
Αφού πέρασε από σαράντα κύματα το νομοσχέδιο για το νέο χαράτσι που το
ονόμασαν Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) τελικά τελείωσε η κοροϊδία

και ο εμπαιγμός εκ μέρους της πολιτείας με τη ψήφιση του νομοσχεδίου από το
θερινό τμήμα της βουλής και η καταβολή του νέου χαρατσιού θα γίνει σε έξι
δόσεις.

Έτσι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη δόση θα
καταβληθεί τέλη Σεπτεμβρίου 20014 και η τελευταία τέλη Φεβρουαρίου 2015.

Η Διοίκηση

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

ΣιδηρόδρομοςΣιδηρόδρομος
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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Κόκκινη γραμμή
Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια

έχουν υποβληθεί σε τέτοιες
θυσίες που δεν έχουν προηγού-
μενο. Σε όλους είναι γνωστό ότι
πολλές από αυτές ήταν όχι μόνο
άδικες και υπερβολικές αλλά και
περιττές καθώς και εσφαλμένες.

Σήμερα όσοι διαθέτουν έστω
και τη στοιχειώδη κοινωνική

ευαισθησία δεν μπορεί να μην
λαμβάνουν το μήνυμα του «έως
εδώ» και το οποίο πρέπει να είναι
η «κόκκινη γραμμή» που οφεί-
λουν να τη σεβαστούν και οι τροϊ-
κανοί. Δεν αντέχει άλλο ο ελληνι-
κός λαός αυτήν την εξουθενωτική
λιτότητα την οποία βιώνει επί τέσ-
σερα και πλέον χρόνια. Ούτε και
είναι εύκολη υπόθεση να προ-
σαρμόσει τη ζωή του σε πρακτι-
κές και συνήθειες που του επι-
βάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ΔΝΤ. 

Ασφαλώς και δεν προμηνύεται
εύκολη η διαπραγμάτευση με

την Τρόικα για έναν και απλό λό-
γο. Σύμφωνα με όλες τις ενδεί-
ξεις, καθώς οι εκπρόσωποι των
εταίρων και δανειστών μας είναι
αποφασισμένοι να εμμείνουν σε
πολλά θέματα που είναι σε εκ-
κρεμότητα όπως είναι για παρά-
δειγμα ομαδικές απολύσεις, πλει-
στηριασμοί, ενιαίο μισθολόγιο,
νέο ασφαλιστικό, ρύθμιση ληξι-
πρόθεσμων, απολύσεις, η μη
αποδοχή των φοροελαφρύνσεων,
μειώσεις μισθών και συντάξεων,
συντελεστές Φ.Π.Α, δημοσιονομι-
κό κενό 2015. Η υπερβολή έφτα-
σε στο κατακόρυφο και ούτε έλυ-
σε και ούτε πρόκειται να λύσει
κανένα θέμα το μόνο που μπορεί
να επιτύχει είναι να γεμίσει τις
φυλακές με δυστυχισμένους αν-
θρώπους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
γίνει μεγαλύτερη και αποφα-

σιστικότερη η παρέμβαση των
κυβερνώντων και θα πρέπει να
διαμηνύσουν προς κάθε κατεύ-
θυνση και με επιχειρήματα να
δώσουν να καταλάβουν ότι η κρί-
ση δεν είναι μόνο πολιτική αλλά
πρωτίστως καθαρά κοινωνική. 

Α
ναπόφευκτη είναι η νέα μείωση των συντάξεων και το ασφαλι-
στικό σύστημα της χώρας οδηγείται στην κατάρρευση. Για το
2015 σύμφωνα με τα στοιχεία της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι η τελευταία

χρονιά που τα έσοδα θα εξισωθούν με τα έξοδα και από το 2016 θα αρ-
χίσει το έλλειμμα και η αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να εκ-
πληρώνουν τις υποχρεώσεις των, έτσι συνεχώς το χρέος θα αυξάνεται
καθώς δεν θα υπάρχουν έσοδα ούτε από εργαζόμενους ούτε από ερ-
γοδότες αλλά και ούτε από το κράτος καθώς η κρατική επιχορήγηση
προς τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012,
την τετραετία 2015-2018 το ποσό αυτό της επιχορήγησης προς τα
ασφαλιστικά ταμεία θα είναι κάθε χρόνο 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο
μεταξύ δε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων καταποντίστηκαν.
Έτσι από 26 δισεκατομμύρια που ήταν το 2009, το 2013 έχουν μείνει
μόνο 4,5 δισεκατομμύρια και σε αυτό αποκλειστική υπεύθυνη είναι η
κυβέρνηση η οποία με το κούρεμα που έκανε σε εφαρμογή του μνη-
μονίου το 2012 κατόρθωσε να αρπάξει μέσα σε μία νύχτα 8,5 δισεκα-
τομμύρια, με απλά λόγια καταλήστεψε τα ασφαλιστικά ταμεία και κατ’
επέκταση και τους συνταξιούχους. Τα αλλεπάλληλα πλήγματα σε βά-
ρος των ασφαλιστικών ταμείων δεν έχουν τελειωμό. Το ένα και πλέον
εκατομμύριο άνεργοι που προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες ανέρ-
γους πριν την οικονομική κρίση, στερούν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο
από τα ταμεία. Η κάθετη μείωση των μισθών σημαίνει όλο και λιγότε-
ρες εισφορές, όσων εργάζονται ακόμη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν

έφθανε μόνο αυτό αλλά από τον Ιούλιο του 2014 η κυβέρνηση αποφά-
σισε την μείωση των εργοδοτικών εισφορών προς τα ταμεία κατά 2,9%
και των εργαζομένων κατά 1% και αυτό είναι νέο πλήγμα στα ήδη κα-
ταρρέοντα ασφαλιστικά ταμεία.

Τεράστια ζημιά επίσης στα ασφαλιστικά ταμεία κάνουν όλες οι
μορφές της εναλλακτικής εργασίας καθώς και η αδήλωτη εργασία.
Πρακτικά όλα αυτά σημαίνουν ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας
μας καταρρέει και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. στην ετήσια έκ-
θεσή του βάσει των στοιχείων που διαθέτει, ανακοινώνει ότι για να επι-
βιώσει το σημερινό ασφαλιστικό σύστημα, τα ασφαλιστικά ταμεία για
το 2016 με τις σημερινές καταστάσεις, θα χρειαστούν 950 εκατομμύ-
ρια ευρώ με αυξητική τάση για κάθε χρόνο από τα επόμενα και φθά-
νουμε στο 2020 που θα χρειαστούν 2,67 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ερώτημα είναι που θα βρεθούν τα χρήματα αυτά αν δεν αλλάξει
η ασκούμενη σήμερα οικονομική πολιτική. 

Η απάντηση είναι απλή. Υπάρχουν δύο λύσεις πρακτικές. Η πρώτη
είναι και άλλες συνεχόμενες μειώσεις των συντάξεων μέχρι το σημείο
να φθάσουν στο ύψος των επιδομάτων πρόνοιας. Και η δεύτερη είναι
να λειτουργήσουν Καιάδες σε όλη την χώρα για να ρίχνουν μέσα τους
συνταξιούχους για να απαλλάσσονται μία και καλή.

Στο χέρι μας είναι ή θα υποταχτούμε ή θα αγωνιστούμε, δεν υπάρ-
χει άλλη λύση.

Η Διοίκηση

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

• Με την ανεργία που μαστίζει την κοινωνία
• Με την άτακτη φυγή χιλιάδων

εργαζομένων
• Με τη δραματική μείωση των

αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων
• Με δραστική μείωση της κρατικής
επιχορήγησης 

• Με την ανασφάλιστη εργασία για όσους έχουν
την τύχη να λένε ότι είναι εργαζόμενοι

• Με την αδυναμία ή και την υπεκφυγή των
εργοδοτών να καταβάλλουν τις εργοδοτικές

εισφορές
Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

εργοδοτών και εργαζομένων

Καλό φθινόπωρο
Οι μέρες του καλοκαιριού πέρασαν γρήγορα έτσι μετά

τα πρώτα πρωτοβρόχια και το πρώτο κουδούνι στο σχο-
λείο είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε στην
καθημερινότητα αναπολώντας τις ξέγνοιαστες ημέρες
που περάσαμε στα χωριά μας, τις πατρογονικές εστίες
μας, παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Όμως οι
μέρες αυτές πέρασαν γρήγορα και τώρα πρέπει να προσγει-
ωθούμε στην πραγματικότητα, για να μην μας καταβάλλει όμως η απόγνωση και
η θλίψη πρέπει να αναπολούμε τις όμορφες στιγμές που περάσαμε το καλοκαίρι και να ονει-
ρευόμαστε ότι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι καλύτερο από το φετινό.

Οριστικά σε έξι

δόσεις η καταβολή 

του ΕΝΦΙΑ

Σχετικά με το ποσό της
πρόσθετης
ασφάλισης

Όσοι συνάδελφοι συνταξιοδοτήθηκαν από

την 1η Αυγούστου 2008 μέχρι σήμερα

κάνει να πάρουν ένα ποσό από την

πρόσθετη ασφάλιση. Για τον τρόπο και τον

χρόνο είσπραξης θα ενημερωθείτε από το

Σωματείο τις επόμενες ημέρες.

Προσοχή!

Έρχονται και νέες
μειώσεις των συντάξεων



• Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Σιώμος Χρήστος 20 Ευρώ 
• Καούκης Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Κοκύρη Βαρβάρα 20 Ευρώ
• Καραμπατέας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Παπαϊωάννου Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Αναγνωστόπουλος Λάμπρος90 Ευρώ
• Μανωλάκης Αντώνιος 20 Ευρώ
• Μάγγος Γεώργιος 50 Ευρώ

• Δασκαλάκης Νικόλαος 25 Ευρώ
• Πολύμερος Δημήτριος 30 Ευρώ
• Μαξούρης Ιωάννης 30 Ευρώ
• Μπεστεμιώτης Χρήστος

(εργαζόμενος) 10 Ευρώ
• Μπαρμπάτης Νίκος 10 Ευρώ
• Φατσέα Ζαφειρία 30 Ευρώ
• Θέμελης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ

• Τζάμαλης Δημήτριος 30 Ευρώ

• Αναγνωστόπουλος Νίκος 50 Ευρώ

• Γλούμης Άγγελος 50 Ευρώ

• Γεωργιάδης Γιάννης 40 Ευρώ

• Πικούνη Δέσποινα 50 Ευρώ

• Αθανασιάδης Γεώργιος 40 Ευρώ
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ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέ-

χρι σήμερα 11 συνάδελφοι και συναδέλφισ-

σες έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υπο-

κύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:

ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ: 

Χήρα Αντωνίου ετών 87

ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ: 

Χήρα Δημητρίου ετών 89

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: 

Χήρα Μιλτιάδη ετών 80

ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 

Εργοδηγός Γραμμής ετών 81

ΤΣΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : 

Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 84

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ: 

Χήρα Ανδρέα ετών 89

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ: 

Χήρα Αντωνίου ετών 64

ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τεχνίτης ετών

81

ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 

Χήρα Νικολάου ετών 86

ΠΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 89

ΓΚΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ: Χήρα Αγγελή ετών 88

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα

ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

KOINΩNIKA

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ

KΩΔIKOΣ 01-3164

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY

ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

AP. ΦYΛΛOY 116
TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

Σωματείο Συνταξιούχων HΣAΠ
Mενάνδρου 51

Tηλ. 210.5228.664-210.5233.865 • FAX: 210.5243.451

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

ΓIΩPΓOΣ ANTΩNAKOΠOYΛOΣ

TEXNIKH EΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος

6932 212755 - 210 5241576 - Fax: 210 5229150
E-mail: n.theodorakis@esiea.gr

http://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

ΓΡΑΦΟΠΡΙΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Θηβών 347 - Αιγάλεω
Tηλ.: 210 5225479 - 210 5144160

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημε-
ρίδας μας μέχρι σήμερα 4 συνάδελφοι και
συναδέλφισσες αποχώρησαν από την ερ-
γασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το
Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

• Πολύμερος Δημήτριος: 
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας

• Γλούμης Άγγελος: 
Αρχιτεχνίτης Α΄ Χρωματιστηρίου

• Ισιδώρου Ιωάννα: Διεκπεραιώτρια

• Πριόβολος Ευάγγελος: Αρχιμηχανικός
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους
στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων
στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε με υγεία
να χαρούν τη σύνταξή τους.

Η Διοίκηση

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του
Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε
διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη
των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από
κοντά μας:
• Στη μνήμη της Αντωνίας Γενναδοπούλου

και ύστερα από επιθυμία του υιού της
Σπύρου Γενναδόπουλου, το ποσό των 90
Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
«Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη της Νίκης Πέτρου και ύστερα
από επιθυμία του συζύγου της Μελέτη
Πέτρου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.

• Στη μνήμη της Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου και
ύστερα από επιθυμία του συζύγου της
Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, το ποσό των 90
Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των
μαθητών και μαθητριών του.

• Στη μνήμη του Νίκου Κυνηγάκη και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Αικατερίνης
Κυνηγάκη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, διατέθηκε για τις ανάγκες του
Σωματείου μας.

• Στη μνήμη του Γιάννη Τσάλλα και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Μαρίας
Τσάλλα το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ του
Συλλόγου « Κιβωτός του Κόσμου».

• Στη μνήμη της Γεωργίας Τσουραμάνη και
ύστερα από επιθυμία του υιού της Κώστα
Τσουραμάνη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.

• Στη μνήμη του Χρήστου Κωτσίδη και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Ελευθερίας
Κωτσίδη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στους «Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα».

• Στη μνήμη της Στέλλας Γκούμα και ύστερα
από επιθυμία του εγγονού της Γεωργίου
Μέγγου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ του
Συλλόγου «Κιβωτός του Κόσμου».

• Στη μνήμη της Ευσταθίας Αγγελοπούλου
και ύστερα από επιθυμία του υιού της
Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το ποσό των 90
Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ
του Συλλόγου «Κιβωτός του Κόσμου».

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Δωρεές για το Σωματείο και την ΕφημερίδαΔωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα

Δωρεές Δωρεές 

για την Εφημερίδαγια την Εφημερίδα

• Φουντουλάκης Μιχάλης 20 Ευρώ

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

• Ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του Αλεξάν-
δρας, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Η κα. Δέσποινα Πικούνη κατέθεσε στη μνή-
μη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κων-
σταντίνου Πικούνη, το ποσό των 50 Ευρώ για
το Σωματείο και την Εφημερίδα.
• Ο κ. Γεώργιος Μέγγος κατέθεσε στη μνήμη
της γιαγιάς του και συνταξιούχου μας Στέλλας
Γκούμα, το ποσό των 50 Ευρώ υπέρ των σκο-
πών του Σωματείου.

Καλή 
σχολική
χρονιά
ΟΣεπτέμβρης είναι ο μήνας που

ανοίγουν τα σχολεία και ζωντα-
νεύουν τα προαύλια, οι διάδρομοι και
οι αίθουσες των σχολείων από τις
παιδικές φωνές, τα γέλια, καθώς και
τα κλάματα από τα πρωτάκια τα
οποία για πρώτη φορά αποχωρίζονται
τους γονείς τους.

Από τις 11 Σεπτέμβρη όλα τα παι-
διά ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο
μέχρι το Πανεπιστήμιο μπαίνουν σε
έναν αγώνα με αβέβαιο μέλλον στη
σημερινή σκληρή εποχή.

Χρειάζεται αγώνας και επιμονή για
να έρθει η επιτυχία, την οποία εμείς
οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας
την ευχόμαστε ολόψυχα και να έχετε
καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο
στη ζωή σας και το κυριότερο να δια-
τηρήσετε την παιδική αθωότητα καθώς
και το χαμόγελο στα χείλη σας. Καλή
πρόοδο.

Η Διοίκηση

Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παι-
διά τους θερμά συγχαρητήρια και στους
νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο
ξεκίνημα της νέας ζωής τους.

Σκαμαντζούρας Σπυρίδων: Γιος του συναδέλ-
φου μας Κωνσταντίνου Σκαμαντζούρα

Μάλλη Ελένη: Θυγατέρα του συναδέλφου μας
Σπυρίδωνος Μάλλη

Ελένη Φατσέα: Θυγατέρα της συνταξιούχου
μας Ζαφειρίας Φατσέα

Η Διοίκηση

Νέες Εκδόσεις
Από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη η κυρία Ρούλα Γρηγοριάδου-Χατζημηνά κυκλο-

φόρησε δύο ποιητικές συλλογές της

1. Η πίσω πλευρά του καθρέφτη

2. Τα αμοντάριστα πλάνα

Το Σωματείο

μας εύχεται στην

κυρία Ρούλα να εί-

ναι πάντα καλά γε-

μάτη υγεία και ζωντά-

νια και να μας αφιερώ-

σει και άλλα ποιήματά

της για να μας ταξι-

δεύουν στο διάβα της

ζωής μας, την ευχαριστού-

με πολύ

Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ

Η ύλη που είναι για το τεύχος
117 της εφημερίδας μας
«Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» πρέπει να
βρίσκεται στα χέρια της
Συντακτικής Επιτροπής μέχρι
τις 28 Νοεμβρίου 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ:



Θα κάνω σήμερα μια παρένθεση στη σειρά
αυτών των Αυτοβιογραφικών χρονικών που δια-
τρέχουν περίοδο μισού αιώνα περίπου (1950-
1992), και αφορούν την δημιουργία, την εξέλιξη
και την άνθιση της παιδικής Μέριμνας που είχε
αναπτυχθεί από το 1950. Σήμερα οι παιδικές
εξοχές λειτουργούν (για δυο δεκαπενθήμερα)
χάρις τον ηρωικό αγώνα που έδωσε μια ομάδα
παλιών κατασκηνωτών. Αυτή η ομάδα συνέστη-
σε μια ΜΗ κερδοσκοπική εταιρία Η.Σ.Α.Π. κα-
τάφερε να λειτουργήσει την κατασκήνωση στον
χώρο μόνο των Η.Σ.Α.Π., αφού το θεατράκι και
το γήπεδο ανήκουν στην Alpha Bank η οποία
έκλεισε την κατασκήνωση. Ούτε λόγο δεν ήθε-
λε να ακούσει για συνλειτουργία με τους Η.Σ.Α.Π
ούτε καν για παραχώρηση με ενοίκιο των χώ-
ρων του θεάτρου και του γηπέδου.
• Η Πολιτιστική Λέσχη πάλι με άοκνες προ-

σπάθειες παλιών μελών της των Η.Σ.Α.Π. και
της Εμπορικής λειτουργεί έστω και σε αραιά
διαστήματα στο Θέατρο Ημέρας που πρόθυ-
μα έχει παραχωρηθεί, για να συνευρίσκον-
ται και να δημιουργούν τα μέλη της Πολιτι-
στικής Λέσχης. Στη σκηνή του θεάτρου φι-
λοξενήθηκε εφέτος και ο Θεατρικός Όμιλος
της Λέσχης. Το σπουδαιότερο: Κάνει σχέδια
και έχει φιλοδοξίες για το μέλλον, αφού η
δουλειά που παρουσίασε ήταν ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα, επιμελημένη, σοβαρή και και-
νοτόμα.

• Ο Παιδικός Σταθμός στο Νέο Φάληρο έχει
παραχωρηθεί στον Δήμο Πειραιά…

Επομένως από την Παιδική Μέριμνα ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ τι έχει απομείνει;

Είναι θλιβερό, αντιφατικό, οδικό, κάτι που
δημιουργήθηκε σε χρόνια δίσεκτα, σε εποχές
έντονης ανάδειξης του «κεφαλαίου», να δημι-
ουργούνται δομές εύρυθμης λειτουργίας κοι-
νωνικής προσφοράς και σήμερα… να διαλύον-
ται από τους νόμους της αγοράς.

Και όλα αυτά να αφορούν παιδιά και νέους
σε μια εποχή αβεβαιότητας, πτώσης των πνευ-
ματικών αξιών, του πολιτιστικού και πολιτισμι-
κού γίγνεσθαι.

Απορώ και θλίβομαι.
Κάτι για την Alpha Bank που δεν θέλει παι-

δικές εξοχές.
Πριν από μερικές ημέρες διάβασα στην ΚΑ-

ΘΗΜΕΡΙΝΗ μια επιστολή αναγνώστη της που
παραπονιόταν για την κατάργηση (διάλυση) της
περίφημης χορωδίας της Εμπορικής Τράπεζας.
Μια χορωδία υπαλλήλων της Τράπεζας με μα-
κρύ βίο, καλλιτεχνικά επιτεύγματα και διεθνής
εμφανίσεις. Εκτός όμως από την χορωδία των
υπαλλήλων, εφέτος η Alpha Bank κατήργησε
και τις παιδικές εξοχές (πρώην Εμπορικής Τρά-
πεζας) που λειτουργούσαν εξήντα τρία χρόνια
στην Βαρυμπόμπη, συνεργαζόμενες αρμονικά
και δημιουργικά με τις κατασκηνώσεις των ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ.

Το κτίριο που στέγαζε τα όνειρα και τις επι-
θυμίες των παιδιών για παιχνίδι, ψυχαγωγία,
σωματική ξεκούραση, πολιτισμική δραστηριό-
τητα και έκφραση, είναι τώρα κλειστό, σκοτεινό

και χορταριασμένο… Εικόνα εγκατάλειψης και
περιφρόνησης για όσα στέγασε. Είχε ανεγερθεί
με σχέδια του Κ. Κιτσίκη διακεκριμένου αρχι-
τέκτονα της εποχής και μαζί με το κτίριο των
ΕΗΣ που είχε χτίσει σε σχέδιο του διάσημου αρ-
χιτέκτονα Βουρέκα αποτελούσαν δυο αρχιτε-
κτονικά στολίδια όχι μόνο για την περιοχή, αλ-
λά υποδείγματα για την ανέγερση και άλλων τέ-
τοιων που προορίζονταν για ανάλογες χρήσεις
(βλ. Ίδρυμα «ΜΗΤΕΡΑ» κ.α.)

Τελικά παρά τις παρακλήσεις, ούτε παρα-
χώρησαν ούτε υπενοικίασαν το πέτρινο θεατρά-
κι και το γήπεδο που της ανήκει στα παιδιά της
διπλανής κατασκήνωσης. Κι όμως το θεατράκι
του Χαρούμενου Χωριού έχει γράψει ιστορία.
Χτίστηκε με πέτρα, εκεί αντηχούσαν τα γέλια, τα
τραγούδια, οι χοροί, γίνονταν οι εορταστικές εκ-
δηλώσεις, τα θεατρικά παιχνίδια που έδιναν στα
παιδιά ευκαιρίες για θέαση και για δράση.

Εκεί είχε τραγουδήσει μαζί με τα παιδιά ο
Μάνος Λοΐζος, ο διακεκριμένος μουσικοπαιδα-
γωγός Στέφανος Βασιλειάδης, είχαν μιλήσει στα
παιδιά και αφηγηθεί ιστορίες συγγραφείς παιδι-
κών βιβλίων, γνωστοί άνθρωποι του θεάτρου και
της Λογοτεχνίας.

Γιατί;
Μήπως οι διοικούντες της Τράπεζας είναι

πλημμελώς ενημερωμένοι; Είμαι σίγουρος ότι
τους διακρίνει ευαισθησία και ένα ευρύτερο
κοινωνικό ενδιαφέρον. Αποδεδειγμένα η Alpha
Bank βοηθάει δράσεις που άπτονται του πολιτι-
σμού, μεριμνά, χορηγεί και φροντίζει δραστη-
ριότητες που αφορούν και τα παιδιά.

Τόσες χορηγίες εδώ και εκεί δεν περισσεύει
μια για να λειτουργήσουν για δυο μήνες οι Παι-
δικές Εξοχές που τόσα πολλά προσέφεραν όχι
μόνο στα παιδιά αλλά και στο κοινωνικό «προ-
φίλ» της Τράπεζας, καθώς και στις οικογένειες
των εργαζομένων σε αυτήν;

Έχω μια κρυφή ελπίδα πως η απόφαση της
κατάργησης της κατασκήνωσης θα είναι προσω-
ρινή. Ίσως επανεκτιμηθεί από πολλές απόψεις.

Προσπαθώ να μην αφήσω την απελπισία να
με κυριεύσει. Καμιά φορά η απελπισία ξυπνάει
μέσα μας μια καινούρια ζωή. Όπως εκεί που η
κατασκήνωση ήταν εφέτος να βάλει λουκέτο
βρέθηκε τρόπος να λειτουργήσει, αφού βρέθη-
κε μια ομάδα παλιών κατασκηνωτών που πι-
στεύουν στο Χαρούμενο Χωριό, αγωνίστηκαν και
πέτυχαν το Χαρούμενο Χωριό (έστω χωρίς τη
συμμετοχή της Τράπεζας) να ανοίξει την αγκαλιά
του και να δεχτεί όσα παιδιά του εμπιστεύτηκαν. 

συνεχίζεται
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ

3O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr
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Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός

«Ανακάλεσε το παρελθόν ανακάλεσε το μέλλον είναι και τα δυο εντός σου»
Έρμαν Έσσε

Η1η Σεπτεμβρίου είναι μια νέα ημέρα για
την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η μέρα

που αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέοι Πε-
ριφερειακοί και Δημοτικοί Άρχοντες που
έλαβαν το χρίσμα με την ψήφο των συνδη-
μοτών ψηφοφόρων τους στις πρόσφατες
Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές.
Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υλοποι-
ήσουν το προεκλογικό τους πρόγραμμα για
να επαληθεύσουν στην πράξη ελπίδες και
προσδοκίες και να αποδειχτούν ευσυνείδη-
τοι, φερέγγυοι και τίμιοι άρχοντες και ο κα-
θένας από τη θέση την οποία θα κατέχει θα
πρέπει αποτελεσματικά να υπηρετήσει τους
συμπολίτες του.

Το Σωματείο μας αισθάνεται ιδιαίτερη
χαρά γιατί μεταξύ των εκλεγέντων υπάρχουν
και 4 συνάδελφοί μας μέλη του Σωματείου
μας και μάλιστα ο ένας εξ αυτών ο συνάδελ-

φος Γιώργος Γαβρίλης ο οποίος εκλέ-
χτηκε να υπηρετήσει την τοπική αυτοδι-
οίκηση από τη θέση του Αντιπεριφερει-
άρχη Πειραιά, είναι η ανώτερη θέση στην
περιφέρεια που καταλαμβάνει μέχρι σή-
μερα μέλος του Σωματείου μας.

Επίσης εκλέχτηκαν οι συνάδελφοι:
Βαγγέλης Χειμώνας Δημοτικός

Σύμβουλος στον Δήμο Μεταμόρφωσης.  
Ανέλαβε τα καθήκοντα:
1) Του Αντιπροέδρου της σχολικής επι-

τροπής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του
Δήμου Μεταμόρφωσης.

2) Του Εντεταλμένου Συμβούλου για την
αναμόρφωση του Κοιμητηρίου του Δήμου Με-
ταμόρφωσης.

3) Και μέλος της οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος Δημοτικός

Σύμβουλος στον Δήμο Γορτυνίας.
Ανέλαβε καθήκοντα:
1) Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2) Στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Α-

πορριμάτων
Ηλίας Κοσμίδης Δημοτικός Σύμβουλος

στον Δήμο Κορυδαλλού.
Ανέλαβε Πρόεδρος της κοινωφελούς

εταιρείας του Δήμου Κορυδαλλού. 
Το Σωματείο μας εύχεται στους εκλεγέν-

τες συναδέλφους μας επί την αναλήψη των

καθηκόντων τους επιτυχία στο δύσκολο έργο
που αναλαμβάνουν.

Εμείς θα παρακολουθούμε από κοντά την
πορεία τους στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα
χαιρόμαστε όταν οι πράξεις τους και τα έργα
τους θα δίνουν ανακούφιση στο χειμαζόμενο
Έλληνα πολίτη. Ευχή όλων μας είναι στις επό-
μενες εκλογές να έχουμε περισσότερα μέλη
μας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Διοίκηση

Ανέλαβαν οι νέοι τοπικοί άρχοντες

Γιώργος Γαβρίλης

Βαγγέλης ΘεοδωρόπουλοςΒαγγέλης Χειμώνας Ηλίας Κοσμίδης

Και στα ΚΕΠ η μεταβίβαση και έκδοση αδείας
κυκλοφορίας ΙΧ και μοτοσυκλετών

Από τις 2 Σεπτεμβρίου η μεταβίβαση και
έκδοση αδείας κυκλοφορίας επιβατικού αυτο-
κινήτου ή μοτοσυκλέτας που ήταν αποκλειστικά
αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών θα
μπορεί πλέον να πραγματοποιείται και μέσω
των ΚΕΠ για πιο γρήγορα και απλά και χωρίς
ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων καθώς μέχρι
σήμερα οι πολίτες εξυπηρετούνται από 60 ση-
μεία σε όλη την Ελλάδα για τη μεταβίβαση και
έκδοση αδείας κυκλοφορίας. Ενώ από σήμερα
2 Σεπτεμβρίου θα εξυπηρετούνται και από τα
1.060 ΚΕΠ που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση αυτή είναι στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Διοι-

κητικής Μεταρρύθμισης για αναβάθμιση των
ΚΕΠ, έτσι ώστε να γίνουν ο κεντρικός πυλώνας
της εξυπηρέτησης των πολιτών και υπεγράφη
σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) με
το συναρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υπο-
δομών.

Επίσης στα ΚΕΠ γίνεται και η ανανέωση
της άδειας οδήγησης (δίπλωμα) καθώς με την
επίτευξη της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των
ΚΕΠ με τα Υπουργεία Μεταφορών και Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης η εξυπηρέτηση των πο-
λιτών γίνεται άμεσα μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Η Διοίκηση



Τ
ο 2013, στη γιορτή λήξης της κατασκή-
νωση, μπροστά σε γονείς και παιδιά,
κάναμε έκκληση σε όλους, για μια

πράξη αυταπάρνησης, μια πράξη δικαίου, για
τη συνέχιση 65 χρόνων κατασκήνωσης Χα-
ρούμενο Χωριό.

Επειδή η ιστορία κάθε σπουδαίας προσπά-
θειας δεν γίνεται να παραγραφεί και το Χα-
ρούμενο Χωριό είναι πολύ σπουδαία προσπά-
θεια εργαζομένων ΕΗΣ, διοικήσεων,
Ανδρεάδη, Ρένας Τζιρά, Μπαλού, Ήβης Δια-
μαντοπούλου, Ηλία Πίτσικα, στελεχών και παι-
διών, γι’ αυτόν τον λόγο και με την αμέριστη
συμπαράσταση της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., του
Σωματείου των Συνταξιούχων και των εργα-
ζομένων του ΗΣΑΠ με πείσμα και πίστη στις
αξίες που το Χαρούμενο Χωριό μας προίκισε,
50 Χαρουμενοχωριάτες κάναμε το βήμα της
αυτοδιαχείρισης, ιδρύοντας μη κερδοσκοπική
οργάνωση για τη συνέχιση της κατασκήνω-
σης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν φοβηθή-
καμε τίποτα, δεν κάναμε πίσω ούτε πόντο, με
πεποίθηση ότι αξίζει να συνεχισθεί ο αγώνας
ο καλός για να μη σταματήσει να υπάρχει η κα-
τασκήνωση Χαρούμενο Χωριό που εδώ και 65
χρόνια ήταν και είναι αξία θαυμασμού.

Σήμερα όμως δεν θα επιβραβεύσουμε τους
εαυτούς μας, για τη συνέχεια που επετεύχθη
ουσιαστικά και δυναμικά, θα πούμε στα παιδιά
και τους γονείς, παλαιοί και νέοι, ότι η συνταγή
κατασκηνώσεις ΕΗΣ Χαρούμενο Χωριό, όχι
μόνο δεν θα αλλάξει, αλλά θα βελτιώνεται
διαρκώς και πολύπλευρα, γιατί αυτή η συνταγή
πραγματώνεται χρόνια 65 και είναι επιτυχη-
μένη πρώτα απ’ όλους, από τα ίδια τα παιδιά.
Διότι τα παιδιά έχουν δύναμη αγνής ψυχής,
έχουν όνειρα που θέλουν να τα κάνουν πραγ-
ματικότητα, έχουν ορίζοντες που κανείς δεν
έχει δικαίωμα να περιορίσει.

Δυστυχώς γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει στη
χώρα μας με τους πατριώτες που διοικούν,
δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, γι’ αυτό έχουμε
καθήκον και ιερή υποχρέωση, εμείς που πλη-
ρώνουμε πάντα το μάρμαρο και ποτέ αυτοί
που ορίζουν τις τύχες μας, να σταθούμε δίπλα
στα παιδιά αρωγοί και στυλοβάτες γιατί τα παι-
διά είναι το μέλλον, τα παιδιά είναι η ίδια η
ζωή, τα παιδιά είναι το σήμερα και το αύριο.
Όπως λέει κι ο στιχουργός «υπερασπίσου το
παιδί, γιατί αν γλυτώσει το παιδί υπάρχει ελ-
πίδα».

Εμείς θα συνεχίσουμε με όποιο κόστος. Σή-
μερα το πρωί βγάζοντας τη χθεσινή ημέρα του
ημερολογίου, διάβασα; «άλλος δρόμος για τ’

αληθινά και τα αιώνια δεν υπάρχει εκτός από
τον δρόμο της θυσίας» ας το βιώσουμε.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι και εφέτος πετύ-
χαμε να ολοκληρώσουμε μία κατασκηνωτική
περίοδο, όχι μόνο χωρίς προβλήματα, αλλά
πάνω απ’ όλα με παιδιά γελαστά ευτυχισμένα
και χαρούμενα. Και δεν το λέμε εμείς.

Το είπαν οι χαρούμενες φατσούλες παλαιών
και νέων παιδιών, το έγραψαν τα παιδιά αυ-
θόρμητα, στις εφημερίδες που εκδώσανε μόνα
τους, το κατέθεσαν οι γονείς με τις ευχαριστίες
τους, το απέδειξε το αναρρωτήριο που έμεινε
άδειο, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που ήτο
φυσικό να προκύψουν, αλλά η παρουσία για-
τρού και νοσοκόμας, σε μόνιμη βάση δεν άφη-
σαν τίποτα στην τύχη. 

Ήταν η αγωνία του ΜΠΑΛΟΥ, που στη βρα-
διά κατασκηνωτή που έγινε στην 1η αποστολή
με ρώτησε: Τασούλα πως βλέπεις τα παιδιά,
ευχαριστημένα; Πάρα πολύ του απάντησα,
έχουμε άρρωστα στο αναρρωτήριο; όχι κα-
νένα είπα.

Συνεχίστε μπράβο, κάντε ό,τι μπορείτε.
Ήταν η κραυγή αγωνίας όταν το συναίσθημα

πλημμύρισε τη ψυχή του συνδημιουργού του
Χαρούμενου Χωριού, και μίλησε σ’ ένα παιδί
που εκείνος γαλούχησε και διαμόρφωσε, πα-
ροτρύνοντάς το για την οπωσδήποτε συνέχεια
που αξίζει αυτός ο χώρος. 

Ούτε ένα παιδί δεν εξέφρασε την επιθυμία
να φύγει, όπως άλλωστε στο επισκεπτήριο,
αντίθετα πολλά παιδιά δεν ήθελαν να φύγουν
στο τέλος της αποστολής, αυτό κάτι λέει!!!

Η αυταπάρνηση του Ηλία Πίτσικα και των
στελεχών, η συμπαράσταση της Μαριάνας και
του Μάνου, αλλά και του έμμισθου προσωπι-
κού, στήριξαν πολύπλευρα το Χαρούμενο Χω-
ριό να σταθεί επάξια, συνεχίζοντας την ιστορία
των 65 χρόνων του και δεν έγινε απλώς η
προσπάθεια συνέχειας, αλλά πέτυχε σε όλα τα
επίπεδα και παρ’ όλες τις αντιξοότητες λει-
τουργήσαμε αψεγάδιαστα κατά γενική ομο-
λογία, χαρούμενων και ευτυχισμένων γονιών,
ακόμα και εκείνων που έφεραν για πρώτη
φορά τα παιδιά τους, που εξεπλάγησαν από τις
πρότυπες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, μα
πάνω απ’ όλα από την ποιότητα και το ύφος της
ψυχοπαιδαγωγικής δουλειάς που με πάθος
και μεράκι, εδώ και γενεές, προσφέρεται ολό-
ψυχα στη μικρή πολιτεία μας το Χαρούμενο
Χωριό.

Όταν έχεις κερδίσει γονείς και παιδιά, όταν
το έμμισθο προσωπικό προσφέρει τις υπηρε-
σίες του με ευχαρίστηση, όταν οι εθελοντές,
στελέχη και ομάδες υποστήριξης, είτε μουσι-
κοί, είτε περιφρούρηση, είτε Chef σε στηρί-
ζουν από καρδιάς, τότε έχεις πετύχει το mini-
mum των δυνατοτήτων σου, γιατί το
maximum, πρέπει να το προσφέρουμε όλοι
μαζί και αυτό είναι η ΑΓΑΠΗ. Τα παιδιά θέλουν
μόνο αγάπη με χαμόγελο, αλλά και πειθαρχία,
αγάπη με αγκάλιασμα, αλλά και αυστηρότητα
και ξέρουν πολύ καλά τα παιδιά τα γνήσια και
ανιδιοτελή αισθήματα. 

Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια όλων
υπήρξε αξιόλογη και συνεπής, η προσπάθεια
βέβαια του ΗΛΙΑ ΠΙΤΣΙΚΑ υπήρξε δυνατή, συ-
νεπής και μοναδική «Όλα καλά λοιπόν».

Βέβαια ο εχθρός του καλού είναι το καλύ-
τερο και εμείς πρώτοι έχουμε εντοπίσει λάθη
και παραλείψεις, μη ηθελημένα, προς βελ-
τίωση, αλλά η συνέχεια και όχι η λύση της
συνέχειας του έμψυχου υλικού στο Χαρού-
μενο Χωριό ήταν το ζητούμενο και αυτό επε-
τεύχθη πανηγυρικά.

Δεν στηρίζεις την προσπάθεια, μόνο, προ-
σφέροντας χρήματα, μόνο τρέχοντας σε διεκ-
περαιώσεις ένα σωρό λεπτομερειών και δύ-

σκολων εν πολλοίς, τη στηρίζεις παίρνοντας
και ρίσκα ηθικά και υλικά και αυτό έγινε με
γενναιοδωρία απ’ όλους όσους συμμετείχαν
στην προσπάθεια, πιστεύοντας μόνο στο θετικό
πρόσημο τελικά, μακριά από αρνητικές σει-
ρήνες, που σε οδηγούν μαθηματικά να μένεις
στη γωνιά σου να μην ρισκάρεις τίποτα, να
μην διακινδυνέψεις το παραμικρό, αφήνον-
τας ίσως, κάποιους άλλους να βγάζουν τα κά-
στανα από τη φωτιά.

Δεν πειράζει όμως ο καθείς και οι δυνάμεις
του, σημασία έχει ότι η συνέχεια της ιστορίας
του Χαρούμενου Χωριού επετεύχθη σωστά,
ωραία και ουσιαστικά!

Θέλω να εκφράσω από καρδιάς ένα μεγάλο
ευχαριστώ στο Σωματείο των Συνταξιούχων
και των Εργαζομένων, που επέδρασαν κατα-
λυτικά σ’ αυτό το εγχείρημα, στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.,
στον ΗΛΙΑ ΠΙΤΣΙΚΑ και στον ΛΑΚΗ ΤΖΙΡΑ γιατί
χωρίς τη παρουσία τους το νερό δεν θα είχε
μπει στο αυλάκι, αλλά και ένα ψυχωμένο ευ-
χαριστώ στη Δ.Ε., σ’ εκείνους που πλημμύρι-
σαν το αυλάκι με νερό και βοήθησαν να γίνει
πραγματικότητα η συνέχεια. Στον Αγγ. Αρβα-
νίτη, την Δημ. Παλαιολόγου, τον Γ. Μανώκα,
τον Δ. Δαμιανίδη, τον Δ. Μπούκη, τον Γ. Χρυ-
σόγελο και σ’ όλους εκείνους, δεν αναφέρω
έναν-έναν γιατί δεν το έχουν και ανάγκη, που
έβαλαν πλάτη για να συνεχίσουν να ζωντα-
νεύουν τα χαμόγελα και να ακούγονται ηχηρά
οι φωνές των παιδιών στο Χαρούμενο Χωριό.

Έτσι λοιπόν με γνώμονα ότι έχουμε πολλά
περιθώρια βελτίωσης ακόμα, καλούμε τα παι-
διά που αποτελούν τους κρίκους της ατελεί-
ωτης και ολόχρυσης καδένας του Χαρούμενου
Χωριού, που θέλουν και μπορούν, να βοηθή-
σουν καταλυτικά, να συμπαρασταθούν απο-
φασιστικά σ’ αυτήν την δική τους Μη Κερδο-
σκοπική Οργάνωση φίλοι του Χαρούμενου
Χωριού. Επί της ουσίας, για ένα καλύτερο αύ-
ριο απ’ το χθες, όπως το επιθυμούν οι καθα-
ρές ψυχές των παιδιών και όχι ζοφερό όπως
το βλέπουν κάποιοι.

Εμείς θα παίζουμε και θα τραγουδάμε στο
Χαρούμενο Χωριό δημιουργώντας κόσμους
ονειρικούς, αλλά και πραγματικούς με αγάπη,
δημιουργικότητα, σύνεση και αλληλεγγύη.

Αυτό αξίζει στα παιδιά μας
Αυτό αξίζει στη πατρίδα μας
Και σε όλους τους Έλληνες. 

Τασούλα Παπαδοπούλου – Παυλίδου
Χαρουμενοχωριάτισσα εκ πεποιθήσεως
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Πομακοχώρια - Πομάκοι

Μ
ε αφορμή εκδρομή που διοργανώνει και πραγματοποιεί κάθε
χρόνο το Σωματείο μας στα ορεινά χωριά της Ξάνθης όπου και
βραβεύει κάθε χρόνο εδώ και 8 χρόνια τους αριστεύσαντες μα-

θητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης θεωρούμε σκόπιμο να ανα-
φερθούμε περιληπτικά για τα Πομακοχώρια και τους κατοίκους που
κατοικούν σε αυτά.

Τα Πομακοχώρια είναι ορεινά χωριά που βρίσκονται στην οροσειρά
της Ροδόπης τα οποία κατοικούνται από ανθρώπους αυθεντικούς και
ακούραστους ξωμάχους που εδώ και πολλούς αιώνες παλεύουν να δα-
μάσουν την τραχιά αλλά όμορφη γη τους.

Επειδή οι Πομάκοι είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αντιμετωπί-
στηκαν από την ελληνική επίσημη πολιτεία, ως πολίτες δεύτερης κατη-
γορίας και τους περιόρισαν στα χωριά τους, έτσι δημιουργήθηκε πρό-
σφορο έδαφος για κάθε λογής προπαγάνδας και κυρίως εθνικιστικής.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια περίπου 20, υπήρχε η περίφημη λεγόμενη
«μπάρα» στην είσοδο των περισσότερων οικισμών στην περιοχή του
Νομού Ξάνθης που απαγόρευε την ομαλή μετακίνηση από και προς τα
χωριά των Πομάκων κατ’ αυτόν τον τρόπο οι Πομάκοι ήταν μακριά από
την κοινωνία και από τα αστικά κέντρα. Σήμερα ο ταξιδιώτης μπορεί
απρόσκοπτα πλέον να εξερευνήσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τμήματα
της ελληνικής γης που ήταν στην απομόνωση για πάρα πολλά χρόνια. Τα
πομάκικα χωριά απαντώνται σε ολόκληρο το μήκος των συνόρων της
Θράκης με την Βουλγαρία. Τα περισσότερα όμως Πομακοχώρια 20 στον
αριθμό, βρίσκονται στην περιοχή του Εχίνου που υπάγεται διοικητικά
στον Νομό Ξάνθης. Η ονομασία Πομάκος πιθανόν να προέρχεται από τη
βουλγάρικη λέξη «πομάκ» που σημαίνει βοηθώ. Οι σημερινοί Πομάκοι
ζουν σε έναν όμορφο αλλά τραχύ τόπο, εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν
πολλές μελέτες για την καταγωγή τους καθώς και πως βρέθηκαν σε αυ-
τόν τον τόπο,  όπως ότι οι Πομάκοι ήταν από τα πανάρχαια χρόνια μία μει-
ονότητα που κατά καιρούς υποτάχθηκαν στους διάφορους ισχυρούς. Από
τον 7ο αιώνα π.Χ. και μετά, όταν άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτες
ελληνικές αποικίες στα θρακικά παράλια, οι Αγριάνες οι οποίοι αποτε-
λούσαν ένα από τα επίλεκτα σώματα του στρατού του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου δέχθηκαν τις επιρροές του ελληνικού πολιτισμού. Πολλοί δε από
αυτούς επάνδρωσαν επάξια τις μακεδονικές φάλαγγες του στρατού του
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αργότερα όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τον ευρύ-
τερο ελλαδικό χώρο, οι σκληροτράχηλοι αυτοί πολεμιστές ασχολήθηκαν
με την κτηνοτροφία καθώς η περιοχή της ήταν απέραντα βοσκοτόπια.
Όταν τα βουλγαρικά φύλα εγκαταστάθηκαν στην χερσόνησο του Αίμου,
οι Αγριάνες βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα.

Εκείνη την εποχή η γλώσσα τους – που ας σημειώσουμε- ακόμη και
σήμερα δεν έχει παράδοση γραφής – δέχτηκε επιρροές και από τη
βουλγαρική διάλεκτο. Όταν ο οθωμανικός στρατός κατέλαβε την Θράκη,
οι Αγριάνες αντέταξαν σθεναρά την ορθόδοξη πίστη τους στις προσπά-
θειες εκτουρκισμού τους. Τελικά για να γλυτώσουν τα χειρότερα, ασπά-
στηκαν τον ισλαμισμό.

Οι Πομάκοι είναι περήφανος λαός, εγκάρδιοι και ζεστοί άνθρωποι,
ακάματοι εργάτες της άγονης γης τους. Πολύ εύκολα μπορείς να τους
πλησιάσεις και να κάνεις μια απλή, φιλική και ανθρώπινη επικοινωνία.
Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα στα χωριά αυτά δεν υπάρχει αξιόλογη του-
ριστική υποδομή, αν και διαθέτουν όλα τα προσόντα για να αναπτύξουν
τον οικολογικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό και ιαματικό τουρισμό. Είναι
καιρός πλέον με πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους και με συνεργα-
σία των ντόπιων παραγόντων να δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις
ώστε να έχουν τη δυνατότητα περισσότεροι ταξιδιώτες να επισκεφτούν
αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο.

Τα Πομακοχώρια μπορεί σήμερα εύκολα να τα προσεγγίσει κανείς
ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί από την Ξάνθη στην Σταυρούπολη
σε μία παράλληλη πορεία με την κοίτη του ποταμού Κόσυνθου για περί-
που 8 χιλιόμετρα και μετά ο δρόμος δεξιά μας, μας οδηγεί στον Εχίνο.
Στην πορεία μας για τον Εχίνο συναντάμε πολλά μικρά και μεγαλύτερα
χωριά διάσπαρτα ανάμεσα σε δάση, ρεματιές και μικρές μα εύφορες
ορεινές κοιλάδες. Με αφετηρία τον Εχίνο υπάρχει η δυνατότητα να επι-
σκεφτεί κάποιος όλα τα Πομακοχώρια όπως τα χωριά Μέδουσα Θέρμες,
όπου εδώ βρίσκεται η μεγάλη πισίνα με το ιαματικό νερό. Από τα άλλα
χωριά που πρέπει κάποιος να επισκεφτεί είναι η Σμίνθη, η Πάχνη, η
Γλαύκη, ο Κένταυρος, Κύκνος, Ρεύμα και Ωραίο καθώς και το Δημάρι
που είναι ένα από τα πλέον απόμακρα, ορεινά χωριά του Νομού και βρί-
σκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι Πομάκοι ακόμα και
σήμερα διατηρούν αρκετά χριστιανικά έθιμα στις λατρευτικές μουσουλ-
μανικές συνήθειές τους. Έτσι ακόμη σταυρώνουν το ψωμί πριν το κό-
ψουν, γιορτάζουν τις εορτές των Αγίων Γεωργίου – Δημητρίου και Βα-
σιλείου, αναφέρονται δε με μεγάλη ευλάβεια για την Παναγία Τεοτόκο,
όπως την ονομάζουν, και στις 15 Αυγούστου αναβιώνουν το πανάρχαιο
έθιμο της Πόλης.

Σύμφωνα δε με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, τα Πομακοχώρια
μοιράζονται οριστικά ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Μπορεί δε
όποιος το επιθυμεί, από τα Λουτρά Θερμών να επισκεφτεί το παραδο-
σιακό πομάκικο χωριό της Βουλγαρίας Ζλάτογραντ το οποίο απέχει 15 χι-
λιόμετρα από τα Λουτρά των Θερμών μόνο με την επίδειξη της ταυτότη-
τός του. 

Ο Εκδότης
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Μέρος 6ο
Πανηγύριζε το Πανελλήνιο στο τέλος του 1888. Ο

λαοφιλής Βασιλιάς Γεώργιος γιόρταζε την εικοσι-
πενταετηρίδα του από την ανάρρησή του στον θρόνο.
Μαζί με τον εορτασμό, ένα ακόμα μεγάλο γεγονός
συγκλόνιζε την Αθήνα. Θ’ άρχιζε να λειτουργή το νέο
μέγαρο Ζαππείου που εστόλισε την πρωτεύουσα. Και
εκεί η Ελλάς, στην έκθεση που θα στεγαζόταν στο
νέο κτήριο, θα έδειχνε στα παιδιά της και στους ξέ-
νους επισκέπτες την πρόοδό της μέσα στα 57 χρόνια
που είχε γίνει κράτος ανεξάρτητο.

Διαβάζοντας τις εφημερίδες της εποχής, ο σύγ-
χρονος αναγνώστης νιώθει κάποια συγκίνηση για τις
προσπάθειες που κατέβαλαν το Κράτος και οι Αθη-
ναίοι και οι Πειραιώτες, για να στολίσουν την πόλη
τους, για να τιμήσουν τον Βασιλιά τους και για να
υποδεχθούν τους επίσημους και εστεμμένους επι-
σκέπτες. Φωταψίες, στολισμοί των δρόμων, μπαλό-
νια, αερόστατα, αψίδες, σημαίες, φανφάρες. Πανη-
γύριζε η μικρή Αθήνα, σε κίνηση ο κόσμος, τα κατα-
στήματα ειδών νεωτερισμού, οι εμπορορράπτες, οι
μοδίστρες. Έραβαν φράκα οι κύριοι, τουαλέτες οι κυ-
ρίες και δεσποινίδες, που θα πήγαιναν στις δεξιώ-
σεις, στον ανακτορικό χορό. Ξεσκόνιζε, διόρθωνε «τα
καλά του» ο λαός, για να είναι και αυτός έτοιμος για
τη γιορτή.

Και ο σιδηρόδρομος; Κι εκείνος δεν έμεινε πίσω.
Ήθελε κι εκείνος να γιορτάση. Έγραφε η εφημερίδα
«Ακρόπολις», στις 4 Δεκεμβρίου του 1888:

«Επίσης εμάθομεν ότι η εταιρεία του από Αθηνών
εις Πειραιά σιδηροδρόμου απεφάσισε να προσφέρη
το αυτό ποσόν (1.000 φράγκα) εις την επί των εορ-
τών επιτροπήν του Πειραιώς, όπως χρησιμεύση ως
βραβείον εις τας γενησομένας λεμβοδρομίας.»

Δεν αρκέσθηκε όμως μόνον σε τούτο ο Σ.Α.Π. Ήθε-
λε να προσφέρη κάποιο προσωπικό δώρο στον Βα-
σιλιά για την εικοσιπενταετηρίδα του. Κατασκεύασε
λοιπόν στο εργοστάσιο του Πειραιά μια νέα άμαξα για
εκείνον και την οικογένειά του. Μηχανικοί και ερ-
γάτες έβαλαν όλη τους την τέχνη στην κατασκευή,
και το αποτέλεσμα ήταν τόσο λαμπρό, που έπρεπε
οπωσδήποτε να το δη και ο κόσμος. Έτσι η εταιρία
αποφάσισε να επιδείξη την άμαξα στην έκθεση των
Ολυμπίων, όπως ονομαζόταν η πρώτη έκθεση του
Ζαππείου Μεγάρου. Και άρχισε η περιπέτεια. Η άμα-
ξα ήταν βαριά, μέσα δεν υπήρχαν για να μεταφερθή
στους δρόμους της Αθήνας. Όταν υπάρχη θέληση
όμως…

Και η «Ακρόπολις», που, όπως όλοι οι Αθηναίοι,
παρακολουθούσε κι εκείνη τις προσπάθειες της
εταιρίας, έγραφε στις 12 Οκτωβρίου 1888: «Η βασι-
λική άμαξα, ην ο σιδηρόδρομος Αθηνών – Πειραιώς
θέλει εκθέσει, ήρξατο μετακομιζομένη δια της λεω-
φόρου Ακροπόλεως. Ελλείψει θέσεως πιθανόν να
εκτεθή εν τω περιβόλω υπό ιδιαίτερον περίπτερον.»

Την άλλη μέρα πάλι έγραφε: «Κόσμος άπειρος
χθες μετά μεσημβρίαν συνωστίζετο, όπως ίδη την με-
ταφοράν της παμμεγέθους βασιλικής αμάξης της
εκτιθεμένης παρά της εταιρείας του σιδηροδρόμου
Πειραιώς – Αθηνών. Και ην πράγματι άξιον λόγου το
θέαμα και περιεργότατον. Δύο οδοστρωτήρες κατέ-
βαλλον όλην αυτών την δύναμιν όπως σύρωσι τον μέ-
γαν τούτον όγκον και μόλις το κατώρθωνον. Μετά
πολλούς αγώνας κατωρθώθη τέλος να μεταφερθή εις
το όπισθεν μέρος του μεγάρου. Αλλ’ είναι ζήτημα αν
θα κατορθωθή η εισαγωγή της αμάξης ταύτης δια της
θύρας και το πιθανώτερον είναι ότι θα τοποθετηθή

εντός επί τούτω ανεγερθησομένου περιπτέρου.»
Και στο φύλλο της 14 Οκτωβρίου: «Δι’ όλης της

ημέρας κατεγίνοντο χθες να εισαγάγωσιν εις το Ζάπ-
πειον την παμμεγίστην βασιλικήν σιδηροδρομικήν
άμαξαν αμφίβολον� όμως λίαν είναι αν θα κατορ-

θωθή τούτο και πιθανώτερον είναι το χθες παρ’ ημών
αναγραφέν, ότι εκτεθήσεται αυτή υπό ιδιαίτερον πε-
ρίπτερον έξωθεν της εκθέσεως.» 

Αλλά εμόχθησαν οι εργάτες και οι μηχανικοί και η
Διεύθυνση του Σ.Α.Π. Κι ενίκησαν! Η βασιλική άμαξα

κατόρθωσε να φθάση και να μπη μέσα στο μέγαρο,
να πάρη τη θέση που της άρμοζε. Ο Βασιλιάς με την
οικογένειά του και τους επίσημους ξένους τους θα
ερχόταν να εγκαινιάση στις 21 Οκτωβρίου την έκθε-
ση. Το δώρο του Σ.Α.Π. τον περίμενε.

Την ημέρα των εγκαινίων, στις 11 το πρωί ακρι-
βώς, ήρθαν ο Βασιλιάς και οι φιλοξενούμενοι ηγε-
μόνες. Έγιναν δεκτοί από το Υπουργικό Συμβούλιο,
την Επιτροπή των Ολυμπίων, τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη και τον ευεργέτη Κωνσταντίνο Ζάππα. Ο
Βασιλιάς συγκινημένος ευχαρίστησε όλους για το έρ-
γο που εγκαινιάζεται, και πρόσθεσε: «Κατ’ εξοχήν
όμως απευθύνω τας ευχαριστίας μου προς τον φιλό-
πατριν άνδρα τον δωρήσαντα ημίν το περιφανές τού-
το μέγαρον και ούτω παροτρύνοντα την βιομηχανίαν
ημών εις τελειοποίησιν… Ας ευχηθώμεν         ν’ απο-
δειχθή ενεργός η πρακτική χρησιμότης της παρούσης
εκθέσεως… Ταύτα ευχόμενος και ταύτα πεποιθότως
προσδοκών κυρύττω την έναρξιν της εκθέσεως του
1888 έτους.»

Ο Βασιλιάς και οι επίσημοι ξένοι επισκέφθηκαν
ύστερα την έκθεση και περιεργάσθηκαν τα διάφορα
εκθέματα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους
εστεμμένους επισκέπτες η βασιλική άμαξα που είχε
εκθέσει η εταιρία του σιδηροδρόμου.

Η «Ακρόπολις», στις 22 Οκτωβρίου του 1888, έγρα-
φε σχετικά τα εξής: «Εν τω τμήματι των μηχανών
απηριθμήσαμε πλήθος τοιούτων πληρουσών τας
πρώτας ανάγκας της ήκιστα ανεπτυγμένης βιομηχα-
νίας ημών. Εν τη αυτή αιθούση εθαυμάσαμε και την
βασιλικήν άμαξαν, την παρά της εταιρείας του σιδη-
ροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς εκτιθεμένην και ην κα-
τεσκεύασεν εν τω ιδιαιτέρω αυτής εργοστασίω εν
Πειραιεί κατά το σχέδιον του αρχιμηχανικού αυτής
Σίμονς. Ο κ. Παρασκευαΐδης, ο διευθυντής της εται-
ρείας, παρών κατά την διέλευσιν της βασιλικής οι-
κογενείας, υπερβοήθησε την Βασίλισσαν ν’ ανέλθη
εις αυτήν. Η στερεότης, η κομψότης και η φιλοκαλία
του λαμπρού τούτου έργου, κατεσκευασμένου εκ
τεσσάρων ειδών ξύλων, του αμερικανικού τικ, του
ερυθροξύλου, του μάπλ και του καρυοξύλου, και ου
η δαπάνη ανήλθεν εις δραχμάς 55.000, εφείλκυσαν
τον θαυμασμόν της Βασιλίσσης και των λοιπών. Ο κ.
Παρασκευαΐδης πάνυ επικαίρως ηυχήθη, όπως η βα-
σιλόπαις Σοφία επ’ αυτής μετενεχθή εις Αθήνας εκ
Πειραιώς. Ο Βασιλεύς μειδιών απεδέχθη την προ-
σφοράν…»

Την ίδια ημέρα ο Σ.Α.Π. δημοσίευε μιάν αγγελία
στις εφημερίδες:

«Η εταιρία του απ’ Αθηνών εις Πειραιά σιδηρο-
δρόμου γνωστοποιεί ότι χάριν των μεταβησομένων
εις τον ανακτορικόν χορόν γενήσεται εξ’ Αθηνών
έκτακτος αμαξοστοιχία την 2αν μετά μεσονύκτιον.»

Πρώτος στις χαρές ο Σ.Α.Π., ήθελε κι αυτός να
βοηθήση με το έκτακτο δρομολόγιο του τους Πειραι-
ώτες που θα πήγαιναν στον ανακτορικό χορό.

Το 1890 η εταιρία άλλαξε το παλιό σύστημα τροχο-
πέδης με νέο, αυτοματικό, και άρχισε την κατασκευή
της δεύτερης γραμμής του σιδηροδρόμου, ενώ πα-
ράλληλα στο εργοστάσιο του σιδηροδρόμου άρχιζε
και η κατασκευή της μεγάλης εξέδρας του Φαλήρου.
Το 1891 τοποθετήθηκε η νέα εξέδρα, που εστοίχισε
59.807,25 δραχμές και αποπερατώθηκε η δεύτερη
γραμμή. Για τη συντήρηση της εξέδρας η εταιρία επέ-
βαλε δεκάλεπτο τίμημα εισόδου, που όμως αργότε-
ρα καταργήθηκε, ύστερα από κυβερνητική υπόδειξη.

Συνεχίζεται…

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1869-2012 (Από το αρχείο ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ)

Από το βιβλίο των ΕΗΣ για τα 100 χρόνια της Εταιρείας (1869-1969) ένα αφιέρωμα για όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός»

Το βασιλικό όχημα, που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του ΣΑΠ στον Πειραιά - 1888.

Από τα έργα διανοίξεως της σήραγγας Θησείου -
πλατείας Ομονοίας, στο τμήμα Μοναστηρακίου - 

Πλατεία Ομονοίας, 1889.

Από τα έργα διανοίξεως της σήραγγος Θησείου -
πλατείας Ομονοίας, στο ύψος της οδού Αδριανού, 1889. Η

εκκλησία που διακρίνεται είναι του Αγ. Φιλίππου

Εσωτερική άποψη του βασιλικού οχήματος -1889

Η 25ετηρίδα της βασιλείας του Γεωργίου Α΄

Η έκθεση του Ζαππείου (1888) – Η βασιλική άμαξα
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Του K. Mητρόπουλου

Του K. Mητρόπουλου



1) 4 Οκτωβρίου που είναι η γιορτή του Σωματεί-
ου μας αφιερωμένη στον Άγιο Ιερόθεο προστάτη
μας. Θα γίνει στην Ιερά Μονή Κερνίτσης που είναι
πλησίον της Βυτίνας όπου θα γίνει αρτοκλασία
υπέρ υγείας όλων των συναδέλφων μας και των
οικογενειών τους καθώς και τρισάγιο για να τιμή-
σουμε τη μνήμη όσων έχουν φύγει από κοντά μας.
Θα ακολουθήσει φαγητό και διασκέδαση σε κέν-
τρο που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Τρίπολης-
Ολυμπίας στην περιοχή του Καρδαρά.

2) Υπάρχουν δύο προτάσεις για εκδρομές στο
εξωτερικό

Α΄ Πρόταση: Από 7 μέχρι 16 Οκτωβρίου 10ήμε-
ρη για Βουδαπέστη – Πράγα (Δρέσδη) – Βιέννη –
Βελιγράδι –Σκόπια με τιμή συμμετοχής κατ’άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο 520 ευρώ 

Β΄ Πρόταση: Από 21 μέχρι 30 Οκτωβρίου 10ήμε-
ρη για Κωνσταντινούπολη – Προύσσα – Σμύρνη –
Έφεσο – Κουσάντασι – Χίο με τιμή συμμετοχής
κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 620 ευρώ 

3) Από 3 μέχρι 6 Νοεμβρίου: 4ήμερη στην Ξάν-
θη – Κομοτηνή – Σμίνθη – Καβάλα – Σπήλαια Αλι-
στράτης –  Θεσσαλονίκη

Στο πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνεται
και η βράβευση των μαθητριών και μαθητών του
Γυμνασίου Σμίνθης όπου αρίστευσαν την χρονική
περίοδο 2013-2014. Είναι μία ιδιαίτερη και συγκι-
νητική η εκδήλωση αυτή για το Σωματείο μας και
για να την καταλάβει κανείς πρέπει να την ζήσει.

Σημ. Η εκδρομή αυτή ίσως αλλάξει ημερομηνία
για την οποία θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως, αν
πραγματοποιηθούν και οι δύο εκδρομές του εξω-
τερικού.

4) Η πολιτιστική χρονιά κλείνει με την απότιση
φόρου τιμής σε αυτούς που πολέμησαν και θυ-
σιάστηκαν κατά την ανατίναξη της γέφυρας του
Γοργοποτάμου στις 25 Νοεμβρίου 1942.

Θα είναι ημερήσια εκδρομή για τον Γοργοπότα-
μο όπου θα παρευρεθούμε στις εκδηλώσεις και το
Σωματείο μας θα καταθέσει στεφάνι.

Η εκδρομή θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου

Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι
προγραμματισμένες 

να γίνουν 
μέχρι τέλος του 2014
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ ανήκουν 

τα γραφεία 19-20-21 του Μεγάρου ΗΣΑΠ στον Πειραιά

Από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου αλλαγές στην τιμολο-
γιακή πολιτική των Μέσων Μεταφοράς της Αθήνας απεφά-
σισε το Υπουργείο Μεταφορών.

Αναλυτικότερα αποφασίστηκε και ισχύουν νέες τιμές σε
κάρτες και εισιτήρια στα Μέσα των «Συγκοινωνιών Αθη-
νών» (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΡΟΛΕΪ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ).

Οι νέες τιμές είναι:
Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών που θα ισχύει

για όλα τα μέσα αξίας 30 ευρώ καθώς και μειωμένη 15 ευ-
ρώ.

Ενιαία κάρτα τρίμηνης ισχύος αξίας 88 ευρώ

Ενιαία κάρτα εξάμηνης ισχύος αξίας 170 ευρώ
Ενιαία κάρτα ισχύος ενός έτους αξίας 320 ευρώ
Νέο ενιαίο εισιτήριο χρονικής ισχύος 5 ημερών αξίας 10

ευρώ
Νέο ενιαίο εισιτήριο αξίας 1.20 ευρώ (το μειωμένο 0,60

με χρονική διάρκεια 70 λεπτά από την επικύρωση του. Επί-
σης αποφασίστηκε να τροποποιηθούν πολλές γραμμές των
λεωφορείων και των τρόλεϊ με σκοπό να πυκνώσουν τα
δρομολόγια και να τροφοδοτούνται περισσότερο οι γραμ-
μές ΜΕΤΡΟ-ΗΣΑΠ-ΤΡΑΜ.

Η Διοίκηση

Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κατά τη συνε-
δρίαση του στις 22 Αυγούστου 2014 έλαβε την υπ’ αριθ.
1889 απόφασή του με την οποία έκανε αποδεκτό ένα πά-
γιο αίτημα του Σωματείου μας που ήταν να αποκτήσει

στέγη στον Πειραιά και με την απόφασή του να παραχωρήσει
για χρήση τους χώρους των γραφείων 19,20 και 21 το αίτημά
μας αυτό έγινε αποδεκτό. Έτσι σήμερα μπορούμε πέραν της
λειτουργίας του Σωματείου στον Πειραιά να μεταφέρουμε και
την έδρα από την Αθήνα στον Πειραιά για την εύρυθμη λει-
τουργία του Σωματείου μας.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Νίκο Παπαθα-
νάση ο οποίος πάντοτε στέκεται στο πλευρό των Συνταξιούχων
του ΗΣΑΠ καθώς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την από-
φαση που έλαβαν για παραχώρηση των γραφείων. Εμείς από
την πλευρά μας δίνουμε την υπόσχεση ότι θα διατηρούμε τα
γραφεία στα οποία στεγάζεται το Σωματείο μας σε άριστη κα-
τάσταση. Γιατί είναι το σπίτι μας.

Η Διοίκηση

Πυκνότερα δρομολόγια και φθηνότερα τα Μέσα Μεταφοράς

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
Αποσπάσματα από το Πρακτικό της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. 

που έγινε στις 26 Ιουνίου 2014
Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε ο

μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας που είναι ο
«ΟΑΣΑ Α.Ε.» και τον εκπροσωπούσε ο κ.
Γρηγόριος Δημητριάδης, Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. Επίσης
παρευρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες
καθώς και εκπρόσωποι εργαζομένων από
τα Σωματεία ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ και του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. 

Μετά τη διαπίστωση ότι η Γενική Συνέ-
λευση είχε συγκληθεί νομίμως και σε
απαρτία άρχισε η συνεδρίαση με θέματα
ημερησίας διάταξης.

1. Έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών
Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίω-
σης για τον Ισολογισμό και την εν γένει δια-
χείριση της χρήσης του 2013

3. Εκλογή Εταιρίας ή Κοινοπραξίας Ελεγ-
κτών για τη διεξαγωγή Τακτικού Ελέγχου
της τρέχουσας χρήσης έτους 2014.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των
αποφάσεων.

5. Τυχόν διάφορες ανακοινώσεις εκτός
Ημερησίας Διάταξης.

Ακολούθησε συζήτηση και η Ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου
(ΟΑΣΑ) εκπροσωπούμενη από τον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ κ. Γρηγόριο Δη-
μητριάδη, αφού έλαβε υπόψη της τα υπο-
βληθέντα επί του θέματος στοιχεία και τις
διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν από τους
υπηρεσιακούς παράγοντες, ομόφωνα απο-
φάσισε:

1) Έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Α.Ε. ΣΤΑ.ΣΥ

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου του Προέδρου και των Ελεγ-
κτών από κάθε ευθύνη για την εν γένει δια-
χείριση της χρήσης 2013.

3) Εκλογή μιας Εταιρίας ή Κοινοπραξίας
Ελεγκτών για τη διεξαγωγή του Τακτικού
Ελέγχου της τρέχουσας χρήσης έτους 2014.

4) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και επι-
κυρώνει τις αποφάσεις της από 19-5-2014
αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης με αριθ.
22, το πρακτικό της οποίας έχει ήδη απο-
σταλεί προς δημοσίευση κατά τα οριζόμενα
στην οικεία νομοθεσία.

Εκτός Ημερησίας Διάταξης ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. ΣΤΑ.ΣΥ
ζήτησε και αφού έλαβε τον λόγο από τον κ.
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε:

Να σας ενημερώσω κύριε Πρόεδρε για
κάποια διαδικαστικά θέματα της εταιρείας
μας. Έχουμε ήδη καταθέσει αίτημα για την
υλοποίηση κάποιων επιδομάτων ανθυγιει-
νής εργασίας καθόσον η σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση δεν είχε προσαρμο-
στεί με τις ανάγκες της εταιρείας μας και
καθόσον έχουμε σοβαρές διαφοροποιήσεις
θα ήθελα να δείτε αυτήν την εξέλιξη σε ό,τι
αφορά την επικαιροποίηση του πίνακα των
ανθυγιεινών επιδομάτων και ταυτόχρονα
επειδή η διαδικασία του ΑΣΕΠ καθυστερεί
συνήθως, σας ενημερώνω ότι τεχνικό κυ-
ρίως προσωπικό, αλλά και άλλων ειδικοτή-
των, αλλά κυρίως τεχνικό προσωπικό δεν
βρίσκεται στον Όμιλο και είναι κάτι το οποίο
δεν μπορεί να «γεννηθεί» επίσης, καθόσον
τεχνικός είσαι ή δεν είσαι. Με τις μονομε-
ρείς μετακινήσεις που έκανε η εταιρεία μας
υποδιπλασίασε τον αριθμό εκδοτών και
ελεγκτών, μπορεί να προχωρήσει και με
βάση τον κανονισμό προσωπικού σε στελέ-
χωση θέσεων υπευθύνων σταθμών, αλλά
υπάρχει σοβαρή έλλειψη τεχνιτών και νο-

μίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε με μεγάλη
σοβαρότητα και να επιστήσω την προσοχή
σε αυτά τα δύο θέματα που είναι κρίσιμα για
την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας.

Κατά τα λοιπά η εταιρεία οικονομικά βρί-
σκεται σε λειτουργική κερδοφορία, τα απο-
τελέσματα του πρώτου 4μήνου του τρέχοντος
έτους είναι εξαιρετικά καλά, υπερβαίνουμε
ήδη τις προβλέψεις μας και θεωρώ ότι θα
έχουμε μία αύξηση του λειτουργικού μας
πλεονάσματος η οποία θα κυμανθεί σε σο-
βαρά επίπεδα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε
μειώσει καθόλου την παροχή υπηρεσιών και
δεν έχουμε μειώσει καθόλου την παρεχό-
μενη ασφάλεια στο σύστημά μας. Επίσης πα-
ρατηρούμε ότι έχουμε μία αυξητική τάση,
τουλάχιστον στο πρώτο 5μηνο του τρέχοντος
έτους, της τάξης περίπου του 2%.

Ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
λαβών το λόγο ανέφερε:

Σας ευχαριστώ πολύ, σημείωσα όλα τα
θέματα τα οποία αναφέρατε και τα οποία σας
απασχολούν και σίγουρα θα τα δούμε. Επί-
σης θα ήθελα να συγχαρώ κιόλας για όλες τις
προσπάθειες που καταβάλατε και που συνε-
χίζετε να καταβάλλετε, τόσο εσάς όσο και
τους συνεργάτες σας, για τα πολύ θετικά
αποτελέσματα της χρήσης έτους 2013.

Μη υπάρχοντος θέματος προς συζήτηση
ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.
Γρηγόριος Δημητριάδης ευχαριστεί τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Παπαθα-
νάση και τους παρευρισκόμενους και κη-
ρύσσει τη λήξη της Συνέλευσης.

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται όπως
ακολουθεί και επικυρώνεται από της σήμε-
ρον, οι δε καταχωρημένες σε αυτό αποφά-
σεις της Γενικής Συνέλευσης είναι από
τούδε έγκυρες και άμεσα εκτελεστές.

Αριθ. φύλλου 152 
1 Ιουλίου 2011

Άρθρο 29: 
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 
στα φυσικά πρόσωπα

1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ει-
σοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των
φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχει-
ριστικές χρήσεις 2010-2014 και δηλώνονται με τις δη-
λώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015.

Σύμφωνα με τον νόμο η ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης πρέπει να λήξει στο τέλος του 2014.

Δυστυχώς όμως ο Πρόεδρος της κυβέρνησης στα
πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανήγ-
γειλε ότι θα παραταθεί για άλλα δύο χρόνια με την υπό-
σχεση αν του το επιτρέψει η Τρόικα, θα είναι μειωμέ-
νη κατά 20%. Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα στους
κυβερνητικούς βουλευτές που είχαν ψηφίσει τον νό-
μο αυτό και τώρα κόπτονται για τον Έλληνα πολίτη μι-
σθωτό και συνταξιούχο. Συμφωνούν με τη συνέχιση
των περικοπών; Και τι πρόκειται να πράξουν; Τι θα ψη-
φίσουν;

Η Διοίκηση

Νόμος 3986
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Ενιαίο Ασφαλιστικό Ταμείο 
Μία σύνταξη για όλους

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 46 επείγουσα εγ-
κύκλιο του ΙΚΑ που εκδόθηκε στις 27 Ιου-
νίου 2014 καθίσταται υποχρεωτική η ηλε-

κτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014
και θα υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δύο τρόπους;

α) Με πιστοποίηση μέσω ΤΑΧΙSNET από την
ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση Ασφαλι-
σμένου μέσω ΤΑΧΙSNET», διαδικασία που δεν
απαιτεί προσέλευση σε υποκατάστημα του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, παρά μόνο
στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης.

β) Με πιστοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία
που προϋποθέτει προσέλευση σε υποκαταστή-
ματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθ-
μου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα
γραφεία του Σωματείου μας τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες.

Η Διοίκηση

Τ
η λειτουργία του Ενιαίου Εθνικού Ασφαλι-
στικού Ταμείου (Ε.Ε.Α.Τ.) από το 2017 απο-
φάσισε και προωθεί η κυβέρνηση.

Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα ταμείο για
όλους τους ασφαλισμένους της πατρίδας μας
άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους-εργαζόμε-
νους και συνταξιούχους.

Το ταμείο αυτό το οποίο ασφαλώς και θα έχει
την έγκριση της Τρόικα, θα διέπεται από την
εφαρμογή ενιαίων κανόνων αναφορικά με τις γε-
νικές παροχές και τις προϋποθέσεις συνταξιο-
δότησης.

Παράλληλα δε θα ακολουθούνται ενιαίοι κα-
νόνες για την είσπραξη εισφορών, την οικονομι-
κή διαχείριση και την απονομή συντάξεων.

Πρώτο στάδιο για την ενοποίηση όλων των
ασφαλιστικών φορέων σύμφωνα με αυτά που
διαρρέουν από αρμόδιους κυβερνητικούς παρά-
γοντες θα είναι η ενοποίηση των επικουρικών
συντάξεων και εφάπαξ, η αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών του ΙΚΑ και η ενοποίηση του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ο.Α.Ε.Ε.)
όπως είναι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και άλ-
λοι.

Στο δεύτερο στάδιο προβλέπεται η ένταξη του
νέου ταμείου στο ΙΚΑ καθώς και η αναδιοργά-
νωση του ΟΓΑ σε μοντέλο Ενιαίου Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης.

Έτσι από το 2017 στο Ενιαίο Εθνικό Ασφαλιστι-
κό Ταμείο (Ε.Ε.Α.Τ.) θα έχουν υπαχθεί 6.000.000
άμεσα ασφαλισμένοι, 3.000.000 συνταξιούχοι
καθώς και 3.000.000 έμμεσα ασφαλισμένοι μέ-
λη των οικογενειών τους.

Συναδέλφισσες – Συνά-
δελφοι, όπως μας ενημέρωσαν
από το Δικηγορικό γραφείο του
κ. Λουκά Αποστολίδη στις 2
Δεκεμβρίου εκδικάζεται στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Αθηνών η προσφυγή των
συναδέλφων μας που συμμε-
τείχαν στην Εθνική Αντίσταση.

Σας παραθέτουμε τα ονό-
ματα και τα δικαιολογητικά που
χρειάζονται.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες και διευκρινήσεις να
επικοινωνείτε με το Δικηγο-
ρικό Γραφείο του κ. Λουκά
Αποστολίδη στα τηλέφωνα
210-3619650. 

Υπεύθυνοι για την υπόθεσή
σας είναι οι δικηγόροι κ. Βασι-
λόπουλος και κυρία Στρατο-
γιάννη.

Για κάθε πληροφορία εί-
μαστε στη διάθεσή σας.

Η Διοίκηση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 2- 12 – 2014 
Στο 2ο Τρ/λές Διοικ.

Πρωτ. Αθηνών.

1. Εξουσιοδότηση με θεω-
ρημένο το γνήσιο της υπογρα-
φής

2. Πιστοποιητικό Εθνικής
Αντίστασης

3. Για τους αποβιώσαντες
ενάγοντες θα πρέπει να προ-
σκομιστούν τα εξής νομιμοποι-
ητικά έγγραφα προκειμένου να
συνεχιστεί η δίκη από τους νό-
μιμους κληρονόμους. Συγκε-
κριμένα πρέπει να προσκομι-
στεί α) ληξιαρχική πράξη
θανάτου, β) πιστοποιητικό εγ-
γυτέρων συγγενών, γ) πιστο-
ποιητικό περί μη δημοσίευσης
διαθήκης, δ) πιστοποιητικό
περί μη αποποίησης κληρονο-
μιάς και ε) περί μη αμφισβή-
τησης κληρονομικού δικαιώ-
ματος. 

4. Προαιρετικά την Από-
φαση χορήγησης του επιδόμα-
τος Εθνικής Αντίστασης καθώς
και κάθε άλλο σχετικό έγ-
γραφο με το ένδικο επίδομα.

2/12/2014 
Εθνική Αντίσταση -

ΗΣΑΠ

Των:
Νικολάου Αθανασόπουλου,
Κων/νου Γαζή, Ιωάννη Γε-
ρεντέ, Αναστάσιου Γιακουμά-
του, Βασίλειου Γκέκα, Μιχαήλ
Καλλέργη, Θεοφάνη Καλο-
γρηά, Νικόλαου Καπελιάρη,
Αλέξανδρου  Κατσίκη, Αντώ-
νιου Λανδράκη, Νικόλαου Λαν-
δράκη, Γεώργιου Λεμονή,
Ιωάννη Λύρη, Δημητρίου Με-
θενίτη, Αριστοτέλη Μπαμπά-
κου, Σωτήριου Μπαράτσα,
Σπυρίδωνος Νότη, Ιωάννη Οι-
κονόμου, Ναπολέωντος Πε-
τρόπουλου, Πέτρου Πλακο-
γιαννάκη, Ειρήνη Ρέις,
Νικολάου Σαββέα, Βασίλειου
Σαγανά, Κων/νου Στρατικό-
πουλου, Γεωργίου Ταρταράκη,
Λάζαρου Ταταρίδη, Σταματίου
Χατζηδάκη.

Στις 2 Δεκεμβρίου
εκδικάζεται 
η προσφυγή στη
Δικαιοσύνη για την
Εθνική Αντίσταση

ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή
της αίτησης συνταξιοδότησης

Και νέες μειώσεις
των επικουρικών

συντάξεων
Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου

πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξουν πλέον μει-
ώσεις μισθών και συντάξεων, δυστυχώς όμως συ-
νέβη το αντίθετο γιατί όταν οι συνταξιούχοι πήγαν
στα γκισέ των τραπεζών για να εισπράξουν την κου-
τσουρεμένη από τα μνημόνια επικουρική σύνταξη
ήρθαν αντιμέτωποι με μία νέα πραγματικότητα, εί-
δαν ότι η σύνταξη τους ήταν μειωμένη κατά 5,2% και
το κυριότερο, ήταν ότι η μείωση αυτή δεν έγινε ού-
τε καν με υπουργική απόφαση αλλά με απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΤΕ, έτσι δήλωσε ο αρμόδιος υπεύθυ-
νος του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Κουτρουμάνης. Έτσι ο
κατήφορος συνεχίζεται.

Κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι  κ α ι  τ ο  Ε Κ Α Σ
Στο τραπέζι των συζητήσεων στο Υπουργείο Εργασίας

για να βρεθούν μέθοδοι και για άλλες μειώσεις των ήδη
κουτσουρεμένων συντάξεων βρίσκεται και το ΕΚΑΣ με
την πρόταση να καταργηθεί.

Όταν λέμε ΕΚΑΣ εννοούμε το Επίδομα Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων και αφορούσε μόνο τους χα-
μηλοσυνταξιούχους κάτω από το όριο που όριζε το
υπουργείο και λογίζεται ως προνοιακή παροχή. Με το
σκεπτικό όμως του υπουργείου δεν είναι δυνατόν να δί-
νονται ταυτοχρόνως δύο προνοιακές παροχές χρηματο-
δοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή η
βασική σύνταξη και το ΕΚΑΣ.

Η εφαρμογή του νόμου 3863/2010 από την 1η Ιανουα-
ρίου 2015 θα φέρει ανατροπές ως προς τον τρόπο υπο-
λογισμού της σύνταξης. Θα υπάρξει η βασική σύνταξη
των 360 ευρώ και είναι η προνοιακή σύνταξη που εγ-
γυάται το κράτος για όλους τους ασφαλισμένους οπότε
αυτομάτως καταργείται το ΕΚΑΣ. Έτσι ο κάθε ασφαλι-
σμένος πέραν των 360 ευρώ της προνοιακής σύνταξης
που θα λαμβάνει και για την οποία εγγυάται ο κρατικός
προϋπολογισμός θα λαμβάνει και την αναλογική σύντα-
ξη από το ασφαλιστικό του ταμείο η οποία θα αντιστοιχεί
στα χρόνια ασφάλισης και στο ύψος των εισφορών του
καθενός. Οπωσδήποτε όλα αυτά κύριο στόχο έχουν την
εξεύρεση τρόπου για την περαιτέρω μείωση των συντά-
ξεων, με πρώτο στόχο την κατάργηση του ΕΚΑΣ.

Ο Εκδότης

Εναγωνίως προσπαθεί η Διοίκηση της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας για να προωθήσει τα
καίρια και ζωτικά προβλήματα που
ταλανίζουν σήμερα τον συνταξιούχο της
χώρας μας. Όμως οι πόρτες όλες είναι
αμπαρωμένες και τα αφτιά των κυβερνόντων
αυτού του τόπου είναι βουλωμένα.
Αγαπητοί Συνάδελφοι της Διοίκησης της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε μην χάνετε το κουράγιο σας,
προσπαθήστε θα έρθει η μέρα που το
ανάλγητο κράτος θα ανανήψει και τότε θα
λάμψει το χαμόγελο στα χείλη σας καθώς θα
δείτε ότι οι κόποι σας και οι προσπάθειές σας
τόσων χρόνων ευοδώθηκαν. Δύναμη και
επιμονή χρειάζεται. Είμαστε στο πλευρό σας,
προχωρήστε μπροστά μην κάνετε πίσω.

Η Διοίκηση
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Εξομολόγηση του Προέδρου του Σωματείου
Ευθυμίου Ρουσιά

Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945-Ναγκασάκι 9 Αυγούστου 1945    

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

Η Δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή, συνερ-
γασία, αλληλεγγύη, αγάπη και ομόνοια για να
δώσει καρπούς. Η Δημοκρατία πρέπει να
εφαρμόζεται στην πράξη και όχι μόνο στα
χαρτιά και εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα πλή-
ρους εφαρμογής αρκεί η προσπάθεια που θα
καταβάλλει καθένας μας να είναι προς τη σω-
στή κατεύθυνση.Όλοι μας όλοι εμείς οι συνά-
δελφοι που συμμετέχουμε στο Διοικητικό
Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του
Σωματείου μας  πιστεύουμε στη Δημοκρατία
και αποδείξαμε ότι εστερνιζόμαστε τις αγωνίες
όλων τω συναδέλφων μας, που με την ψήφο
τους πριν δυόμιση χρόνια αναλάβαμε τις ευ-
θύνες μας απέναντί σας και δώσαμε όρκο τι-
μής ότι θα υπηρετήσουμε το Σωματείο μας,
μετά την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. 

Είμαστε βέβαιοι ότι μετά τον όρκο τιμής
που δώσαμε, αισθανόμαστε το μεγάλο βάρος
της ευθύνης. 

Θα ήθελα όμως να σας ομολογήσω κοιτά-
ζοντας στα μάτια όλους μαζί και τον καθένα
ξεχωριστά ότι η υποχρέωση που αναλάβαμε
με τη διακυβέρνηση του Σωματείου, δεν μας
ψήλωσε, ούτε εμένα ούτε και  τους συνεργά-
τες μου. Αντιθέτως μας βαραίνει. Μας βαραί-
νει η ευθύνη και η υποχρέωση απέναντι σας
για να σας υπηρετήσουμε. Εσείς που μας εμ-
πιστευτήκατε είχατε και ασφαλώς και έχετε
προσδοκίες από εμάς, όχι απλά να συνεχί-
σουμε αλλά και να δώσουμε το δικαίωμα να
ελπίζουμε όλοι, ότι οι σκληρές και άδικες επο-

χές που τα τελευταία χρόνια βιώνουμε δεν θα
αποτελέσουν εμπόδιο στο δύσκολο έργο που
έχουμε αναλάβει, και δεν είναι άλλο παρά η
προσπάθεια που καταβάλλουμε για να είμαστε
δίπλα σας. 

Θέλω να δεσμευτώ ενώπιον όλων και να
σας διαβεβαιώσω ότι ούτε η στάση μας ούτε οι
προτεραιότητές μας δεν άλλαξαν και ούτε
πρόκειται να αλλάξουν. Τα προβλήματα δεν
πρέπει να χωρίζουν και ούτε χωρίζουν αλλά
μόνο ενώνουν και ενώνουν όλους για να έχουν
τη δύναμη να αγωνιστούν για την επίλυσή
τους.

Όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το
καλό του Σωματείου  μας και των συναδέλφων
μας.

Γιατί πιστεύουμε στην ενότητα και την
αδελφοσύνη.

Γιατί πιστεύουμε στη συναδελφοσύνη και
στη συνεννόηση, όπως ασφαλώς όλοι γνωρί-
ζετε ότι ήμουν και  θα είμαι πάντοτε ανοικτός,
σε κάθε  σκέψη, σε κάθε πρόταση, σε κάθε
ιδέα, που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και
να προστατεύσει με οποιονδήποτε νόμιμο
τρόπο τα μέλη του Σωματείου μας. Εξάλλου

αυτό το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια
που είμαστε κοντά σας και δίπλα σας. Σεβα-
στήκαμε και σεβόμαστε απόλυτα τη γνώμη
και την κρίση των συναδέλφων μας γιατί έχει
γίνει πιστεύω μας, ότι η γνώμη η δική μας
βελτιώνεται από αυτήν των διπλανών. Για
εμάς, ένα μόνο μετράει, το συμφέρον των συ-
ναδέλφων μας. Οι άδικές εποχές που σήμερα
ζούμε είναι οι πιο σκληρές των τελευταίων
δεκαετιών και περισσότερο από κάθε άλλη
εποχή απαιτούν περισσότερο απ’ όλα να δια-
τηρήσουμε την κοινωνική συνοχή και την κοι-
νωνική αλληλεγγύη. Απαιτούν να σκύψουμε
με σεβασμό πάνω από τα προβλήματα εκείνων
των συναδέλφων μας που περισσότερο μας
έχουν ανάγκη. Να συνεχίσουμε κόντρα στους
καιρούς και ανυπακοή εκεί που πρέπει, έχον-
τας στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας τον άν-
θρωπο και ιδιαίτερα τον απροστάτευτο συντα-
ξιούχο πολίτη αυτής της χώρας, έχοντας πάντα
κατά νου ότι μπροστά στα προβλήματα, τα μά-
τια δεν τα κλείνεις και τους ανθρώπους δεν
τους προσπερνάς. Αν αυτό το οποίο επιδιώ-
κουμε το καταφέρουμε σημαίνει, ότι θα
έχουμε τιμήσει με το παραπάνω την εμπιστο-
σύνη σας και την εντολή σας και κάθε φορά
που με κάποια πράξη ή ενέργειά μας θα δι-
καιώνουμε την επιλογή σας, το βάρος που βά-
λατε στις πλάτες μας με την επιλογή σας θα γί-
νεται ελαφρύτερο. Αυτό θέλουμε να
πετύχουμε και γι’ αυτό έχουμε δεσμευτεί απέ-
ναντί σας και μόνο απέναντί σας. 

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας 
«Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα αναγράφονται 
στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, σκέψεις

και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα
κείμενα και όχι κατ’ ανάγκη του Διοικητικού

Συμβουλίου του Σωματείου.

Π
έρασαν 69 χρόνια από τότε που έγινε το μεγαλύτερο έγκλημα
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Δυστυχώς όμως τα εγκλήματα αυτά δεν

έγιναν παράδειγμα προς αποφυγή συρράξεων και πολεμικών επεμβά-
σεων από τις λεγόμενες υπερδυνάμεις και συνεχίζουν αδιάκοπα να δο-
λοφονούν τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, της Αιγύπτου, στο Αφγανι-
στάν, στο Ιράν, στο Ιράκ, στην Λιβύη, στη Συρία, στην Παλαιστίνη, στην
Ουκρανία, στην Αφρική, στην Σομαλία, στην Τανζανία και σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, πλην της Αμερικανικής Ηπείρου, για να πλουτίζουν τα
μονοπώλια και να εδραιώνεται η εξουσία τους. 

Δυστυχώς η ανθρωπότητα ξέχασε ότι η Χιροσίμα καταστράφηκε στις
6 Αυγούστου 1945 από τη ρίψη της αμερικανικής ατομικής βόμβας που
είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 100.000 νεκρούς και 70.000
τραυματίες, όλοι από τον άμαχο πληθυσμό, ενώ το 70% της πόλεως δη-
λαδή 40.000 σπίτια εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, η πόλη ισοπε-
δώθηκε. Όσο για τις μετέπειτα συνέπειες της ραδιενέργειας, που προ-

κάλεσε η ατομική έκρηξη μεταφράζεται σε χιλιάδες λευχαιμίες καθώς
και γενετικές αλλοιώσεις για πολλά χρόνια μετά. 

Όπως επίσης ξεχάστηκε και το Ναγκασάκι όπου στις 9 Αυγούστου
1945 η δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών έπληξε την πόλη και
προκάλεσε τον θάνατο 66.000 περίπου ανθρώπων. Όλα αυτά έγιναν λί-
γο πριν από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τη στιγμή που ήταν
ορατό από όλους ότι ο Άξονας είχε ηττηθεί και σε αυτό συμφωνούν όλοι
οι ιστορικοί και δεν χρειαζόταν η Αμερική να κάνει χρήση της ατομι-
κής βόμβας και μάλιστα  σε άμαχο πληθυσμό. Όλα αυτά έγιναν για να
δείξει η Αμερική ότι διαθέτει ατομικό οπλοστάσιο και θα είναι η μόνη
υπερδύναμη για να εξουσιάζει τις τύχες όλων των λαών της υφηλίου
όπως αποδείχθηκε με την όλη διαγωγή της μέχρι σήμερα. Βέβαια στα
σχέδιά της αυτά έχει την κάλυψη όλων των διεθνών οργανισμών που
είτε κωφεύουν είτε δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους.

Η Διοίκηση

Το τραινάκι του Περάματος κάθε απόβραδο ξεκινώντας απ’ τη πλα-
τεία Οδησσού το δρομολόγιο του για Πέραμα γκριζάρει κι αυτό μέσα
στα φώτα του Πειραιά π’ ανάψανε και σελαγίζουνε στον ουρανό, στέλ-
νοντας μια θαμπή αντιφεγγιά.

Το Τραμ βαρυφορτωμένο φεύγει βιαστικό, μπαίνει στον Αϊ Διονύ-
ση κι από κει στα σίδερα και στην στάση Παπακωνσταντίνου. 

Ύστερα στη στάση Παναγιωτάκου, όπου το περιμένει είτε τ’ άλλο
απ’ το Πέραμα είτε φθάνει πρώτο και ξεκουράζεται λιγάκι.

Και από κει γραμμή για τα Ταμπούρια όπου ‘ναι το μικρό Περιβο-
λάκι, ο σινεμάς η Αίγλη και τα καλά μαγαζιά του Κερατσινίου μαζί με
τη μάντρα–θέατρο του Αλέκου Χρυσοστομίδη.

Ο Αλέκος Χρυσοστομίδης που τόσα πολλά τόσο απλά γνήσια και
πνευματικά προσέφερε μια ζωή ολόκληρη αφιερωμένος στη θεατρι-
κή παιδεία κάνοντας τον κόσμο, το λαό του Κερατσινίου, του Περάμα-
τος και όχι μόνο να χαίρεται. Κι ο κόσμος τον ένοιωθε τον παρακο-
λουθούσε γιατί έπαιζε έργα αληθινά που μπορούσε να τα αισθάνεται
γιατί λέγανε τα πράγματα της ζωής αφτιασίδωτα, αληθινά, καθαρά και
ξάστερα. Δεν ήταν λοιπόν μάντρα ο χώρος εκείνος δίπλα στις γραμμές
του Τραμ, αλλά τέμενος των μουσών.

Κι απ’ την στάση προσκόπων στους μύλους τ’ Αϊ Γιώργη όπου ξε-
φορτώνει τ’ αμπάρις του ένα μεγάλο για την εποχή εκείνη κοντά στους
5.000 τόνους σιτοκάραβο.

Το Τραμ ξαναφεύγει βιαστικό παίρνει τη στροφή και ξανοίγεται
στο ξάγναντο των σκουπιδιών, εκεί στην κεντρική διασταύρωση το πε-
ριμένει με αδημονία τ’ άλλο Τραμ και αναχαιρετιόνται σφυρίζοντας.
Φεύγει και πάλι στριγκλιαστά κι ανοίγει δρόμο στη μεγάλη ευθεία του
Ικονίου, περνά την εκκλησία της Μεταμόρφωσης και φθάνει στη στά-
ση του Ικονίου. Από κάτω περνά ο αμαξιτός δρόμος η δημοσία Πέρα-
μα-Πειραιάς, κατασκευασμένη στο φρύδι της απότομης ακτής και στο
βάθος ο βραχώδης λόφος του Κερατόπυργου. Εκεί το κύμα σκάει πλα-
τιά και δυνατά, αξεθύμαστα πελαγίσιο. Όπως το περιγράφει ταιριαστά
ο υψιτενής μάστορας της πένας Αισχύλος στην τραγωδία του «Πέρ-
σες» προσδιορίζοντας χαρακτηριστικά τη θέση που’ στησε το θρόνον
του ο αλαζόνας μεγάλος βασιλιάς της Ασίας Ξέρξης παρακολουθών-
τας την ξακουστή Ναυμαχία Σαλαμίνος.

Και όπα! Πριν ξεκινήσει το Τραμ, μιας και πια είχε πέσει το σκο-
τάδι, το φωτεινό μάτι της Ψυττάλειας έπεσε πάνω στο Τραμ και το εξέ-
ταζε προσεκτικά κι επίμονα, συλλογισμένα.

- Τι ‘νανε τούτο δω το σιδερένιο θεριό που τρέχει έτσι νυχτιάτικα
πάνω στις σιδερογραμμές;

Μα και το Τραμ, ξέροντας πως δεν είχε δικαιοδοσία το λαμπρό με-
σαίο μάτι του Πολύφημου στης στεριάς τα πράγματα, τ’ απάντησε θαρ-
ρετά και ίσια.

- Άκουσε γω είμαι τραίνο και πηγαίνω τους εργάτες που σχολά-
σανε στα σπίτια τους.

- Και γιατί τους πας τέτοια ώρα;
- Τους πηγαινοφέρνω και τις ώρες της μέρας μα συ κοιμάσαι τό-

τενες και δε βλέπεις. Μα άκουσε δε θ’ ανοίξουμε κουβεντολόι. Πρέ-
πει να τρέξω να φθάσω γρήγορα, αυτή είναι η δουλειά μου. Και συ τη
δική σου δουλειά κοίταξε, που είναι να φωτίζεις τα καράβια που κα-
ταπλέουν ή αποπλέουν απ’ το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά.

Ν’ αγναντεύεις μακριά εξεταστικά το πέλαγος πέρα και δώθε, τα
μεγάλα δεμένα παπόρια που ήρθανε για επισκευές να κοιμούνται δε-
μένα με ασφάλεια στις χοντρές μπαρούμες τους με δύο φωτάκια αγ-
κυροβολιάς πλώρα-πρύμνα. Και μένα άσε με να τραβώ το σιδερένιο
δρόμο μου.

- Ναι φίλε μου συμφωνώ και σ’ αφήνω να κοιτάξω και γω τη δου-
λειά μου. Καληνύχτα και καλό ξενετάρισμα.

- Καληνύχτα σου και σένα καλοφάναρο και καλή βάρδια. Και το
Τραμ συνέχισε την πορεία του. Πέρασε τη Πλακούδα, πέρασε τα κα-
ζάνια της Σελ κι έφθασε στη διασταύρωση της Μπλαζάκη.

Εκεί το περίμενε τ’ άλλο Τραμ, που ‘ρχόταν από το Ναύσταθμο με
λίγους τελευταίους εξοδούχους ναύτες, γελαστούς και χαρούμενους,
με τις μπελαμίνες και τις κολλαρίνες κάτασπρους, πούχανε ολόκληρη
μια βραδιά δικιά τους.

ψηλωμένες στην ανηφοριά του πετρολόφου της Μπλαζάκη απλω-
νόντουσαν ανάρια-ανάρια οι ξυλοπαράγκες, αγκαλιασμένες που και
που και με κανένα πλινθόκτιστο δωμάτιο. Εκεί πάνω κι απεδώ και ύστε-
ρα έμενε η χαρούμενη εργατιά που κουβαλούσε το Τραμ. Κι απ’ τα μι-
κροπαράθυρα ξέφευγε η αντιφεγγιά της πετρολάμπας  ή του λίχνου κά-
νοντας τον λόφο να λαμπιρίζει από μικρά χαρούμενα τρεμουλιαστά
φωτάκια που περίμεναν το δουλευτή στο σπίτι ναρθη. Και ψηλότερα ο
αρχάγγελος Μιχαήλ πετούσε κ’άναβε τ’ αστέρια του ουρανού να δού-
νε κάτω οι άνθρωποι μα πιο πολύ οι Περαματιώτες που δεν είχαν τό-
τες φώτα στους χωματόδρομους.

Κατεβαίνανε στην Μπλαζάκη στην Παπαδοπούλου, στη στάση Σάβ-
βα, η ευλογημένη εργατιά του Περάματος. Ευλογημένη γιατί όπως λέ-
ει η Γραφή «βουν αλοώντα ου φιμώσεις και άξιος ο εργάτης του μισθού
αυτού».

Κατεβαίνανε, νέοι εργαζόμενοι και μεσήλικες και κοπέλες και όλοι
τους φορτωμένοι μόχθο αλλά μόχθο τίμιο. Είχανε ξεκινήσει νωρίς το
πρωί, με το εργατικό εισιτήριο 8 δεκάρες, με το λιτό φαγάκι τους στη
καστανιά και τώρα γυρίζανε στο ταπεινό αλλά αγαπημένο σπιτάκι τους
που τους περίμενε με γλυκιά απαντοχή.

Κουρασμένοι και ιδρωμένοι απ’ το κάματο της μέρας ναι. Αλλά γε-
λαστοί και χαρούμενοι, τόσο που πολλές φορές τραγουδούσαν, όπως
το να ζήσουν τα φτωχόπαιδα, και πάντα κατεβαίνοντας καληνυχτούσαν
τον εισπράκτορα και τον οδηγό του Τραμ. Γυρίσματα και θύμισες πα-
λιές που δεν ξανάρχονται στην άπλα τούτη του κόσμου.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πειραιάς – Πέραμα 1959 

Βράδυ καλοκαιριού
Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Γενικού Γραμματέα της Πολιτιστικής Ενώσεως Περάματος

Όχι, δεν διαφημίζω το κανάλι… που
δόξα το Θεό και που δεν μας πήγε!!!

Γυρίσαμε όλο το καλοκαίρι, όλες τις
ομορφιές της πατρίδας μας…

Σύμφωνοι οπτικά και νοερά, ταξιδεύα-
με παντού…έστω κι αν ήταν φάτε μάτια ψά-
ρια. Έστω κι αν δεν μυρίσαμε ούτε μια φο-
ρά τη φρεσκάδα της θάλασσας, έστω κι αν
δεν αναπνεύσαμε ποτέ το οξυγόνο του βου-
νού. Αλλά μπρος το ολότελα καλή είναι κι η
Παναγιώτενα.

Καθισμένοι που λες αναπαυτικά στον
καναπές μας, με τον ανεμιστήρα στη «δια-
πασών», με τα τζάμια αεροστεγώς κλειστά,
οργώσαμε τις πιο όμορφες παραλίες και
σκαρφαλώσαμε σε όρη και βουνά!...

Τι Λευκάδα, τι Κυκλάδες, τι Μακεδο-

νία… μέχρι και στον Όλυμπο, μας πήγανε
να ‘ναι καλά οι άνθρωποι!

Το «Άττικα tv», που λες, έπιασε το νόη-
μα της κρίσης κι έφερε τις διακοπές στα
σπίτια μας!

Οι Τροϊκανοί και οι Κυβερνώντες μας,
από τότε που αποφάσισαν να κόψουν τα έξ-
τρα χαρτζιλίκια, που ήταν τα δώρα και τα
επιδόματα των μισθωτών και συνταξιού-
χων…

Αυτοί λοιπόν σκέφτηκαν ότι οι διακο-
πές είναι για τους ξένους…για τον τουρι-
σμό!!! 

Οι Έλληνες ότι έζησαν, προ κρίσης…
Έτσι λοιπόν, αφού ο ξερός μισθός είναι

για υποχρεώσεις, λογαριασμούς, φάρμακα,
γιατρούς και ημιδιατροφή, οι διακοπές θα

υπάρχουν μόνο στο γυαλί…
Ειδικά για όσους δεν έχουν σχέσεις

και με την επαρχία λόγω πρωτευουσιάνι-
κης καταγωγής… Τιμωρημένοι, αυτοί, ο
καναπές και το «Άττικα tv».

Επειδή όσο ζω ελπίζω, ίσως κάποιο
καλοκαίρι και λίγο πριν το τέλος, να μας
δώσουν πίσω αυτά που μας έκλεψαν και
μακάρι να έχουμε ακόμη τα πόδια μας, τα
χέρια μας και προ παντός τα μυαλά μας για
να νοιώσουμε ότι δικαιωθήκαμε… και ότι
πρέπει να τρέξουμε με όση δύναμη μας
απόμεινε να κάνουμε κι εμείς τουρισμό
στην όμορφη πατρίδα μας που τη χαίρονται
οι ξένοι, επειδή οι κυβερνώντες μας, μας
φυλάκισαν και αγνόησαν ότι είμαστε ακόμη
ζωντανοί…

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Διακοπές στο «Άττικα tv»



Ε
ίναι θλιβερό να απαντάς σε κείμενα που έρχονται προς δημοσίευση στην
Εφημερίδα μας  «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ». Είναι όμως απαραίτητο να δίνεται
στο αναγνωστικό κοινό η σωστή ενημέρωση. Έτσι και το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Σωματείου που συνήλθε στην πρώτη του συνεδρίαση μετά τις δια-
κοπές στις 19 και 24 Σεπτεμβρίου, ομόφωνα αποφάσισε να δημοσιευθεί το
κείμενο των δύο επιστολογράφων και ασφαλώς να δοθεί και η απάντηση που
πρέπει για να λάμψει η αλήθεια.

Κύριοι επιστολογράφοι, όταν επανήλθε η γραμματέας του Σωματείου την
1η Σεπτεμβρίου μετά την άδειά της, μας παρέδωσε την ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία όπου μεταξύ των άλλων υπήρχε και η επιστολή σας με πολλούς απο-
δέκτες.

Η επιστολή αυτή εστάλη με ένα και μόνο σκοπό, που ήταν το πώς θα πλή-
ξει το κύρος του Σωματείου και όλων εμάς που σήμερα το υπηρετούμε. Δεν
ήθελαν την αλήθεια την οποία αν και την γνωρίζουν, την κρύβουν επιμελώς
και προτιμούν τη λασπολογία. Ματαιοπονούν όμως γιατί ζούμε όλοι σε μία μι-
κρή κοινωνία και γνωριζόμαστε καλά. Όλοι έχουμε γράψει την ιστορία μας
στα τόσα χρόνια της διαδρομής μας στον σιδηρόδρομο αλλά και έξω στην πο-
λιτεία.

Τους κυρίους επιστολογράφους που κόπτονται για το έργο της κυρίας προ-
ϊσταμένης του Ταμείου Συντάξεων και τη λιβανίζουν, ασφαλώς για δικούς τους
λόγους, δεν τους ενδιέφερε η ενημέρωση και η αλήθεια.

Κύριοι επιστολογράφοι δεν γνωρίζετε γιατί δεν θέλετε να γνωρίζετε ότι
από τον Μάρτιο του 2011 σταμάτησαν εντελώς να εκδίδονται οριστικές συντά-
ξεις μέχρι το τέλος του 2011, με αποτέλεσμα 200 και πλέον συνάδελφοί μας
περίμεναν πάνω από 36 μήνες για να πάρουν την οριστική τους σύνταξη αλ-
λά και όταν έπαιρναν στα χέρια τους την απόφαση περίμεναν και άλλους 3 μή-
νες για να πάρουν χρήματα στα χέρια τους.

Δεν γνωρίζετε γιατί δεν θέλετε να γνωρίζετε ότι πολλοί συνάδελφοι περί-
μεναν και περιμένουν πολλούς μήνες να πάρουν απάντηση σε αίτημά τ ους για
αναγνώριση της προϋπηρεσίας με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν την παραίτησή τους για συνταξιοδότηση.

Δεν γνωρίζετε γιατί δεν θέλετε να γνωρίζετε ότι εκκρεμούν ενστάσεις συ-
ναδέλφων που πρέπει να εισπράξουν χρήματα γιατί είχαν συμπληρώσει χρό-

νια υπηρεσίας πάνω από τα 35 και δεν συνεδριάζει το Συμβούλιο Ενστάσεων
σκοπίμως επί μήνες για να πάρει απόφαση για να τους δοθούν τα χρήματα που
δικαιούνται.

Δεν γνωρίζετε γιατί δεν θέλετε να γνωρίζετε ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας
που έχουν κάνει εδώ και  6 μήνες ένσταση στο ταμείο για μη σωστό υπολο-
γισμό του ποσού της σύνταξής τους και ακόμη περιμένουν το πότε θα απο-
φασίσει η Διοίκηση του ταμείου για να συνεδριάσει για εκδίκαση των υποθέ-
σεων αυτών.

Δεν γνωρίζετε γιατί δεν θέλετε να γνωρίζετε ότι συνάδελφοί μας μετά από
κακό υπολογισμό των ημερών ασφάλισης κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύν-
ταξη και το Ταμείο Συντάξεων δεν λαμβάνει καμία μέριμνα.

Δεν γνωρίζετε γιατί δεν θέλετε να γνωρίζετε ότι η προϊσταμένη του Ταμεί-
ου Συντάξεων δεν δέχεται τα έγγραφα που αποστέλλει το Σωματείο μας για
πρωτοκόλληση στη Διεύθυνση του ταμείου με αποτέλεσμα να έχουν μπλοκα-
ριστεί όλες οι ενέργειές μας και περιμένουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών
μέτρων.

Όσο για το σκέλος της έκδοσης οριστικών συντάξεων που εκθειάζεται δεν
ήρθε ουρανοκατέβατο. Όλα έγιναν μετά από άοκνες προσπάθειες του Σωμα-
τείου σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΙΚΑ και πρώτοι εμείς ευχαριστήσα-
με το προσωπικό που εργάζεται στο τμήμα αυτό.

Πρέπει να καταλάβετε κύριοι επιστολογράφοι ότι δεν έχουμε κανένα εν-
διαφέρον για να δούμε την κυρία προϊσταμένη, το ενδιαφέρον το δικό μας εί-
ναι το πώς θα μπορέσουμε να φανούμε αρωγοί στα μύρια προβλήματα που τα-
λανίζουν σήμερα τους συνταξιούχους της πατρίδας μας. Ασφαλώς όμως μας
ενδιαφέρει και το κύρος του Σωματείου, γιατί το Σωματείο και κάθε σωματείο
είναι θεσμοθετημένο όργανο, αναγνωρισμένο από το κράτος και η εκάστοτε
διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τα μέλη του από τυχόν αβλε-
ψίες, παραλείψεις και σκόπιμα λάθη των υπηρεσιακών παραγόντων και πρέ-
πει να το σέβονται όλοι, εκτός βέβαια αυτών που ποτέ δεν ήθελαν τα συνδι-
κάτα να ανακατεύονται στα πόδια τους.

Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρoς Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας
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Σ
τις 23-7-2014 για τα 40 χρόνια της Δημοκρατίας ακούσανε φαντάζομαι πολλοί Έλληνες τον
Πρόεδρο της χώρας που γεννήθηκε η Δημοκρατία απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό να λέ-
ει ότι τα χρόνια των Μνημονίων τραυματίστηκε η δημοκρατία και τσαλακώθηκε το Σύνταγμα

της χώρας. Με ύφος σχολιαστή επαρχιακού καναλιού και όχι του κατεξοχήν ανωτάτου άρχοντα
που η αποστολή του εκτός από τις παρελάσεις είναι ο θεσμικός παράγων διαφύλαξης του Συν-
τάγματος και της Δημοκρατίας και γι’ αυτό ορκίστηκε ακουμπώντας το δεξί χέρι στο Ευαγγέλιο.
Οι πρώτες λέξεις είναι ορκίζομαι να φυλάσσω το Σύνταγμα κ.λπ. Και αναρωτιέμαι σ’ αυτήν τη χώ-
ρα έκτος από τον ταλαίπωρο λαό ο οποίος δεν έπεσε από τα σύννεφα όταν άκουσε ότι τραυματί-
στηκε η Δημοκρατία και τσαλακώθηκε το Σύνταγμα το έχει νιώσει στο πετσί του. Αλλά και στο πιο
ψηλό βουνό να ανέβεις και να ρωτήσεις τον πρώτο τσοπάνη που θα συναντήσεις αν όλα αυτά τα
χρόνια των μνημονίων έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα θα σου έλεγε χωρίς περιστροφές ότι όχι μό-
νο το παραβίασαν αλλά το τσαλάκωσαν και το έκαναν πατσαβούρα. Οι μόνοι που τα βρήκαν σχε-
δόν όλα συνταγματικά ήταν τα Ανώτατα δικαστήρια της χώρας εκτός από τους μισθούς τους. Αν
και είδε το φως της δημοσιότητας ότι πριν την υπογραφή των μνημονίων ο τότε υπουργός και σή-
μερα υπόδικος κ. Παπακωνσταντίνου με επιστολή του στους δανειστές μας τους διαβεβαίωνε ότι
θα νομοθετήσουν και πέρα του Συντάγματος και δεν μίλησε κανείς. Σε ποια χώρα του κόσμου θα
γραφόταν κάτι τέτοιο και δεν θα ζητούσαν εξηγήσεις εκτός από τον ανώτατο Άρχοντα αλλά και από
την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Γιατί άλλο να κριθεί ένας νόμος αντισυνταγ-
ματικός. Γιατί τα νομικά δεν είναι μαθηματικά. Και άλλο ένας υπουργός να σου δηλώνει ότι εγώ
θα παραβιάσω το Σύνταγμα. Και αφού έκαναν όλοι ότι δεν κατάλαβαν. Να το τσαλάκωμα του Συν-
τάγματος όπως επισήμανε ο κ. Πρόεδρος, να τα προεδρικά διατάγματα 30 νόμοι σε 1 άρθρο, με
κομματική πειθαρχία χωρίς ούτε καν να διαβάσουν τι ψηφίζουν. Να η επιστράτευση των εργαζο-
μένων για να τους δέσουν και να συνεχίσουν ανενόχλητοι τη διάλυση της χώρας και την παράδο-
σή της στο αγγλικό δίκαιο. Και τότε οι πωλητές κατέφυγαν που αλλού, στη Δικαιοσύνη, το τελευ-
ταίο καταφύγιο για τους αδικημένους. Δυστυχώς έβρισκαν τοίχο όλα ήταν μέσα στα πλαίσια του
Συντάγματος. Τώρα που ο πρώτος πολίτης της χώρας ομολογεί ότι έκανε την πάπια ενώ εγνώρι-
ζε ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα και υπέγραψε τα προεδρικά διατάγματα τι έχουν να πουν στον
ελληνικό λαό οι δικαστικοί που στο όνομά του εκδίδουν τις αποφάσεις τους ότι λειτούργησαν και
αυτοί με το πνεύμα της εποχής; Με την πάντα τυποποιημένη απόφαση του δημοσίου συμφέρον-
τος; Τώρα που θα καταφύγει ο πολίτης για να βρει το δίκιο του;

Ποιος θα δικάσει όλους αυτούς που εις γνώση τους παραβίαζαν το Σύνταγμα και αυτές οι πα-
ραβιάσεις βοήθησαν τη χώρα; Όχι. Το μόνο που βοήθησαν είναι να ξεθεμελιώσου κάθε εργασια-
κό και εργατικό δικαίωμα που είχε κατακτήσει ο λαός με πολύ αίμα και αγώνες. Έναν και πλέον
αιώνα και να ‘ταν μόνο αυτό, η χώρα ξεπουλιέται με ψίχουλα και το χρέος αντί να πέσει ανέβηκε
σε μυθικά ύψη. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο; Αυτό τελικά είναι το δημόσιο συμφέρον; Ποιος
θα δικάσει τους υπεύθυνους για εσχάτη προδοσία που παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία της πα-
τρίδας στους δανειστές και μάλιστα τις διαφορές δεν θα τις λύνουν τα ελληνικά δικαστήρια αλλά
τα αγγλικά και όχι μόνο προσυπογράψατε την παραίτηση της χώρας από κάθε ασυλία που ισχύει
διεθνώς για όλες τις χώρες του κόσμου και δεν αντιδράσατε μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος
όταν έβαλαν υποθήκη ακόμα και τον Παρθενώνα όλοι αυτοί η ψευτοπατριώτες στους διεθνείς το-
κογλύφους και μάλιστα χωρίς να περάσουν από την βουλή όλες αυτές τις συμβάσεις εν αγνοία
του ελληνικού λαού για το περιεχόμενό τους Τι έχετε να πείτε κ. Πρόεδρε σε αυτούς που έπεσαν
στα πεδία των μαχών για την ελευθερία αυτής της χώρας; Ποιος θα δικάσει αυτούς που επέτρε-
ψαν σε 3 κατώτατους υπαλλήλους της Τρόικα να ορμήσουν ως κατακτηταί στο Υπουργείο Εθνι-
κής Αμύνης και να ελέγξουν απόρρητα στοιχεία που διαθέτει μια χώρα για την άμυνά της και
έχουν να κάνουν με έξοδα πλοίων – αεροπλάνων – πυρομαχικών – στρατιωτικών μονάδων κ.λπ.;

Ποιος θα δικάσει αυτούς που έσπρωξαν χιλιάδες συμπολίτες μας στην αυτοκτονία. Ποιος θα
δικάσει αυτούς που λεηλάτησαν τις οικονομίες των πολιτών που είχαν επενδύσει σε ομόλογα του
δημοσίου και όχι σε ξένες τράπεζες. Ποιος θα δικάσει αυτούς που διέλυσαν την υγεία, την παι-
δεία και κάθε οργανισμό που πρόσφερε στον πολίτη έναν κοινωνικό μισθό όπως την Εργατική
Εστία, Εργατική Κατοικία που οι πολίτες χρηματοδοτούσαν από το μεροκάματό τους επί πολλά χρό-
νια. Τα χρήματα των ταμείων τα οποία τα έπαιξαν στο χρηματιστήριο ή στα δομημένα ομόλογα ή
τα κούρεψε ο κουρέας της Σεβίλλης. Και τώρα μιας και δεν υπάρχουν οι αποταμιεύσεις μας τις
οποίες καταθέταμε επί 35-40 χρόνια δουλειάς οι ψευτοπατριώτες που κυβερνούν αυτήν τη δόλια

χώρα, ψήφισαν νόμους που μας έκλεψαν το 45-50% των συντάξεών μας με προεδρικά διατάγμα-
τα τα οποία υπογράψατε κ. Πρόεδρε τσαλακώνοντας το Σύνταγμα όπως μας είπατε.

Γιατί δεν μας αφήσατε να κατέβουμε από το τραίνο της ζωής στον τελευταίο σταθμό με αξιο-
πρέπεια και μας πετάξατε με τις κλωτσιές και ξεβράκωτους λίγο πριν από το τέρμα; Ποιος θα δι-
κάσει τους δικαστές που δέχτηκαν να πληγωθεί η δημοκρατία και να τσαλακωθεί το Σύνταγμα της
χώρας. 

Ποιος έδωσε άδεια να πουληθεί το Ελληνικό μετά από διεθνή διαγωνισμό που συμμετείχε 1
ενδιαφερόμενος; Τι είδους διαγωνισμός ήταν αυτός, το ΤΑΙΠΕΔ μήπως νομίζει ότι ο λαός τρώει
κουτόχορτο και γιατί δεν έδιναν μερικά οικόπεδα στο λαό με την απίθανη τιμή των 80 ευρώ το
στρέμμα. Γιατί βιάστηκαν να ψηφίσουν νόμο που απαλλάσσει τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ από κάθε ευ-
θύνη ότι και αν πράξουν. Μήπως ξέρουν ότι θα βρεθούν πίσω από τα κάγκελα για τις πράξεις
τους και φρόντισαν να τους απαλλάξουν προκαταβολικά;

Αλήθεια κ. Πρόεδρε, μετά τις Ευρωεκλογές που είδατε ότι η Κυβέρνηση διαθέτει το 31% του
λαού και το πρώτο κόμμα ήρθε 2ο ηθικά μπορεί να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο κά-
νοντας τους ψευτοπατριώτες το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους γιατί ξέρουν ότι
οι περισσότεροι δεν θα ξαναδούν βουλή ούτε στον ύπνο τους. Νομικά έχουν το δικαίωμα αλλά το
νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Σας πέρασε από το μυαλό να παραιτηθείτε για να αποφασίσει ο
λαός για την τύχη του;

Γιατί τώρα βλέπουμε κάποιους τσαρλατάνους βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί όχι με σταυ-
ρούς αλλά στα ψηφοδέλτια επικρατείας και δεν πήγαν σπίτι τους όταν διαφώνησαν με το κόμμα
τους αλλά κρατάνε την έδρα που ανήκει στο κόμμα τους. Και μπαίνουν στη λίστα για τον μαγικό
αριθμό των 180 για να βγάλουν πάλι πρόεδρο που να δέχεται το τσαλάκωμα του Συντάγματος.

Αναρωτηθήκατε ποτέ κ. Πρόεδρε τώρα που τελειώνει η 10 ετή θητεία σας, αν έχετε ευθύνες
γιατί αναλάβατε την Προεδρία σε μια πλούσια και ανεξάρτητη χώρα και θα παραδώσετε μια πάμ-
φτωχη αποικία των Γερμανών. Μήπως πιστέψατε και εσείς βλέποντας τηλεόραση και ακούγον-
τας όλα αυτά τα μπουμπούκια της δημοσιογραφίας, τους διάφορους Πρετεντέρηδες- Παπαχελά-
δες – Κώνστα – Παπαδημητρίου – Πυργιώτη – Μάλλη – Χατζή και τόσους άλλους που διαβεβαί-
ωναν το λαό ότι το 2013 η χώρα θα απογειωθεί και θα βρίσκεται μέσα στις πρώτες αναπτυσσόμε-
νες χώρες.  Αυτοί σε ποιον θα λογοδοτήσουν; Ή θα πρέπει να τους πιάνει ο λαός με καμιά βρεγ-
μένη σανίδα όπου τους συναντά; κ. Πρόεδρε προτού φύγετε αν κρίνετε σκόπιμο να προτείνετε στη
Δικαιοσύνη να κάνει χρήση του άρθρου 120 του Συντάγματος παρ. 2-3 και να μαντρώσει όλους
αυτούς που έφεραν την χώρα και τον λαό σ’ αυτό το χάλι. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι ο λαός σε κά-
ποια φάση θα κάνει αυτός χρήση του άρθρου 120 του Συντάγματος, παρ. 4 με απρόβλεπτες συ-
νέπειες. 

Η γενιά μου που γεννήθηκε λίγο πριν από τον πόλεμο, τα είδε όλα, πόλεμο-εμφύλιο, που μας
χάρισαν οι σύμμαχοί μας για τους αγώνες του λαού μας στο πλευρό τους. Δικτατορία, διώξεις, κλω-
τσιές από τους Πραιτοριανούς των εκάστοτε σωτήρων αυτής της πανέμορφης χώρας και μετά από
35 χρόνια μεταπολίτευσης το ρολόι σταμάτησε εκεί γιατί τα 5 τελευταία χρόνια μας πήρατε την ψυ-
χή και ό,τι είχαμε δημιουργήσει με κόπο σχεδόν μισό αιώνα αυτό ήταν το δώρο σε μας που ση-
κώσαμε το βάρος της ανασυγκρότησης αυτής της κατεστραμμένης χώρας από τους Γερμανούς και
τους συμμάχους μας.

Τι να πω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου τώρα όταν βλέπουμε μαζί τον κ. Μητσοτάκη στην
τηλεόραση να κουνάει το δάχτυλο για τις απολύσεις, ότι το Μητσοτακέϊκο έχει 15. 000 κουμπά-
ρους και πάνω από 100 χιλ. διορισμούς και ότι εδώ και 70 χρόνια τρέφονται όλοι μέχρι και τα εγ-
γόνια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα μου πεις μόνο αυτός είναι όχι είναι πολλοί αλλά έχουν
το γνώθι και λουφάζουν, δεν γίνονται προκλητικοί.

Γι’ αυτό στις 23/7/14 δεν μπόρεσε να καταλάβει το γερασμένο μου μυαλό τι γιορτάζαμε και τα
μπέρδεψα. Νόμιζα ότι κάνατε τα 40 που συνήθως τιμούμε τους νεκρούς και με κορόιδευαν τα παι-
διά μου και τα εγγόνια μου αλλά εγώ επέμενα ότι κάνατε μνημόσυνο στην τραυματισμένη δημο-
κρατία και στο τσαλακωμένο Σύνταγμα της χώρας.

Γιατί παρά τα 75 μου ήμουν και θα παραμείνω ρομαντικός και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την
μορφωμένη νεολαία που σήμερα μοιράζει πίτσες για να ζήσει, κάποιος ηγέτης θα ξεπροβάλλει
και θα κάτσει όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που έδεσαν την χώρα χειροπόδαρα στο σκαμνί.

Γεωργίου Δημήτρης

Σεβασμός στον
συνταξιούχο

Τον Μάρτιο του 2013 ο λαλίστατος υπουργός
εργασίας δήλωνε ότι από τον Απρίλιο του ιδί-
ου έτους θα διακοπεί η καταβολή συντάξεων
σε 335.557 συνταξιούχους με την αιτιολογία
ότι δεν υπάρχουν στοιχεία των δικαιούχων,
όπως επίσης ότι υπάρχουν 60.000 «μαϊμού»
συντάξεις που θα διακοπούν. Έτσι το κράτος
θα έχει ετήσια εξοικονόμηση 475 εκατομμύρια
ευρώ.

Από τότε μέχρι σήμερα, αν και έχουν περά-
σει 18 μήνες, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Βασι-
λεύει άκρα του τάφου σιωπή και ξέρετε γιατί;
Απλά τα στοιχεία που έδωσαν στον κύριο
υπουργό οι διάφοροι μανδαρίνοι ήταν φαντα-
στικά. Μπορεί να υπήρχαν ορισμένες παρατυ-
πίες ή και παραβλέψεις, αυτό όμως οφειλόταν
στην αδιαφορία εκτέλεσης του καθήκοντος από
ορισμένους αρμόδιους –(αναρμόδιους) υπαλ-
λήλους οι οποίοι δεν εκτελούσαν τα καθήκον-
τά τους και τις υποχρεώσεις τους. Και αυτούς
πρέπει να ελέγξει ο αρμόδιος υπουργός.

Και ενώ το ζήτημα αυτό είχε ξεχαστεί τον
Σεπτέμβριο του 2014 επανήλθε στην επικαι-
ρότητα με 3.423 μαϊμού συντάξεις του Δημο-
σίου με τις οποίες το κράτος ζημιώθηκε σύμ-
φωνα με τις δηλώσεις των αρμοδίων, 64,4 εκα-
τομμύρια ευρώ. Ας μην προσπαθούν οι αρμό-
διοι παράγοντες να εμφανίσουν στον ελληνικό
λαό ότι οι λεγόμενες παράνομες συντάξεις
ήταν η αιτία που η χώρα μας έφτασε στο χεί-
λος του γκρεμού. Αλλού είναι η αιτία και την
γνωρίζουν.

Άλλον σκοπό έχουν οι ανακοινώσεις αυτές
που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και
οι οποίες δεν αποδεικνύονται στην πραγματι-
κότητα. Μπορεί να υπάρχουν ελάχιστα μεμο-
νωμένα φαινόμενα και σε αυτά υπάρχει πάν-
τα χέρι υπηρεσιακού παράγοντα. Ας πάψουν
επιτέλους να λοιδορούν τον ταλαίπωρο συντα-
ξιούχο και ας ασχοληθούν με την ουσία του
θέματος, που είναι η διάσωση της πατρίδας
μας από την καταστροφή που την οδήγησαν οι
πολιτικοί και οι πολιτικές που εφάρμοζαν όλα
τα χρόνια αν θέλουν να βρουν πόσοι είναι οι
συνταξιούχοι της χώρας μας είναι πολύ απλό
με μία καθολική απογραφή αυτομάτως λύνε-
ται το θέμα.

Ο Εκδότης

23/7/1974 40 Χρόνια μετά 

Η απάντηση του Σωματείου



Μειώσεις κυρίων συντάξεων
Από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι σήμερα
Πρώτη μείωση κύριας σύνταξης
Νόμος 3863/2010 (άρθρο 38 παράγραφος 1-2)
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Η εισφορά θα παρακρατείται μηνιαία κατά την κατα-
βολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης
των συνταξιούχων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης ως εξής:

α) Για συντάξεις από 1.400,01 Ευρώ μέχρι 1700,00 Ευρώ
ποσοστό 3%.

β) Για συντάξεις από 1.700,01 Ευρώ μέχρι 2.000,00 Ευρώ
ποσοστό 4%.

γ) Για συντάξεις από 2.000,01 Ευρώ μέχρι 2.300,00
Ευρώ ποσοστό 5%.

δ) Για συντάξεις από 2.300,01 Ευρώ μέχρι 2.600,00
Ευρώ ποσοστό 6%.

ε) Για συντάξεις από 2.600,01 Ευρώ μέχρι 2.900,00
Ευρώ ποσοστό 7%.

στ) Για συντάξεις από 2.900,01 Ευρώ μέχρι 3.200,00
Ευρώ ποσοστό 8%.

ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 Ευρώ μέχρι 3.500,00
Ευρώ ποσοστό 9%.

η) Για συντάξεις από 3.500,01 Ευρώ και άνω, 10%.
Σημείωση: Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής

Εισφοράς Αλληλεγγύης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή
γήρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επί-
δομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του νόμου
1140/1981.

Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την
παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των 1.400,00 Ευρώ.

Δεύτερη μείωση κύριας σύνταξης
Νόμος 3986/2011 (άρθρο 44 παράγραφος 10)

Από 1 Αυγούστου 2011 τα ποσοστά παρακράτησης της Ει-
σφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που είχαν θε-
σπιστεί και καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 38 του
Νόμου 3863/2010 διαμορφώνονται ως εξής:

α) Για συντάξεις από 1.400,01 μέχρι 1.700,00 Ευρώ πο-
σοστό 3%.

β) Για συντάξεις από 1.700,01 Ευρώ μέχρι 2.000,00 Ευρώ
ποσοστό 5%.

γ) Για συντάξεις από 2.000,01 Ευρώ μέχρι 2.300,00
Ευρώ ποσοστό 7%.

δ) Για συντάξεις από 2.300,01 Ευρώ μέχρι 2.600,00
Ευρώ ποσοστό 9%.

ε) Για συντάξεις από 2.600,01 Ευρώ μέχρι 2.900,00
Ευρώ ποσοστό 10%.

στ) Για συντάξεις από 2.900,01 Ευρώ μέχρι 3.200,00
Ευρώ ποσοστό 12%.

ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 Ευρώ μέχρι 3.500,00
Ευρώ ποσοστό 13%.

η) Για συντάξεις από 3.500,01 Ευρώ και άνω ποσοστό
14%.

Επίσης επιβάλλεται από 1 Αυγούστου 2011 εκτός της
ήδη επιβληθείσας εισφοράς επί πλέον εισφορά στους συν-
ταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της
ηλικίας τους και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη
των 1.700,00 Ευρώ.

Τα ποσοστά της επιπλέον παρακράτησης έχουν ως ακο-
λούθως:

α) Για συντάξεις από 1.700,01 Ευρώ μέχρι 2.300,00
Ευρώ ποσοστό 6%.

β) Για συντάξεις από 2.300,01 Ευρώ μέχρι 2.900,00
Ευρώ ποσοστό 8%.

γ) Για συντάξεις από 2.900,01 Ευρώ και άνω, ποσοστό
10%.

Σημείωση: Η παρακράτηση γίνεται στο συνολικό ποσό
της σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί μετά την παρακρά-
τηση της εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα
μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.

Επισημαίνεται ότι κατόπιν της επιβολής της επιπλέον
ανωτέρω εισφοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξι-
ούχων το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερο
του ποσού των 1.700,00 Ευρώ.

Σημείωση: Ευνόητο είναι ότι για τους συνταξιούχους
της κατηγορίας α της πρώτης παραγράφου, το ποσό της
σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερο από τα 1.400,00 Ευρώ.

Τρίτη μείωση κύριας σύνταξης
Από 1 Νοεμβρίου 2011
Νόμος 4024/2011 (άρθρο 2 παραγ. 1-2)

Στους συνταξιούχους των φορέων κύριας ασφάλισης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας σύν-
ταξης που υπερβαίνει τα 1.200,00 Ευρώ.

Από 1 Νοεμβρίου 2011 μειώνεται το ποσό της μηνιαίας
σύνταξης στους συνταξιούχους των φορέων κύριας ασφά-
λισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της
ηλικίας τους κατά 40% από το ποσό της σύνταξης που είναι
πάνω από 1.000,00 Ευρώ.

Σημείωση: α) Η μείωση αυτή γίνεται στο ποσό της σύν-
ταξης που απομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων όπως έχει διαμορφωθεί σύμ-
φωνα με το Νόμο 3986/2011(άρθρο 44 παράγραφος 11).

β) Η ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του
επόμενου μήνα συμπλήρωσης του 55ου έτος της ηλικίας του
συνταξιούχου.

γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι
γήρατος ή αναπηρίας οι οποίοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό
επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42
του Νόμου 1140/1981 και του άρθρου 30 του Νόμου
2084/1992. Επίσης εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί
βάσει διατάξεων του Νόμου 3185/1953 – 3232/2004 (δη-
λαδή πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρ-
κεια, μητέρες ή σύζυγοι αναπήρων, ορφανά παιδιά με ανα-
πηρία κ.λπ.

Καθώς και αυτοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί με του-
λάχιστον 35 έτη πραγματικής ασφάλισης.

Τέταρτη μείωση κύριας σύνταξηςκατά 12%
Νόμος 4051/2012 (άρθρο 6 παραγ. 1)

Από 1 Ιανουαρίου 2012 τα ποσά της μηνιαίας κύριας
σύνταξης που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια (1.300,00)
Ευρώ και καταβάλλονται από τους φορείς κύριας ασφάλι-
σης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, μειώνονται κατά 12%. Το ποσό της κύριας σύν-
ταξης μετά και την παραπάνω μείωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των χιλίων τριακοσίων (1.300,00) Ευρώ.

Ο υπολογισμός των κρατήσεων γίνεται από το ποσό των
1.300,00 Ευρώ και άνω, αφού έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) καθώς και
το 20% του Νόμου 4021/2011 (άρθρο 1 παρ. 10).

Πέμπτη μείωση κύριας σύνταξης
Από 1-1-2013 σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012

Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντά-
ξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000,00 Ευρώ που κατα-
βάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αι-
τία, μειώνεται ως εξής:

Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντά-
ξεων

α) Για συνολικό ποσό από 1.000,00 Ευρώ έως 1.500,00
Ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε
περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερο του ποσού των 1.000,01 Ευρώ.

β) Για συνολικό ποσό από 1.500,01 Ευρώ έως και
2.000,00 Ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και
σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να
είναι μικρότερο του ποσού των 1.425,01 Ευρώ.

γ) Για συνολικό ποσό από 2.000,01 Ευρώ έως και
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Αφού πρώτα χωρίς καμία μελέτη η κυβέρνηση μειώσει
δραστικά τις δαπάνες για την υγεία. Έρχεται σήμερα και μέ-
σω του ΕΟΠΥΥ δηλαδή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας καταργεί τις προληπτικές εξετάσεις, αδια-
φορώντας να καταλάβει το αυτονόητο το οποίο είναι ότι η πρό-
ληψη είναι συμφερότερη από την θεραπεία και έτσι ξεδιάν-
τροπα καταργεί όλες τις προληπτικές εξετάσεις όπως είναι
εξέταση για τον προστάτη, το τεστ ΠΑΠ, τη μαστογραφία, το
τρίπλεξ καρδιάς και άλλα. Στο σημείο αυτό μας ενημερώνει τι
ακριβώς γίνεται στην Τουρκία και πρέπει και εμείς να εφαρ-
μόσουμε το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών υγείας της Τουρ-
κίας στη χώρα μας.

Πάλι καλά που δεν αποφάσισαν να εφαρμόσουν το πρό-
γραμμα υγείας της Σενεγάλης. Ντροπή τους, Κύριε Υπουργέ
Υγείας βρίσκεστε σε λάθος δρόμο όπως οι προκάτοχοί σας.
Πρώτα γίνεται εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη για τα
κονδύλια που απαιτούνται για την υγεία και μετά γίνονται οι
οποιεσδήποτε περικοπές χρειάζονται, όμως όλοι εσείς εφαρ-
μόζετε ακριβώς το αντίθετο. Αν υπάρχουν άσκοπες δαπάνες
για την υγεία αν υπάρχουν διαπλεκόμενα με τους προμηθευ-
τές και τα διάφορα κέντρα ουδόλως ευθύνεται ο ασφαλισμέ-
νος εργαζόμενος και συνταξιούχος, ο οποίος ανελλιπώς κα-
ταβάλλει προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την υγειονομική πε-
ρίθαλψη ό,τι υποχρεούται και απαιτεί από την πολιτεία να του
παρέχει την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευ-
τική-νοσηλευτική-νοσοκομειακή.

Η Διοίκηση

Η Υγεία πέθανε

ΠώςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

ο κατήφορος της μείωσης
Μια μελέτη που αξίζει της προσοχής σας

Α
φιέρωμα στους συνταξιούχους της πατρίδας μας για να θυμούνται τα καλά που τους προσέφεραν η νέα «φιλική» Γερ-
μανική Κατοχή. Η Τρόικα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ανύπαρκτη ελληνική κυβέρνηση, με τις δραματικές μει-
ώσεις των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών, καθώς και με την κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και

του επιδόματος αδείας. Με την ελπίδα ότι ο κατήφορος αυτός θα σταματήσει εδώ και οι ληστρικές επιθέσεις των κυβερνών-
των εναντίον των συνταξιούχων θα είναι οι τελευταίες καθώς ο ελληνικός λαός έχει φτάσει στο τελευταίο σκαλί της φτώχειας
και της ανέχειας και δεν αντέχει πλέον άλλα μέτρα.



3.000,00 Ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και
σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να
είναι μικρότερο του ποσού των 1.800,01 Ευρώ. (Νόμος
4111/2013 άρθρο 1 παρ. 2)

δ) Από 3.000,01 Ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο
του ποσού κατά 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναπομένει δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των
2.550,01 Ευρώ. (Νόμος 4111/2012 άρθρο 1 παρ. 2)

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνε-
ται υπ’ όψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των
μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά έχουν διαμορ-
φωθεί την 31-12-2012 μετά την παρακράτηση της εισφοράς
αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς.

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Νόμος 3986 (άρθρο 29)

Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδή-
ματα άνω των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ των φυσικών προ-
σώπων από το 2010 έως και το 2014.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνο-
λικό καθαρό εισόδημα και υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.000,00 Ευρώ
μέχρι 20.000,00 η εισφορά υπολογίζεται στο 1% επί ολο-
κλήρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.000,00 Ευρώ
μέχρι 50.000,00 η εισφορά υπολογίζεται στο 2% επί ολο-
κλήρου του ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.000,00 Ευρώ
μέχρι 100.000,00 Ευρώ η εισφορά υπολογίζεται στο 3% επί
ολοκλήρου του ποσού.

δ) Για συνολικό εισόδημα από 100.000,00 Ευρώ και άνω
η εισφορά υπολογίζεται στο 4% επί ολοκλήρου του ποσού.

Σημείωση: Από 1 Ιανουαρίου 2012 η εισφορά αυτή θα
παρακρατείται μηνιαίως από τη σύνταξή μας.

Αφορολόγητο όριο
Το αφορολόγητο όριο από 1-1-2011 γίνεται 5.000,00

Ευρώ και για τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών το αφο-
ρολόγητο γίνεται 9.000,00 Ευρώ. Όταν όμως το εισόδημα του
συνταξιούχου είναι πέραν των 9.000,00 Ευρώ, τότε το αφο-
ρολόγητο πηγαίνει στις 5.000,00 Ευρώ.

Κατάργηση του αφορολόγητου
Από 1-1-2013 καταργείται και το αφορολόγητο των

5.000,00 ευρώ

Φορολόγηση συντάξεων
Από 1-1-2014 το ετήσιο εισόδημα των συνταξιούχων θα

φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών.
1. Σύνταξη μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ θα φορο-

λογείται με συντελεστή 22%.
2. Σύνταξη από 25.000 μέχρι 42.000 ευρώ θα φορολο-

γείται με συντελεστή 32%.
3. Σύνταξη πάνω από 42.000 ευρώ θα φορολογείται με

συντελεστή 42%.

Νόμος 4093/2012
Συντάξεις αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων

Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβά-
νουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 720 ευρώ. Στις περιπτώσεις καταβολής δύο
συντάξεων που το άθροισμά τους υπερβαίνει το ποσό αυτό,
η περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού διενεργείται επί της
μεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί, περικό-
πτεται ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη.

Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, εάν έχουν και
άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύν-
ταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό. Εάν
τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το αναγόμενο σε
ετήσια βάση ποσό και το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακα-
θάριστο εισόδημα των προσώπων αυτών –με συνυπολογι-

σμό και του ποσού της κύριας σύνταξης- υπερβαίνει το
ποσό που έχει τεθεί η κύρια σύνταξη, μειώνεται το υπερ-
βάλλον ποσό.

Ασφάλιση ανασφάλιστων
Από το 2013 το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση των

ανασφάλιστων υπερήλικων του Νόμου 1296/1982 είναι το
67ο έτος. Οι δικαιούχοι πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα
στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια και να έχουν ατομικό
εισόδημα κάτω από 4.320 ευρώ ή οικογενειακό 8.640 ευρώ.

Καταβολή ΕΚΑΣ
Από το 2014 η καταβολή του ΕΚΑΣ θα γίνεται από το 65ο

έτος της ηλικίας, ενώ μέχρι σήμερα ήταν τα 60 έτη.

Επικουρικές Συντάξεις

Πρώτη μείωση επικουρικής σύνταξης
Νόμος 3986/2011 (άρθρο 44 παράγραφος 13)

Από 1 Σεπτεμβρίου θα παρακρατείται μηνιαία η Ειδική
Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης κατά την
καταβολή της επικουρικής σύνταξης.

Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύντα-
ξης και καθορίζεται ως εξής:

α) Για συντάξεις μέχρι 300,00 Ευρώ καμία εισφορά
β) Για συντάξεις από 300,01 Ευρώ μέχρι 350,00 Ευρώ

ποσοστό 3%.
γ) Για συντάξεις από 350,01 Ευρώ μέχρι 400,00 Ευρώ

ποσοστό 4%.
δ) Για συντάξεις από 400,01 Ευρώ μέχρι 450,00 Ευρώ

ποσοστό 5%.
ε) Για συντάξεις από 450,01 Ευρώ μέχρι 500,00 Ευρώ

ποσοστό 6%.
στ) Για συντάξεις από 500,01 Ευρώ μέχρι 550,00 Ευρώ

ποσοστό 7%.
ζ) Για συντάξεις από 550,01 Ευρώ μέχρι 600,00 Ευρώ

ποσοστό 8%.
η) Για συντάξεις από 600,01 Ευρώ μέχρι 650,00 Ευρώ

ποσοστό 9%.
θ) Για συντάξεις από 650,01 Ευρώ μέχρι 700,00 Ευρώ

ποσοστό 10%.

Δεύτερη μείωση επικουρικής σύνταξης
Νόμος 4024/2011 (άρθρο 2 παράγραφος 4)

Από 1 Νοεμβρίου 2011 η επικουρική σύνταξη μειώνεται
κατά ποσοστό 15%.

Τρίτη μείωση επικουρικής σύνταξης
Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Τα-

μείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΕΑΜ μειώνον-
ται από 1 Ιανουαρίου 2012 ως εξής:

α) Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα ( 250,00) Ευρώ
μειώνονται κατά 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύν-
ταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερο του ποσού των 200,00 Ευρώ.

β) Οι συντάξεις από 250,01 Ευρώ έως 300,00 Ευρώ μει-
ώνονται κατά 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης
που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των 225,00 Ευρώ.

γ) Οι συντάξεις από 300,01 Ευρώ και άνω, μειώνονται
κατά 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης που
απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
255,00 Ευρώ.

Τέταρτη μείωση επικουρικής σύνταξης
Νόμος 4051 (άρθρο 6 παράγραφος 2)

Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Τα-
μείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΕΑΜ μειώνον-
ται από 1 Ιανουαρίου 2012 ως εξής:

α) Οι επικουρικές συντάξεις έως 250,00 Ευρώ κατά πο-
σοστό 10%. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπο-

ρεί να είναι μικρότερο των 200,00 Ευρώ.
β) Οι επικουρικές συντάξεις από 251,01 Ευρώ μέχρι

300,00 Ευρώ κατά ποσοστό 15%. Το ποσό της σύνταξης μετά
τη μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 225,00 Ευρώ.

γ) Οι επικουρικές συντάξεις από 300,01 Ευρώ και άνω
κατά ποσοστό 20%. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 255,00 Ευρώ.

Πέμπτη μείωση επικουρικής σύνταξης
Από 1 Ιουλίου 2014 και νέα μείωση κατά 5,2% των επι-

κουρικών συντάξεων ύστερα από απόφαση του Ενιαίου Τα-
μείου Επικουρικών Συντάξεων

Δώρα
Μείωση Δώρων
Από το 2010
Νόμος 3845/2010 (άρθρο 3 παράγραφος 10)

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, καθώς
και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε
γενική ή ειδική διάταξη νόμου για τους συνταξιούχους των
φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται ως εξής:

α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των
400,00 Ευρώ

β) Το επίδομα εορτών Πάσχα στο ποσό των 200,00 Ευρώ.
γ) Το επίδομα αδείας στο ποσό των 200,00 Ευρώ.
Τα ανωτέρω επιδόματα χορηγούνται υπό την προϋπό-

θεση:
α) Ότι οι συνταξιούχοι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος

της ηλικίας τους
β) Ότι η καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη δεν υπερβαίνει

μηνιαίως το ποσό  των 2.500,00 ευρώ.

Κατάργηση των Δώρων
Νόμος 4093/2012 (υποπαράγραφος β4)

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς
και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 5 του νόμου 2592/1998 και του άρθρου 1 του νό-
μου 3847/2010 καταργούνται.
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και πότε θα σταματήσει
των συντάξεων μας;

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΣΑΠ
9 και 10 Οκτωβρίου 
έχουμε Αιμοδοσία

Σ
τις 9 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα Ηλεκτροδηγών
στην Αττική και στις 10 Οκτωβρίου στον Πειραιά στα
γραφεία του Σωματείου Εργαζομένων το Α΄ Περιφε-

ρειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
θα πραγματοποιήσει αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος
ΗΣΑΠ.

Το Σωματείο μας καλεί όλες τις συναδέλφισσες και όλους
τους συναδέλφους να είναι αρωγοί στην προσπάθεια αυτή
που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια και έσωσε πολλές ζωές
καθώς μέχρι σήμερα έχει προσφέρει χιλιάδες φιάλες αίμα-
τος σε όσους το είχαν ανάγκη. Συναδέλφισσα-Συνάδελφε,
κανένας μας δεν γνωρίζει αν και πότε θα χρειαστεί αίμα και
καλό θα είναι όσοι από εμάς τους συνταξιούχους μπορούμε
να προσφέρουμε μία φιάλη γιατί μπορεί να σώσουμε μία
ζωή, ίσως και να είναι η δική μας, ας το προσφέρουμε.

Ειδικά σήμερα που το προσωπικό του ΗΣΑΠ έχει μειωθεί
δραστικά και οι αιμοδότες είναι λίγοι ενώ οι ανάγκες συνε-
χώς αυξάνονται ας γίνει μία προσπάθεια από όλους για να
υπάρξει συμμετοχή στο θεάρεστο αυτό έργο το οποίο είναι
προσφορά ζωής στον συνάνθρωπο. Πρέπει οι συνταξιούχοι
ΗΣΑΠ να κάνουν το χρέος τους για τον εαυτό τους και για
τον συνάνθρωπό τους. Όλοι πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας
ότι μπορεί να είμαστε εμείς που θα έχουμε άμεση ανάγκη
για μία φιάλη αίματος.



Ή
μουν πολύ μικρός, δεν είχα πάει ακό-
μη στο Δημοτικό Σχολείο. Θυμάμαι ότι
ο πατέρας μου έφερνε στο σπίτι κάτι

χοντρά βιβλία και έλεγε με καμάρι και θαυ-
μασμό, αυτά είναι τα Άπαντα Κρυστάλλη, του
μεγάλου Εθνικού Ποιητή της Ηπείρου. Τότε
δεν ένιωθα τη σημασία των λέξεων: Ποιητής,
Άπαντα, Κρυστάλλης. Αυτό όμως που άκου-
γα τότε από τα χείλη του πατέρα μου και
ηχούν ακόμη τα λόγια του στα αυτιά μου, εί-
ναι ότι έπρεπε να διαδοθεί το σημαντικό έρ-
γο του μεγάλου χωριανού μας, ποιητή και πε-
ζογράφου Κώστα Κρυστάλλη, για να γνωρί-
σουν τη σκέψη του οι πατριώτες και όλοι οι
Έλληνες. Γι’ αυτό όταν πηγαίναμε σε εκδη-
λώσεις της Αδελφότητας «Το Παλαιοχώρι
Συρράκου, ή σε γιορτές πάντα τα δώρα του
πατέρα μου, ήταν τα Άπαντα Κρυστάλλη. Όταν
διάβαζε τα ποιήματά του ή μελετούσε τις ιστο-
ρίες του, για τη ζωή των Βλάχων της Πίνδου,
έβλεπα στα μάτια του πατέρα μου, ζωγραφι-
σμένη της συγκίνησή του. Ένιωθα ότι τα ποι-
ήματα και οι ιστορίες του χωριού που περιέ-
γραφε ο Κρυστάλλης, ξύπναγαν μέσα του μνή-
μες από τα βιώματα που έζησε εκείνος και άλ-
λοι συγχωριανοί του που ξεριζωμένοι από την
ανέχεια, έφυγαν από το χωριό τους για να επι-
βιώσουν στις πόλεις και στους κάμπους.

Τότε ασφαλώς δεν ήμουν σε θέση να εκτι-
μήσω το σημαντικό έργο του Κώστα Κρυστάλ-
λη στην ποίηση και στη λογοτεχνία. Σήμερα
όμως που μελέτησα το έργο του, θεωρώ χρέ-
ος μου να αναφερθώ στο τεράστιο έργο του
μεγάλου μας πατριώτη ποιητή και στη σημα-
σία του. Πιστεύω ότι για να αναφερθείς στο
έργο ενός συγγραφέα, πρέπει να μπεις στη
ψυχή του, να αισθανθείς, να αγγίξεις το πνεύ-
μα του και να ανακαλύψεις την προσωπικότη-
τά του. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να τα-
ξιδέψεις πίσω στο χρόνο και στον τόπο που
γεννήθηκε ο συγγραφέας, να γνωρίσεις το πε-
ριβάλλον που αναπτύχθηκε, τα βιώματά του
στην εποχή που έζησε και τους παράγοντες
που του έδωσαν τα ερεθίσματα για να βγει από
την ψυχή του το μεγαλείο του λόγου του. Μό-
νο έτσι θα κατανοήσει ο αναγνώστης το έργο
του συγγραφέα.

Ο Κώστας Κρυστάλλης γεννήθηκε το
1868 στο Συρράκο και μέχρι δώδεκα χρο-
νών που τελείωσε το Δημοτικό έζησε στη
μαγευτική φύση του χωριού, σε υψόμετρο
1.200 μέτρα, στην καρδιά της Πίνδου. Το
Συρράκο τότε ήταν μια τσελιγκοφωλιά. Τσε-
λιγκάτα με πάρα πολλά κοπάδια, χιλιάδες
γιδοπρόβατα, συντελούσαν στην άνθηση
της κτηνοτροφίας, της οικοτεχνίας, του εμ-
πορίου και το καθιστούσαν σημαντική κω-
μόπολη. Τα Γιάννενα, όπως και ολόκληρη
η Ήπειρος, ήταν σκλαβωμένα στους Τούρ-
κους. Ο μικρός Κώστας ζώντας σε ένα τέ-
τοιο φυσικό περιβάλλον που κυριαρχούσε
το βουνό, τα δάση, η σκληρή τσοπάνικη
ζωή, ένιωσε στη ψυχή του τη φυσική ελευ-
θερία, που παράλληλα με τη σκλαβιά του
τόπου του τον οδήγησαν σε αγώνα για την
ελευθερία, μέσα από μια περιρέουσα επα-
ναστατική ατμόσφαιρα, έντονα εθνική. Δυ-
στυχώς ο Κρυστάλλης στην παιδική του ηλι-
κία χάνει τη μάνα του Γιαννούλα και άλλα
αδέλφια του από φυματίωση και λέγεται ότι
από αυτήν κληρονόμησε την αρρώστια που
τον κατέτρεχε σε ολόκληρη τη ζωή του. Ο
πατέρας του Δημήτρης Κρουστάλλης ξανα-
παντρεύεται και η μητριά του δημιουργεί

τρομερά προβλήματα στην ευαίσθητη παιδική
ψυχή του.

Ο μικρός Κώστας δώδεκα χρονών αναγκά-
ζεται να βρεθεί στα Γιάννενα με τον καημό του
θανάτου της μάνας του στα στήθη και τον αγώ-
να του για προσωπική επιβίωση. Ο ίδιος περι-
γράφεται σαν ένα δειλό και φοβισμένο παιδί,
αποτραβηγμένο από τη ζωή, χωρίς πολλούς
φίλους, με μόνη παρηγοριά του τη μελέτη και
στο μυαλό του να αναζητά διαρκώς τη γνώση
για κάθε θέμα που τον αφορούσε, όπως οι
θρύλοι και οι παραδόσεις, η ποίηση, το δημο-
τικό τραγούδι και κάθε τι που γέμιζε με εν-
διαφέρον το νου και τη ψυχή του. Στα Γιάννε-
να ο Κώστας Κρυστάλλης παρακολουθεί μα-
θήματα στη Ζωσιμαία Σχολή και από τις κα-
κουχίες αρρωσταίνει από φυματίωση, το χτι-
κιό της εποχής του. Διακόπτει για ένα διάστη-
μα τα μαθήματά του και ο πατέρας του, προ-
κειμένου να θεραπευτεί τον στέλνει στα βου-
νά, κοντά στον αρχιτσέλιγκα παππού από τη
μάνα του, Γάκη Ψαλίδα. Εκεί θα συγκεντρώ-
σει υλικό για τους Βλάχους της Πίνδου. Ο Κ.
Κρυστάλλης, γεννημένος ανάμεσα στους Βλά-
χους της Πίνδου, μεγάλωσε με τις αξίες τους.
Η έμφυτη ανησυχία του τον έκανε να περιη-
γηθεί για πέντε περίπου χρόνια σχεδόν σε όλα
τα μέρη που κατοικούσαν Βλάχοι στην Πίνδο.

Με τον τρόπο αυτό κατραψε και μελέτησε την
ιστορία, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα,
τα τραγούδια και τη γλώσσα των Βλάχων της
Πίνδου. Η προσφορά στην καταγραφή της
Ιστορίας και Λαογραφίας του τόπου του είναι
τεράστια και εξαιρετικά πολύτιμη στην αντι-
μετώπιση της άποψης Ευρωπαίων εθνολόγων
ότι οι Βλάχοι της Πίνδου έχουν Σλαβορουμά-
νικες ρίζες και όχι Ελληνικές. Στο πεζογρά-
φημά του «Οι Βλάχοι της Πίνδου» πραγμα-
τεύεται όλα εκείνα που γνώρισε και μελέτη-
σε κοντά στους Βλάχους, αποδεικνύοντας την
Ελληνικότητα της φυλής του, που μέσα από
τα έθιμα και τις παραδόσεις αιώνων της Βλά-
χικης Ρωμιοσύνης, ανακαλύπτεται ένας αρ-
χαίος Ελληνικός κόσμος.

Ο Κ. Κρυστάλλης στην εθνολογική του αυ-
τή πραγματεία διακρίνει τους Βλάχους σε

πέντε μέρη, ανάλογα με τον τρόπο ζωής που
έκαναν (βλαχοποιμένες) ή την περιοχή που
ζούσαν. Έτσι αναφέρεται: πρώτα στους νομά-
δες Καραγκούνους και Σαρακατσάνους που
είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν τα γιδο-
πρόβατά τους άλλοτε σε κάμπους και άλλοτε
σε βουνά. Μετά ομιλεί για αυτούς που κατοι-
κούν περί την Σαμαρίνα και τα Ηπειρομακε-
δονικά σύνορα και κατόπιν, στους περί το Ζα-
γόρι Βλάχους. Ακολούθως περιγράφει τους
περί το Μαλακάσι Βλάχους, δηλαδή αυτούς
που κατοικούσαν στο Συρράκο και στο Μέ-
τσοβο και στο τέλος τους Ασπροποταμίτες,
που κατοικούν περί τον Αχελώον ποταμόν και
τα βουνά που βρίσκονται προς την Θεσσαλία.

Μελετώντας τους Βλάχους της Πίνδου και
τα άλλα πεζογραφήματα του Κ. Κρυστάλλη αι-
σθάνθηκα μεγάλη συγκίνηση. Η απλοϊκότητα
στην περιγραφή της φύσης, των προσώπων ή
των καταστάσεων, οι ηθικές αξίες, τα ήθη και
τα έθιμα, οι παραδόσεις που αναβλύζουν μέ-
σα από τα διηγήματά του, φανερώνουν την δύ-
ναμη και την αξία της γραφής του. Τα διηγή-
ματα του Κ. Κρυστάλη κλείνουν μέσα τους
ολόκληρο τον κόσμο του χωριού και της στά-
νης, ζωντανεύουν την φυσική ορεινή ομορφιά
του δάσους της Πίνδου και αναδεικνύουν την
Εθνική μας παράδοση. Στα διηγήματά του: «Το

πανηγύρι της Καστρίτσας» οι πανηγυριστάδες
φορούν… σχεδόν όλες τις ενδυμασίες κι όλες
τις φυσιογνωμίες των λαών της Ηπείρου. Στη
«Δασκάλα» καταγράφονται όλες οι αντιξοότη-
τες της εκπαίδευσης στα ορεινά χωριά της
Πίνδου, αλλά και οι ηθικές αξίες που χαρα-
κτηρίζουν τους ήρωες του διηγήματος του. Στα
«Μάρμαρα» η επίτευξη ενός ιερού στόχου,
δηλ. το ξεναχτίσιμο της εκκλησίας του Αη-Νι-
κόλα που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά,
ενώνει τις προσπάθειες των κατοίκων του χω-
ριού. Συνεργάζονται, κουβαλούν στις πλάτες
τους μάρμαρα και πέτρες από το βουνό και ξα-
ναζωντανεύουν την εκκλησία τους. Στην «Ει-
κόνα» τονίζει την αξία της εντιμότητας και της
ταπεινότητας στους ανθρώπους. Αναφέρεται
στην ιστορία του Γεωργίου Καστριώτη ή Σκεν-
τέρμπεη που η μορφή του ήταν χαραγμένη σε
μια παλιά εικόνα. Στο Διήγημα «Τα χαλάσμα-
τα» ο συγγραφέας αναφέρεται στο Παλιοχώρι
και στους Παλιοχωρίτες. Παραθέτω αποσπά-
σματα: «Ο Γιάννης ο Αρβανίτης κατέβηκε στην
ποταμιά για να κλέψει σταφύλια από τα λιγο-
στά αφύλαγα αμπέλια των Παλαιοχωριτών. Τα
λίγα χωράφια των Παλιοχωριτών, χωρισμένα
με ξερολίθι και βασταγμένα με τοίχους απά-
νω από τις κατωφέρειες και στους βράχους,
ήταν σπαρμένα με καλαμπόκι». Στα Χαλάσμα-
τα περιγράφονται οι σκληρές συνθήκες, που
γίνονταν τότε οι μεταφορές των εμπορευμά-
των από αγωγιάτες με μουλάρια μέσα από δυ-
σπρόσιτα μονοπάτια στα ορεινά χωριά της Πίν-
δου. Μια ξαφνική Αυγουστιάτικη νεροποντή
δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στους αγω-
γιάτες και έδωσε την ευκαιρία στο συγγραφέα
να διηγηθεί παλιές ιστορίες μέσα από τις θύ-
μησες των ηρώων του.

Το διήγημα αυτό ξύπνησε μέσα μου τις
μνήμες. Θυμήθηκα με συγκίνηση τη μοναδι-
κή φορά που επισκέφθηκα μαζί με τον πατέ-
ρα μου το Παλιοχώρι Συρράκου, δεκατριών
ετών. Ανέπνευσα πάλι τον καθαρό βουνίσιο
αέρα του. Περπάτησα πάνω από γκρεμνούς,
μέσα από τα δύσβατα μονοπάτια του και βρέ-
θηκα στα Χαλάσματα του γκρεμισμένου από
τους σεισμούς σπιτιού του παππού μου. Φι-

λοξενήθηκα με αγάπη από τους πατριώτες
χωριανούς μου και γνώρισα επιτέλους τον
γραφικό τύπο του χωριού, τον Αλέκα (Αλέ-
ξη) Ζήκα, που τόσα είχα ακούσει για αυτόν
από την γιαγιά μου Νίτσα. Είδα τους αγω-
γιάτες με σαμαρωμένα τα μουλάρια τους,
έτοιμους για αγώγι, να σε μεταφέρουν στο
Συρράκο μέσα από κακοτράχαλα μονοπά-
τια.

Άλλα πεζογραφήματα του Κ. Κρυστάλλη
είναι: ΟΙ ΖΑΚΑΙΟΙ, ΤΟ ΣΟΥΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, Η
ΚΥΡΑ-ΝΙΤΣΑ, ΤΑ ΠΡΟΠΕΡΣΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ-
ΓΕΝΝΑ, Η ΧΑΡΑΥΓΟΥΛΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟ-
ΝΙΑΣ, Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ, Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ-
ΝΗΣ, ΤΟ ΦΥΛΑΧΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ. Όλα τα
πεζά του Κ. Κρυστάλλη ευτύχησαν να εκ-
δοθούν το 1894, επειδή ο συγγραφέας στα
τέλη του 1893 κέρδισε 2.500 δραχμές σε
λαχείο. Όλα τα πεζογραφήματα του αναδί-
δουν τον καθάριο κρουσταλλένιο Ηπειρώ-
τικο λόγο της εποχής του, με πάρα πολλές
ηπειρώτικες και αρχέγονες λέξεις, με το-
πωνύμια και παλιές ιστορίες, όπου ο μέσος
αναγνώστης πρέπει να τις ανακαλύψει και
να τις ερμηνεύσει.

(Το Β΄ μέρος στο επόμενο)
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Ο Μεγάλος μας Βλάχος Ποιητής και Πεζογράφος 
«Ο Τραγουδιστής του χωριού και της Στάνης»

Του Γεωργίου Κ. Πάσχου

Κώστας Κρυστάλλης (1868-1894)

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν 200.000  άνθρωποι με νόσο Αλτσχάιμερ και ο αριθμός αυ-
τός μέχρι το 2050, αναμένεται, να ξεπεράσει τις 600.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν
οι επιστήμονες που απασχολούνται με τη νόσο. Η νόσος του Αλτσχάιμερ μας αφορά όλους
πρόληψη και αντιμετώπιση της άνοιας στα αρχικά στάδια χρειάζεται όμως ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού, ίδρυση εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών για ασθενείς με
άνοια. Πρόσβαση όλων των ασθενών σε φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες.
Σεβασμός στα δικαιώματα των ασθενών. Εκπαίδευση και υποστήριξη των φροντιστών των
ασθενών. Διάθεση κονδυλίων για την έρευνα.

Συνεργασία των αρμοδίων φορέων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Ποιες στρατηγικές υπάρχουν για την πρόληψη της νόσου.
1) Έλεγχος για υπέρταση, διαβήτη, αυξημένη χοληστερίνη, κάπνισμα, παχυσαρκία του-

λάχιστον από τη μέση ηλικία και πάνω.
2) Σωματική άσκηση
3) Πνευματική άσκηση όπως είναι διάβασμα, εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, εξοικείωση

με τη νέα τεχνολογία όπως είναι το κομπιούτερ.
4) Υγιεινή διατροφή
5) Κοινωνικοποίηση. Η μοναξιά είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για την άνοια.

Για να αποφύγουμε τη νόσο του Αλτσχάιμερ χρειάζεται να υπάρχει επαφή με άλλους ανθρώ-
πους, επισκέψεις σε φίλους, έξοδοι για έναν καφέ, τηλεφωνικές επικοινωνίες με συγγενείς
και φίλους, επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, γκαλερί, συμμετοχή σε δραστηριότητες του Δή-
μου όπως είναι τα Κ.Α.Π.Η, παιχνίδια με τα εγγόνια καθώς και άλλες απλές δραστηριότητες.

Η Διοίκηση



Α
λήθεια ο ελληνικός λαός πι-
στεύει ότι υπάρχει πρωτογενές
πλεόνασμα και ότι τα βάσανά του
με τα αλλεπάλληλα μνημόνια τε-

λείωσαν; Δυστυχώς όμως για τον μισθω-
τό εργαζόμενο και τον συνταξιούχο δεν
υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα και για
πολλά χρόνια θα ανεβαίνει στον Γολγοθά
του για να υποστεί τη σταύρωση. Γιατί το
πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται αλλού,
βρίσκεται στις τσέπες των απατεώνων των
κλεφτών, των μιζαδόρων, στις Μ.Κ.Ο.,
στους κομπιναδόρους, στη Ζήμενς, στις
λίστες Λαγκάρντ, με απλά λόγια η πατρί-
δα μας είναι υπό την κατοχή των διαφό-
ρων λαμόγιων, φοροκλεφτών, νταβατζή-
δων και απατεώνων που δεν άφησαν πέ-
τρα πάνω στην πέτρα, τα ρήμαξαν όλα και
έτσι αντί η χώρα μας να πηγαίνει μπροστά
και να προοδεύει, όλο και ολισθαίνει προς
τον γκρεμό και πώς να μην γίνει αυτό όταν
καθημερινά διαβάζουμε στον τύπο και
ακούμε από τα μαζικά μέσα επικοινωνίας
τα κατορθώματα των διαφόρων μεγαλοα-
πατεώνων οι οποίοι δεν προέρχονται από
τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας αλλά
από καθώς πρέπει κυρίως μεγαλοαπατε-
ώνες. Αλήθεια τι να σκεφτεί κανείς για τις
μίζες από τα εξοπλιστικά συστήματα τη
στιγμή που ο παρ’ ολίγον πρωθυπουργός
της χώρας και όλοι οι αυλικοί του είναι
στον Κορυδαλλό. Τι να σκεφτεί κανείς
όταν πρώην υπουργός με ένα πολύ βαρύ
όνομα στην πλάτη του κυκλοφορούσε με
πλαστές πινακίδες και είχε πάρει και πα-
ράνομο δάνειο. Τι να σκεφτεί κανείς όταν
πρώην υπουργός, κατηγορούμενος για
μίζες από την Ζήμενς κατέφυγε στα δικα-
στήρια ζητώντας αναδρομικά για την βου-
λευτική του αποζημίωση.  Τι να σκεφτεί
κανείς όταν διοικητές πιστωτικών ιδρυ-
μάτων χορηγούσαν δάνεια εκεί που εκ
των προτέρων γνώριζαν ότι δεν πρόκειται
να εισπράξουν ούτε ένα ευρώ. Τι να σκε-
φτεί κανείς όταν πρόεδρος μεγάλου ιδρύ-
ματος βρίσκεται στον Κορυδαλλό γιατί ζή-
τησε μίζα από προμηθευτή. Τι να σκεφτεί
κανείς όταν βγήκαν στην επιφάνεια χιλιά-
δες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποί-
ες διαχειρίζονταν πολλά εκατομμύρια ευ-
ρώ ανεξέλεγκτα.

Τι να σκεφτεί κανείς με τις κομπίνες
της λίστας Λαγκάρντ και τις μίζες της Ζή-
μενς.

Τι να σκεφτεί κανείς με τις κομπίνες
των γεωργικών συνεταιρισμών που με τα
διάφορα κυκλώματα λυμαίνονταν το κρά-
τος επί δεκαετίες με την μη επιστροφή του
Φ.Π.Α.

Τι να σκεφτεί κανείς με τις ανεξέλεγ-
κτες επιδοτήσεις τα τελευταία 20 χρόνια.

Τι να σκεφτεί κανείς με τις παράνομες
μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό όταν
ξέσπασε η οικονομική κρίση στην πατρίδα
μας που και αν πέρασαν 4 χρόνια η λίστα
Λαγκάρντ δεν θέλει να ανοίξει και να φα-
νερώσει τα ονόματα αυτών που μετέφε-
ραν παράνομα χρήματα στο εξωτερικό.

Ασφαλώς ακόμη το κουβάρι δεν έχει
ούτε καν αρχίσει να ξετυλίγεται για να
βγει στην επιφάνεια η κόπρος του Αυ-
γεία. Εάν ξετυλιχθεί το κουβάρι τότε θα
φανεί ότι δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας
του δημοσίου που να δούλευε ρολόι και

να τιμούσε τα χρήματα των συνταξιούχων
και μισθοσυντήρητων εργαζόμενων φο-
ρολογουμένων. Είναι όλα σάπια και παν-
τού εστίες αρπαχτής. Όλα είναι λαθραία
και αυθαίρετα. Όπου και να κοιτάξεις βλέ-
πεις λαμόγια, μιζαδόρους και κλεφτοκο-
τάδες. Όλοι αυτοί είναι βουτηγμένοι στο
λάδωμα και στη μίζα. Όλοι είναι μέσα στην
κλεψιά και στη ρεμούλα. Είναι απορίας
άξιον τι πραγματικά έχει γίνει στην ταλαί-

πωρη αυτή χώρα που τα τελευταία χρόνια
παράγει μόνο αρνητικές ειδήσεις. Αλή-
θεια ποιοι είναι όλοι αυτοί οι υπέροχοι
Έλληνες τους οποίους υμνούσαμε και κα-
μαρώναμε για την ηθική και πνευματική
τους υπεροχή; Άραγε τι έγιναν και οι σο-
φοί Ακαδημαϊκοί, γιατί έχουν σιωπήσει
τώρα και πολλές δεκαετίες; Που εξαφα-
νίστηκαν όλες εκείνες οι αρετές με τις
οποίες μεγάλωσαν γενιές και γενιές,

όπως η τιμιότητα, η περηφάνια, η αξιο-
πρέπεια, η αλληλεγγύη, η ανιδιοτέλεια,
ο πατριωτισμός, η αγάπη και η φιλία;
Αλήθεια ποιοι είναι αυτοί που κατόρ-
θωσαν και μετέτρεψαν τη δημιουργι-
κότητα, την εργατικότητα, την υπερη-
φάνεια και το φιλότιμο των Ελλήνων
στο άμεσο και άρπα κόλλα κέρδος, στην
οκνηρία και στον εφησυχασμό;

Αλήθεια πρέπει ακόμη και σήμερα
που η χώρα μας είναι στο χείλος του
γκρεμού και μέσα στην κόπρο του Αυ-
γεία πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς;
Ασφαλώς και όχι, επιβάλλεται να αφή-
σουμε πίσω μας το παρελθόν και να
κάνουμε μία καινούρια αρχή πάνω σε
νέες βάσεις, απαλλαγμένοι από όσα
μας ζημίωσαν και μας θύμωσαν στο
παρελθόν. Μόνο έτσι μπορεί να προέλ-
θει αυτό που ονειρευόμαστε, μία νέα
Ελλάδα απαλλαγμένη από όλους αυ-
τούς που μας πλήγωσαν και συνεχί-
ζουν να μας πληγώνουν μέχρι σήμερα
γιατί αυτοί που δημιούργησαν και ανέ-

χτηκαν όλη αυτήν την σαπίλα, τη δια-
φθορά και τη δυσοσμία δεν έχουν καμία
θέση στο ξεκίνημα για ένα καλύτερο αύ-
ριο. Όμως για να γίνουν αυτά δεν αρκούν
οι μεγαλοστομίες και οι απειλές όταν έρ-
χεται κάποιο σκάνδαλο στην επιφάνεια
να λένε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κό-
καλο. Αυτή τη φράση την έχουμε ακούσει
άπειρες φορές, χωρίς όμως να ματώσει
κανείς. Όσο οι δομές και οι μηχανισμοί
που φτιάχτηκαν για να προαγάγουν τη
διαφθορά βρίσκονται σε λειτουργία. Τότε
σε καθημερινή βάση θα βγαίνουν στην
επιφάνεια έργα και ημέρες των διαφό-
ρων απατεώνων. Πρέπει να κλείσουν ερ-
μητικά όλα τα παράθυρα και οι πόρτες
και να μην αφήσουν ούτε χαραμάδα για
αυτούς. Τότε η χώρα μας θα αναπνεύσει
και θα παρουσιάσει πραγματικό πρωτο-
γενές πλεόνασμα.

Ρουσιάς Ευθύμιος
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Πρωτογενές πλεόνασμα:
Αλήθειες και ψέματα

Δ
ραματικά αλλά και τραγελαφικά
γεγονότα διαδραματίστηκαν τις
τελευταίες ημέρες στη Βουλή

των Ελλήνων στις συζητήσεις που γι-
νόντουσαν στο θερινό τμήμα της βου-
λής για τις τροποποιήσεις του Νομο-
σχεδίου που αφορούσε τον Ενιαίο Φό-
ρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, μέχρι και αν-
τικατάσταση βουλευτών που αντιδρού-
σαν στην ψήφιση του Νομοσχεδίου εί-
δαμε. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρα-
πεί να εκφράσω μία άποψη που μπορεί
να θεωρηθεί κουτή, η σκέψη μου είναι
για να ψηφίζονται όλα τα νομοσχέδια
στη βουλή να καταργηθεί η ολομέλεια
και να λειτουργούν συνεχώς τα τμήμα-
τα της βουλής χειμώνα καλοκαίρι οπό-
τε όταν αντιδρούν ορισμένοι βουλευ-
τές στη ψήφιση ενός νομοσχεδίου αυ-
τομάτως θα γίνεται η αντικατάσταση
τους από βουλευτές άλλου τμήματος.
Συνταγματολόγοι υπάρχουν πολλοί στο
κοινοβούλιο αν μελετήσουν την πρότα-
ση θα βρουν λύση, εξάλλου έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν το μαύρο-
άσπρο, αλλά και η παρουσία των βου-
λευτών στη βουλή είναι σχετικά μηδε-
νική, πάντα άδεια έδρανα υπάρχουν,
όταν συνεδριάζει η βουλή στην ολομέ-
λειά της.

Όσο για τα κροκοδείλια δάκρυα και
τα τηλεοπτικά ξεσπάσματα ορισμένων

βουλευτών δεν μας πείθουν γιατί όλοι
αυτοί που ξεσπάθωσαν μπροστά στα
τηλεοπτικά κανάλια το έκαναν για το
θεαθήναι και όχι για την ουσία του θέ-
ματος. Γιατί διαφορετικά θα έχουν μει-
ωμένη μνήμη αφού τον Δεκέμβριο του
2013 όλοι οι βουλευτές της Συμπολί-
τευσης είχαν ψηφίσει το νομοσχέδιο
αυτό. Πλέον δεν μας πείθει κανένας ότι
υπάρχει έστω και το παραμικρό ενδια-
φέρον από αυτούς για τον ταλαίπωρο
Έλληνα πολίτη, για το μόνο που ενδια-
φέρονται είναι για το προσωπικό τους
μέλλον και τίποτε παραπέρα και μάλι-
στα όταν βλέπουν ότι την πόρτα της
βουλής θα την βλέπουν από τα τηλεο-
πτικά κανάλια θα γίνονται πιο επιθετι-
κοί και θα προσπαθούν να μας πείσουν
ότι ενδιαφέρονται μόνο για εμάς. Μά-
λιστα μία βουλευτής εν τη αφέλειά της
εξέφρασε τη σκέψη της δημοσίως από
το βήμα της βουλής, ότι με αυτά που
γίνονται δεν θα εκλεγεί στις επικείμε-
νες εκλογές και θα μείνει άνεργη. Για
την ουσία του θέματος όσον αφορά το
νομοσχέδιο δεν είναι άξιο λόγου να
ασχοληθεί κανείς γιατί όλο το θέμα με-
λετήθηκε στο πεζοδρόμιο και παρ’
όλες τις διορθώσεις που έγιναν παρα-
μένει ένα ληστρικό νομοσχέδιο που
στο μόνο που αποβλέπει είναι να μας
ληστέψει και τίποτε άλλο.

Μεγάλη κοροϊδία 
με τον ΕΝΦΙΑ

O δαίμων
του τυπογραφείου

Υπάρχει από παλιά για να
ταλαιπωρεί όλους εμάς που
ασχολούμαστε με τις εκδόσεις...
και έχει όνομα: Τον  λένε «ο
δαίμων του τυπογραφείου».

Χώνει την ουρίτσα του και δη-
μιουργεί ζητήματα εκεί που δεν
το περιμένεις... Στο περασμένος
τεύχος του Ηλεκτρικού τ. 115
«ροκάνισε» τον Ιούνιο... Τον
εξαφάνισε. Και έδωσε «τιμητι-
κή» θέση στον Αύγουστο που
τον βλέπουμε και σ’ αυτό το
φύλλο.

Θα τον ελέγξουμε τον δαίμω-
να που δημιουργεί μικρά, ανε-
πίσθητα έστω ζητήματα. Δεν θα
του περάσει. Συγνώμη για την
αβλεψία.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε επιτυχία και συμ-
μετοχή κόσμου η συναυλία που πραγματοποί-
ησε το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο “LIBRO

CORO” έξω από τους χώρους του Μουσείου μας,
για τα 110 χρόνια της Ηλεκτροκίνησης του Σιδηρο-
δρόμου. 

Από πολύ νωρίς τα 150 περίπου καθίσματα που
είχαμε τοποθετήσει στους χώρους του σταθμού εί-
χαν καλυφθεί, ενώ όλοι οι ελεύθεροι χώροι ήταν
γεμάτοι από κόσμο.

Η κα. Ανθή Γουρουντή, τα παιδιά του Φωνητι-
κού Συνόλου “LIBRO CORO” και τα μέλη της ορ-
χήστρας για μία και πλέον ώρα καθήλωσαν όλους
τους παρευρισκόμενους με τις έξοχες ερμηνείες
τους.

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστή-
σουμε δημοσίως τόσο την κα. Ανθή Γουρουντή,
όσο και όλους τους συνεργάτες της για την υπέ-
ροχη βραδιά που μας χάρισαν αφιλοκερδώς.

Όπως ευχαριστούμε και τη Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ
και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο κ. Νικόλαο Παπαθανάση καθώς και την Δι-
ευθύντρια της Εμπορικής Πολιτικής και Εταιρικής
Επικοινωνίας κα. Αικατερίνη Δεμερούτη και τους

συνεργάτες της κ.κ. Βεατρίκη Αρχιμανδρίτη, Βασι-
λική Διαμαντίδου και Κωνσταντίνο Δρυμάλα για την
βοήθεια που πρόσφεραν για την πραγματοποίηση
και επιτυχία της συναυλίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ κ. Γρηγόρης Δη-
μητριάδης τον οποίο ξεναγήσαμε μαζί με τους συ-
νεργάτες του σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου, όπου εντυπωσιασμένος από αυτά
που είδε και άκουσε έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών
του Μουσείου:

«Εξαιρετικό. Συγκινητικό!
Η ιστορία των αστικών 

συγκοινωνιών είναι εδώ.
Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Φωτόπουλο

και σε όλους τους συνταξιούχους.
Ευχαριστούμε πολύ, σας χρωστάμε»

Γρηγόρης Δημητριάδης
Πρόεδρος ΟΑΣΑ

• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος: 25 Ευρώ
• Καρυοφύλλη Αικατερίνη: 100 Ευρώ στη

μνήμη του πατέρα της Απόστολου Καρυο-
φύλλη 

• Φουντουλάκης Μιχάλης: 20 Ευρώ
• Αθανασιάδης Γιώργος: 10 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Εντυπωσίασε η Συναυλία που έγινε την 
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014, 

έξω από τους χώρους του Μουσείου

Πρακτική Άσκηση φοιτητών
του Πανεπιστημίου Αθηνών

στο Μουσείο
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ολοκληρώθη-

κε η Πρακτική Άσκηση των δύο φοιτη-
τριών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θε-
ωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ).

Οι δύο φοιτήτριες Στεφανία Στουρή και
Ισιδώρα Στουργιώτη απασχολήθηκαν με
την καταγραφή των διαθεσίμων εκθεμά-
των του Μουσείου, προκειμένου να δημι-
ουργήσουμε το 3ο Μητρώο Συλλογής.

Στο διάστημα των δυο μηνών της πρα-
κτικής τους άσκησης κατέγραψαν, φωτο-
γράφισαν και αρχειοθέτησαν 661 διαθέσι-
μα εκθέματα που έχουμε αποθηκευμένα
στους αποθηκευτικούς χώρους του Μου-
σείου και στα εργαστήρια επισκευής, συν-
τήρησης και αποκατάστασης των εκθεμά-
των, μια βοήθεια πάρα πολύ σημαντική γι’
αυτό και ευχαριστούμε δημοσίως το Πα-
νεπιστήμιο αλλά και τις δύο φοιτήτριες και
τους ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπου-
δές τους και καλή τύχη στη ζωή τους.

Η Πρακτική Άσκηση φοιτητριών
στο Μουσείο συνεχίζεται

Όπως μας ενημέρωσαν από το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για τους επόμενους δύο
μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο επελέγησαν
τέσσερις (4) φοιτήτριες για Πρακτική
Άσκηση, με τους ίδιους όρους και προ-
ϋποθέσεις των δύο προηγούμενων φοιτη-
τριών.

Βοήθεια πάρα πολύ μεγάλη και σημαν-
τική την οποία είχαμε μεγάλη ανάγκη γι’
αυτό και ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο
Αθηνών αλλά και τους καθηγητές οι οποί-
οι επέλεξαν το Μουσείο μας για την Πρα-
κτική Άσκηση των φοιτητών του.

Η Διοίκηση

• Καρυοφύλλης Σταύρος: Τεχνίτης του Τμή-
ματος Αέρα.
Ένα ψαλίδι ακύρωσης εισιτηρίων

• Βουνισέας Δημήτριος: (Συνταξιούχος)
Ένα τρίκλειδο, μια ταμπακιέρα εισιτηρίων,
έναν Κανονισμό Προσωπικού Εξωτερικών
Υπηρεσιών

• Καρυοφύλλη Αικατερίνη:
Ένα δελτίο ελευθέρας κυκλοφορίας έκδο-
σης 1988 και μια βεβαίωση του Ταμείου
Συντάξεων Προσωπικού ΕΗΣ της 29ης Μαΐου
1963, του αείμνηστου πατέρα της και συνα-
δέλφου μας Απόστολου Καρυοφύλλη

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

12-9-2014: Πρότυπο Πειραματικό Σχο-
λείο Πανεπιστημίου Αθηνών (άτομα 14)

12-9-2014: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Αττικής (άτομα 12)

19-9-2014: Βρεφονηπιακός Σταθμός
«ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ» (άτομα 45)

24-9-2014: Παιδικός Σταθμός LOLLI-
POP (άτομα 40)

30-9-2014: 6ο Δημοτικό Σχολείο Πει-
ραιά (άτομα 76) 

Η Διοίκηση

Επισκέψεις 
Σχολείων- Συλλόγων 

Όπως είναι γνωστό από παλαιότερες
δημοσιεύσεις του “Ηλεκτρικού” τον Μάρ-
τιο του 2012 με έγγραφό μας είχαμε ζητή-
σει από την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ να
μας δώσουν το Συνδικαλιστικό Αρχείο της
Ένωσης Προσωπικού ΣΑΠ-ΕΗΣ, για να το
εντάξουμε στην αίθουσα “Γιάννη Παπα-
δημητρίου” γιατί πιστεύαμε και πιστεύου-
με ότι εκεί είναι η θέση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ με το υπ’ αριθ. 41/20-
2-2012 έγγραφο του μας γνωστοποίησε ότι
αποφάσισε ομόφωνα να μας παραδοθεί το
αρχείο ορίζοντας μάλιστα ως υπεύθυνους
για την καταγραφή-αντιγραφή και παρά-
δοση τους συναδέλφους Γιάννη Κανελλό-
πουλο και Ξενοφώντα Καϊμάκη.

Επειδή μέχρι σήμερα αν και έχουν πε-
ράσει 2 χρόνια και 6 μήνες δεν έχει γίνει
απολύτως τίποτα, υποχρεωθήκαμε με νε-
ότερο έγγραφό μας να ζητήσουμε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εργα-
ζομένων ΗΣΑΠ να προχωρήσουν άμεσα
στην παράδοση του Αρχείου έτσι όπως το
είχαν αποφασίσει.

Σημειώνουμε ότι με βάση την απάντηση
που μας είχε δώσει η Ένωση Εργαζομέ-
νων ΗΣΑΠ στις 20-2-2012 κάναμε όλες τις
απαραίτητες εργασίες στην αίθουσα “Γιάν-
νη Παπαδημητρίου” προκειμένου να το-
ποθετήσουμε το Αρχείο.

Για ό,τι νεότερο προκύψει γύρω από το
θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε στον
επόμενο “Ηλεκτρικό”.

Η Διοίκηση

Για το Ιστορικό Συνδικαλιστικό Αρχείο
της Ένωσης Προσωπικού ΣΑΠ-ΕΗΣ

Μεγάλη προβολή του Μουσείου μας 
από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2014
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η προβολή που έγινε και εξακολουθεί να γίνεται στο Μουσείο μας από τα Μέσα Μα-

ζικής Επικοινωνίας, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και Ηλεκτρονικό Τύπο.
Από την τηλεόραση ρεπορτάζ έγιναν για το Μουσείο από το ΣΚΑΙ, τον ΑΝΤΕΝΝΑ, την ΝΕΡΙΤ, το Νικελόντιον και

από τα ραδιόφωνα ο 9,84.
Από τον Ηλεκτρονικό Τύπο: www.newsit.gr, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΧΑΙΜΠ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΣΜΗΝΗ ΛΕΝ-

ΤΖΟΥ, Δημοσίευση: 25.08.2014 11:39 / www.piraeuspress.gr, Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014 09:40/ www.pane-
voiko.gr / www. nstv.gr, γράφει ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Δημοσίευση: 2014/ www.naftemporiki.gr, 14
Σεπτεμβρίου 2013 11:20/ www.drasi.skai.gr, 25 Οκτ 2010, Της Αναστασίας Γαβριλή & της Μαρίας Κεφαλά/
www.greekdivers.gr, 10-10-2010.

Από τις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «Εφημερίδα των Συντακτών».

ΧΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 7.397
ΗΠΑ 1.342
ΚΙΝΑ 730
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 343
ΚΥΠΡΟΣ 428 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 151
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 190
ΤΟΥΡΚΙΑ 552
ΠΟΛΩΝΙΑ 159
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 95
ΡΩΣΙΑ 129
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 302
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 53
ΣΟΥΗΔΙΑ 121
ΚΑΝΑΔΑΣ 61
ΙΑΠΩΝΙΑ 114

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 7 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 25
ΚΟΛΟΜΒΙΑ 13
ΙΤΑΛΙΑ 59
ΑΝΔΟΡΑ 4
ΙΝΔΙΑ 4
ΕΚΟΥΑΔΟΡ 4
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 4
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 51
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19
ΜΕΞΙΚΟ 13
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 51
ΣΕΡΒΙΑ 4
ΙΣΠΑΝΙΑ 4
ΒΕΛΓΙΟ 7
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 5
ΙΣΡΑΗΛ 51
Ε.Ε. 127

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ 
ΤΟ SITE ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«Έσβησαν» από τα έγγραφα, τις

αφίσες και τις κάρτες πολλαπλών δια-
δρομών τους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρό-
μους, στη νέα εταιρεία που δημιούρ-

γησαν με την ονομασία «Συγκοινωνίες Αθηνών».
Προβάλλουν και διαφημίζουν το ΜΕΤΡΟ, τα ΤΡΑΜ, τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ και τα ΤΡΟΛ-

ΛΕΫ.
Αυτό όμως που δεν μπορούν να σβήσουν οι «εμπνευστές» της ανιστόρητης

αυτής ενέργειας είναι η πλούσια ιστορία της εταιρείας μας, των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Του πρώτου Αστικού Σιδηροδρόμου στην Ελλάδα (1869) και του τρίτου στον κό-

σμο μετά το Λονδίνο (1863) και τη Ν. Υόρκη (1867).
Όπως δεν μπορούν να σβήσουν και να απαξιώσουν τις θυσίες, τους αγώνες

και την προσφορά των εργαζομένων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους.
Λίγος σεβασμός δεν βλάπτει
Τελικά όπως φαίνεται μετά από λίγα χρόνια αυτό που θα θυμίζει και θα

προβάλλει τους Ηλεκτρικούς Σιδηρόδρομους και την ιστορία τους θα είναι μό-
νο το Μουσείο μας.

Εάν βέβαια δεν το διαλύσουν και αυτό, γιατί με τη φόρα που έχουν πάρει
όλα είναι πιθανά. Η Διοίκηση

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΡΟΛΕΪ ΤΡΑΜΜΕΤΡΟ


