλεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) 

(Νόμος 3863/2010 Άρθρο 38)
Όσοι Συνταξιούχοι έχουν μικτή σύνταξη

Από 1.400,00 Ευρώ μέχρι 1.700,00  Ευρώ 3% εισφορά
Από 1.701,00  Ευρώ μέχρι 2.000,00  Ευρώ 4% εισφορά
Από 2.001,00  Ευρώ μέχρι 2.300,00  Ευρώ 5% εισφορά
Από 2.301,00  Ευρώ μέχρι 2.600,00  Ευρώ 6% εισφορά
Από 2.601,00  Ευρώ μέχρι 2.900,00  Ευρώ 7% εισφορά
Από 2.901,00  Ευρώ μέχρι 3.200,00  Ευρώ 8% εισφορά
Από 3.201,00  Ευρώ μέχρι 3.500,00  Ευρώ 9% εισφορά
Από 3.501,00  Ευρώ και άνω 10% εισφορά
Σημείωση: Ο υπολογισμός γίνεται σε όλο το ποσό της σύνταξης από το 1 Ευρώ.

Το μέτρο αυτό ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου 2011. Από την 1 Αυγούστου οι συντάξεις δια-
μορφώνονται ως εξής (Νόμος 3986/2011 Άρθρο 44 παράγραφος 10)
α) Για Συντάξεις από 1.400,00 Ευρώ μέχρι 1.700,00 Ευρώ οι κρατήσεις παραμένουν στο 3%.
β) Για Συντάξεις από 1.701,00  Ευρώ μέχρι 2.000,00 Ευρώ το 4% γίνεται 5%.
γ) Για Συντάξεις από 2.001,00  Ευρώ μέχρι 2.300,00 Ευρώ το 5% γίνεται 7%.
δ) Για Συντάξεις από 2.301,00  Ευρώ μέχρι 2.600,00 Ευρώ το 6% γίνεται 9%.
ε) Για Συντάξεις από 2.601,00  Ευρώ μέχρι 2.900,00 Ευρώ το 7% γίνεται 10%.
στ) Για Συντάξεις από 2.901,00  Ευρώ μέχρι 3.200,00 Ευρώ το 8% γίνεται 12%.
ζ) Για Συντάξεις από 3.201,00  Ευρώ μέχρι 3.500,00 Ευρώ το 9% γίνεται 13%.
η) Για Συντάξεις από 3.501,00 Ευρώ και άνω το 10% γίνεται 14%.
Σημείωση: Ο υπολογισμός των κρατήσεων γίνεται σε όλο το ποσό της σύνταξης.

Διευκρινήσεις
α) Οι συντάξεις μέχρι τα 1.400,00 Ευρώ δεν έχουν καμία περικοπή.
β) Οι συντάξεις από 1.400,00 Ευρώ μέχρι 1.700,00 Ευρώ μετά την περικοπή του 3% δεν

μπορεί να είναι μικρότερες από τα 1.400,00 Ευρώ.
γ) Όταν υπάρχουν δύο κύριες συντάξεις στο ίδιο πρόσωπο, προστίθενται για να υπολογι-

στεί το ύψος των εισφορών.

3. Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που είναι κάτω των 60 ετών από 1-8-
2011 (Νόμος 3986/2011)

α) Για συντάξεις από 1.700,00 Ευρώ μέχρι 2.300,00 Ευρώ 6%.
β) Για συντάξεις από 2.301,00 Ευρώ μέχρι 2.900,00 Ευρώ 8%.
γ) Για συντάξεις από 2.901,00 Ευρώ και άνω 10%.
Διευκρίνιση: Εξαιρούνται της παραπάνω παραγράφου όσοι έχουν καθολική αναπηρία ή

συνταξιοδοτήθηκαν με διατάξεις του νόμου.

4. Ειδική Εισφορά που θα ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 (Νό-
μος 3986/2011 Άρθρο 29)

α) Για εισόδημα από 12.000,00 Ευρώ ετησίως μέχρι 20.000,00 Ευρώ κρατήσεις 1%.
β) Για εισόδημα από 20.001,00 Ευρώ ετησίως μέχρι 50.000 Ευρώ κρατήσεις 2%
γ) Για εισόδημα από 50.001,00 Ευρώ ετησίως μέχρι 100.000 Ευρώ κρατήσεις 3%.
δ) Για εισόδημα από 100.001,00 Ευρώ ετησίως και άνω κρατήσεις 4%

Σημείωση: α) Με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του 2011 πληρώνεται η ειδι-
κή εισφορά του 2010.

β) Με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης το 2012 θα πληρωθεί το 2011.
γ) Από 1 Ιανουαρίου 2012 η εισφορά αυτή θα παρακρατείται μηνιαίως  από την

σύνταξή μας. Όπως γίνεται αντιληπτό φέτος η ειδική εισφορά θα πληρωθεί
δύο φορές, και το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι πληρώνεται η ειδική ει-
σφορά χωρίς να έχει αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος δηλαδή πληρώνουμε
φόρους και για τις κρατήσεις.

5. Από 1 Νοεμβρίου 2011 (Νόμος 4024/2011 Άρθρο 1 παρ. 10) περικόπτονται οι συν-
τάξεις από το ποσό των 1.200,00 Ευρώ και άνω 20%, για τους συνταξιούχους δε που είναι
κάτω των 55 ετών περικόπτονται οι συντάξεις σε ποσοστό 40 % από το ποσό των 1.000,00
Ευρώ και άνω. 

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνον
κατά το οποίον συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας.

Εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας και όσοι
λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας του Π.Δ. 169/2007.
Σημείωση: Ο υπολογισμός των κρατήσεων γίνεται από τα 1.200,00 Ευρώ και άνω αφαι-

ρούμενου του πρώτου Ε.Α.Σ.
6. Από 1 Ιανουαρίου 2012 (Νόμος 4051/2011 Άρθρο 6 παρ. 1) οι συντάξεις που είναι

πάνω από 1.300,00 Ευρώ περικόπτονται κατά 12%. Το ποσό της σύνταξης που μένει δεν
μπορεί να είναι κάτω των 1.300,00 Ευρώ και σε αυτή την περίπτωση εξαιρούνται όσοι έχουν
καθολική αναπηρία ή συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 4051/2011 άρθρο 6 π.χ
( Μεσογειακή αναιμία, νεφροπάθειες κτλ). Οι κρατήσεις άρχισαν να γίνονται από την σύν-
ταξη του Ιουνίου και οι κρατήσεις από Ιανουάριο μέχρι και Μάϊο θα γίνουν αναδρομικά σε
7 δόσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.
Σημείωση: Ο υπολογισμός των κρατήσεων γίνεται από τα 1.300,00 Ευρώ και άνω αφαι-

ρούμενου της ΕΑΣ και του 20%.

7. Επικουρικές Συντάξεις
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις 

Πρώτη περικοπή 1 Σεπτεμβρίου 2011
(Νόμος 3986/2011 Άρθρο 44 παρ. 13)

α) Για συντάξεις από 1 Ευρώ μέχρι 300,00 Ευρώ καμία περικοπή.
β) Για συντάξεις από 301,00 Ευρώ μέχρι 350,00 Ευρώ 3%.
γ) Για συντάξεις από 351,00 Ευρώ μέχρι 400,00 Ευρώ 4%.
δ) Για συντάξεις από 401,00 Ευρώ μέχρι 450,00 Ευρώ 5%.
ε) Για συντάξεις από 451,00 Ευρώ μέχρι 500,00 Ευρώ 6%.
στ) Για συντάξεις από 501,00 Ευρώ μέχρι 550,00 Ευρώ 7%.
ζ) Για συντάξεις από 551,00 Ευρώ μέχρι 600,00 Ευρώ 8%.
η) Για συντάξεις από 601,00 Ευρώ μέχρι 650,00 Ευρώ 9%.
θ) Για συντάξεις από 651,00 Ευρώ και άνω 10%.
Σημείωση: Το ποσό της επικουρικής σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να είναι

κάτω των 300,00 Ευρώ.

Δεύτερη περικοπή (Νόμος 4024 Άρθρο 2 παρ. 4)
Από 1 Νοεμβρίου 2011 γίνεται περικοπή όλων των επικουρικών συντάξεων 15%.

Τρίτη περικοπή (Νόμος 4051 Άρθρο 6 παρ. 2)
α) Για συντάξεις μέχρι 200,00 Ευρώ δεν υπάρχει περικοπή.
β) Για συντάξεις από 201,00 Ευρώ μέχρι 250,00 Ευρώ 10% περικοπή.
Σημείωση: Μετά την περικοπή η σύνταξη δεν μπορεί να είναι κάτω των 200,00 Ευρώ.
γ) Για συντάξεις από 251,00 Ευρώ μέχρι 300,00 Ευρώ 15% περικοπή.
Σημείωση: Μετά την περικοπή η σύνταξη δεν μπορεί να είναι κάτω των 225,00 Ευρώ.
δ) Για συντάξεις από 301,00 Ευρώ και άνω 20% περικοπή σε όλο το ποσό της επικουρικής

σύνταξης.
Σημείωση: Μετά την περικοπή η σύνταξη δεν μπορεί να είναι κάτω των 255,00 Ευρώ. Ισχύει

από 1 Ιανουαρίου 2012 και η παρακράτηση άρχισε με  την σύνταξη του μηνός
Ιουνίου, τα δε αναδρομικά θα καταβληθούν σε 7 ισόποσες δόσεις μέχρι τον Ια-
νουάριο του 2013.

Σημείωση: Ο υπολογισμός των κρατήσεων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις γίνεται
πάντοτε στο σύνολο των συντάξεων και όχι στο καθαρό πληρωτέο.

Αφορολόγητο όριο
Το αφορολόγητο όριο από 1-1-2011 γίνεται 5.000,00 Ευρώ από 12.000,00 που ήταν.

Εδώ υπάρχει ένα τρικ. Ο νόμος λέει ότι το αφορολόγητο για τους ηλικιωμένους άνω
των 65 ετών γίνεται 9.000,00 Ευρώ. Αυτό ισχύει όταν η σύνταξη δεν υπερβαίνει το ποσό
αυτό, δηλαδή εάν η σύνταξη είναι 9.001,00 Ευρώ τότε το αφορολόγητο πηγαίνει στις
5.000,00 Ευρώ.

Η Διοίκηση


