
Τι ζητάμε 
με το ψήφισμά μας:

1)Την άμεση κατάργηση των νόμων
3845/2010, 3863/2010, 3865/2010,
3896/2011, 3996/2011, 4019/2011,
4024/2011, 4051/2012, 4046/2012, 4093/2012
και 4387/2016 που μας μείωσαν τις συντά-
ξεις μας πάνω από 50%. 

2)Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστου-
γέννων-Πάσχα, επιδόματος αδείας, την κατάργη-
ση της επιβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης και το ύψος των συντάξεών μας να επανέλθει
στο επίπεδο του 2009.

3) Τη μείωση της φορολογίας.
4) Τη μείωση στις τιμές των φαρμάκων.
5) Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες

ανατιμήσεις που γίνονται στα είδη πρώτης
ανάγκης.

6) Την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας ια-
τρικής και νοσοκομειακής μας περίθαλψης.

7) Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. 
8) Την άμεση συνάντηση με την Υπουργό

Εργασίας προκειμένου να την ενημερώσου-
με για τα προβλήματα που απασχολούν τις
2.000 οικογένειες των συνταξιούχων του
ΗΣΑΠ.

9) Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας στο
ύψος που χορηγούσε το Ταμείο μας πριν την
ένταξή του στο ΙΚΑ.

10) Το σεβασμό και τη συνερ-

γασία με τη Διοίκηση του Εντασσόμενου Τα-
μείου Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ με το Σωματείο, καθώς ο
ρόλος του Σωματείου είναι θεσμικά αναγνω-
ρισμένος από το επίσημο κράτος.

11) Τη μείωση των βουλευτικών εδρών
από 300 σε 200. Θα είναι μια έμπρακτη προ-
σφορά στην Πατρίδα.

12) Την αναγνώριση από το Υπουργείο
Πολιτισμού του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδη-
ροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων

ΗΣΑΠ έτσι όπως έχει ζητηθεί από το Δ.Σ. του
Μουσείου.

13) Να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και
ισονομία, αυτή τη δύσκολη περίοδο που δια-
νύουμε να καταργηθούν τα προνόμια των
ολίγων γιατί είναι πρόκληση όταν ψηφίζον-
ται νόμοι με τους οποίους ζητούν θυσίες από
τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς να
εξαιρούνται ορισμένες ομάδες πολιτών.

Περισσότερα στη σελίδα 4
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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Ποιος ευθύνεται 
για την επικρατούσα 
κατάσταση;

Αλήθεια γιατί δεν αντιδρά η κοινωνία σε όλη
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση; Γιατί δεν

ξεσηκώνεται και γιατί δεν θέλει να ξεσηκωθεί;
Γεγονός είναι ότι για την επικρατούσα κατάσταση
ευθυνόμαστε όλοι, άλλος πιο λίγο και άλλος πιο
πολύ, γιατί όλοι την έχουμε προκαλέσει με τη θέ-
λησή μας. 

Όλοι την έχουμε δημιουργήσει μέρα με τη μέ-
ρα, χρόνο με το χρόνο. Τη δουλέψαμε καιρό

για να τη φέρουμε εδώ που βρίσκεται σήμερα.
Το πρόβλημα είναι γιατί σήμερα δεν θέλουμε άλ-
λη κατάσταση διαφορετική από αυτή που εμείς
οι ίδιοι δημιουργήσαμε. 

Σήμερα είμαστε όλοι μουδιασμένοι για το κακό
που όλοι εμείς δημιουργήσαμε στη χώρα μας,

αλλά δεν έχουμε το κουράγιο και τη βούληση να
επανορθώσουμε. Καθόμαστε αμήχανοι και απο-
λαμβάνουμε τα έργα μας, κουνάμε τα χέρια μας
διαμαρτυρόμενοι, φωνάζουμε κάπου κάπου έτσι
απλά για να ακουστούμε. 

Μετά ξανά τα ίδια. Συνταξούλες, μισθουλάκια,
καταθεσούλες, πολιτικές ίντριγκες με απα-

ράδεκτους καιροσκόπους, κομματικά τσαλίμια
με απίθανους τύπους. Ότι πιο άσχετο υπάρχει
στην κοινωνία το χειροκροτούμε αρκεί και μόνο
να μας το συστήσει ο επονομαζόμενος αρχηγός. 

Τα χειρότερα μυαλά έχουν τρυπώσει στις αί-
θουσες διοίκησης αυτού του έρμου τόπου.

Όλες οι κατευθυντήριες γραμμές δίνονται πειρα-
ματικά και δειλά από αδούλευτους και απαίδευ-
τους ανθρώπους που το μεγαλύτερο ταλέντο τους
είναι πως δεν έχουν να αισθανθούν καμία ντροπή
για ότι λένε και κάνουν. 

Με όλα αυτά δεν γίνεται να μην έχουμε φέρει
ανάποδα τον κόσμο με τόσο παραλογισμό

που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι τόσο τα τόσα δύ-
σκολα μέτρα που λαμβάνονται. Είναι η απαρά-
δεκτη ρητορική με την οποία σερβίρονται. Είναι
το απαράδεκτο ύφος όλων αυτών που μας κου-
νάνε το χέρι. 

Ένας ιδανικός τρόπος των θυτών να κατευνά-
ζουν τα θύματά τους είναι να επιτίθενται με

σφοδρότητα κατάσχοντας ξεδιάντροπα και αυ-
θαίρετα την αγανάκτηση των αδικημένων θυμά-
των τους έτσι ώστε έγκαιρα να τους παραλύουν
το νευρικό τους σύστημα, πριν αυτό ενεργοποι-
ηθεί για να αντιδράσει. 

Έχει αποδειχθεί ότι όσο μεγαλύτερο είναι το
θράσος ενός θύτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η

αδράνεια ενός θύματος. Το θράσος είναι το όπλο
των δειλών ώστε να μην προλάβουν να εμφανί-
σουν τη δειλία τους. Ότι έγινε όλα αυτά τα χρόνια,
όχι μόνο τα μνημόνια αλλά και πιο μπροστά, τα
θέλαμε και τα επιδιώξαμε. 

Μόνο τις επιπτώσεις δεν επιθυμούμε, αλλά
αυτά τα δύο αποτελούν ένα αχώριστο ζευ-

γάρι και εάν δεν κατορθώσουμε να απεμπλακού-
με, θα μας συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή

Η Διοίκηση

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί
η καθιερωμένη εδώ και πολλά χρόνια ετήσια εκδρο-

μή του Σωματείου μας στην Ιερά Μονή Πελαγίας στην
περιοχή της Θήβας. Περισσότερα στη σελίδα 7

Το Σωματείο μας εύχεται σε όλες τις συναδέλφισσες και σε όλους τους συναδέλφους
καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε όλες και όλοι όπου και να πάτε και να αφήσετε πίσω

σας έστω και για λίγο έγνοιες και προβλήματα. Πείτε και μια φορά ότι όλα θα πάνε
καλά για να περάσετε καλά. Σας ευχόμαστε το φετινό καλοκαίρι να είναι δροσερό και να

το απολαύσετε μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Ραντεβού μαζί σας στις 4 του Σεπτέμβρη.
Η Διοίκηση

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ (ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

της Γενικής Συνέλευσης της 29 Μαρτίου 2017
Είχε πολλούς αποδέκτες όπως τον Πρωθυπουργό, τους Αρχηγούς 

των πολιτικών κομμάτων, Υπουργούς, Βουλευτές και κρατικούς λειτουργούς

- Γιατί χαίρεται

ο κόσμος και

χαμογελά

πατέρα;

- Δεν γνωρίζω παιδί μου.

Αλλά αν θέλεις να μάθεις

θα πρέπει να ρωτήσεις τους

Υπουργούς Τάσο

Πετρόπουλο και Γιάννη

Μπαλάφα. Aυτοί ξέρουν...

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Στις 4 Οκτωβρίου η ετήσια γιορτή του Σωματείου μας

STOP



ΦΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1922-2017

Στις 13 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών σε ηλικία
95 ετών ο Κώστας Φιλίδης. Όμως λες και ήταν χθες όταν ο Κώ-
στας που εργαζόταν για χρόνια πολλά στα πράσινα λεωφορεία
και δεν πέρασε ημέρα από τότε που όλοι εμείς οι νεότεροι είναι
σαν να ακούμε μέχρι σήμερα τις καλοσυνάτες συμβουλές του

με τις οποίες προσπαθούσε να μας δώσει να καταλάβουμε και να αγαπήσουμε τη δου-
λειά μας και τους συναδέλφους μας και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Ο Κώστας
ήταν εργατικός, δίκαιος και τίμιος συνάδελφος γι’ αυτό άλλωστε και όταν συνταξιοδο-
τήθηκε δεν απομακρύνθηκε από τους συναδέλφους του, ήταν ο καλός φίλος του Σω-
ματείου μας και πάντα ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του. Αυτή την αγάπη για το
Σωματείο και τους συναδέλφους του, την είχαμε αισθανθεί όλοι όσοι τον είχαμε
γνωρίσει και είχαμε συνεργαστεί μαζί του. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
Κώστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αρχιτεχνίτης Ξυλουργείου 1917-2017

Στην ηλικία των 100 ετών αναχώρησε από το μάταιο τούτο
κόσμο για το ταξίδι χωρίς γυρισμό ο αγαπητός σε όλους συνά-
δελφος Λευτέρης Κυρίτσης. Εργάστηκε πολλά χρόνια στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, αγάπησε την εργασία του, όπως και αγαπούσε
όλους τους συναδέλφους του. Πάντα είχε έναν καλό λόγο για

τον καθένα μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του. Ο Λευτέρης μετά τη συνταξιο-
δότησή του, τον περισσότερο χρόνο τον περνούσε στο όμορφο νησί του τη Μήλο και
κάθε που επέστρεφε στον Πειραιά, πάντα θα έφερνε στο Σωματείο μας , το οποίο υπε-
ραγαπούσε, τα γλυκά της Μήλου. όλοι εμείς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε
θα τον θυμόμαστε πάντα για την ευγένειά του, το επαγγελματικό του ήθος, την οξύνοιά
του, την αστείρευτη ενέργειά του για ζωή και δημιουργία. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ
συνάδελφε Λευτέρη. Αιωνία η μνήμη σου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φύλακας Γραμμής 1928-2017
Στις 4 Ιουνίου έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Λειτουργάκης. Έφυγε πικραμένος

από τη ζωή γιατί είχε την ατυχία να χάσει πρόωρα έναν λεβέντη, ένα παληκάρι, τον
αγαπητό φίλο και συνάδελφό μας Μανώλη. Αυτό ήταν ένα βαρύ χτύπημα για τον
Γιώργο που το έφερε βαρέως σε όλη του τη ζωή. Στην επαγγελματική σταδιοδρομία ο
Γιώργος εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως φύλακας γραμμής, ήταν ένας
καλός και ευσυνείδητος υπάλληλος. Μπορεί να ήταν λιγομίλητος, αλλά αυτά που έλεγε
έβγαιναν μέσα από την ψυχή του και ήταν όλο αγάπη για όλους που είχαν συναναστραφεί
μαζί του. Αγαπούσε όλο τον κόσμο και το έδειχνε. Ο Γιώργος μπορεί να μην ερχόταν
συχνά στο Σωματείο μας, όμως πάντα ρωτούσε και ήθελε να μαθαίνει τα νέα. Τα θερμά
μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, να ζήσουν και να τον θυμούνται με αγάπη.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο. Αιωνία να είναι η μνήμη σου. Αναπαύσου
εν ειρήνη αγαπητέ συνάδελφε στα χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας σου τα Πλευριανά
Μυλοποτάμου της Κρήτης.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1939-2017

Στις 5 Ιουνίου έφυγε από κοντά μας ένας ακόμη φίλος και
αγαπητός συνάδελφος. Ο Μπάμπης, όπως τον αποκαλούσαμε
όλοι, ήταν η προσωποποίηση της αγνότητας και της καλοσύνης.
Αγαπούσε όλο τον κόσμο και τον αγαπούσαν όλοι, ήταν ένας
από τους λίγους ανθρώπους που δεν είχε εχθρούς στη ζωή του.

Εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του Προϊστάμενου
Αμαξοστοιχίας. Δεν απομακρύνθηκε όμως ποτέ από τους συναδέλφους του. Έτσι και
μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν ενεργό μέλος του Σωματείου μας, συμμετείχε σε
όλες τις εκδηλώσεις και πάντα ήταν παρόν σε κάθε κάλεσμα του Σωματείου. Θα μας
λείψει πολύ, αλλά πιο πολύ θα λείψει από την οικογένειά του την οποία υπεραγαπούσε.
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Μπάμπη, με καρδιά ελεύθερη, γεμάτη καλοσύνη έφυγες
για την άλλη ζωή. Πίσω σου άφησες την αγαπημένη σου γυναίκα και τα αγαπημένα
σου παιδιά που θα συνεχίσουν την καλοσύνη σου. Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ φίλε
και συνάδελφε Μπάμπη και ελαφρύ το χώμα της αττικής γης που σε σκέπασε. Θα σε
θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1933-2017

Στις 30 Ιουνίου μετά τον άνισο αγώνα που έκανε για παραμονή
στη ζωή, έφυγε νικημένος από την επάρατο νόσο από κοντά μας
ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Κώστας. Ο Κώστας , ένα γε-
λαστό παιδί, διακρίθηκε για την αγάπη του για το συνάνθρωπό
του και ήταν η προσωποποίηση της καλοσύνης και της συναδελ-

φοσύνης. Έδειχνε και έδινε αγάπη και χαμόγελο μέσα από την καρδιά του, γι’ αυτό και
η μνήμη του θα μείνει ανεξίτηλη στην καρδιά μας. Ο Κώστας εργάστηκε πάνω από
τριάντα χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε το 1990 με την ειδικότητα του
προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Ήταν ο σωστός και ευσυνείδητος υπάλληλος, πάντα με το
χαμόγελο στα χείλη εκτελούσε τις εντολές των προϊσταμένων του, ποτέ δεν εναντιώθηκε
και για τίποτα. Αλλά και όταν συνταξιοδοτήθηκε, παρέμεινε κοντά στους συναδέλφους
του, ήταν κοντά στο Σωματείο από την πρώτη στιγμή, πάντα πρόθυμος να προσφέρει.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Κώστα. Στους οικείους του Κώστα ευχό-
μαστε την εξ ύψους παρηγοριά και όλοι μαζί θα σε θυμόμαστε αγαπητέ Κώστα με
αγάπη και θα είσαι μια γλυκιά ανάμνηση για εμάς που μείναμε πίσω. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδος σου που σε σκέπασε.

ΜΠΙΧΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1927-2017

Με μεγάλη καθυστέρηση μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο συ-
νάδελφος Βασίλης. Είναι και αυτό ένα από τα φαινόμενα της
εποχής μας να μη γνωρίζει κανείς αν ο διπλανός του ζει ή πέθανε.
Μας λύπησε το γεγονός αυτό γιατί ο Βασίλης ήταν ένας καλοσυ-
νάτος και αγαπητός συνάδελφος και εμείς λόγω άγνοιας δεν
μπορέσαμε να τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία.

Ευχόμαστε να διαβεί την Αχερουσία λίμνη με ούριο άνεμο και να είναι αιωνία η μνήμη
του. Ο Βασίλης εργάστηκε για πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως οδηγός στα Πράσινα
Λεωφορεία. Ήταν ένας άνθρωπος με φιλότιμο και μπέσα, αγαπούσε και πρόσεχε την
εργασία του καθώς ήταν από εκείνους που θεωρούσαν την εταιρεία δική τους και έδει-
χναν μεγάλο ενδιαφέρον. Αγαπούσε δε και όλους τους συναδέλφους του και είχε έναν
καλό λόγο για όλους. Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης που φρόντιζε για όλους, γι’ αυτό
άλλωστε δεν είχε καθόλου ελεύθερο χρόνο μετά την υπηρεσία του στους ΕΗΣ. Είχε κι
άλλη απασχόληση για να εξασφαλίζει περισσότερα αγαθά για την οικογένειά του. Καλό
σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Βασίλη. Πάντα θα σε θυμόμαστε με αγάπη.

ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Εργοδηγός Β΄ Ηλεκτροδηγών 1951-2017

Στις 11 Ιουνίου πολύ νέος ο Μιλτιάδης πήρε το δρόμο για το
μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Τα προβλήματα υγείας
που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια δεν του επέτρεψαν να
χαρεί την οικογένειά του καθώς και τη σύνταξή του. Ο Μιλτιά-
δης εργάστηκε στους ΗΣΑΠ Ηλεκτροδηγός μέχρι τη συντα-

ξιοδότησή του. Ήταν ένας εργατικός και ευσυνείδητος συνάδελφος, αγαπούσε και
τον αγαπούσαν όλοι συνάδελφοί του. Αντιμετώπιζε όμως και σαν εργαζόμενος αλλά
κυρίως ως συνταξιούχος, πολλά προβλήματα υγείας που δεν του επέτρεπαν να είναι
ενεργό μέλος στο Σωματείο μας παρότι το ήθελε πολύ. Όλοι εμείς που γνωρίσαμε
και συνεργαστήκαμε με το Μιλτιάδη, ευχόμαστε να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο
ταξίδι που αποφάσισε να πραγματοποιήσει. Στη δε οικογένειά του ευχόμαστε κουράγιο
και δύναμη για να ξεπεράσουν την απώλεια του αγαπημένου τους Μιλτιάδη.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Εργάτης Γραμμής – Αποσπασμένος 1930-2017

Στις 28 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός συνάδελφος
Αριστείδης σε ηλικία 87 ετών. Ο Αριστείδης πραγματικός δί-
καιος Αριστείδης εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ πολλά χρόνια
στη γραμμή, στο κρύο, στη βροχή και στη ζέστη και αργότερα
αποσπασμένος στην εκμετάλλευση. Ήταν ο αφανής ήρωας,

καθώς ποτέ δεν απασχόλησε την εταιρεία που εργαζόταν με τα δικά του θέματα.
Ήταν ένας αθόρυβος και αγαπητός συνάδελφος κι έτσι παρέμεινε μέχρι τέλους.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και ευχόμαστε να έχει ούριο
άνεμο στο μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό αφήνοντας εδώ τα μεγάλα προβλήματα
που τον ταλάνιζαν τα τελευταία χρόνια. Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ συνάδελφε
Αριστείδη.

ΠΙΛΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1923-2017

Στις 26 Ιουνίου έφυγε από την παρούσα ζωή ο ταπεινός και
ενάρετος φίλος και συνάδελφος Γιάννης Πιλίτσος. Η κηδεία
του έγινε στο χωριό που αγάπησε πολύ τα Λαγκάδια Γορτυνίας
στις 27 Ιουνίου όπου τον συνόδευσαν η οικογένειά του, καθώς
και πολλοί συγγενείς και φίλοι. Ο Γιάννης έζησε μια ευτυχι-

σμένη ζωή με τη σύζυγό του, απέκτησαν δύο παιδιά που τα λάτρευαν, τα υπεραγα-
πούσαν και τα καμάρωναν. Ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός σε όλους και αποτελούσε πα-
ράδειγμα ήθους, ευαισθησίας, αξιοπρέπειας και καλοσύνης. Εργάστηκε για πάνω
από τριάντα χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του
Προϊστάμενου Αμαξοστοιχίας. Όσο και να γυρίσει κανείς πίσω και ψάξει, δεν πρόκειται
να βρει άνθρωπο για να πει έστω και το παραμικρό εις βάρος του Γιάννη γιατί ήταν
ένας άνθρωπος αγωνιστής στη ζωή και καταλάβαινε το συνάνθρωπό του και προ-
σπαθούσε να είναι συμμέτοχος και στις χαρές και στις λύπες των συναδέλφων του.
Πραγματικά ήταν ένας μεγάλος πραγματικός άνθρωπος, αξιαγάπητος, καλοσυνάτος
, αγνός. Αείμνηστε φίλε και συνάδελφε Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά
σου, όσο θα ζούμε θα σε έχουμε στη θύμησή μας και θα προσευχόμεθα για την ανά-
παυση και τη σωτηρία της ψυχής σου. Καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρικού Τμήματος 1941-2017

Στις 26 Μαΐου ύστερα από άνισο αγώνα με την επάρατο
νόσο εγκατέλειψε τα εγκόσμια ο αγαπητός συνάδελφος Χρή-
στος Παπαϊωάννου και από τις 29 Μαΐου αναπαύεται στα χώ-
ματα της ιδιαιτέρας του πατρίδας τον Πόρο. Ο Χρήστος υπη-
ρέτησε για πολλά χρόνια στους ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του

ηλεκτρολόγου και συνταξιοδοτήθηκε ως Αρχιτεχνίτης του Ηλεκτρικού Τμήματος.
Διακρίθηκε για την ευγένειά του και για τον ακέραιό του χαρακτήρα, αγαπητός και
φίλος με όλους τους συναδέλφους του, προσεκτικός στη δουλειά του, δεν έδινε σε
κανέναν το δικαίωμα για να τον παρατηρήσει. Θα τον θυμόμαστε με αγάπη για ότι
προσέφερε στο κοινωνικό σύνολο. Ευχόμεθα στους οικείους του τη εξ ύψους πα-
ρηγοριά και στον ίδιο να βρίσκεται εν χώρα ζώντων στους κόλπους του Αβραάμ. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαιτέρας του πατρίδας τον Πόρο της Τροιζηνίας που τον
σκέπασε. Αιωνία του η μνήμη. 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σταθμάρχης Πράσινων Λεωφορείων 1927-2017

Στις 2 Ιουλίου μας αποχαιρέτισε για πάντα παίρνοντας τον
δρόμο που δεν έχει επιστροφή ο συνάδελφος Κώστας. Ο Κώ-
στας ήταν από τους πρώτους εργαζόμενους που προσελή-
φθηκαν το 1955 για να στελεχώσουν τη μονάδα των πράσινων
λεωφορείων. Μία μονάδα που μέχρι την ημέρα που αποφα-
σίστηκε η διάλυσή της κατείχε την πρώτη θέση στις αστικές

μεταφορές του λεκανοπεδίου, σε αυτό πολύ συνέβαλαν και οι εργαζόμενοι στα
πράσινα λεωφορεία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας Ανδρέου που εργάστηκε
σε αυτά από το 1955 μέχρι το 1986 που συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του Σταθ-
μάρχη. Έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για την υπηρεσία σε σημείο να φαίνεται ότι
πολλές φορές αδικούσε τους εργαζόμενους. Όμως όλοι εμείς που τώρα τον κρίνουμε
δεν του καταλογίζουμε ευθύνες, καθώς τότε ο Κώστας τα πράγματα τα έβλεπε από
άλλη σκοπιά και ανάλογα ενεργούσε γιατί έτσι έκρινε ότι προσέφερε θετικό έργο
και προς την υπηρεσία και προς τους εργαζόμενους την εποχή εκείνη. Καλό σου
ταξίδι συνάδελφε Κώστα, ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο ταξίδι σου, να είναι
αιωνία η μνήμη σου και ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που σε σκέπασε.

ΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1919-2017

Από τις 11 Ιουνίου αναπαύεται στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών
ο αγαπητός συνάδελφος Γιώργος. Ένας άνθρωπος αγωνιστής
της ζωής ο οποίος γνώρισε πολλές πίκρες στα 98 χρόνια του
επίγειου βίου του, όμως άντεξε και τις ξεπέρασε. Έμεινε όμως
μέσα του ο πόνος τον οποίο πήρε μαζί του στο μεγάλο αυτό
ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Ο Γιώργος εργάσθηκε πολλά

χρόνια στους ΕΗΣ μέχρι την ημέρα που συνταξιοδοτήθηκε το 1975 με την ιδιότητα
του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας. Ήταν ένας καλός και αγαπητός συνάδελφος, σε-
βόταν και εκτιμούσε όλους τους συναδέλφους του γι’ αυτό όλοι τον αγαπούσαν και
τον σέβονταν. Πάντα είχε ένα καλό λόγο για όλους και κατέβαλε προσπάθειες να μη
δυσαρεστήσει κανέναν. Μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν ενταγμένος από την πρώτη
μέρα στο Σωματείο Συνταξιούχων και είχε έντονη την παρουσία του και την προσφορά
του γι’ αυτό. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο. Ευχόμαστε να
έχει ούριο άνεμο στο ταξίδι σου και μη μεταφέρεις στην άλλη ζωή τα προβλήματα
και τις πίκρες που πέρασες στην επίγεια ζωή σου. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη.
Αιωνία να είναι η μνήμη σου.
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ΠΕΝΘΗ Αυτοί που έφυγαν

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι
σήμερα 15 συνάδελφοι έφυγαν για πάντα από
κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώ-
πινη μοίρα:
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: 

Εργάτης Γραμμής ετών 87
ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 

Φύλακας Γραμμής ετών 89
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ: 

Αρχιτεχνίτης Ηλεκ. Τμήματος ετών 76
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 78
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: 

Αρχιτεχνίτης Ξυλουργείου ετών 100 
ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ:

Εργοδηγός Β’ Ηλεκτροδηγών ετών 66
ΦΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 95
ΜΠΙΧΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 90
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ:

Χήρα Αποστόλου ετών 93
ΠΙΛΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 94
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Σταθμάρχης Πράσινων Λεωφορείων ετών 90
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 84
ΚΟΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ: Χήρα Μιχαήλ ετών 98
ΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 98
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Χήρα Μιχαήλ ετών 72

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλι-
κρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

Ο συνάδελφος Κώστας Βασιλάκης κατέθεσε στη
μνήμη του πατέρα του και συναδέλφου μας Αρι-
στείδη Βασιλάκη, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου μας.

Η κα. Μαρία Λειτουργάκη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου
Λειτουργάκη και του υιού της και συναδέλφου
μας Μανώλη Λειτουργάκη, το ποσό των 50 ευ-
ρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Η κα. Αιμιλία Καρδάση κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Λεωνίδα Καρ-
δάση, το ποσό των 15 ευρώ υπέρ των σκοπών
της εφημερίδας του Σωματείου μας.

Τα αδέλφια Πολύδωρος-Νίκος-Γιώτα-Στέλιος Κο-
κονά κατέθεσαν στη μνήμη των γονιών τους Μι-
χαήλ και Μαρίας Κοκονά, το ποσό των 40 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας και της
εφημερίδας του Σωματείου μας.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην
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Ο Παιδικός Σταθμός 
ΕΗΣ - ΗΣΑΠ

Όταν οι τότε ΕΗΣ παραχώρησαν το
οικόπεδο για να χτιστεί ο παιδικός
σταθμός σώζοντας έτσι την οικοπεδική
έκταση που υπήρχε πρόθεση από το
κράτος να μετατραπεί σε χώρο στάθ-
μευσης αυτοκινήτων για τις ανάγκες
του γηπέδου Καραϊσκάκη όπου επρό-
κειτο να γίνουν οι Πανευρωπαϊκοί Αγώ-
νες Στίβου (Δήμαρχος Πειραιά ο Σκυ-
λίτσης), εκτός από παιδιά εργαζομένων
στους ΕΗΣ, ο Ανδρεάδης θέλησε να φι-
λοξενούμε και παιδιά εργαζομένων
στις λειτουργούσες την εποχή εκείνη
βιομηχανίες του Ν/ Φαλήρου (Καρέλας
κ.ά.) και αργότερα παιδιά εργαζομένων
της Εμπορικής Τράπεζας.

Θυμάμαι την αξιομνημόνευτη Ρένα
Τζιρά να επιστρέφει από τις συναντή-
σεις που είχε με τους ιδιοκτήτες των
επιχειρήσεων όπου τους έκανε την
πρόταση να συμμετέχουν και εκείνοι
παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργα-
ζομένους των επιχειρήσεών τους να
στέλνουν τα παιδιά τους στον παιδικό
σταθμό, καταβάλλοντας φυσικά και το
ανάλογο κόστος επειδή η συμμετοχή
του παιδικού ήταν τελείως δωρεάν.
ήταν τελείως απογοητευμένη.

«- Ξέρεις τι μου είπε ο ………, Μπα-
λού;», μου έλεγε.

«- Εγώ δεν τους παρέχω καμία κοι-
νωνική παροχή ούτε κατασκηνώσεις,
ούτε παιδικούς σταθμούς και δε μου
κάνουν απεργίες. Ο Ανδρεάδης που
τους παρέχει όλα αυτά, τον έχουν τα-
ράξει στις απεργίες…»

Έτσι ο παιδικός σταθμός λειτούργη-
σε μόνο με παιδιά εργαζομένων του
ΕΗΣ και της Εμπορικής Τράπεζας. Έπα-
ψε να είναι «τοπικός». Με ναυλωμένα
πούλμαν μάζευε παιδιά από διάφορες
συνοικίες του Πειραιά και της Αθήνας.
Χρέη συνοδού στην αρχή εκτελούσε ο
Μπαλού. Ξεκινούσε κάθε μέρα στις
06.45 από την Αγία Τριάδα Αμπελοκή-
πων (εκείνος κατοικούσε τότε στο Χα-
λάνδρι) και αφού έκανε το προγραμμα-
τισμένο δρομολόγιο, κατέληγε κατά τις
09.00 – 09.30 στον παιδικό σταθμό στο
Ν. Φάληρο και απασχολούσε τα παιδιά.
Το απόγευμα μέχρι τις 09.00 το βράδυ
στη Λέσχη (χωρίς υπερωρίες). 

Προσπάθειες εκσυγχρονισμού
λειτουργίας

Όταν σιγά – σιγά άρχισε να λειτουρ-
γεί ο παιδικός σταθμός, σκεφτήκαμε με
την Τζιρά να εφαρμόσουμε σύγχρονα
προγράμματα λειτουργίας που να κα-
λύπτουν όχι μόνο τις τότε ανάγκες των

παιδιών και των γονέων αλλά και τις
μελλοντικές. Πρότεινα λοιπόν ένα σχέ-
διο προγράμματος που είχε σχέση με
τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες
λειτουργίας παιδικών σταθμών που εί-
χα γνωρίσει στη Βιέννη. Έτσι, με το πέ-
ρασμα των δεκαετιών, τη συνεχή εκ-
παίδευση του προσωπικού και βέβαια
τη συγκατάθεση του φορέα, ο παιδικός
σταθμός εξελίχθηκε σε πρότυπο λει-
τουργίας. Μας εζητήθει, και φυσικά
δεχθήκαμε, να έρχονται σε αυτόν να
κάνουν πρακτικές εφαρμογές νηπια-
γωγοί και βρεφονηπιοκόμοι του «ΜΗ-
ΤΕΡΑ», διάφορων σχολών και ιδρυμά-
των.

Το πρόγραμμα με το οποίο σταδιακά
λειτούργησε ο παιδικός σταθμός στη-
ριζόταν στο Open System. Ύστερα από
συχνά ταξίδια που κάναμε μαζί με την
Τζιρά στη Βιέννη, Γερμανία, Ελβετία,
παρακολουθήσαμε από κοντά τη λει-
τουργία των εκεί παιδικών σταθμών,
αλλά και παιδικών εξοχών. Ιδιαίτερα
των παιδικών σταθμών ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ
και του δήμου της Βιέννης, όπου λει-
τούργησε με ένα σύστημα που καλλιερ-
γούσε και ανέπτυσσε την αυτενέργεια
των παιδιών, τη δημιουργική έκφραση,
το συναίσθημα της ευθύνης και της συ-
νεργατικής μάθησης.

Υπάρχουν μέχρι σήμερα 4 μοντέλα
λειτουργίας παιδικών σταθμών – νη-
πιαγωγείων: παιδικοί σταθμοί που λει-
τουργούν με το μοντέλο «φύλαξης παι-
διών», «περίθαλψης», «μάθησης –
πρόωρης σχολικοποίησης» και το τε-
λευταίο, το πιο σύγχρονο, το μοντέλο
που λειτουργεί με το Open System.
Στην εποχή μας έχουν δημιουργηθεί
και άλλα νηπιαγωγεία – παιδικοί σταθ-
μοί που ονομάζονται νηπιαγωγείο –
σχολείο του βουνού, της φύσης και λει-
τουργούν με κυρίαρχα περιβαλλοντικά
προγράμματα. Τελευταία έχουν αρχίσει
να δημιουργούνται στην Ευρώπη «πλα-
τωνικά νηπιαγωγεία» με προεξέχουσες
τις παιδαγωγικές θεωρίες του Πλάτω-
να. Τα παιδιά συνηθίζουν να παράγουν
ιδέες, να συζητούν και να ασχολούνται

με θέματα που έχουν σχέση με την
προέλευση του ανθρώπου, τη σχέση
του με τη φύση, τη δημοκρατία, το
ελεύθερο δημιουργικό φρόνημα, τη
συλλογικότητα κ.ά. Τα περιβαλλοντικά
σχολεία – νηπιαγωγεία λειτουργούν
κυρίως στην Αυστρία – Γερμανία – Ολ-
λανδία – Φινλανδία. Αλλά εκεί τα παι-
διά πάνε στην πρώτη τάξη του σχολείου
στην ηλικία των 7 ετών.

Εμείς λειτουργούσαμε με συνέπεια
με το Open System μέχρι τότε που ο
παιδικός σταθμός καταργήθηκε και το
κτίριο ερημώθηκε.

Τώρα έχω μάθει έχει παραχωρηθεί
στον Δήμο Πειραιά, αλλά δεν γνωρίζω
με ποιο σύστημα λειτουργεί. 

Το Open System
Δίνω μια σύντομη περιγραφή του

Open συστήματος για να δουν οι ανα-
γνώστε του «Ηλεκτρικού» πώς λειτουρ-

γούσε τόσα χρόνια και τι προσέφερε
στα νήπια ο παιδικός σταθμός.
1. Το πρόγραμμα διεξάγεται με τη λει-

τουργία εργαστηρίων αισθητικής
αγωγής – δημιουργικής απασχόλη-
σης. Δεν υπάρχουν τάξεις.

2. Ενεργοποιεί τα παιδιά μέσα από αι-
σθησιοκινητικές δραστηριότητες,
θεατρικό παιχνίδι, χειροτεχνικές
απασχολήσεις και κατασκευές με
πολλαπλά υλικά.

3. Σωματική έκφραση – ψυχοκινητική.
4. Προγλωσσικές, γλωσσικές και προ-

μαθητικές έννοιες.
5. Μουσικοκινητικές δραστηριότητες.
6. Θεατρικό παιχνίδι (συναισθηματική

– πνευματική αφύπνιση).
7. Καλλιέργεια των αισθήσεων.
8. Περιβαλλοντική – οικολογική αγωγή.
9. Ανάπτυξη παρατηρητικότητας – αυ-

τενέργεια στο παιδί που να φτάνει
στο σημείο να μπορεί να συγκρίνει
ποσότητες – ποιότητες, να επιλέγει,
να ταξινομεί, να εξοικειώνεται με
διάφορες γνωστικές έννοιες μέσω
βιωματικών ασκήσεων και του θεα-
τρικού παιχνιδιού.

10. Δημιουργία atelier καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων των παιδιών.

Το πρόγραμμα που στη ροή του χρό-
νου εξελισσόταν και προσαρμοζόταν
στις νέες ανάγκες και παιδευτικές αν-
τιλήψεις, περιλάμβανε 14 συνολικά ερ-
γαστήρια διαφόρων θεματολογικών
ενοτήτων και τεχνικών. Καθημερινά
λειτουργούσαν 3-5 εργαστήρια ανάλο-
γα με τον αριθμό των παιδιών. Εκείνα
επέλεγαν το εργαστήρι που θα ήθελαν
να συμμετέχουν την κάθε ημέρα. Είχαν
επίσης τη δυνατότητα την ίδια ημέρα,
εάν επιθυμούσαν, να αλλάξουν εργα-
στήρι απασχόλησης. Τα εργαστήρια
ανανεώνονταν με το τέλος μιας θεματι-
κής ενότητας (project) κάθε 2 βδομά-
δες.

Το Open System είναι «ανοιχτό» και
στα άλλα συστήματα – μοντέλα λει-
τουργίας παιδικών σταθμών.

Σήμερα το σύστημα αυτό αποφάσι-
σαν να εφαρμόσουν στους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς Λάρισας και Ηρα-
κλείου Κρήτης, ενώ οι παιδικοί σταθμοί
του δήμου Χαλκίδας λειτουργούν με το
σύστημα αυτό από το 1987.

Εμείς στον ΗΣΑΠ που το πρωτοε-
φαρμόσαμε στον παιδικό μας σταθμό…
(δεν ξέρω τι λέξη να προσθέσω…)

Κλείνω εδώ το παρόν…
(συνεχίζεται)

ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ
Επιτ. Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών

Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης-Συγγραφέας

Mεροσ 66ο

Παιδική Mέριμνα EHΣ-HΣAΠ

Περιοδοσ Β’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός

«Όσο περνούν τα χρόνια και η ζωή απομακρύνεται 
από τη νεότητα, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν 

οι παλιές εμπειρίες, οι μνήμες, οι παλιές Αγάπες»του Μπαλού



Της Ετήσιας Καταστατικής Συνέλευσης του Σωμα-
τείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ η οποία πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στην αίθουσα Συνεδριά-
σεων του ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ” Πανεπιστημίου 52,
Αθήνα.

Οι 550 και πλέον συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ που πα-
ρευρεθήκαμε στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου
μας, αφού ακούσαμε την εισήγηση της Διοίκησης και
όλους τους ομιλητές εγκρίναμε ομόφωνα το παρακάτω
ψήφισμα:

1ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη ψήφιση των
σκληρών, αντεργατικών και απάνθρωπων Νόμων
3845/2010, 3863/2010, 3865/2010, 3896/2011,
3996/2011, 4024/2011, 4046/2012, 4051/2012,
4093/2012 και 4387/2016 με τους οποίους καταργήθη-
καν:

α) Τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και το επίδομα
αδείας.

β) Μειώθηκαν οι συντάξεις μας σε ποσοστό 50% και
πάνω.

γ) Μας επέβαλαν την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
(νέο ΛΑΦΚΑ)

δ) Μας επέβαλαν την περικοπή των επικουρικών
συντάξεων μέχρι του σημείου να τις καταργήσουν τε-
λείως.

ε) Μας μείωσαν αυθαίρετα τη νόμιμη αποζημίωση
που έδινε η Εταιρία μετά την αποχώρησή μας από την
εργασία για συνταξιοδότηση πάνω από 60%

στ) Κατήργησαν το αφορολόγητο εισόδημα
ζ) Έγινε μόνιμο το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ.

2ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
α) Για τις συνεχιζόμενες και ανεξέλεγκτες αυξή-

σεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
β) Για την άγρια φορολογία και τα χαράτσια που

μειώνουν ακόμα περισσότερο την πενιχρή σύνταξη
μας.

γ) Για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση σε όλα τα επί-
πεδα της Ιατροφαρμακευτικής

και Νοσοκομειακής μας Περίθαλψης που βάζει σε
άμεσο κίνδυνο όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και την
ίδια την ζωή μας.

3ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ στη Βουλή ψηφίζονται με τη διαδικασία

του κατεπείγοντος νόμοι με τους οποίους καταργούνται
εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις ετών και
μειώνονται κατακόρυφα συντάξεις και μισθοί, βλέπου-
με και διαπιστώνουμε ότι: 

α) Δεν μειώνονται οι επιχορηγήσεις των κομμάτων
από τον κρατικό προϋπολογισμό και παρά την οικονο-
μική κρίση συνεχίζεται να δίνεται προκαταβολικά η
ετήσια επιχορήγηση των κομμάτων.

β) Δεν μειώνονται ανάλογα οι αποζημιώσεις και τα
προνόμια των βουλευτών τόσο των ενεργεία όσο και
των πρώην.

γ) Δεν μειώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων που
υπηρετούν τα διάφορα γραφεία υπουργών, βουλευτών
και γραμματέων οι οποίοι ενώ είναι αποσπασμένοι
πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

4ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί βλέπουμε να παραγράφονται και να μένουν

ατιμώρητα χιλιάδες αδικήματα και να μένουν ατιμώ-
ρητοι και να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι εκείνοι που
διαχρονικά ευθύνονται για την οικονομική εξαθλίωση
της πατρίδας μας, καθώς και εκείνοι που πλούτισαν
ξαφνικά χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν με ποιο
τρόπο. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν
φτάσει στο έσχατο σημείο της φτώχειας και της ανέ-
χειας με τους αντεργατικούς νόμους που ψήφισε η ελ-
ληνική βουλή καθ’ υπόδειξη της Ευρώπης και του
Δ.Ν.Τ.

5ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Που ενώ γίνονται σπατάλες με δισεκατομμύρια ευ-

ρώ από διάφορες Μη Κυβερνητικές Ομάδες με τις μί-
ζες, με την Ζήμενς, με την λίστα Λαγκάρντ δεν λαμβά-
νεται σχεδόν καμία μέριμνα για να πάρει πίσω το κρά-
τος τα κλεμμένα και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
Ακούμε μόνο λόγια.

6ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την απαράδεκτη και αλαζονική συμπεριφορά

των παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας, του ΙΚΑ
καθώς και των Διοικητών που εποπτεύουν τους διά-
φορους οργανισμούς που απαξιούν να δεχθούν τους
εκπροσώπους του Σωματείου μας και να συζητήσουν
μαζί τους τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν
τους 2.000 και πλέον συνταξιούχους των ΗΣΑΠ. 

7ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ εμάς τους συνταξιούχους με τους αντερ-

γατικούς νόμους και τα μνημόνια μας έχουν φέρει στα
όρια της φτώχειας, με οργή βλέπουμε να μην γίνεται
τίποτα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

8ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί η συμπεριφορά της Διοίκησης του Εντασσό-

μενου Τ.Σ.Π.-ΗΣΑΠ που εδρεύει στην Τσόχα 22, δεν
αρμόζει σε έναν δημόσιο οργανισμό και δε σέβεται το
θεσμικό ρόλο του Σωματείου μας.

9ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα: 
Γιατί ενώ δήλωναν το Υπουργείο Εργασίας και η Δι-

οίκηση του ΙΚΑ ότι η μεταφορά των γραφείων του Τα-
μείου Συντάξεων από την οδό Αθηνάς 67 στην Τσόχα
22 θα ήταν προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των συ-
ναδέλφων μας, αποδείχθηκε στην πράξη ακριβώς το
αντίθετο καθώς η πρόσβαση των συνταξιούχων στα
γραφεία στην οδό Τσόχα είναι δύσκολη για τα ηλικιω-
μένα άτομα και η ένταξη όλων των ασφαλισμένων στον
ενιαίο φορέα όπως φάνηκε από την αρχή αντί να διευ-
κολύνει, ταλαιπωρεί.

10ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για τη διάλυση των ασφαλιστικών μας ταμείων που

ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί διαβεβαίωναν ότι με την
ίδρυση του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΟΠΥΥ θα παρείχαν κα-
λύτερη υγειονομική περίθαλψη στον Έλληνα πολίτη,
συνέβη ακριβώς το αντίθετο, σήμερα δεν υπάρχει ούτε
η στοιχειώδης φαρμακευτική, ιατρική και νοσοκομει-
ακή περίθαλψη.

11ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων του

άρθρου 27 του Νόμου 4331/2015, με το οποίο κομμα-
τικοποιούνται τα Σωματεία των Συνταξιούχων με οικο-
νομικό κόστος στις αρχαιρεσίες που τα υποχρεώνουν
να τις διενεργούν δικαστικοί αντιπρόσωποι.

12ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί όταν ζητάμε το ποσοστό της σύνταξης για τις

χήρες να είναι στο 70% όπως δίνεται από το ΙΚΑ, δεν το
συζητάνε καθόλου γιατί λένε δεν το προβλέπει το κα-
ταστατικό του ταμείου μας. Όταν τους λέμε όμως να
χορηγούν τα έξοδα κηδείας όπως τα χορηγούσε το Τα-
μείο πριν την ένταξή μας στο ΙΚΑ, μας λένε ότι δεν
ισχύει το καταστατικό του Ταμείου μας, δικό τους το
μαχαίρι δικό τους και το πεπόνι. 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΗΤΑΜΕ:
1ον: Την άμεση κατάργηση των νόμων 3845/2010,

3863/2010, 3865/2010, 3896/2011, 3996/2011,
4019/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4046/2012,
4093/2012 και 4387/2016. 

2ον: Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέν-

νων, Πάσχα, επιδόματος Αδείας, την κατάργηση της
επιβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και το
ύψος των συντάξεών μας να επανέλθει στο επίπεδο
που ήταν το 2009. Καθώς μετά τις 12 μειώσεις που υπέ-
στησαν οι συντάξεις μας, το δημόσιο χρέος αντί να μει-
ωθεί έχει αυξηθεί κατά πολύ.

3ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμή-
σεις που γίνονται στα είδη πρώτης ανάγκης.

4ον: Τη μείωση της φορολογίας.
5ον: Τη μείωση στις τιμές των φαρμάκων.
6ον: Την κατάργηση της συμμετοχής των συνταξι-

ούχων στα διαγνωστικά κέντρα. 
7ον: Την αναβάθμιση της ιατρικής και νοσοκομει-

ακής περίθαλψης για να εξυπηρετούνται άμεσα οι
ασφαλισμένοι των ταμείων υγείας και κύρια οι συντα-
ξιούχοι, οι οποίοι και μεγάλης ηλικίας είναι, αλλά και
με σοβαρά προβλήματα υγείας και να μην ταλαιπω-
ρούνται και να πληρώνουν αυτοί και μόνο αυτοί την
ασυνέπεια του κράτους προς τους γιατρούς, διαγνω-
στικά κέντρα, φαρμακοποιούς και νοσοκομεία.

8ον: Για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και ισο-
νομία αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, να κα-
ταργηθούν όλοι οι νόμοι, τα διατάγματα και οι αποφά-
σεις με τα οποία έχουν θεσπιστεί προνόμια για τους λί-
γους και εκλεκτούς, γιατί είναι πρόκληση όταν ψηφί-
ζονται οι νόμοι με τους οποίους ζητούν θυσίες από
τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους, να απο-
τελούν εξαίρεση για ορισμένες ομάδες πολιτών.

9ον: Να μειωθούν οι βουλευτικές έδρες από 300 σε
200, όπως προβλέπει και το Σύνταγμα και αυτό θα είναι
μία έμπρακτη προσφορά προς την πατρίδα.

10ον: Την άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εργα-
σίας προκειμένου να του εκθέσουμε τα προβλήματα
που απασχολούν τις 2.000 οικογένειες των συνταξιού-
χων στους ΗΣΑΠ.

11ον: Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας στο ύψος
που χορηγούσε το Ταμείο πριν την ένταξή μας στο ΙΚΑ.

12ον: Το σεβασμό και τη συνεργασία με τη Διοίκηση
του εντασσόμενου ταμείου Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ με το Σωματείο
μας καθώς ο ρόλος του Σωματείου είναι θεσμικός και
είναι αναγνωρισμένος από το επίσημο κράτος. 

13ον: Ο υπολογισμός των συντάξεων λόγω θανάτου
στις χήρες να γίνεται στο 70% επί της σύνταξης που
ελάμβανε ο αποβιώσας σύζυγος, όπως ακριβώς γίνεται
και στο ΙΚΑ και όχι στο 60% που γίνεται σήμερα από το
ταμείο μας. 

14ον: Να δοθεί έστω και τώρα στους ελάχιστους που
βρίσκονται ακόμη εν ζωή αγωνιστές της Εθνικής Αντί-
στασης το επίδομα Εθνικής Αντίστασης.

15ον: Την αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτισμού
του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωμα-
τείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έτσι όπως έχει ζητηθεί από
το Δ.Σ. του Μουσείου.

16ον: Την άμεση κατάργηση του άρθρου 27 του νό-
μου 4331/2016, γιατί πέρα από την πολιτικοποίηση και
την κομματικοποίηση των Συνταξιουχικών Πρωτοβάθ-
μιων οργανώσεων, έχει και ένα μεγάλο οικονομικό κό-
στος με τους δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν
μπορούν να αντέξουν τα πρωτοβάθμια Σωματεία Συν-
ταξιούχων.

Οι 2000 Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ
α) Στους μαθητές, τις μαθήτριες και στο διδακτικό

προσωπικό του Γυμνασίου Σμίνθης, που βρίσκεται στα
Πομακοχώρια του Νομού Ξάνθης, όπου κάθε χρόνο
Σωματείο μας το επισκέπτεται για να βραβεύσει τους
αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες.

β) Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να δείξει και
αυτό έμπρακτα το ενδιαφέρον του και να προσπαθήσει
να δώσει λύσεις στα προβλήματα των παιδιών αυτών
που ζουν ξεχασμένα από την ελληνική πολιτεία.

γ) Συμπαραστεκόμαστε στους άνεργους, στους
άστεγους, στους ανασφάλιστους, στους ανήμπορους
και ιδιαίτερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας τα οποία
πλήττονται βάναυσα από τα μνημόνια.

Στο δίκαιο αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι της
πατρίδας μας για να διασφαλίσουν το ψωμί των οικο-
γενειών τους, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας καθώς
και να περισώσουν κάτι από αυτά που απέκτησαν με
κόπους και θυσίες πολλών δεκαετιών.

δ) Συμπαραστεκόμαστε στους πρόσφυγες που βρί-
σκονται στη χώρα μας κυνηγημένοι από την πατρίδα
τους. 

ε) Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των Εργαζομέ-
νων των ΣΤΑΣΥ για να παραμείνουν οι αστικές συγκοι-
νωνίες στο κράτος.

στ) Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζο-
μένων της ΔΕΗ για να παραμείνει η επιχείρηση στο Δη-
μόσιο.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε τις αναίτιες επι-

θέσεις που δέχεται η πατρίδα μας από τα Κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε και
εμείς ως ελεύθερο κράτος, καθώς και από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και ζητάμε από την Κυβέρνηση,
αλλά και από όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβου-
λίου να σταθούν στο ύψος τους και να προστατέψουν
την πατρίδα μας από τις επιθέσεις και να απαιτήσουν
να μας συμπεριφέρονται σαν ισότιμο μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

Το θλιβερό γεγονός να παρουσιάζονται διάφοροι
αναρμόδιοι υποκαθιστώντας το κράτος και να εξευτε-
λίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με το να δίνουν 1
κιλό πατάτες σε πεινασμένες οικογένειες, όταν μάλιστα
οι θλιβερές αυτές εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου.
Αυτή η κατάντια του ελληνικού κράτους πρέπει να
εκλείψει. Ας αναλάβει επιτέλους η πολιτεία τις υπο-
χρεώσεις της και να μην την υποκαθιστούν οι Μ.Κ.Ο. 

Ύστερα από τα παραπάνω
Αναθέτουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο

του Σωματείου μας να φροντίσει 
έτσι ώστε το ψήφισμα αυτό να φτάσει:

Στην Κυβέρνηση
Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων
Στους Υπουργούς Οικονομικών-Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας-Υγείας, Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας-Υποδομών Μεταφορών
& Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων-Πολιτισμού
και Αθλητισμού.

Στον Πρόεδρο της Βουλής
Στους Βουλευτές όλων των Κομμάτων
Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Στον Πρόεδρο των ΣΤΑΣΥ ΑΕ
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΣΤΑΣΥ ΑΕ
Στη Διευθύντρια του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ
Στον Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ
Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
Να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου

και στην Εφημερίδα του Σωματείου ο «ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΣ».

Πειραιάς 29 Μαρτίου 2017
Με εντολή Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Χειμώνας
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Πού εστάλη το ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης

Μ
ετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του Σωματείου μας που πάρθηκε
στις 29 Μαρτίου 2017 το ψήφισμα κοινοποι-

ήθηκε στον κύριο Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της
Βουλής, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, σε
Υπουργούς, σε βουλευτές, σε κρατικούς φορείς, καθώς
και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και
συνταξιούχων, έχοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει κά-
ποιο ενδιαφέρον από όλους αυτούς που θέλουν να λέ-
γονται αρμόδιοι και μας διοικούν.

Πού στείλαμε το ψήφισμα:
1. Στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Αλέξη Τσίπρα
2. Στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση

3. Στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη

4. Στην Πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
κ. Φώφη Γεννηματά

5. Στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο
Καμμένο

6. Στον Πρόεδρο του κόμματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ κ. Σταύ-
ρο Θεοδωράκη

7. Στον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Δημήτρη Κου-
τσούμπα

8. Στον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη
Λεβέντη

9. Στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Έφη Αχτσίογλου

10. Στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου
11. Στον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο
12. Στον Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ κ. Σταύρο Στεφό-

πουλο
13. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ κ.

Γεώργιο Θωμόπουλο
14. Στην Διευθύντρια του Τυπικού Υποκαταστήματος

Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Ταμείου Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ κ. Ελένη Λιάπη

15. Στην Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιού-
χων Ελλάδας

16. Στο Σωματείο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
17. Στο Σωματείο Ηλεκτροδηγών και λοιπών εργα-

ζομένων Κίνησης ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
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Οι συνταξιούχοι μόνο στη Δικαιοσύνη εναποθέτουν τις τύχες
τους καθώς η υπεύθυνη πολιτεία έχει σκοπό να μας εξοντώσει
βιολογικά. Επειδή εμείς οι συνταξιούχοι του Σωματείου Συντα-
ξιούχων ΗΣΑΠ μην μπορώντας να αντιδράσουμε στα μέτρα των
κυβερνήσεων, αποφασίσαμε να καταφύγουμε στη Δικαιοσύνη
προσδοκώντας να ανακάμψουμε από τη δεινή θέση που μας
έχουν οδηγήσει τα αλλεπάλληλα μνημόνια των τελευταίων 7
χρόνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας κατά τη συνε-
δρίασή του στις 10 Ιουλίου 2017 αποφάσισε:

Να ασκήσουμε προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής για τον
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων σχετικά
με τους νόμους 4336/2015, 4387/2016 και 4472/2017.

Αγωγή στα Ελληνικά Δικαστήρια για τον τρόπο παρακράτη-
σης της εισφοράς από την κύρια σύνταξη για τον κλάδο υγείας.

Αγωγή στα Ελληνικά Δικαστήρια σχετικά με τον παράνομο
τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 44
παράγραφος 13 του νόμου 3986/2011.

Για ότι νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.
Η Διοίκηση

Προσφυγές 

στη Δικαιοσύνη

Στη ζωή μας πάντα πρέπει να υπάρχει το μέτρο σε όλες τις εκ-
δηλώσεις μας, σε όλες τις ενέργειές μας και γενικά πρέπει και επι-
βάλλεται να μάθουμε πώς θα συμπεριφερόμαστε προς τον συνάν-
θρωπό μας. Δυστυχώς όμως πολλές φορές νομίζοντας ότι έχουμε
δίκιο και προσπαθώντας να επιβάλλουμε τις απόψεις μας και τις
σκέψεις μας σε αυτούς που έχουν άλλη άποψη, προβαίνουμε σε
ενέργειες και παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα δίνοντας την εν-
τύπωση στους άλλους ότι δεν έχουν άλλο τρόπο να παρεμβαίνουν
στα πολιτικά πράγματα εκτός από τον θόρυβο και τη φαντασμαγορία
των εντυπώσεων. Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές με τη συμπερι-
φορά τους ξεπερνούν το όριο της ύβρεως. Πώς αλλιώς μπορεί να
χαρακτηρίσει κανείς τις ενέργειές αρχηγού πολιτικού κόμματος που
μαζί με τους συνεργάτες της στις πρόσφατες γιορτές για τη μνήμη
των σφαγιασθέντων αμάχων κατοίκων κατά τη γερμανική κατοχή
στο Δίστομο, επιτέθηκαν χυδαία στον άνθρωπο που τόλμησε να κα-
τεβάσει τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη με κίνδυνο της
ζωής του. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που συμπεριφέρθηκαν
με αυτή την αχαρακτήριστη απρέπεια να κοιμούνται τη νύχτα ήσυχοι
ότι έχουν επιτελέσει το καθήκον τους προς το συνάνθρωπό τους
και προς την πατρίδα;

Ο Εκδότης

Συμπεριφορά 
που ξεπερνά 
το όριο της ύβρεως

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται 150.000 αιτήσεις και αφορούν αυ-
τούς που αποχώρησαν από την υπηρεσία από το 2015 και εν-
τεύθεν και από αυτούς 55.000 αφορούν αιτήσεις συνταξιοδό-

τησης μετά το νόμο 4387/2016 Νόμος Κατρούγκαλου και οι υπόλοι-
πες πριν το νόμο και έχουν χρονική αναμονή για οριστική απόφαση
από δύο έως τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα δε με διαβεβαιώσεις της
κυβέρνησης, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 αναμένεται να
εκκαθαριστεί το σύνολο των αιτήσεων συνταξιοδότησης παρά την
αρχική πρόβλεψη που προέβλεπε ως τελική ημερομηνία εκκαθά-
ρισης των συντάξεων στις 31 Οκτωβρίου 2017. Για τις δε επικουρικές
συντάξεις δεν γνωρίζει κανείς το πότε θα εκδοθούν, καθώς δεν έχει
βρεθεί ακόμη ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των συντάξεων.
Έτσι φθάνουμε σήμερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του νέου ταμείου
ασφάλισης ΕΦΚΑ να υπολογίζονται στα 3 δις ευρώ. Έτσι πάνω από
270.000 συνταξιούχοι είναι σε αιχμαλωσία και περιμένουν για να
πάρουν τις συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές, λες και δεν τις
δικαιούνται και ζητούν ελεημοσύνη από τους εκάστοτε κυβερνώντες
να τους δώσουν ένα φιλοδώρημα.

Η Διοίκηση

Σε εκκρεμότητα 
150.000 αιτήσεις
συνταξιοδότησης

Νόμος 4387/2016 Άρθρο 12

ΕνημΕρωτικO ΣημΕIωμα
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε
ο νόμος 4387/2016 ο λεγόμενος νόμος
Κατρούγκαλου, επισημάναμε διάφορα
άρθρα τα οποία κρύβουν παγίδες και αδι-
κίες. Ένα από αυτά είναι το άρθρο 12 που
με απόφαση του νομοθέτη καταδικάζει
μία ορισμένη κατηγορία συνανθρώπων
μας στον θάνατο δια της πείνας. Πώς γί-
νεται αυτό; Είναι απλό. Αν μία γυναίκα
συνταξιούχος χάσει το σύζυγό της θα πά-
ρει τη σύνταξη που της αναλογεί για τρία
χρόνια. Αν μετά τη λήξη των τριών ετών
είναι ηλικίας 55 και άνω σταματά η συν-
ταξιοδότηση και θα πάρει πάλι τη σύντα-
ξή της όταν φτάσει να γίνει 67 ετών. Όταν
όμως είναι κάτω των 55 ετών, τότε μετά
τα τρία χρόνια η σύνταξή της διακόπτεται

οριστικά. Μία από τις ενέργειες που προ-
έβει το Δ.Σ. του Σωματείου μας, ήταν να
στείλουμε επιστολή στην αρμόδια Υπουρ-
γό Εργασίας κ. Έφη Αχτσιόγλου έχοντας
την πεποίθηση ότι ως γυναίκα θα δει το
θέμα θετικά και ότι θα ενεργήσει ανάλο-
γα για να δώσει την πρέπουσα λύση. Δυ-
στυχώς όμως η κυρία Υπουργός όχι μόνο
δεν ασχολήθηκε με το θέμα, αλλά απα-
ξίωσε και να μας απαντήσει στην επιστο-
λή μας. Στείλαμε και δεύτερη επιστολή
και πάλι φωνή βοώντος εν τη ερήμω για
την κυρία Υπουργό και πάλι απαξίωση.
Δεν γνωρίζουμε αν η Υπουργός διαβάζει
τις επιστολές που της στέλνουν οι πολίτες
αυτής της χώρας. Κανονικά και νόμιμο
είναι να τις διαβάζει καθώς εμείς τις
πρωτοκολλήσαμε στο προσωπικό της

πρωτόκολλο και όφειλε, σεβόμενη τη θέ-
ση της και τον εαυτό της σαν άνθρωπο,
να έχει απαντήσει. Το Σωματείο μας στα-
ματά πλέον την αλληλογραφία με την κυ-
ρία Υπουργό γιατί απλά το να επιχειρεί
κάτι τέτοιο είναι απλά χάσιμο χρόνου. Λέ-
ει απλά στην κυρία Υπουργό ότι λυπού-
μαστε βαθύτατα, καθώς δεν περιμέναμε
από μία νέα γυναίκα και νέα πολιτικό τέ-
τοια μεταχείριση. Αλλά μια λαϊκή παροι-
μία λέει «να κλαις τον καβαλάρη όταν ξε-
καβαλικέψει» τη στιγμή που η πολιτεία
δείχνει τέτοια απαξίωση για τους πολίτες
αυτής της χώρας. Όσο για το θέμα μας τη
λύση θα την δώσουν τα Ελληνικά Δικα-
στήρια όταν έρθει η ώρα. 

Η Διοίκηση

H πρώτη αντίδραση μας προς τον υπουργό Εργασίας
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4375

Πειραιάς 10 Ιανουαρίου 2017
Προς
Την Υπουργό Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα. Έφη Αχτσιόγλου
Σταδίου 29 - Αθήνα

Θέμα: Άρθρο 12 του Νόμου
4387/2016

Κυρία Υπουργέ, με την εφαρμογή του
νόμου 4387/2016 προκύπτει μείζον θέμα
με τον δικαιούχο σύνταξης σε περίπτωση
θανάτου συνταξιούχου. Το άρθρο 12 ανα-
φέρει ότι εάν ο επιζών σύζυγος έχει συμ-
πληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά
τον χρόνο θανάτου του συνταξιούχου δι-
καιούται σύνταξη. Στην περίπτωση όμως
που ο επιζών σύζυγος δεν έχει συμπλη-
ρώσει το 55ο έτος τότε δικαιούται σύνταξη

μόνο για 3 χρόνια μετά γίνεται διακοπή της
συνταξιοδότησης και η σύνταξη θα αρχίσει
πάλι να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση
του 67ου έτους της ηλικίας του. Δεν γνωρί-
ζουμε σε τι αποσκοπούσε η παράγραφος
αυτού του άρθρου 12 του νόμου
4387/2016. Στην πράξη αποδεικνύεται άδι-
κο με μεγάλη δόση τιμωρίας. Αυτή τη στιγ-
μή λίγους μήνες μετά την εφαρμογή του
νόμου στο Σωματείο μας έχουμε δύο συ-
ζύγους συναδέλφων μας που έχασαν τους
συζύγους των αμέσως μετά τη συνταξιο-
δότησή τους και έχουν ηλικία 49 και 51
ετών. Σύμφωνα με τον νόμο θα πάρουν
σύνταξη για τρία χρόνια και μετά θα περι-
μένουν να φτάσουν στην ηλικία των 67
χρονών για να συνταξιοδοτηθούν και πάλι.
Για το πώς θα ζήσουν 15 χρόνια χωρίς πό-
ρους δεν αναφέρει τίποτα ο Νομοθέτης.
Θα είναι άτοπο δε να πει κανείς να βρουν
εργασία τη στιγμή που υπάρχουν στην πα-

τρίδα μας πάνω από ένα εκατομμύριο
άνεργοι, δεν υπάρχει πιθανότητα να βρουν
εργασία τα άτομα αυτά που δεν εργάστη-
καν μέχρι τα 55 τους χρόνια.

Κυρία Υπουργέ, το άρθρο 12 του νό-
μου 4387/2016 έρχεται ως δεύτερος τι-
μωρός για τις γυναίκες αυτές που είχαν
την ατυχία να χάσουν τόσο γρήγορα τους
συζύγους των. Τους τιμώρησε η ζωή ας
μην τους τιμωρήσει και η πολιτεία με την
εφαρμογή του άρθρου 12.

Κυρία Υπουργέ, το Σωματείο Συνταξι-
ούχων ΗΣΑΠ σας παρακαλεί να δείξετε
το ενδιαφέρον που πρέπει ως αρμοδία
Υπουργός αλλά το κυριότερο ως γυναίκα
και να δώσετε τη λύση που αρμόζει σε
αυτές τις περιπτώσεις.

Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Νικόλαος
Ρουσιάς Μητροκώτσας

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4532
Πειραιάς 23 Μαΐου 2017
Προς
Την Υπουργό Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα. Έφη Αχτσιόγλου
Σταδίου 29 - Αθήνα

Θέμα: Άρθρο 12 του Νόμου
4387/2016 (Δεύτερη
Επιστολή)

Κυρία Υπουργέ σας ενοχλούμε και
πάλι με το θέμα που έχει προκύψει με
την εφαρμογή του άρθρου 12 του νό-
μου 4387/2016.

Κυρία Υπουργέ όπως ασφαλώς και
θα γνωρίζετε, το άρθρο 12 αναφέρει ότι
σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου,
ο επιζών σύζυγος λαμβάνει σύνταξη
για τρία χρόνια και αν ο επιζών σύζυ-
γος έχει συμπληρώσει μετά τα τρία

χρόνια το 55ο έτος της ηλικίας του η
σύνταξη διακόπτεται και θα χορηγείται
πάλι μετά τη συμπλήρωση του 67ου

έτους. Εάν όμως δεν συμπληρώσει με-
τά τα τρία χρόνια το 55ο έτος της ηλι-
κίας του, τότε η σύνταξη διακόπτεται
οριστικά.

Κυρία Υπουργέ σήμερα υπάρχουν
δύο γυναίκες μέλη του Σωματείου
μας και οπωσδήποτε θα προκύψουν
και άλλα στο μέλλον, που είναι ηλι-
κίας 49 και 51 ετών και οι οποίες ενώ
τιμωρήθηκαν από τη ζωή καθώς έχα-
σαν τον σύντροφό τους μόλις συντα-
ξιοδοτήθηκε, έρχεται και η δεύτερη
τιμωρία από την πολιτεία καθώς σύμ-
φωνα με το άρθρο 12 μετά από τρία
χρόνια προσωρινής σύνταξης, μένουν
στο δρόμο άνεργες και χωρίς πόρους. 

Κυρία Υπουργέ με την πρώτη μας
επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου
1208/133 της 12ης Ιανουαρίου 2017 σας

παρακαλούσαμε να δείξετε το ανάλογο
ενδιαφέρον. Δυστυχώς όμως μέχρι σή-
μερα δεν λάβαμε καμία απάντηση,
ίσως προφασιστείτε ότι είχατε ανειλημ-
μένες υποχρεώσεις με το χρέος και
τους θεσμούς, όμως σήμερα μετά την
ψήφιση του νόμου για την δεύτερη
αξιολόγηση του χρέους απαιτούμε να
έχουμε την απάντηση της αρμόδιας
Υπουργού όπως έχει υποχρέωση και
καθήκον να κάνει. Για εμάς είναι ένα
θέμα μεγάλης σημασίας και είμαστε
υποχρεωμένοι να προστατέψουμε τα
μέλη μας, τα οποία αδικούνται κατάφο-
ρα από την πολιτεία και αυτό θα πρά-
ξουμε με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.

Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Νικόλαος
Ρουσιάς Μητροκώτσας

H δεύτερη αντίδραση του Σωματείου μας

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση
ότι η ΔΕΗ προχωρά σε μεγάλες
ανατιμήσεις των τιμολογίων

ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας της μη
εκκαθάρισης για την περίοδο 2012-2016

των ποσών που πληρώνουν οι καταναλω-
τές για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ).

Οι αυξήσεις αυτές έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία τα
«φέσια» της επιχείρησης από απλήρωτους λογαριασμούς πλησιά-
ζουν τα 2,5 δις ευρώ. Ήδη πάντως οι αναμνήσεις θα αφορούν τις
χρεώσεις ΥΚΩ, με τις οποίες επιβαρύνονται νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις για να έχουν οι κάτοικοι των νησιών, αλλά και οι ευπα-

θείς ομάδες χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Με άλλα λόγια, η ΔΕΗ
ασκεί κοινωνική πολιτική με ξένα κόλλυβα, βάζοντας τους κανο-
νικούς καταναλωτές να πληρώνουν τα σπασμένα άλλων. Βεβαίως,
εδώ δεν υπάρχει μόνο η ευθύνη της ΔΕΗ, αλλά υπάρχουν και οι
πολιτικές ευθύνες καθώς όλες οι κυβερνήσεις μετέθεταν διαρκώς
το θέμα των ΥΚΩ προκειμένου να μη γίνουν δέκτες της κοινωνικής
οργής που θα προκαλούσαν οι υπερβολικές αυξήσεις στα τιμολό-
για του ρεύματος. Το ζήτημα, ωστόσο, που εγείρεται είναι ότι για
ακόμη μία φορά οι Έλληνες πολίτες καλούνται να πληρώσουν τις
αστοχίες, τα λάθη και τα σπασμένα της ΔΕΗ, ιδιαίτερα σε μία επο-
χή που η χώρα βρίσκεται στη μέγγενη των μνημονίων.

Η Διοίκηση

Νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μας παίρνετε στο τηλέφωνο

και να παραπονείστε ότι δεν λαμβάνετε την εφημερίδα μας καθώς
και ότι δεν ενημερώνεστε μέσω μηνυμάτων από τηλεφώνου για ότι
συμβαίνει στην κοινωνία και για θέματα που σας ενδιαφέρουν. Σας
ενημερώνουμε ότι δεν ευθυνόμαστε αποκλειστικά μόνο εμείς, αλλά
τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχετε εσείς καθώς δεν έχουμε τη δυνα-
τότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας γιατί δεν έχουμε το μέσο επι-
κοινωνίας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Για να υπάρχει άμεση ενημέρωση, για να μπορούμε να επικοι-

νωνούμε μαζί σας όταν υπάρχει λόγος και για να λαμβάνετε την
εφημερίδα μας και ότι άλλο έγγραφο σας αποστέλλει το Σωματείο
μας, θα πρέπει να μας ενημερώνετε έγκαιρα:

α) Όταν αλλάζετε διεύθυνση κατοικίας.
β) Όταν αλλάζετε αριθμό τηλεφώνου.
γ) Να μας γνωστοποιείτε, εφόσον βέβαια έχετε και το θέλετε,

τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να έχουμε άμεση επι-
κοινωνία μαζί σας μέσω μηνύματος όταν υπάρχει λόγος.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώνετε το Σωματείο όταν επέρχεται
η οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή σας κατάσταση π.χ. θά-
νατος άμεσου ή έμμεσου ασφαλισμένου, γάμος και γεννήσεις παι-

διών, δραστηριότητες επαγγελματικές και επιτυχίες των παιδιών
σας προκειμένου να λαμβάνουμε γνώση και να τα προβάλλουμε
από τις στήλες της εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι τα γραφεία του Σωματείου μας στον

Πειραιά όπου θα έχεις άμεση και αντικειμενική ενημέρωση για τα
θέματα που απασχολούν εσένα, καθώς και όλους τους συναδέλ-
φους συνταξιούχους. Στις ανακαινισμένες και φιλόξενες αίθουσες
του Σωματείου σου, θα έρθεις σε επαφή με τους συναδέλφους σου,
θα ανταλλάξεις απόψεις και σκέψεις πίνοντας έναν καφέ ή ένα ανα-
ψυκτικό, θα αναπολήσεις τα χρόνια που πέρασες σαν εργαζόμενος
με όλους αυτούς που θα συναντήσεις.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Να μην ξεχνάς ότι οι πόρτες του Σωματείου είναι ανοικτές για

όλες και για όλους χωρίς καμία διάκριση και περιορισμό. Είστε όλοι
και όλες καλοδεχούμενοι και είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να σας
έχουμε κοντά μας και να σας προσφέρουμε την αγάπη μας. Τέλος,
μην ξεχνάτε η εφημερίδα μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» σας ανήκει. Υπάρ-
χει στήλη για τον καθένα που θέλει να γράψει ένα άρθρο, να κάνει
προτάσεις και να στείλει τις σκέψεις του, τα σχόλιά του και τις πα-
ρατηρήσεις του.

Η Διοίκηση

ΑνΑκοίνωση του Δ.σ. του σωμΑτείου μΑσ

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, η ψήφιση
του νόμου 4387/2016 (ο λεγόμενος νόμος
Κατρούγκαλου) που τιτλοφορείται «Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρ-
ρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας ει-
σοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλ-
λες διατάξεις» αποτέλεσε μια ταφόπλακα
σε ότι γνωρίζαμε μέχρι και σήμερα για την
Κοινωνική Ασφάλιση, είναι η ταφόπλακα
για τους συνταξιούχους και την Κοινωνική
Ασφάλιση. Το Σωματείο μας δεν αδράνησε
ούτε στιγμή καθώς άμεσα με την ψήφιση
του νόμου κατέθεσε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά των
διατάξεων του νόμου 4387/2016 που θί-
γουν τα κεκτημένα δικαιώματά μας. Δυ-
στυχώς όμως συνεχείς αναβολές που δί-
νονται, δεν κατέστη δυνατή η εκδίκαση
της υποθέσεως στην Ολομέλεια του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας μέχρι σήμερα. Η
τελευταία αναβολή δόθηκε στις 2 Ιουνίου
2017 για τις 6 Οκτωβρίου 2017. Πιστεύου-
με ότι τότε θα εκδικαστεί η υπόθεση και
δεν θα δοθεί και άλλη αναβολή.

Η Διοίκηση

Δικαστικές 
Διεκδικήσεις

Νοσε ί  η  α ιμοδοσ ία  στη  χώρα  μας

Ίσως μόνο στην Ελλάδα να συμβαίνει να
βρίσκεσαι στον προθάλαμο του χει-
ρουργείου και να παραμένεις εκεί

επειδή δεν υπάρχει ή δεν έχει βρεθεί κά-
ποιο συγγενικό άτομο για να δώσει μία
φιάλη αίματος και το τραγικότερο να έχει
άμεση ανάγκη για μετάγγιση και να περι-
μένεις αγωνιωδώς, αντιμέτωπος με τον
θάνατο, πάλι για τον ίδιο λόγο, ανυπαρ-
ξίας εθελοντή αιμοδότη. Τα φαινόμενα
αυτά στην πατρίδα μας δεν είναι μοναδικά
και μεμονωμένα είναι ο κανόνας σε όλα
τα νοσοκομεία. Αμέτρητα είναι καθημερι-
νά τα περιστατικά με θύματα μικρά παιδιά,
χρόνια πάσχοντες, καρκινοπαθείς και άλ-
λες κατηγορίες ασθενών. Η απαίτηση να
έχει ο καθένας μας κατάθεση σε τράπεζα
αίματος, δηλαδή να είναι αιμοδότης, φυ-
σικά, δεν είναι χωρίς λογική, αυτό ισχύει
στη θεωρία όχι όμως στην πράξη καθώς
όσο είμαστε υγιείς δεν φανταζόμαστε πο-
τέ ότι εμείς θα νοσήσουμε και θα έχουμε

την ανάγκη να χρειαστούμε αίμα. Εδώ δε
το σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας ότι το «αίμα ενώνει όλους» δυστυ-
χώς ισχύει το αντίθετο τους χωρίζει και
αυτό αποδεικνύεται με τους εκβιασμού
κλινικών προς ασθενείς και συγγενείς.
Μάλιστα, κάποιες κλινικές τελευταία ζη-
τούν επιτακτικά να ανήκει στην ίδια ομάδα
με εκείνη του ασθενούς. Το φαινόμενο
αυτό θυμίζει άλλες εποχές και άλλους
πολιτισμούς, επιβάλλεται τουλάχιστον για
λόγους στοιχειώδους ανθρωπισμού να
αλλάξει. Να αλλάξει τώρα και όχι στο μέλ-
λον, επειδή τα ανθρώπινα δράματα και οι
κίνδυνοι για απώλειες ζωών είναι καθη-
μερινό φαινόμενο. Το διαχρονικό πρό-
βλημα της έλλειψης αιμοδοτών στη χώρα
μας έρχεται να επαυξήσει η παρατεταμέ-
νη λιτότητα που υπάρχει στο χώρο της
υγείας. Στη ρίζα, βεβαίως, του ζητήματος
βρίσκεται η απουσία αιμοδοτικής συνεί-
δησης. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς

έχει μειωθεί δραματικά ο αριθμός των
εθελοντών αιμοδοτών. Ο στόχος για να
καλυφθούν οι ανάγκες χωρίς εισαγωγές
και την ανάλογη οικονομική αιμορραγία
είναι εφικτός. Απλά όπως εξηγούν όσοι
ασχολούνται με το θέμα και το Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας, το θέμα λύεται αρκεί
να δώσουν εθελοντικά αίμα μία φορά τον
χρόνο οι ενήλικοι πολίτες. Επίσης επιβάλ-
λεται να λειτουργήσει επιτέλους εκείνο το
Εργοστάσιο Κλασματοποίησης Πλάσμα-
τος, μία υπερσύγχρονη μονάδα παρα-
σκευής ιατρικών σκευασμάτων, που είχε
εγκαινιαστεί πριν από πολλά χρόνια, το
οποίο στοίχισε πολλά χρήματα αλλά είναι
ακόμη παροπλισμένο. Πρέπει οι αρμόδιοι
φορείς και το Υπουργείο Υγείας να εξαντ-
λήσουν κάθε δυνατότητα για τη βέλτιστη
ανθρώπινη λειτουργία του συστήματος αι-
μοδοσίας και οι πολίτες να συνειδητοποι-
ήσουν ότι το αίμα σώζει ζωές.

Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, όπως
είναι σε όλους μας γνωστό από το 1985
λειτουργεί η Τράπεζα Αίματος των ΗΣΑΠ.
Την τράπεζα αυτή την αγκάλιασαν από την
αρχή οι εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ και είχε
τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει όλους
τους συναδέλφους που είχαν ανάγκη αί-
ματος και να υπάρχει και περίσσευμα στο
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σήμερα όμως η
Τράπεζα Αίματος των ΗΣΑΠ βαδίζει στο
να κλείσει γιατί δεν υπάρχει προσφορά
αίματος, προσφορά αγάπης προς το συ-
νάνθρωπό μας θα ήταν καλύτερη λέξη.

Οι λόγοι για το πρόβλημα της μη συμ-

μετοχής στην αιμοδοσία είναι πολλοί.
Πρώτος και κυριότερος η αθρόα έξο-

δος των εργαζομένων, άλλοι συνταξιοδο-
τήθηκαν και άλλοι πήραν το δρόμο της
εξορίας στα διάφορα μουσεία ως υπερά-
ριθμοι, αλλά τις θέσεις τους κατέλαβαν
άλλοι εργαζόμενοι.

Δεύτερος λόγος η ανύπαρκτη ενημέ-
ρωση από τους υπηρεσιακούς παράγον-
τες. Να σκεφτείτε ότι στο Σωματείο μας
δεν ήρθε καμία εγκύκλιος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
για να ενημερωθούμε σχετικά.

Και τρίτος λόγος και κυριότερος, η
αδιαφορία των συναδέλφων μας, εργαζο-

μένων και συνταξιούχων, να συνεχίσουν
την προσφορά αίματος. 

Στο σημείο αυτό αισθανόμαστε την
υποχρέωση να απευθύνουμε κάλεσμα
στους συναδέλφους μας συνταξιούχους
να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην προ-
σφορά αίματος στη τράπεζά μας και είναι
πολλοί αυτοί που μπορούν να προσφέ-
ρουν, γιατί κανένας μας δεν γνωρίζει πότε
θα χρειαστεί αίμα. Όταν πρόκειται να γίνει
η επόμενη αιμοδοσία θα σας ενημερώ-
σουμε σχετικά.

Η Διοίκηση

Κοινή σύσκεψη
Στις 15 Ιουνίου υπό την αιγίδα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

έγινε συνάντηση των Προέδρων των Σωματείων
και Ομοσπονδιών που είναι μέλη της, καθώς και
των Προέδρων τ ων συνεργαζόμενων με την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συνδικαλιστικών οργανώσεων για να
εξετάσουν το θέμα που προέκυψε με το άρθρο
102 του νόμου 4387/2016 σχετικά με τις εισφο-
ρές υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων και μετά από διαλο-
γική συζήτηση, αποφασίστηκε να σταλεί στο
Υπουργείο Εργασίας κοινό Υπόμνημα με το
οποίο να ζητάμε να εξεταστεί το θέμα από τη
βάση του και να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.

Η Διοίκηση

Δεν ξεχνώ
20 Ιουλίου 1974 - 20 Ιουλίου 2017

43χρόνια μετά την εισβολή των Τούρ-
κων κατακτητών στην Κύπρο, η

οποία έγινε με την κάλυψη των μεγάλων
δυνάμεων και τη συγκατάθεση της τότε δι-
κτατορικής Ελληνικής Κυβέρνησης, η κα-
τάσταση στην Κύπρο παραμένει η ίδια. Ένα
μεγάλο μέρος του νησιού δυστυχώς ακόμη
και σήμερα παραμένει υπό τουρκική κατο-
χή χωρίς να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον
από τους τόσους διεθνείς οργανισμούς που
υπάρχουν. Αυτό φάνηκε και πρόσφατα
όταν η διάσκεψη του Ιουλίου υπό την αιγίδα
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ απέτυχε
να βρει λύση του προβλήματος.

Τα γραφεία του Σωματείου μας θα παραμείνουν
κλειστά από τις 24 Ιουλίου μέχρι τις 3 Σεπτεμ-
βρίου. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Δευ-
τέρα 4 Σεπτεμβρίου.

Εμείς το Δ.Σ. του Σωματείου και στις διακοπές θα εί-
μαστε κοντά σας για ότι χρειαστείτε, μη διστάζετε να μας
τηλεφωνείτε όταν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλη-
μα, θα είναι χαρά μας να σας ακούσουμε και να βοηθή-
σουμε για να λυθεί το πρόβλημά σας. Να έχετε ένα καλό
υπόλοιπο του καλοκαιριού και με υγεία και χαρά να αν-
ταμώσουμε και πάλι το φθινόπωρο για να βαδίσουμε το
δύσκολο μονοπάτι της ζωής που μας έχουν οδηγήσει
αυτοί οι ανεύθυνοι που κρατούν στα χέρια τους την τύχη
μας και τη ζωή μας.

Η Διοίκηση

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Προς όλα τα μέλη του Σωματείου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΣΑΠ

Εκδικάστηκε υπόθεση του Σωματείου μας
στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Στις 7 Ιουνίου 2017 συζητήθηκε στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών Τμήμα 13ο η αγωγή που είχε

καταθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας στις 26/10/2010 αναφορι-
κά με την συνταγματικότητα της θέσπισης
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΑΣ) σύμφωνα με τους νόμους
3863/2010 (άρθρο 38) και 3865 (άρθρο 11).

Η καθυστέρηση της εκδίκασης οφείλε-
ται σε αναβολές λόγω αποχής των δικη-
γόρων κατά κύριο λόγο. Μετά την έκδοση
της υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολο-
μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
έκρινε με πλειοψηφία 25 έναντι 9 ότι οι
ανωτέρω διατάξεις των μνημονιακών νό-
μων αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του
Συντάγματος (άρθρα 4.1, 5.1 κ.α.) όσο και

στις υπερνομοθετικές πηγές δικαίου που
δεσμεύουν τη χώρα μας και κυρίως στο
Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου (ΕΣΔΑ) έχουμε την ελπίδα ότι η
αγωγή μας μπορεί να έχει πλέον αίσια έκ-
βαση.

Η Διοίκηση



Δικαστικές Αποφάσεις

Για όσο διάστημα θα απουσιάζει η Γραμμα-
τέας του Σωματείου μας Ελευθερία Αντωνίου
λόγω μητρότητας, θα την αναπληρώσει στα κα-
θήκοντά της η Αγγελική Ελευθεριάδου. Ευχό-
μαστε να έχουμε καλή συνεργασία με την Αγ-
γελική μέχρι την επιστροφή της Ελευθερίας
στη θέση της.

Η Διοίκηση
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Νέα γραμματέας 

του Σωματείου μας

Λίγα λόγια για τη Μονή Πελαγίας
(Γενεθλίου της Θεοτόκου)

Σε απόσταση 6,5 χιλιομέτρων από το 103ο

χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λα-
μίας και 4,5 χιλιόμετρα από το χωριό
Ακραίφνιο, είναι κτισμένη η Ιερά Μονή Γε-
νεθλίου της Θεοτόκου που είναι γνωστή στην
περιοχή της Βοιωτίας ως Μονή Πελαγίας.
Βρίσκεται επί του Πτώου όρους σε υψόμε-
τρο 551 μέτρα και σε απόσταση ενός περίπου
χιλιομέτρου από τη θέση Περδικόβρυση,
όπου βρίσκονται τα ερείπια του ιερού του
Πτώου Απόλλωνα. Σε έγγραφα του 1837 και
1843, που ευρίσκονται στα αρχεία του κρά-
τους, γράφεται ως “Ιερά Μονή Γενεθλίου της
Θεοτόκου της επιλεγόμενης Πελαγίας”.

Ιστορικά στοιχεία όπως επιγραφές, τοι-
χογραφίες, γραπτά δεν έχουν βρεθεί. Όλες
οι πληροφορίες που υπάρχουν προέρχονται
από την παράδοση και παρουσιάζουν πολλές
εκδοχές σχετικά με τον χρόνο ίδρυσης,
ιδρυτή και ονομασία της Μονής. Αόριστη
αναφέρει η παράδοση ότι κτίστηκε κατά τους
πρωτοχριστιανικούς χρόνους, ενώ κατ’ άλ-
λους τον 7ο μ.Χ. αιώνα. Αν λάβουμε υπόψη
μας ότι μέχρι το τέλος του 1ου μ.Χ. αιώνα λει-
τουργούσε ακόμη ο ναός του Πτώου Απόλ-
λωνα και ότι κατά τη διέλευση του Παυσανία

από το Ακραίφνιο το 175 μ.Χ. δεν είχε ακόμη
διαδοθεί ο χριστιανισμός στην περιοχή. Έτσι
το πιθανότερο είναι να κτίστηκε τον 7ο αιώνα
ή και αργότερα. Μετά την κατάληψη και τη
λεηλασία των Θηβών από τους Νορμανδούς
της Β΄ Σταυροφορίας, Μητροπολίτης Θηβών
έγινε στις 29 Απριλίου του 1147 ο Άγιος
Ιωάννης ο Καλοκτένης, ο οποίος είχε πολύ-
πλευρες δραστηριότητες όπως η ίδρυση Μο-
νών, Πτωχοκομείων, Γηροκομείων, Νοσο-
κομείων. Εκτιμάται ότι συνέστησε και τη Μο-
νή Πελαγίας πάνω στο προϋπάρχον εκκλη-

σάκι, την οποία κατέστησε Μετόχι της Μονής
Σαγματά. Κατ’ άλλους η ιερά μονή συστήθη-
κε τον 16ο-17ο αιώνα, δύο αιώνες μετά της
πτώση της Κωνσταντινούπολης, οπότε πα-
ρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση των Μο-
νών σε όλο τον ελλαδικό χώρο. 

Σήμερα εγκαταβιώνουν στην Ιερά Μονή
Γενεθλίου της Θεοτόκου – Πελαγίας αρ-
κετές μοναχές με ηγουμένη την Σιλουάνη,
που αγωνίζονται να συνεχίσουν την Ορθό-
δοξη Παράδοση με τον ησυχαστικό τρόπο
ζωής.

Επιπολαιότητα
ή�Ανευθυνότητα

Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την
ενέργεια ενός υπαλλήλου ο οποίος έχει την
ευθύνη της μεταφοράς με ασφάλεια του

επιβατικού κοινού στον προορισμό του με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Δυστυχώς όμως συνέβη ακρι-
βώς το αντίθετο, η αρμόδια υπάλληλος εκχώρησε
τις αρμοδιότητές της και τα καθήκοντά της σε άτο-
μο άσχετο και αναρμόδιο και όλα αυτά για την προ-
βολή του επανακάμψαντος από τον Άγιο Δομίνικο,
όπου συμμετείχε στο Survivor, Ορέστη Τσανγκ.
Δεν τους έφτασε μόνο η παράνομη παραμονή του
κυρίου Τσανγκ στην καμπίνα οδήγησης του συρ-
μού, το ανήρτησαν και στα social media για να
γνωρίσουν στο πανελλήνιο τα κατορθώματά τους
προκαλώντας αρνητικά σχόλια και για τον φορέα
και για την υπάλληλο, η οποία βεβαίως θα υποστεί
και την ανάλογη τιμωρία, ο δε κύριος Τσανγκ με
καμάρι θα επιδεικνύει τα κατορθώματά του. Η
ενέργειά τους αυτή έδωσε και τροφή στα ΜΜΕ που
δεν αφήνουν ευκαιρία να πάει χαμένη. Το συμπέ-
ρασμα που βγαίνει είναι ότι όλοι πρέπει να είμαστε
πιο προσεκτικοί στις ενέργειές μας και τις πράξεις
μας και να μην δίνουμε λαβές για σχόλια και κρι-
τικές που βλάπτουν.

Ο Εκδότης

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο προηγού-
μενο τεύχος του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ», στις 2 Ιουνίου
εκδόθηκε απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαιώνει τους τρεις
συναδέλφους που είχαν προϋπηρεσία πάνω
από 35 χρόνια και που το Ταμείο προσφύγει στη
δικαιοσύνη. Το θέμα αυτό αφορά περίπου 40
συναδέλφους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν
πριν τον Ιούνιο του 2011 και είχαν πάνω από 35
χρόνια υπηρεσία και οι οποίοι είχαν κάνει έν-
σταση στο Ταμείο Συντάξεων και για τους οποί-
ους η Διοίκηση του Ταμείου έχει καταθέσει
αγωγή εναντίον τους και για αυτούς που δεν
έχουν πάρει χρήματα αν και δικαιώθηκαν από
το συμβούλιο ενστάσεων. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σωματείου καλεί όλους αυτούς τους
συναδέλφους να επικοινωνήσουν μαζί μας αμέ-
σως μετά τις διακοπές για να προγραμματίσου-
με τις ενέργειες εκείνες που θα βοηθήσουν για
να βρούμε τη λύση του προβλήματος.

Η Διοίκηση

Συνάντηση με τον Πρόεδρο

των ΣΤΑ.ΣΥ. /ΑΕ

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου το Προεδρείο του
Σωματείου μας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο
των ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Σταύρο Στεφόπουλο. Εκθέσαμε όλα
τα προβλήματα που αφορούν τους συνταξιούχους
μας και που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Προ-
έδρου των ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Στεφόπουλο. Ο κύριος Πρό-
εδρος μας άκουσε με προσοχή και με διάθεση να
βοηθήσει για την επίλυση των προβλημάτων που
και μας απασχολούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε
τη δυνατότητα να αναφερθούμε λεπτομερώς για
τα θέματα που συζητήσαμε, θα περιμένουμε να
αρχίσει η υλοποίηση των θεμάτων που θέσαμε
στον κύριο Πρόεδρο και τότε θα γίνει πλήρης και
με κάθε λεπτομέρεια ενημέρωση από το Δ.Σ. του
Σωματείου προς τα μέλη του.

Η Διοίκηση

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ (ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 θα πραγ-
ματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή που εί-
ναι εδώ και πολλά χρόνια η γιορτή του

Σωματείου μας, αφιερωμένη στον προστάτη
Άγιο του Σωματείου μας τον Ιερόθεο τον
πρώτο επίσκοπο Αθηνών. Η εκδρομή αυτή
κάθε χρόνο γίνεται και σε διαφορετικό μέρος
καθώς είναι μία ευκαιρία για να γνωρίσουμε
και άλλα μέρη της πατρίδας μας και όπου πά-
με το ένα μέρος είναι καλύτερο από το άλλο.
Η φετινή εκδρομή-γιορτή είναι προγραμμα-
τισμένη να γίνει στην Ιερά Μονή Πελαγίας

κοντά στο χωριό Ακραίφνιο της Θήβας όπου
θα τελεστεί αρτοκλασία υπέρ υγείας όλων
των συνταξιούχων μας και των οικογενειών
τους, καθώς και επιμνημόσυνος δέηση για
όλους τους συναδέλφους που έχουν φύγει
από κοντά μας. Περιμένουμε στην εκδήλωσή
μας αυτή οι συνταξιούχοι μας, όπως κάνουν
πάντα, να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή κα-
θώς αυτή τη δύσκολη από κάθε πλευρά που
περνάμε σήμερα, επιβάλλεται να σφυρηλα-
τηθούν και άλλο οι σχέσεις μεταξύ μας και
να είμαστε πιο κοντά ο ένας στον άλλο για να

μπορέσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τα
δύσκολα μέχρι να βγούμε στο ξέφωτο.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι δηλώστε
συμμετοχή και ελάτε να περάσουμε μία μέ-
ρα μακριά από τις καθημερινές έγνοιες. Το
έχουμε ανάγκη όλοι μας. Δηλώστε έγκαιρα
συμμετοχή στην Έφορο του Σωματείου μας
κα Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά τα
γραφεία του Σωματείου μας.
Τιμή συμμετοχής: 12,00 ευρώ το άτομο

Στις 4 Οκτωβρίου η Ετήσια Γιορτή του Σωματείου μας

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες
να γίνουν μέχρι τέλος του έτους μετά τις

καλοκαιρινές διακοπές
4 Οκτωβρίου Ημερήσια Ετήσια γιορτή του Σωματείου στην Ιερά

Μονή Οσίας Πελαγίας στο Ακραίφνιο Θηβών

Εκδρομές Εξωτερικού
Α΄ Πρόταση 7-15 Οκτωβρίου 9ήμερη εκδρομή: ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΠΙ-

ΚΟ ΤΡΕΝΟ ΑΟΣΤΑ- ΜΟΝΤΡΕ – ΛΩΖΑΝΗ – ΓΕΝΕΥΗ – ΒΕΡΝΗ
– ΙΝΤΕΛΑΚΕΝ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ – ΛΙ-
ΧΤΕΣΤΑΪΝ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ

Ενδεικτική τιμή 675,00 ευρώ το άτομο
Β΄ Πρόταση 8-14 Οκτωβρίου 7ήμερη εκδρομή: ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑ ΑΓΚΩΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΣΙΕΝΑ – ΡΩΜΗ –
ΠΟΜΠΗΙΑ 

Ενδεικτική τιμή 475,00 ευρώ το άτομο

Γ΄ Πρόταση 8-13 Οκτωβρίου 6ήμερη εκδρομή: ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛ-
ΦΙΤΑΝΑ ΣΑΛΕΡΜΟ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΠΟΖΙΤΑΝΟ – ΑΜΑΛΦΙ – ΚΑ-
ΠΡΙ – ΠΕΣΤΟΥΜ – ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ

Ενδεικτική τιμή 490,00 ευρώ το άτομο

Εκδρομές εσωτερικού
30-31 Οκτωβρίου 1-2 Νοεμβρίου 4ήμερη εκδρομή: ΚΟΜΟΤΗΝΗ

- ΣΜΙΝΘΗ (βράβευση των αριστούχων μαθητών-μαθητριών του
Γυμνασίου Σμίνθης) – ΣΕΡΡΕΣ – ΟΧΥΡΑ ΡΟΥΠΕΛ – ΛΙΜΝΗ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

26 Νοεμβρίου Ημερήσια Γοργοπόταμος
Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετέχετε στις

εκδρομές του Σωματείου μας, μπορείτε να κάνετε από τώρα προ-
εγγραφή που δεν σημαίνει όμως και κατ’ ανάγκη συμμετοχή. Η συμ-
μετοχή θα οριστικοποιείται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της
εκδρομής και αφού καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Έφορο του
Σωματείου κ. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες που είναι ανοιχτά τα γραφεία του Σωματείου μας.

Η Διοίκηση

Α ΤΡ ΙΜΗΝΟΥ

OIKONOMIKA



Το καλοκαίρι του 2017 θα είναι και πάλι χα-
μένο όσον αφορά τις διακοπές των Ελλή-
νων πολιτών με τον εσωτερικό τουρισμό

να διανύει ακόμη μία χρονιά πτώσης. Παρελ-
θόν μακρινό τα προ του 2009 χρόνια για τον
Έλληνα, τότε που είχε τη δυνατότητα και το δι-
καίωμα μαζί με την οικογένειά του να περνά
λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς σε κάποιο μακρινό
ή κοντινό μέρος, σε βουνό ή σε θάλασσα όπου
τον ευχαριστούσε. Δυστυχώς όμως σήμερα
όλα αυτά τα βλέπει σαν όνειρο και μελαγχολεί,
γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τα πραγματο-
ποιήσει ούτε και στο ελάχιστο. Και να φαντα-
στεί κανείς ότι οι Έλληνες προ κρίσης ήταν αυ-
τοί που άφηναν χρήματα όπου και να πήγαιναν
γιατί ήξεραν να απολαμβάνουν τη ζωή, εν αν-
τιθέσει με μεγάλη μερίδα ξένων τουριστών

που την έβγαζαν με μία φέτα καρπούζι και με
μία μπύρα στο χέρι. Σήμερα όλες οι Κυβερνή-
σεις της χώρας μας έχουν στραφεί στον εισερ-
χόμενο τουρισμό. Ασφαλώς η ενίσχυση του
τουριστικού ρεύματος δημιουργεί τη δική του
δυναμική για τη χώρα μας, η οποία εξελίσσεται
σε σπουδαίο προορισμό για τα εκατομμύρια
των τουριστών που την επισκέπτονται. Χρει-
άζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή για να κρατή-
σουμε τα τριάντα και πλέον εκατομμύρια του-
ρίστες που υπολογίζουν στο Υπουργείο Τουρι-
σμού ότι θα έλθουν φέτος. Χρειάζονται υπο-
δομές ανάλογες και ανάλογη συμπεριφορά,
γιατί μπορεί σήμερα να υπάρχει αποκλεισμός
διαφόρων γειτονικών κρατών λόγω εκτάκτων
καταστάσεων, πρέπει όμως εμείς να τους κερ-
δίσουμε και να τους έχουμε στη χώρα μας και

μετά κρίσης στα γειτονικά κράτη. Πρέπει να
αντιληφθούν όλοι, κράτος και πολίτες, ότι ο
τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία για τη χώ-
ρα μας. Χρέος όμως της πολιτείας είναι να
φροντίσει και τον Έλληνα πολίτη, να του δώσει
και αυτού το δικαίωμα να χαρεί τις ομορφιές
της πατρίδας του, να του δώσει και αυτού το
δικαίωμα μαζί με την οικογένειά του να περά-
σει λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς και ηρεμίας στο
βουνό ή στη θάλασσα, όπου αυτός θέλει. Το
έχει μεγάλη ανάγκη σήμερα που ο κάθε Έλλη-
νας πολίτης αντιμετωπίζει καθημερινά ένα
βουνό προβλήματα. Θέλει, έστω και για λίγες
ημέρες, να δώσει η πολιτεία το δικαίωμα στον
Έλληνα πολίτη να μην τα σκέφτεται. Απόφαση
χρειάζεται. Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν
λύσεις, αρκεί να θέλουμε.         Η Διοίκηση 
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Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ 
στέκεται δίπλα στο Σωματείο μας

Στην πράξη απέδειξε η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ ότι σε αυτές
τις δύσκολες συγκυρίες που περνάνε γενικά οι Έλληνες πολίτες
και ειδικά οι συνταξιούχοι, είναι στο πλευρό μας και μας στηρίζει
έμπρακτα προσπαθώντας να ικανοποιεί τα όποια αιτήματα έχουμε,
πάντα βέβαια στο μέτρο του δυνατού. Πρόσφατο αίτημά μας ήταν
να εξοπλίσουμε τα γραφεία 28-29 στον πρώτο όροφο του Μεγάρου
ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς
και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είδαν θετικό
το θέμα και αποφάσισαν να μας βοηθήσουν για την αγορά καθι-

σμάτων προκειμένου να κάνουμε λειτουργική για τις ανάγκες του
Σωματείου την αίθουσα (28-29).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ευχαριστεί θερμά
τον Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Σταύρο Στεφόπουλο, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο κ. Γεώργιο Θωμόπουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου για το ενδιαφέρον που πάντα δείχνουν για το
Σωματείο μας. Είμαστε δε βέβαιοι ότι αυτή η αρμονική συνεργασία
που υπάρχει μεταξύ Εταιρείας και Σωματείου θα έχει και συνέχεια.

Η Διοίκηση

Θα δοθούν αυξήσεις 
στους συνταξιούχους;
Όσοι είχαν την τύχη να ακούσουν από τα χείλη

του Υπουργού Εργασίας κ. Τάσου Πετρόπουλου
στα ΜΜΕ στις 20 Ιουνίου ότι δόθηκαν αυξήσεις
στις συντάξεις και ότι από το 2023 θα δοθούν αυ-
ξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, έμειναν με
το στόμα ανοιχτό και όλοι ασφαλώς θα αναρω-
τήθηκαν μήπως είναι πρωταπριλιά σήμερα και ο
κύριος Υπουργός κάνει ένα αστείο, κρύο, πρω-
ταπριλιάτικο παιχνίδι με τα νεύρα μας. Δυστυχώς
όμως κοιτάζοντας το ημερολόγιο, έγραφε 20 Ιου-
νίου 2017 και όχι μόνο αυξήσεις στις κατώτερες
συντάξεις δεν έχουν δοθεί, αντιθέτως έχουν μει-
ωθεί ακόμη περισσότερο μετά τις περικοπές του
ΕΚΑΣ και την αύξηση του ποσοστού για την
υγεία. Όσο για τις αυξήσεις που θα πάρουν οι
συνταξιούχοι μετά το 2023, είναι ένα άπιαστο
όνειρο καθώς με τον επαναϋπολογισμό των συν-
τάξεων σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 και με
τη συμφωνία με τους θεσμούς της 15 Ιουνίου
2017, από 1-1-2019 θα υπάρξουν μεγάλες μει-
ώσεις των συντάξεων, όπως επίσης με την αλ-
λαγή του αφορολόγητου από το 2020, ίσως και
το 2019, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να χάσουν
σύμφωνα με τους δικούς τους υπολογισμούς 3
με 4 συντάξεις το χρόνο. Απορία μεγάλη είναι
όλων των συνταξιούχων, που ακόμη έχουν τα λο-
γικά τους και σκέπτονται, από πού πηγάζουν οι
άστοχες εξαγγελίες του κυρίου Υπουργού και σε
τι αποσκοπούσαν. Μήπως νόμισε ότι οι συνταξι-
ούχοι τρώνε κουτόχορτο και δεν γνωρίζουν τι
τους γίνεται; Στα χωριά μας μια λαϊκή παροιμία
λέει «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά». Ας το σκε-
φτούν αυτοί που συμπεριφέρονται με αυτό τον
τρόπο στους απόμαχους της εργασίας, καθώς
δεν είναι απόμαχοι της ζωής, έχουν και νου και
γνώση και ανάλογα θα συμπεριφερθούν σε
όλους αυτούς που μας έχουν φέρει σε αυτή την
κατάσταση.

Ο Εκδότης

ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά τους
θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους τις κα-
λύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας ζωής
τους.
Μαρκαντωνάτου Μαρία: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Διονύση Μαρκαντωνάτου.
Ακριτανάκη Κωνσταντίνα: Θυγατέρα του συναδέλ-
φου μας Νίκου Ακριτανάκη.
Κουτρουμπής Ανδρέας: Υιός του συναδέλφου μας
Παναγιώτη Κουτρουμπή

Η Διοίκηση

Προς τους αναγνώστες
του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ»

Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας
επιθυμεί την ενεργή συμμετοχή όλων όσων
θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους και
δέχεται κάθε καλοπροαίρετη κριτική. Κα-
λούμε όποιον αναγνώστη κατέχει σχετική
γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε από τα
θέματα, να αποστείλει τα εποικοδομητικά
σχόλιά του για την προώθηση και εξέλιξη
της εφημερίδας μας. Ενυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των
Συντακτών και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Για μια ακόμη χρονιά χωρίς διακοπές οι Έλληνες

Νέες απώλειες από 45 μέχρι 300 ευρώ θα έχουν στις συντάξεις τους
από το 2019 μετά τη συμφωνία της Κυβέρνησης με την ΤΡΟΪΚΑ για τη
δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού χρέους οι συνταξιούχοι της χώρας
μας. Η συμφωνία αυτή της Κυβέρνησης με τους δανειστές θα εξανε-
μίσει τις ήδη κουτσουρεμένες συντάξεις λόγω των μνημονίων από το
2010 μέχρι σήμερα. Το 2019 σχεδόν όλοι οι συνταξιούχοι θα έχουν απώ-
λειες στις συντάξεις τους που θα προέλθουν από την περικοπή της προ-
σωπικής διαφοράς, τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές και έρ-
χονται να προστεθούν στις αλλεπάλληλες μειώσεις και χαράτσια που
επιβλήθηκαν με το νόμο 4387/2016, το λεγόμενο νόμο του Κατρούγκα-
λου. Έτσι οι συντάξεις τείνουν να γίνουν απλά βοηθήματα για τους ανήμ-
πορους να αντιδράσουν συνταξιούχους. Ειδικότερα, το βάρος των νέων
μειώσεων θα μοιραστεί εκτός από τις κύριες και στις επικουρικές συν-
τάξεις, οι οποίες θα υποστούν εκ νέου περικοπή έως και 18%. Δηλαδή
έως 18% θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις και έως 18% θα μειωθούν και
οι επικουρικές συντάξεις. Η συμφωνία Κυβέρνησης-Θεσμών προβλέ-

πει να υπάρχει ταβάνι προστασίας προκειμένου να μην μπουν σε τροχιά
ελεύθερης πτώσης οι λεγόμενες υψηλές συντάξεις που εμφανίζουν
μεγάλες προσωπικές διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική δια-
φορά θα κόβεται τόσο ώστε το συνολικό ποσό της εκάστοτε σύνταξης
να μη μειώνεται πάνω από 18%. Όμως οι μειώσεις των συντάξεων δε
σταματούν εδώ καθώς από το 2020, ίσως και νωρίτερα, βαρύς θα πέσει
ο πέλεκυς στα κεφάλια των συνταξιούχων καθώς μειώνεται κατά πολύ
το αφορολόγητο. Έτσι οι απώλειες των συνταξιούχων θα φθάνουν μέχρι
τρεις συντάξεις το χρόνο. Αυτά βέβαια ισχύουν με τα σημερινά δεδο-
μένα καθώς θα ακολουθήσει και τρίτη και τέταρτη αξιολόγηση του ελ-
ληνικού χρέους και όπως πάντα τα σπασμένα και την ανικανότητα των
Κυβερνήσεων τα πλήρωσαν και τα πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συν-
ταξιούχοι καθώς αποτελούν για την Κυβέρνηση και την ΤΡΟΪΚΑ τα ισο-
δύναμα μέτρα. Όσο για τα λεγόμενα αντίμετρα που θα εφαρμόσουν όταν
εξασφαλίσουν το συμφωνηθέν πρωτογενές πλεόνασμα, είναι στάχτη
στα μάτια για τους αφελείς.                                               Η Διοίκηση

Η χαριστική βολή για τους συνταξιούχους

Βάπτιση
Ο Γιάννης και η Δήμητρα Σούφη, παιδιά του συ-
ναδέλφου μας Γιώργου Σούφη, βάπτισαν το πρω-
τότοκο αγοράκι τους. Ο παππούς Γιώργος και η
σύζυγός του Αντωνία είναι τρισευτυχισμένοι. Πώς
μπορεί να μην είναι άλλωστε αφού το όνομα αυ-
τού είναι Γεώργιος. Ευχόμαστε να τους ζήσει και
γαμπρό να τον καμαρώσουν.

Η Διοίκηση

Άδεια μητρότητας
Η γραμματέας του Σωματείου μας Ελευθερία

Αντωνίου από 1 Μαρτίου 2017 απέχει των καθη-
κόντων της λόγω κυοφορίας και λόγω μητρότητας
μέχρι 28 Ιανουαρίου 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου εύχεται στην Ελευθερία και τον Αν-
δρέα να τους ζήσει το νεογέννητο μέλος της οικο-
γένειάς τους, να μεγαλώσουν μαζί τους και να χαί-
ρονται την κόρη τους και το νεογέννητο υιό τους.

• Προύσκας Απόστολος 20 Ευρώ 
• Διονυσοπούλου Έλλη 10 Ευρώ 
• Καραμπατέας Ιωάννης 30 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Ιωάννης 20 Ευρώ
• Σπηλιοπούλου Παρασκευή 30 Ευρώ
• Πλουμίδης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Βασιλάκης Κωνσταντίνος 50 Ευρώ
• Κωνσταντινίδης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Μαρνιεράκης Λάμπρος 30 Ευρώ
• Σταθάτος Κώστας 20 Ευρώ
• Σχίζας Ιωάννης (εργαζόμενος) 20 Ευρώ

• Μαυρουδάκης Εμμανουήλ 30 Ευρώ
• Γεωργιάδης Γιάννης 40 Ευρώ
• Τα αδέλφια Κοκονά 

Πολύδωρος-Νίκος-
Γιώτα-Στέλιος 40 Ευρώ

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Δωρεές Δωρεές 
για το Σωματείογια το Σωματείο

και την Εφημερίδακαι την Εφημερίδα

Δωρεές Δωρεές 

για την Εφημερίδαγια την Εφημερίδα

• Καρδάση Αιμιλία 15 Ευρώ 
• Γανωτής Αθανάσιος 30 Ευρώ

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατι-
κού 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 του Χαράλαμπου Καραγιάν-
νη και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Μαρίας Καραγιάννη, το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Στη μνήμη του Χρήστου Παπαϊωάννου
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Αγγελικής Παπαϊωάννου, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέ-
σαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη μνήμη του Γεώργιου Λειτουργάκη
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του
Μαρίας Λειτουργάκη, το ποσό των 90 ευ-
ρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
«Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη μνήμη του Μιλτιάδη Κατσουγιάννη
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Αγγελικής Κατσουγιάννη, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέ-

σαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη μνήμη του Παναγιώτη Κολλινιάτη
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Παναγιώτας Κολλινιάτη, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες
των μαθητριών και μαθητών του Γυμνα-
σίου.
Στη μνήμη του Ιωάννη Πιλίτσου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του
Ειρήνης Πιλίτσου, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυ-
μνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μα-
θητριών και μαθητών του Γυμνασίου.
Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Ανδρέου
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Ελευθερίας Ανδρέου, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη μνήμη του Γεωργίου Ρασιά και
ύστερα από επιθυμία του υιού του Πα-
ναγιώτη Ρασιά, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυ-
μνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μα-
θητριών και μαθητών του Γυμνασίου.

Αντί Στεφάνου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Βασιλάκης Κωνσταντίνος: 

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Μεταλληνός Σπυρίδων: 

Ηλεκτροδηγός Υπεύθυνος Σταθμών
Μανιάτης Διονύσιος:

Ηλεκτροδηγός Υπεύθυνος Σταθ-
μών



Στο Τραμ είχαμε και τις παραξενιές των επιβατών αν
και περιορισμένες και φυσικά όχι σαν τις σημερινές.

Μερικά πράγματα όμως ήσαν το ίδιο περίεργα και
ενοχλητικά όπως και τώρα. Ιδιαίτερα τους ανοιξιάτικους
μήνες που μια κάνει ζέστη και μια κρύο. Και μια κάποιος
ζεσταίνεται και μια κάποιος σκάει. Φυσικά αυτό συμβαί-
νει περισσότερο με τις κυρίες που μιας και είναι πιο ευαί-
σθητες και με λιγότερη υπομονή από τους άνδρες· υπο-
φέρουν περισσότερο και εκδηλώνουν τα αισθήματά τους
συχνότερα και εντονότερα.

Να λοιπόν το συμβάν. Το περιστατικό τέλος πάντων.
Γεμάτο το Τραμ μέσα Απρίλη, επιστρέφει για Πέραμα,
δρομολόγιο των 2:30 μεσημέρι. Έχει φύγει από τη στάση
του Αη Γιώργη και παίρνει τη στροφή για τα σκουπίδια.

Δύο κυρίες μεσήλικες, κοντά στα πενήντα-τότε ναι
μεσήλικες, σήμερα ακόμη νιες- ακούγονται να ζητούν
απ’ τον εισπράκτορα τον ρέκτη παντός αιτήματος και πα-
ραπόνου και πάντα στη διάθεση των επιβατών με την ευ-
γένεια και το χαμόγελο στα χείλη. Τον Νίκο Λαζαρόπου-
λο. Να του ζητούν ένα και το αυτό, μα αντίθετο όλους
διόλου πράγμα.

Η πρώτη ζητά, προ αυτόν στρεφόμενη.
– Κύριε εισπράκτορα, κύριε εισπράκτορα…
– Ορίστε κυρία μου σας ακούω.
– Ν’ ανοίξετε παρακαλώ το παράθυρο λιγάκι, να

πάρουμε λίγο αέρα, κοντεύουμε να σκάσουμε!!!
Τα παράθυρα τότε ανοίγανε με ιδιαίτερο μοχλό

που τον χειρίζετο μόνο ο εισπράκτορας, τοποθετών-
τας τον σε ειδική οπή λίγο πιο πάνω του καθίσματος.

Πρόθυμος ο εισπράκτορας να εκτελέσει το αίτημα
της κυρίας απαντά.

– Αμέσως κυρία μου, να φέρω το μοχλό (λεβιέ) ν’
ανοίξουμε κομμάτι το παράθυρο, να δροσιστείτε.

Μα πριν προλάβει να κινηθεί, ακούγεται διαμαρ-
τυρόμενη η διπλανή όρθια κυρία.

– Κύριε εισπράκτορα, κύριε εισπράκτορα…
– Ορίστε κυρία μου σας ακούω και εσάς.
– Να μην τ’ ανοίξετε, να μην τ’ ανοίξετε.
– Γιατί κυρία μου; Παράθυρο είναι και μπορούμε

να τ’ ανοίξουμε, να δροσιστεί η κυρία και συμπλήρω-
σε με νόημα δείχνοντάς της.

– Η κυρία, η κυρία από δω που κοντεύει να σκά-
σε, κατά δήλωση της, βεβαίως, βεβαίως!!

– Ναι κύριε εισπράκτορα θα σκάσω από τη ζέστη.
– Τ’ ακούσατε κυρία μου αυτή το λέει…
Θα σκάσω από τη ζέστη… Να την αφήσουμε να

σκάσει από τη ζέστη… Δεν είναι δυνατόν… δεν είναι
δυνατόν…

Οπότε η άλλη κυρία αντιλέγει με πείσμα.
– Και πως είναι δυνατόν να πουντιάσω και να πα-

γώσω εγώ ανοίγοντας σεις το παράθυρο για χάρη της
κυρίας απ’ εδώ; Βεβαίως βεβαίως.

Και ο εισπράκτορας εν απορία ευρισκόμενος μη

ξέροντας ή μάλλον μη μπορώντας (μη δυνάμενος) ποια
από τις δύο κυρίες να ικανοποιήσει, μένει στάσιμος και
κοιτά πότε τη μία κυρία και πότε την άλλη. Τέλος γυρνά
και απευθυνόμενος στους λοιπούς επιβάτες που είχαν
αρχίσει ν’ αντιλαμβάνονται το πρόβλημα χαμογελώντας
(μειδιώντας) λέγει θυμοσοφικά.

– Μα τον Γιαραμπί (ξενική προσφώνηση του θεού).
Δεν γνωρίζω ποιας κυρίας να κάνω τη χάρη. Και επειδή
καιρός ελάμβανε, περνούσε η ώρα, και οι δύο κυρίες, εξ
αντιθέτου υπεστήριζαν το αίτημά τους, βλέποντας το δά-
σκαλο το αείμνηστο Νικόλαο Βασιλάκη (διευθυντή του
1ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος, είχαμε τότε δύο δη-
μοτικά, στο δεύτερο ήταν διευθυντής ο αξέχαστος Τσουγ-
κράτης) τον ρωτά.

– Κι εσύ σοφέ δάσκαλε, τι λέγεις, ποια από τις δύο
κυρίες πρέπει να ικανοποιήσω;

– Ο δε δάσκαλος σαν να περίμενε την ερώτηση. Τ’
απήντησε θυμοσοφικά, όπως πάντα.

– Και τούτο ποιείναι (πράξε, κάμε) και κείνο μη αφιέ-
ναι (μην αφήσεις)….

Απ’ αυτήν όμως την απάντηση περισσότερο συγχύ-
στηκε ο εισπράκτορας και τ’ απάντησε νευρικά.

– Ποιο είναι τούτο, ποιο είναι κείνο δάσκαλε… Μα

τώρα ότι θέλουμε λέμε. Ή εκείνο θα πράξω ή τ’ άλλο.
Ή θα ανοίξω το παράθυρο ή θα τ’ αφήσω κλειστό. Μέ-
ση λύση δεν υπάρχει…

– Εσύ είσαι ο εισπράκτορας, εσύ κάνεις κουμάν-
το, εξέτασε και δες ποιο είναι πιο αναγκαίο, πιο επεί-
γον, πιο χρήσιμο. 

– Τώρα μας φώτισες!!! Και σε είχα για σοφό άν-
θρωπο…

Οπότε στο χαχανητό που άρχισε να εκδηλώνεται φα-
νερά πλέον από τους άλλους επιβάτες, ακούστηκε ο πε-
ριθωριακός, γραφικός Σπύρος Μέτουλας να λέει…

– Δεν μπορεί, δεν μπορείς, δεν μπορείς…
– Τι δεν μπορώ και δεν μπορώ, βρε Μέτουλα. Ποιος

σου μίλησε εσένα; Ποιος σου είπε να επεμβαίνεις;
Μα ο Μέτουλας, που είχε γνώσεις γιατί ήταν απόφοι-

τος γυμνασίου, άσχετα αν τον τράβηξε το κρασί, τ’ απάν-
τησε ψύχραιμα.

– Δημόσιο μέσο μεταφοράς είναι και επεμβαίνω δη-
μοσίως, νομίζω; Και λέω δεν μπορείς να ικανοποιήσεις
και τις δύο κυρίες.

– Τι δεν μπορώ και δεν μπορώ βρε κρασοκανάτα…
– Μιλάει το κρασί, συμπληρώνει άλλος επιβάτης.
– Έχεις λύση πες την να νετάρουμε…

– Έχω!!!
– Πες τη να τελειώνουμε.
– Εγώ λέω κύριε εισπράκτορα, να μείνει το παράθυ-

ρο κλειστό μέχρι να σκάσει η μία κυρία και έπειτα ν’ ανοί-
ξει ώσπου να πεθάνει η άλλη, να ησυχάσουμε… άμα πια,
άμα πια συγχύστηκα κομμάτι…

Γέλια ακράτητα συνόδευσαν τη δαμόκλειο λύση,
πρόταση του Μέτουλα. Οπότε επεμβαίνει κι ο οδηγός που
άκουγε σιωπηλά τα πάντα και βάζει τα πράγματα στη θέ-
ση τους.

– Άκουσε Νίκο. Σ’ ένα λεπτό φθάνουμε στα σκουπί-
δια. Τ’ άλλο Τραμ θ’ αργήσει λιγάκι. Ώσπου να ‘ρθει, ανοί-
γουμε τις πόρτες κι αερίζεται το βαγόνι και ησυχάσου-
με…

– Να μου ζήσεις…. αυτό είναι… Και κόντευα να σκά-
σω μ’ όλα τούτα και χωρίς να ζεσταίνομαι!!! είπε κι ησύ-
χασε ο εισπράκτορας και ηρέμησαν όλοι.

Στις 15 Ιουνίου επετεύχθη η συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση του
ελληνικού χρέους. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και ανα-
στολές, υπό αυτές τις συνθήκες το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγη-

σης μπορεί να πει κανείς ότι ήταν λυτρωτικό και απελευθερωτικό συνολικά
για την οικονομία, παρά τα πρόσθετα βάρη που θα επιφέρει στον ελληνικό
λαό. Πήραμε μια ανάσα με την απόφαση του Eurogroup, η οποία δεν πρέπει
να μείνει μόνο στα λόγια αν θέλουμε να γλυτώσουμε το καράβι που λέγεται
Ελλάδα και να μην το ρίξουμε στα βράχια. Η απόφαση αυτή όμως δεν προ-
σφέρεται για ζητωκραυγές και πανηγύρια καθώς είναι ένας συμβιβασμός
μεταξύ του Δ.Ν.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Υπουργού Οι-
κονομικών της Γερμανίας κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο του Γάλλου
Προέδρου κ. Εμανουέλ Μακρόν και την αναγκαστική συμμόρφωση με 140
προαπαιτούμενα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, όμως, το
θέμα της αξιολόγησης του ελληνικού χρέους δεν προσφέρεται για πανη-
γυρισμούς με νταούλια και βιολιά, καθώς το μόνο που αποφύγαμε με τη
δεύτερη αξιολόγηση ήταν ότι αποφύγαμε τα χειρότερα που μας περίμεναν.
Τώρα το τι πήρε και το τι έδωσε η Ελληνική Κυβέρνηση , θα τα δούμε μετά
την υλοποίηση και των 140 προαπαιτούμενων που συμφωνήθηκε με τους
θεσμούς να υλοποιηθούν για να κλείσει η συμφωνία, καθώς και τα προ-
απαιτούμενα που θα φέρουν στην επικαιρότητα οι θεσμοί για την τρίτη και
την τέταρτη αξιολόγηση του ελληνικού χρέους που είναι τα προαπαιτούμενα
για να κλείσει το φθινόπωρο του 2018 το τρίτο μνημόνιο και να απαλλαγεί
η χώρα μας από τα μνημόνια. Δυστυχώς όμως οι θεσμοί μας έχουν δέσει
χειροπόδαρα και δε θα μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε στην κανονικό-
τητα, αλλά το μέλλον της πατρίδας μας θα είναι σκοτεινό τουλάχιστον μέχρι

το 2060. Αυτό φάνηκε αμέσως μετά την υπογραφή της δεύτερης αξιολό-
γησης, όταν το Δ.Ν.Τ. ζήτησε και νέα μέτρα αν θέλουμε να συμμετάσχει
μαζί με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τους θεσμούς στο πρόγραμ-
μα ρύθμισης του ελληνικού χρέους. Πάντως αργά ή γρήγορα θα εξαναγ-
καστούμε να συμμορφωθούμε με τους όρους που θέτει το Δ.Ν.Τ. γιατί,
όπως αναφέρουν όλοι οι αναλυτές για την οικονομική κατάσταση της χώρας
μας, το υφιστάμενο πρόγραμμα για την έξοδο της χώρας μας δεν βγαίνει
και από τα 9,5 δις που ζητούσαμε, μας έδωσαν μόνο 8,5 δις. Από αυτά βέ-
βαια, στη χώρα μας μπήκαν μόνο 800 εκατομμύρια ευρώ, το μεγάλο ποσό
δόθηκε για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, είναι ανέφικτο για τη
χώρα μας να παρουσιάζει πλεονάσματα μεγαλύτερα του 1,5 για πολλά χρό-
νια, ενώ εμείς δεχτήκαμε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2023 και
2% μέχρι το 2060. Και οι μόνοι που θα πληρώσουν αυτή την ασυνέπεια θα
είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι καθώς θα υποστούν νέες και βαριές
μειώσεις μισθών και συντάξεων. Οι συνταξιούχοι που είναι πάντα τα ισο-
δύναμα μέτρα, θα έχουν μια μεγάλη αφαίμαξη 4,5 δις μέσω της μείωσης
του αφορολόγητου από το 2020, αλλά μάλλον αυτό θα γίνει πιθανότατα πιο
νωρίς καθώς και νέες δραστικές περικοπές των συντάξεων, κύριων και
επικουρικών, από τον Γενάρη του 2019 που θα περνούν κατά πολύ το όριο

του 18% που μας λέει το Υπουργείο Εργασίας. Με λίγα και απλά λόγια και
μετά τη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού χρέους, ο μισθωτός εργαζό-
μενος και ιδιαίτερα ο συνταξιούχος όχι μόνο δεν βλέπει φως στον ορίζοντα,
αλλά τουναντίον βλέπει μαύρες ημέρες καθώς θα είναι αναγκασμένος να
ζει με ένα πιάτο φαγητό που θα του δίνει ο δήμος και η εκκλησία, καθώς
η σύνταξή του θα είναι ένα φιλοδώρημα που δεν θα του αρκεί να πληρώνει
τη συμμετοχή του στα φάρματα. Οι Έλληνες πολίτες σήμερα έχουν κατα-
ληφθεί από αισθήματα απογοήτευσης, καθώς βλέπουν τα βάρη να πολλα-
πλασιάζονται χωρίς να βλέπουν κανένα φως στο τούνελ της κρίσης. Μπορεί
να προσάρμοσαν τη ζωή τους στα δεδομένα της κρίσης, είναι όμως ένα
καζάνι που βράζει και κανείς δεν γνωρίζει το πότε θα εκραγεί και ποια θα
είναι τα αποτελέσματα της έκρηξης. Αυτά ας τα δουν αυτοί που μας κυ-
βέρνησαν, αυτοί που μας κυβερνούν και αυτοί που θα μας κυβερνήσουν
αύριο και να σταματήσουν τις γιορτές και τα πανηγύρια με την επίτευξη
της συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν είμαστε για τα πανηγύρια,
αλλά για κλάματα. Γιατί η Κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πήχυ που η
ίδια είχε θέσει καθώς δεν έλαβε μέτρα για το χρέος, ούτε τη συμμετοχή
της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας. Και το κυριότερο πίσω από το μεγάλο πρωτογενές πλεόνα-
σμα, για το οποίο έγιναν τόσοι πανηγυρισμοί, κρύβεται το δράμα εκατομ-
μυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα εκα-
τομμύρια των ανέργων, οι λιποθυμίες των παιδιών στα σχολεία από την
ασιτία, η μη έκδοση συντάξεων για δύο και πλέον έτη, η μη καταβολή του
εφάπαξ, το δράμα των νοσοκομείων χωρίς τα στοιχειώδη. Πρόκειται για
πλεόνασμα δυστυχίας.

Tου Χαράλαμπου
Δρακάτου

Προέδρου της
Πολιτιστικής

Ενώσεως Περάματος
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Κυρία στο Τραμ - Απρίλης 1958

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Η Συμφωνία Επετεύχθη
Οι πανηγυρισμοί όμως θυμώνουν

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.

Όχι, δεν είναι σχήμα λόγου ο τίτλος. Οι άνθρωποι αυτοί
θωρακίζουν την υγεία μας και τον πολιτισμό μας.

Κι όμως στην εκτίμηση των πολλών είναι παρακατια-
νοί. Πολίτες τρίτου κόσμου.

Σκεφτήκατε ποτέ ότι χωρίς αυτούς τους ήρωες ότι
όλοι εμείς θα είμαστε τριτοκοσμικοί;

Τι κι αν είσαι γιατρός, δικηγόρος, αρχιτέκτονας, εκ-
παιδευτικός, έμπορος αν πλάι στη βίλα σου, στη Μερσεν-
τές σου ή σε ότι άλλο υψηλού επιπέδου και υλικής αξίας
χώρο ήταν μόνιμα διακοσμητικά στοιχεία τα σκουπίδια;

Αυτούς λοιπόν που μας κρατάνε τις πόλεις καθαρές,
που κινδυνεύουν από χιλιάδες μικρόβια και μολύνσεις,
που με όποιες καιρικές συνθήκες χαράματα και νύχτες
είναι εκεί στην άχαρη δουλειά τους για ένα κομμάτι ψωμί
μιας και ο μισθός τους ανάλογα με το βαρύτατο έργο τους
είναι ασήμαντος κι αυτούς τους ανθρώπους οι αρμόδιοι
κατά διαστήματα τους πετάνε σαν άχρηστα αντικείμενα…

Γιατί ρε παιδιά; Λίγο συναίσθημα, λίγη λογική χρει-
άζεται για να γονατίσουμε και να τους εκλιπαρούμε να

συνεχίσουν να μαζεύουν τις βρωμιές μας για να μη χά-
σουμε την υγεία μας, την αξιοπρέπειά μας και τον πολι-
τισμό μας.

Η εικόνα της χώρας μας εξαρτάται από αυτούς τους
βασανισμένους ανθρώπους που σίγουρα αν είχαν τη δυ-
νατότητα δε θα επέλεγαν ποτέ αυτόν τον άδικο και περι-
φρονημένο τομέα.

Δε νομίζω να ήταν όνειρό τους αυτή η συγκεκριμένη
εργασία! Σαν παιδιά και έφηβοι θα είχαν κάποιους στό-
χους.

Σίγουρα αναγκαστική προσγείωση ήταν η επιλογή
τους. Βρώμικη δουλειά από καθαρά χέρια!

Σκεφτήκατε ποτέ να γινόταν μια επανάσταση και να
μη δεχόταν κανείς, ούτε δημόσιος υπάλληλος ούτε ιδιώ-
της, να κάνει αυτή τη δουλειά;

Για φαντάσου να καταλήγαμε, λέει, ο κάθε πολίτης
να φορτώνει το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του και να
πήγαινε καθημερινά τα σκουπίδια του στις χωματερές!

Ξέρω, για να γίνει κάτι τέτοιο και να σταθούμε πλάι

σε αυτούς τους ήρωες, θα πρέπει να ξεχειλίζουμε όλοι
οι Έλληνες από φιλότιμο…

Αλήθεια μας έχει μείνει αυτό το μοναδικό χάρισμα
που δεν υπάρχει σε κανένα λεξικό στον κόσμο; 

Υποχωρήστε λοιπόν τρανοί και σπουδαίοι και ανα-
γνωρίστε επιτέλους τα δίκια τους και τα δικαιώματά τους
σε αυτήν την δουλειά που μόνο ήρωες μπορεί να την κά-
νουν!...

Κι εμείς οι πολίτες της κάθε πόλης, που είδαμε τις
γειτονιές μας να πνίγονται στη δυσοσμία και στην ασχή-
μια, μακάρι με πρωτοβουλία συλλόγων να συνεισφέρουμε
κάθε μήνα από μια ασήμαντη συμμετοχή χρηματική στις
επίσης ασήμαντες αποδοχές τους!

Καλά καλά ξέρω, με συνεπήρε το συναίσθημα και
πλέκω σενάρια! Όμως αφήστε τα νταηλίκια και υποχω-
ρήστε, γιατί όλα τα δίκια είναι δικά τους. Σίγουρα τα πον-
τίκια αφού φάνε τα σκουπίδια στο τέλος θα φάνε κι
εμάς…

Εύχομαι στους σύγχρονους ήρωες κουράγιο!

Οι ήρωες των σκουπιδιώνΤο άρθρο της Ζωής Σταματάκη



Έ
τσι ξεκινά τον επικήδειο λόγο του ο
Γιώργος στη Μητρόπολη Αθηνών στην
κηδεία του αείμνηστου Αντρέα και του

εξιστορεί το πόσος κόσμος είναι μαζεμένος για
να τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία
αυτόν το Μεγάλο Πολιτικό Ηγέτη, ο οποίος μέσα
από κάθε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ παρήγαγε πο-
λιτική και με πολλή μαεστρία συνέθετε τις από-
ψεις και τις αντιθέσεις των συνέδρων. Γι’ αυτό
όλα τα κόμματα μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ
άρχισαν να τον μιμούνται σε οργανωτικές δο-
μές, γιατί μέχρι το 80 τα κόμματα τα εκπροσω-
πούσαν οι κομματάρχες τύπου Κρουέζα. Λέγε-
ται πάντως ότι στο οργανωτικό κομμάτι της δια-
κήρυξης του ΠΑΣΟΚ είχε βοηθήσει αυτή η παγ-
κόσμια προσωπικότητα της αριστεράς Μιχάλης
Ράπτης με το διεθνές ψευδώνυμο «ΠΑΜΠΛΟ»
και στο πολιτικό σκέλος ο μεγάλος φιλόσοφος
της αριστεράς ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Πέρα
από την ακτινοβολία που εξέπεμπε την εποχή
εκείνη ο Αντρέας, στην πορεία το αγκάλιασε ο
λαός και το έκανε πανίσχυρο το ΠΑΣΟΚ επί δε-
καετίες. 

Μέχρι την ασθένειά του όπου άρχισε ο πό-
λεμος της διαδοχής, τότε άρχισαν οι ποντικοί
να βγαίνουν από τα λαγούμια τους γιατί τον Αν-
δρέα τον είχαν ξεγράψει ότι δε θα έβγαινε όρ-
θιος από το Χέρφιλντ. Πρώτος αρουραίος που
προσπάθησε να χειραγωγήσει τα πάντα ήταν ο
τότε αντιπρόεδρος ο Μένιος Κουτσόγιωργας, ο
οποίος βρέθηκε στο ΠΑΣΟΚ από το πουθενά,

τον σύστησε στον Αντρέα ένας μεγάλος αγωνι-
στής για τη δημοκρατία ο βουλευτής, ποιητής
και δικηγόρος από την Ένωση Κέντρου ο Κου-
τσοχέρας, ο οποίος διατηρούσε άριστες σχέσεις
με τον Αντρέα και προδικτατορικά. Ο Μένιος
όμως κατόρθωσε να αποκτήσει την εμπιστοσύ-
νη του Αντρέα με στόχο κάποια στιγμή να κλη-
ρονομήσει το κόμμα, γι’ αυτό είχε αρχίσει τα
πήγαινε-έλα με τους εκδότες της εποχής και
σύναψε σχέση και με τον απατεώνα Κοσκοτά
για να τον στηρίξει. Μετά το θάνατο του Αντρέα
διαψεύστηκε όμως γιατί πέθανε μέσα στο ειδι-
κό δικαστήριο που είχαν οργανώσει οι εμπνευ-
στές του βρόμικου 89.

Γι’ αυτό όταν ο Αντρέας επανήρθε, πληρο-
φορήθηκε για τις κινήσεις των ποντικών του
κόμματος και τις διασκέψεις που οργάνωναν το
πώς θα τον ανατρέψουν. Δήλωσε το ΠΑΣΟΚ δεν
χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν χωρίζεται σε
τομάρια, κατέβηκε στις εκλογές και τις πήρε με
περίπατο. Δεν ξεχνάμε όμως τη συμπεριφορά
της Βασούλας όταν του πέταξε ένα σημείωμα
με περίσσια θρασύτητα. Ο Αντρέας την παρα-
κολουθούσε με αυτό το αετίσιο βλέμμα και
κούνησε το κεφάλι του. Από αυτή τη στιγμή
ανήγγειλε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και είχε σκοπό

να τους διαγράψει όλους αυτούς τους λεγόμε-
νους εκσυγχρονιστές Σημίτη, Βασούλα κλπ.

Δεν πρόλαβε όμως γιατί έφυγε από τη ζωή.
Ίσως ήταν καλύτερα γι’ αυτόν γιατί δεν πρόλαβε
να δει τα χάλια του ΠΑΣΟΚ, να καταντήσει τσόν-
τα της Ν.Δ. και ότι θα εκλιπαρούσαν όλους τους
γυρολόγους της πολιτικής, τα απομεινάρια του
Φ. Κουβέλη να συνεργαστούν χαρίζοντας ακό-
μα και τον ανατέλλοντα ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Εκεί
το κατάντησαν αυτοί που διαδέχτηκαν τον Αν-
τρέα, να ντρέπονται να πουν ότι είναι ΠΑΣΟΚ.
Τον αντικατέστησαν με 5 ανθρώπινες σιλουέ-
τες. Ρώτησα κάποιον τι συμβολίζει το νέο σήμα
του ΠΑΣΟΚ και μου είπε δεν ξέρω, αλλά φαν-
τάζομαι ότι το 1 συμβολίζει τον Τσουκάτο, το 2
τον Μαντέλη, το τρίτο τον Τσοχατζόπουλο, το 4
τον Παπαντωνίου και το 5ο τον άγνωστο Χ. Πε-
ριμένουν να δουν ποιον θα καλέσουν οι εισαγ-
γελείς διαφθοράς. Για να μην αλλάζουν σήμα
έβαλαν και έναν επίκουρο. Το τελευταίο συνέ-
δριο του ΠΑΣΟΚ ήταν το μνημόσυνο αυτού του
ιστορικού κόμματος και θα περίμενα από το
Γιώργο να ρωτήσει τον πατέρα του αν έμαθε τα
νέα, ότι το διαλάμε το μαγαζί γιατί το χρεοκο-
πήσαμε και οικονομικά και πολιτικά και ότι δεν
έχουμε να προτείνουμε στο λαό τίποτα καινού-

ριο, παρά μόνο κραυγές αλλοφροσύνης από το
Βενιζέλο, Λοβέρδο και άλλους ομιλητές όπου
το μόνο που ζητούσαν ήταν να τους φέρουν το
κεφάλι του Τσίπρα σε πάσαλο όπως του Άρη
Βελουχιώτη, γιατί τους γκρέμισε από την εξου-
σία έστω και τσόντα του Σαμαρά και τη Φώφη
να ουρλιάζει ερχόμαστε. Από πού έρχεσαι βρε
Φώφη δηλαδή; Από την πόλη έρχομαι και στην
κορφή κανέλα.

Βρε δεν ντρέπεστε, τι ξεφτίλα είναι αυτή;
Αυτό το τέλος επιφυλάσσατε για το ΠΑΣΟΚ; Τα
θαλασσοδάνεια ποιος θα τα πληρώσει, γιατί δεν
τα αναφέρατε; Ο λαός περίμενε τουλάχιστον μια
συγγνώμη. Ο Σημίτης μέσα στις φιλοσοφίες
που αμόλησε από το βήμα, δεν είχε τίποτα να
πει για τις μίζες των συνεργατών του τις οποίες
σήμερα πληρώνει ο λαός. Τυχερή πάντως οι
σύνεδροι που ο Αντρέας δεν τους έριξε τίποτα
κεραυνούς να τους κάψει, γι’ αυτό δεν τον επι-
καλέστηκε κανείς φοβούμενοι μην τον ξυπνή-
σουν.

Γιώργο τον ρώτησες τον πατέρα σου αν τα
έμαθε τα νέα; Θα του τα πει ο νεοαφιχθής Μη-
τσοτάκης ο οποίος ήταν πάντα μαρτυριάρης…
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Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι οι μήνες της μεγάλης δο-
κιμασίας για τους μαθητές των Λυκείων που επιχειρούν
το μεγάλο άλμα προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που εί-
ναι ο κορυφαίος στόχος για κάθε μαθητή. Μεγάλο το άγ-
χος, ψυχοφθόρα η αγωνία, κρίσιμη η συμμετοχή. Οι μα-
θητές θα κριθούν από την προετοιμασία τους και από τη
δυνατότητά τους να κρίνουν ορθά, να αναλύουν σωστά και
να συνθέτουν εποικοδομητικά. Όμως για να αποκτήσει ο
μαθητής το τρίπτυχο της ορθής κρίσης, της σωστής ανά-
λυσης και της εποικοδομητικής σύνθεσης, τουτέστιν να
αναπτύξει αυτόνομη σκέψη καθώς και κριτικές ικανότητες,
πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα με υπομονή και επιμονή.
Τότε και μόνο τότε θα μπορεί στο στενό και ασφυκτικό όριο
των τριών ωρών να οργανώσει σωστά τις σκέψεις του και
να συνθέσει τις απαντήσεις του. Κατά περίεργη σύμπτωση,
η αγωνία και το άγχος των μαθητών των Λυκείων που συμ-
μετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εγγραφή τους
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπίπτει με την κορύφω-
ση της δοκιμασίας, της αγωνίας και του άγχους για την
επόμενη ημέρα, καθώς και για το μέλλον τους και για το
αύριο της ζωής τους. μετά από μία εξάχρονη δοκιμασία
σε Γυμνάσιο-Λύκειο, ήρθε πλέον η ώρα για γενναίες, αλλά
και για ορθές αποφάσεις. Όλοι πλέον, κυβερνώντες και
κυβερνώμενοι, πολιτικό σύστημα και λαός, στα στενά χρο-
νικά όρια που πλέον διαθέτουν, είναι υποχρεωμένοι να
επιλέξουν. Θα μπορέσουν να σκεφτούν ορθά, να απαντή-
σουν σωστά και να αποφασίσουν φρόνιμα, εάν κι εφόσον
έχουν εκπαιδευτεί προς τούτο. Εάν η εκπαίδευση και η
ζωή τους έχουν εφοδιάσει με το τρίπτυχο της ορθής κρί-
σης, της σωστής ανάλυσης και της εποικοδομητικής σύν-
θεσης, τότε θα μπορούν να έχουν και τη δυνατότητα να
αναπτύξουν αυτόνομη σκέψη και κριτική ικανότητα, καθώς
μια αποτυχία τους μπορεί να σημαίνει ένα οδυνηρό τέλος
εποχής, ένα αβέβαιο μέλλον που μπορεί να προκαλέσει
πολύ πόνο και πολλά δάκρυα. Η ζωή όμως δε σταματά
στην πρώτη αποτυχία, πρέπει να ατενίζουν με θάρρος και
αυτοπεποίθηση τη ζωή η οποία απλώνεται μπροστά τους.

Καλή επιτυχία
στα παιδιά μας και 
στα εγγόνια μας

Τα έμαθες τα νέα Πατέρα

Του Κώστα 
Στρατικόπουλου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Του Δημήτρη Γεωργίου

Αντιπροέδρου
του Σωματείου

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Οβίος και πολιτεία του. Ο μεγάλος φιλόσοφος και ο μέγας αμφισβη-
τίας της Αρχαιότητας. Ένας γενναίος αλλά και παράξενος στρατιώ-
της, ο ιδιόρρυθμος τρόπος ζωής του και ο κακός οικογενειάρχης.

Ο Σωκράτης γεννήθηκε το 469 ή το 470 π.Χ. Ήταν γιος του Λιθοξόου
του Σωφυονίσκου και της Φαιναρέτης. Την εποχή αυτή η πόλη αντιμετώ-
πιζε τους πολέμους των Περσών. Στρατηγός έχει εκλεγεί ο Κίμων. Ο Σω-
κράτης έγινε ένας γενναίος και παράξενος στρατιώτης. Σε ηλικία 18 ετών
γράφτηκε στους στρατιωτικούς καταλόγους. Κατατάχθηκε οπλίτης στο
πεζικό. Η στρατιωτική εκγύμναση την εποχή εκείνη ήταν επίπονη, διαρ-
κούσε 2 χρόνια. Ύστερα ο οπλίτης έπαιρνε από την πολιτεία ασπίδα και
δόρυ. Τον υπόλοιπο οπλισμό ο στρατιώτης έπρεπε να τον προμηθευτεί
με δικά του έξοδα. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, ο Σωκράτης απόκτησε
την πρώτη πολεμική εμπειρία του στην Εύβοια πολεμώντας τους Σαμίους
που είχαν εξεγερθεί κατά των Αθηναίων. Αργότερα όταν ξέσπασε ο πό-
λεμος με την Σπάρτη επιστρατεύθηκε για μίαν από τις πιο μακρές και
σκληρές μάχες με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους ανα-
γνώρισε τραυματισμένο τον εικοσάχρονο Αλκιβιάδη. Ο κοντόχοντρος και
γεροδεμένος, ο τολμηρός Σωκράτης τρέχει, τον φορτώνεται στους ώμους
του τον τραυματία και μαζεύοντας με το ελεύθερο χέρι τα πεσμένα όπλα
οπισθοχώρησε χωρίς να κλονίζεται στις γραμμές του αντιμετωπίζοντας
τον εχθρό. Όταν ο Αλκιβιάδης θα ανοίξει τα μάτια του ασφαλής και πίσω
από τις Αθηναϊκές γραμμές, θα αναγνωρίσει τον σωτήρα του που ήταν ο
φίλος του ο Σωκράτης. Ύστερα από τις μακροχρόνιες πολεμικές και σκλη-
ρές εμπειρίες, ο Σωκράτης σαραντάρης σχεδόν, έγινε σε όλους τους συμ-
πολεμιστές του γνωστός για την ανδρεία του αλλά και για την ιδιόρρυθμη
συμπεριφορά που δεν έχει και μεγάλη σχέση με την στρατιωτική πειθαρ-
χία. Για παράδειγμα, μια καλοκαιρινή καυτερή ημέρα οι συνάδελφοί του
τον βρήκαν όρθιο και ακίνητο στη μέση του στρατοπέδου, βυθισμένο
στους συνηθισμένους στοχασμούς του. Τον φώναζαν, τον πείραζαν όμως
ούτε που τους ακούσει , δεν σαλεύει, δεν ανταποκρίνεται, στέκεται σαν
απολιθωμένος όλη την ημέρα. Αργότερα που ήρθε ο χειμώνας, ο Σωκρά-
της με την στάση του πάλι θα ξαφνιάσει τους συμπολεμιστές του. Όλοι
παραπονούνται ότι έχει πολύ κρύο και δυνατό και τυλίγονται με ότι έχουν
στη διάθεσή τους. Ο Σωκράτης για μια φορά ακόμη τριγυρίζει ξυπόλυτος
στην παγωμένη γη με μοναδικό ρούχο τον χιτώνα. Το φέρσιμό του δίνει
την εντύπωση της πρόκλησης. Και όμως ο Σωκράτης δεν κάνει επίδειξη,
δεν θέλει να παραστήσει τον γενναίο, αυτός είναι ο φυσικός τρόπος της
ζωής του. 

Ο Σωκράτης παντρεύτηκε όταν είχε περάσει τα πενήντα του χρόνια,
μόλις γύρισε από τον πόλεμο. Ήταν ο γάμος κατά κάποιον τρόπο για την
πατρίδα. Όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα της Αθήνας, έπρεπε να κάνουν οικο-
γένεια για να αποκτήσουν πολλά παιδιά για να συμπληρώσουν τις απώ-
λειες που είχαν από τους πολέμους. Έτσι ο Σωκράτης παντρεύεται την
Ξανθίππη και ύστερα γεννιέται ο πρώτος γιος του ο Λαμπροκλής. Η Ξαν-
θίππη ήταν η καλή σύζυγος, αφοσιωμένη στο σπίτι, στην οικογένεια. Αυ-
τός άλλωστε ήταν ο συνηθισμένος ρόλος όλων των γυναικών της Αθήνας
της εποχής εκείνης. Ο Σωκράτης ο κατεξοχήν δημόσιος άντρας της, ένας
μεγάλος φιλόσοφος και επιπλέον εξωστρεφής και συζητητής που ενέπνεε

την θεωρία και την πειθώ του στην κοινωνία των Αθηνών. Αντιθέτως, για
το σπίτι του, για την οικογένειά του δεν ενδιαφερόταν καθόλου. Ήταν αδιά-
φορος για τις ανάγκες που είχε η οικογένεια με αποτέλεσμα να υπάρχουν
καθημερινά γκρίνιες και η γυναίκα του Ξανθίππη να γίνεται έξω φρενών.
Ο Σωκράτης δεν έβλεπε, δεν άκουγε τίποτα, ανέμελος, ατάραχος. Σαν να
μην έφταναν όλα αυτά, έφερε στο σπίτι του και άλλη γυναίκα εκτός από
την Ξανθίππη. Η γυναίκα αυτή ήταν η Μυρτώ, ανιψιά του Δίκαιου Αριστεί-
δη, ενώ είναι αβέβαιος ο ρόλος της μέσα στην οικογένεια του φιλοσόφου.
Ορισμένα κείμενα αναφέρουν ότι η Μυρτώ σαν σύζυγος του Σωκράτη
ήταν πράγματι και μητέρα των δύο από τα παιδιά τους. Η κοπέλα αυτή η
Μυρτώ, όπως αναφέρεται, είχε πέσει σε δυσμένεια και χρειαζόταν βοή-
θεια. Πίστευε ότι θα την βοηθούσε ο Σωκράτης. Όμως αυτή η συμβίωση
ανάμεσα σε δύο αντίζηλες γυναίκες και 3 παιδιά έφερε αναστάτωση γιατί
οι τσακωμοί και οι καυγάδες σε καθημερινή βάση και όχι μόνον. Και ο
βασικότερος υπεύθυνος ήταν ο κακός οικοδεσπότης ο Σωκράτης. Σε κά-
ποιον από τους συνηθισμένους καυγάδες ανάμεσα στις δύο γυναίκες, ο
γέρο-φιλόσοφος μπαίνει ξαφνικά στην αυλή και χωρίς να ταραχτεί κα-
θόλου από την σκηνή, αρχίζει να ειρωνεύεται και τις δύο γυναίκες του
που μαλλιοτραβιούνται για έναν αδιάφορο και τεμπέλη σύζυγο. Στο ση-
μείο αυτό, ως δια μαγείας η Ξανθίππη και η Μυρτώ σταματούν τον καυγά
και αφού κοιταχτήκανε για μια στιγμή στα μάτια, ρίχνονται και οι δύο στον
Σωκράτη που για να αποφύγει τα χειρότερα το έβαλε στα πόδια.

Περιληπτικά λίγα λόγια για το τραγικό τέλος του Σωκράτη. Ο Σωκράτης,
ο μεγάλος φιλόσοφος, ο μέγας αμφισβητίας συνέχιζε την ιδιόρρυθμη ζωή
του να τριγυρνά παντού για να έχει επαφές με την κοινωνία των Αθηνών
χωρίς διακρίσεις και συνοδευόμενος από πολλούς μαθητές του. Δίδασκε
τις δημοκρατικές, επαναστατικές θεωρίες του για τις μεταρρυθμίσεις
ενάντια της πολιτικής και του καθεστώτος της εποχής εκείνης και όχι μό-
νον. Ο Σωκράτης ήταν κοινωνικός, συμμετείχε πρόθυμα σε όλα τα συμ-
πόσια, είχε επαφές με όλο τον κόσμο, ήταν ευχάριστος, γαλήνιος και ήξε-
ρε να γοητεύει με την διαλεκτική ικανότητα, να εντυπωσιάζει με την οξύ-
τητα του πνεύματος και την εκπληκτική δηκτικότητα του. Όλα αυτά ήταν
δυσάρεστα για την πολιτική και το καθεστώς της εποχής εκείνης.

Με άρχοντα τον Βασιλιά Μέλητο και με την παρέα του, παρέπεμψαν
τον Σωκράτη στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι ο Σωκράτης είναι ένο-
χος ασέβειας, περιφρονεί την πίστη των Θεών και για να εισάγει αόριστα
δαιμόνια που υπονομεύουν τα θεμέλια της θρησκείας μας και της ίδιας
της πολιτείας. Τώρα που έχουμε ξαναβρεί την ειρήνη, δεν πρέπει ν’ αφή-
σουμε να πέσει και πάλι επάνω μας η δίκαιη οργή των θεών για τέτοια
εγκλήματα.

Ο Σωκράτης είναι ένας άνθρωπος που είχε ανέκαθεν την κλίση να κα-
ταστρέφει παρά να οικοδομεί, αξίζει την ποινή του θανάτου. Ακολούθησε
η θορυβώδης δίκη που καταδίκασε τον Σωκράτη σε θάνατο, υποχρεώ-
νοντάς τον να πιει το κώνειο.

Δυστυχώς η Αθήνα θανάτωσε το καλύτερο τέκνο της. Γιατί το πνεύμα
του Σωκράτη ζει στην φαντασμαγορική Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα. Μία
πόλη που διατηρεί ανέπαφη την καλλιτεχνική γοητεία της χρυσής εποχής. 

Ποιός ήταν ο Σωκράτης;



Πώς να προστατευτούμε
από τον καύσωνα
Γενικές οδηγίες
☀ Το ντύσιμό μας πρέπει να είναι κατά το δυνατό

ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο.
☀ Το υλικό του ρουχισμού να είναι πορώδες ώστε

να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η
εξάτμιση του ιδρώτα.

☀ Η χρήση καπέλου και γενικά καλύμματος της
κεφαλής επιβάλλεται, φυσικά με υλικό που να
επιτρέπει καλό αερισμό της κεφαλής.

☀ Απαραίτητη είναι η χρήση μαύρων ή σκουρό-
χρωμων γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια
από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου.

☀ Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
☀ Παραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη.
☀ Αποφυγή των χώρων όπου επικρατεί συνωστι-

σμός.
☀ Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα

μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία και
άπνοια.

☀ Αποφυγή βαδίσματος για πολλή ώρα ή τρεξίμα-
τος κάτω από τον ήλιο.

☀ Πολλά χλιαρά ντους στη διάρκεια της ημέρας.
☀ Καλό θα είναι επίσης να τοποθετούνται υγρά πα-

νιά στο κεφάλι και στο λαιμό σαν προστατευτικά
μέτρα.

☀ Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα με έμ-
φαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών και πε-
ριορισμός στα λιπαρά.

☀ Λήψη άφθονων υγρών-νερού και χυμών φρού-
των.

☀ Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστήνεται η
πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επί-
πεδο των υγρών στον οργανισμό.

☀ Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
☀ Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με τα διάφορα μέ-

σα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια της υψηλής
ζέστης.
Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως

αναπνευστικά, καρδιαγγειακά και άλλα θα πρέπει να
συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους για εφαρ-
μογή ειδικών για την περίπτωσή τους οδηγιών.

Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν φάρμακα να συμβουλευ-
τούν το γιατρό τους αν πρέπει να συνεχίσουν και σε
ποια δοσολογία γιατί μερικά φάρμακα έχουν την ιδιό-
τητα να αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.

Επειδή το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον είναι
επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους, όταν υπάρχει δυ-

νατότητα καλό θα είναι να γίνεται η μετακίνησή τους
σε δροσερές περιοχές στο βουνό ή στη θάλασσα όπου
είναι πιο εύκολο για τον καθένα. Αν όμως παραμέ-
νουν στις πόλεις, τα δωμάτια να παραμένουν κλειστά
όλη την ημέρα αφού έχουν αεριστεί πολύ νωρίς το
πρωί.

Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα, καλό
θα είναι να φροντίζουν να μην τα εγκαταλείπουν μόνα
τους σε περίπτωση θερινών διακοπών ή πολυήμερης
απουσίας από το σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει
να εξασφαλίσουν κάποιο άτομο για την καθημερινή
τους φροντίδα.

Διαταραχές και νοσηρά φαινόμενα που
παρουσιάζονται με την έκθεση του
ατόμου στην έκθεση του ήλιου

Παρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του πε-
ριβάλλοντος, ο οργανισμός του ανθρώπου έχει την
ικανότητα να προσαρμόζεται και να διατηρεί σταθερή
τη θερμοκρασία του. Αυτό το κατορθώνει μόνο μέχρι
ενός ορίου (43o C), πέρα από το οποίο δεν μπορεί να
αντιδράσει. Τότε αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες
λειτουργικές διαταραχές και ελαφρά ή βαριά νοσηρά
φαινόμενα.

Ένα από αυτά είναι θερμική εξάντληση, η οποία
εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη έκθεση του ατό-
μου για ώρες ή ημέρες σε υψηλές θερμοκρασίες.
Πρόκειται για παροδική ανεπάρκεια του καρδιαγγει-
ακού συστήματος σ’ ένα θερμικό στρες. Τα αρχικά
φαινόμενα είναι πονοκέφαλος, ίλιγγοι, ανορεξία, ανία,
έντονο αίσθημα εξάντλησης, τα οποία καταλήγουν σε
ξαφνική και μικρής διάρκειας κατάρρευση. Η αρτη-
ριακή πίεση είναι χαμηλή και υπάρχει ταχυκαρδία.

Η θεραπεία είναι απλή και συνίσταται στη μετα-
φορά του ατόμου σε δροσερό περιβάλλον και τη χο-
ρήγηση ύδατος και χλωριούχου νατρίου συνήθως εν-
δοφλεβίως.

Μια άλλη λειτουργική διαταραχή είναι η θερμο-
πληξία. Η θερμοπληξία εμφανίζεται όταν η θερμο-

κρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και η
σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι πάνω από
70%, γεγονός που δυσκολεύει και εμποδίζει την εξά-
τμιση του ιδρώτα και την αποβολή θερμότητας του
σώματος. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που
βοηθούν στο να πάθει κανείς θερμοπληξία. Μερικοί
από αυτούς είναι η βαριά σωματική εργασία, το βά-
δισμα για πολύ χρονικό διάστημα κάτω από τον ήλιο,
η ένδυση με ρούχα σκούρου χρώματος που έχουν
την ιδιότητα να απορροφούν τις ηλιακές ακτίνες, η μη
λήψη νερού, τα άφθονα και βαριά γεύματα, καθώς
και η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών.

Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι η
έντονη και ακατανίκητη δίψα και η ξηρότητα του στό-
ματος, του φάρυγγα και του δέρματος. Εμφανίζεται
ερυθρότητα στο πρόσωπο του ασθενούς που συνο-
δεύεται από άφθονο ιδρώτα, ζάλη, πόνο στο κεφάλι
και στο στήθος, κατάπτωση του οργανισμού, αδυναμία
στα πόδια και μυϊκές κράμπες, δυσφορία, ταχυσφυγ-
μία, δύσπνοια και βουητό στα αυτιά. Ο πυρετός είναι
πάντα σταθερός και μπορεί να φτάσει μέχρι τους 42o

C. Τέλος, εμφανίζονται λιποθυμικά φαινόμενα και ο
θερμόπληκτος πέφτει αναίσθητος.

Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις
• Μεταφέρουμε τον θερμόπληκτο χωρίς χρονοτριβή

σε μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κάτω από
δένδρα αν υπάρχουν.

• Τον ξαπλώνουμε ανάσκελα και απομακρύνουμε
τους περίεργους που συγκεντρώνονται για να μην
εμποδίζουν τον αερισμό.

• Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα και του αερίζουμε το
σώμα με οποιοδήποτε μέσο. 

• Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα στο μέτωπο και
κεφάλι.

• Βρέχουμε το πρόσωπο, το λαιμό, το στήθος και
γενικά το σώμα με κρύο νερό.

• Κάνουμε ζωηρές εντριβές στα άκρα, χέρια και πό-
δια, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.

• Δίνουμε να εισπνεύσει ξύδι, αιθέρα ή αμμωνία και
αν μπορεί να πιει του δίνουμε άφθονα υγρά και
μικρές ποσότητες αλατιού για να αναπληρώσει
αυτό που έχασε ο οργανισμός του.

• Αν όμως η κατάστασή του είναι πολύ βαριά πρέπει
να κληθεί επειγόντως γιατρός ή να μεταφερθεί
στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή των
απαραίτητων αγωγών.
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Μ ία φορά κι έναν καιρό σε μια φάρμα
με πολλά ζώα ζούσε και μία μικρή
κόκκινη κότα (κλώσα) με τα κοτό-

πουλά της. Μια μέρα που σκάλιζε το χώμα στη
φάρμα που ζούσε ανακάλυψε θαμμένους μερι-
κούς σπόρους σιταριού. Φώναξε τότε τους γείτονες
της και τους είπε: «Αν φυτέψουμε αυτούς τους
σπόρους θα μπορέσουμε να έχουμε ψωμί για να
φάμε όλοι όσοι ζούμε στη φάρμα. Ποιος θα με
βοηθήσει στο φύτεμα;», ρώτησε η μικρή κόκκινη
κλώσα.

Όχι εγώ, είπε η αγελάδα γιατί τελείωσε το
ωράριό μου.

Όχι εγώ, είπε η πάπια γιατί σήμερα έχω
ημιαργία.

Όχι εγώ, είπε το γουρούνι γιατί σήμερα έχω
άδεια αιμοδοσίας.

Όχι εγώ, είπε η χήνα γιατί ψάχνω για δουλειά.
Θα το κάνω μόνη μου τότε, είπε η μικρή κόκκι-

νη κλώσα. Κι έτσι έκανε.
Όργωσε το χωράφι, φύτεψε τους σπόρους, πό-

τισε το χωράφι, φύτρωσαν οι σπόροι και το σιτάρι
ψήλωσε και ωρίμασε, ήρθε η εποχή του θέρους.

Τότε η μικρή κόκκινη κλώσα ζήτησε την βοή-
θεια από τα άλλα ζώα για να θερίσει το στάρι.

Όχι εγώ, είναι εκτός της ειδικότητάς μου, είπε
το γουρούνι.

Όχι εγώ, θα χάσω την κανονική μου άδεια, εί-
πε η αγελάδα.

Όχι εγώ, θα χάσω το επίδομα ανεργίας, είπε
η χήνα. 

Όχι εγώ, έχω αναρρωτική άδεια, είπε η πά-
πια.

Θα το κάνω τότε μόνη μου είπε θυμωμένη η μι-
κρή κόκκινη κλώσα. Κι έτσι έκανε.

Θέρισε το σιτάρι, έφτιαξε το αλεύρι και έφτασε
επιτέλους η ώρα να φτιαχτεί το ψωμί.

Ποιος θα με βοηθήσει να ζυμώσω το ψωμί;,
ρώτησε η μικρή κόκκινη κλώσα.

Όχι εγώ, θα ήταν υπερωρία αν σε βοηθούσα,
είπε η αγελάδα.

Όχι εγώ, θα έχανα το επίδομα της έγκαιρης
προσέλευσης, είπε η πάπια.

Όχι εγώ, θα έχανα το επίδομα ωρίμανσης, εί-
πε το γουρούνι.

Όχι εγώ θα ήταν ρατσιστικό να ήμουν εγώ η
μόνη βοηθός, είπε η χήνα.

Θα το κάνω τότε μόνη μου, είπε η μικρή κόκκι-
νη κλώσα. Ζύμωσε και έψησε πέντε φρατζόλες.

Μύρισε όμορφα το φρεσκοψημένο ψωμί σε

όλη την φάρμα και τότε μαζεύτηκαν όλα τα ζώα.
Όλα ήθελαν –για την ακρίβεια απαιτούσαν- μερίδιο
από το ψωμί. Αλλά η μικρή κόκκινη κλώσα είπε:
«Όχι, μπορώ να φάω και τις πέντε φρατζόλες μόνη
μου».

«Αίσχος-κερδοσκοπία», φώναξε η αγελάδα.
«Καπιταλιστική βδέλλα», ούρλιαξε η πάπια.
«Απαιτώ ίσα δικαιώματα», διαμαρτυρήθηκε η

χήνα και το γουρούνι, απλώς γρύλισε καθώς βα-
ρέθηκε να κάνει κάτι παραπάνω.

Και έγραψαν σε πλακάτ: Αδικία η μικρή κόκ-
κινη κλώσα να φορολογηθεί. Να κρατικοποιηθεί
το ψωμί. Τα πεινασμένα ζώα έχουν δίκιο. Νόμος
είναι το δίκιο του γουρουνιού και έκαναν πορεία
γύρω-γύρω από την μικρή κόκκινη κλώσα φωνά-
ζοντας διάφορα συνθήματα. Τότε ήρθε ο αντιπρό-
σωπος της κυβέρνησης και είπε στη μικρή κόκκινη
κλώσα: «Δεν πρέπει να είσαι τόσο άπληστη, δεν
μπορείς να τα φας μόνη σου.»

«Μα εγώ δούλεψα μόνη μου για να αυτό το ψω-
μί, κανένας δεν με βοήθησε», είπε η μικρή κόκκινη
κλώσα. «Ολομόναχη τα έκανα όλα».

«Ακριβώς», είπε ο αντιπρόσωπος της κυβέρ-
νησης. «Αυτή είναι η ομορφιά της ελεύθερης αγο-
ράς. Καθένας μπορεί αν δουλεύει όσο θέλει. Αλλά

με τους σύγχρονους κρατικούς μηχανισμούς το
ψωμί θα πρέπει να μοιραστεί σε όλα τα ζώα και
εσύ μικρή κόκκινη κλώσα θα πρέπει να δώσεις
φόρο τη μισή φρατζόλα ψωμιού στο κράτος, να
πληρώσεις ακόμη φόρο ακίνητης περιουσίας για
το χωράφι που όργωσες, να πληρώσεις για να δη-
μοσιεύσεις στις εφημερίδες φωτογραφίες του ψω-
μιού που έψησες και να πληρώσεις εισφορές στα
ταμεία των αγροτών, των μυλωνάδων και των αρ-
τοποιών, οπότε θα σου μείνει το ένα τέταρτο της
φρατζόλας. Τι νομίζεις δηλαδή, ότι εσύ θα τρως
και οι άλλοι θα πεινάνε;».

Και έζησε η μικρή κόκκινη κλώσα καλά –με το
ένα τέταρτο της φρατζόλας και τα υπόλοιπα ζώα
με τις φρατζόλες ακόμα καλύτερα.

Και από τότε, η μικρή κόκκινη κλώσα σταμά-
τησε να φτιάχνει το ψωμί της σε αυτή τη φάρμα και
πήγαινε σε άλλη φάρμα. 

Οι γείτονές της όμως, η πάπια, η αγελάδα, το
γουρούνι και η χήνα αναρωτιούνται ακόμα μέχρι
σήμερα γιατί η μικρή κόκκινη κλώσα δεν έφτιαξε
ποτέ ξανά άλλο ψωμί.

Παραλλαγή αγγλικού παραμυθιού
για την απόδοση

ο Εκδότης 

Ένα παραμύθι που είναι πραγματικότηταΗ μικρή κόκκινη κλώσα
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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.

Η ιστορία
επαναλαμβάνεται

Αυτά έγραφε πριν 100 χρόνια στην εφη-
μερίδα «Ρωμιός» ο Γεώργιος Σουρής

Μήπως ισχύουν και σήμερα;

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
Σ’ όλη τη γη μοναδικό
Εκατό να εξοδεύει
Και πενήντα να μαζεύει.
Να τρέφει όλους τους αργούς
Να’ χει επτά Πρωθυπουργούς
Ταμείο δίχως χρήματα
Και δόξης τόσα μνήματα.
Να ‘χει κλητήρες για φρουρά
Και να σε κλέβουν φανερά
Κι’ ενώ αυτοί σε κλέβουνε
Τον κλέφτη να γυρεύουνε!
Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες
με άμαξες και άτια
κλέφτες χωρίς μία πήχυ γη
και κλέφτες με παλάτια
ο ένας κλέβει όρνιθες
και σκάφες για ψωμί
ο άλλος το έθνος σύσσωμο
για πλούτη και τιμή.
Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
Ονείρατα, ελπίδες και σκοποί
Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
Δεν ξέρομε τι λέγεται ντροπή.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι
Κάτι μισόμαθε κι’ όλα τα ξέρει
Κι’ από προσπάππου κι’ από παππού
Συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα –κι αυτό είναι ωραίο–
Να παριστάνει τον Ευρωπαίο
Στα δυο φορώντας τα πόδια που ‘χει
Στο’ να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.
Σουλούπι, μπόι, μικρομεσαίο,
Ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Και ψωμοτύρι και για καφέ
Το «δε βαριέσαι» κ’ «ωχ αδελφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
Σαν πιάσει πόστο, δερβέναγας.
Δυστυχία σου, Ελλάς,
Με τα τέκνα που γεννάς!...

Οι ειδικοί συμβουλεύουν



Οι δεσμεύσεις, που προεκλογικά [και όχι
μόνο]εξαγγέλλονται, απαιτούν μια πολι-
τική συνέπεια για να υλοποιηθούν. Κα-

νείς δεν μέμφεται κάποιον, γιατί το κακό που
παρέλαβε ευθύνεται γι’ αυτό, ούτε αγνοεί την
δυσκολία που έχει για να το καταργήσει, αν εί-
ναι χρόνια εδραιωμένο σαν κακό προηγούμε-
νο. Τον χλευάζει όμως από αγανάκτηση, αν το
κατάντημα που παρέλαβε, δεσμεύτηκε να το
διορθώσει και ενώ δεν το έκανε, όχι μόνο δεν
το σταμάτησε, αλλά το συνέχισε προς το χει-
ρότερο σαν «αριστερή κυβέρνηση» και με το
στανιό: «τύφλα να έχει η δεξιά». Μια κίβδηλη
εμφάνιση, που εξοργίζει, ακόμη και τον άγνω-
στο ζημιωμένο ψηφοφόρο τους. Ιδιαίτερα αν
οι δεσμεύσεις, αποδείχτηκε ότι ήταν μόνο για
να ειπωθούν, από απειρία εξαγγελμένες, ή αν
εκ των προτέρων γνώριζαν, ότι δεν μπορεί να
υλοποιηθούν και τις εξήγγειλαν σαν πυροτέ-
χνημα και εντυπωσιασμό για να εξαπατήσουν
τον απληροφόρητο.

Την ίδια στιγμή, που ένα καλοπληρωμένο
οικονομικό team, βρίσκονταν μόνιμα και δίπλα
στον πολιτικό κήρυκα των εξαγγελιών και
γνώριζε τους δανειστές και το αδιέξοδό τους.
Ούτε άκουγαν τους νομπελίστες με τις απο-
τρεπτικές γνωματεύσεις τους, για το προεκλο-
γικό πρόγραμμα της 20-9-2015 που στη σελίδα
51 αναγράφονταν παροχές που δεν δόθηκαν,
και αρκετές υποσχέσεις. Αυτή η αναφορά γί-
νεται για όσους οχυρώνονται πίσω από την
δεύτερη Λαϊκή εντολή και ότι πρόκειται για μια
συνειδητή επιλογή για την παραμονή της κυ-
βέρνησης στην εξουσία και τις πρωθυπουργι-
κές φιλοδοξίες. Κάτι που συνδέεται άμεσα με
την προδοσία του 62% του δημοψηφίσματος
και αποδείχτηκε μετά την «πόρτα» που είδε ο
ΣΥΡΙΖΑ από την «Δημοκρατική Αριστερά» για
συνεργασία. Με ζημιά απέναντι στην συνέπεια,
που ευτυχώς αυτή αντιστέκεται και υπάρχει.

Και η προσπάθεια του αδιεξόδου να συνε-
χίζεται, με τους 153 κυβερνητικούς βουλευτές

να είναι σκληροί και αμετάθετοι, αισιόδοξοι,
παρασιτικοί, ευτυχισμένοι και οι πιο λαϊκά
αποδοκιμασμένοι. Με προσωπικές υποσχέ-
σεις ότι θα καταψηφίσουν ότι θα μας βλάψει,
αλλά με «πόνο ψυχής» και με «αφόρητη λύ-
πη», αδιάβαστοι να ψηφίζουν ότι τους φέρ-
νουν, παίζοντας θέατρο, που η απάντηση δί-
νεται πιο κάτω.

– Γιατί αν γίνουν εκλογές που οι ίδιοι τις
προκάλεσαν, δεν θα επανεκλεγούν όλοι και
ποιος ξέρει ποιοι.

– Γιατί οι εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015
λόγω της συντόμευσή τους από το σύνταγμα,
έγιναν με λίστα για την επιλογή των υποψη-
φίων, χωρίς αλφαβητική σειρά και χωρίς
σταυρό προτίμησης. Επιλέχθηκαν δηλαδή από
την νομενκλατούρα του κυβερνητικού κόμμα-
τος να εκλεγούν οι πρώτοι υποψήφιοι σε κάθε
ψηφοδέλτιο ευκολότερα από άλλοτε, με κρι-
τήριο την εμπιστοσύνη που τους έχουν και με-
τά την αποπομπή της ΛΑΕ από τον ΣΥΡΙΖΑ,
επειδή αρνήθηκε να ψηφίσει μνημόνια. Την
απέκτησαν όμως μετά τις εκλογές την πλει-
οψηφία αυτή για το 3ο μνημόνιο με 222 βου-
λευτές απ’ τα μνημονιακά κόμματα, για την πα-
ραμονή μας στο ευρώ.

– Γιατί στη χώρα μας, οι δημόσιοι λειτουρ-

γοί, ότι και να ψηφίσουν, ή για τις πράξεις τους
ενοχοποιηθούν, δεν τιμωρούνται, απαλλάσ-
σονται και κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς
ήθος και ίχνος αυτοκριτικής.

Σήμερα, μετά την λεηλασία μας, συμφωνή-
θηκε λιτότητα μέχρι το 2060 από το πλεόνασμα
2% και από το 3,5% μέχρι το 2022. Ποσοστά που
δεν επιβλήθηκαν ποτέ σε χώρα μετά τον 2ο
παγκόσμιο πόλεμο. Αισιοδοξούν για το ματω-
μένο πλεόνασμα 4,2%, τους εξωδικαστικούς
συμβιβασμούς κλπ και προτείνουν για απο-
προσανατολισμό, ερωτηματολόγιο στους πο-
λίτες, για την τροποποίηση του συντάγματος
με βάρος στα καθήκοντα που Προέδρου της
Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή που το 36% των ελλήνων
βρίσκεται κάτω από το όριο φτώχειας [ΕΛ-
ΣΤΑΤ] το δημόσιο έσοδο το χειρίζονται οι ξέ-
νοι, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 1ης κατοι-
κίας επανέρχονται και η επιτροπεία εξαναγ-
κάζει τους Έλληνες να μην αισθάνονται ασφα-
λείς και ελεύθεροι.

Με το παράνομο και επονείδιστο χρέος να
αυξάνεται, με πολλούς ελεύθερους υπόλογους
από το παρελθόν. Που αν δεν διαγραφεί, ούτε
αποπληρώνεται, ούτε με προσιτό επιτόκιο αν-
τιμετωπίζεται, ούτε με παρατάσεις ξεπερνιέ-
ται, αφού θα το βρουν τα δισέγγονά μας.

Με την ανεργία πρώτο πρόβλημα, αλλά να
την επιδεινώνουν οι απολύσεις των συμβασι-
ούχων και στο ποσοστό της, να μην υπολογί-
ζεται το ότι μια θέση μοιράζεται σε πολλές, ού-
τε οι 600 χιλ. φυγάδες στο εξωτερικό το κα-
λύτερο δυναμικό της χώρας μας. Μαζί με το
ερώτημα: Ποιος είναι πιο τυχερός; Ο άνεργος,
ή αυτός που εργάζεται και δεν πληρώνεται;

Με τις πολυαναμενόμενες επενδύσεις που
δεν γίνονται [η εκπόρνευση του δημόσιου
πλούτου για 99 χρόνια δεν είναι επένδυση] όχι
από την γραφειοκρατία και την υψηλή φορο-
λογία, αλλά γιατί το75% της παραγωγής της θα
πρέπει να καταναλωθεί εγχώρια. Αλλά από

ποιους και με τι εισόδημα θα γίνει αυτό;
Με τους δανειστές, την ΕΚΤ, την ΤτΕ και τις

συστημικές τράπεζες να έχουν κλειστές τις
βάνες χρηματοδότησης, να εκβιάζουν για πε-
ρισσότερα λουκέτα, προγράμματα λιτότητας
και ανεργία, αφού λόγω ευρώ έχει απαγορευ-
τεί η ρευστότητα και το εκδοτικό μας δικαίω-
μα, επιβάλλοντας έτσι τη θέση τους οι τραπε-
ζίτες της Βασιλείας της Ελβετίας, με το αβαν-
ταδόρικο και κερδοσκοπικό αυτό εργαλείο.

Με την συμβιβασμένη πλειοψηφία της
ΓΣΣΕ να οργανώνει ημερίδα για την οικονομία
και με εισηγητές τους: Τσακαλώτο, Στουρνάρα
κλπ και να την αναβάλλει λόγω ξεσηκωμού
του κόσμου. Και να αδημονούν κάποιοι, να έρ-
θουν οι προηγούμενοι να συνεχίσουν το έργο
που δεν πρόλαβαν τότε να τελειώσουν, γιατί
πιστεύουν, ότι τα ξένα αφεντικά μας θα μας
φερθούν τότε καλύτερα.

Με μια αόριστη προβολή στη διόρθωση των
οικονομικών, χωρίς την άδεια των δανειστών.
Και τα προβλήματα αφού ήρθαν για να μεί-
νουν, ισχύει το: Φύγετε εσείς να συνεχίσουμε
εμείς το βασανισμό του κόσμου. Για να ξοφλά-
με δανειζόμενοι μόνο τους τόκους και οι ξένοι
όταν δηλώνουν ότι η Ελλάδα πάει πολύ καλά,
να το εννοούν μόνο για τον εαυτό τους.

Νυν και τέως κυβερνώντες, προσκυνημέ-
νοι κατά τον Γέρο του Μοριά, δεν ανήκουν
στις γενιές της άρνησης που έχει ανάγκη η
εποχή και ο τόπος μας. Δεν έχουν σχέση με
εκείνους που ιστορικά τα έβαλαν με όσους
επιχείρησαν να βλάψουν το Λαό μας. Και ενώ
αντιστάθηκαν τότε, τον κράτησαν ζωντανό,
υπερήφανο και όρθιο απέναντι στη σκλαβιά,
στη κατοχή και στην επιτροπεία. Οι δε ηγεσίες
σήμερα, αποδείχτηκαν χρήσιμες μόνο για τον
εαυτό τους. Δεν ταιριάζουν στο Λαό μας αφού
τον προδίδουν, τον ταπεινώνουν τον φτωχαί-
νουν και τον αγανακτούν. Και αν μας έλλειπαν,
δεν θα θρηνούσαμε σήμερα το χάλι αυτό στη
χώρα μας.
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Η αισιοδοξία για πολιτική επένδυση

Του Βασίλη Δαμιανού
μέλους της διοίκησης 

της ΠΟΣ-ΔΕΗ

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥν ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗνΩΣΕΙΣ

Με αρχηγό και καθοδηγητή τον ακούραστο Ηλία Πίτσικα και
τους εθελοντές συνεργάτες του, άνοιξε και φέτος τις πύλες
του το «Χαρούμενο Χωριό» στη Βαρυμπόμπη για να δεχτεί

και να φιλοξενήσει τα παιδιά των εργαζομένων της Εταιρείας. Το
Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ ευχαριστεί τον Ηλία για την προ-
σφορά του αυτή και του εύχεται να έχει υγεία και διάθεση για προ-
σφορά. Για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, δημοσιεύουμε
ευχαρίστως την επιστολή των φίλων του χαρούμενου χωριού που
απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους γονείς και κατασκηνωτές.
Αγαπημένο μας παιδί,

Η κατασκήνωση στη Βαρυμπόμπη λειτούργησε για πρώτη φορά
το καλοκαίρι του 1947 με σκηνές. Βασικό μέλημα των υπεύθυνων
και των δημιουργών της ήταν η ψυχαγωγία των παιδιών σε συν-
δυασμό με την καλή διατροφή και την υγιεινή διαβίωση στον κα-
θαρό αέρα της εξοχής. Από το 1950, με την κατασκευή των μόνιμων
εγκαταστάσεων από την εταιρεία ΕΗΣ (σήμερα ΣΤΑ.ΣΥ.), η κατα-
σκήνωση συνέχισε να λειτουργεί αδιαλείπτως με την ίδια μορφή
και τους ίδιους σκοπούς. Προσωπικότητες που καθόρισαν την παι-
δαγωγική κατεύθυνση της κατασκήνωσης και λειτούργησαν προς
αυτήν ήταν για πολλά καλοκαίρια η Ειρήνη Ζολώτα-Τζιρά και ο Λά-
κης Κουρετζής (Μπαλού).

Η κατασκήνωση Χαρούμενο Χωριό στα 68 καλοκαίρια συνε-
χούς λειτουργίας της προσπάθησε να σεβαστεί το φυσικό της πε-
ριβάλλον και να θέσει ως προτεραιότητα τα παιχνίδια στη φύση,
τη συνεργασία, την άμιλλα και τη δημιουργικότητα. Τα χιλιάδες
παιδιά, οι νέες και οι νέοι που έζησαν στην κατασκήνωση, είχαν
και έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εξαιρετικές εμπειρίες μέσω
της συμμετοχής τους στις ποικίλες αθλητικές, περιβαλλοντικές
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως:
• θεατρικό παιχνίδι
• θέατρο
• χορός
• αθλοπαιδιές
• πεζοπορία στη φύση
• εικαστικά
• μουσική
• παραγωγή ταινιών μικρού μήκους

Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που απέκτησαν πολλά παιδιά στο
Χαρούμενο Χωριό στάθηκαν καθοριστικές στη μετέπειτα πορεία
της ζωής τους, ενώ παράλληλα γεννήθηκαν πολύτιμες και μακρο-
χρόνιες φιλίες.

Σήμερα η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. συνεχίζει τη λειτουργία της κατασκή-
νωσής της με την υποστήριξη των Φίλων του Χαρούμενου Χωριού
και την ενθουσιώδη, εθελοντική συμμετοχή πολλών ομαδαρχών,
που στην πλειοψηφία τους υπήρξαν κατασκηνωτές στο Χαρούμενο
Χωριό, με συντονιστή και αρχηγό τον Ηλία Πίτσικα.

Το καλοκαίρι του 2017, το κτίριο-κόσμημα του Εμμανουήλ Βου-
ρέκα θα φιλοξενήσει σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο 100 κατα-
σκηνωτές. Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου θα φιλοξενη-
θούν κατασκηνωτές άνω των 16 ετών, που θέλουν να είναι μέλη
της αυτοδιαχειριζόμενης σχολής στελεχών.

Οι Φίλοι του Χαρούμενου Χωριού ευχαριστούμε τη ΣΤΑ.ΣΥ.
Α.Ε. και τα Σωματεία Εργαζομένων της Εταιρείας για της συνέχιση
της λειτουργίας της ιστορικής κατασκήνωσης.

Στην κατασκήνωση είμαστε όλοι μια ομάδα. Ό,τι υπάρχει ή δια-
τίθεται ανήκει σε όλους μας.
• Θα πρέπει να είσαι ευγενικός με όλα τα παιδιά, να φροντίζεις

να είσαι καθαρός, να προσέχεις να μη χάνεις τα πράγματά σου
και βέβαια να προσέχεις να μη χτυπήσεις.

• Εάν κάτι σε στενοχωρήσει, θα πρέπει να το κουβεντιάσεις αμέ-
σως με τους ομαδάρχες σου και τον αρχηγό.

• Το φαγητό θα είναι καλομαγειρεμένο, αλλά δε θα τρώμε κάθε
μέρα σουβλάκι και πατάτες τηγανητές.

• Μην ξεχνάς ότι θα υπάρχει και επισκεπτήριο. Μαζί σου μη φέ-

ρεις περισσότερα πράγματα απ’ όσα θα χρειαστείς και βέβαια
να μην έχουν ιδιαίτερη αξία.

• Αυτές τις είκοσι ημέρες, εκτός από τους ομαδάρχες που θα εί-
ναι διαρκώς δίπλα σου, θα υπάρχουν και αρκετοί εργαζόμενοι
που θα φροντίζουν καθημερινά για την υγιεινή, την καθαριό-
τητα και τη φύλαξη των κατασκηνωτικών χώρων, αλλά και για
την υγεία και τη σωστή διατροφή σου.

Καλό καλοκαίρι!

Ημερομηνίες Κατασκηνωτικών Περιόδων
Α΄ Περίοδος

(παιδιά ηλικίας 6-12 ετών) 20 μέρες
Σάββατο 24 Ιουνίου 08:00 – 09:00 Άφιξη
Τετάρτη 28 Ιουνίου 18:00 – 20:00 Επισκεπτήριο
Τετάρτη 5 Ιουλίου 18:00 – 20:00 Επισκεπτήριο
Πέμπτη 13 Ιουλίου 18:30 – 20:30 Γιορτή Λήξης

Β΄ Περίοδος
(παιδιά ηλικίας 6-15 ετών) 20 μέρες

Σάββατο 15 Ιουλίου 08:00 – 09:00 Άφιξη
Τετάρτη 19 Ιουλίου 18:00 – 20:00 Επισκεπτήριο
Τετάρτη 26 Ιουλίου 18:00 – 20:00 Επισκεπτήριο
Πέμπτη 3 Αυγούστου 19:00 Γιορτή Λήξης 

Συναντήσεις
για γονείς και παιδιά στην κατασκήνωση
Κυριακή 14 Μαΐου 11:30 – 14:30
Τετάρτη 21 Ιουνίου 18:00 – 20:00

Επίσης:
Κυριακή 2 Ιουλίου 19:30
Ημέρα του Κατασκηνωτή
Η κατασκήνωση θα υποδεχτεί παλαιούς και νέους κατασκηνω-

τές και ομαδάρχες.
Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 19:30
Γιορτή λήξης κατασκηνωτικής περιόδου 2017
Μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση με τη συμμετοχή παιδιών,

ομαδαρχών και γονέων.

Λειτουργία γραφείου:
“Φίλοι του Χαρούμενου Χωριού”
Α.Μ.Κ.Ε.
Από 10/5 – 19/6
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
12:00 – 16:00
Ομήρου 20, Αθήνα, 210 3632059

Διεύθυνση κατασκήνωσης:
Πευκών και Πλατάνων, Βαρυμπόμπη
Τηλέφωνα επικοινωνίας γραφείου
κατασκήνωσης για τους γονείς:
210 8169457, 210 8169684
E-mail: info@charoumenochorio.gr
URL: www.charoumenochorio.gr

Πληροφορίες και αιτήσεις:
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1 Ιουνίου Στο κοιμητήριο του Αργουλιδά στα Χανιά ενταφιά-
στηκε σήμερα η σωρός του Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη.

1 Ιουνίου Τρομοκρατικό χτύπημα δίπλα από τη Γερμανική
Πρεσβεία στην Καμπούλ του Αφγανιστάν με παγι-
δευμένο αυτοκίνητο. 90 νεκροί – 400 τραυματίες.

1 Ιουνίου Ο Σοσιαλδημοκράτης ΖΟΡΑΝ ΖΑΕΦ εξελέγη
Πρωθυπουργός των Σκοπίων.

2 Ιουνίου Με απόφαση του Προέδρου ΤΡΑΜΠ οι ΗΠΑ απο-
χωρούν από τη συνθήκη των Παρισίων για την κλι-
ματική αλλαγή.

3 Ιουνίου Επίθεση ενόπλου σε καζίνο στη Μανίλα. 37 νεκροί
– 54 τραυματίες. 

3 Ιουνίου Διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο. 7 νε-
κροί – 48 τραυματίες. Νεκροί και οι τρεις τρομο-
κράτες.

3 Ιουνίου Από πανικό προκλήθηκε αναστάτωση στην κεν-
τρική πλατεία του Τορίνο στο πλήθος που παρα-
κολουθούσε τον αγώνα Γιουβέντους-Ρεάλ. Χιλιά-
δες οι τραυματίες.

3 Ιουνίου Πρωταθλήτρια Ευρώπης η ΡΕΑΛ νίκησε τη Γιου-
βέντους 4-1 σε γήπεδο της Ουαλίας.

6 Ιουνίου Άρχισαν οι Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις.
7 Ιουνίου Τρομοκρατικό χτύπημα στην Τεχεράνη. Ομάδα

ενόπλων εισέβαλε στο Κοινοβούλιο.
7 Ιουνίου Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ανάπτυξη 1,1% για το 2017.
7 Ιουνίου Πολιτικό μνημόσυνο στη βουλή για τον Κωνσταν-

τίνο Μητσοτάκη.
8 Ιουνίου Βουλευτικές εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία. Το

συντηρητικό κόμμα της κ. Τερέζα Μέι έχασε την
αυτοδυναμία – Άνοδος των Εργατικών.

8 Ιουνίου 11χρονος μαθητής έπεσε νεκρός από αδέσποτη
σφαίρα στον προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου
στο Μενίδι. 

10 Ιουνίου Διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία του
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπου-
λου.

10 Ιουνίου Μεγάλη καθίζηση στα ορυχεία Αμύνταιου της
Φλώρινας. Εκκενώθηκε το χωριό Ανάργυροι.

10 Ιουνίου Και νέα επεισόδια στο κράτος των Εξαρχείων από
τους αναρχικούς, το φαινόμενο αυτό επαναλαμ-
βάνεται κάθε σαββατοκύριακο.

11 Ιουνίου Πρώτος γύρος βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.
Προηγείται το κόμμα του Προέδρου Μακρόν.

11 Ιουνίου Δημοτικές εκλογές στην Ιταλία.
11 Ιουνίου Άγνωστοι προξένησαν ζημιές στα ακυρωτικά μη-

χανήματα στο σταθμό Κεραμεικός.
11 Ιουνίου Πρωταθλητής στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Κέρ-

δισε στον πέμπτο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας τον Ολυμπιακό.

12 Ιουνίου Ισχυρός σεισμός 6,3 ρίχτερ στο βόρειο Αιγαίο. Πολ-
λές ζημιές στη Λέσβο. 1 νεκρή - 25 τραυματίες.

12 Ιουνίου Στην Αθήνα για διαβουλεύσεις με την ελληνική
κυβέρνηση ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών
Μπρινό Λεμέρ.

14 Ιουνίου Ολοκληρωτική καταστροφή από φωτιά 24όροφης
πολυκατοικίας στο δυτικό Λονδίνο. Πολλοί οι νε-
κροί.

14 Ιουνίου Τριάντα χρόνια από την κατάκτηση του Πανευρω-
παϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ από την Ελλάδα,
νίκησε στην παράταση τη Ρωσία 103-101.

14 Ιουνίου Ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Ντιμιτρόφ
στην Αθήνα για διαβουλεύσεις με τον Έλληνα ομό-
λογό του.

15 Ιουνίου Πάρθηκε απόφαση για τη δεύτερη αξιολόγηση του
ελληνικού χρέους εκ το μη ένα 8,5 δις και πολλές
υποσχέσεις για το μέλλον. 

16 Ιουνίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην
Καγκελάριος της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ.

17-18 Ιουνίου Μεγάλες πυρκαγιές κατέκαψαν την κεντρική Πορ-
τογαλία. 62 νεκροί – πολλοί τραυματίες.

17-18 Ιουνίου Σφοδρές χαλαζοπτώσεις και πλημμύρες σε Θεσ-
σαλία και Αργολίδα κατέστρεψαν τη γεωργική πα-
ραγωγή.

18 Ιουνίου Β΄ γύρος βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Νι-
κητής ο Πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν.

19 Ιουνίου Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Γκιλτιρίμ στην Αθήνα.
Επίσημη επίσκεψη για διαβουλεύσεις.

19 Ιουνίου Απετράπη τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία, νε-
κρός ο δράστης.

19 Ιουνίου Φορτηγό έπεσε πάνω σε πιστούς μουσουλμάνους
σε τέμενος στο Λονδίνο. Ένας νεκρός – 10 τραυ-
ματίες.

20 Ιουνίου Εξουδετερώθηκε επίδοξος καμικάζι με βαλίτσα
γεμάτη φιάλες και καρφιά στον κεντρικό σιδηρο-
δρομικό σταθμό των Βρυξελλών, νεκρός ο δρά-
στης.

21 Ιουνίου Παραιτήθηκαν 4 υπουργοί στη Γαλλία.
23 Ιουνίου Πτώση ψεκαστικού ελικοπτέρου στον Σχοινιά.

Χτύπησε σε ηλεκτροφόρα καλώδια. 2 νεκροί –
ένας τραυματίας.

24 Ιουνίου Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στην επαρχία
της νοτιοδυτικής Κίνας. Πάνω από 20 νεκροί – 100
και πλέον αγνοούμενοι.

24 Ιουνίου Βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα ανετράπη και
έπιασε φωτιά στο Πακιστάν. 120 νεκροί – πάνω
από 150 τραυματίες.

25 Ιουνίου Βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία. Νικητής με
51% ο Πρωθυπουργός ΕΝΤΙ ΡΑΜΠ.

26 Ιουνίου Μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει δάση στη νότια Ισπα-
νία.

28 Ιουνίου 2015 – 28 Ιουνίου 2017  Δύο χρόνια κάπιταλ κοντρόλ.
28 Ιουνίου Υπερψηφίστηκε από τη γερμανική βουλή η εκτα-

μίευση της δόσης στην Ελλάδα.
29 Ιουνίου Χολέρα πλήττει την Υεμένη - 1500 νεκροί.
29 Ιουνίου Μετά από 11 ημέρες κινητοποιήσεων που είχαν οι

εργαζόμενοι στην καθαριότητα ζητώντας τη μονι-
μοποίησή τους, αποφάσισαν να αρχίσουν την απο-
κομιδή των σκουπιδιών.

29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου  Ο πρώτος μεγάλος καύσωνας της χρονιάς.
Στους 45 με 46 βαθμούς Κελσίου η θερμο-
κρασία σε πολλά μέρη της Ελλάδας. 

29 Ιουνίου Παραμένει το άβατο στα Εξάρχεια με τα γνωστά
πλέον επεισόδια.

29 Ιουνίου Απαγορεύτηκε η συγκέντρωση των αστυνομικών
στην πλατεία Εξαρχείων.

30 Ιουνίου Στους 45ο Κελσίου η θερμοκρασία.
30 Ιουνίου Σφοδρές συγκρούσεις στη διάρκεια αντικυβερνη-

τικών διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις της Βραζι-
λίας.

30 Ιουνίου Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Λουκάς Πα-
παδήμος.

30 Ιουνίου Η Τράπεζα Ελλάδος προειδοποιεί για τέταρτο μνη-
μόνιο.

1 Ιουλίου 5 νεκροί από τον καύσωνα στη Βουλγαρία.
2 Ιουλίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μίνωας

Κυριακού ιδιοκτήτης του ΑΝΤ1.
2 Ιουλίου Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη

Βενεζουέλα. 89 νεκροί μέχρι σήμερα.
2 Ιουλίου Τρομοκρατικό χτύπημα στη Βαγδάτη της Συρίας.

19 νεκροί – πολλοί τραυματίες από ανατίναξη αυ-
τοκίνητου με πυρομαχικά.

2 Ιουλίου Καταστροφικές φωτιές στην ανατολική Μάνη.
3 Ιουλίου Τουριστικό λεωφορείο στη Γερμανία έπεσε πάνω

σε νταλίκα. 19 νεκροί – πολλοί τραυματίες.
4 Ιουλίου Πύραυλος εκτοξεύθηκε από τη Βόρεια Κορέα και

έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Ιαπωνίας.
4 Ιουλίου Νέα επίθεση υπουργού Πολάκη κατά του ΣτΕ.
5 Ιουλίου 2015 - 5 Ιουλίου 2017  Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το

δημοψήφισμα.
5 Ιουλίου Ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Αίγινας. Υδροφό-

ρος έπεσε πάνω σε αλιευτικό, δύο νεκροί από το
αλιευτικό σκάφος.

5 Ιουλίου Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Πο-
λωνία.

5 Ιουλίου Επεστράφησαν τα μηχανήματα που είχαν κλαπεί
από το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

5 Ιουλίου Συνελήφθηκε 55χρονος συνταξιούχος αστυνομι-
κός με την κατηγορία ότι ταχυδρομούσε φακέλους
με σφαίρες.

7 Ιουλίου Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα εισήχθη ο Πρωθυπουργός
κ. Αλέξης Τσίπρας για χειρουργική επέμβαση κή-
λης. Πήρε εξιτήριο την επομένη.

7 Ιουλίου Ναυάγιο στις συνομιλίες για το κυπριακό στην Ελ-
βετία.

7 Ιουλίου Αμερικανός πολίτης ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
σε μπαρ στον Λαγανά της Ζακύνθου.

7 Ιουλίου Κατέρρευσε 4οροφη πολυκατοικία στη Νάπολη. 8
νεκροί.

7-8 Ιουλίου Σύνοδος κορυφής G20 στο Αμβούργο με 100 χι-
λιάδες διαδηλωτές. Πολλές καταστροφές – συλ-

λήψεις και τραυματισμοί αστυνομικών.
9 Ιουλίου 16 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι από πλημ-

μύρες σε επαρχία της Ιαπωνίας.
10 Ιουλίου 180 πυρκαγιές καίνε δάση στον Καναδά.
10 Ιουλίου μετά από 3 χρόνια κατοχής από τους τζιχαντιστές

απελευθερώθηκε η Μοσούλη.
10 Ιουλίου Τραγωδία στα Χανιά Κρήτης. 85χρονος σκότωσε

τον υιό του νομίζοντας ότι είναι κλέφτης.
10 Ιουλίου Εξαρθρώθηκε σπείρα νονών της νύχτας, 19 οι

συλληφθέντες.
10 Ιουλίου Σφοδρά επεισόδια στο κέντρο υποδοχής προσφύ-

γων Μόρια στη Λέσβο.
11 Ιουλίου Μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε

στις ΗΠΑ. 16 οι νεκροί.
11 Ιουλίου Διορισμός της κ. Βασιλικής Θάνου επικεφαλής

του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού.
12 Ιουλίου Ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνεδριακό κέν-

τρο της Κοζάνης. Δημιουργήθηκαν εκτεταμένα
επεισόδια.

12 Ιουλίου Ξεκίνησαν οι εργασίες ερευνητικής γεώτρησης
στην Κυπριακή ΑΟΖ.

12 Ιουλίου Λίστα με νέα μέτρα του Δ.Ν.Τ. για να συμμετάσχει
στο πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονο-
μίας.

13 Ιουλίου Τριήμερο με καύσωνα στην Ελλάδα.
13 Ιουλίου Τριμερής σύσκεψη Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγα-

ρίας στη Θεσσαλονίκη.
13 Ιουλίου Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εισαγωγής κοκαΐνης από

τη Λατινική Αμερική. Συμμετείχαν και πολλοί Έλ-
ληνες.

14 Ιουλίου Για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της Γαλλίας
ο Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί ηγέτες άλλων χω-
ρών.

14 Ιουλίου Επίτιμος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ο Πρό-
εδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

14 Ιουλίου Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας στη Χαλκί-
δα. Επικεφαλής ήταν Διευθυντής και Υποδιευθύν-
τρια Τραπέζης.

14 Ιουλίου Στις φυλακές Κορυδαλλού απεβίωσε ο έγκλει-
στος Παύλος Ψωμιάδης 78 ετών γνωστός από το
σκάνδαλο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

15 Ιουλίου Αιματηρά επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη
Σενεγάλη. 8 νεκροί – 49 τραυματίες.

16 Ιουλίου Το πρώτο πλοίο καταμαράν που κινείται με ηλιακή
και αιολική ενέργεια ξεκίνησε το ταξίδι του από
το Παρίσι. Θα κάνει το γύρο του κόσμου σε 6 χρό-
νια.

16 Ιουλίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων ο πεζο-
γράφος και θεατρικός συγγραφέας Κώστας
Μουρσελάς.

16 Ιουλίου Πλημμύρες στη Χαλκιδική, πολλές ζημιές.
16 Ιουλίου Κεραυνός σκότωσε κτηνοτρόφο στην Αμφιλοχία.
17 Ιουλίου Μασκοφόροι διαδηλωτές προκάλεσαν σοβαρές

ζημιές σε 64 καταστήματα στην Ερμού μετά την
απόφαση μη αποφυλάκισης της Ηριάννας.

17-19 Ιουλίου Για τρεις ημέρες οι αναρχικοί αλωνίζουν το κέν-
τρο της Αθήνας καταστρέφοντας ανενόχλητοι.

18-19 Ιουλίου Δράση ανέλαβε και ο Ρουβίκωνος με την εισβολή
του στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταστρο-
φές στο Δημαρχείο Ζωγράφου.

20 Ιουλίου Σοβαρή κρίση στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας.
Ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία εξέδωσε το
γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

20 Ιουλίου Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε αίτηση
για άρση του βουλεύματος απαλλαγής του πρώην
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου.

20 Ιουλίου Στις Άλπεις κάτω από τους πάγους βρέθηκε θα-
μένο μετά από 75 χρόνια ένα ανδρόγυνο.

20 Ιουλίου Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας Μάριου Ντράγκι. «Για να είναι επι-
τυχημένη η πορεία της ελληνικής οικονομίας
πρέπει να γίνει καλή εφαρμογή του προγράμμα-
τος».

21 Ιουλίου Σεισμός 6,6 ρίχτερ στην Κω. 2 νεκροί – 115 τραυ-
ματίες (7 σοβαρά) – μεγάλες ζημιές.

Ειδήσεις  με λίγα λόγια
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Μέρος 13ο

Το 1928 είναι χρόνος σημαντικός για τους Ε.Η.Σ. Στις 7 Ια-
νουαρίου γίνεται η κατάθεση του θεμελίου λίθου του νέου
σταθμού στης Ομονοίας. Τούτη τη φορά δεν πρόκειται για
οποιοδήποτε σταθμό. Είναι ο Σταθμός. Και είναι στην καρδιά
της Αθήνας. Οι Ε.Η.Σ. έχουν φιλοδοξίες. Το νέο έργο τους θα
ανεβάση τη στάθμη του σύγχρονου πολιτισμού της Αθήνας.
Τα σχέδια τα έχουν ελέγξει προσεκτικά και έχουν επιδοκι-
μάσει οι αρμόδιοι. Όλοι τώρα περιμένουν πότε θ’ αρχίσουν
τα έργα, πότε θα παραδοθή ο νέος σταθμός, κόσμημα της
πρωτεύουσας, στους Αθηναίους.

Είναι μία όμορφη ηλιόλουστη ημέρα η 7η Ιανουαρίου του
1928. Η Ομόνοια είναι σκαμμένη βαθιά και είναι στολισμένη
με σημαίες και μυρτιές. Έχουν στηθή εξέδρες. Από εκεί θα
παρακολουθήσουν οι καλεσμένοι την τελετή που θα γίνη για
τν κατάθεση του θεμελίου λίθου. Λίγο πιο πέρα από τις εξέ-
δρες είναι τοποθετημένη μια επιγραφή που λέει:

«Επί Υπουργού της Συγκοινωνίας Ιωάννου Μεταξά, Δη-
μάρχου Αθηνών Σπύρου Πάτση, Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου Ε.Η.Σ. Ιωάννου Α. Δροσοπούλου και Διευθυντού
Ε.Η.Σ. Αλεξάνδρου Κ. Βλάγκαλη, ετέθη ο θεμέλιος λίθος του
έργου τούτου τη 7η Ιανουαρίου 1928».

Από το πρωί έχει συγκεντρωθή γύρω από την πλατεία κό-
σμος που περιμένει να ιδή τους επισήμους, τη διοίκηση των
Ε.Η.Σ., τους καλεσμένους. Αστυνομικοί τηρούν την τάξη. Από
τις 10:30 αρχίζουν να καταφθάνουν οι καλεσμένοι, κύριοι,
κυρίες, δεσποινίδες. Η αμφίεση τους διαφέρει πολύ από
εκείνη των άλλων που ήταν στα εγκαίνια του «από Αθηνών
εις Πειραιά σιδηροδρόμου», πριν από 59 χρόνια. Ούτε κρι-
νολίνα, ούτε φτερά, ούτε φανταχτερές στολές, ούτε άμαξες
με όμορφα εγγλέζικα άλογα. Είναι η εποχή του τσάρλεστον,
με τα κοντά φορέματα, τα στρογγυλά καπέλα, τα μαραμπού,
είναι η εποχή του αυτοκινήτου.

Στις 11 έρχονται οι επίσημοι, ο Υπουργός της Συγκοινωνίας
Ι. Μεταξάς, οι Δήμαρχοι Αθηνών και Πειραιώς, ο Διοικητής
της Εθνικής Τραπέζης Αλ. Διομήδης, ο Διευθυντής του τμή-
ματος σιδηροδρόμων Μπένσης, ο Διευθυντής δημοσίων έρ-
γων του Υπουργείου Συγκοινωνίας Οικονόμος. Τους υποδέ-
χονται ο Ι. Δροσόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. των Ε.Η.Σ., ο Αλ.
Βλάγκαλης και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Οι επίσημοι παίρνουν τη θέση τους και αρχίζει ο αγιασμός.
Χοροστατεί ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσό-
στομος, περιστοιχισμένος από πολλούς ιερείς. Μόλις τελεί-
ωσε ο αγιασμός, μόλις ραντίστηκε η πλάκα του θεμελίου λί-
θους, έλαβε τον λόγο ο Ι. Δροσόπουλος. 

Ο Πρόεδρος των Ε.Η.Σ. ευχαρίστησε πρώτα την Κυβέρνηση
για την κατανόηση της σημασίας του έργου, ετόνισε τη σπου-
δαιότητα του νέου σταθμού και ύστερα έκαμε μία σύντομη
αναδρομή στην ιστορία του Σ.Α.Π. Είπε γεια τα πρώτα δρομο-
λόγια, που ήταν μόνον 8 ή 12 την ημέρα, ανάλογα με την επο-
χή. Μίλησε για το χτυποκάρδι που είχαν οι πρώτοι τεχνικοί
για την καλή εκτέλεση του δρομολογίου, υπενθύμισε τους
Άγγλους κατασκευαστές, που παρακολουθούσαν με το τη-
λεσκόπιο από τον πύργο του Θησείου την πορεία του συρμού,
και συνέχισε:

«Παρ’ όλον τούτο, και άνευ της σημερινής πλήρους ωρι-
μότητος αυτού, το σιδηροδρομικόν εκείνο έμβρυον, οφείλει
τις να αναγνωρίση, ότι απέβη ο πρώτος φορεύς πολιτισμού
και εν ταύτω ο πρώτος συντελεστής του οικισμού του Νέου
Φαλήρου, το οποίον απετέλει κατά την εποχήν εκείνην νο-
σογόνον, λόγω των ελών, και ακατοίκητον έκτασιν, συχνα-
ζομένην μόνον κατά το θέρος υπό των λουομένων.

»Η μεταβολή του σχεδίου της σιδηροδρομικής γραμμής,
ήτις κατά το πρώτον τμήμα αυτής συνέδεε αρχικώς τον Πει-
ραιά μετά των Αθηνών παραλλήλως της αμαξιτής οδού, ενε-
κρίθη τον Μάρτιον του 1869, το δε σχέδιον του πρώτου εν
Φαλήρω σιδηροδρομικού σταθμού κατά τον Φεβρουάριον του
1870. Αλλά η υπό της αγγλικής εταιρείας εκεμετάλλευσις
δεν παρετάθη πέραν της εξαετίας…»

Εξήγησε κατόπιν πως άλλαξε χέρια ο σιδηρόδρομος και
πως έφθασε να ονομασθή Σ.Α.Π. και ύστερα αναφέρθηκε
στην εξέλιξη της συγκοινωνίας:

«Τρεις ούτω όλαι διακεκριμέναι απ’ αλλήλων περίοδοι
χαρακτηρίζουσι την ιστορίαν του πρεσβυγενούς τούτου σι-
δηροδρόμου. Πρώτη περίοδος μέχρι της ημέρας καθ’ ην κα-
τεσκευάσθη η εν χρήσει ήδη υπόγειος σήραγξ από του Θη-
σείου μέχρι την Ομονοίας και συνεχωνεύθη η εταιρεία του
σιδηροδρόμου μετά της Εταιρείας Προεκτάσεως. Δευτέρα η
περίοδος μέχρι της στιγμής καθ’ ην μετεβλήθη δια της συμ-
βάσεως του 1901 η δι’ ατμού έλξις και εγένετο ούτος ηλε-
κτροκίνητος. Τρίτη δε, τέλος, η εγκαινιασθείσα δια της προ-

σφάτου συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και μεταφο-
ρών. Προϊόν ταύτης είναι η υπό κατασκευήν νέα αυτή σήραγξ.
Προϊόν επίσης αυτής η κατασκευή υπογείου σταθμού εν Νέω
Φαλήρω η επέκτασις της γραμμής μέχρι Περάματος, η ανέ-
γερσις του νέου μεγάρου του σιδηροδρομικού σταθμού εν
Πειραιεί και η οικοδόμησις σταθμού εν Καλλιθέα. Τέλος, προ-
ϊόν αυτής είναι η παρασκευαζομένη ηλεκτροκίνησις των σι-
δηροδρόμων απ’ Αθηνών μέχρι Κηφισιάς, η πλήρης εντός
ολίγων μηνών μεταβολή και βελτίωσις των φωτισμών των
δύο πόλεων και η ενίσχυσις της ηλεκτρικής δυνάμεως δια
την μικράν και μεγάλην βιομηχανίαν και η εν η θέσει ιστά-
μεθα κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και με-
γάλου υπογείου ηλεκτρικού υποσταθμού ταυτοχρόνως. Τα
έργα ταύτα, όσον και αν είναι μεγάλα, δεν αποτελούσι βε-
βαίως την τελευταίαν λέξιν του συγκοινωνιακού προγράμ-
ματος της πρωτευούσης, το οποίον θα εξελιχθή κατά τας
ανάγκας τας οποίας θα δημιουργήση αυτή η εξέλιξις της
προόδου των Αθηνών και το επιφυλασσόμενον εις την πόλιν
λαμπρόστατον μέλλον. 

»Υπό τους οιωνούς όμως τούτους, παρακαλούμεν τον κ.
Υπουργόν της Συγκοινωνίας, όπως ευαρεστηθή και θέση σή-
μερον τον θεμέλιον λίθον ενός έργου, το οποίον θα επιζήση
ημών και το οποίον θα μαρτυρή εις την γενεάν, ήτις θα μας
ακολουθήση, ότι παρ’ όλας τας επί μικροίς αδίκους ή βασί-
μους μεμψιμοιρίας και τας περιπετείας της εποχής ημών, η
εποχή αυτή ουδόλως ηδράνησεν, αλλ’ υπήρξε γόνιμος εις
έργα μεγάλα και παραγωγικά, των οποίων η συμπλήρωσις
και επέκτασις ανήκει εις αυτήν πλέον.»

Μετά τον κ. Δροσόπουλο μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο
Σπύρος Πάτσης. Ο Δήμαρχος, με το όμορφο παράστημα και
με τη βροντερή φωνή, που θα θυμούνται όλοι οι παλιότεροι,
αναφέρθηκε στη σημασία του έργου, οραματίσθηκε το λαμ-
πρό μέλλον των Ε.Η.Σ. που επροίκιζαν την Αθήνα με τον νέο
σταθμό, εφάμιλλο των ευρωπαϊκών, είπε για την οδό 3ης Σε-
πτεμβρίου που έμελλε να γίνη κάποτε μια ωραία ασφαλτο-
στρωμένη λεωφόρος και κατέληξε:

«Μέχρις ότου όμως γίνουν ταύτα, θα μου επιτραπή να συ-
στήσω στους αγαπητούς συμπολίτες μας, αντί να συνοδεύουν
με πικρόχολα σχόλια τα μεγάλα τούτα έργα, να ενθυμούνται
τα ωραία λόγια που είπεν ο ευσεβής Αινείας, όταν έφθασε
εις το Φοινικικόν βασίλειον και αντίκρυσε την ωραίαν Τύρον
και τους Τυρίους όλους εργαζομένους μετά ζέσεως εις θε-
μελίωσιν ναών, θεάτρων, διαφόρων μεγάλων οικοδομημάτων
και άλλων έργων, απαραιτήτων δια την τότε καλήν εμφάνισιν
της πόλεως ταύτης: «Ω, σεις, ευδαίμονες Τύριοι, εις την πόλιν
των οποίων δεν εδρεύει αδράνεια, ή τα πάντα αποτελματούσα,
σας ζηλεύω� διότι σας βλέπω ότι με δραστηριότητα ακα-
ταπόνητον προσπαθείτε να δώσετε εις την πόλιν σας μίαν
νέαν ζωήν χαρούμενην και ευλογημένην και τοιαύτην, ώστε
αι επερχόμεναι γενεαί να σας ενθυμούνται μεθ’ υπερηφα-
νείας� και από τη θεάν μητέρα ου τώρα μίαν χάριν ζητώ:
Η νέα πόλις όπου θα στήσω τους Εφεστίους θεούς μου να
έχη πολίτας ωσάν τους Τυρίους, σταθερώς και καθ’ ημέραν
βαδίζοντας προς την πρόοδον.»

» Αυτά είπεν ο ευσεβής Αινείας. Ημείς δε ευτυχείς δια τα
συντελούμενα έργα εις την πρωτεύουσαν δεν έχομεν παρά
μόνον μίαν ευχήν: Ο πόθος της προόδου να μη παύση, παρά
μόνον όταν η Αθήνα γίνη ανταξία του ενδόξου παρελθόντος
και του ευρυτάτου μέλλοντος της…»

Μετά τον Δήμαρχο μίλησε ο Ι. Μεταξάς. Ο υπουργός ετό-
νισε τη χαρά του για το εγκαινιαζόμενο έργο, εθύμισε τις
διαμαρτυρίες και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει στην
αρχή η ιδέα της κατασκευής του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου,
σε πολλούς από τους κατοίκους της Αθήνας και του Πειραιά
την εποχή εκείνη, και ακόμη περισσότερο τον θόρυβο που
είχε γίνει για να μην ξεκινήση από την Ομόνοια, γιατί υπήρχε
φόβος για τη στερεότητα των σπιτιών στο μήκος της γραμμής,
και έλεγαν ότι ήταν προτιμότερο ν’ αρχίση από το Θησείο.

Και ο υπουργός συνέχισε: «Αναλόγους αντιδράσεις και
μεμψιμορίας συναντούν ατυχώς και σήμερον εις τον τόπον
μας διάφορα από τα σημαντικά έργα προόδου και πολιτισμού
εξ όσων προς διαφόρους ανάγκας, εκτελούνται σήμερον.
Αλλά είναι, φαίνεται, μοιραίον παρ’ ημίν να ακούωνται μεμ-
ψιμοιρίαι κατά την εκτέλεσιν έστω και σημαντικών έργων.

» Οπωσδήποτε πρέπει να αναγνωρισθή ότι η σημερινή γε-
νεά παρουσιάζεται πολύ πλέον πραγματοποιός και ολιγόλο-
γος από την περασμένην, η οποία εμαστίζετο από την πτω-
χείαν.

»Αύριον, κατέληξε, όταν μυριάδες όλαι Αθηναίων θα εγ-
κατασταθούν εις οικίας υγιεινάς και ευθηνάς εις την Κηφι-
σιάν και το Μαρούσι, χάρις εις την ηλεκτροκίνησιν της γραμ-
μής αυτής, τότε αι σημεριναί μεμψιμοιρίαι των αιωνίως πα-
ραπονουμένων θα φανούν εις τους ιδίους που τας διατυπώ-
νουν σήμερον άδικοι και αστείαι.»

Αφού τελείωσε τον λόγο του, που καλύφθηκε από χειρο-
κροτήματα, ο υπουργός κατέβηκε από την εξέδρα και τοπο-
θέτησε τον θεμέλιο λίθο. Η τελετή είχε λήξει.

Από την εφημερίδα «Έθνος» της 7 Ιανουαρίου 1928 μα-
θαίνουμε μερικές πληροφορίες για τα νέα έργα που άρχι-
σαν:

»Εις την κατασκευήν των σταθμών του ηλεκτρικού σιδη-
ροδρόμου Αθηνών-Κηφισιάς επί των πλατειών Ομονοίας και
Κυριακού ασχολούνται 350 εργάται. Ο αριθμός των εργατών
μέλλει να αυξηθή εν τη προόδω της εργασίας εις 700-800.
Το δε όλον έργον της εγκαταστάσεων του υπογείου σιδηρο-
δρόμου Αθηνών-Κηφισιάς θα συμπληρωθή εντός είκοσι μη-
νών από τούδε.

»Αμφότεροι οι σταθμοί θα κατασκευασθούν υπογείως,
παραδιδομένου μετά την κατασκευήν αυτών του σήμερον
αποκλεισθέντος χώρου των δύο πλατειών εις την κυκλοφο-
ρίαν των τροχοφόρων. Εις την κατασκευήν και την εν γένει
διαρρύθμισιν αμφοτέρων των σταθμών λαμβάνεται ως βάσις
όχι η σημερινή κίνησις της πόλεως, αλλά η σπουδαιοτάτη
επέκτασις αυτής εις το προσεχές και το απώτερον ακόμη
μέλλον.

» Ο διευθύνων τας εργασίας της κατασκευής των έργων
τούτων μας είπεν ότι ο υπόγειος σταθμός της Ομονοίας θα
είναι εις έκτασιν αντίστοιχος προς τους μεγαλυτέρους σταθ-
μούς των υπογείων σιδηροδρόμων των ευρωπαϊκών πρω-
τευουσών. Επί της πλατείας θα κατασκευασθούν τέσσαρες
είσοδοι προς κάθοδον προς τον σταθμόν. Μία προς την οδόν
Αθηνάς, ετέρα προς την οδόν Γ΄ Σεπτεμβρίου και δύο άλλαι
εις το μέσον της πλατείας.

» Ο σταθμός της Ομονοίας θα έχη μήκος εκατόν μέτρων
και πλάτος 27 μέτρων, ο δε σταθμός της πλατείας Κυριακού
θα έχη μήκος 100 μέτρων και πλάτος 14 μέτρων. Δύο μεγάλαι
και ωραίαι είσοδοι θα φέρουν προς το εσωτερικόν του σταθ-
μού της πλατείας Κυριακού, όπου εκτός των απαραιτήτων

«περρόν» δια την αναμονή του κοινού, θα υπάρχουν και δια-
μερίσματα δια την υπηρεσίαν των τραίνων, την πώλησιν ει-
σιτηρίων κλπ.

» Ο σταθμός της Ομονοίας θα έχη ανάλογα διαμερίσματα,
ευρύτερα, φυσικά, τινά των οποίων θα κατασκευασθούν εις
το μέσον του ύψους της επιφανείας της πλατείας προς τας
σιδηροδρομικάς γραμμάς…

» Η εργασία διεξάγεται εις αμφοτέρας τας πλατείας ταυ-
τοχρόνως. Ήδη η πλατεία της Ομονοίας έχει εκσκαφή ολό-
κληρος εις βάθος 6,5 μέτρων. Απομένει εκσκαφή εις βάθος
1,5 ακόμη μέτρων.»

Αλλά οι εκσκαφές αυτές και όλα τα έργα που άρχισαν εν-
τατικά για τη σήραγγα Ομονοίας-Βικτωρίας είχαν φέρει, όπως
ήταν φυσικό, κάποιαν αναστάτωση. Συγχρόνως είχαν δημι-
ουργήσει και αδικαιολόγητους φόβους για την υγεία του κοι-
νού, γιατί έτυχε τότε να μαστίζεται η Αθήνα από τον δάγκειο
πυρετό. Πολλοί πίστευαν ότι την επιδημία την προκάλεσε το
άνοιγμα των υπονόμων στις παρόδους της ανασκαμμένης
οδού, της 3ης Σεπτεμβρίου… Πέρασε όμως η πρώτη αυτή
εντύπωση, όταν διαπιστώθηκε ότι εκείνη την εποχή ολόκληρη
η Ευρώπη υπέφερε από τον δάγκειο. Ευτυχώς πέρασε αρ-
γότερα και ο δάγκειος, τελείωσε η αναστάτωση από τις ανα-
σκαφές, περατώθηκαν τα έργα. Κει έμεινε και μένει το απο-
τέλεσμα: ένα απόκτημα που λαμπρύνει την Αθήνα μας. Γιατί,
αλήθεια, πρόκειται για ένα έργο πολιτισμού. Με την υπόγεια
σήραγγα, με την επέκταση του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου ως
την Κηφισιά, που κατάργησε τον ατμοκίνητο Αττικής – Κη-
φισιάς (το παλιό εκείνο «θηρίο»), έγινε και το πρώτο βήμα
για τον μητροπολιτικό σιδηρόδρομο, δηλαδή επέτρεψε τη
διακίνηση του επιβατικού κοινού μέσα στο κέντρο της Αθή-
νας. Επίσης, οι σιδηρόδρομοι που υπήρχαν τότε από τον Πει-
ραιά στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Κηφισιά και που
είχαν κατασκευασθή για τη μεταφορά επιβατών από την Αθή-
να στο θέρετρο της Κηφισιάς, τώρα, με τη σήραγγα που τους
ένωσε, έπαψαν αυτομάτως να είναι προαστιακοί και έγιναν
αστικοί σιδηρόδρομοι.

Αυτό, βέβαια, δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν όλοι τότε
που άρχισαν τα έργα για την υπόγεια σήραγγα. Αυτό επιβε-
βαιώθηκε μόνο ύστερα από τριάντα χρόνια, όταν έπειτα από
πολλές καθυστερήσεις αποπερατώθηκε το έργο από τους
Ε.Η.Σ και δικαιώθηκε έτσι η φωτεινή εκείνη απόφαση για
την κατασκευή της. Πάντα, το τέλος στεφανώνει το έργο.

Αλλά και άλλα έργα έγιναν το 1928. Στους πρώτους μήνες
συμπληρώθηκαν και οι εργασίες του θεάτρου, του ξενοδο-
χείου και των άλλων εγκαταστάσεων του Νέου Φαλήρου και
τον Ιούνιο έγιναν τα εγκαίνια του νέου σταθμού στην Καλλι-
θέα, καθώς και του νέου μεγάρου του σιδηροδρομικού σταθ-
μού στον Πειραιά. Και στις δύο τελετές των εγκαινίων μίλησε
ο Αλέξανδρος Βλάγκαλης. Στα εγκαίνια του σταθμού της Καλ-
λιθέας είπε μεταξύ άλλων:

«Η διοίκησις των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
είναι ευτυχής, διότι εκπληροί σήμερον ένα μακροχρόνιον και
ευγενή πόθον του ωραίου προαστίου σας. Μετά την τελευ-
ταίαν τούτου επέκτασιν, η σιδηροδρομική στάσις, την οποία
εγκαινιάζομεν, θα διευκολύνη τους κατοίκους του εις την
ταχείαν συγκοινωνίαν αυτών με τας Αθήνας και τον Πειραιά.
Δια την απόκτησιν της στάσεως αυτής η Εταιρεία των Ελλη-
νικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων δεν εφείσθη ουδεμιάς δα-
πάνης, όπως παρουσιάση τον κομψόν αυτόν σταθμόν, από
πάσης απόψεως τέλειον, λαβούσα ως υπόδειγμα τα εν Ευ-
ρώπη πρότυπα, εις τρόπον ώστε να συνδυασθή, τόσον αρ-
μονικώς, το ωραίον με το ωφέλιμον.»

Μιλώντας στον Πειραιά ο Αλέξανδρος Βλάγκαλης είπε:
«Το Διοικητικόν Συμβούλιον των Ελληνικών Ηλεκτρικών

Σιδηροδρόμων παραδίδει σήμερον εις την πόλιν του Πειραιώς
και τον εμπορικόν και βιομηχανικόν κόσμον αυτής το νέον
μέγαρον του σιδηροδρομικού σταθμού. Δια του μεγάρου τού-
του ελπίζομεν ότι τα συμφέροντα και των πολιτών, γενικώ-
τερον, και του εμπορίου, ιδιαιτέρως, θα εξυπηρετηθούν ση-
μαντικώς, θα προικισθή δε και η τόσον σφριγώσα εις πρό-
οδον πόλις του Πειραιώς με κτίριον, το οποίον θα αποτελή
δι’ αυτήν αληθές καλλώπισμα.»

Στις 29 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς (1928), το Υπουργείο
Συγκοινωνιών έδωσε την έγκριση σου για τα σχέδια της
γραμμής Πειραιώς – Περάματος.

Το 1929 ήταν η χρονιά του Αλεξάνδρου Βλάγκαλη. Στις 13
Φεβρουαρίου γιορτάστηκε η 25ετηρίδα της γόνιμης υπηρε-
σίας του Βλάγκαλη στην εταιρία. Τον Γενικό Διευθυντή προ-
σφώνησε τότε ο υποδιευθυντής Α. Παρασκευόπουλος

Συνεχίζεται

Η πλατεία Ομονοίας, κατά την έναρξη των εργασιών εκσκαφής για την κατασκευή του υπογείου σταθμού των Ε.Η.Σ., 
τον Σεπτέμβριο του 1927

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Από το αρχείο ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ) Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1928 – 1969)

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

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Θεμελίωση και εγκαινίαση νέων έργων (1928)
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Στην Αθήνα σήμερα 25/6/2002 μεταξύ αφ’ ενός της Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέ-
λειας, που λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙ-
ΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΗΣΑΠ ΑΕ)”, με έδρα την Αθήνα (Αθηνάς 67), νόμιμα
εκπροσωπουμένης από τον κ. Γεράσιμο Δραγώνα, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και αφ’
ετέρου του «Συλλόγου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό
του κ. Μανώλη Φωτόπουλο συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

Η ΑΕ ΗΣΑΠ έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της μία ισόγειο αίθουσα, εμβαδού
110m2, στο Μέγαρο του Ηλεκτρικού Σταθμού Πειραιά.

Η αίθουσα αυτή έχει μία είσοδο από το εσωτερικό του σταθμού, από το χώρο επιβιβάσεως
στους συρμούς και δεύτερη από την παραλιακή λεωφόρο.

Το Δ.Σ. της ΑΕ ΗΣΑΠ, με την αριθμ. 568/6/30-5-2002 απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα
την παραχώρηση στο Σύλλογο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ την χρήση του ανωτέρω χώρου, χωρίς
αντάλλαγμα, για αόριστο χρόνο προκειμένου να στεγασθεί σ’ αυτόν το «Ιστορικό Μουσείο»
των Σ.Α.Π. – Ε.Η.Σ. – Η.Σ.Α.Π. που δημιούργησε ο Σύλλογος Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π.

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η παραχώρηση του ανωτέρω χώρου θα ισχύει για όσο
χρόνο δεν είναι απαραίτητος στην Εταιρία για τις ανάγκες της.

Η Εταιρία Η.Σ.Α.Π. αναλαμβάνει να κάνει με δική της επίβλεψη και δαπάνη τη διαμόρφωση
των χώρων ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του μουσείου.

Ο αφ’ ετέρου συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον ανωτέρω με
κάθε επιμέλεια για τον παραπάνω σκοπό. Έχει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις σχετικές Διατάξεις, Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές
Αποφάσεις, Αστυνομικές Διατάξεις, τον Κανονισμό λειτουργίας του Μεγάρου κλπ. Επίσης οφείλει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θίγουν τη
λειτουργία του Σταθμού και να συμμορφώνονται σε σχετικές έγγραφες παρατηρήσεις των ΗΣΑΠ.

Ο αφ’ ετέρου συμβαλλόμενος Σύλλογος θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του ανωτέρω Μουσείου και θα καθορίζει, σε συμφωνία με την ΑΕ
ΗΣΑΠ, τις ώρες επίσκεψης σ’ αυτό του κοινού.

Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του αφ’ ετέρου συμβαλλομένου των όρων του παρόντος συμφωνητικού, η πρώτη των συμβαλλομένων
δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να ζητήσει την σ’ αυτήν απόδοση του ανωτέρω χώρου.

Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε το παρόν σε τρία όμοια αντίγραφα από τα οποία έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα
και το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

Μ έ ρ ο ς  6 ο

Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας

AΦΙΕΡΩΜ
Α

ΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: 

κ.κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ Γ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1995 από την τότε Διοίκηση του Σωμα-
τείου και πρωτολειτούργησε στα ιδιόκτητα γραφεία του Σωματείου
στην Μενάνδρου.

Για να κατοχυρωθεί το Μουσείο ως περιουσιακό στοιχείο του Σω-
ματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και ιδιαίτερα των Συνταξιούχων μελών
του Σωματείου μας, ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 2006 ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Το Καταστατικό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Πειραιά στις 15
Ιουνίου 2006 και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πει-
ραιά.

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Φωτόπουλος Μανώλης Πετρόπουλoς Ναπολέων
Γεωργίου Δημήτρης Φατσέας Αντώνης (Απεβίωσε)
Ρουσιάς Ευθύμης Θεόπουλος Παναγιώτης (Απεβίωσε)
Ζωάκος Βασίλης Στρίγκος Μιχάλης
Αναγνωστόπουλος Γιώργος Αντωνακόπουλος Ανδρέας (Απεβίωσε)
Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή Βούλγαρης Γιώργος (Απεβίωσε)
Χειμώνας Γιάννης Τσαπατσάρης Γιώργος
Χαϊντιντόγλου Ανδρέας Πανούτσος Σταύρος
Μπονάρος Ηλίας Βενέρης Ευστράτιος (Απεβίωσε)
Τσίτσικας Παναγιώτης Βαρβαρέσος Πολυχρόνης
Στρατικόπουλος Κώστας Παπαδημητρίου Δημήτρης
Σκάντζαρη Χρυσάνθη Αντωνακόπουλος Βασίλης
Χαμακιώτης Θεόδωρος Στέλιος Δημήτρης (Απεβίωσε)
Λούπος Βασίλης Ψαρόγιαννης Πέτρος (Απεβίωσε)
Γαζής Κώστας Παπαδημητρίου Γιάννης
Γερεντές Γιάννης (Απεβίωσε)

Στη συνέχεια το 2010 και το 2012 γράφτηκαν ως Εταίροι οι πα-
ρακάτω:

To 2010:
Κουτσονικόλας Νίκος (Απεβίωσε) Κρόκος Απόστολος
Γερεντέ Αικατερίνη Φραγκιάς Αυγουστής
Λασκαρίδης Μενέλαος Βασιλείου Κώστας
Μητροκώτσας Νίκος Κωνσταντινίδης Γιώργος
Κουτσοθόδωρος Νίκος Αθανασόπουλος Νίκος
Μπούνταλης Σωκράτης Δημητρίου Γιώργος
Παπαδημητρίου Λουκάς Σταυρόπουλος Γιάννης
Σταθάτου Σοφία Συμεωνίδης Γιώργος (Απεβίωσε)
Κουρετζής Λάζαρος Παναγάκης Βασίλης (Απεβίωσε)
Καμπέσης Γιώργος Μανωλάκης Αντώνης
Σούτα Παναγιώτα Φλώρος Μιλτιάδης
Μιχαιρίνα Ιωάννα (Απεβίωσε) Χαραλαμπόπουλος Κίμωνας
Κολινιάτης Παναγιώτης (Απεβίωσε) Γεωργίου Βασίλης (Απεβίωσε)
Ναυπλιώτης Κώστας

Το 2012:
Αναστασόπουλος Δημήτρης Κουνταρδάς Χρυσανθάκης
Ρίζος Θανάσης Ποφάντης Στέφανος
Ζαχαρής Γιάννης Βαρλάμος Κώστας
Θεοδωρόπουλος Βαγγέλης Σούφης Γιώργος
Καμπέσης Γιώργος Βλασερός Στέφανος
Ντρης Λάμπρος Σταθάτος Κώστας
Μαντάς Μιχάλης Μαμάη Αναστασία
Σκουλαριώτης Νίκος Αποστολόπουλος Σωτήρης
Καπελέρης Νίκος Χαλκιαδάκης Μανώλης
Πασιαλής Αγγελάκης Ντρίτσου Μαρία
Δημέλης Παναγιώτης Τσοχαντάρη Ειρήνη
Κεραμίδας Θανάσης Δημητρακουλάκου Πετρούλα
Αρβανίτης Γιώργος Γιαννοπούλου Αθηνά

Σταματίου Παύλος Αποσκίτη Ευαγγελία
Χειμώνας Βαγγέλης Καπελιάρη Ευγενία (Απεβίωσε)
Βαλινάνος Πέτρος

Μετά το 2012 γράφτηκαν ως Εταίροι:
Γλούμης Άγγελος Σεψάκος Πέτρος
Παπαγεωργίου Κώστας Ξανθάκος Παναγιώτης
Νικολακόπουλος Χαράλαμπος Γεωργιλάς Αντώνης 
Αγγελόπουλος Χρήστος Δεληγιάννης Κώστας
Μιχαλόπουλος Δημοσθένης Καζατζής Νίκος
Καλατζής Αναστάσιος Πολιτικός Λουκάς
Χάπας Πάνος (Απεβίωσε) Κλημαντίρης Νίκος
Σπύρου Νίκος Γαβρίλης Γιώργος
Ανδριοπούλου Ρουμπίνη Δεμερούτη Αικατερίνη
Βεσκούκη Κωνσταντίνα Μπασιάς Αναστάσιος
Μπάλλας Άγγελος Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος
Πιτσικουλάκη Βασιλική Αποστόλου Ευστράτιος
Πουλικίδης Γιάννης Νεοφώτιστος Αναστάσιος
Παπαδάκης Χαρίλαος Παπαδόπουλος Κώστας

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα των Εταίρων;

α) Σύμφωνα με το καταστατικό του 2012 ο κάθε Εταίρος καταβάλει
προς το Μουσείο ως Εισφορά το ποσό των 12 Ευρώ το χρόνο.
β) Ο κάθε Εταίρος έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου, ακόμα και
δια λογιστού της εκλογής του.
γ) Οι ταμειακά εντάξει Εταίροι έχουν δικαίωμα του Εκλέγειν και
Εκλέγεστε και συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Μουσείου.
Εάν υπάρχουν και άλλες απορίες να μας ζητηθούν επώνυμα ή ανώνυμα
και εμείς θα τις απαντήσουμε μέσω της εφημερίδα του Σωματείου.

Η Διοίκηση

Πότε ιδρύθηκε το Μουσείο; – Ποιοι το ίδρυσαν;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Εταίρων;

Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργείου
Μεταφορών στην ερώτηση των Βουλευ-
τών.

Τι πετύχαμε με τους αγώνες μας οι
οποίοι τελικά δικαιώθηκαν με την α)
568/30-5-2002 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
β) με την υπογραφή του συμφωνητικού
στις 25-6-2002 για να μας παραχωρηθούν
οι χώροι του Ταχυδρομείου και να μετα-
φέρουμε το Μουσείο που είχαμε δημιουρ-
γήσει στην Μενάνδρου στον Πειραιά.

ΜΑΣ ΡΩΤaΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤaΜΕ

ΙΔ ΙΩΤ ΙΚΟ  ΣΥΜΦΩνΗΤΙΚΟ  ΧΡΗΣ ΙΔΑνΕΙΟΥ

Η πρώτη 30 Μαΐου 2002 που το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μας παραχω-
ρηθούν οι χώροι του Ταχυδρομείου

και η δεύτερη 25 Ιουνίου 2002 που υπέγραψα
ως Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ,
μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας
το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου. 

Η δικαίωση των αγώνων μας με τις δύο πιο πά-
νω αποφάσεις ήταν δεδομένη.

Για να φτάσουμε όμως στην δικαίωση των
σκληρών αγώνων και προσπαθειών μας μέσα και
έξω από τη Βουλή προκειμένου να μας παραχω-
ρηθούν οι χώροι, σημαντικό ρόλο έπαιξαν:

α) Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστο-
λος Κακλαμάνης.

β) Η επίσκεψη των χώρων πριν το Διοικητικό
Συμβούλιο πάρει την σχετική απόφαση παραχώ-
ρησης από τους κ.κ. Γιάννη Μανιάτη, Στράτο Πα-
παδημητρίου μαζί με τον Χρήστο Τρυφιάτη, ο
οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στο να πεισθούν
οι κ.κ. Μανιάτης και Παπαδημητρίου και να συ-
ναινέσουν στην παραχώρηση των χώρων και να
διασωθούν από την καταστροφή, γιατί θα τους κα-
τέστρεφαν εάν υλοποιούσαν τα σχέδια που είχαν
εμπνευστεί προηγούμενες Διοικήσεις της Εται-
ρίας και μας τα είχε γνωστοποιήσει ο κ. Βερελής.

γ) Και τέλος ο κ. Γεράσιμος Δραγώνας ο οποί-
ος στις 16 Φεβρουαρίου 2002 στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις που είχαν γίνει στον Σταθμό του Μο-
σχάτου, όταν είδε την έκθεση που είχαμε παρου-
σιάσει στο Δημαρχείο, εντυπωσιάστηκε και μου
είχε πει ότι θα βοηθήσει στο να μας δοθούν οι χώ-
ροι του Ταχυδρομείου. Είχε πλέον πεισθεί και
εκείνος ότι το Μουσείο έπρεπε να στεγαστεί στους
χώρους του Ταχυδρομείου για να αναδειχθεί ακό-
μη περισσότερο η ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Δύο ιστορικές ημερομηνίες:



Προς
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος
και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τμήμα Μουσείων
Ερμού 17

Τ.Κ. 101-86, Αθήνα
Σε απάντηση της από 2 Μαρτίου 2017 επιστολής

σας, θα θέλαμε καταρχάς να εκφράσουμε την χαρά και
την απόλυτη ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Υπη-
ρεσία σας έκρινε επαρκή τα στοιχεία του φακέλου που
υποβάλλαμε για την αναγνώριση του Μουσείου μας.

Στη συνέχεια, επιθυμούμε να σας εκθέσουμε εν
συντομία τις συνθήκες και τους όρους λειτουργίας του.

1. Όπως φαίνεται και στο συνημμένο πίνακα Οικο-
νομικού Απολογισμού του έτους 2016, η οικονομική
αυτοτέλεια του Μουσείου εξασφαλίζεται χάρις στις ει-
σφορές των Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ, τις συνδρομές
των Εταίρων, τις δωρεές των φίλων του και τα έσοδα
από τις πωλήσεις ειδών στο πωλητήριο του Μουσείου.

2. Τα εκθέματα που ευρίσκονται τοποθετημένα στις
προθήκες του Μουσείου έχουν επισκευασθεί και συν-
τηρηθεί από τους τεχνίτες του Εργοστασίου των ΗΣΑΠ
και δεν προβλέπεται η αντικατάστασή τους δεδομένου
ότι με αυτά καλύπτεται ολόκληρη η ιστορική διαδρομή
των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και η συνακόλουθη προσφορά
των εργαζομένων στη λειτουργία τους από το έτος 1869
μέχρι πρόσφατα.

3. Αναφορικά με την επιταγή του σχετικού Νόμου
για την πρόσληψη συντηρητών κατόχων ειδικής άδει-
ας, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η οικονομική
κατάσταση του Φορέα που υπηρετούμε δεν μας επι-
τρέπει να προβούμε σε πρόσληψη μονίμου υπαλλή-
λου-συντηρητή, διότι η οποιαδήποτε εργασία συντή-
ρησης και επισκευής απαιτήθηκε κατά το παρελθόν,
έγινε από τους τεχνίτες του Εργοστασίου των ΗΣΑΠ οι
οποίοι ήξεραν να τα κατασκευάζουν και να τα συντη-
ρούν γιατί αυτή ήταν η δουλειά τους. Τα δε διαθέσιμα
εκθέματα τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες του Μου-
σείου, πάρα πολλά από αυτά είναι επαναλαμβανόμενα,
αχρησιμοποίητα και τα έχουμε περισυλλέξει από τις
αποθήκες των ΗΣΑΠ, όταν πλέον δεν ήταν απαραίτητα
για την επισκευή και συντήρηση του τροχαίου υλικού
και ιδιαίτερα των Ξύλινων Οχημάτων Σιδηροδρόμου,
των Τραμ της Παραλίας και του Περάματος.

Αυτά που χρειάζονται μικροεπισκευές ή συντήρη-
ση είναι ελάχιστα και όχι μόνο μιας ειδικότητας συν-
τηρητή, αλλά περισσότερες όπως ξύλου, μετάλλου,
ηλεκτρολογικού υλικού, σηματοδότησης, φωτογρα-
φίας και έντυπου υλικού.

Εδώ λοιπόν υπάρχουν οι δυσκολίες του νόμου για
τους συντηρητές που μας ζητάτε να προσλάβουμε:

α) Γιατί δεν υπάρχει μόνιμη και διαρκής απασχό-
ληση για συντηρητές και

β) Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για την μισθοδοσία
τους.

Κατά το παρελθόν είχαν απασχοληθεί στο Μουσείο
περιστασιακά και για συγκεκριμένες εργασίες η Βιο-

μηχανική Αρχαιολόγος κ. Μαρία Μαυροειδή, η οποία
είχε επιμεληθεί την σύνταξη του Μητρώου Συλλογής
των εκθεμάτων του Μουσείου και η Αρχειονόμος κ.
Φλώρα Αναστασίου, η οποία είχε απασχοληθεί με απο-
γραφή και συντήρηση του έντυπου υλικού, έγγραφα,
βιβλία, σχέδια, χάρτες.

Οι πιο πάνω δαπάνες για τις εργασίες που προσέ-
φεραν οι κ.κ. Μαυροειδή και Αναστασίου είχαν καλυ-
φθεί από την Διοίκηση των ΗΣΑΠ.

Τα έτη 2014 και 2015 οκτώ (8) φοιτήτριες του Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμή-
ματος ΜΙΘΕ με την οικειοθελή καθοδήγηση της Βιο-
μηχανικής Αρχαιολόγου κας. Μαρίας Μαυροειδή,
ασχολήθηκαν με την απογραφή των διαθέσιμων εκθε-
μάτων και συνέταξαν τα σχετικά Μητρώα Συλλογής.

Η Διοίκηση των ΗΣΑΠ είχε αναλάβει και χρηματο-
δότησε όλες τις εργασίες που έγιναν στο Μουσείο τόσο
το 2003-2004 όσο και το 2011.

Τελειώνοντας, απευθύνουμε πρόσκληση προς τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου να επισκεφθούν
τους χώρους του Μουσείου μας (Έκθεση, αποθήκες,
βιβλιοθήκες), εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, προς
γνώση του χώρου και επιβεβαίωση των όσων σας ανα-
φέραμε παραπάνω.

Συν. 1
Πειραιάς 9 Μαΐου 2017

Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Φωτόπουλος
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• Καραπατέας Γιάννης: 20 Ευρώ
• Καλαϊτζάκης Στέλιος: 20 Ευρώ
• Φετάνη Άννα: 20 Ευρώ
• Μανωλάκης Αντώνης: 20 Ευρώ, στη μνήμη του
συναδέλφου του Κώστα Ανδρέου
• Πολύδωρος-Νίκη-Γιώτα-Στέλιος Κοκονά: 20 Ευρώ,
στη μνήμη των γονιών των, Μιχαήλ και Μαρίας Κοκονά

Δωρεές για το Μουσείο

• Καρατζάς Γιάννης: Εργαζόμενος ΜΕΤΡΟ-ΣΤΑΣΥ
Μία (1) υπηρεσιακή στολή, μία γραβάτα και ένα (1) που-
κάμισο Υπεύθυνου Σταθμών ΜΕΤΡΟ-ΣΤΑΣΥ

• Ζήσης Χαράλαμπος: Εργαζόμενος ΗΣΑΠ
Ένα (1) μεγάλο φάκελο με διάφορα έγγραφα στοιχεία
μετά την εξαγορά της Εταιρίας από ΕΗΣ σε ΗΣΑΠ το 1976
και αφορούν:
α) Την διάρθρωση των υπηρεσιών
β) Τους υπηρεσιακούς κανονισμούς
γ) Την βαθμολογική εξέλιξη και
δ) Το μισθολόγιο.

• Τόλιας Ελευθέριος: Εργαζόμενος ΜΕΤΡΟ-ΣΤΑΣΥ
Δύο (2) γιλέκα υπηρεσίας με τον λογότυπο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ

• Χαριτόπουλος Χαράλαμπος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Μία (1) φωτογραφία με τους Νικόλαο Βλάγκαλη, Στρατή
Ανδρεάδη και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των
ΕΗΣ (17 Μαΐου 1973)

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

ΕΣΟΔΑ:
α) Από τις εισφορές των Συνταξιούχων

ΗΣΑΠ 1,00 Ευρώ τον μήνα ποσό 23.353,00
Ευρώ

β) Από δωρεές μελών και φίλων του Μου-
σείου ποσό 2.936,93 Ευρώ

γ) Από τις συνδρομές Εταίρων 12,00 Ευρώ
τον χρόνο ποσό 1.092,00 Ευρώ

δ) Από έκτακτες δωρεές μελών ποσό
180,00 Ευρώ

ε) Από πωλήσεις ειδών (αναμνηστικά, βι-
βλία κλπ.) ποσό 5.974,94 Ευρώ

Σύνολο Εσόδων 33.536,87 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:

Σύνολο Εξόδων 33.359,38 Ευρώ

Υπόλοιπο Ταμείου 31-12-2016 = 177,49 Ευρώ
Η αναλυτική κατάσταση όλων των εσό-

δων-εξόδων του Μουσείου για το έτος 2016
έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό
Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του
Μουσείου και θα τεθεί υπόψη της Γενικής
Συνέλευσης των Εταίρων.

Σημείωση:
Το δικαίωμα του ελέγχου είναι απεριόρι-

στο για όλους τους Εταίρους του Μουσείου.
Η Διοίκηση

Η ΟΙΚΟνΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Στο προηγούμενο φύλλο του «Ηλεκτρικού» σας
είχαμε ενημερώσει ότι ύστερα από πρόταση του

Προέδρου του Μουσείου κ. Μανώλη Φωτόπουλου,
η οποία είχε γίνει ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΕΚΤΗ, τον μήνα Σε-
πτέμβριο θα γίνουν πρόωρες εκλογές στο Μουσείο
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενι-
κή Συνέλευση, οι εκλογές και η ημερήσια διάταξη
των θεμάτων θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα σε όλες
και όλους τους Εταίρους του Μουσείου.

Πιστεύουμε ότι θα έχει γίνει κατανοητό ότι το
Μουσείο περνάει Διοικητική κρίση, γι’ αυτό άλ-
λωστε αποφασίστηκε η διεξαγωγή πρόωρων εκλο-
γών και μέσα από αυτές να εκλεγούν νέο Διοικητι-

κό Συμβούλιο και νέα Ελεγκτική Επιτροπή, γιατί μό-
νο έτσι θα μπορέσει το Μουσείο να λειτουργήσει
και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του χωρίς
προβλήματα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση
και στις εκλογές έχουν μόνο όσες και όσοι Εταί-
ροι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις μέχρι και το έτος 2016.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι συνταξιούχοι
των ΗΣΑΠ

Εάν αγαπάτε το Μουσείο μας, το Μουσείο που
δημιουργήθηκε το 1995 για να αναδείξει την πλού-
σια ιστορία της Εταιρίας μας ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, αλλά

και την προσφορά και τους αγώνες διαχρονικά
όσων εργάστηκαν σε αυτήν, δεν αρκεί η προσπά-
θεια των λίγων που αγωνίστηκαν και εργάστηκαν
για να δημιουργηθεί το Μουσείο.

Το Μουσείο για να έχει όχι μόνο ΠΑΡΟΝ αλλά
και ΜΕΛΛΟΝ, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται βοή-
θεια, χρειάζεται ΑΝΑΝΕΩΣΗ. Γι’ αυτό αφιέρωσε λί-
γο από τον ελεύθερο χρόνο σου και έλα να βοηθή-
σεις.

ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ και εμείς, όχι
μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι
των ΗΣΑΠ το έχουμε αποδείξει και το αποδει-
κνύουμε κάθε μέρα στηρίζοντας την αγαπημένη
μας Εταιρία και την ιστορία της.

Η Διοίκηση

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΓΙΑ νΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ νΕΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26-6-2017: COSMOTE TV Εκδήλωση για παι-
διά με θέμα ‘Τα παιδιά ταξιδεύουν στην ιστορία
με το COSMOTE HISTORY’: Άτομα 30

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και από την τη-
λεόραση της COSMOTE.

Σύνολο: 30 Άτομα

Εκδηλώσεις στους
χώρους του Μουσείου

και στην αίθουσα
«ΟΜΟΝΟΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου με την υπ’ αριθ.
86/5-5-2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του ΔΙΕΓΡΑΨΕ από
την δύναμη των Εταίρων του Μουσείου τον κ. Αλέξανδρο
Χατζηδούρο , γιατί όπως διαπιστώθηκε δεν έχει τις από
τον κανονισμό του Μουσείο προϋποθέσεις. Δεν είναι
συνταξιούχος των ΗΣΑΠ αλλά του ΤΣΜΕΔΕ ύστερα από
δική του επιλογή.

Την θέση του κ. Χατζηδούρου στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Μουσείου κατέλαβε ο πρώτος αναπληρωματικός Σύμ-
βουλος των εκλογών του Μουσείου, που είχαν γίνει στις
25 Φεβρουαρίου 2016, ο κ. Ανδρέας Χαϊντιντόγλου.

Υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά σε όλους τους
συνταξιούχους και εργαζόμενους των ΗΣΑΠ ότι το Μου-
σείο μας είναι περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου Συν-
ταξιούχων ΗΣΑΠ και των μελών του Σωματείου μας.

Στα δε καταστατικά, τόσο του Μουσείου όσο και του
Σωματείου, δεν προβλέπεται εγγραφή συνταξιούχων άλ-
λων Ασφαλιστικών Ταμείων.

Αυτά για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και πα-
ρεξηγήσεις.

Η Διοίκηση

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ 

ΜΑΪΟΣ 2017
ΡΩΣΙΑ 93.551 ΕΣΘΟΝΙΑ 743
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 41.065 ΕΛΛΑΔΑ 5.878
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 8.445 ΙΣΡΑΗΛ 702
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 7.753 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 772
ΑΡΜΕΝΙΑ 2.610 ΣΟΥΗΔΙΑ 305
ΓΕΩΡΓΙΑ 2.078 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 273
ΤΣΕΧΙΑ 1.863 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ436
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1.804 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 243
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1.775 ΠΟΛΩΝΙΑ 231
ΗΠΑ 1.280 ΓΑΛΛΙΑ 266
ΛΕΤΟΝΙΑ 877 ΒΙΕΤΝΑΜ 159
ΚΥΡΓΙΣΤΑΝ 816 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 139
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 773 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.704

ΣΥΝΟΛΟ 177.541

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΗΠΑ 1.857 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 33
ΡΩΣΙΑ 696 ΔΑΝΙΑ 103
ΕΛΛΑΔΑ 4.767 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 29
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 293 ΚΙΝΑ 55
ΓΑΛΛΙΑ 215 ΠΟΛΩΝΙΑ 28
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ148 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 24
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 86 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ 21
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 135 ΙΣΡΑΗΛ 18
ΙΣΠΑΝΙΑ 73 ΤΣΕΧΙΑ 16
ΚΑΝΑΔΑΣ 52 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 16
ΙΤΑΛΙΑ 125 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 15
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 39 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 14
ΚΥΠΡΟΣ 253 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 171

ΣΥΝΟΛΟ 9.282 

Του Θανάση Ρίζου,
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Σημείωση:
Το πρώτο εξάμηνο του 2017 (Ιανουάριος-Ιούνιος) την ιστοσελίδα του Μουσείου μας την επισκέ-
φθηκαν 253.413 άτομα από 26 χώρες.


