
Π α σ χ α λ ι ν έ ς  Ε υ χ έ ς
Οι Άγιες μέρες του Πάσχα 

ας γίνουν στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε
η αφετηρία για Ειρήνη, Πρόοδο και Κοινωνική Δικαιοσύνη. 

Τα πάθη και η σταύρωση του Θεανθρώπου 
να καταλαγιάσουν τα δικά μας πάθη και μίση

και η Ανάσταση Αυτού να φέρει τη γαλήνη,
την ομόνοια και την αγάπη.

Xριστός Ανέστη
Χρόνια πολλά

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Το ερώτημα που τίθεται σήμερα
197 χρόνια μετά από τότε που

οι ραγιάδες ξεσηκώθηκαν για να
αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό
μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς,
είναι τι μπορεί να μας διδάξει και
τι δίδαγμα πήραμε από το θάρρος,
από την αυταπάρνηση, την
αγωνιστικότητα και τον ηρωισμό
των ξυπόλυτων αγωνιστών του
1821.

Αλήθεια μπορούν τα ιδεώδη και
οι αξίες που ενέπνευσαν

εκείνους τους αγωνιστές, να γίνουν
οδηγός για όλους εμάς σήμερα
ώστε ως έθνος να ανακτήσουμε τη
χαμένη αξιοπρέπειά μας και την
αγωνιστικότητά μας και ενωμένοι
να δώσουμε τον αγώνα για να
απαγκιστρωθούμε από τους
οικονομικούς μας κατακτητές;
Καλό είναι να τιμούμε τους αγώνες
που έδωσαν οι αγωνιστές του 1821,
πρέπει όμως και να πιστέψουμε ότι
μονιασμένοι ως έθνος και ως λαός
μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. 

Ας γίνει πλέον η σπίθα της
επανάστασης του ’21, η φλόγα

για τους νεοέλληνες έτσι ώστε
όπως τότε να επαναστατήσουν για
να κερδίσουν τη χαμένη
αξιοπρέπειά τους. Και ας μην
πικραίνουμε άλλο τους ήρωες
προγόνους μας, ας μην τους
απογοητεύσουμε άλλο. Ας
ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας
και τότε θα διαπιστώσουμε ότι το
δέντρο της λευτεριάς μεγάλωσε
και άνθισε γιατί το πότισαν με το
αίμα τους αυτοί οι ηρωικοί
μάρτυρες του γένους στο Μανιάκι,
στην Τριπολιτσά, τα Δερβενάκια, το
Μεσολόγγι και σε όλη τη
σκλαβωμένη πατρίδα μας, τότε και
καλούν και εμάς σήμερα να
αναλάβουμε τις ευθύνες μας και
να τους μιμηθούμε και να
πάψουμε να αρκούμαστε μόνο σε
παρελάσεις και φιέστες μόνο για
το θεαθήναι.

Η Διοίκηση

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Τι μας δίδαξε 
η Επανάσταση
του 1821

Διαβάστε στον 24σέλιδο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» όλους τους χαιρετι-
σμούς, τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις που έγιναν στην Εκλογοα-
πολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας που έγινε στις
7 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».

Στις σελίδες 14-22 διαβάστε τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες
όλων των ομιλητών, τη λογοδοσία, την ταμειακή διαχείριση του Σω-
ματείου για το έτος 2017, την ταμειακή διαχείριση των πολιτιστικών

εκδηλώσεων και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Όλα αυτά
είναι για δική σας ενημέρωση για να έχετε τη δυνατότητα να κρίνετε
τα πεπραγμένα από τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σω-
ματείου. Στην εφημερίδα μας έχουμε σαν αρχή να καταγράφουμε
και να δημοσιεύουμε όλες τις σκέψεις και απόψεις, χωρίς καμία εμ-
πάθεια και χωρίς καμία εξάρτηση από κανέναν, παραθέτουμε μόνο
γεγονότα και τα αφήνουμε στη δική σας κρίση.  Η Διοίκηση

149 χρόνια προσπάθειας για να αποκτήσει ναι
να χαίρεται το επιβατικό κοινό του
λεκανοπεδίου ένα μέσο σταθερής τροχιάς που
να του παρέχει την καλύτερη, την ταχύτερη
και την πιο αξιόπιστη μετακίνησή του

ΣΑΠ –  ΕΗΣ  -  ΗΣΑΠ –  ΣΤΑΣΥ

27 Φεβρουαρίου 1869 – 27 Φεβρουαρίου 2018

149 Χρόνια μαζί σας
Προσφοράς στο

κοινωνικό σύνολο

Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που έχει έδρα τον
Πειραιά, αποτελείται από 11 μέλη τα οποία εξελέγησαν νόμι-
μα κατά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου στις 28 και 29 Μαρ-

τίου 2018 και είναι τα παρακάτω:

1. Ευθύμιος Ρουσιάς Πρόεδρος
2. Ιωάννης Ζαχαρής Αντιπρόεδρος
3. Νικόλαος Μητροκώτσας Γεν. Γραμματέας
4. Γεώργιος Αρβανίτης Αναπλ. Γραμματέας
5. Μιχαήλ Μαντάς Ταμίας
6. Ιωάννης Χειμώνας Αναπλ. Ταμίας
7. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου Έφορος
8. Λάμπρος Ντρης Μέλος

9. Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου Μέλος
10.Αναστάσιος Μπασιάς Μέλος
11. Ηλίας Μπονάρος Μέλος

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

Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας

Στις εκλογές που έγιναν στις 28 και 29 Μαρτίου 2018 για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής
Επιτροπής και για τους Συνέδρους της Α.Γ.Σ.Σ.Ε ψήφισαν 672
συνταξιούχοι.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για τους υποψήφιους 
και τους σταυρούς προτίμησης στη σελίδα 10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
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KΩΔIKOΣ 01-3164

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

AP. ΦYΛΛOY 137
TIMH: 50 Λεπτά
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E-mail: nikosth2004@yahoo.gr
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ΠAPAΓΩΓH

ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902 

E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας

μας μέχρι σήμερα 3 συνάδελφοι αποχώρησαν από
την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το
Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Μουλάς Γεώργιος: Νυχτοφύλακας
Στέργιος Δημήτριος: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Αντωνίου Αργύριος: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας

Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη με-
γάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και
τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.

Η Διοίκηση

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 11 συνάδελφοι έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Αρχιτεχνίτης Α΄ ετών 61
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ:

Τμηματάρχης Α΄ ετών 83
ΜΠΑΛΚΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: 

Φύλακας Γραμμής ετών 85
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ:

Χήρα Παναγιώτη ετών 76
ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 

Εκδότης Εισιτηρίων ετών 89
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:

Ηλεκτροδηγός ετών 79
ΚΑΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ: Χήρα Ιωάννη ετών 85
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 71
ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 

Χήρα Ιωάννου ετών 72
ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σταθμάρχης

Πράσινων Λεωφορείων ετών 91
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ:

Χήρα Πέτρου ετών 91
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα

ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

• Σταθοπούλου Άννα 20 Ευρώ
• Καρατζάς Παναγιώτης 30 Ευρώ
• Γκαραηλίας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Μπίνας Νικόλαος 20 Ευρώ
• Παρασκευά Ευγενία 30 Ευρώ
• Προμπανάς Ιάκωβος 15 Ευρώ
• Σπηλιωτοπούλου Παρασκευή 30 Ευρώ
• Σάκκουλα Μαρία 20 Ευρώ
• Κατσούλας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Κάππας Παναγής 20 Ευρώ
• Καραμπατέας Γιάννης 30 Ευρώ
• Κοζύρη Δήμητρα 20 Ευρώ
• Ίσσαρης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
• Καμακάρης Νίκος 20 Ευρώ
• Ακουμιανάκης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Μπιτσιώρη Μαρία 30 Ευρώ
• Σταματόγιαννης Ιωάννης 50 Ευρώ
• Ανώνυμος 20 Ευρώ
• Μυζήθρας Παντελής 20 Ευρώ
• Ακουμιανάκης Νικόλαος 20 Ευρώ
• Κερασίδης Αλέξανδρος 20 Ευρώ
• Καούκης Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Μιχαλόπουλος Βασίλης 40 Ευρώ
• Κατσουλάκος Λουκάς 20 Ευρώ
• Κουτσομπέλης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Βασιλειάδη Ζωή 30 Ευρώ
• Γιάνναρου Σταματική 30 Ευρώ
• Γκουσέτης Ανδρέας 20 Ευρώ
• Ματσούκας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Βασιλειάδης Δημήτριος 20 Ευρώ
• Σκουλικαρίτης Στέλιος 10 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος 25 Ευρώ
• Γεωργιάδης Βασίλης 20 Ευρώ
• Βασιλοπούλου Αντωνία 20 Ευρώ
• Τζιώγκας Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Νίκας Κυριάκος 20 Ευρώ

• Μιχαηλίδης Ευάγγελος 10 Ευρώ
• Σινάκης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Ψύχας Οδυσσέας 20 Ευρώ
• Γκαμπέτας Νίκος 10 Ευρώ
• Τσιτσιμάκης Ευθύμιος 20 Ευρώ
• Τούγιας Δημήτριος 20 Ευρώ
• Χαριτάκης Μιχάλης 20 Ευρώ
• Μπρέλλα Σοφία 10 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Γιάννης 20 Ευρώ
• Ντάλλα Ελισσάβετ 15 Ευρώ
• Κουλοχέρης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Χονδρός Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Μηλιώνης Ιωάννης του Δημ. 20 Ευρώ
• Τσιρίτας Νικόλαος 20 Ευρώ
• Τσώλης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Καμπέσης Γεώργιος 10 Ευρώ
• Κουμπής Ιωάννης 20 Ευρώ
• Μπετίνη Ναυσικά 50 Ευρώ
• Κωστόπουλος Αριστείδης 10 Ευρώ
• Μαυρογιώργος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Κωστάκου Αργυρούλα 20 Ευρώ
• Κασόλας Φώτης 20 Ευρώ
• Θεοδώρου Αριστοτέλης 20 Ευρώ
• Κοκκύρη Βαρβάρα 20 Ευρώ
• Σταθάτος Κωνσταντίνος 30 Ευρώ
• Κωνσταντινίδης Νίκος 30 Ευρώ
• Τσιλιβίγκος Ελευθέριος 20 Ευρώ
• Κοκκινάκης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Δεληγιάννης Θεόδωρος 20 Ευρώ
• Καπελέρης Νίκος 20 Ευρώ
• Σαπέρα Εμμανουέλα 20 Ευρώ
• Κούλογλου Νίκος 20 Ευρώ
• Κομνηνός Ιωάννης 20 Ευρώ
• Δασκαλάκου Μαρία 20 Ευρώ

• Γερόπαππας Παναγιώτης 50 Ευρώ 
• Αναγνωστόπουλος Νίκος 50 Ευρώ 
• Μενούνος Γεώργιος 30 Ευρώ
• Αργύρης Βασίλης 40 Ευρώ
• Κουλοχέρης Χρήστος 30 Ευρώ
• Παφίλη Μαρία 40 Ευρώ
• Καραμάνος Βασίλης 30 Ευρώ
• Γρουσδανίδης Νικόλαος 60 Ευρώ
• Παπαπετροπούλου Γεωργία 20 Ευρώ
• Πασσαλής Αθανάσιος 40 Ευρώ
• Χειμάρα Αγγελική 50 Ευρώ
• Μπιτζηλαίου Ελένη 50 Ευρώ
• Ζευγώλης Ιωάννης 50 Ευρώ
• Μανίκας Χρήστος 30 Ευρώ
• Φασόλης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Μηλιώνης Ιωάννης 

του Χρήστου 30 Ευρώ
• Κόλλιας Τρύφωνας 40 Ευρώ
• Μοσχοπούλου Βασιλική 50 Ευρώ
• Μήτση Μαρία 50 Ευρώ

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

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα

• Αναστασίου Αναστάσιος 20 Ευρώ 

• Ευαγγέλου Ευάγγελος 10 Ευρώ 

• Αλποχωρίτης Χρήστος 10 Ευρώ

• Κωτσίδης Πέτρος 20 Ευρώ

• Σεψάκος Πέτρος 10 Ευρώ

• Παπαδιά Γαρυφαλλιά 10 Ευρώ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σω-
ματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε διάφορα
Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλ-
φων μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
Στη μνήμη του Κώστα Βρεττού και ύστερα από επι-
θυμία της συζύγου του Μαρίας Βρεττού, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην
«Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου».
Στη μνήμη της Βασιλικής Κυζιρίδου και ύστερα
από επιθυμία της θυγατέρας της Ευαγγελίας Κυζι-
ρίδου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το δια-
θέσαμε στην «Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου».

Αντί Στεφάνου

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μη ξεχνάς ότι το Σωματείο είναι το δεύτερο σπίτι σου και θα πρέπει να έρχεσαι τακτικά για να ενημερώνεσαι

για τα τεκταινόμενα.
Μη ξεχνάς να ενημερώνεις το Σωματείο όταν αλλάζεις διεύθυνση κατοικίας ή και αριθμό τηλεφώνου για να

μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σου τηλεφωνικά ή με επιστολές.
Μη ξεχνάς Νέα Συναδέλφισσα – Νέε Συνάδελφε ότι για να γίνεις μέλος του Σωματείου μας θα πρέπει να

επισκεφτείς τα γραφεία του Σωματείου και να κάνεις τη σχετική αίτηση.
Μη ξεχνάς ότι όταν έρθεις στα γραφεία του Σωματείου μας δεν θα πλήξεις καθώς πέρα από την έγκυρη και

σωστή ενημέρωση που θα έχεις θα μπορείς να περάσεις ευχάριστα τη μέρα σου στη ζεστή και
φιλόξενη αίθουσα που έχουμε δημιουργήσει για εσάς.

Μη ξεχνάς να ενημερώνεις τη Διοίκηση του Σωματείου όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή στην οικο-
γενειακή σου κατάσταση π.χ. θάνατος άμεσου ή έμμεσου ασφαλισμένου καθώς και γάμος παι-
διών και ό,τι ευχάριστο συμβαίνει στην οικογένειά σας.

Θα πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο να πεθαίνει κάποιος συνάδελφός μας και να το πληροφορούμαστε
μετά από έναν χρόνο. Αυτό βέβαια βαραίνει τους συγγενείς του θανόντος, γιατί ενώ λαμβάνουν την εφημερίδα
και ό,τι άλλο έντυπο δεν επικοινωνούν μαζί μας για να μας ενημερώσουν σχετικά, πράγμα απαράδεκτο γι’ αυτό
ζητάμε τη βοήθειά σας να το εξαλείψουμε.

Συναδέλφισσα - Συνάδελφε,
Σε ενημερώνουμε για μία εισέτι φορά ότι το δώρο γάμου στα παιδιά θα δίνετε στους δικαιούχους το αρ-

γότερο τρεις μήνες από την τέλεση του μυστηρίου.
Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ 
προς όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όλοι εμείς οι παλιοί και οι νέοι που όλοι εσείς με την ψήφο σας μας εκλέ-

ξατε να είμαστε για μία νέα τριετία στο τιμόνι του Σωματείου μας αισθανό-
μαστε την υποχρέωση να επικοινωνήσουμε μαζί σας πρώτα-πρώτα για νας
ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για την τιμή που μας
κάνατε και την εντολή που μας δώσατε να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε
αναλάβει να σας αντιπροσωπεύουμε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια των μνη-
μονίων και των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πο-
λίτες και ειδικά οι ανήμποροι να αντιδράσουν συνταξιούχοι για τα επόμενα
τρία χρόνια. Και δεύτερο να σας δώσουμε την υπόσχεση ότι και αυτή την
τριετία θα είμαστε δίπλα σας σε όλα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται
με τη δική σας βοήθεια και συμπαράσταση.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Είναι γνωστό σε όλους ότι οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί τα τελευταία

χρόνια με το πρόσχημα να μην πτωχεύσει η χώρα μας 12 μειώσεις των συν-
τάξεών τους, αλλά το χρέος της χώρας αντί να μειώνεται αυξάνει γιατί όλα
αυτά τα 8 χρόνια των μνημονίων στραβά αρμενίζουν οι κυβερνήσεις, που
έχουν αναλάβει διαδοχικά να μας βγάλουν από την κρίση και να μας φέρουν
σε απάνεμο λιμάνι.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που μας απασχολούν είναι πολλά
και δύσκολα και ασφαλώς δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Γι’ αυτό
χρειάζεται χρόνος και αγώνας από όλους μας, θα χρειαστούν μεγάλες προ-
σπάθειες, όχι για να κερδίσουμε κάτι στη σημερινή εποχή που ζούμε καθώς
όλες οι κυβερνήσεις μας θεωρούν τον αδύναμο κρίκο, αλλά πιο πολύ να
διατηρήσουμε κάποια κεκτημένα που είχαμε αποκτήσει με αγώνες και θυ-

σίες ετών και σήμερα υπάρχει άμεσος κίνδυνος να τα χάσουμε, για τον λόγο
αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σαν μια γροθιά και να βρισκόμαστε κάθε μέρα
και ώρα σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Η νέα Διοίκηση του Σωματείου έχει ανάγκη των συμπαράσταση και την
παρουσία όλων των μελών του στα προβλήματα που υπάρχουν. Πρέπει να
γίνει πιστεύω όλων μας ότι μόνο μονιασμένοι και ενωμένοι σαν μία γροθιά
θα πάμε μπροστά. Όλοι μαζί θα πρέπει να εργαστούμε και να δώσουμε τα
φώτα μας και τις ιδέες μας για να βρεθεί το συνδικαλιστικό κίνημα στο ύψος
των περιστάσεων και να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη του κόσμου.
Όμως για να γίνει αυτό πρέπει επιτέλους να πάψει ο συνδικαλιστής να είναι
υποχείριο των κομμάτων, να γίνει ανεξάρτητος και να μην πατρονάρεται
από κόμματα και πολιτικούς. Να μην περιμένει ο συνδικαλιστής οφίκια από
τους πολιτικούς και την πολιτεία ώστε να είναι αδέσμευτος και ακέραιος
και να μην άγεται και φέρεται από τα κόμματα τα οποία τον θέλουν αγκι-
στρωμένο στα δίχτυα τους. Σήμερα όλοι εμείς εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς και να κλαίμε πάνω από τα απο-
καΐδια των 8 χρόνων μνημονίων. Επιβάλλεται να ανασκουμπωθούμε όλοι
μαζί, πέρα από κόμματα και πολιτικούς, εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε και
να πάρουμε πίσω κάποια από αυτά που μας έκλεψαν όλες οι μνημονιακές
κυβερνήσεις, γιατί είναι δικά μας και τα κερδίσαμε με εργασία και ιδρώτα
πολλών ετών, δεν μας τα χάρισε κανένας, τα δικαιούμαστε και επιβάλλεται
να αγωνιστούμε για να τα πάρουμε πίσω. Αυτά είναι τα πιστεύω μας και θα
αγωνιστούμε όλοι μαζί να τα κάνουμε πραγματικότητα την τριετία που ανα-
τέλλει από σήμερα.

Οι Διοικήσεις

Ανοιχτή Επιστολή προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας

Γάμοι

Στους συναδέλφους που πάν-
τρεψαν τα παιδιά τους θερμά συγ-
χαρητήρια και στους νεόνυμφους
τις καλύτερες ευχές μας, στο ξε-
κίνημα της νέας ζωής τους.

Βαβανός Μιχάλης: Υιός του συ-
ναδέλφου μας Παναγιώτη Βαβα-
νού

Νικολάου Μαρία: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Σταύρου Νικο-
λάου

Κουτρουμπή Αλεξάνδρα-Μα-
ρία: Θυγατέρα του συναδέλφου μας
Σταύρου Κουτρουμπή

Τουρναβίτη Ευφροσύνη: Θυγα-
τέρα του συναδέλφου μας Κώστα
Τουρναβίτη

Κωνσταντινάκης Κωνσταντί-
νος: Υιός του συναδέλφου μας Νι-
κολάου Κωνσταντινάκη

Η Διοίκηση



ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αρχιτεχνίτης Α΄ 1957-2018

Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά και απροσ-
δόκητα ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος
όλων μας ο Κώστας. Ο χαμός του Κώστα
με την απουσία του άφησε δυσαναπλήρω-
το κενό στην οικογένειά του, στη σύζυγό
του, στα παιδιά του και σε μας τους συνα-

δέλφους του που ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί στους ΗΣΑΠ. Μας
λείπει πολύ, αλλά η ψυχή και το πνεύμα του βρίσκονται πάντα
κοντά μας, δίπλα μας, αναζητώντας τον κάθε στιγμή. Ο Κώστας
εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΗΣΑΠ και όσοι τον γνώρισαν και
όσοι συνεργάστηκαν μαζί του έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια,
γιατί πραγματικά το άξιζε. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε
Κώστα. Ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι.
Αιωνία η μνήμη σου.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τμηματάρχης Α΄ 1935-2018

Στην ηλικία των 83 ο Θόδωρος εγκατέ-
λειψε τον μάταιο τούτο κόσμο και έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι. Εργάστηκε στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε με τον
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄. Ήταν αφοσιω-
μένος στην υπηρεσία του, πιστός στο κα-

θήκον του, δεν έδωσε ποτέ το δικαίωμα σε κανένας να τον πα-
ρατηρήσει. Η κηδεία του Θοδωρή έγινε στο Κοιμητήριο Περιστε-
ρίου. Τον συνόδευσαν οι συγγενείς και φίλοι. Καλό σου ταξίδι
Θοδωρή θα σε θυμούμαστε με αγάπη.

ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σταθμάρχης Πράσινων 
Λεωφορείων 1927-2018

Πλήρης ημερών εγκατέλειψε τα εγκό-
σμια για την άλλη ζωή την αιώνια ο αγα-
πητός συνάδελφος, συνεργάτης και φίλος
Παναγιώτης. Προσέφερε επί πολλά χρό-
νια τις υπηρεσίες του εργαζόμενος στα

Πράσινα Λεωφορεία. Διακρίθηκε για την ευγένειά του, την ερ-
γατικότητά του και για την αγάπη του για τους συναδέλφους του
και για την εταιρεία που εργαζόταν. ήταν ένας συνάδελφος αγα-
πητός σε όλους και ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Διακρίθη-
κε για το ήθος, την εντιμότητα και τη συνέπεια. Καλό σου ταξίδι
φίλε Παναγιώτη, ας είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρί-
δας σου που θα σε σκεπάσει. Αιωνία η μνήμη σου θα σε θυμό-
μαστε με αγάπη.

ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκδότης Εισιτηρίων 1929-2018

Έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια ο
Γιώργος ήσυχα και αθόρυβα όπως ήταν
και στη ζωή του. Ο Γιώργος εργάστηκε
στου ΕΗΣ-ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του εκ-
δότη εισιτηρίων. Όλοι όσοι τον γνώρισαν

και εργάστηκαν μαζί του θα τον θυμούνται με αγάπη γιατί μόνο
αγάπη είχε μέσα του. Αγαπούσε τη δουλειά του, αγαπούσε τους
συναδέλφους του και έπαιρνε αγάπη από όλους γιατί το άξιζε. Ο
Γιώργος μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν λίγο απόμακρος από
το Σωματείο, το οποίο όμως αγαπούσε με τον τρόπο του. Καλό
σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο. Αιωνία η μνήμη σου.

ΜΠΑΛΚΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Φύλακας Γραμμής 1933-2018

Στα 85 χρόνια του έκλεισε τον επίγειο
βίο του ο Μιχάλης Μπαλκανάς. Ήταν ο φύ-
λακας της γραμμής στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ για
πολλά χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή
του πιστός στο καθήκον του. Το Δ.Σ. του

Σωματείου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά
του. Αιωνία σου η μνήμη συνάδελφε Μιχάλη.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1947-2018

Στα 71 του χρόνια πολύ νέος για να πε-
θάνει εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο
ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Γιώρ-
γος. Πάλεψε με τον χάρο στα πέτρινα

αλώνια αλλά δυστυχώς έχασε, τον νίκησε και πέταξε προς την
αιωνιότητα. Η είδηση του θανάτου του μας συγκλόνισε όλους
παρ’ ότι ήταν προδιαγραμμένος γιατί πάντα υπήρχε μέσα μας η
ελπίδα ότι μπορεί να γίνει το θαύμα. Ο Γιώργος εργάστηκε στους
ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του Προϊσταμέ-
νου Αμαξοστοιχίας. Ήταν η προσωποποίηση της καλοσύνης και
της προσφοράς σε όλη του τη ζωή και σαν εργαζόμενος αλλά
και ως συνταξιούχος που ήταν δίπλα στο Σωματείο το οποίο πάν-
τα επισκεπτόταν όταν ερχόταν στον Πειραιά από την ιδιαιτέρα
του πατρίδα την Μάνη.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ηλεκτροδηγός - Αντιπρόεδρος 
του Σωματείου 1939-2018

Ένας καλός συνάδελφος-συνεργάτης
και φίλος έφυγε από τη ζωή

Τον Δημήτρη αποχαιρέτισε στο Γ΄ Κοιμητήριο Νικαίας
ο Πρόεδρος του Σωματείου μας

Με βαθιά συγκίνηση και πόνο ψυχής στις 12 Μαρτίου 2018 στο
Γ΄ Κοιμητήριο Νικαίας η οικογένειά του, οι συγγενείς και φίλοι,
καθώς και πολλοί συνάδελφοι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι,
αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό φίλο, συνάδελφο και συνεργάτη τον
Αντιπρόεδρο του Σωματείου μας Δημήτρη Γεωργίου και τον συ-
νοδεύσαμε στο τελευταίο του ανεπίστροφο ταξίδι, ταξίδι για την
άλλη ζωή την αιώνια. Το θυμικό είναι αυτό που κυριαρχεί τέτοιες
στιγμές και οδηγεί τη σκέψη μας κάνοντας αναδρομή στα χρόνια
που πέρασαν και αβίαστα έρχονται στιγμές που ζήσαμε μαζί στα
τόσα χρόνια στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους. Ο Δημήτρης εγ-
κατέλειψε τον επίγειο κόσμο αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κε-
νό γιατί δεν είχε κλείσει ακόμη τον κύκλο του και είχε πολλά να
προσφέρει ακόμα για τον Σωματείο μας και για την οικογένειά
του. Υπήρξε μία αναγνωρισμένη συνδικαλιστική μορφή και ένας
από τους λίγους εναπομείναντες της παλιάς φρουράς των συνδι-
καλιστών με πείρα και προσφορά. Ο Δημήτρης τα τελευταία χρό-
νια ταλαιπωρήθηκε πολύ από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που
αντιμετώπιζε, δεν έπαψε όμως να ενδιαφέρεται για τα τεκταινό-
μενα στο Σωματείο μας καθώς ήταν πάνω από 20 χρόνια Αντι-
πρόεδρος και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να βρίσκεται
κοντά μας όμως ο αγώνας ήταν άνισος. Πάλεψε μέχρι τέλος και
έπεσε μαχόμενος στις 9 Μαρτίου στο νοσοκομείο όπου νοση-
λευόταν τις 3 τελευταίες μέρες. Είχε πλήρη διαύγεια πνεύματος
μέχρι το τέλος και αυτό το διαπιστώσαμε στις 8 Μαρτίου όταν μία
ομάδα συναδέλφων τον επισκεφτήκαμε στο νοσοκομείο όπου
νοσηλευόταν και εκεί συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει το Σωματείο βγαίνοντας οι συνάδελφοι έξω από τον θάλαμο
νοσηλείας, φώναξε τον Πρόεδρο του Σωματείου και αφού αντάλ-
λαξαν μερικές σκέψεις του είπε: «Εγώ φεύγω τώρα» και σε λι-
γότερο από 24 ώρες έφυγε από τη ζωή. Για τη ζωή και το έργο
του Δημήτρη Γεωργίου μίλησε ο Πρόεδρος του Σωματείου με τον
λόγο που εκφώνησε στην εκκλησία του Κοιμητηρίου όπου εψάλη
η εξόδιος ακολουθία λέγοντας: «Είναι στ’ αλήθεια δύσκολο να
βρεις τα κατάλληλα λόγια ώστε να αποχαιρετήσεις καθώς πρέπει
ένα ανυποχώρητο αγωνιστή, έναν σπάνιο φίλο και συνεργάτη. Και
γίνεται ακόμη δυσκολότερο όταν στέκεσαι μπροστά στη σωρό
ενός ανθρώπου που αξιώθηκε να έχει τη σφραγίδα της δωρεάς.
γιατί πράγματι ο Δημήτρης Γεωργίου είχε τη σφραγίδα της δω-
ρεάς. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη συνέπεια και την αγωνιστικό-
τητά του, ποιος μπορεί να λησμονήσει την αντοχή και το πείσμα
του, την ευρυμάθεια και την αδιάκοπη, σχεδόν ακόρεστη δίψα
του να κατακτά καινούριες κορυφές. Σφυρηλατημένος με τις αρ-
χές και τις αξίες με τις οποίες οι γονείς του στέριωσαν το σπιτικό
τους και ανέθρεψαν την οικογένειά τους. Ο Δημήτρης δεν δίστασε
ποτέ μπροστά στις δυσκολίες της ζωής και μαζί με την αγαπημένη
του σύζυγο Αθηνά μεταλαμπάδευσαν και στα τρία παιδιά τους,
τον Χάρη, τη Σοφία και τον Παντελή τον σεβασμό και την αγάπη
προς τον συνάνθρωπο και τα έμαθαν το ευ αγωνίζεσθε στη ζωή.

Αγαπημένε αδελφικέ μου φίλε – συνάδελφε και συνεργάτη.
Δεν πίστευα ποτέ μου ότι θα έλαχε σε μένα ο κλήρος για να σε
κατευοδώσω στο τελευταίο σου ταξίδι. Αλλά με τι καρδιά! Με τη
ψυχή!

Τα λόγια είναι φτωχά και δεν τα βρίσκω, βρίσκω όμως τη δύ-
ναμη με απέραντη θλίψη και συντετριμμένη καρδιά να σου πως
δυο λόγια για τον παντοτινό αποχαιρετισμό.

Αγαπητέ Δημήτρη, το άγγελμα του χαμού σου έπεσε σαν κε-
ραυνός, σαν αστραπή σε όλους μας. Έγειρες και έπεσες. Δεν θα
μπω σε φιλολογικές και θεολογικές σκέψεις και απόψεις, καθώς
δεν μπορεί να γίνουν με δύο λόγια, χρειάζονται πολύωρες συζη-
τήσεις. Με απλά λόγια ήσουν ένα άνθρωπος δυναμικός, πράος,
ήσυχος και γαλήνιος, φιλότιμος, άκακος, αλτρουιστής και ακού-
ραστος εργάτης της ζωής, όταν όμως το απαιτούσαν οι περιστά-
σεις διεκδικούσες το δίκιο σου.

Πάντοτε, πάντα με γέλιο, με την καλή κουβέντα και με την καλή
συμβουλή, ο λόγος σου είχε αλήθεια, κύρος και ουσία. Σε διέ-
κρινε πάντοτε η κοινωνικότητα, η συνεργασιμότητα, η αλληλο-
βοήθεια, η εντιμότητα, η αγάπη προς τον πλησίον σου και η ακε-
ραιότητα του χαρακτήρα σου. Φίλε Δημήτρη αποτελούσες πρό-
τυπο και παράδειγμα προς μίμηση. Υπήρξες ακούραστος εργάτης
στη δουλειά σου και έχαιρες την εκτίμηση όλων των συναδέλφων
σου στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, όπου σταδιοδρόμησες εργαζόμενος πάνω
από 35 χρόνια. Υπέστης τον φθόνο ορισμένων συναδέλφων σου,
έζησες για έναν χρόνο στην ανεργία γιατί δεν άντεχες την αδικία
προς τον πλησίον σου και παρά τα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετώπιζες δεν κράτησες κακία σε αυτούς που σε πέταξαν στο
δρόμο, τους έδωσες άφεση αμαρτιών. Εδώ έδειξες όλο το μεγα
λείο της ψυχής σου. Υπήρξες πρότυπο ανθρώπου, πρότυπο οι-
κογενειάρχη. Δημιούργησες μία οικογένεια άριστη με κοινωνικές
και ανθρώπινες αρχές και ήσουν το αστέρι της οικογένειάς σου. 

Το αστέρι από σήμερα είναι η γυναίκα σου Αθηνά και τα τρία
παιδιά σου ο Χάρης-η Σοφία – ο Παντελής που κυριολεκτικά λά-
τρεψες καθώς εσύ τους έδωσες τις αξίες και τις αρετές σου.

Ξεκίνησες φτωχός από τη γενέτειρα πατρίδα σου την Κάρυστο
τα πέτρινα εκείνα χρόνια και πρόκοψες στη ζωή σου γιατί είχες
πάρει τις αξίες και τις αρχές των γονιών σου. Έφτασες ψηλά,
ήσουν βαθύς γνώστης του σιδηροδρόμου που υπηρέτησες πιστά.
Ποτέ δεν ήσουν ονειροπαρμένος και αλαζών αλλά ένας προσγει-
ωμένος με βαθιές γνώσεις εργάτης που ό,τι γνώριζες το μετέδιδες
σε όλους τους συναδέλφους σου, δεν χρειαζόταν να κρατήσεις
στεγανά για τον εαυτόν σου. Χρόνια πολλά ασχολήθηκες με τα
κοινά του χώρου σου, τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό, το Σωμα-
τείο Ηλεκτροδηγών και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.
της Εταιρείας και παντού άφησες το στίγμα σου. Οι συμβουλές
είχαν νόημα, αλήθεια, ουσία και κύρος. Θα μας λείψει η ευγένειά
σου, το ήθος, ο διάλογος. Αλλά φίλε Δημήτρη θα μας λείψει το
χαμόγελό σου. Όμως και όταν συνταξιοδοτήθηκες δεν έπαψες να
ασχολείσαι με τα κοινά. Αγάπησες τόσο πολύ το Σωματείο Συν-
ταξιούχων ΗΣΑΠ στο οποίο διετέλεσες 20 χρόνια αντιπρόεδρος
που λίγες ώρες πριν εγκαταλείψεις τον μάταιο τούτο κόσμο όταν
μία ομάδα συναδέλφων σε επισκεφτήκαμε στο νοσοκομείο όπου
νοσηλευόσουν ήθελες να μάθεις τα τελευταία νέα του Σωματείου
σχετικά με τις εκλογές και όταν σου ανακοινώσαμε ότι στις επι-
κείμενες εκλογές του Σωματείου θα είσαι υποψήφιος φάνηκε
στα χείλη του ένα αχνό χαμόγελο. 

Αγαπητέ συνεργάτη Δημήτρη όλοι μας ξέρουμε ότι ο θάνατος
είναι η φυσική πορεία του ανθρώπου προς τον Πάνσοφο Δημι-
ουργό. Όταν όμως ο άνθρωπος κάνει τον κύκλο της ζωής του. Αλ-
λά εσύ Δημήτρη δεν τον έκανες κι αυτό μας σόκαρε, μας συνέ-
τριψε και μας συντάραξε όλους. Είχες πολλά να δώσεις στα παιδιά
σου και τα εγγόνια σου τα οποία υπεραγαπούσες, είχες πολλά να
δώσεις στη σύζυγό σου και στο Σωματείο μας καθώς δεν έπαψες
ούτε στιγμή να ενδιαφέρεσαι.

Κουράγιο στη σύζυγό σου Αθηνά, στα παιδιά σου και τα εγγόνια
σου.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν, ανθρωπίνως δυνατόν, λόγια να τους
παρηγορήσουν. Ταξιδευτής στη γειτονιά των αγγέλων τώρα ο Δη-
μήτρης θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας και θα τον αποζητάμε
στις συντροφιές μας, θα ακούμε τη φωνή του, το βηματισμό του
και θα νιώθουμε την ανάσα του.

Μη μπορώντας κάτι άλλο να κάνουμε, αγαπητέ Δημήτρη πα-
ρακαλούμε τον Κύριο να σε αναπαύσει, να σε ξεκουράσει.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Δημήτρη.
Αιωνία η μνήμη σου αδελφέ μας».
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Η κα. Άννα Σταθοπούλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύ-
γου της και συναδέλφου μας Χαράλαμπου Σταθόπου-
λου, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωμα-
τείου μας.

Η κα. Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Γεωργίου Κοζύρη, το ποσό
των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Βασίλης Αργύρης κατέθεσε στη μνήμη
του πατέρα του και συναδέλφου μας Ηλία Αργύρη, το
ποσό των 40 ευρώ για το Σωματείο και την εφημερίδα
μας.

Ο συνάδελφος Λουκάς Παπαδημητρίου κατέθεσε στη
μνήμη του κουμπάρου του και συναδέλφου του Στέφα-
νου Βασιλειάδη, το ποσό των 25 ευρώ για το Σωματείο
και την εφημερίδα μας.

Ο συνάδελφος Βασίλης Μιχαλόπουλος κατέθεσε στη
μνήμη του συναδέλφου του Γιάννη Γιάνναρου, το ποσό
των 40 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

H κα. Ζωή Βασιλειάδη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Στέφανου Βασιλειάδη, το πο-
σό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

H κα. Σταματική Γιάνναρου κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ζύγου της και συναδέλφου μας Γιάννη Γιάνναρου, το
ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου
μας.

H κα. Ναυσικά Μπετίνη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Μανώλη Μπετίνη, το ποσό των
50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Η κα. Αργυρούλα Κωστάκου κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ζύγου της και συναδέλφου μας Γιάννη Κωστάκου, το πο-
σό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Η κα. Βασιλική Μοσχοπούλου κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Παναγιώτη Μοσχό-
πουλου, το ποσό των 50 ευρώ για το Σωματείο και την
εφημερίδα μας.

Η κα. Μαρία Δασκαλάκου κατέθεσε στη μνήμη του συζύ-
γου της και συναδέλφου μας Γεωργίου Δασκαλάκου, το
ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Η κα. Μαρία Μήτση κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Γιάννη Μήτση, το ποσό των
50 ευρώ για το Σωματείο και την εφημερίδα μας.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην



Έχουμε πεί και σε προηγούμενες
ευκαιρίες πως η μελέτη τής Ιστο-
ρίας είναι όλβος γιατί βοηθάει στην

μάθηση και παράλληλα στην κριτική αντίληψη
των ανθρώπων.

Η περίοδος στην οποία αναφέρεται ο Θου-
κυδίδης μοιάζει με τη σημερινή σχετικά με την
αντιπαράθεση ή αν θέλετε τις σχέσεις ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο παρόν θα αναφερθούμε στην έννοια του
δικαίου και στο άδικο όπως αυτό εμφανίζεται
μέσα στην Ιστορία.

Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά (βιβλ. Γ΄9,10-13)
γράφει: «οἷον δοκεῖ ἴσον τό δίκαιον εἶναι,
καί ἐστίν, ἀλλ’ οὒ πάσιν ἀλλά τοῖς
ἴσοις· καί τό ἂνισον δοκεῖ δίκαιον εἶναι,
καί γάρ ἔστιν, ἀλλ’ οὒ πάσιν ἀλλά τοῖς
ἀνίσοις». Αυτό σημαίνει, ότι, δεν μπορεί να
υπάρξει ισοτιμία ανάμεσα σε άνισα μέρη. Αυτή
μπορεί να υπάρξει μόνο απέναντι σε πραγμα-
τικά ίσους. Τα παραπάνω βρίσκουν τέλεια
εφαρμογή στον διάλογο μεταξύ Αθηναίων και
Μηλίων, όπου γίνεται ολοφάνερη η αντίθεση
μεταξύ φύσεως (ή ισχύος) και νόμου (ή ηθι-
κής). Αντιλαμβάνεται κανείς πως τα νομικά /
ηθικά επιχειρήματα έχουν σημασία μόνο όταν
τα επικαλούνται περίπου ισοδύναμες πολιτικά
αλλά και στρατιωτικά δυνάμεις. Όταν όμως αυ-
τό δεν ισχύει, ο αδύνατος δεν σώζεται με την
επίκληση του δικαίου· όπου ο ισχυρός (και οι-
κονομικά) επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύνα-
μή του, και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επι-
βάλλει η αδυναμία του. Ακριβώς αυτό συμβαί-
νει και στο διεθνές σύστημα, όπου ισχύει ο νό-
μος της φύσης δηλ. ο νόμος του ισχυροτέρου.
Πίσω από τις τεχνητές κατασκευές και στην
ουσία ψεύτικες θεσμίσεις, κρύβεται το αλη-
θινό πρόσωπο της φύσης. Αυτό είναι το αλη-
θινό πρόσωπο των Αθηναίων (βλ. δανειστών)
που ζητούν από τους Μηλίους (βλ. Έλληνες) να
υποταγούν. Γιατί «δίκαια μέν ἐν τῷ ἀνθρω-
πείῳ λόγῳ ἀπό τῆς ἴσης ἀνάγκης κρί-
νεται, δυνατά δέ οἱ προύχοντες πράσ-
σουσι καί οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν».

Στις ανθρώπινες σχέσεις τα νομικά επιχει-
ρήματα έχουν αξία όταν εκείνοι που τα επικα-
λούνται είναι όπως προαναφέραμε περίπου
ισόπαλοι σε δύναμη, αλλιώς η ανάγκη κάνει
τον αδύναμο να υποχωρήσει… γιατί ακριβώς
στην κοινωνία ίσχυε και ισχύει ο φυσικός
νόμος· δηλαδή το του κρείττονος συμφέρον
και η δικαιοσύνη ταυτίζεται με το συμφέρον
του ισχυροτέρου. Οι Αθηναίοι (βλ. δανειστές)
δεν πείθονται με τις επικλήσεις περί δικαίου
και νόμου από τους Μηλίους (βλ. Έλληνες).
Αντίθετα προκειμένου να σώσουν την ηγεμο-
νία τους στα κράτη μέλη της συμμαχίας (βλ.
σήμερα ΕΕ) τους απάντησαν ότι το συμφέρον
τους / μας, επιτάσσει να υπακούν στη συμμα-
χία (βλ. Γερμανία ΕΕ) εκχωρώντας την εθνική
ανεξαρτησία σας �μας ή θα καταστραφείτε.

Οι Μήλιοι λένε: πως δεν είναι δυνατό να σω-
θούμε αν θα υποδουλωθούμε· επί πλέον θα
κάνετε εχθρούς σας όλους όσοι είναι ουδέτε-
ροι, καθώς θα φοβηθούν ότι θα υποστούν την
ίδια μοίρα. Βλέπουμε λοιπόν πως η επίκληση
του δικαίου και της ηθικής ως όπλου από τους
Μηλίους (βλ. Έλληνες) δεν «πιάνει» ή δεν λαμ-
βάνεται υπ’ όψιν από τους συμμάχους τους
Αθηναίους οι οποίοι τους προσφέρουν την
υποχώρηση ή τους συμβουλεύουν να υποχω-
ρήσουν μπροστά στη δύναμη του ισχυρού. Όσο
για το ζήτημα της δικαιοσύνης αυτό υπεισέρ-
χεται στις ανθρώπινες σχέσεις «μόνο όταν η

πίεση της ανάγκης είναι ίση»· αλλιώς «οι ισχυ-
ροί αποσπούν ό,τι μπορούν, και οι αδύναμοι
παραχωρούν ό,τι πρέπει» (Ε 89).

Τα παραπάνω σχετικά με τους Μηλίους αλλά
και γενικά για τον Πελοποννησιακό πόλεμο
εξιστορεί ο Θουκυδίδης που χωρίς να τα κρίνει
ο ίδιος, πιστεύει ακράδαντα στη χρησιμότητα
του έργου του για τις επόμενες γενεές, αφού
θα του ήταν αρκετό αν θεωρηθούν ωφέλημα
τα όσα γράφει, πιστεύοντας πως η φύση του
ανθρώπου είναι πάντα η ίδια. Αυτό γίνεται φα-
νερό από το Ε105 όπου ο ίδιος αποδίδει τη φυ-
σική αντίληψη στους ισχυρούς Αθηναίους ομι-
λητές στο διάλογο των Μηλίων, και γι αυτό αν-
τικρούουν τις επικλήσεις της δικαιοσύνης και
της θρησκείας από τους Μηλίους, λέγοντας
πως οι άνθρωποι και οι θεοί ακολουθούν πάν-
τα τον απόλυτο νόμο της φύσης, δηλ. να επι-
βάλουν την εξουσία τους αν έχουν τη δύναμη
να το επιτύχουν. Έτσι ο Θουκυδίδης μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ρεαλιστής φιλόσοφος
ιστορικός που τον διακρίνει το θάρρος και η
κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.

Στον διάλογο με τους Μηλίους οι Αθηναίοι
παραμερίζουν το δίκαιο αλλά και το κοινό
συμφέρον, στηριζόμενοι στο δίκαιο του ισχυ-
ρού λέγοντας ότι η έχθρα τους ελάχιστα ή κα-
θόλου θα τους επηρεάσει μπροστά στο συμ-
φέρον που θα έχει η κυριαρχία τους απέναντι
στους συμμάχους τους (βλ. μικρούς της ΕΕ).
Οπότε ό,τι και να έλεγαν οι ασθενέστεροι πο-
λιτικά, στρατιωτικά αλλά και οικονομικά Μή-
λιοι, οι ισχυροί Αθηναίοι δεν τα λάμβαναν υπό-
ψη. Όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με
τους συμμάχους μας Ευρωπαίους και τους αν-
τίστοιχους «Αθηναίους» Γερμανούς*! 

Τα περί ισονομίας και ισοτιμίας αλλά και
ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εταίρων –
συμμάχων της ΕΕ δεν έχουν καμία σχέση με
την πραγματικότητα, γιατί οι κυρίαρχες δυ-
νάμεις της συμμαχίας (βλ. ΕΕ και ιδιαίτερα
η Γερμανία), λειτουργούν και επιβάλλονται
αποκλειστικά στους ανίσχυρους Εταίρους με
βάση τα συμφέροντά τους, και αντιμετωπί-
ζουν τη χώρα μας σαν το «μεγάλο ασθενή»
της Ευρώπης… χρησιμοποιώντας την ως

δουλοπαροικία χρέους εξευτελίζοντας το
λαό μας αφού τον αναγκάζουν να ζη μέσα
στην κόλαση της μιζέριας, της φτώχιας, των
οικονομικών εκβιασμών και της ανασφάλει-
ας.

Είναι ανάγκη να καταλάβουμε πως όπως
παλιά έτσι και σήμερα, ο κατακτητής είναι
πάντα κατακτητής, είτε αυτός χρησιμοποιεί
όπλα, είτε τα οικονομικά μέσα· και όπως
γνωρίζουμε όλοι η βία δεν είναι μόνο στρα-
τιωτική, αλλά και πολιτική και οικονομική.
Σήμερα ο πατριωτισμός των Ελλήνων δοκιμά-
ζεται απέναντι στους νέους εκβιαστές - κατα-
κτητές· και όπως τότε στους Αθηναίους οι ση-
μερινοί… Αθηναίοι (βλ. Γερμανοί, ΕΕ) παρα-
μερίζουν κάθε επιχειρηματολογία που βασί-
ζεται στη δικαιοσύνη και στηρίζονται απόλυτα
στην ανάγκη του ανίσχυρου, γιατί γνωρίζουν
ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσματικά μεταξύ ενός ισχυρού και ενός
ανίσχυρου. Όπως η καταστροφή αλλά και ο
εποικισμός της Μήλου που ιστορικά απετέλε-
σε στίγμα για την Αθηναϊκή ηγεμονία – Συμ-
πολιτεία, έτσι και σήμερα η συμπεριφορά τής
ΕΕ- Γερμανίας εμφανίζεται ως μοναδικό δείγ-
μα πολιτικού ρεαλισμού αν όχι εκβιασμού –
κυνισμού με λόγια όπως take it or leave ιt. Με
άλλα λόγια το δίκαιο της ισχύος –είτε πολιτι-
κής είτε στρατιωτικής είτε οικονομικής, είναι
το μόνο που υπάρχει όχι μόνο στην περίπτωσή
μας, αλλά υπερισχύει πάντοτε στις διεθνείς
σχέσεις. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε
πως στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχει κανέ-
νας νόμος για να υπερασπίσει όχι μόνο τη νο-
μιμότητα αλλά ιδιαίτερα την ηθική των σχέ-
σεων μεταξύ των κρατών. Γιατί οι ισχυροί εί-
ναι αυτοί που θέτουν τους νόμους και απο-
φασίζουν πώς ο αδύνατος πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί. Αντίθετα, στο εσωτερικό ενός κρά-
τους οι νόμοι υπάρχουν για να μεταχειριστούν
εξίσου τους ισχυρούς και τους αδύνατους.
Όμως στις διεθνείς σχέσεις και στις διαφω-

νίες οι ισχυροί με διάφορους τρόπους εξαναγ-
κάζουν τους αδύνατους να υποταχτούν. 

Τέλος, δεν γνωρίζω αν και πως η ιστορία
επαναλαμβάνεται. Αυτό που γνωρίζω, είναι ότι
οι λαοί και οι κυβερνήσεις δεν διδάσκονται τί-
ποτα από την ιστορία…

Επομένως «η ιστορία διδάσκει ότι δεν διδά-
σκει» έστω και αν ο Θουκυδίδης δηλώνει πως
πιστεύει ακράδαντα στη χρησιμότητα του έρ-
γου του· λέγοντας πως αυτό θα παραμείνει
«κτῆμα ἐς αἰεῖ μᾶλλον, ἤ ἀγώνισμα εἰς
τό παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται». δηλ.
η Ιστορία του θα παραμείνει παντοτινό απόκτη-
μα καθολικής εμβέλειας, και όχι έργο προορι-
σμένο να υποβληθεί σε διαγωνισμό και να
αναγνωστεί παρουσία πολλών. 

* βλ. τη δημηγορία των Αθηναίων στο Πελοπον-
νησιακό συνέδριο το 432 πΧ (Α 76), όπου οι Αθη-
ναίοι υποστηρίζουν ότι είναι άξιοι επαίνου διότι
φροντίζουν περισσότερο για τη δικαιοσύνη με τη
μετριοπάθειά τους (δηλ. για το καλό της ΕΕ) όσον
αφορά τους υπηκόους τους (μικρούς της ΕΕ). Όμως
και ο Θουκυδίδης αποδέχεται τις συνέπειες της
ισχύος ως αναπόφευκτο μέρος της φυσικής τάξης
των πραγμάτων, αποδοκιμάζοντας βέβαια την βα-
ναυσότητα, την βαρβαρότητα - αγριότητα και τις
υπερβολές της ισχύος. 
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Ο φίλος μου ο Θοδωρής παιδί πολύ τζιμάνι
μαζί εμεγαλώσαμε μες το Πασαλιμάνι

Εκείνος είχε όνειρα του άρεσαν τα βιβλία
γι’ αυτό πήγε και γράφτηκε στα πιο καλά σχολεία

Περνούσε τα μαθήματα και είχε επιτυχία
και με βαθμό το άριστα έπαιρνε τα πτυχία

Στα ξένα εταξίδεψε τα Μάστερ του να κάνει
να γίνει πιο σοφότερος κανείς να μην τον φτάνει

Έγινε και ξενόγλωσσος τρεις γλώσσες έχει μάθει
μα ξέχασε οι έξυπνοι κάνουν μεγάλα λάθη

Αυτοί που ψάχνουν για μυαλά του είχανε διαλέξει
του πρόσφεραν πολλά λεφτά για κείνους να δουλέψει

Σπίτι θα του νοικιάζανε με άνεση να μένει
και θα του είχαν οδηγό να τον πηγαινοφέρνει

Θα είναι το αφεντικό και διαταγές θα δίνει
κι όταν περάσει ο καιρός και μέτοχος θα γίνει

Μα εκείνος δεν τους άκουσε γιατί είχε άλλη σκέψη
ήθελε στην πατρίδα του γοργά να επιστρέψει

Στη χώρα του πολιτισμού στης γνώσης την κοιτίδα
στη χώρα που γεννήθηκε στη γαλανή πατρίδα

Να ‘ρθει κι όλες τις γνώσεις του σ’ άλλους να μεταδώσει
αρκεί η πατρίδα η καλή μια θέση να του δώσει

Κι έκανε μια αίτηση του ζήτησαν κι άλλη
και μια ντουζίνα από χαρτιά που έπρεπε να βγάλει

Αφού τα εκατάφερε με κόπο να τα βγάλει

πρωί πρωί ξεκίνησε για να τα υποβάλλει
Του λεν θα τα κοιτάξουμε κι απάντηση θα πάρεις
ήταν τότε Μάρτιος και έφτασε Φλεβάρης

Κι ο Θοδωρής περίμενε και περιμένει ακόμα
βλέπεις αυτός δεν γράφτηκε ποτέ σε κάποιο κόμμα

Να του κολλήσουν ένσημα για αφισοκολλήσεις
και να ‘χει και συμμετοχή σε δέκα καταλήψεις

Για να μπορεί πιο εύκολα μια θέση να κερδίσει
χωρίς να τρέχει στον ΑΣΕΠ για να την διεκδικήσει

Αφού προσόντα σαν αυτά ποτέ δεν θ’ αποκτήσει
θα μείνει ένας ναυαγός μέσα σ’ αυτή την κρίση

Προχθές είχα γενέθλια και ήρθαν κάποιοι φίλοι
πήραμε το γυράδικο τρεις πίτσες να μας στείλει

Κι όταν την πόρτα άνοιξα με τα λεφτά στο χέρι
ο Θοδωρής ντελίβερι τις πίτσες είχε φέρει

Σφικτά αγκαλιαστήκαμε κι αρχίσαμε το κλάμα
είπα πώς άλλαξε η ζωή απ’ τη χαρά στο δράμα

Κι αφού το πάλεψα πολύ με κόπο να τον πείσω
χωρίς καμιά χρονοτριβή να ξαναπάει πίσω 

Εκεί που υποκλίνονται σε όποιον έχει γνώση
το φως του έτσι απλόχερα στους άλλους να το δώσει

Με σπαραγμό μες την ψυχή και μια καρδιά να σπάει
του έβγαλα εισιτήριο στα ξένα για να πάει 

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.

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Ο ρεαλισμός του Θουκυδίδη και η εποχή μας

«Φημί γάρ ἐγώ εἶναι 
τό δίκαιον οὐκ ἂλλο τι 

ἤ το τοῦ κρείττονος
ξυμφέρον».

Πλατ. Πολιτ. 338C

Του Ανδρέα Λ. Τσικνάκου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΘΟΔΩΡΗΣ

(I)
– Ευρωπαϊκή Ένωση–



Με αγωνία και με ανησυχία, με αληθινό δέος, που ενίοτε φτάνει στα
όρια της αγανάκτησης, παρακολουθούμε τον λόγο, που εκφέρεται
από τα χείλη των αρχόντων μας, των εκλεγμένων με τη ψήφο του

Ελληνικού λαού, αρχόντων μας. Παρακολουθούμε μία άρνηση της πραγ-
ματικότητας, μία αναιδή διαστρέβλωση της αλήθειας, ένα σταθερό θυμία-
μα στον βωμό του ψεύδους. Και οι μεν εκφέροντες τον τοιούτον λόγο,
έχουν κάθε συμφέρον να το πράξουν. Γλυκεία μεν η αλήθεια γλυκύτατη
δε η εξουσία. Με όλα τα οφέλη από την άσκησή της. Για του λόγου το αλη-
θές ας μου επιτρέψετε να σας φρεσκάρω λίγο τη γεροντική μνήμη σας,
τους λαγούς με τα πετραχήλια που μας έταξαν οι πολιτικοί μας για να μας
υφαρπάξουν τη ψήφο μας.

– Αυτή η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να ψηφίσει άλλο μνημόνιο
– Με έναν νόμο και με ένα άρθρο η κατάργηση των μνημονίων
– Αν είναι με κωλοτούμπες και εξευτελισμούς εγώ δεν μπορώ να το

κάνω
– Παροχή δωρεάν σίτισης, ρεύματος, στέγης και ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης
– Δέσμευση για υιοθέτηση ενός σταθερού, απλού και δίκαιου φορο-

λογικού συστήματος
– Καθιέρωση ενιαίας και προοδευτικής φορολογικής κλίμακας χωρίς

εξαιρέσεις
– Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ.

– Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2015 και αντικατάσταση με φόρο με-
γάλης ακίνητης περιουσίας

– Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Δημόσιο και ασφαλιστικά
ταμεία

– Άμεση κατάργηση της ρύθμισης που μετατρέπει τη μη πληρωμή χρεών
προς το Δημόσιο σε διαρκές αδίκημα

– Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ σταδιακά έως το 2016
– Διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των επανορθώσεων
– Εξεταστική Επιτροπή για τα Μνημόνια
– Τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις σε δίκτυα, υποδομές, φυσικό και ορυκτό

πλούτο
– Ίδρυση ενδιάμεσου δημόσιου φορέα για τη διαχείριση των κόκκινων

οικογενειακών και επιχειρηματικών δανείων

– Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και της μεταβίβασης
δανείων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη σε μη αναγνωρισμένα
τραπεζικά ιδρύματα

– Καταλογισμός ευθυνών για κούρεμα των αποθεματικών των ταμείων
μέσω του PSI

– Καμία αύξηση ορίων ηλικίας
– Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων
– Δημόσιος καθολικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης
– Επαναχορήγηση δέκατης τρίτης σύνταξης ως δώρο Χριστουγέννων,

στο τέλος του 2015, σε όσους λαμβάνουν λιγότερα από 700 ευρώ μηνι-
αίως

– Ίδρυση Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης
– Αποκατάσταση συλλογικών διαπραγματεύσεων
– Αυστηρό πλαίσιο για μαζικές απολύσεις
– Επαναφορά του θεσμού της διαιτησίας
– Επαναφορά του θεσμού αστυνομικού της γειτονιάς
– Άμεσος έλεγχος από το ΣΔΟΕ στις λίστες των μεγαλοκαταθετών
– Λίστα της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων

από εγκληματικές ενέργειες
Αν χαρακτηρίζεται για κάτι αυτή η Κυβέρνηση, χαρακτηρίζεται για την

ειλικρίνειά της.
Η κρίση είναι δική σας.

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Οι Καιροί Αλλάζουν 
με Ιλιγγιώδη Ταχύτητα!!!
- Μεγάλες Ανατροπές 
μας φέρνει το Μέλλον

Μπορούσες να φανταστείς μετά το 1998 και 3 χρόνια
αργότερα ότι δεν θα έπαιρνες ξανά φιλμ για την φωτο-
γραφική σου μηχανή, γιατί η Kodak, που το 1998, με
170.000 υπαλλήλους πουλούσε το 85% του φωτογραφικού
χαρτιού παγκοσμίως, σταμάτησε να το πουλά.. Μέσα σε
λίγα μόνο χρόνια η επιχείρηση εξαφανίστηκε και χρεο-
κόπησε. Αυτό που συνέβη με την Kodak θα συμβεί σε
πολλές βιομηχανίες τα επόμενα 10 χρόνια και οι περισ-
σότεροι άνθρωποι ούτε θα προλάβουν να το δουν να έρ-
χεται.

Ωστόσο, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές είχαν
εφευρεθεί το 1975. Οι πρώτες είχαν μόνο 10.000 pixel,
αλλά ακολούθησαν τον νόμο του Moore. 

Όπως και με όλες τις καινούργιες τεχνολογίες, στο αρ-
χικό διάστημα ήταν μια απογοήτευση, προτού γίνει απο-
δεκτό και αποκτήσει δημοτικότητα όπου σε λίγα χρόνια
είχε πολύ μεγάλη πέραση. Τώρα το ίδιο θα ξανασυμβεί
με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την υγεία, τα αυτόνομα και
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την εκπαίδευση, την τρις διαστατή
(3D) εκτύπωση, τη γεωργία και τις νέες τεχνολογίες στις
θέσεις εργασίας. 

Καλώς ήρθατε στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.. Κα-
λώς ήρθατε στην εποχή των καινούργιων εκθεμάτων. 

Τα ερχόμενα 5 -10 χρόνια η καινούργια Τεχνολογία θα
αναστατώσει τις ποιο παραδοσιακές βιομηχανίες.

Το «Uber» είναι απλώς ένα λογισμικό εργαλείο, δεν
διαθέτει αυτοκίνητα ωστόσο είναι πλέον η μεγαλύτερη
εταιρεία ταξί στον κόσμο.

Η «Airbnb» είναι πλέον η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή
εταιρεία στον κόσμο, παρόλο που δεν κατέχει ιδιοκτη-
σίες.

Η Τεχνητή νοημοσύνη: Οι υπολογιστές την παρουσιά-
ζουν σαν να κατανοούν καλύτερα τον κόσμο. Φέτος, ένας
υπολογιστής κατάφερε το καλύτερο «Go-player» στον κό-
σμο, κατά 10 χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Στις ΗΠΑ, δεν υπάρχουν ήδη θέσεις εργασίας για τους
νέους δικηγόρους. Και αυτό λόγω της «Watson» της IBM,
όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. μπορείτε να πάρετε νο-
μικές συμβουλές (προς το παρόν προσφέρει περισσότε-
ρες ή λιγότερες βασικές νομικές πληροφορίες σε βασικά
πράγματα) με ακρίβεια 90% σε σχέση με την ακρίβεια των
70% όταν γίνεται από τον άνθρωπο.

Λοιπόν, αν σπουδάζετε νομικά, σταματήστε αμέσως.
Γιατί στο μέλλον θα χρειαζόμαστε 90% λιγότερους δι-
κηγόρους. Θα παραμείνουν στο επάγγελμα μόνο ειδι-
κοί.

Ο «Watson» βοηθά ήδη τους νοσηλευτές στην διάγνω-
ση του καρκίνου, που είναι 4 φορές ακριβέστερη από τους
νοσηλευτές. 

Το Facebook έχει τώρα ένα λογισμικό αναγνώρισης
προσώπων που μπορεί να αναγνωρίσει, μέσω σχεδίων
καλύτερα τα πρόσωπα από τον άνθρωπο. 

Το 2030 οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από τους
ανθρώπους. (ο Άλμπερτ δεν μας λέει ΠΟΤΕ ) 

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα: Το 2018 θα κυκλοφορήσουν
για πρώτη φορά τα πρώτα Αυτόνομα Αυτοκίνητα. Περί το
2020 ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία θα αρχίσει να
διαταράσσεται. Δεν θα θέλετε πια να έχετε δικό σας αυ-
τοκίνητο. Με το τηλέφωνο σας θα καλείτε να έρθει ένα
αυτοκίνητο, θα εμφανίζεται στη θέση που είστε και θα
σας οδηγεί στον προορισμό σας. Δεν θα χρειαστεί να το
σταθμεύεται, θα πληρώνετε μόνο για τη διανυόμενη από-
σταση και έτσι θα μπορείτε να είστε παραγωγικός ενώ

οδηγείτε.
Τα παιδιά μας δεν θα χρειαστούν ποτέ να πάρουν άδεια

οδήγησης αφού δεν θα έχουν δικό τους αυτοκίνητο.
Οι πόλεις μας θα αλλάξουν, διότι θα μας χρειάζονται

90-95% λιγότερα αυτοκίνητα. Έτσι θα μπορέσουμε να με-
τατρέψουμε σε πάρκα τους προηγούμενους χώρους
στάθμευσης.

1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε
τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως. Έχουμε τώρα ένα ατύ-
χημα σε κάθε 100.000 χλμ., Με αυτόνομη οδήγηση υπο-
λογίζουν ότι θα πέσει σε 1 ατύχημα σε 6 εκατομμύρια μί-
λια (10 εκατομμύρια χιλιόμετρα). Αυτό θα σώσει ένα εκα-
τομμύριο ζωές κάθε χρόνο.

Οι περισσότερες εταιρείες αυτοκινήτων πιθανώς θα
πτωχεύσουν. Οι παραδοσιακές εταιρείες αυτοκινήτων δο-
κιμάζουν την εξελικτική προσέγγιση και απλώς κατα-
σκευάζουν ένα καλύτερο αυτοκίνητο, ενώ εταιρείες τε-
χνολογίας όπως η Tesla, η Apple, η Google θα κάνουν
την επαναστατική προσέγγιση και θα κατασκευάσουν
έναν υπολογιστή με ρόδες. 

Πολλοί μηχανικοί από τη Volkswagen και την Audi
είναι απόλυτα τρομοκρατημένοι από τον Tesla. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν τεράστια προβλή-
ματα επειδή δεν θα υπάρχουν ατυχήματα, η ασφάλιση θα
γίνει 100 φορές φθηνότερη. Το επιχειρηματικό τους μον-
τέλο της ασφάλισης αυτοκινήτων θα εξαφανιστεί.

Η ακίνητη περιουσία θα αλλάξει. Επειδή αν μπορείτε
να εργαστείτε ενώ ταξιδεύετε, οι άνθρωποι θα μετακινη-
θούν πιο μακριά για να ζήσουν σε μια πιο όμορφη γειτο-
νιά.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2020 θα αρχίζουν να
διαδίδονται. Οι πόλεις θα έχουν λιγότερους θορυβους,
διότι όλα τα νέα αυτοκίνητα θα λειτουργούν με ηλεκτρι-
σμό.

Η ηλεκτρική ενέργεια θα γίνει απίστευτα φθηνή και
καθαρή. Η ηλιακή παραγωγή 30 χρόνια παρουσιάζει καμ-

πύλη, αλλά τώρα μπορείτε να δείτε την εκρηκτική επί-
δραση. 

Πέρυσι, παγκοσμίως εγκαταστάθηκε περισσότερη
ηλιακή ενέργεια από ό, τι ενέργεια μας έδιναν τα ορυκτά.
Οι εταιρείες ενέργειας προσπαθούν απεγνωσμένα να πε-
ριορίσουν την πρόσβαση στο δίκτυο για να αποτρέψουν
τον ανταγωνισμό από τις οικιακές ηλιακές εγκαταστάσεις,
αλλά αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει. Την στρατηγική της
ενέργειας θα την αναλάβει η τεχνολογία.

Με την φθηνή ηλεκτρική ενέργεια έρχεται και το φθη-
νό και άφθονο νερό. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού
χρειάζεται τώρα μόνο 2k Wh ανά κυβικό μέτρο στα 0,25
σεντ). στα περισσότερα μέρη δεν έχουν καλό νερό, μπο-
ρούν να έχουν μόνο πόσιμο νερό. 

Για φανταστείτε τι θα είναι εφικτό να μπορεί ο καθένας
και σχεδόν χωρίς κόστος να έχει όσο θέλει καθαρό νερό.

Υγεία: Η τιμή Tricorder X θα ανακοινωθεί φέτος. Υπάρ-
χουν εταιρείες που θα κατασκευάσουν μια ιατρική συ-
σκευή (που ονομάζεται “Tricorder” από το Star Trek) που
θα λειτουργεί με το τηλέφωνό σας, η οποία θα λαμβάνει
τη σάρωση του αμφιβληστροειδούς, το δείγμα αίματος
σας και εσείς μόνο θα αναπνέετε πάνω σε αυτό. 

Στη συνέχεια αναλύει 54 βιοδείκτες που θα εντοπίσουν
σχεδόν οποιαδήποτε ασθένεια. Θα είναι φτηνό, οπότε σε
λίγα χρόνια όλοι σε αυτόν τον πλανήτη θα έχουν πρόσβα-
ση στην ιατρική ανάλυση σε παγκόσμιας κλάσης, σχεδόν
δωρεάν. Αντίστροφα ιατρικά ιδρύματα. Αποχαιρετάμε το
Ιατρικό κατεστημένο…. 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3 D): Η τιμή του φθηνότε-
ρου 3D εκτυπωτή μειώθηκε από $18.000 σε $ 400 μέσα
σε 10 χρόνια..

Ταυτόχρονα, έγινε 100 φορές πιο γρήγορη. Όλες οι με-
γάλες εταιρείες υποδημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει τις
τρισδιάστατες εκτυπώσεις παπουτσιών.

Ορισμένα ανταλλακτικά αεροπλάνων σε απομακρυ-
σμένα αεροδρόμια έχουν ήδη εκτυπωθεί με 3D. Ο δια-

στημικός σταθμός διαθέτει τώρα έναν εκτυπωτή που εξα-
λείφει την ανάγκη για το μεγάλο μέρος των ανταλλακτι-
κών που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν..

Στο τέλος αυτού του έτους, τα νέα έξυπνα τηλέφωνα
θα έχουν δυνατότητες να σαρώσουν 3D. Στη συνέχεια,
μπορείτε να σαρώσετε σε 3D τα πόδια σας και να εκτυ-
πώσετε στο σπίτι σας το τέλειο παπούτσι. 

Στην Κίνα έχουν ήδη εκτυπωθεί 3D και έχτισαν ένα
πλήρες κτίριο γραφείων 6 ορόφων. Μέχρι το 2027 το
10% όλων των προϊόντων που παράγονται θα εκτυπώ-
νονται σε 3D. 

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Εάν σκέφτεστε μια νέα
θέση εργασίας, που θα θέλετε να μπείτε, πρώτα ρωτήστε
τον εαυτό σας αν θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια ερ-
γασία στο μέλλον. Εάν η απάντηση είναι ναι, πώς μπορείτε
να το κάνετε πραγματικότητα νωρίτερα; Εάν δεν λειτουρ-
γεί με το τηλέφωνό σας, ξεχάστε την ιδέα. Και κάθε ιδέα
που ήταν σχεδιασμένη να επιτύχει στον 20ό αιώνα είναι
πια καταδικασμένη να αποτύχει στον 21ο αιώνα.

Εργασία: Το 70-80% των θέσεων εργασίας θα εξαφα-
νιστεί τα επόμενα 20 χρόνια. Θα υπάρξουν πολλές νέες
θέσεις εργασίας, αλλά δεν είναι σαφές εάν θα υπάρχουν
αρκετές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό θα
απαιτήσει μια επανεξέταση της κατανομής του πλούτου.

Γεωργία: Θα υπάρξει ένα γεωργικό ρομπότ αξίας 100
δολαρίων στο μέλλον. Οι γεωργοί στις χώρες του 3ου κό-
σμου μπορούν στη συνέχεια να γίνουν διευθυντές του το-
μέα τους αντί να εργάζονται όλη μέρα στους αγρούς τους.

Aεροπονική: Με την Αεροπονική θα χρειαστεί πολύ
λιγότερο νερό. Το πρώτο πιάτο Petri που παρήγαγε μο-
σχάρι είναι τώρα διαθέσιμο και θα είναι φθηνότερο από
το μοσχάρι που παράγεται από αγελάδες το 2018. Αυτή
τη στιγμή, το 30% όλων των γεωργικών επιφανειών χρη-
σιμοποιείται για τις αγελάδες. Για φανταστείτε αν δεν
χρειαζόμαστε πλέον αυτόν τον χώρο..
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Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Στο ίδιο έργο θεατές

Του 
Γιώργου Πάσχου

Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Μεγάλες Ανατροπές μας φέρνει το Μέλλον...

Η
Τεχνολογία διαρκώς αναπτύσσεται με Ταχύτητες που Δημιουργούν Ίλιγγο στην Ζωή των Ανθρώπων!!! Αλίμονο σε
εκείνους που δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την Εξέλιξη. - Αν Σκοπός της Ζωής είναι η Αγάπη, η Χαρά, το Χα-
μόγελο και κάθε τι που συνθέτει την Ευτυχία στις Ανεπτυγμένες Ανθρώπινες Κοινωνίες, θεωρώ ότι αυτή η Εξέλιξη

δεν οδηγεί το Μέλλον μας πάντα προς τα εκεί!!! Μπορεί να κάνω Λάθος!!! Για αυτό κάθε Κείμενο που στέλνω έχει σαν
στόχο μέσα από την Δημόσια Διάσκεψη να προβληματίσει, να ελευθερώσει τη Σκέψη, να υπάρξουν Αντιπαραθέσεις, Γνώμες,
Απόψεις, που δίνουν μέσα από το Διάλογο μια νέα Προοπτική. Να Έχεις μια Χαρούμενη και Δημιουργική Ημέρα!!! (Γ.Π.) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (αποχαιρετιστήριο)
Κάθε αρχή έχει και τέλος 
Έτσι συμβαίνει δυστυχώς 
Έκλεισα μια συνεργασία 
Στο όνομα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ.

Εφημερίδα δίχως κέρδος
Με θέματα αληθινά,
Που όλοι βαζανε ψυχούλα
Και όχι ψέματα φτηνά

Σχόλια ,γνώμες, απορίες 

Επίκαιρες και χθεσινές
Πάντα με ήθος Ιστορίες 
Συχνά σε έκαναν να κλαις

Κι εγώ που έγραφα για χρόνια
Ήταν κατάθεση ψυχής 
Έκανα κάποιες αναλύσεις 
Με τα καπρίτσια της ζωής

Κάθε που κάποια γεγονότα 
Μου κουρέλιαζαν την ψυχή

Με το χαρτί και το μολύβι 
Μου έβγαινε σαν προσευχή

Σε όσους με διάβαζαν χρωστάω
Ένα θερμό ευχαριστώ
Και σε όσους μου έδιναν το βήμα 
Ελεύθερα να εκφραστώ

Το γράψιμο είναι ανάγκη 
Που ξεκινάει απ την ψυχή
Σιγουρα τωρα θα μου λειψει

Μα πρεπει να χω αντοχη

Γιατί η ζωή μας κύκλους κάνει 
Μοιάζει τραμπάλα δηλαδή
Κέρδισα μια ανηφόρα
Που ούτε εχθρός να μη διαβεί!

Κλείνω με ευχές για όλους 
Για δρόμους χωρίς ανηφόρες
Και κακοτράχαλους δρόμους 

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη



Μετά τον πρόσφατο θόρυβο γύρω από την
υπερκατανάλωση των φαρμάκων η οποία
υπήρχε από δεκαετίες και που κανένας δεν

αντιδρούσε, αλλά αντιθέτως την πατρονάριζαν, τόσο
εγώ όσο και ο συνάδελφος Κώστας Γαζής, ο οποίος
συμφωνεί με το άρθρο αυτό, είχαμε όλο το θάρρος
πριν από 17 χρόνια να αντιδράσουμε γιατί δεν είμα-
στε δέσμιοι καμίας κομματικής ταμπέλας και αντι-
δρούσαμε πάντοτε για τα πραγματικά συμφέροντα
των μελών του Σωματείου μας, όταν αυτά εθίγοντο.

Όταν λοιπόν διαπιστώσαμε ότι τα κυκλώματα των
φαρμάκων, μέσω του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ατ-
τικής δεν ήθελαν ελέγχους που σκοπό είχαν να
περιορίσουν την υπερκατανάλωση των φαρμάκων,
από κοινού και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
συμβουλίου μας, οργανώσαμε στα γραφεία του Σω-
ματείου στην Μενάνδρου αυτόν τον αγώνα.

Αν τους αγώνες που έκανε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σωματείου μας, τον είχαν ενστερνιστεί
και στηρίξει όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις,
δεν θα υπήρχε σήμερα η εξαθλίωση και διάλυση
του Ταμείου Υγείας.

Εκείνο δε που μας εξοργίζει περισσότερο είναι
ότι, οι τότε πολέμιοι των αγώνων μας, αλλά και όσοι
μας κατέκριναν στο παρασκήνιο, γιατί κανένας δεν
μπορούσε να μας ελέγξει παραταξιακά, ή κομματι-
κά, σήμερα τα ξέχασαν όλα και ως αθώες περιστε-
ρές, άλλαξαν πολιτικό φορέα, έχουν το θράσος να
γίνονται τιμητές των πάντων, αποσιωπώντας τις δι-
κές τους τεράστιες ευθύνες.

Για την ιστορία λοιπόν και για να θυμηθούν οι
παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι αισθανθή-
καμε την ανάγκη να αναφερθούμε σ’ αυτό το θέμα.

Τι είχε γίνει τότε:
Την 1η Απριλίου του 2001, ο Φαρμακευτικός Σύλ-

λογος Αττικής με Πρόεδρο τον γνωστό στο Πανελ-
λήνιο, από τις κατά καιρούς δηλώσεις του Λουράν-
του, είχε αποφασίσει να διακόψει την επί πιστώσει
χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους συντα-
ξιούχους και εργαζόμενους όλων των ταμείων, εάν
προηγούμενα τα ασφαλιστικά ταμεία δεν τους
εξοφλούσαν όλα τα χρήματα που τους όφειλαν.

Η αντίδραση του Λουράντου και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Αττικής, προήλθε, όταν ο τότε Υφυπουργός
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Φαρμάκης με Προ-
εδρικό Διάταγμα το 2000 έβαζε ως όρο εξόφλη-
σης των συνταγών, τον προηγούμενο έλεγχο όλων
των συνταγών και την έγκριση από τον Πάρεδρο,
που στεγαζότανε στο Υπουργείο Εμπορίου στην
Κάνιγγος. ΔΗΛΑΔΗ ΖΗΤΟΥΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, για όλα
τα φάρμακα.

Αυτό ενόχλησε τον Λουράντο και τα υπόλοιπα
μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, γιατί
δεν ήθελαν ελέγχους και οι φουσκωμένοι σάκοι με
τις συνταγές που κάθε τόσο προσκόμιζαν στα Ασφα-
λιστικά Ταμεία, όπως και το δικό μας, απαιτούσαν
να εξοφλούνται χωρίς έλεγχο από τον Πάρεδρο.

Όλα αυτά πριν από 17 χρόνια. Και έτσι με από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης τους, αποφάσισαν
την διακοπή χορήγησης φαρμάκων επί πιστώσει,
αδιαφορώντας για τα προβλήματα που δημιουργού-
σαν σε πάρα πολλούς συνταξιούχους και εργαζό-

μενους με σοβαρά προ-
βλήματα υγείας.

Όποιος ήθελε να πάρει
τα φάρμακα του θα έπρεπε
(είχε δεν είχε), να τα πλη-
ρώσει και στη συνέχεια να
πάει στο ταμείο να πάρει τα
χρήματα που είχε δώσει.

Ταλαιπωρία χωρίς τελειωμό, με στόχο την μη
εφαρμογή ελέγχου.

Την εποχή εκείνη ήμουν Αντιπρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
και σε συνεργασία με την τότε Προϊσταμένη των Δι-
οικητικών Υπηρεσιών του Ταμείου κα. Λαμπρινή
Πάγκαλη και άλλους συναδέλφους του ταμείου,
διεκπεραιώθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι
στις συνταγές που είχαν προσκομιστεί από τον Φαρ-
μακευτικό Σύλλογο και τις υποβάλαμε στην Πάρεδρο
για τον τελικό έλεγχο και έγκριση για πληρωμή.

Μαζί με την κα. Πάγκαλη πήγαμε και είδαμε την
Πάρεδρο και την παρακαλέσαμε να προωθήσει τους
σχετικούς ελέγχους γιατί θέλαμε να εξοφλήσουμε
τα χρήματα που χρωστούσαμε όπως και έγινε.

Μετά τον έλεγχο από την Πάρεδρο υπέγραψα
όλα τα εντάλματα πληρωμής προς τον Φαρμακευ-
τικό Σύλλογο Αττικής και μάλιστα τους δώσαμε και
περισσότερα χρήματα έναντι, για την επόμενη εξό-
φληση φαρμάκων.

Ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λου-
ράντο και του είπα:

«Πρόεδρε σου καταθέσαμε τα χρήματα που
σου οφείλαμε και ακόμα περισσότερα.

Να κάνεις αναστολή της απόφασης που έχεις
πάρει για το Ταμείο μας και να μου στείλεις τη
σχετική απόφαση του Διοικητικού σου Συμβου-
λίου».

Η απάντηση του Λουράντου
«Με αυτό που έκανες μου χαλάς τον αγώνα,

δεν πρόκειται να εξαιρεθεί το Ταμείο σας».
Του ανταπάντησα σε έντονο ύφος.
«Αύριο το πρωί θα έρθει στο γραφείο σου το

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, για να
μας δώσεις την απόφαση του Διοικητικού σου
Συμβουλίου».

Ποια ήταν η απάντησή του; Μου έκλεισε το τη-
λέφωνο.

Την επόμενη ημέρα 3 Απριλίου και αφού με δια-
βεβαίωσαν από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, ότι δεν
υπήρξε καμία απάντηση από τον Φαρμακευτικό
Σύλλογο Αττικής, δηλαδή τον Λουράντο, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, αλλά
και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είχαν ενημερωθεί,
πήγαμε στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Δεν βρήκαμε τον Λουράντο ήταν εκεί ο Αντιπρό-
εδρος Λυκουρέζης ο οποίος όταν του είπαμε ότι θέ-
λουμε τον Λουράντο για να μας δώσει την απόφαση
του Διοικητικού τους Συμβουλίου, με ύφος προκλη-
τικό και απαξιωτικό, παρουσία και πολλών υπαλλή-
λων του Συλλόγου, φαρμακοποιών αλλά και συντα-
ξιούχων μελών του Σωματείου μας είπε:

Πετάξτε τους έξω.
Το τι επακολούθησε είναι αδύνατο να αποτυπω-

θεί μέσα στις σελίδες αυτού του κειμένου. 
Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, αναποδογυρίστηκαν

γραφεία, ντουλάπες, κα-
ρέκλες πετάχτηκαν στο
πάτωμα φάκελοι με διά-
φορα έγγραφα κ.α.

Η αγανάκτησή μας
από την απαράδεκτη συμ-
περιφορά και αλαζονεία

του Αντιπροέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Λυκουρέζη ήταν τόσο μεγάλη, που δεν ήταν δυνατό
να συγκρατηθεί κανένας, μέχρι λιποθυμίες είχαμε.

Μετά από λίγο έφτασαν τα ΜΑΤ και ο Λουράν-
τος, ο οποίος έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά,
όταν είπε με ύφος Στρατοδίκη στην Αστυνομία
συλλάβετέ τους!!!

Γλύτωσε το λυντσάρισμα, χάρις της Αστυνομικής
προστασίας.

Είπα στον επικεφαλής της Αστυνομικής δύνα-
μης, μην πειράξετε κανέναν, γιατί πολλοί από αυ-
τούς που σήμερα είναι εδώ και διαμαρτύρονται,
έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν στε-
ρηθεί τα φάρμακά τους.

Αυτόν που θα πρέπει να συλλάβετε είναι τον
Λουράντο και τον Λυκουρέζη που με τη συμπερι-
φορά τους προκάλεσαν την αγανάκτησή μας.

Η Αστυνομία δεν πείραξε κανέναν. Όταν αποχω-
ρήσαμε, πήγαμε στην Ευελπιδων και καταθέσαμε
μήνυση κατά του Λουράντου και όλων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής.

Τι επακολούθησε:
Όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας τηλεορά-

σεις, ραδιόφωνα και εφημερίδες, για αρκετές ημέ-
ρες το είχαν ως πρώτο θέμα, υποστηρίζοντας τον
αγώνα που κάναμε, αλλά και την αντίδρασή μας.

Κάτω από τη γενική κατακραυγή της κοινή γνώ-
μης, ο Λουράντος και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, σε έκτακτη συ-
νεδρίασή τους, πήραν απόφαση εξαίρεσης του τα-
μείου μας, αφού διαπίστωσαν ότι έχουν υπογραφεί
τα σχετικά εντάλματα πληρωμών.

Στις 6 Απριλίου ξαναπήγαμε στον Φαρμακευτικό
Σύλλογο, αυτή τη φορά περισσότεροι από 500 συν-
ταξιούχοι των ΗΣΑΠ, αλλά με τη συνοδεία των ΜΑΤ,
από τα γραφεία του Σωματείου μας στην Μενάν-
δρου, μέχρι τα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλό-
γου στην Μυλλέρου.

Δεν ανέβηκα στο γραφείο του Λουράντου, του
ζήτησα να κατέβει στην είσοδο των γραφείων του
και μπροστά στους συναδέλφους μας, να μου πα-
ραδώσει την απόφαση του Διοικητικού του Συμβου-
λίου, όπως και έγινε, από τις 10 Απριλίου μας επα-
ναχορήγησαν τα φάρμακα.

Ένας ακόμα αγώνας του Σωματείου μας, των
συνταξιούχων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους,
είχε δικαιωθεί.

Έναν αγώνα που μόνοι τον ξεκινήσαμε και μό-
νοι δυστυχώς τον τελειώσαμε, γιατί δεν είχαμε,
καμία απολύτως βοήθεια από κανένα Σωματείο,
από καμία Ομοσπονδία, από καμία συνδικαλιστική
παράταξη και από κανέναν συνδικαλιστή των ΗΣΑΠ
αφού όλοι στάθηκαν δίπλα στον λουράντο.

Τώρα θα αναρωτηθείτε, γιατί το έγραψα.

Η απάντηση είναι απλή.
Για να δείτε ότι η Λερναία Ύδρα των κυκλωμά-

των με τα φάρμακα και όχι μόνο, από όλα τα κόμ-
ματα και η ανοχή από όλες τις συνδικαλιστικές
παρατάξεις, είναι όχι μόνο μεγάλη, αλλά και δια-
χρονική και όποιος τολμήσει να τα βάλει με αυτά τα
κυκλώματα, στο τέλος βρίσκει το μπελά του ή μπαί-
νει στο περιθώριο.

Αυτό βέβαια δεν ίσχυσε ποτέ στο δικό μας Διοι-
κητικό Συμβούλιο, γιατί πάντοτε είχαμε το θάρρος
και την τόλμη να καταγγέλουμε τεκμηριωμένα, όχι
μόνο την πολυφαρμακεία, αλλά και τις άσκοπες δα-
πάνες με τα Δελτία Ασθενείας, τις συντάξεις ανα-
πηρίας, τους ανύπαρκτους έλεγχους στα σπίτια των
δήθεν ασθενών, τις δαπάνες που φορτώθηκε το τα-
μείο μας από την Πρόσθετη Ασφάλιση, την εξω-
πραγματική οδοντιατρική περίθαλψη και άλλα πολ-
λά που χρεοκόπησαν το Ταμείο Αλληλοβοήθειας σε
βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των ασφαλι-
σμένων του και κύρια των συνταξιούχων.

Κάποιοι που θα διαβάσουν το κείμενο αυτό ίσως
να στεναχωρηθούν, δεν με πειράζει όμως και αυτό
γιατί δεν είμαστε ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ και ο καθένας, όπως
εγώ, μπορεί να μιλάει και να γράφει, αναλογιζό-
μενος το τι έκανε, όταν ήταν εκπρόσωπος των ερ-
γαζομένων, ή των συνταξιούχων στα Διοικητικά
Συμβούλια τόσο της Εταιρίας, όσο και των Ταμεί-
ων Συντάξεων και Αλληλοβοήθειας. 

Στοιχεία υπάρχουν για όλους και μάλιστα πάρα
πολλά, που δεν μπορεί κανείς να αλλοιώσει, ή να
διαψεύσει και κάποτε θα πρέπει να δούνε το φως
της δημοσιότητας, για να θυμούνται οι παλαιότε-
ροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Εάν τώρα θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέ-

μα των φαρμάκων και της συγκεκριμένης κινητοποί-
ησης του Σωματείου μας που άφησε ιστορία, μπορείτε
να διαβάσετε την 16η σελίδα του «Ηλεκτρικού» τεύ-
χος 36 Μάρτιος-Απρίλιος 2001, αλλά και το κύριο
άρθρο στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας με τίτλο:
«Πώς ένας δίκαιος αγώνας μπορεί να γίνει νικηφό-
ρος» του Δημοσιογράφου κ. Νικου Θεοδωράκη.

« Η να σας δώσω αντίγραφο του DVD από την
εκπομπή «ΝΤΕΡΜΠΙ» του Τηλεοπτικού Σταθμού
«ΕΧΤΡΑ» για τα φάρμακα, με παρουσιαστή τον
πρώην Υπουργό κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο που
έγινε στις 5 Απριλίου 2001.

Στην εκπομπή αυτή συμμετείχαν:
Εγώ και ο συνάδελφος Κώστας Γαζής από το

Σωματείο μας.
Ο Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου

Αττικής Αλέξανδρος Λυκουρέζης.
Ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων του ΤΕΒΕ Χρή-

στος Τριάντης.
Ο Γιατρός και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Έκτορας

Νασιώκας.
Ο Γιατρός και Βουλευτής της Ν. Δημοκρατίας

Παναγιώτης Μελάς.
Πειραιάς Απρίλιος 2018

Ύστερα από πρόταση του συναδέλφου Κώστα Γαζή
Το DVD από την εκπομπή «ΝΤΕΡΜΠΙ» θα

απομαγνητοφωνηθεί και θα δημοσιευθεί στον
«Ηλεκτρικό».
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝΙΑ

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

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

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

«ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»
«Αυτόν τον αγώνα τον κάναμε μόνοι» Αυτός ήταν ο τίτλος της εφημερίδας μας στο τεύχος 36 Μάρτιος-Απρίλιος 2001
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1 Φεβρουαρίου Στα Σκόπια για συζητήσεις ο Αμερι-
κανός διαμεσολαβητής Μάθιου Νί-
μιτς

2 Φεβρουαρίου Εστάλησαν απειλητικές επιστολές
στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο
Κοτζιά

2 Φεβρουαρίου Βανδαλισμοί από αναρχικούς στους
σταθμούς του ΗΣΑΠ Πευκάκια-Πε-
τράλωνα. Κατέστρεψαν ακυρωτικά
μηχανήματα

3 Φεβρουαρίου Άλλη μία νύχτα τρόμου στα Εξάρχεια
προκάλεσαν οι αναρχικοί 

3 Φεβρουαρίου Παναγροτικό Συλλαλητήριο στην
Θεσσαλονίκη 

8 Φεβρουαρίου Τραγωδία στον Έβρο, αναποδογυρί-
στηκε βάρκα και πνίγηκαν 6 άτομα
μόνο ένας σώθηκε που ζήτησε πολι-
τικό άσυλο στην Ελλάδα

11 Φεβρουαρίου Αεροπορική τραγωδία στην Μόσχα,
κατέπεσε αεροπλάνο 5΄ λεπτά μετά
την απογείωσή του. Νεκροί και οι 71
επιβαίνοντες

12 Φεβρουαρίου Ναυτικό επεισόδιο στα Ίμια. Τουρκικό
σκάφος εμβόλισε σκάφος του Λιμε-
νικού, ευτυχώς χωρίς θύματα – μόνο
υλικές ζημιές

12 Φεβρουαρίου Μικρό αεροσκάφος κατέπεσε στην
Καλιφόρνια. Νεκροί και οι 4 επιβαί-
νοντες

12 Φεβρουαρίου Εισβολή στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ΕΒΕΑ ομάδας του Ρουβίκωνα την
ώρα που στο βήμα ήταν ο Υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος. Έγιναν 20 συλλήψεις, αφέθηκαν
ελεύθεροι όλοι

13 Φεβρουαρίου Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερι-
κού Ελλάδας – Σκοπίων με τον Αμε-
ρικανό διαμεσολαβητή Μάθιου Νί-
μιτς

15 Φεβρουαρίου Μήνυση κατά του Αλέξη Τσίπρα υπέ-
βαλε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώ-
νης Σαμαράς

15 Φεβρουαρίου 17 νεκροί και πάνω από 20 οι τραυ-
ματίες σε λύκειο της Φλόριντα στην
Αμερική από πρώην μαθητή του σχο-
λείου που είχε αποβληθεί για ανάρ-
μοστη συμπεριφορά

16 Φεβρουαρίου Εκπαιδευτικό αεροπλάνο της Τουρ-
κίας κατέπεσε αμέσως μετά την απο-
γείωσή του. Και οι 2 πιλότοι νεκροί

16 Φεβρουαρίου Πεδίο μάχης το λιμάνι του Πειραιά
μεταξύ φιλάθλων Ολυμπιακού – ΑΕΚ

17 Φεβρουαρίου Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Μεξικό
18 Φεβρουαρίου Συντριβή ελικοπτέρου στο Μεξικό. 13

οι νεκροί, 15 οι τραυματίες
18 Φεβρουαρίου Αεροπορική τραγωδία στο Ιράν δεν

αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των
θυμάτων

18 Φεβρουαρίου Επανάληψη των γεγονότων στα
Εξάρχεια. Οι αναρχικοί έχοντας ως
ορμητήριο τους χώρους του Πολυτε-
χνείου αλωνίζουν την περιοχή ανε-
νόχλητοι προκαλώντας μεγάλες κα-
ταστροφές

19 Φεβρουαρίου 2 οι νεκροί από πυρκαγιές σε διαμε-
ρίσματα στο Περιστέρι και στην Νί-
καια

19 Φεβρουαρίου Ληστεία στην αγορά του Ρέντη. Κου-
κουλοφόροι με καλάσνικοφ λήστε-
ψαν κατάστημα

20 Φεβρουαρίου 17 Τούρκοι ζήτησαν πολιτικό άσυλο
στην Χίο 

21 Φεβρουαρίου Στη Βουλή για τη Φαρμακευτική Εται-
ρία NOVARTIS παραπέμπονται 2
πρώην Πρωθυπουργοί και 8 πρώην
Υπουργοί 

23 Φεβρουαρίου Γεγονότα στην Κυπριακή ΑΟΖ. Τουρ-
κικά πλοία εξανάγκασαν σε αποχώ-
ρηση το Ιταλικό γεωτρύπανο

24 Φεβρουαρίου Νέα εμπλοκή στα Εξάρχεια. Αναρχι-

κοί επιτέθηκαν εναντίον αστυνομι-
κών. Η πολιτεία κοιμάται

25 Φεβρουαρίου Μέλη του Ρουβίκωνα επετέθησαν με
λοστούς, με βαριοπούλες και με πέ-
τρες στο κτίριο της NOVARTIS προ-
ξενώντας μεγάλες ζημιές. Έφυγαν
ανενόχλητοι

26 Φεβρουαρίου Επίθεση αναρχικών στο σπίτι του
πρώην Πρωθυπουργού Λουκά Παπα-
δήμου

26 Φεβρουαρίου Επίθεση με χειροβομβίδα στο Αστυ-
νομικό Τμήμα Καισαριανής

26 Φεβρουαρίου Συνεχίζεται το μακελειό στη Συρία.
Πάνω από 500 οι νεκροί σε μία εβδο-
μάδα - Οι περισσότεροι από τον άμα-
χο πληθυσμό

27 Φεβρουαρίου Κλειστός θα παραμείνει για μεγάλο
χρονικό διάστημα ο Ισθμός της Κο-
ρίνθου από πτώσεις μεγάλου όγκου
χωμάτων

27 Φεβρουαρίου Η ανεξάρτητη βουλευτής Κα. Μάρκου
προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία

28 Φεβρουαρίου 41 οι νεκροί από τον χιονιά στην Ευ-
ρώπη

28 Φεβρουαρίου Επεισόδια στα συμβολαιογραφικά
γραφεία για τους πλειστηριασμούς 

28 Φεβρουαρίου Αναρχικοί κουκουλοφόροι προξένη-
σαν μεγάλες ζημιές στα καταστήματα
της Ερμού. Αποχώρησαν ανενόχλη-
τοι

28 Φεβρουαρίου Ανασχηματισμός της Κυβέρνησης –
Αλλαγές στο Κυβερνητικό σχήμα

1 Μαρτίου Δύο Έλληνες στρατιωτικοί συνελή-
φθησαν στην μεθόριο της Καστανιάς
και κρατούνται στις φυλακές της
Αδριανούπολης

2 Μαρτίου Κουκουλοφόροι προξένησαν μεγά-
λες ζημιές στα καταστήματα της οδού
Πατησίων

2 Μαρτίου Έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβά-
δα στις Άλπεις 4 άτομα

3 Μαρτίου Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε και πάλι
το κέντρο της Αθήνας όταν 80 κου-
κουλοφόροι έχοντας ορμητήριο το
Πολυτεχνείο εξαπέλυσαν επιθέσεις

4 Μαρτίου Βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία, κα-
νένα κόμμα δεν εξασφάλισε την πλει-
οψηφία

6 Μαρτίου Ρωσικό μεταγωγικό αεροπλάνο συ-
νετρίβη στην Λατάκεια της Συρίας –
39 οι νεκροί

6 Μαρτίου Ιστορική προσέγγιση Νότιας και Βό-
ρειας Κορέας

8 Μαρτίου Μεγάλη διαδήλωση των συνταξιού-
χων για τις μειώσεις των συντάξεων

10 Μαρτίου Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο
δημοσιογράφος Χρήστος Πασσαλά-
ρης

14 Μαρτίου Η κα. Άνγκελα Μέρκελ ορκίστηκε για
τέταρτη τετραετία καγκελάριος της
Γερμανίας

15 Μαρτίου Κατασχέθηκε Ελληνικό πλοίο στην
Λιβύη, συνελήφθησαν οι 8 Έλληνες
ναυτικοί. Κατηγορούνται για λαθρεμ-
πόριο

16 Μαρτίου Τρίτη αρνητική απόφαση του Εφετεί-

ου για την έκδοση των 8 Τούρκων
Αξιωματικών

16 Μαρτίου Πέθανε ο διάσημος αστροφυσικός
Στίβεν Χόκινγκ σε ηλικία 76 ετών κα-
θηλωμένος στο αναπηρικό καροτσάκι
χτυπημένος από τη νόσο του κεντρι-
κού νευρώνα

16 Μαρτίου Τραγωδία στο Αιγαίο. Πνίγηκαν 16
μετανάστες όταν αναποδογύρισε η
βάρκα τους κοντά στο Αγαθονήσι

17 Μαρτίου Επιστολή με σφαίρα εστάλη στον
Υπουργό Εξωτερικών

17 Μαρτίου Τραγωδία στο Αιγαίο 16 μετανάστες
πνίγηκαν

17 Μαρτίου Πυρκαγιά στην Πάρνηθα καθώς και
σε πολλές περιοχές της χώρας

17 Μαρτίου Στο Αφρίν ο Τουρκικός στρατός ύψω-
σε την Τουρκική σημαία

18 Μαρτίου Νικητής στις προεδρικές εκλογές
στην Ρωσία ο Βλαδιμίρ Πούτιν με
77,7%

21 Μαρτίου Επίθεση της Τουρκίας στο βόρειο
Ιράκ

22 Μαρτίου Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κο-
τζιάς στα Σκόπια για διαπραγματεύ-
σεις για το όνομα

22 Μαρτίου Σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλες. Κα-
ταδίκη των τουρκικών προκλήσεων

22 Μαρτίου Εικόνες ντροπής στη Βουλή με το
επεισόδιο που προκάλεσε ο βουλευ-
τής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός

22 Μαρτίου Πτώση αεροπλάνου F16 στην Τουρκία 
22 Μαρτίου Άλλη μία επίθεση των αναρχικών στα

γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου
Τρικούπη 

22 Μαρτίου Σκόνη από την Σαχάρα έπνιξε τη χώ-
ρα μας

26 Μαρτίου Νέα επιδείνωση της ατμόσφαιρας
από τη σκόνη της Σαχάρας

26 Μαρτίου Διάσκεψη παραγόντων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και του Ερντογάν σταν
Βάρνα

26 Μαρτίου Φωτιά σε πολυκατάστημα στην Ρω-
σία. 
64 οι νεκροί - 41 παιδιά

26 Μαρτίου Δήλωση βουλευτού κ. Καρακώστα
προς τους Τούρκους («Κάντε πραξι-
κόπημα ανατρέψτε τον Ερντογάν»)

27 Μαρτίου Επιδημία στο Γυμνάσιο του Ακραιφ-
νίου Βοιωτίας

27 Μαρτίου Πολιτικό κόμμα ίδρυσε ο Γιάνης Βα-
ρουφάκης

28 Μαρτίου Σε μία μέρα τριακόσιοι μετανάστες-
πρόσφυγες έφθασαν στα νησιά του
Αιγαίου

28 Μαρτίου Οπαδοί του Ολυμπιακού υποδέχθη-
καν με οδοφράγματα τον Υπουργό Οι-
κονομικών στον Πειραιά κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο

28 Μαρτίου Να γίνει ανταλλαγή των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών που κρατούνται στις
φυλακές Αδριανούπολης με τους 8
Τούρκους που βρίσκονται στην Ελλά-
δα ζήτησε βουλευτής του κοινοβου-
λίου

31 Μαρτίου Πέντε μέρες χωρίς νερό η Θεσσαλο-
νίκη λόγω βλάβης του δικτύου

Ειδήσεις  με λίγα λόγια
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Παραιτήθηκε 
ο Διοικητής 

του ΕΤΕΑΕΠ
Μετά τον Διοικητή του ΕΦΚΑ παρελθόν

από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αποτελεί ο Διοι-
κητής κ. Αθανάσιος Καποτάς. Η παραίτησή
του έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσο
Πετρόπουλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
που έχουν διαρρεύσει η παραίτηση του κ. Κα-
ποτά έγινε καθώς επιθυμεί να κατέβει υπο-
ψήφιος βουλευτής. Πάντως αυτή τη στιγμή οι
δύο μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί είναι
ακέφαλοι. Περιμένουμε να καλυφθούν σύν-
τομα τα κενά με ανθρώπους που γνωρίζουν
το αντικείμενο για να μην υπάρξουν μεγαλύ-
τερα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν
σήμερα καθώς οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν
άλλες καθυστερήσεις.

Η Διοίκηση

Γεννήσεις

Η Αθανασία Σούφη θυγατέρα του συναδέλ-
φου μας Γεωργίου και της Αντωνίας Σούφη
με τον σύζυγό της Μανώλη Βαβαδάκη στις
14 Φεβρουαρίου ημέρα των ερωτευμένων
έφεραν στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ένα
υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται στους
ευτυχείς γονείς να τους ζήσει και να είναι κα-
λότυχο. Στους δε παππούδες και γιαγιάδες να
έχουν υγεία και να χαρούν και άλλα εγγόνια.

Η Διοίκηση

Λόγια αγάπης προς
τη Ζωή Σταματάκη

Αγαπητή Ζωή,
Μας λύπησες πολύ με την απόφασή

σου να σταματήσεις τη μακρόχρονη συ-
νεργασία που είχες με τον «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ».
Όλοι σε διάβαζαν και έπαιρναν τα μηνύ-
ματα που εξέπεμπαν τα άρθρα σου.

Αγαπητή Ζωή,
Γνωρίζω ότι περνάς δύσκολες στιγμές

σήμερα με τα σοβαρά οικογενειακά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζεις. Έχω όμως
την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τα ξεπε-
ράσεις και θα πιάσεις και πάλι την πένα
στο χέρι σου. Οι πόρτες του «ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΥ» είναι ανοιχτές για σένα όταν κρίνεις
ότι ήρθε η ώρα της επιστροφής. Πρέπει
να γνωρίζεις ότι έχεις την αγάπη και τη
συμπαράσταση όλων των συνταξιούχων.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Ζητούμε συγνώμη
Στη συνεστίαση του Σωματείου μας

στις 28 Ιανουαρίου, είχαμε την τιμή και τη
χαρά να έχουμε μαζί μας τον αγαπητό συ-
νάδελφο και πρώην Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο
Βασιλειάδη. Δυστυχώς όμως ο δαίμων
του τυπογραφείου έκανε το θαύμα του και
απάλειψε το όνομα του Κώστα από τους
καλεσμένους μας στην εκδήλωση του
Σωματείου μας. 

Ζητούμε ειλικρινά συγνώμη από τον
αγαπητό συνάδελφο και φίλο Κώστα για
την παράλειψη αυτή και του υποσχόμαστε
ότι στο μέλλον θα είμαστε πιο προσεχτικοί.

Η Διοίκηση

Εξιλαστήριο θύμα
ο Διοικητής του ΕΦΚΑ

Στις 13 Μαρτίου ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος
Πετρόπουλος καρατόμησε τηλεφωνικά τον Διοικητή
του ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη καθώς τον θε-

ώρησε υπεύθυνο για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα
ο ασφαλιστικός φορέας. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα των
στελεχών, να πληρώνουν τα σφάλματα και τις παραλείψεις
των προϊσταμένων τους και ο κύριος Μπακαλέξης ήταν
όντως το εξιλαστήριο θύμα σε μία αντιασφαλιστική πολι-
τική που έφερε ο νόμος 4387/2016, δηλαδή ο νόμος Κα-
τρούγκαλου με θύματα συνταξιούχους, εργαζόμενους και
ελεύθερους επαγγελματίες. Και για να μην φορτωθούν τα
προβλήματα του νόμου Κατρούγκαλου η κυρία Έφη
Αχτσιόγλου και ο κ. Τάσος Πετρόπουλος βγήκαν το εξιλα-
στήριο θύμα τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κύριο Αθανάσιο Μπα-
καλέξη για να πληρώσει όλα τα σοβαρά προβλήματα που
υπάρχουν στον ΕΦΚΑ 14 μήνες μετά τη λειτουργία του, τα
οποία δημιούργησε το Υπουργείο Εργασίας με τον νόμο
του Κατρούγκαλου και για τα οποία ελάχιστα ή και καθό-
λου να έχει ευθύνη ο αποπεμφθείς Διοικητής. Σήμερα η
κατάσταση τον ΕΦΚΑ είναι χαώδης με τεράστιες επιπτώ-
σεις στις συναλλαγές των ασφαλισμένων, συνταξιούχων

και ελεύθερων επαγγελματιών. Χαρακτηριστικό είναι ότι
καταγράφονται περιπτώσεις όπου συνταξιούχοι πεθαίνουν
περιμένοντας να λάβουν την οριστική σύνταξη, ενώ σε εκ-
κρεμότητα εξακολουθούν να βρίσκονται 100.000 οριστικές
συντάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και 3 χρόνια
καθυστέρησης την καταβολή της οριστικής σύνταξης κα-
ταγράφεται στους συνταξιούχους που ανήκουν στις περι-
πτώσεις διαδοχικής ασφαλιστής. Τα προβλήματα πολλά
όπως η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος. Η έλλειψη σύγχρονων υποδομών επικοινω-
νίας και ανταλλαγής δεδομένων. Η έλλειψη ενοποιημένου
ψηφιοποιημένου ασφαλιστικού ιστορικού. Ο τεράστιος όγ-
κος αρχείων που είναι ακόμη σε πακέτα. Έλλειψη μετα-
βατικού σταδίου λειτουργίας για τις οργανικές δομές κα-
θώς και πολλές άλλες ελλείψεις που δεν επέτρεψαν τον
νέο φορέα να ανταποκριθεί και να φέρει εις πέρας τις υπο-
χρεώσεις του και έτσι έπρεπε κάποιος να πληρώσει τα τε-
ράστια προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος Κατρούγ-
καλου και αυτός ήταν ο Διοικητής του ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιος
Μπακαλέξης.

Ο Εκδότης

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες 
να γίνουν πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

1. Α΄ Πρόταση 24-25-26-27 Απριλίου 4ήμερη εκ-
δρομή: Καστοριά – Φλώρινα – Πρέσπες – Νυμφαίο –
Παναγία Μαυριώτισσα – Ιερά Μονή Παναγίας Μικροκά-
στρου

Β΄ Πρόταση 26-27-28-29 Απριλίου 4ήμερη εκδρομή
για Βυζαντινή Οχρίδα: Μπίτολα– Οχρίδα – Στρούγκα –
Όσιος Ναούμ – Φαράγγι Ραντικα

2. Α΄ Πρόταση 13-17 Μαΐου 2ήμερη εκδρομή: Άνδρο
– Γαύριο – Παλαιόπολη – Μενήτες – Χώρα - Αποικία -
Μπατσί

Β΄ Πρόταση 17 Μαΐου (Αναλήψεως) Ημερήσια για
Πευκί – Ωρεοί - Αιδηψός

Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμ-
μετέχετε στις εκδρομές του Σωματείου μας, δηλώστε έγ-
καιρα τη συμμετοχή σας για να υπάρχει και ο ανάλογος
προγραμματισμός. Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’
ανάγκη και συμμετοχή. Η συμμετοχή θα οριστικοποιείται
15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Η Διοίκηση

Εκδρομές που έγιναν

8 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη)

Μετά από έναν χρόνο απουσίας
από τα καθήκοντά της επέστρεψε
στη θέση της η υπάλληλος του Σω-
ματείου Ελευθερία Αντωνίου. Η
Ελευθερία απουσίασε για καλούς
λόγους καθώς κατά τη διάρκεια της
απουσίας της μαζί με τον σύζυγό
της Ανδρέα έφεραν στο κόσμο ένα
υγιέστατο και όμορφο αγοράκι. 

Ευχόμαστε στην Ελευθερία και
τον Ανδρέα να τους ζήσουν τα παι-
δάκια τους και να τα καμαρώσουν
όπως αυτοί επιθυμούν.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας
της Ελευθερίας προσέφερε τις υπη-
ρεσίες της στο Σωματείο η Αγγελική
Ελευθεριάδου η οποία άφησε τις
καλύτερες εντυπώσεις. Καλωσορί-
ζουμε την επιστροφή της Ελευθε-
ρίας στα καθήκοντά της και ευχό-
μαστε να έχουμε την αρμονική συ-
νεργασία που είχαμε όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Επέστρεψε 
στην εργασία της 

η Ελευθερία

17-18-19 Φεβρουαρίου

Τριήμερη εκδρομή
στην Μονεμβασιά-Μυ-
στρά – Σπάρτη – Σκάλα –
Γύθειο – Αρεόπολη – Ν.
Οίτυλο. Ξενάγηση στο κά-
στρο της Μονεμβασιάς
και του Μυστρά. Καρνα-
βάλι στις Κροκεές – Απο-
κριάτικο γλέντι στην Σκά-
λα συμμετοχή 50 άτομα.

Ημερήσια στον Καρα-
βόμυλο ολοήμερο γλέντι
με ορχήστρα και τραγου-
διστή, χορός, φαγητό και
ποτό λόγω της ημέρας με
συμμετοχή 53 άτομα.
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ΠΟΙΟΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Και το 2017 βαρύς ήταν ο πέλεκυς του Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ, καθώς μας πήρε από κοντά μας 73 συναδέλ-
φους και συναδέλφισσες. Το 2017 έφυγαν από κοντά

μας υποκύπτοντας στην μοίρα του ανθρώπου 54 άνδρες και
19 γυναίκες μέλη του Σωματείου μας.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκδότης Εισιτηρίων ετών 84
ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 76
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Υπάλληλος Εσωτερικών Υπηρεσιών ετών 90
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 84
ΠΑΥΛΙΤΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ηλεκτροδηγός ετών 72
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 85
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 86
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συλλέκτης Εισιτηρίων ετών 65
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Χήρα Σπυρίδωνος ετών 90
ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Χήρα Κωνσταντίνου ετών 68
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σταθμάρχης Α΄ ετών 84
ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ηλεκτροδηγός ετών 87
ΠΑΠΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 91
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

Σταθμάρχης Πράσινων Λεωφορείων ετών 64
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κηπουρός ετών 69
ΤΖΙΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ηλεκτροδηγός ετών 61
ΚΑΛΑΒΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χήρα Νικολάου ετών 88
ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 93
ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φύλακας Γραμμής ετών 97
ΧΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Χήρα Κωνσταντίνου ετών 90
ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 84
ΤΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Χήρα Αναστάσιου ετών 69
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ετών 64

ΧΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διεκπεραιωτής ετών 59
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών ετών 78
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
ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών ετών 86
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 73
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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

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
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εισπράκτορας Πράσινων Λεωφορείων ετών 86
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ηλεκτροδηγός ετών 83
ΜΠΑΡΤΖΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σταθμάρχης Α΄ ετών 78
ΑΛΑΤΖΑΤΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Χήρα Νικολάου ετών 90
ΨΙΟΥΡΗ ΦΑΝΗ Χήρα Παναγιώτη ετών 87
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ρυθμιστής Πράσινων Λεωφορείων ετών 93

ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Χήρα Κυριάκου ετών 74
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εργοδηγός Εργοστασίου ετών 82
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 63
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τμηματάρχης Α΄ ετών 92
ΠΑΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Χήρα Γεωργίου ετών 99
ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Νυχτοφύλακας ετών 90
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τμηματάρχης Α΄ ετών 89
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Χήρα Ιωάννη ετών 89
ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Χήρα Βασιλείου ετών 60
ΣΩΤΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χήρα Αθανασίου ετών 88
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 87
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 87
ΖΩΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρχιτεχνίτης Εργοστασίου ετών 88
ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ρυθμιστής Πράσινων Λεωφορείων ετών 88
ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τροχοπεδητής ετών 81
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΗ Τμηματάρχης Α΄ ετών 83
ΤΣΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ Χήρα Στυλιανού ετών 93
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Σταθμάρχης Πράσινων Λεωφορείων ετών 89
ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σταθμάρχης Α΄ ετών 77
ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 77
ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Χήρα Δημητρίου ετών 85
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Χήρα Ηλία ετών 81
ΜΠΑΛΚΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Φύλακας Γραμμής ετών 85
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Χήρα Παναγιώτη ετών 76
ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκδότης Εισιτηρίων ετών 89

Το Δ.Σ. του Σωματείου εκφράζει τα ειλικρινά του συλλυ-
πητήρια στους συγγενείς των συναδέλφων μας που έχουν
φύγει από κοντά μας και εύχεται να έχουν ούριο άνεμο στο
μεγάλο τους ταξίδι.

Σήριαλ έχει γίνει η συγκέντρω-
ση αιτήσεων για την επιστροφή των
παρανόμως παρακρατηθέντων πο-
σών από τις συντάξεις μας. Τα ποσά
αυτά αφορούν και τις κύριες και τις
επικουρικές. Με τις αιτήσεις μας
ζητάμε να γίνει επαναϋπολογισμός
στα ποσά των αναδρομικών για τις
κύριες συντάξεις και να συμπερι-
ληφθεί η εισφορά αλληλεγγύης.

Για τις δε επικουρικές η παρα-
κράτηση πρέπει να γίνεται στην
πράγματι καταβαλλόμενη σύνταξη
και όχι στη σύνταξη που ίσχυε στην
1-7-2011. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου μας πήρε απόφαση
και συγκεντρώνει αιτήσεις των συ-
ναδέλφων μας τις οποίες διαβιβά-
ζει στο Ταμείο Συντάξεων και το
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά-
λισης. Μέχρι στιγμής έχουμε κατα-
θέσει πάνω από χίλιες αιτήσεις και
θα συνεχίζουμε να δεχόμαστε αι-
τήσεις από τα μέλη μας. Δεν γνω-
ρίζουμε πιο θα είναι το αποτέλε-
σμα, όμως δεν έχουν να χάσουν
κάτι οι συνάδελφοί μας συμπληρώ-
νοντας τις σχετικές αιτήσεις που
υπάρχουν στα γραφεία του Σωμα-
τείου μας στον Πειραιά. Πάντως
από το Υπουργείο Εργασίας δεν δί-
νονται απαντήσεις ούτε αρνητικές
ούτε θετικές. Όλα εξαρτώνται από
τη στάση που θα τηρήσει η Ελληνι-
κή Κυβέρνηση.

Η Διοίκηση

Συγκέντρωση 

αιτήσεων

8  Μ α ρ τ ί ο υ Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας

Ηημέρα της γυναίκας δεν είναι μόνο μέρα
γιορτής, είναι μέρα μνήμης και τιμής. Η
Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας (διεθνής

ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) εορτά-
ζεται στις 8 Μαρτίου κάθε έτους. Έχει τις ρίζες
της στις διαμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές
του εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ,
που ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συν-
θήκες εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου.
Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ ο οποίος
κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτά-
σουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναι-
κών.

Γιορτάζεται σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκ-

δήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου
του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας
στην Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες
συνθήκες εργασίας. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβου-
λία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ. Η
ημέρα αυτή αποτελεί πολλαπλούς ρόλους της
γυναίκας ως μητέρας, συζύγου, εργαζόμενης,
ενεργού μέλους της κοινωνίας μας, αλλά και της
προσφοράς της στην οικογένεια και στο κοινω-
νικό σύνολο. «Αν δεν υπάρχουν γυναίκες, όλα
τα λεφτά του κόσμου δεν θα είχαν σημασία» είχε
πει ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Το ζητούμενο όμως
δεν είναι ένα δώρο αξίας αλλά η αναγνώριση της

αξίας της ίδιας της γυναίκας. Και τελευταίες
έρευνες δείχνουν πως αυτό γίνεται με πολύ αρ-
γούς ρυθμούς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα
των φύλων, η Ελλάδα καταλαμβάνει μία από τις
τελευταίες θέσεις στον Δείκτη Ισότητας, στην
πρώτη θέση βρίσκεται η Σουηδία. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στην Ε.Ε. μία στις τρεις γυναίκες έχει
υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, ή και τις
δύο μορφές βίας, από την ηλικία των 15 ετών.
Ακόμη, σχεδόν ένα στα τέσσερα άτομα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ζει υπό την απειλή της φτώχει-
ας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και πάνω από
τα μισά από αυτά άτομα είναι γυναίκες.

Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στο Σωματείο, 10 συνάδελφοι αποχώ-
ρησαν από την υπηρεσία και συνταξιοδοτήθηκαν το έτος 2017.

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ηλεκτροδηγός Υπεύθυνος Σταθμών
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Εκδότης Εισιτηρίων
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αρχιτεχνίτης
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ηλεκτροδηγός Υπεύθυνος Σταθμών

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ηλεκτροδηγός Υπεύθυνος Σταθμών
ΠΑΧΤΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αρχιτεχνίτης Χρωματιστηρίου
ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Συντήρησης και Έργων
Αυτοί οι συνάδελφοι υπέβαλαν την παραίτησή τους στην Εταιρία και γρά-

φτηκαν στη δύναμη του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. Αν υπάρχουν και
άλλοι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν, δεν το γνωρίζουμε καθώς δεν ήρ-
θαν να γίνουν μέλη του Σωματείου μας, να το δηλώσουν και να κάνουν την
εγγραφή τους. Πάντως οι πόρτες του Σωματείου είναι ανοιχτές για όλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εύχεται ολόψυχα στα νέα μέλη
του προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και με σωματική και ψυχική υγεία
να χαρούν τη σύνταξή τους μαζί με αυτούς που αγαπάνε.     Η Διοίκηση

Νέα Διευθύντρια στο Ταμείο Συντάξεων
Μετά την μετάθεση της κας. Ελένης Λιάπη τη Διοίκηση του Εντασσόμενου

Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ ανέλαβε η κυρία Αργυρώ Πίκουλα.
Το Σωματείο μας πέρα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τη

νέα Διευθύντρια είχε ζητήσει να έχει συνάντηση μαζί της. Η συνάντηση έγινε
στις 16 Μαρτίου στο γραφείο της. Μας έγινε μία εγκάρδια υποδοχή, της ευ-
χηθήκαμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει και της υποσχε-
θήκαμε ότι από πλευρά μας θα είμαστε αρωγοί όπου πρέπει. Συζητήσαμε για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις
που αποκομίσαμε στην πρώτη μας συνάντηση ελπίζοντας ότι θα έχουμε μία
αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία.

Η Διοίκηση

Μετατέθηκε η κα. Ελένη Λιάπη
Μετά από παραμονή πάνω από τέσσερα χρόνια στη Διοίκη-

ση του Εντασσόμενου Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
η Διευθύντρια κα. Ελένη Λιάπη μετατέθηκε σε άλλο υποκα-
τάστημα του ΙΚΑ.

Το Σωματείο μας όπως και τον Νοέμβριο του 2013 που εγ-
καταστάθηκε στην Τσόχα 22 της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο
έργο που αναλαμβάνει το ίδιο της εύχεται και τώρα, να έχει
επιτυχία στα νέα της καθήκοντα παρότι δεν ήθελε καμία συ-
νεργασία με το Σωματείο μας και είχε μεγάλο πρόβλημα με
τον συνδικαλισμό και παρ’ ότι μας έσυρε στα δικαστήρια για
ανύπαρκτα θέματα, δεν τις κρατάμε κακία. Ειλικρινά της ευ-
χόμαστε καλή τύχη. Η Διοίκηση

Ποιοι Εργαζόμενοι αποχώρησαν το 2017
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στη Γενική Συνέ-

λευση της 18ης Μαρτίου 2018, σας ανακοινώνει τα αποτελέ-
σματα των εκλογών που διεξήχθησαν στα γραφεία του Σωμα-
τείου μας στις 28 και 29 Μαρτίου με το σύστημα της απλής
αναλογικής βάσει του νόμου 1264 και παρουσίας δικαστικού
αντιπροσώπου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των εκπροσώπων
του Σωματείου μας ως συνέδρων στην Ανωτάτη Γενική Συνο-
μοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε)

ΕΨΗΦΙΣΑΝ 672 συνάδελφοι
ΕΓΚΥΡΑ 650
ΑΚΥΡΑ 22

Έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης που πήραν
οι υποψήφιοι κατά τη σειρά της εκλογής του

Από τον «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σταυροί προτίμησης
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 338
2. ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 91
3. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18
4. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 398
5. ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ362
6. ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 327
7. ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 301
8. ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 171 
9. ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΑ 320 
10. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 502 
11. ΣΚΑΡΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 32 
12. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΗΛΙΑ 321
13. ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 66
14. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ 297

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σταυροί προτίμησης

1. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 332
2. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 233
3. ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 269
4. ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 249
5. ΜΑΞΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 57
6. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 347

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Σταυροί 
προτίμησης

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ το ΑΛΕΞΙΟΥ 276
2. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 321
3. ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 168
4. ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 166
5. ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 86
6. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 467

Από την «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σταυροί 
προτίμησης

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 27
2. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
3. ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28
4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 40
5. ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 7
6. ΖΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 7
7. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 5
8. ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 21
9. ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 51
10. ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ 20
11. ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11
12. ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σταυροί 
προτίμησης

1. ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27
2. ΓΕΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 19
3. ΚΑΒΒΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 17
4. ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 10
5. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 14
6. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7
7. ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 14

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Από τον «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ»
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σταυροί προτίμησης
1. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 502
2. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 398
3. ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 362
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 338
5. ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 327
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 321
7. ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 320
8. ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 301
9. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 297

10. ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 171

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σταυροί προτίμησης
1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 347 
2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 332
3. ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 269
4. ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 249
5. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 233

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Σταυροί προτίμησης

1. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 467 
2. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 321
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 276
4. ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 168

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Από την «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σταυροί προτίμησης

1. ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 51

Για την Εφορευτική Επιτροπή
Η Δικαστική Αντιπρόσωπος

Ελένη Μαγουλιώτη
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

Συμεών Ζαχαράκης Αναστάσιος Καλαντζής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και

Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου Συνταξι-
ούχων ΗΣΑΠ καθώς και εκπροσώπων για το Συ-

νέδριο της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συντα-
ξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Σήμερα 28 και 29 Μαρτίου 2018, ημέρες Τετάρτη και
Πέμπτη και ώρα από 8:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. στα γρα-
φεία του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, Πλατεία Λου-
δοβίκου 1-Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά, συνήλθαν η Δικαστι-
κή Αντιπρόσωπος κα. Ελένη Μαγουλιώτη και τα μέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής: Στρίγκος Μιχαήλ, Καλαν-
τζής Αθανάσιος, Ζαχαράκης Συμεών, Αθανασόπουλος
Νικόλαος, Τσαπλαντώκας Ιωάννης, Αργυρόπουλος Δη-
μήτριος, Μακροζωνάρης Δημήτριος, Ρούσσος Αθανά-
σιος οι οποίοι είχαν εκλεγεί νόμιμα από την Γενική Συ-
νέλευση της 7ης Μαρτίου 2018 και αφού παρέλαβαν
από την Διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

τα αντίγραφα του Μητρώου με τα μέλη που έχουν σύμ-
φωνα με το Καταστατικό το δικαίωμα να ψηφίσουν κα-
θώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φάκελοι,
σφραγίδα κλπ.) έλεγξαν την κάλπη και αφού βεβαιώθη-
καν ότι ήταν άδεια την σφράγισε ο δικαστικός αντιπρό-
σωπος και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας της
28ης και 29ης Μαρτίου 2018.

Στη συνέχεια προσήρχοντο ένας-ένας οι ψηφοφόροι
δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και αφού
διαπιστωνόταν ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα βιβλία Μη-
τρώου του Σωματείου και ταμειακά εντάξει έπαιρναν τα
ψηφοδέλτια που ήταν σφραγισμένα και υπογεγραμμένα
από δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μαζί με τον
φάκελο αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό δια-
σκευασμένο χώρο όπου σημείωναν τις προτιμήσεις
τους απέναντι στα ονόματα των υποψηφίων και επανερ-
χόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφο-

φορίας και έριχναν τον φάκελο στην κάλπη.
Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την ώρα

που είχε ορισθεί, δηλαδή από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις
17:00 και τις δύο μέρες οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι
δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική
Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια ανοίχτηκε η κάλπη, αφού προηγούμενα
διαπιστώθηκε το απαραβίαστο της, καταμετρήθηκαν τα
ψηφοδέλτια και στη συνέχεια έγινε η διαλογή τους.

Στους εκλογικούς καταλόγους του Σωματείου Συντα-
ξιούχων ΗΣΑΠ ήταν κατά την ημέρα των εκλογών συ-
νολικά εγγεγραμμένα 2019 μέλη και ταμειακά εντάξει
επίσης 2019 μέλη.

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας:
Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτι-

κής Επιτροπής ευρέθησαν 672 ψηφοδέλτια.
Από αυτά έγκυρα 650 άκυρα 22.

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής



Ηεκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο στο εσωτερικό

του Γυμνασίου. Μας καλωσόρισε
και πάλι ο νέος Διευθυντής του
Γυμνασίου κ. Πρόδρομος Νταου-
τίδης λέγοντας:

Εκ μέρους των καθηγητριών και κα-
θηγητών, εκ μέρους των μαθητών μας,
εκ μέρους των γονέων των μαθητών
μας που παρευρίσκονται στη σημερινή
εκδήλωση που για πρώτη φορά, αν και
είμαι 32 χρόνια και κάτι στην εκπαίδευ-
ση, βρίσκομαι σε μια τέτοια εκδήλωση.
Θα πω δυο λόγια και στη συνέχεια θα
δώσω το λόγο στον Πρόεδρο και θα συ-
νεχίσουμε την εκδήλωση.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζου-

με εκ μέρους όλων των συναδέλφων κι
εγώ προσωπικά στην ορεινή περιοχή
της Ξάνθης, στη Σμίνθη και ιδιαίτερα
στο Γυμνάσιο Σμίνθης. Είναι μια επίσκε-
ψη που καθιερώσατε εδώ και πολλά
χρόνια επί θητείας του αγαπητού συνα-
δέλφου Κωνσταντίνου Δεληγεώργη και
συνεχίστηκε εκ μέρους της συναδέλ-
φισσας Ματσούδη Ζηνοβίας Διευθυντές
του σχολείου και θέλω να πιστεύω πως
θα συνεχιστεί αυτή η παρουσία σας κι
επί της θητείας μου. Να είμαστε καλά,
να έχουμε άλλα τρία χρόνια κι εγώ θα
έρθω και στη δικιά σας θέση. Πιστεύω
ότι ξέρετε ότι ο ρόλος του καθηγητή και
γενικά του δασκάλου είναι πάρα πολύ
δύσκολος γιατί οι γονείς σε εμάς εμπι-
στεύονται να τα διαπαιδαγωγήσουμε και
να τα μορφώσουμε. Είμαστε όμως τυ-
χεροί και πρόθυμοι γιατί ασχολούμαστε
με παιδιά και όπως όλοι γνωρίζουμε τα
παιδιά είναι η ζωή και το μέλλον της
χώρας. Μας δίνουν κουράγιο και δύνα-
μη για να συνεχίσουμε παρ’ όλες τις δύ-
σκολες στιγμές που περνάμε σαν χώρα.
Πιστεύω πως με την επίσκεψη αυτή στο
σχολείο μας, να δείτε κι εσείς τη δύνα-
μη και το κουράγιο για ζωή που τα παι-
διά τόσα χρόνια μας δίνουν. Η συμβο-
λική, οικονομική προσφορά που μας δί-

νετε με τόση αγάπη, θέλω να ξέρετε
πως είναι πάρα πολύ σημαντική για
εμάς και να είστε σίγουροι ότι αξιοποι-
ούνται με τον καλύτερο τρόπο εδώ στο
σχολείο μας. Τελειώνοντας θα σας πω
να έχετε μια καλή διαμονή, να έχετε κα-
λό ταξίδι, καλή επιστροφή και εύχομαι
του χρόνου όλοι εδώ πάλι μαζί να βρε-
θούμε σε μια ακόμη επίσκεψη.

Ως ανάμνηση της επίσκεψής σας για
τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να σας
δώσουμε ένα μικρό δωράκι. Είναι η ει-
κόνα της Παναγίας, η μητέρα όλων των
ανθρώπων. Κύριε Πρόεδρε δεχτείτε την
ώστε να κοσμεί τα γραφεία σας στον
Πειραιά και όπου εσείς θέλετε, τοποθε-
τείστε την σε ένα σημείο για να σας θυ-
μίζει τη φετινή σας επίσκεψη. Σας ευ-
χαριστώ.

Τον κ. Δεληγεώργη όλοι τον γνωρίζε-
τε, ήταν για αρκετά χρόνια εδώ Διευθυν-
τής του σχολείου, τώρα είναι συνταξιού-
χος και απολαμβάνει ηρεμία μετά από
τα τόσα χρόνια που ήταν στην εκπαίδευ-
ση. Παρακαλώ να μας πει λίγα λόγια.

Κώστας Δεληγεώργης: Είπε ο κ. Δι-
ευθυντής ότι απολαμβάνω την ηρεμία.
Δυστυχώς δεν θέλω ανησυχία, θέλω
δηλαδή να χω παιδιά, να τα κυνηγάω
όταν πρέπει, έτσι θα έχετε ακούσει από
τα αδέρφια σας και από συγγενείς σας
ότι όταν κάναν αταξίες εδώ, κάθε λίγο
είχαμε μπερδέματα. Αλλά γενικά ήταν
καλά παιδιά όλα, πράγματι, 11 χρόνια

που ήμουν εδώ στο σχολείο έχω τις κα-
λύτερες εντυπώσεις και μάλιστα θα ‘θε-
λα να συνεχίσω, αλλά δυστυχώς με
‘βγαλαν στη σύνταξη. Αν και δεν ήθελα
να φύγω, με ‘βγαλαν στη σύνταξη. να
ξέρετε πάντως ότι όλοι οι καθηγητές
φροντίζουν για εσάς, αυτό να το ξέρετε
και να είστε βέβαιοι, όλοι θέλουν το κα-
λό σας και όλοι θέλουνε να προσχωρή-
σετε παρακάτω και να σπουδάσετε, να
μάθετε όπως λένε γράμματα γιατί τα
γράμματα είναι ένα εφόδιο, ειδικά στις
δύσκολες εποχές που ζούμε, για να τα
χετε μπροστά σας να μπορείτε στο μέλ-
λον, να έχετε μια καλή ζωή. Και ένα άλ-
λο που ήθελα να πω είναι κάθε φορά,
κάθε χρόνο, ειδικά στην τρίτη γυμνασί-
ου τους ρωτούσα για ποιο λόγο μαθαί-
νετε μαθηματικά. Συνήθως, πάντα κάθε
χρονιά, οι μαθητές μου απαντούσανε
για να μπορώ να κάνω πράξεις, να κάνω
λογαριασμούς και τους έλεγα ότι η
απάντηση αυτή δεν είναι σωστή γιατί τα
μαθηματικά είναι λογική, υπάρχει μια
λογική σειρά, υπάρχουν κάποια δεδο-
μένα τα οποία σας τα λένε και από κει
και πέρα απαιτείται να βρείτε τη λύση.
Τα μαθηματικά λοιπόν ξυπνάνε τον άν-
θρωπο και όταν σας λένε κάτι, οτιδήπο-
τε σας λένε, να μπορείτε να διακρίνετε
αν αυτό που σας λένε είναι αλήθεια ή
είναι ψέμα. Γι’ αυτό το λόγο τα μαθημα-
τικά ακονίζουν που λένε το μυαλό, γιατί
δέχεσαι διάφορες πληροφορίες, διάφο-
ρα πράγματα τα οποία κάποια είναι εν-

τελώς ανυπόστατα, είναι δηλαδή ψέμα-
τα. Να μπορείτε εσείς να βάζετε το μυα-
λό και να λέτε τι μου λέει αυτός; Βάλτε
τη λογική κάτω και μετά βγάζετε το
αποτέλεσμα, έτσι είναι τα μαθηματικά
ως τώρα. Γι’ αυτό λοιπόν να ξέρετε πάν-
τα ότι με τα μαθηματικά και με τη λογική
να αποφεύγετε διάφορες παγίδες που
μπορεί να σας στήνει η ζωή και διάφορα
άλλα που είπαμε σας οδηγούν σ’ άλλους
δρόμους. Γι’ αυτό λοιπόν μάθετε μαθη-
ματικά, βέβαια και τα άλλα μαθήματα
προσφέρονται, αλλά ειδικά τα μαθημα-
τικά λέω είναι της λογικής και πάντα να
ξέρετε, το λέω και πάλι αυτό, ότι όλοι οι
καθηγητές σας φροντίζουν για εσάς και
θέλουν το καλό σας. Τώρα ευχαριστώ το
Μουσείο ΗΣΑΠ, το Σωματείο Συνταξι-
ούχων ΗΣΑΠ και όλους εσάς που έρχε-
στε, μερικοί έρχονται και ανελλιπώς τό-
σα χρόνια, τους βλέπω είναι πάρα πολ-
λοί οι γνωστοί, είναι και κάποιοι που εί-
ναι καινούριοι. Χαίρομαι να σας βλέπω
να ‘σαστε καλά και πάντα του χρόνου να
‘σαστε οι ίδιοι και κάποιοι άλλοι οι οποί-
οι για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν
να ‘ρθουνε. Με τον Πρόεδρο έχουμε
επαφή και σας ευχαριστούμε όλους για
τη βοήθεια αυτή που δίνετε στο σχολείο,
γιατί το χω πει και άλλη φορά ότι είσα-
στε το μοναδικό Σωματείο που βοηθάει
σχολείο στην περιοχή, δεν ξέρω και
στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον εδώ
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αριστούχων μαθητριών – μαθητών

συνέχεια στην επόμενη σελίδα



στην περιοχή δεν υπάρχει άλλο σχολείο,
εξάλλου είπε και ο κ. Νταουτίδης προ-
ηγουμένως ότι πρώτη φορά γίνεται μια
τέτοια εκδήλωση στα τόσα χρόνια, ότι
πρώτη φορά βρίσκεται σε μια τέτοια εκ-
δήλωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και να
ξέρετε πάντα να υπακούτε τους καθη-
γητές σας γιατί οτιδήποτε κάνουνε το
κάνουνε για το καλό σας. Ευχαριστώ.

Ακολούθως το λόγο πήρε ο Πρόεδρος
του Σωματείου μας.

Κύριε Διευθυντά του Γυμνασίου Σμίν-
θης Νταουτίδη Πρόδρομε, κύριε πρώην
Διευθυντά του Γυμνασίου Σμίνθης Κώ-
στα Δεληγεώργη, απουσιάζει βέβαια η
πρώην Διευθύντρια του Γυμνασίου κ.
Ματσούδη Ζηνοβία η οποία είχε την ευ-
θύνη των παιδιών που βραβεύουμε σή-
μερα και αυτό μας λυπεί πολύ, κυρίες
και κύριοι καθηγητές του Γυμνασίου
Σμίνθης, αγαπητοί γονείς των παιδιών,
αγαπητά μας παιδιά, παρά τη μεγάλη οι-
κονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα
όλοι οι Έλληνες κατορθώσαμε να είμα-
στε και πάλι μαζί σας σε αυτόν τον
όμορφο τόπο σας, έστω και για λίγες
ώρες γιατί η αγάπη μας προς εσάς, προς
τους δασκάλους σας και το σχολείο σας
είναι μεγάλη. Είναι μια αγάπη που ξεκι-
νά από τις 11 Νοεμβρίου 2006, τότε που
το σχολείο σας στην εκπαιδευτική του
εκδρομή επισκέφτηκε το Μουσείο μας
στον Πειραιά σας αγαπήσαμε και σας
δώσαμε την υπόσχεση ότι και εμείς θα
σας επισκεφτούμε στο σχολείο σας.
Ήταν μια υπόσχεση που προσπαθούμε
να την τηρούμε με θρησκευτική ευλά-
βεια μέχρι και σήμερα. Έτσι πάντα ανυ-
πομονούμε πότε θα έρθει ο Νοέμβριος
για να ανταμώσουμε και πάλι για να πά-
ρουμε χαρά από τη χαρά σας και χαμό-
γελο από το χαμόγελό σας.

Κύριε Διευθυντά η ημέρα αυτή είναι
ιδιαίτερη για εμάς, σας άκουσα με με-
γάλη προσοχή στα όσα είπατε για εμάς
και σας ευχαριστούμε, χαιρόμαστε πολύ
και αισθανόμαστε υπερήφανοι όταν μας
αναγνωρίζει η πολιτεία μέσω εσάς και
του συνόλου του διδακτικού προσωπι-
κού του Γυμνασίου ότι προσφέρουμε
έστω και το ελάχιστο για τα παιδιά του

Γυμνασίου Σμίνθης. Όμως μας προβλη-
ματίζει και μας στεναχωρεί το γεγονός
ότι θα θέλαμε αλλά δεν έχουμε τη δυ-
νατότητα να προσφέρουμε κάτι παραπά-
νω για αυτά τα παιδιά, σας δίνουμε την
υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουμε να εί-
μαστε συνεπείς προς τα παιδιά γιατί το
αξίζουν και το δικαιούνται. Επειδή όμως
ο νέος Διευθυντής κ. Νταουτίδης και τα
παιδιά της πρώτης τάξης του Γυμνασίου
μπορεί να έχουν ακούσει κάτι για εμάς
όμως δεν μας γνωρίζουν, πρέπει να συ-
στηθούμε για να γνωριστούμε καλύτερα. 

Είμαστε το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ και όταν λέμε ΗΣΑΠ, είναι οι Ηλε-
κτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς
το πρώτο μέσο αστικού σιδηροδρόμου
που πρωτολειτούργησε στην Αθήνα το
1869. Είμαστε ένα σωματείο με 2.000
μέλη. Η έδρα του σωματείου μας είναι

στον Πειραιά και κατά γενική ομολογία
έχουμε μία πλούσια δράση κοινωνική-
πολιτιστική-συνδικαλιστική αλλά και αν-
θρωπιστική. Εκδίδουμε και διανέμουμε
δωρεάν εφημερίδα κάθε δύο μήνες, εκ-
δίδουμε ετήσιο ημερολόγιο που διανέ-
μεται δωρεάν στους συνταξιούχους μας
σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε διάφο-
ρους φορείς, διοργανώνουμε πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, εκδρομές, συνεστιά-
σεις, βραβεύσεις αριστούχων μαθητών,
παιδιών των μελών μας και προσπαθού-
με να προβάλλουμε την ιστορία των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων από τις αί-
θουσες του Μουσείου όπου σε τρεις
ορόφους βρίσκεται όλη η διαδρομή του
από το 1869 μέχρι σήμερα. Η επίσκεψη
στο Μουσείο είναι δωρεάν και χάνει
όποιος δεν θα το επισκεφτεί. Αξίζει τον
κόπο να το επισκεφτεί κανείς, κάτι έχει
να κερδίσει. Η γνωριμία μαζί σας, όπως
αναφέρουμε πιο πάνω, άρχισε το 2006
όταν οι τότε μαθητές του Γυμνάσιου
Σμίνθης με Διευθυντή τον αγαπητό φίλο
Κώστα Δεληγεώργη επισκέφτηκαν το
Μουσείο μας κατά την εκπαιδευτική
τους εκδρομή στην Αθήνα. Έτσι άρχισε
η σχέση αγάπης και αλληλοεκτίμησης
του Σωματείου μας με το σχολείο σας.
Ό,τι κάνει και ό,τι θα κάνει στο μέλλον
το Σωματείο μας για σας, το κάνει από
την αγάπη που έχει για τα παιδιά και ει-
δικά για τα παιδιά αυτά που ζουν σε μία
άγονη από πολλές πλευρές περιοχή και
τα οποία με την αμέριστη συμπαράσταση
των δασκάλων τους και των γονιών τους
καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για

μόρφωση και πρόοδο. Εμείς όχι μόνο
δεν επιζητούμε αλλά και αποφεύγουμε
την όποια δική μας προβολή και δεν δια-
τυμπανίζουμε τη μικρή μας αυτή προ-
σφορά γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός
μας. Σκοπός μας είναι το να δούμε το
χαμόγελο στα χείλη των παιδιών. 

Είναι μεγάλο κατόρθωμα να κάνει κα-
νείς σήμερα ένα παιδί να είναι χαμογε-
λαστό. Και το κυριότερο είναι ότι δεν
θέλουμε να δώσουμε σε κανέναν το δι-
καίωμα να παρερμηνεύει την ωραία και
ανιδιοτελή αυτή προσπάθειά μας και
πρωτοβουλία μας γιατί δεν μας ενδια-
φέρει και δεν μας αφορά το κοινωνικό,
το πολιτικό και το θρησκευτικό πιστεύω
του καθενός, δεν κάνουμε καμία διά-
κριση και κανέναν αποκλεισμό, αγαπά-
με τα παιδιά και η αγάπη μας αυτή για
τα παιδιά μας έκανε να είμαστε και πάλι
σήμερα μαζί σας για να εκπληρώσουμε
το χρέος μας απέναντί σας και να βρα-
βεύσουμε όσους από εσάς αριστεύσατε
τη χρονιά που πέρασε αλλά και να συ-
ναντηθούμε με όλους εσάς καθηγητές-
γονείς και μαθητές και να ανανεώσουμε
τη φιλία μας μέχρι τον επόμενο χρόνο
που θα συναντηθούμε και πάλι εδώ
στον φιλόξενο χώρο σας. Αυτά προσπα-
θήσαμε να κάνουμε πιστεύω μας κύριε
Διευθυντά με τους προηγούμενους Δι-
ευθυντές του Γυμνασίου Σμίνθης και
αυτά θα συνεχίσουμε και επί δική σας
θητείας στο Γυμνάσιο Σμίνθης και θα εί-
ναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να σας δού-
με και στους χώρους μας στον Πειραιά
για να σας φιλοξενήσουμε, όπως κά-

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

συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Βράβευση αριστούχων
μαθητών-μαθητριών
Γυμνασίου Σμίνθης

Α΄ Τάξη
1. Ο Αζήζ Σεϊκάν του Χασάν

Προάχθηκε από την Α΄ Τάξη
στην Β΄ Τάξη του Γυμνασίου με
γενικό βαθμό 18 και 7/13 Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει η
Δήμητρα Παπαζολούδη.

2. Ο Αχμετσίκ Ντοάν του Ιρφάν
Προάχθηκε από την Α΄ Τάξη
στην Β΄ Τάξη του Γυμνασίου με
γενικό βαθμό 18 και 12/13
Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει ο
Πέτρος Βαλιάνος.

3. Η Χεμσερή Μελίς του Ισμέτ
Προάχθηκε από την Α΄ Τάξη
στην Β΄ Τάξη του Γυμνασίου με
γενικό βαθμό 19 και 6/13 Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει ο
Χαράλαμπος Παπαθεοδώρου.

ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
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νουμε πάντα όταν το Γυμνάσιο Σμίνθης
πραγματοποιεί την ετήσια εκπαιδευτική
του εκδρομή στην Αθήνα. 

Ευχόμαστε στα παιδιά καλή σχολική
χρονιά, να έχουν υγεία και πρόοδο, αλ-
λά το κυριότερο να παραμείνουν παιδιά
στην ψυχή και το χαμόγελο να μη λείψει
από τα χείλη τους, να σέβονται και να
αγαπούν τους δασκάλους τους και τους
γονείς τους. Εμείς από την πλευρά μας
σας υποσχόμαστε ότι όσο μας το επιτρέ-
πουν οι διανοητικές και σωματικές μας
δυνάμεις θα είμαστε κοντά σας και θα
είναι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση
για εμάς όταν κάθε χρόνο αυξάνονται οι
αριστούχοι μαθητές που θα βραβεύου-
με. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που
μας υποδεχτήκατε σήμερα στο φιλόξε-
νο χωριό σας και στο σχολείο σας με τό-
ση εγκαρδιότητα και αγάπη.

Τελειώνοντας θα ήθελα να απευθύνω
ένα ερώτημα για προβληματισμό στους
συναδέλφους μου που συμμετέχουν σή-
μερα στην εκδρομή αυτή, καθώς πολλοί
μας ρωτούν τι πάτε και κάνετε κάθε χρό-
νο στη Σμίνθη. Και τους θέτω το ερώτη-
μα, αξίζει ναι ή όχι να πραγματοποιεί το
Σωματείο μας την εκδήλωση αυτή;

Ακολούθως το λόγο έλαβε η Έφορος
του Σωματείου μας Φωτεινή Κουλοβα-
σιλοπούλου η οποία απηύθυνε χαιρετι-
σμό και επιμελήθηκε την απονομή των
βραβείων, που τα απένειμαν στους αρι-
στεύσαντες μαθητές-μαθήτριες 17 συ-
ναδέλφισσες και συνάδελφοι. 

Ακολούθησε η απονομή του ΒΡΑΒΕΙ-
ΟΥ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ που έχει θεσπιστεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μου-
σείου για την προσφορά του στα 11 χρό-
νια που ήταν Διευθυντής του Γυμνασίου
Σμίνθης. Τα βραβεία αυτά απένειμε ο κ.
Κώστας Δεληγεώργης μετά από την
ανάγνωση της επιστολής του Προέδρου
του Μουσείου Μανώλη Φωτόπουλου
από την Έφορο του Σωματείου μας Φω-
τεινή Κουλοβασιλοπούλου.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο τιμών-
τας την προσφορά του κ. Κώστα Δελη-
γεώργη στα 11 χρόνια που ήταν Διευ-
θυντής του Γυμνασίου σας, θέσπισε το
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ το οποίο απο-

νέμουμε κάθε χρόνο σε δύο αριστού-
χους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, ένα
κορίτσι και ένα αγόρι.

Για την σχολική περίοδο 2016-2017 το
βραβείο ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ θα το απονεί-
μουμε:

α) Στην μαθήτρια ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΣΕΒΙΜ
του ΑΧΜΕΤ που αποφοίτησε με γενικό
βαθμό 20 (είκοσι) Άριστα.

β) Στον μαθητή ΣΟΦΤΑ ΣΕΡΑΪ του
ΙΣΜΕΤ που αποφοίτησε με γενικό βαθ-
μό 19 και 12/13 Άριστα.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο συγχαίρει
όχι μόνο τους δύο αριστούχους μαθητές,
αλλά και όλα τα παιδιά για τις προσπά-
θειες που καταβάλλουν, καθώς και όλους
τους καθηγητές και καθηγήτριες για το
δύσκολο αλλά ωραίο έργο που επιτελούν
στο να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα.

Και μια ευχή για όλους τους μαθητές
και τις μαθήτριες του αγαπημένου μας
Γυμνασίου Σμίνθης.

Ακολουθήστε το παράδειγμα του
ΚΑΡΠΑΤΣ ΜΟΥΡΑΤ, ήταν ο πρώτος μα-
θητής που είχε βραβεύσει το Σωματείο
μας το 2007. Ο ΚΑΡΠΑΤΣ ΜΟΥΡΑΤ κά-
τω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες
συνέχισε και τελείωσε τις σπουδές του
και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το
ίδιο έκαναν και κάνουν και άλλα παιδιά,
αγόρια και κορίτσια, που έχουμε βρα-
βεύσει. Κάντε και εσείς το ίδιο. Συνεχί-
στε τις σπουδές και γεμίστε όλα τα πα-
νεπιστήμια της Ελλάδας για να έχετε
ένα καλύτερο μέλλον.

Σας στέλνουμε την αγάπη μας και την
ευχή για καλή πρόοδο.

Με εκτίμηση Μανώλης Φωτόπουλος.
Χωρίς να το καταλάβουμε και καθώς

μας πίεζε ο χρόνος για να ολοκληρώ-
σουμε το όλο πρόγραμμα της εκδρομής,
έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, κα-
θώς λέει ο λαός είναι δύσκολη αυτή η
ώρα. Δώσαμε την υπόσχεση ότι και του
χρόνου θα ξαναπάμε στα Πομακοχώρια
της Ξάνθης, θα ξαναπάμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης όπου θα βραβεύσουμε και πάλι
τα παιδιά που θα αριστεύσουν. Και συ-
νεχίσαμε το πρόγραμμά μας για Σέρ-
ρες-Οχυρά Ρούπελ-λίμνη Κερκίνης-
Βεργίνα. Η Διοίκηση

Βράβευση αριστούχων
μαθητών-μαθητριών
Γυμνασίου Σμίνθης

Β΄ Τάξη
1. H Σοφτά Γκιουλμπέν του Τζεμαλή

Προάχθηκε από την Β΄ Τάξη
στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου 
με γενικό βαθμό 18 και 7/13
Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει η
Βασιλική Μαμή.

2. Η Χατζήογλου Μπεϊζά του Αχμέτ
Προάχθηκε από την Β΄ Τάξη
στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου 
με γενικό βαθμό 19 και 4/13
Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει ο
Σωτήρης Αποστολόπουλος.

3. Η Σαγήρ Φιλίς του Ικμέτ
Προάχθηκε από την Β΄ Τάξη
στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου 
με γενικό βαθμό 19 και 5/13
Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει ο
Γιάννης Δεμερούτης.

4. Η Ιμάμ Χαϊριέ του Μουχάμετ
Προάχθηκε από την Β΄ Τάξη
στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου 
με γενικό βαθμό 19 και 5/13
Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει η
Κατερίνα Κουτσονικόλα.

5. Η Κιοσέ Φατμέ του Καδρή
Προάχθηκε από την Β΄ Τάξη
στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου 
με γενικό βαθμό 19 και 5/13
Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει ο
Παύλος Σταματίου.

6. Η Κούλα Ετζέ του Τζεβήτ
Προάχθηκε από την Β΄ Τάξη
στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου 
με γενικό βαθμό 19 και 10/13
Άριστα
Το βραβείο θα απονείμει η
Πετρούλα Δημητρακουλάκου.

Βράβευση αριστούχων
μαθητών-μαθητριών
Γυμνασίου Σμίνθης

Γ΄ Τάξη
1. Η Χασανκήλ Αϊσέ του Νετζρή

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Σμίνθης με γενικό βαθμό 18 και
7/13 Άριστα Το βραβείο θα
απονείμει η Κατερίνα
Δεμερούτη.

2. Η Μποζ Μπεϊζά του Αδέμ
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Σμίνθης με γενικό βαθμό 18 και
9/13 Άριστα Το βραβείο θα
απονείμει ο Νίκος Μασσαλής.

3. Η Μποζ Εσρά του Γιουκσέλ
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Σμίνθης με γενικό βαθμό 19
Άριστα Το βραβείο θα απονείμει
ο Αγγελάκης Πασιαλής.

4. Ο Αλεμδάρ Ενίς του Μεχμέτ
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Σμίνθης με γενικό βαθμό 19
Άριστα Το βραβείο θα απονείμει
ο Γιάννης Αντωνογιώργος.

5. Η Καρά-Χότζα Λεϊλά του Ισμέτ
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Σμίνθης με γενικό βαθμό 19 και
5/13 Άριστα Το βραβείο θα
απονείμει ο Συμεών Ζαχαράκης.

6. Η Κεκέ Μπεϊζά του Τζεμήλ
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Σμίνθης με γενικό βαθμό 19 και
12/13 Άριστα Το βραβείο θα
απονείμει η Μαρία Αντωνίου.

7. Ο Σοφτά Εράι του Ισμέτ
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Σμίνθης με γενικό βαθμό 19 και
12/13 Άριστα Το βραβείο θα
απονείμει η Γεωργία
Βλαχογιάννη.

8. Η Αχμετσίκ Σεβίμ του Αχμέτ 
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Σμίνθης με γενικό βαθμό 20
(είκοσι) Άριστα Το βραβείο θα
απονείμει ο Κώστας Αλεξίου.
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AΦΙΕΡΩΜ
Α

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ

Σ
την Αθήνα σήμερα 7 Μαρτίου 2018 πραγ-
ματοποιήθηκε στον ημιώροφο του ξενοδο-
χείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» η Εκλογοαπολογιστική Συ-

νέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ευάγγελος Χειμώ-

νας ανακοίνωσε την έναρξη της. 
Ως γραμματέας της Συνέλευσης προτάθηκε ο κ.

Χαρίλαος Παπαδάκης.
Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μετά την διαπί-

στωση απαρτίας βάσει του άρθρου 14 του κατα-
στατικού χαιρέτισε τους παρευρισκομένους και
πρότεινε την τήρηση 1 λεπτού σιγή στην μνήμη
των συναδέλφων που απεβίωσαν.

Την Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους: 
Ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Ιορδανί-

δης
Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Πέτρος

Βογιατζής
Ο Δικηγόρος του Σωματείου μας κ. Βασίλης Βα-

σιλόπουλος
Η Δικηγόρος του Σωματείου μας κα. Αναστασία

Κωστοπούλου
Ο Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδη-

ροδρόμων συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος
Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ-ΔΕΗ κ. Αθανάσιος Τριαν-

ταφυλλίδης
Από την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Η Αντιπρόεδρος κα. Μαντώ Γουρδούπη

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Κοντογιάν-
νης και το μέλος Νίκος Λύρης.

Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ.
Ο Πρόεδρος κ. Θεοχάρης Ταταράκης 
ΟΓενικός Γραμματέας κος Κωνσταντίνος Πιπέ-

ρας
Από το Σωματείο Συνταξιούχων Εταιρειών Πε-

τρελαίων και Υγραερίου.
Ο Πρόεδρος κος Κοσμάς Παναγιωτίδης
Οι ανωτέρω τοποθετήθηκαν στα προβλήματα

που απασχολούν λόγω της κρίσης συνταξιούχους
και εργαζόμενους. Παροτρύνουν τη συνέχιση των
προσπαθειών που γίνονται με πνεύμα αγωνιστικό
για την επίλυση των προβλημάτων αυτών και τι
διεκδίκηση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.

Στη συνέχεια έγινε εκλογή Εφορευτικής Επιτρο-
πής για τη διενέργεια των εκλογών και προτάθη-
καν για μέλη αυτής.

Ζαχαράκης Συμεών
Στρίγκος Μιχάλης
Αθανασόπουλος Νίκος
Τσαμπλαντώκας Γιάννης
Ρούσσος Αθανάσιος
Καλαντζής Τάσος
Αργυρόπουλος Δημήτρης
Μακροζωνάρης Δημήτρης
Με πρόταση του Δ.Σ. του Σωματείου προς την

Γενική Συνέλευση η εκλογική διαδικασία νέου Δ.Σ.
να γίνει 2 ημέρες έγινε αποδεκτή.

Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας Διάταξης εί-
ναι τα ακόλουθα:

1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία Πολιτιστικών

Εκδηλώσεων – Εκδρομές
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός έτους 2018
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής για τη δράση του Σω-
ματείου 2017

7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λο-
γοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής.

8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5.
9. Έγκριση Ψηφίσματος
Τον λόγο έλαβε ο Γεν. Γραμματέας του Σωματεί-

ου Μητροκώτσας Νίικος ο οποίος διάβασε τον
Απολογισμό Δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2017.

Στη συνέχεια ο Ταμίας Αναγνωστόπουλος Γιώρ-
γος ενημέρωσε το σώμα για τα οικονομικά του
Σωματείου και έπειτα η Έφορος Πολιτιστικών Εκ-
δηλώσεων κα Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου ενη-
μέρωσε για τα πολιτιστικά.

Ακολούθησε ο Γραμματέας της Ελεγκτικής Επι-
τροπής Μαντάς Μιχάλης με την Έκθεση της Ελεγ-
κτικής Επιτροπής.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος Θύμιος Ρουσιάς ο

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018

ΗΕκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σω-
ματείου μας κινήθηκε μέσα στα έως τώρα γνωστά
δεδομένα. Ήταν μία συνέλευση που η συμμετοχή

των συναδέλφων ήταν αυτή  που έπρεπε να είναι σήμερα
μετά τα οκτώ χρόνια μνημονίων και 12 μειώσεις των συν-
τάξεών μας όλα αυτά τα χρόνια.

Κατ’ αρχάς η Γενική Συνέλευση πήρε απόφαση οι
εκλογές να γίνουν 2 ημέρες 28-29 Μαρτίου για να έχουν
τη δυνατότητα να ψηφίσουν όσο το δυνατό περισσότεροι
συνάδελφοι με διαφωνία ενός συναδέλφου. Ακολούθως
εκλέχθηκε η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει

τις εκλογές. Ακολούθως οι συνάδελφοι ομιλητές από τη
μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκαν στον
απολογισμό της Διοίκησης, την οικονομική διαχείριση
και τα πολιτιστικά.

Διαβάστηκαν η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το
πρόγραμμα δράσης και το ψήφισμα. Μετά από  διαλογική
συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων των ομιλητών ακο-
λούθησε ψηφοφορία όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι,
πλην ενός, ενέκριναν τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ.,
την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, τα πολιτιστικά,
τον προϋπολογισμό του έτους 2018. Όλα έγιναν μέσα σε

κλίμα συναδελφοσύνης και αδελφικής αλληλεγγύης,
όπως αρμόζει στους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ. Βέβαια
στη σημερινή εποχή που ζούμε αντιμετωπίσαμε και τα
εκφυλιστικά φαινόμενα που κάθε χρόνο μας παρουσιά-
ζει ο ένας και ο οποίος θέλει να γίνει ο κριτής των πάν-
των, ας ζήσει μόνος του τον κατήφορο που έχει διαλέξει.
Εμείς κρινόμαστε μόνο από το σύνολο των συνταξιούχων
για το έργο μας.

Για τους συναδέλφους που για διάφορους λόγους δεν
είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στο ξενοδοχείο «ΤΙ-
ΤΑΝΙΑ» στις 7 Μαρτίου και να παρακολουθήσουν τις ερ-
γασίες της Γενικής μας Συνέλευσης, θεωρούμε υποχρέ-
ωσή μας να δημοσιεύσουμε από τις στήλες της εφημε-
ρίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» όλα τα κείμενα, τους χαι-
ρετισμούς, τις τοποθετήσεις, τις παρατηρήσεις, τις εν-
στάσεις ακόμη και τα λιβελογραφήματα, έτσι ώστε να
ενημερωθούν όλοι και να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στο
Σωματείο μας. Καλό όμως θα είναι η συμμετοχή έστω
και μία φορά τον χρόνο στη Γενική Συνέλευση του σω-
ματείου μας να είναι αυτή που ήταν στις 7 Μαρτίου 2018.
Για να έχουν δική τους άποψη και γνώμη για το ποιοι συ-
νάδελφοι εργάζονται για το καλό του Σωματείου. Να κρί-
νουν μόνοι τους τη διάθεση και να προσφέρουν για να
υπάρχει καλή και σωστή λειτουργία του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βαγγέλης Χει-
μώνας, διεύθυνε με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης. 

Η Διοίκηση

Μία πλήρης παρουσίαση των εργασιών



ΗΓενική μας Συνέλευση πραγμα-
τοποιείται σήμερα σε μία εποχή
όχι μόνο δύσκολη, αλλά και πρω-

τόγνωρη καθώς επί 8 χρόνια μνημονίων
οι συνταξιούχοι αλλά και εργαζόμενοι
της χώρας μας έχουν φτάσει στο έσχατο
σημείο της φτώχειας. Η απερχόμενη Δι-
οίκηση του Σωματείου μας και αυτή τη
χρονιά δεν έμεινε απαθής, δεν έμεινε με
σταυρωμένα τα χέρια. Όλοι εμείς που
αποτελούμε το απερχόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή
προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα που θα ήταν προς όφελος
όλων των συναδέλφων μας, με διάφορες
μορφές πάλης. Μπορεί να μην επιτύχα-
με ό,τι είχαμε προγραμματίσει να κά-
νουμε. Όχι ότι δεν θέλαμε αλλά δεν μπο-
ρέσαμε. Ευχόμαστε η νέα Διοίκηση που
θα προκύψει από τις εκλογές που θα γί-
νουν σε λίγες ημέρες να έχει μεγαλύτε-
ρες επιτυχίες που θα είναι για τον καλό
όλων μας.

Τι έκανε η Διοίκηση του
Σωματείου μας στον χρόνο που

πέρασε

Εισοδηματική πολιτική
Η Διοίκηση του Σωματείου μας πάντα

σε συνεργασία με την Ανωτάτη Γενική Συ-
νομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας της
οποίας είμαστε ιδρυτικά μέλη, πραγματο-
ποίησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και
πορείες προς τα Υπουργεία Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Οικονομικών
και Υγείας. Είχε διαδοχικές συναντήσεις
με υπουργούς και υπηρεσιακούς παρά-
γοντες. Μέσω μηνυμάτων, δελτίων τύπου
και υπομνημάτων που εστάλησαν προς
όλες τις κατευθύνσεις εξέθεσε την οικτρά
οικονομική κι όχι μόνο κατάσταση που
βρισκόμαστε σήμερα μετά από 8 χρόνια
λιτότητας και μνημονίων. Έστειλε το ψή-
φισμα της Γενικής Συνέλευσης που έγινε
στις 29 Μαρτίου 2017 σε όλα τα αρμόδια
υπουργεία, στα κόμματα και στις διοική-
σεις των διαφόρων οργανισμών. Πρέπει
να ομολογήσουμε όμως ότι όλες οι συγ-
κεντρώσεις διαμαρτυρίας καθώς και οι
πορείες δεν είχαν τη συμμετοχή που χρει-
αζόταν για να μας αισθανθούν οι διοι-
κούντες. Ας αναλογιστούμε όλοι για το
ποιος φταίει.

Ιατροφαρμακευτική και 
Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Ενώ σπαταλώντας πολλά δις για τη λε-

γόμενη περίθαλψη, περίθαλψη δεν υπάρ-
χει και αλλοίμονο από εκείνον που θα
πρέπει να νοσηλευθεί σε κρατικό νοσο-
κομείο. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις τη
στιγμή μάλιστα που αυτή τη στιγμή που το
πρόβλημα της φαρμακοβιομηχανίας NO-
VARTIS ταλανίζει την ελληνική κοινωνία
και όχι μόνο. Το παρήγορο για εμάς είναι
ότι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη έχουμε
τους τρεις γιατρούς που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε εργαζόμενους και
συνταξιούχους.

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης

Το Σωματείο μας συμμετέχει στο πρό-
γραμμα του Προμηθευτικού Συνεταιρι-
σμού με την εταιρεία Υγεία Care για πρω-
τοβάθμια περίθαλψη υγείας των εργαζο-
μένων στις ΣΤΑ.ΣΥ στην οποία έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν και οι συντα-
ξιούχοι των ΗΣΑΠ.

Ταμείο Συντάξεων
Συνεχίζεται η προβληματική σχέση

του Σωματείου μας με τη Διοίκηση του
Ταμείου Συντάξεων. Εμείς από την
πλευρά μας καταβάλλουμε προσπάθειες
για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ελπί-
ζουμε ότι η νέα διοίκηση του ταμείου θα
κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση για
να υπάρξει επιτέλους αρμονική συνερ-
γασία Σωματείου – Ταμείου προς όφε-
λος όλων μας.

ΕΦΚΑ – Ενιαίος Φορέας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης

Άνεμος δημιουργίας πνέει στην Διοίκη-
ση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και ειδικά μετά
την ανάληψη των καθηκόντων του, του νέ-
ου Διοικητού κ. Αθανασίου Μπακαλέξη.
Ας ελπίσουμε ότι ο νέος Διοικητής να δεί-
ξει το ανάλογο ενδιαφέρον για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συν-
ταξιούχοι και οι εργαζόμενοι της χώρας
μας. 

Αποζημιώσεις
Κοινοποιήθηκαν όλες οι αποφάσεις του

Ειρηνοδικείου Αθηνών που ήταν πάνω
από 70 και ήταν όλες θετικές. Δυστυχώς
όμως υπήρξε και μία απόφαση του Εφε-
τείου που ήταν εις βάρος των συναδέλ-
φων μας. Για την υπόθεση αυτή ο Δικη-
γόρος του Σωματείου προσέφυγε στον
Άρειο Πάγο ελπίζοντας σε μία θετική
απόφαση. Επίσης εκδικάσαμε στο Ειρη-
νοδικείο Αθηνών τρεις προσφυγές που
ήταν από αναβολές και περιμένουμε τις
αποφάσεις.

Επίσης έχουμε σε εκκρεμότητα τις
προσφυγές που έχει κάνει το Ταμείο Συν-
τάξεων εναντίον των συναδέλφων εκείνων
που είχαν υπηρεσία πέρα των 35 ετών και
είχαν δικαιωθεί από το Συμβούλιο Ενστά-
σεων. Υπάρχει δεδικασμένο για τρεις συ-
ναδέλφους που δικαιώθηκαν πρωτόδικα
και τώρα από τον Μάιο και μετά θα ακο-

οποίος αναφέρθηκε στη δύσκολη εποχή που δια-
νύουν οι απόμαχοι της εργασίας με τις συνεχείς
περικοπές των συντάξεων, την κατάργηση σχεδόν
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ζήτησε
συνέχεια της αγωνιστικότητας για τη διεκδίκηση
και επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων.

Κατόπιν το λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ. Μπο-
νάρος Ηλίας ο οποίος αναφέρθηκε στην περικοπή
κύριας και επικουρικής σύνταξης, στον νόμο Κα-
τρούγκαλου για την προσωπική διαφορά, στο
ηλεκτρονικό εισιτήριο και στον τρόπο λειτουργίας
του Σωματείου. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε για το αποθεματικό
του Σωματείου σε μη δημοσίευση τμήματος της
ομιλίας του στην εφημερίδα και την διαφωνία του
για τη διαδικασία των εκλογών.

Ο συνάδελφος Ζαχαρής Γιάννης έλαβε τον λόγο
και αναφέρθηκε στην περικοπή των συντάξεων.

Ο συνάδελφος Γιώργο Λαγός αναφέρθηκε στην
περικοπή των επικουρικών συντάξεων.

Ο συνάδελφος Σφήνας Στέλιος χαιρέτισε τη Συ-
νέλευση.

Ο συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος ανα-
φέρθηκε γενικά σε θέματα του Μουσείου και σε
χειρισμούς δικαστικούς από το Δικηγορικό Γρα-
φείο του κ. Αποστολίδη.

Κατατέθηκαν στα πρακτικά της Συνέλευσης η
ομιλία του Ταμεία Αναγνωστόπουλου Γιώργου, η
ομιλία του Μέλους του Δ.Σ. Μπονάρου Ηλία και

από τον συνάδελφο Φωτόπουλο Μανώλη αντί-
γραφο της προσφυγής υπ’ αριθ. 76/2011 του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ κατά της Ελλά-
δος.

Ακολούθησε ψηφοφορία δια ανατάσεως της
χειρός για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο
θέμα 1 με δύο κατά και στην οικονομική Ταμειακή
Λογοδοσία μία κατά μόνο για τις δικαστικές δα-
πάνες.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ευχαρίστησε
όλους τους παρευρισκόμενους, ανέγνωσε το επι-
συναπτόμενο ψήφισμα του Σωματείου Συνταξι-
ούχων ΗΣΑΠ και κήρυξε τη λήξη της Συνέλευσης.

Αθήνα 7 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

της Συνέλευσης της Συνέλευσης

Ευάγγελος Χειμώνας Χαρίλαος Παπαδάκης
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Από τον 
Γενικό 
Γραμματέα 
Νίκο 
Μητροκώτσα

συνέχεια  στην επόμενη σελίδα



Με τη σημερινή Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση ολοκληρώνεται η θητεία του
Σωματείου.

Πέρασαν άλλα τρία χρόνια πολύ δύ-
σκολα για όλους με πάρα πολλές θυσίες
και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οδηγού-
μαστε στο τέλος των μνημονίων, εκείνο
που διαπιστώνουμε είναι μέρα με την
ημέρα διολισθαίνουμε όλο και περισσό-
τερο με το βιοτικό μας επίπεδο των συν-
ταξιούχων να πηγαίνει από το κακό στο
χειρότερο.

Το κοινωνικό ασφαλιστικό μας σύστη-
μα έχει ισοπεδωθεί εντελώς.

Οι κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί
δραματικά και οι επικουρικές έχουν κα-
ταντήσει φιλοδώρημα.

Τα οικονομικά βάρη είναι πλέον δυ-
σβάσταχτα, αδυνατούμε να πληρώσουμε
τους λογαριασμούς, αδυνατούμε να πλη-
ρώσουμε τα φάρμακά μας, συνάνθρωποί
μας ζουν στην ανέχεια, όλο και περισσό-
τεροι καθημερινά οδηγούνται στα συσ-
σίτια των δήμων και στα κοινωνικά παν-
τοπωλεία για βοήθεια.

Έχει εξευτελιστεί η ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια και το χειρότερο απ’ όλα είναι
ότι δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο τού-
νελ, δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος.

Μέσα στο θολό αυτό τοπίο που δια-
νύουμε σας παρουσιάζουμε τον Απολο-
γισμό Δράσης του Δ.Σ. του Σωματείου
μας.

Η αλήθεια είναι ότι είχαμε να διαχει-
ριστούμε κρίσιμα και σοβαρά προβλήμα-
τα με υψηλό βαθμό δυσκολίας όσον
αφορά την επίλυσή τους. 

Η αρνητική τροπή που είχαμε στο Εφε-
τείο όσον αφορά την απόφαση για την
εφάπαξ αποζημίωσε των δύο συναδέλ-
φων, μας στεναχώρησε ιδιαίτερα.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια ελπίζον-
τας πως στο τέλος θα δικαιωθούμε.

Σε εξέλιξη
είναι το θέμα
με την προ-
σφυγή του Τα-

μείου Συντάξεων προς τους συναδέλ-
φους μας εκείνους που είχαν συντάξιμη
υπηρεσία από 35 έως 40 χρόνια. Οι συ-
νάδελφοι αυτής της κατηγορίας έπαιρναν
ως κίνητρο παραμονής για κάθε χρόνο
υπηρεσίας πάνω από τα 35, ένα bonus
πάνω από το πλαφόν.

Έως τώρα έχουν εκδικαστεί 5 περι-
πτώσεις όλες θετικές υπέρ των συνταξι-
ούχων οι οποίες όμως δεν είναι τελεσί-
δικες.

Το Σωματείο μας προσκόμισε στον Δι-
κηγόρο κ. Ν. Κουβουκλιανό που χειρίζε-
ται την υπόθεση, εφετειακή απόφαση
από μέλος του Σωματείου εφημεριδοπω-
λών Θεσσαλονίκης που είχε παρόμοιο
πρόβλημα και δικαιώθηκε. Ελπίζομε
πως θα βοηθήσει και το Δικαστήριο θα
τη λάβει σοβαρά υπ’ όψιν.

Ένα κρίσιμο επίσης θέμα που απασχο-
λεί όλους μας είναι το ελευθέρας. Ήδη
το νέο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου
έχει ξεκινήσει πιλοτικά κυρίως στο ΜΕ-
ΤΡΟ. Τις επόμενες ημέρες θα μας απα-
σχολήσει ακόμη περισσότερο, πρέπει να
βρούμε τη λύση που θα μας ικανοποιεί.

Στα θετικά του Σωματείου μας κατα-
γράφεται η πλήρης και έγκαιρη ενημέ-
ρωση με ειδήσεις για όλα τα θέματα μέ-
σω της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΣ».

Οι κοινωνικοπολιτικές εκδηλώσεις
επίσης, που βοηθάνε τόσο στην περαιτέ-
ρω σύσφιξη των σχέσεων των συνταξι-
ούχων αλλά μας δίνουν και τη δυνατότη-

τα της χαράς, του γέλιου, της διασκέδα-
σης που έχουμε τόσο ανάγκη σήμερα με
τα πολλά προβλήματα που μας απασχο-
λούν.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Με τις υπ’ αριθ. 2287-2290/2015 απο-

φάσεις Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν αν-
τισυνταγματικές οι περικοπές στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις που μας επι-
βλήθηκαν με τους μνημονιακούς Ν.
3986/11, 4024/11, 4051/12 και 4093/12.
Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν αντι-
συνταγματικές οι διατάξεις του Ν.
3865/10 όπως αυτός τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον
Ν. 3986/2011 και 4002/2011 που επιβάλ-
λουν την περιβόητη Εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων.

Σημειωτέον από 10-2-2017 που είναι η
ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω
απόφασης καλείται η κυβέρνηση να
συμμορφωθεί άμεσα και να καταργήσει
την Εισφορά Αλληλεγγύης.

Τι είναι η Ε.Α.Σ.; Τροφοδοτεί με τις ει-
σφορές έναν καταθετικό λογαριασμό
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΓΕΝΕΩΝ (ΑΚΑΓΕ).
Εκτός των εισφορών των συνταξιούχων
άλλες πηγές χρηματοδότησης του ΑΚΑ-
ΓΕ είναι 10% από τα ετήσια έσοδα απο-
κρατικοποίησης δημοσίων επιχειρήσεων
και οργανισμών και ποσοστό 4% επί των
ετήσιων συνολικών εσόδων από τον
Φ.Π.Α.

Επειδή το τελευταίο διάστημα δεν ει-
σέπραττε τα προβλεπόμενα η μόνη βασι-
κή πηγή χρηματοδότησης είναι η εισφο-
ρά των συνταξιούχων. Αυτή ήταν και η

κυριότερη αιτία που κρίθηκε ο νόμος αν-
τισυνταγματικός. Η κυβέρνηση λοιπόν
αντί να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου
εντελώς αυθαίρετα – παράνομα και προ-
κλητικά εξακολουθεί να εμπαίζει τους
συνταξιούχους να μην σέβεται την προ-
σφορά τους κατακλέβοντας κυριολεκτι-
κά τον κόπο, τις θυσίες και τον ιδρώτα
30-35 και 40 χρόνων δουλειάς και ΑΡ-
ΝΕΙΤΑΙ να επιστρέψει στο σύνολό τους
τις παράνομες κρατήσεις παρ’ όλο που
όπως είπα, έχουμε δικαιωθεί δικαστικά. 

Συγκεκριμένα, για την παράνομη πα-
ρακράτηση της εισφοράς υπέρ του ΕΟ-
ΠΥΥ. Η εισφορά σύμφωνα με τον Κανο-
νισμό του ταμείου μας ήταν 3% η οποία
έγινε 6% με τον Ν. 4334/2015. Το ποσο-
στό της παρακράτησης δεν έπρεπε να
υπολογίζεται επί του πλαφόν αλλά επί
του καταβαλλόμενου ποσού, αυτό δηλα-
δή που απέμεινε μετά την αφαίρεση του
Ν. 3986/11, 4024/11, 4051/12 και 4093/12. 

Το χρονικό διάστημα που δικαιούμα-
στε τα αναδρομικά ήταν από 1-1-2012
έως 306-6-2016, δηλαδή 54 μήνες.

Το χρονικό διάστημα όμως που μας
παρακράτησαν παράνομα τις εισφορές
ήταν από 1-1-2012 έως 31-9-2016, δη-
λαδή 57 μήνες.

Η επιστροφή έγινε σε 2 δόσεις.
Στη σύνταξη Ιανουαρίου 2017 μας επε-

στράφησαν οι 3 μήνες αφού λήφθηκαν
υπ’ όψιν ορθώς ο Ν. 3986/11, 4024/11,
4051/12 και 4093/12.

Οι υπόλοιποι 54 μήνες μας επιστράφη-
καν με τη σύνταξη μηνός Νοεμβρίου του
2017. λανθασμένα γιατί δεν υπολόγισαν
την Εισφορά Αλληλεγγύης  στο καταβαλ-

λουθήσουν και άλλα δικαστήρια. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει έρ-
θει σε επαφή με τον δικηγόρο που χειρί-
στηκε το θέμα. Πλήρη ενημέρωση θα έχετε
αμέσως μετά τις εκλογές του Σωματείου.

Απόφαση του Συμβουλίου 
Επικρατείας

Περιμένουμε ακόμη την υλοποίηση εκ
μέρους της Κυβέρνησης, της απόφασης
του Συμβουλίου της Επικρατείας που στην
ολομέλεια του έκρινε αντισυν-
ταγματικές τις μειώσεις των
συντάξεων μας από το 2012 και
μετά. Εκδικάστηκε στις 6 Οκτω-
βρίου 2017 στην Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας η
προσφυγή κατά του νόμου
4387/2016 του λεγόμενου Νό-
μου Κατρούγκαλου που μειώνει
και άλλο τις συντάξεις μας κύ-
ριες και επικουρικές. Περιμέ-
νουμε την απόφαση.

Έξοδα κηδείας
Είναι ακόμη σε εκκρεμότητα

η χορήγηση των εξόδων κηδεί-
ας και ζητάμε η χορήγηση τους
να γίνεται όπως γινόταν πριν το
2008.

Μουσείο Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
του Σωματείου Συνταξιούχων

ΗΣΑΠ
Το Σωματείο μας με έργα βρίσκεται

πάντα κοντά στο Μουσείο μας και συνει-
σφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητες που
έχει σε όποιες ανάγκες παρουσιάζονται
για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Εφημερίδα του Σωματείου

Καταβάλλουμε προσπάθειες για να πα-
ρέχουμε μία σωστή και αντικειμενική
ενημέρωση όχι μόνο των συνταξιούχων
του Σωματείου μας, αλλά και των εργα-
ζομένων στις ΣΤΑ.ΣΥ καθώς και των φί-
λων του Σωματείου μας. Η εφημερίδα
μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» κυκλοφορεί κάθε
δύο μήνες σε 3.000 τεύχη και αποστέλ-
λεται ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη του
Σωματείου μας, σε οργανισμούς, σε
υπουργεία καθώς και στους εργαζόμε-

νους και στα σωματεία εργαζομένων και
συνταξιούχων.

Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερί-
δας καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες
ώστε να βελτιώνεται καθημερινά ο
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» από έκδοση σε έκδοση
και αυτό μαρτυρούν όλες οι αναφορές

.
Κοινωνικές Δραστηριότητες 
του Σωματείου

Παρά τη μεγάλη και παρατεταμένη οι-
κονομική κρίση που βιώνουμε
όλοι μας οι Έλληνες πολίτες
δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή
που να μη βρισκόμαστε κοντά
στον συνάνθρωπό μας. Συνεχί-
ζουμε να στηρίξουμε και να
συμπαραστεκόμαστε στις
ανάγκες των μαθητών και των
μαθητριών του Γυμνασίου
Σμίνθης στα Πομακοχώρια του
Νομού Ξάνθης. Έτσι πέρα από
την οποιαδήποτε οικονομική
βοήθεια που μπορούμε να
προσφέρουμε, επισκεφτήκαμε
τον Νοέμβριο το Γυμνάσιο
Σμίνθης όπου βραβεύσαμε τα
παιδιά του Γυμνασίου που αρί-
στευσαν. 

Επίσης στις 8 Μαΐου είχαμε
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συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Η Ομιλία του συναδέλφου 



λόμενο ποσό με συνέπεια να υπάρχει μια
μείωση των αναδρομικών από 450-500
ευρώ (εάν είχε αρχική σύνταξη 2.773,40
ευρώ).

Για τον λόγο αυτόν κάνουμε την αίτηση
προς τον Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να επα-
ναϋπολογιστεί σωστά η παρακράτηση
της εισφοράς.

Η δεύτερη αίτηση απευθύνεται προς το
Επικουρικό Ταμείο  Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Σύμφωνα με τον Ν. 3986/2011 επιβάλ-
λεται μείωση στις επικουρικές συντά-
ξεις:

Από 300,00 – 350,00 ευρώ 3%
Από 350,01 – 400,00 ευρώ 4%
Από 400,01 – 450,00 ευρώ 5% κ.ο.κ
Επειδή με τις μειώσεις που έχει υπο-

στεί η επικουρική μας σύνταξη βάσει των
Νόμων 4024/11, 4051 και 4093 του 2012
σε συνδυασμό με την μείωση του Ν. Κα-
τρούγκαλου 4387/16, από τον Ιούνιο 2016
και εντεύθεν έχει διαμορφωθεί κάτω των
300 ευρώ, η Εισφορά Αλληλεγγύης θα
πρέπει να επαναϋπολογιστεί και να επι-
στραφεί η διαφορά που έχει παρακρατη-
θεί. 

Επίσης μετά την εφαρμογή του Ν.
4387/2016 Νόμος Κατρούγκαλου που η
επικουρική μας σύνταξη κατάντησε φι-
λοδώρημα πιθανόν να έχει διαμορφωθεί
η κλίμακα του Ν. 4093/2012 που αφορά
τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο η μηνιαία
σύνταξη ή το άθροισμα συντάξεων κύ-
ριας και επικουρικής

Από 1.000,00 – 1.500,00 ευρώ επιβάλ-
λεται μείωση   5%

Από 1.500,01 – 2.000,00 ευρώ επιβάλ-
λεται μείωση 10%

Από 2.000,01 – 3.000,00 ευρώ επιβάλ-
λεται μείωση 15% 

Παράδειγμα ένας συνταξιούχος που
είχε κύρια σύνταξη 1.250 ευρώ και 300
ευρώ επικουρική προ Ν. Κατρούγκαλου
σύνολο δηλαδή 1.550 ευρώ, είχε μείωση
10% στην κύρια και 10% στην επικουρική
(125 + 30 = 155 ευρώ).

Με την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγ-
καλου η επικουρική μειώθηκε περίπου
στα 160 ευρώ, σύνολο δηλαδή 1.250 +
160 = 1.410 ευρώ που σημαίνει ότι άλλα-
ξε κλίμακα κα από το 10% έπεσε στο 5%
(62.50 + 8 = 70.50 ευρώ)

Δηλαδή πρέπει να του επιστραφούν
62.50 ευρώ στην κύρια και 8 ευρώ στην
επικουρική.

Η περίπτωση αυτή εξετάζεται από το
Σωματείο και εάν εμπίπτουμε στην αλ-
λαγή της κλίμακας τότε θα ενημερωθείτε
προκειμένου να κάνουμε αίτηση.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η νέα Διοίκηση που θα εκλεγεί σε έναν

περίπου μήνα από σήμερα θα πρέπει να
αντιμετωπίσει ένα πολύ κρίσιμο θέμα
που αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού
και την προσωπική διαφορά που θα προ-
κύψει στις συντάξεις μας από 1-1-2019.

Για τον λόγο αυτό η ενότητα των συν-
ταξιούχων επιβάλλεται περισσότερο από
κάθε άλλη φορά. Η συμμετοχή σας στις
εκλογές θα πρέπει να είναι καθολική.
Περιμένουμε και νέους ανθρώπους να
ασχοληθούν που θα έχουν όρεξη για
δουλειά. Ολοκληρώνοντας σας καλώ να
υπερψηφίσετε τον Απολογισμό Δράσης,
τον Οικονομικό Απολογισμό καθώς και
τα υπόλοιπα θέματα.

την τιμή και τη χαρά να υποδεχθούμε
στους χώρους μα τα παιδιά του Γυμνασί-
ου Σμίνθης τα οποία βρέθηκαν στην Αθή-
να στα πλαίσια του εκπαιδευτικού τους
προγράμματος στην Αθήνα.

Προσφέραμε τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης στους πλημμυροπαθείς συναν-
θρώπους μας στην Μάνδρα Αττικής. 

Συνεχίζουμε να διαθέτουμε χρήματα
σε διάφορα ιδρύματα κυρίως προστα-
σίας και φροντίδας παιδιών αντί στεφά-
νου εις μνήμη των συναδέλφων που
έφυγαν από τη ζωή. Συνεχίζουμε να χο-
ρηγούμε ένα ποσό ως δώρο γάμου στα
παιδιά των συναδέλφων μας που παν-
τρεύονται.

Το Σάββατο 4 Μαρτίου το Σωματείο
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και το Μουσείο
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων γιόρτασαν
από κοινού τα 148 χρόνια λειτουργίας των
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ καθώς και τη βράβευση
των παιδιών των συναδέλφων μας που
αρίστευσαν στις σπουδές τους τη χρονιά
που πέρασε.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Και το 2017 το σωματείο μας, παρά την

οικονομική κρίση, πραγματοποίησε σχε-
δόν όλες τις προγραμματισμένες εκδρο-
μές με μεγάλη επιτυχία. Επίσης η ετήσια

γιορτή κοπή πίτας-συνεστίαση του Σωμα-
τείου μας που έγινε στις 22 Ιανουαρίου
στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», είχε μεγάλη
επιτυχία όπως ομολόγησαν οι 700 συνά-
δελφοι μας που συμμετείχαν στην εκδή-
λωση.

Το Σωματείο μας συμμετείχε στις εκ-
δηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση που
έγιναν στις 26 Νοεμβρίου στον Γοργο-
πόταμο με την ανατίναξη της γέφυρας
από τις αντάρτικες δυνάμεις στις 25 Νο-
εμβρίου 1942.

Ετήσια Γιορτή του Σωματείου
Για 23η χρονιά το Σωματείο μας πραγ-

ματοποίησε στις 4 Οκτωβρίου 2017 την
Ετήσια Εκδρομή Γιορτή του που είναι κα-
θιερωμένη εδώ και χρόνια να γίνεται την
ημέρα αυτή που γιορτάζει ο άγιος προ-
στάτης των συνταξιούχων του Σωματείου,
ο Άγιος Ιερόθεος.

Λειτουργία των γραφείων 
του Σωματείου μας

Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η μεταφο-
ρά των δραστηριοτήτων του Σωματείου
στον Πειραιά ήταν μία πολλή σωστή ενέρ-
γεια και αυτό φαίνεται από την επισκεψι-
μότητα που παρουσιάζουν σήμερα τα
γραφεία μας στον Πειραιά. 

Άλλες δραστηριότητες 
του Σωματείου μας 

τη χρονιά που πέρασε
Αξιοποιήσαμε τους χώρους των γρα-

φείων 28 και 29 που να μπορούμε να κά-
νουμε και συγκεντρώσεις καθώς και συ-
ναντήσεις με διαφόρους φορείς.

Συμμετείχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε
όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που
έγιναν τη χρονιά που πέρασε μαζί με τους
εργαζόμενους του χώρου.

Συμμετείχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε
σε όλες τις συναντήσεις που έγινα με
κυβερνητικού και πολιτικούς παράγοντες
της χώρας μας. Πραγματοποιήσαμε συ-
ναντήσεις με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ.
Αθανάσιο Μπακαλέξη και την Διευθύν-
τρια του Τοπικού Υποκαταστήματος κα.
Ελένη Λιάπη όπου τους ενημερώσαμε για
τα προβλήματα που μας απασχολούν. 

Εκδώσαμε το 12 κατά σειρά ημερολό-
γιο του Σωματείου μας το οποίο εστάλη
σε όλους τους συναδέλφους που διαμέ-
νουν έκτος Αθηνών, καθώς και σε όλους
τους συναδέλφους που είναι 80 ετών και
άνω καθώς στα σωματεία εργαζομένων
και συνταξιούχων σε οργανισμούς και σε
πολλούς φίλους και από 3 Ιανουαρίου
διατέθηκε σε όλους τους συνταξιούχους
και τους εργαζόμενους.

Εκδώσαμε το αναλυτικό πρόγραμμα
των εκδρομών 

Προμηθευτήκαμε και διαθέσαμε στους
συναδέλφους μας 1.500 τσάντες με απο-
τυπωμένο το λογότυπο του Σωματείου.

Συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε με δύο μέλη ο Πρό-
εδρος του Σωματείου από τη θέση του
Αντιπροέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και ο Αντι-
πρόεδρος του Σωματείου  από τη θέση
του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

Έχουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγ-
μή μέσω της κινητής τηλεφωνίας να σας
ενημερώνουμε για τα όποια προβλήματα
παρουσιάζονται, όπως επίσης με email,
με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις, σας
είχαμε συνεχώς ενήμερους για όλα τα
προβλήματα που μας απασχόλησαν.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
με απλά λόγια αυτά είναι τα πεπραγμέ-

να της Διοίκησης του Σωματείου τη χρο-
νιά που πέρασε και σας ζητώ να τον εγ-
κρίνετε και να τον υπερψηφίσετε, γιατί ει-
λικρινά δουλέψαμε και δουλεύουμε, πολ-
λές φορές περισσότερο από ό,τι πρέπει
και πέρα από τις φυσικές μας δυνάμεις
προασπίζοντας τα συμφέροντα και των
δύο χιλιάδων συνταξιούχων του ΗΣΑΠ.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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Γιάννη Ζαχαρή

Θα ήθελα εκ μέρους της Ανωτάτης
Γενικής Συνομοσπονδίας να ευχαρι-
στήσω το Διοικητικό σας Συμβούλιο
για τη σημερινή πρόσκληση και να το-
νίσω ότι πράγματι είναι ένα προεδρείο
το οποίο κάνει καλή δουλειά, είναι νοι-
κοκυρεμένο και πραγματικά αποτελεί
υπόδειγμα για τον χώρο των συνταξι-
ούχων. Έχετε καλό προεδρείο, προσέ-
χει τα θέματά σας.

Συνάδελφοι, τα τελευταία οκτώ χρό-
νια έχουμε μπει σ’ ένα σπιράλ θανάτου
και κάθε χρόνο 2 δις φεύγουν από τις
τσέπες των συνταξιούχων και χάνον-
ται. Δυστυχώς αυτή η ιστορία δεν λέει
να σταματήσει, έχουμε χάσει τα τελευ-
ταία οκτώ χρόνια 60 δις. Τι σημαίνει
μετάφραση αυτό; Ότι λόγω των περι-
κοπών των συντάξεων έκλεισαν χιλιά-
δες επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα ανερ-
γία, αποτέλεσμα μετανάστευση, απο-
τέλεσμα κόκκινα δάνεια, αποτέλεσμα
πλειστηριασμοί. Όλα αυτά ξεκίνησαν
από τα μνημόνια και από τις περικοπές
των συντάξεων. Ακολούθησαν οι πε-
ρικοπές των μισθών, τα χαμηλά μερο-
κάματα. Μας λέγανε θα μειωθούν οι
μισθοί θα ανέβει η παραγωγικότητα.
Δεν ανέβηκε, δεν μειώθηκε η ανεργία.
Από πού θα βγουν οι εισφορές για να
μπορέσουν να πληρωθούν οι συντά-
ξεις; Έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο
και σ’ ένα σπιράλ θανάτου και θα πρέ-
πει να τους σταματήσουμε. Δεν πρό-
κειται να σταματήσουν αν δεν τους

σταματήσουμε. Το έχετε υπόψη σας.
Το 2019 ετοιμάζουν τις νέες περικοπές
από τον επαναπροσδιορισμό των κύ-
ριων συντάξεων που σε κάποιους θα
φτάσει αυτή η περικοπή μέχρι και 18%,
συν οικογενειακά επιδόματα και όλα
αυτά τα επακόλουθα. Και βέβαια
έχουμε και τη μείωση του αφορολό-
γητου το οποίο θα στερήσει από τον
κάθε συνταξιούχο 50 – 60 ευρώ ακό-
μα Που θα πάει αυτή η κατάσταση;
Πρέπει λοιπόν οι συνταξιούχοι να ορ-
γανωθούμε. Δυστυχώς είμαστε η με-
γαλύτερη κοινωνική ομάδα αλλά δεν
έχουμε ενιαία εκπροσώπηση. Και όταν
είσαι αδύναμος εσένα χτυπάνε. Αυτή
τη στιγμή το κράτος κατάφερε και
έφτιαξε έναν ενιαίο φορέα κύριας
σύνταξης, έναν ενιαίο φορέα υγείας,
έναν ενιαίο φορέα επικουρικής σύν-
ταξης με ενιαίους ανταγωνισμούς και
δεν μπορεί ούτε ένα σωματείο, ούτε
μία ομοσπονδία να ανατρέψει αυτήν
την κατάσταση. Χρειάζεται ενιαίος φο-
ρέας εκπροσώπησης των συνταξιού-
χων. Και αυτή τη στιγμή αυτό πολεμά-
με σαν Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Είμαστε το μοναδικό
τριτοβάθμιο όργανο στη χώρα όπως
και σε όλη την Ευρώπη, η κάθε χώρα
έχει το δικό της τριτοβάθμιο, να μπο-
ρέσουμε να οργανωθούμε για να πα-
λέψουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Με
δικαστικούς αγώνες και στον δρόμο.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες
σας και είμαστε κοντά σας. 

Η Ομιλία του Πρόεδρου
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
κ. Γιάννη Ιορδανίδη



Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Φίλες
και Φίλοι,

Αξιωθήκαμε να είμαστε και πάλι κον-
τά σας σήμερα στην Εκλογοαπολογιστι-
κή Συνέλευση του Σωματείου μας, μετά
από τρία χρόνια στο τιμόνι του Σωμα-
τείου μας. Μία Γενική Συνέλευση η
οποία γίνεται σε μία εποχή δύσκολη για
τους απόμαχους της εργασίας και όχι
μόνο. Εύχομαι οι προτάσεις που θα γί-
νουν και οι αποφάσεις που θα παρθούν,
να είναι ουσιαστικές και να συνεισφέ-
ρουν σε μία ανοδική και αποδοτική πο-
ρεία του Σωματείου μας, αλλά και να
στείλουμε το μήνυμα του αγώνα και της
αποφασιστικότητας όλων μας, ότι θα
υπερασπιστούμε τα δίκαια αιτήματά
μας που απορρέουν από το σύνταγμα
και τους νόμους του κράτους.

Η Διοίκηση του Σωματείου και τη
χρονιά που πέρασε λειτούργησε έξω
από τις όποιες κομματικές, πολιτικές,
παραταξιακές σκοπιμότητες και κατευ-
θύνσεις, γιατί για εμάς όλοι οι συνάδελ-
φοι και όλες οι συναδέλφισσες έχουν
την ίδια θέση στην καρδιά μας. Φυσικό
είναι να διατηρεί ο καθένας μας τις
όποιες πολιτικές θέσεις και εκτιμήσεις,
αλλά έξω και μακριά από τους χώρους
του Σωματείου, όπου δεν έχουν θέση
οι πολιτικές και κομματικές συζητή-
σεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεμιτό εί-
ναι να έχουμε βλέψεις για ψηλά, προ-
σοχή όμως να μην επιδιώξουμε μόνο
την προσωπική μας προβολή και εξέ-
λιξη εις βάρος της ενότητας και της συ-
νοχής των μελών του Σωματείου μας.
Ψηλά στην πόρτα του Σωματείου υπάρ-
χει η γραφή «Δύναμή μας η ενότητα».
Εγκαλούμεθα όλοι να αφήσουμε στην
άκρη τα προσωπικά μας πιστεύω και να
εργαστούμε όλοι για την ενότητα του
Σωματείου μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, πριν
τρία χρόνια από το βήμα αυτό στην
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
σας υποσχεθήκαμε ότι θα παλέψουμε
με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου
να σταματήσουμε τη λαίλαπα των μνη-
μονίων και την οικονομική εξαθλίωση
των συναδέλφων μας στην οποία μας
έχουν οδηγήσει οι ανίκανοι κυβερνήτες
αυτού του τόπου με τις υποδείξεις της
ΤΡΟΙΚΑ και Δ.Ν.Τ. Προσπαθήσαμε για
ό,τι καλύτερο. Καταβάλαμε μεγάλες
προσπάθειες για να βρισκόμαστε κοντά
σας και κοντά στα προβλήματα σας.
Όμως για ό,τι δεν μπορέσαμε να κάνου-
με, ταπεινά σας ζητούμε συγνώμη. Θε-
ωρούμε δεδομένο ότι στο διάστημα των
τριών ετών κάποιους να πικράναμε και
κάποιους να μην εξυπηρετήσαμε.
Έχουμε όμως το θάρρος της γνώμης
μας και να σας ομολογήσουμε ότι
όσους δεν εξυπηρετήσαμε δεν το κά-
ναμε γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί δεν
μπορέσαμε να τους εξυπηρετήσουμε.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, εμείς
οι συνταξιούχοι, ό,τι ήταν να δώσουμε
για την πατρίδα, το δώσαμε και με το
παραπάνω. Ήρθε τώρα η ώρα της πολι-
τείας να κάνει το καθήκον της απέναντι
μας. Δυστυχώς όμως όλοι μα όλοι οι
κυβερνώντες αυτής της χώρας και τα
οκτώ χρόνια της κρίσης αποδείχθηκαν
κατώτεροι των περιστάσεων και έτσι
φτάσαμε σήμερα 4 εκατομμύρια φορο-
λογούμενοι να οφείλουν στην εφορία
πάνω από 100 δις ευρώ. Πάνω από ένα
εκατομμύριο Έλληνες άνεργοι. 3,5 εκα-
τομμύρια Έλληνες να ζουν κάτω από τα
όρια της φτώχειας. 400.000 σπίτια να
μην έχουν ούτε έναν εργαζόμενο και να
είναι αναγκασμένοι να ζουν από τα
συσσίτια του Δήμου και της Εκκλησίας.
500.000 νέοι ως επί το πλείστον επιστή-
μονες αναζήτησαν την τύχη τους σε άλ-
λες χώρες. Οι συντάξεις μας έχουν
υποστεί 12 μειώσεις στα χρόνια των
μνημονίων, αλλά και με αυτές τις πε-
τσοκομμένες συντάξεις που παίρνουμε,
είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρούμε
τα άνεργα παιδιά και εγγόνια μας. Η νο-
σοκομειακή μας περίθαλψη είναι ανύ-
παρκτη. Ευτυχώς εμείς έχουμε στην
έδρα μας τρεις γιατρούς που λύσαμε το
θέμα της συνταγογράφησης των φαρ-
μάκων για την πρωτοβάθμια περίθαλ-
ψη. Επίσης προς την θετική κατεύθυν-
ση είναι η ενέργεια του Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού για τη σύμβαση που έχει
υπογράψει για πρωτοβάθμια υγειονο-
μική περίθαλψη στην οποία μπορούν να
συμμετέχουν και οι συνταξιούχοι μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, δεν
υπάρχουν άλλα περιθώρια αδράνειας,
πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να
βγούμε από τη ναφθαλίνη που μας
έχουν βάλει τόσα χρόνια. Όλοι μαζί θα
πρέπει να αντισταθούμε και να αγωνι-
στούμε και να απαιτήσουμε να μας επι-
στρέψουν πίσω αυτά που μας έκλεψαν
και είναι αυτά που αποκτήσαμε μετά
από 30-35-40 χρόνια, ίσως και παρα-
πάνω, με τον κόπο μας και τον ιδρώτα
μας. να αποκτήσουμε αυτά που δι-
καιούμαστε για να μπορούμε να ζούμε
με αξιοπρέπεια τώρα στη δύση του επί-
γειου βίου μας. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, το
2018 πρέπει να είναι η χρονιά των συν-
ταξιούχων και να απαιτήσουμε δυναμι-
κά την επιστροφή του μόχθου μας. Το
οφείλουμε στα παιδιά μας και στις οι-
κογένειές μας για να μην πούνε ότι πέ-
σαμε αμαχητί. Μέσα από αυτή την αί-
θουσα θα φύγουμε όλοι μαζί ενωμένοι
με μία λέξη στο στόμα μας ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

• Απαίτηση να μας δώσουν αυτά που
δικαιούμαστε.

• Απαίτηση να πάρουμε πίσω αυτά
που μας πήραν με τους αντεργατι-
κούς νόμους και τα μνημόνιά τους.

• Απαίτηση από την πολιτεία να μας
μεταχειρίζεται ως ισότιμα μέλη της
και όχι σαν πολίτες δευτέρας κατη-
γορίας.

• Απαίτηση να έχουμε την ιατροφαρ-
μακευτική και νοσοκομειακή περί-
θαλψη που δικαιούμαστε.

• Απαίτηση να μας δώσουν πίσω τις
συντάξεις που μας έκλεψαν.

• Απαίτηση να μας δώσουν πίσω τα
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το
επίδομα διακοπών.

• Απαίτηση να σταματήσει η άγρια
αφαίμαξη των εισοδημάτων μας με
τα διάφορα χαράτσια.

• Απαίτηση για ένα δίκαιο και σταθε-
ρό φορολογικό σύστημα για όλους.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Δι-
οίκηση του Σωματείου μπροστά σε αυ-
τή την τραγική κατάσταση που βιώνου-
με σήμερα εμείς οι απόμαχοι της εργα-
σίας όχι όμως και της ζωής, μίας κατά-
στασης που σωστά πολλοί την ονομά-
ζουν νέα κατοχή και ασφαλώς δεν
έχουν άδικο, δεν έμεινε αδιάφορη ούτε
με σταυρωμένα χέρια. Είμαστε από τα
πρώτα σωματεία συνταξιούχων που εί-
τε μόνοι μας, είτε μαζί με την Ανωτάτη
Γενικής Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας, της οποίας είμαστε ιδρυτικό
μέλος, καταγγείλαμε και εξακολουθού-
με να καταγγέλλουμε τη βάρβαρη, αλ-
λοπρόσαλλη πολιτική που εφαρμόστη-
κε στην πατρίδα μας ειδικά τα τελευταία
8 χρόνια της οικονομικής κρίσης και
των μνημονίων, με έγγραφα, υπομνή-
ματα, με δελτία τύπου, με ανακοινώ-
σεις, με συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε και
μέσα από τις σελίδες του «ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΥ» όλες τις εις βάρος των συνταξι-
ούχων και των μισθοσυντήρητων επι-
θέσεις, τόσο τα οικονομικά όσο και στα
εργασιακά και ασφαλιστικά μας θέματα
εκ μέρους της πολιτείας. Είχαμε τη
χρονιά που πέρασε μία άριστη και εποι-
κοδομητική συνεργασία με τα σωμα-
τεία εργαζομένων του χώρου μας και
από κοινού αντιμετωπίσαμε πολλές και
δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε όχι μό-
νο άποψη, αλλά και ξεκάθαρες θέσεις
για όλα τα ζητήματα που μας απασχο-
λούν και το κυριότερο, δεν έχουμε
εξάρτηση ή καθοδήγηση από καμία
συνδικαλιστική παράταξη ή κόμμα.
Όλοι μας τούτη τη στιγμή που είναι δύ-
σκολη για όλους μας, νιώθουμε έντονα
τον έλεγχο της συνείδησής μας και κα-
λά κάνουμε γιατί έτσι ίσως γίνουμε κα-
λύτεροι και χρησιμότεροι. 

Από πλευράς του Διοικητικού Συμ-
βουλίου μπορεί να μην γίνανε τα πάντα,
καθώς είναι παντελώς αδύνατο, αλλά
γίνανε όλα όσα μπορούσαν να γίνουν
λαμβανόμενων υπόψη των δυσμενών
και στην κυριολεξία δυσμενέστατων
συνθηκών που είχαμε να αντιμετωπί-
σουμε. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το
μεγάλο πρόβλημα της αποζημίωσης
των 86 συναδέλφων μας το οποίο αυτή
τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα και
χρειάζονται λεπτές ενέργειες εκ μέ-
ρους μας και έχουμε τη βεβαιότητα ότι
θα είμαστε και οι τελικοί νικητές του
θέματος. Έχουμε το θέμα με τη Διοίκη-
ση του Ταμείου Συντάξεων, καθώς όχι
μόνο δεν ικανοποιεί τους συναδέλφους
που δικαιώθηκαν από το συμβούλιο
των ενστάσεων, παρά τους στέλνει στα
δικαστήρια. Υπάρχει απόφαση που δι-
καιώνει 3 συναδέλφους, όμως, το Μάιο
θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
έχει έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο
που χειρίστηκε το θέμα και αμέσως με-

τά τις εκλογές θα κλείσουμε ραντεβού
με τον δικηγόρο για ενημέρωση των εν-
διαφερόμενων.

Καταφύγαμε στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας προσβάλλοντας διατάξεις του
νόμου 4387/2016 του λεγόμενου νόμου
Κατρούγκαλου. Το θέμα συζητήθηκε
στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας στις 6 Οκτωβρίου 2017 και
περιμένουμε την απόφαση και νέες
προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας κατά τη
συνεδρίασή του στις 10 Ιουλίου 2017
αποφάσισε να ασκήσουμε με προσφυ-
γή ενώπιον της Επιτροπής για τον Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό χάρτη του Συμβου-
λίου 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 παρακράτησης της εισφοράς
από την κύρια σύνταξη για τον κλάδο
υγείας. Αγωγή στα Ελληνικά Δικαστή-
ρια σχετικά με τον παράνομο τρόπο
υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγ-
γύης του άρθρου 44 παράγραφος 13
του νόμου 3986/2011. Οι υποθέσεις αυ-
τές εκδικάζονται τον άλλο μήνα.

Στις 4 Μαρτίου 2017 πραγματοποι-
ήσαμε μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο
του Μουσείου  εκδήλωση στους χώ-
ρους του Μουσείου και του Σωματείου
για τα 148 χρόνια λειτουργίας των ΣΑΠ-
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, καθώς και βράβευση των
αριστούχων παιδιών των συναδέλφων
μας μαθητών-φοιτητών.

Ένα όνειρο που είχαμε από παλιά έγι-
νε πραγματικότητα, καθώς δώσαμε
στους συναδέλφους μας δύο χώρους
που είναι άρτια εξοπλισμένοι και είναι
προς καθημερινή χρήση όλων των συ-
ναδέλφων μας. Είναι οι χώροι των γρα-
φείων 10-11, καθώς και οι χώροι 28-29
που έγινε κυρίως χώρος πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Σωματείου.

Συνεχίζουμε να είμαστε αρωγοί στο
Γυμνάσιο Σμίνθης και συνεισφέρουμε
για τις ανάγκες του σχολείου ότι μας
επιτρέπουν τα οικονομικά μας. Δεχτή-
καμε τα παιδιά στους χώρους μας στις
8 Μαΐου κατά την εκπαιδευτική τους
επίσκεψη στην Αθήνα. Βραβεύσαμε
στις 8 Νοεμβρίου στο χώρο τους τα παι-
διά που αρίστευσαν.

Βρισκόμαστε στο πλευρό του Μου-
σείου μας και η προσφορά μας στις
ανάγκες του είναι ουσιαστική και σύμ-
φωνα με τις δυνάμεις που έχουμε.

Είχαμε διαδοχικές συναντήσεις με
υπηρεσιακούς παράγοντες της ΣΤΑΣΥ,
του ΟΑΣΑ, του ΕΟΠΥΥ, του ΕΦΚΑ και το
Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ,
όπου γνωστοποιήσαμε τα προβλήματά
μας και καταβάλαμε προσπάθειες για
την επίλυσή τους. Μπορεί να μην τα λύ-
σαμε όλα τα προβλήματα, βρήκαμε αν-
ταπόκριση σε πολλά. Και τη χρονιά που
πέρασε μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Σωματείου με επικεφαλής το
Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είχε συναντή-
σεις με εκπροσώπους όλων των κομ-
μάτων για ενημέρωση και λύση των
προβλημάτων που απασχολούν τους
συνταξιούχους. Συμμετείχαμε σε όλες
τις συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρ-
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τυρίας που διοργάνωσαν η ΓΣΕΕ και η
ΑΔΕΔΥ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να εκ-
φράσω και ένα μεγάλο παράπονο, κα-
θώς η πλειοψηφία εργαζομένων και
συνταξιούχων έκαναν αντίσταση στα
μέτρα από τον καναπέ. Σε όσες κινητο-
ποιήσεις είχαμε προγραμματίσει, η
συμμετοχή δεν ήταν αυτή που έπρεπε,
πολύ μικρή η συμμετοχή.  Έτσι, σήμερα
φίλες και φίλοι, όλοι μας, άλλοι πιο πο-
λύ και άλλοι λιγότερο, τηρουμένων των
αναλογιών και των ευθυνών που μας
ανήκουν, είμαστε υπόλογοι και κρινό-
μενοι από τους συναδέλφους μας και
περισσότερο από τους ανήμπορους να
αντιδράσουν ηλικιωμένους και ασθε-
νείς. Είμαστε κρινόμενοι γιατί άλλοι
από εμάς αδιαφόρησαν, άλλοι δείλια-
σαν και άλλοι εμποδίστηκαν στο να κά-
νουν αυτό που έπρεπε και αυτό που
επιβαλλόταν να κάνουν. Έτσι όλοι μας
λίγο πολύ φταίμε που δεν υπηρετήσαμε
το συνάδελφο όπως οφείλαμε να κά-
νουμε. Όλοι μας τούτη τη δύσκολη
πράγματι ώρα νιώθουμε έντονα τον
έλεγχο της συνείδησής μας και καλά
κάνουμε γιατί έτσι ίσως γίνουμε καλύ-

τεροι και χρησιμότεροι.
Καλή είναι η κριτική, αλλά δε νομι-

μοποιείται κανείς να κρίνει τους άλλους
προτού κάνει αυτοκριτική για τις δικές
του ημέρες και τα δικά του έργα. Έχω
διαπιστώσει ότι κάποιοι καραδοκούν να
μας κατασπαράξουν. Τους προτρέπω
να το κάνουν, αφού πρώτα βεβαιωθούν
ότι διαθέτουν τα κίνητρα τα οποία βε-
βαίως και δεν έχουν, αφού στα συνδι-
καλιστικά πράγματα λάμπουν με την
απουσία τους. Είναι καταχωρημένοι ως
ευκαιριακοί θιασώτες ενός άλλου τύ-
που συνδικαλισμού. Θα θέλαμε να μην
ήμασταν στην ανάγκη της πεζοδρομια-
κής εμφάνισης, καθώς όπως αποδεί-
χτηκε στην πράξη, δεν έχει θετικά απο-
τελέσματα καθώς το συνδικαλιστικό κί-
νημα έχει δεχθεί πλήγμα στην αξιοπι-
στία του, χωρίς βέβαια να παραγνωρί-
σουμε ότι το σύνολο των θεσμών της
χώρας έχει υποστεί υποβάθμιση και τα
αίτια πολλά.

Παρακολουθούμε από κοντά τα
όποια προβλήματα παρουσιάζονται σε
καθημερινή βάση είτε αφορούν το σύ-
νολο των συναδέλφων, είτε ατομικά και

σας δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι θα εί-
μαστε κοντά σας οποιαδήποτε ώρα και
μέρα και για ότι χρειαστείτε. Δώστε μας
όμως κι εσείς τη δύναμη για να έχουμε
τη δυνατότητα για αντιμετώπιση των
όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται.
Ελάτε κοντά μας, πάρτε μέρος στις
εκλογές για την ανάδειξη της νέας Δι-
οίκησης του Σωματείου. Αξιολογείστε
και ψηφίστε αυτούς που εσείς κρίνετε
ότι μπορούν να σας εκπροσωπήσουν
καλύτερα. Δηλώστε υποψηφιότητα για
να δυναμώσετε και άλλο το Σωματείο
μας. Η απάθεια βλάπτει, η ενέργεια
ωφελεί.

Τελειώνοντας, απευθύνω προς όλες
και όλους που σήμερα βρίσκεστε στην
αίθουσα αυτή, καθώς και σε αυτούς
που για διάφορους λόγους απουσιά-
ζουν, μια θερμή παράκληση και μία ευ-
χή, να πρυτανεύσει η αγάπη, η συνα-
δελφοσύνη και η αλληλεγγύη μεταξύ
μας για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενω-
μένοι να πορευτούμε τις δύσκολες μέ-
ρες που περνάμε και τις δυσκολότερες
που έρχονται. Σας ευχαριστώ που με
ακούσατε και σας περιμένω να δώσετε

το δυναμικό παρόν στις εκλογές για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου που θα γίνουν 28 και 29 Μαρ-
τίου στα γραφεία του Σωματείου μας
στον Πειραιά.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν
έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εκα-
τοντάδες των συναδέλφων μας που έμ-
πρακτα αποδεικνύουν την αγάπη τους
για το Σωματείο μας με τη μεγάλη ή τη
μικρή τους οικονομική βοήθεια που
προσέφεραν όλο το χρόνο, αλλά και ει-
δικά τους δύο πρώτους μήνες του χρό-
νου. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της
καρδιάς μου για ότι κάνουν για το Σω-
ματείο μας. Το Σωματείο ανήκει σε
όλους μας και όλοι μας πρέπει να στε-
κόμαστε δίπλα του, να το αγαπήσουμε
και να το συνδράμουμε ασχέτως το ποι-
ος θα είναι Πρόεδρος και ποια τα μέλη
του Δ.Σ. Το Σωματείο είναι ιδέα και σαν
ιδέα πρέπει να το δουν όσοι οραματί-
ζονται να γίνουν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με πολύ χαρά και μεγάλη συναδελφική αγάπη σας χαιρετώ  όλους και σας καλω-

σορίζω στη σημερινή ετήσια συνέλευση. Δοξάζω το Θεό που είμαι καλά στην υγεία
μου πνευματικά και σωματικά σε αυτήν τη μεγάλη ηλικία που βρίσκομαι και μπόρεσα
να έρθω και σήμερα χωρίς μπαστούνι να σας βρω όλους χαρούμενους και κοτσο-
νάτους να σας διαβάσω και εφέτος για πολλοστή φορά τον ετήσιο απολογισμό του
Σωματείου μας και τον προϋπολογισμό 2018. 

Ο απολογισμός αυτός έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή καθώς
και από τον λογιστή του Σωματείου κ. Μανάσκο Αθανάσιο.

Έτσι λοιπόν σας καλέσαμε σήμερα όλους εδώ σύμφωνα με το καταστατικό να σας
ενημερώσουμε και να ζητήσουμε και τη δική σας έγκριση ποια ήτανε τα έσοδα μας
και ποια τα λειτουργικά έξοδα του το 2017 καθώς και σε ποια κατάσταση βρέθηκε
το ταμείο  μας τέλος τις 31-12-2017.

Τα ποσά που θα ακούσετε τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων είναι συγκεν-
τρωτικά για συντομία χρόνου να μην σας κουράζουμε όπως κάναμε άλλοτε που δια-
βάζαμε ένα-ένα το ποσό κάθε δαπάνης. 

Οι δαπάνες όλες όπως και των εσόδων μας έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
τους. Αποδείξεις, τιμολόγια, γραμμάτια εισπράξεως, εντάλματα πληρωμών, εφορία,
ΙΚΑ, Φ.Π.Α. και όλα ελεγχόμενα από τον λογιστή μας. 

Διαβάζω τον ταμειακό απολογισμό και συνέχεια τον προϋπολογισμό ο οποίος και
αυτός είναι κατά προσέγγιση των ποσών του 2017. 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

1. Ετήσιες εισφορές μελών 114.405,00 Σύνολον εξόδων 134.021,14
2. Δωρεές μελών 9.930,00
3. Προθεσμιακοί τόκοι 263,78

Γεν. Σύνολον 124.598,78

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018
1. Βιβλιάριο όψεως λογ. 827 10.063,08
2. Βιβλιάριο όψεως λογ. 762 3.311,78
3. Βιβλιάριο όψεως λογ. 819 3.482,72
4. Προθεσμιακές καταθέσεις 80.000,00
5. Υπόλοιπον Ταμείου 31-12-17 1.450,00
Γεν. Σύνολον 98.307,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα μου επιτρέψετε για λίγα λεπτά ακόμα να πω μερικά λόγια για την ιστορική πο-
ρεία του Σωματείου μας, μέρος της οποίας έχω ζήσει κι εγώ από κοντά ως ενεργό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για πολλά χρόνια.

Παλιοί καλοί συνάδελφοι δημιουργικοί και προοδευτικοί κατάφεραν με τις προ-
σπάθειές τους να ενώσουν σ’ ένα και μόνο Σωματείο όλους τους εργαζόμενους συν-
ταξιούχους όλων των υπηρεσιών και να το οργανώσουν σιγά-σιγά όσο καλύτερα μπο-
ρούσαν. Από τότε οι ικανότατοι πρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που εναλλάσσοντο, αρχικά ανά διετία και μετέ-

πειτα ανά τριετία, συναγωνίζονταν αλλήλους δημιουργικά να πε-
τύχουν τα καλύτερα ετήσια προγράμματα δράσεων, εκδηλώσεων
και διαφόρων δραστηριοτήτων που αποσκοπούσαν στην ενημέ-
ρωση, την ψυχαγωγία, αλλά και την ψυχολογική στήριξη των μελών του Σωματείου.

Και έτσι φτάσαμε στις μέρες μας, όπου όλοι εμείς είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό το
Σωματείο που αποδεικνύεται παντού πρωτοπόρο, ξακουστό, γερό και δυνατό σε όλους
τους τομείς της κοινωνικής ζωής των συνταξιούχων των ΗΣΑΠ και είμαστε ευχαρι-
στημένοι καθώς απολαμβάνουμε σ’ όλη τη διάρκεια του έτους τα επιτεύγματά του,
τις συνεστιάσεις, τις εκδρομές, τα γαμήλια επιδόματα των παιδιών, τις βραβεύσεις
των αριστούχων μαθητών σε διάφορα σχολεία, τα προγράμματα εκδρομών, τα ιστο-
ρικά ημερολόγια, τη διμηνιαία εφημερίδα μας που αποστέλλονται με το ετήσιο ημε-
ρολόγιο σε όλους τους συναδέλφους που ζούνε στις επαρχίες από μία ηλικία και
πάνω και χαίρονται και αυτοί καθώς βλέπουν ότι δεν τους ξεχνάμε και φροντίζουμε
και γι’ αυτούς, τώρα τελευταία μάλιστα αποκτήσαμε και το καφενεδάκι μας όπου πολ-
λοί συνάδελφοι έρχονται και πίνουν το καφεδάκι ή το τσιπουράκι τους δωρεάν εν-
θυμούμενοι όλοι μαζί το παρελθόν από τα εργατικά τους χρόνια.

Τελευταία άφησα το ποιο σημαντικό έργο που έχει γίνει με τις εισφορές των μελών
του Σωματείου μας το καύχημά μας και φυσικά αναφέρομαι στο Μουσείο μας. Το
Μουσείου του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, εμπνευστής και δημιουργός του, του οποί-
ου είναι ο τέως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φωτόπουλος. Γι’ αυτόν το
Μουσείο υπήρξε όνειρο της ζωής του και κατόρθωσε να το πραγματοποιήσει σχεδόν
μόνος με απίστευτη προσωπική, ακούραστη εργασία και μεγάλη επιμονή.

Ακόμα τον βλέπω να τριγυρίζει από σκουπιδότοπο σε σκουπιδότοπο με το ζεμπίλι
στο χέρι σαν παλιατζής και να συλλέγει κομμάτι-κομμάτι τα σημερινά εκθέματα που
ο ίδιος τα έπλενε, τα χρωμάτιζε με οικονομική υποστήριξη του Σωματείου. Έτσι δη-
μιουργήθηκε το Μουσείο μας που καμαρώνουμε και θαυμάζουμε μαζί με τους χι-
λιάδες ετησίως επισκέπτες του και μαθητές δεκάδων σχολείων.

Ακόμα και σήμερα στα 80 του χρόνια ο συνάδελφος μας Φωτόπουλος ενδιαφέ-
ρεται το δημιούργημά του και συνεχίζει ακούραστος να το επιβλέπει και να το επι-
τηρεί ως Πρόεδρος του Μουσείου με τους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου
και τη συμπαράσταση του Προέδρου του Σωματείου μας κ. Ρουσιά εντείνει τις προ-
σπάθειές του να το εντάξει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πολλά συγχαρητήρια κ. Φω-
τόπουλε για τις υπηρεσίες σου στο Σωματείο, να έχεις υγεία και να ζήσεις ακόμα
άλλα τόσα χρόνια να το επιβλέπεις και να επιτηρείς.

Έχω να πω δυο κουβέντες για τους νέους συνταξιούχους συναδέλφους μας που
έρχονται να συνεχίσουν το λαμπρό έργο των προκατόχων τους, την ιστορική πορεία
του Σωματείου σε δύσκολα χρόνια. Σας εύχομαι καλή δύναμη, κουράγιο, υγεία και
είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε. Αρκεί να διατηρήσετε την ομόνοια και την αγά-
πη που πάντα είχαμε μεταξύ μας.

Τέλος θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τελευταία φορά που σας ομιλώ ως τα-
μίας του Σωματείου που με ακούσατε και για την εμπιστοσύνη που μου δώσατε τόσα
χρόνια με την ψήφο σας και ιδιαιτέρως όλους εκείνους τους συναδέλφους των εκά-
στοτε Διοικητικών Συμβουλίων του Σωματείου που συνεργάστηκα μαζί τους τόσα
χρόνια, που με εμπιστεύοντο με την ψήφο τους να διαχειρίζομαι πάντοτε το ταμείο
μας και να σας τονίσω ακόμα μια φορά ότι χάρη σε αυτήν την ενασχόλησή μου με
τα κοινά κρατιέμαι όπως με βλέπετε στα 90 μου χρόνια.

Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.

Από τον Ταμία  Γιώργο Αναγνωστόπουλο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
σήμερα δεν θα κάνω καμία το-
ποθέτηση ή ενημέρωση για το
Μουσείο. Η πλούσια δράση και
καταξίωση του Μουσείου μας
σας είναι γνωστή από τις δημο-
σιεύσεις του «Ηλεκτρικού».

Επειδή θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το θέμα με τις αγωγές και
τη νομική κάλυψη του Σωματείου, ένα θέμα που αφορά όλες
και όλους τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ και ιδιαίτερα για την
όλη εξέλιξη και τα αποτελέσματα των αγωγών αυτών που δια-
χρονικά ακόμα και επί εποχής που ήμουνα Πρόεδρος του Σω-
ματείου έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη Δικηγορική Εταιρία,
χωρίς να γνωρίζων την τύχη τους.

Σήμερα αντί να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση, όπως θα
έπρεπε, για την πορεία και εξέλιξη όλων αυτών των αγωγών, ο
Δικηγόρος της Εταιρίας αυτής που πριν από λίγο μίλησε, αντί
για ενημέρωση μας πρότεινε να κάνουμε νέες αγωγές, αυτή τη
φορά για τα αναδρομικά της κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Θεωρώ την ενέργειά του αυτή πέρα, για πέρα απαράδεκτη,
γιατί η Γενική μας Συνέλευση δεν είναι παζάρι και θα έπρεπε
να σεβαστεί τις εργασίες της και όλους εμάς.

Θα περίμενα από τον κ. Δικηγόρο να μας ενημερώσει για το
τι έχει γίνει με τις διάφορες αγωγές, αλλά και με την προσφυγή
που έχουν κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δι-
καιωμάτων το 2012, κατ’ εντολή του τότε Διοικητικού Συμβου-
λίου του Σωματείου μας, στο οποίο ήμουν Πρόεδρος και σε
εμένα είχε κοινοποιηθεί ή σχετική απόφαση στα γαλλικά.

Και επειδή δεν γνωρίζω γαλλικά η μετάφραση της απόφασης
είχε γίνει από την κα. Ρίζου, σύζυγο του συναδέλφου Θανάση
Ρίζου.

Θα περίμενα λοιπόν να μας πει ο κ. Δικηγόρος ποιες ήταν οι
απαντήσεις του Σωματείου μας, ποιοι τις είχαν συντάξει όπως
είχε ζητηθεί από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και που βρίσκεται
το όλο θέμα.

Ο κ. Δικηγόρος όπως ακούσατε όταν τον ρώτησα  μου είπε
ότι γνωρίζει το θέμα και ότι έχει ενημερώσει τον συνάδελφο
Ρουσιά.

Ο συνάδελφος Ρουσιάς το αρνήθηκε εγώ πιστεύω τον
Πρόεδρο του Σωματείου μας. Και για τη διερεύνηση του όλου
θέματος καταθέτω στο Προεδρείο της Συνέλευσης, τα σχε-
τικά έγγραφα που μου είχαν κοινοποιηθεί από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σε απάντηση της
σχετικής καταγγελίας του Σωματείου μας.

Ζητώ από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να τα παραδώσει
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ζητώ να ενημερώσει εμένα
για το τι έχει γίνει με την υπόθεση αυτή και μέσα από τις σελίδες
του «Ηλεκτρικού» να ενημερωθούν όλες και όλοι οι συνταξι-
ούχοι των ΗΣΑΠ.

Την υπόθεση αυτή την είχαν χειριστεί οι καθηγητές κ.κ.
Κατρούγκαλος, Χρυσόγονος και ο Δικηγόρος κ. Αποστολίδης
αντί αμοιβής 5.000 ευρώ.

Σας ενημερώνω ακόμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Μου-
σείου στη συνεδρίασή του 55/1 Οκτωβρίου 2014 ομόφωνα έχει
αποφασίσει να διακόψει την όποια συνεργασία του με τη Δι-
κηγορική Εταιρία και της είχε ζητηθεί να μας επιστρέψει τον
φάκελο με τις υποθέσεις του Μουσείου που χειρίζεται από το
2006. Τον φάκελο τον παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος του Μουσείου
συνάδελφος Ρουσιάς ο οποίος μπορεί να σας πει τι περιείχε.

Σε ό,τι αφορά τώρα με το θέμα των αναδρομικών και με τις
αιτήσεις που γίνονται, σας ενημερώνω ότι εγώ προσωπικά δεν
έκανα και δεν πρόκειται να κάνω καμία αίτηση και αυτό γιατί
θεωρώ ότι το θέμα που έχει προκύψει, δεν προέκυψε από υπη-
ρεσιακό λάθος.

Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες
και αυτοί που το δημιούργησαν θα πρέπει να το διορθώσουν.

Προτείνω προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κατ’
εντολή της Γενικής μας Συνέλευσης, να ζητήσει από έναν βου-
λευτή, όποιον εκείνη επιλέξει, να κάνει μια ερώτηση στον
Υπουργό για να μας εξηγήσει που οφείλεται το λάθος και γιατί
δεν το διορθώνει.

Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης, αλλά και οι παρατρεχάμενοι
βουλευτές και όχι μόνο είναι τόσο λαλίστατοι που αποκλείεται
να μην απαντήσουν, για να το εκμεταλλευτούν, ότι στο τέλος
μας έκαναν και χάρη.

Τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ ΟΛΑ τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, που με την κα-
θημερινή τους παρουσία, βοηθάνε στην όλη λειτουργία του Σω-
ματείου, έχω ιδία αντίληψη και το λέω, γιατί τους βλέπω κάθε
μέρα στο Σωματείο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την όλη
λειτουργία του Σωματείου, αλλά και για την εξυπηρέτηση των
συναδέλφων μας.

Αυτή τη βοήθεια εγώ στα 18 χρόνια που ήμουν Πρόεδρος
δεν την είχα. Είχα βοήθεια, αλλά πάρα πολύ περιορισμένη.

Και τέλος θέλω να επανέλθω σε παλαιότερες προτάσεις που
έχω κάνει στη Γενική Συνέλευση και οι οποίες δυστυχώς δεν
βρήκαν καμία ανταπόκριση, χωρίς να γνωρίζω τους λόγους.

Είχα προτείνει και ξαναπροτείνω προς το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σωματείου, αξιοποιήστε την αίθουσα εκδηλώσεων
του Μουσείου και κάντε ενημερωτικές συγκεντρώσεις, όπως
κάναμε και στα ιδιόκτητα γραφεία του Σωματείου στην Μενάν-
δρου, οι οποίες είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η ενημέρωση είναι χρήσιμη, βοηθάει και συσπειρώνει τους
συνταξιούχους δίπλα στο Σωματείο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ας το δει και ας αποφασίσει.
Σε ό,τι αφορά τώρα την Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία

τις εγκρίνω, εκτός από τα όποια έξοδα για νομική κάλυψη του
Σωματείου, για τους λόγους που αρχικά είπα.

Γεια σας και του χρόνου στη Γενική Συνέλευση να είμαστε
όλοι παρόντες, για να ακούσουμε ευχάριστα νέα, γιατί δυ-
στυχώς οι κυβερνητικές επιλογές και αποφάσεις της πρώτης
φοράς Αριστεροδεξιά μας έχουν φτωχοποιήσει, μας έχουν
εξαθλιώσει και το 2019 με τον Νόμο Κατρούγκαλου, μας πε-
ριμένουν νέες περικοπές και ακόμα χειρότερες μέρες για
εμάς τους συνταξιούχους, που πρέπει να τις αντιπαλέψουμε
ενωμένοι και αγωνιστικά δίπλα στο Σωματείο μας, για να μην
οδηγηθούμε ύστερα από 35 και 40 χρόνια δουλειάς, κατα-
βάλλοντας τα υψηλότερα ασφάλιστρα στα συσσίτια της εκ-
κλησίας ή σε συσσίτια του Σωματείου όπως την περίοδο της
Γερμανοϊταλικής Κατοχής.

Ευχαριστώ που με ακούσατε
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Η Ομιλία του Προέδρου του Μουσείου συναδέλφου Μανώλη Φωτόπουλου

Σας καλησπερίζω όλους. Θέλω να ευχηθώ
καλές εργασίες στη Συνέλευση του Σωματεί-
ου και θα ήθελα πριν προχωρήσω σχετικά με
κάποιες υποθέσεις που μας έχει αναθέσει το
Σωματείο σας να σας κάνω μία ενημέρωση.
Θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο
σχετικά με τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή
αφορούν τους συνταξιούχους. Η Συνέλευσή
σας πραγματοποιείται σε μία περίοδο που τα
συνταξιουχικά δικαιώματα έχουν συρρικνω-
θεί κατά πολύ αν όχι κατακρεουργηθεί. Από
το 2010 και έπειτα με σωρεία νόμων έχουνε
μειωθεί τόσο οι συντάξεις όσο και η εκάστοτε
κυβέρνηση, πολιτεία με την φοροπνιχτική πο-
λιτική που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια έχει
μειώσει και άλλο το εισόδημα πέρα από τα
μνημόνια που έχουν μειώσει τις συντάξεις.
Συνεπώς και οι συνταξιούχοι που βρίσκονται
στο μάτι του Κυκλώνα, αδυνατούν να ανταπε-
ξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Το 2015 το
Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφά-
σεις του έκανε ένα σπουδαίο βήμα. Το πρώτο
βήμα. Έκρινε τους νόμους 4051 και 4092 του
2012 που σας είχαν περικόψει και άλλο τις
συντάξεις, σας είχαν καταργήσει τα δώρα
Χριστουγέννων – Πάσχα και το επίδομα αδεί-
ας, αντισυνταγματικούς. Ήταν η πρώτη ση-
μαντική απόφαση που βγήκε από την Ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχε
ήδη προηγηθεί η απόφαση για τα ειδικά μι-
σθολόγια, ένστολους, δικαστές κ.λπ. για-
τρούς, καθηγητές. Μάλιστα τώρα βγήκε και
μια απόφαση για τους εν ενεργεία γιατρούς
από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας. Πολλά δικηγορικά γραφεία, δεν θα
μιλήσω μόνο για το δικό μας, για να μην νο-
μίζετε ότι κάνουμε και διαφήμιση, είχαν προ-
τρέψει τους συνταξιούχους να κάνουν ήδη
αγωγές πριν από το 2015 που βγήκε η από-
φαση. …………………..6:00 δεν λέω κατά
ανάγκη το δικό μας ακόμα και σήμερα να κα-
ταθέσετε αγωγές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος

να πάρετε αναδρομικά από τις συντάξεις. Ού-
τε τις αιτήσεις που κάνετε στο ταμείο ή στο
ΤΕΑΥΕΚ στη Φιλελλήνων είτε στον ΕΦΚΑ, τα
ταμεία τις απορρίπτουν, τις βάζουν στον κάδο
των αχρήστων. Δεν καταφέρνετε τίποτα με
αυτά. Σας έδωσαν τον Νοέμβρη κάποια τσε-
κουρεμένα χρήματα από την εισφορά για τον
κλάδο υγείας. Τα χρήματα αυτά που σας δώ-
σαν δεν είναι ούτε το ήμισυ από αυτά που δι-
καιούστε. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζή-
τημα είναι ο επαναϋπολογισμός της επικου-
ρικής σύνταξης. Ήδη ο Συνήγορος του Πολίτη
καταγγέλλει την πολιτεία για τον παράνομο
υπολογισμό της εισφοράς Αλληλεγγύης που
σημαίνει από τον Σεπτέμβρη του 2016 και δώ-
θε στον επαναϋπολογισμό της επικουρικής
σύνταξης. Είναι ένα ζήτημα ακανθώδες το
οποίο παλεύουμε να το πάμε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Αν δεν ασκήσετε αγωγές
όμως είναι ξεκάθαρο ότι αναδρομικά μην πε-
ριμένετε. Τρίτο ζήτημα ο επαναϋπολογισμός
της κύριας σύνταξης. Επέκειτο ο επαναϋπο-
λογισμός, η προσωπική διαφορά που μας λέ-
γανε πάει περίπατο, και επίκειται και νέες
μειώσεις στην κύρια σύνταξη γιατί ο επαναϋ-
πολογισμός τι είναι, μόνο αθώος δεν είναι.
Είναι περικοπές καινούριες που φέρνουν
στην κύρια σύνταξη από την πίσω πόρτα. Τώ-
ρα το έχουν ονομάσει επαναϋπολογισμό. Εγώ
προτρέπω τη διοίκηση του Σωματείου σας
που ξέρω πολύ καλά ότι παλεύει και υπερα-
σπίζεται τα δικαιώματά σας επί σειρά ετών,
να σας δώσει το απαραίτητο υλικό, εμείς το
έχουμε προσκομίσει, προκειμένου να ενημε-
ρωθείτε και από κει και πέρα θα κρίνετε κατά
πόσο θα προβείτε σε αγωγές ή όχι. Ήταν υπο-
χρέωσή μου να σας ενημερώσω γιατί τείνει
να πάρει η καταιγίδα. Η κατάθεση αιτήσεων
στα ταμεία η οποία από νομική καθαρά σκο-
πιά δεν παράγει τίποτα. Αμφισβητείται δε, αν

και κατά πόσο διακόπτει και την παραγραφή
του δικαιώματος. Αυτό ήταν ένα σχόλιο για τα
ζητήματα εν γένει των συνταξιούχων κύριε
Πρόεδρε και θα ήθελα να κάνω μία ενημέ-
ρωση για το φλέγον ζήτημα που αφορά αρ-
κετούς από εδώ, με τις αγωγές που είχε κα-
ταθέσει η ΣΤΑ.ΣΥ και ζητούσε ένα μέρος από
την αποζημίωση αναδρομικά πίσω που πή-
ρανε μέλη του Σωματείου σας το 2011. Όπως
γνωρίζετε πολύ καλά, όλες οι πρωτόδικες
αποφάσεις ήταν θετικές για τους συνταξιού-
χους απορριπτικές για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Κάναμε συ-
νάντηση με τη Διοίκηση της εταιρίας στην
οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Σω-
ματείου σας, ο κύριος Ρουσιάς, και φυσικά
ήταν στη συνάντηση εκείνη την ημέρα ο Πρό-
εδρος της ΣΤΑ.ΣΥ, ο Νομικός Σύμβουλος και
παραβρέθηκε και ο εταίρος της δικηγορικής
εταιρίας ο κ. Λουκάς Αποστολίδης. Εκείνη
την ημέρα κάναμε σαφή πρόταση να κλείσει
το θέμα, δεδομένου ότι όλες οι αποφάσεις
πρωτόδικα ήταν θετικές. Η στάση της ΣΤΑ.ΣΥ
και αυτό μπορεί να σας το βεβαιώσει και ο
Πρόεδρος γιατί ήταν παρών εκείνη την ημέ-
ρα, ήταν αρνητική. Μάλιστα ειπώθηκε δια
στόματος του Νομικού Συμβούλου ότι εγκρί-
νουμε πρωτόδικες αποφάσεις δεν κρίνουμε
τις αποφάσεις, θα πάμε σε εφέσεις. Για τούτο
τον λόγο καταθέσαμε δύο εφέσεις, επιλέξαμε
και κοινοποιήσαμε δύο αποφάσεις, δεν κα-
ταθέσαμε εμείς, για να τρέξει η προθεσμία να
καταθέσει η ΣΤΑ.ΣΥ έφεση. Η ΣΤΑ.ΣΥ κατέ-
θεσε έφεση και προχωρήσαμε, δικάσαμε τον
Μάιο του ’17 στο Πρωτοδικείο Αθηνών το
οποίο δίκαζε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο
εκείνη την ημέρα. Δυστυχώς οι αποφάσεις
που βγήκαν δικαίωσαν την εταιρία και έκαναν
δεκτή την αίτησή της με αποτέλεσμα οι δύο
αυτοί συνταξιούχοι για τους οποίους βγήκε η
απόφαση στο Εφετείο να προχωρήσουμε και

να καταθέσουμε
αναίρεση στον
Άρειο Πάγο, επί
της οποίας αναμένεται ο ορισμός της ημερο-
μηνίας δικασίμου. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν
έχει εκδοθεί. Αναμένουμε, μέχρι 20 Μάρτη
το πολύ θα ξέρουμε. Τώρα η ενημέρωση που
έχω από την εταιρία είναι ότι θα προχωρήσει
και στους υπόλοιπους και θα καταθέσει έφε-
ση. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει να φο-
βάται ότι θα του βγάλουν λεφτά από τον λο-
γαριασμό και κάτι περίεργα. Καταρχήν οι
αποφάσεις που βγαίνουν δεν αφορούν όλους,
αφορούν μόνο αυτόν για τον οποίο έχει κα-
ταθέσει αγωγή η ΣΤΑ.ΣΥ. Δηλαδή οι αποφά-
σεις που κέρδισε στο Εφετείο η ΣΤΑ.ΣΥ αφο-
ρούν μόνο τα δύο αυτά συγκεκριμένα άτομα.
Δεν αφορούν τους υπόλοιπους. Βέβαια, εφό-
σον πάει τώρα η υπόθεση στον Άρειο Πάγο η
απόφαση θα είναι ένα πρόκριμα και για τους
υπόλοιπους. Τα Διοικητικά Δικαστήρια των
Αθηνών δικάζουν γύρω στα 3 με 4 χρόνια τις
υποθέσεις. Εμείς καταθέτουμε σε όλους αι-
τήσεις επίσπευσης. Ήδη έχουμε βγάλει από-
φαση για συνταξιούχους της Αγροτικής Τρα-
πέζης, οι οποίοι δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη
απόφαση, μπορεί να είναι και η πρώτη, εκδι-
κάζει αναδρομικά στην επικουρική σύνταξη
της τάξης των 8 με 12 χιλιάδων ευρώ στον κα-
θένα από τις περικοπές των νόμων 4051 και
4093 του 2012. Την απόφαση αυτή την έχουμε
στα χέρια μας και ήδη έχουμε κάνει και ένα
σχόλιο το οποίο σας το έχουμε στείλει. Σε κά-
θε περίπτωση, οι αιτήσεις λίγη σημασία έχου-
νε. Είδατε και τα αναδρομικά που σας δώσανε
από τον Κλάδο Υγείας ούτε την Εισφορά Αλ-
ληλεγγύης αφαιρέσανε όπως είχε πει ο
υπουργός και τσεκουρεμένα τα δώσανε. 

Σας ευχαριστώ.

Η Ομιλία του Δικηγόρου κ. Βασίλη Βασιλόπουλου



Συναδέλφισ-
σες-Συνάδελ-
φοι,

Χ α ι ρ ε τ ί ζ ω
την Γενική Εκλογοαπολογιστική μας Συνέ-
λευση.

Συνάδελφοι προβληματίζομαι και σκέ-
φτομαι μήπως ζούμε το θέατρο του παρα-
λόγου, γι’ αυτό μπαίνω κατευθείαν στα θέ-
ματα που μας απασχολούν.

Ξεκινάω λοιπόν από τις περίφημες αιτή-
σεις για να μας επιστραφούν οι παράνομες
κρατήσεις από τις κύριες και τις επικουρι-
κές συντάξεις. Χρήματα που μας τα έχουν
κλέψει και απ’ ό,τι λένε οι νομικοί οι οποίοι
βέβαια δουλειά θέλουν, πρέπει να τα διεκ-
δικήσουμε δικαστικά.

Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που προλα-
βαίνουμε με αυτές τις αιτήσεις είναι η πα-
ραγραφή του δικαιώματος για διεκδίκηση
που ισχύει όμως για 5 χρόνια. Για να πά-
ρουμε δε πίσω χρήματα θα πρέπει μετά να
πάμε δικαστικώς και να περιμένουμε 6-7
χρόνια μέχρι να βγει απόφαση. Γι’ αυτό συ-
νάδελφοι δεν χρειάζονται αιτήσεις το μόνο
που χρειάζεται είναι η Κυβέρνηση να πάρει
απόφαση και να επιστρέψει τα ποσά που
μας παρακρατούν τόσα χρόνια παράνομα,
χωρίς προσφυγές και δικαστήρια όπως
ακριβώς έκανε με τις κρατήσεις για την
υγεία. Περισσότερα θα σας πει ο συνάδελ-
φος Λαγός που έχει ασχοληθεί με το θέμα.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Το άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας

απασχολεί είναι ο επαναϋπολογισμός των
συντάξεων με τον περίφημο Νόμο Κατρούγ-
καλου και την περικοπή της προσωπικής
διαφοράς που θα είναι η τελειωτική κατα-
στροφή για όλους τους συνταξιούχους, αλλά
και το θέμα του πλαφόν που έχει ψηφιστεί
η μείωση του στις 2.000 ευρώ μικτά με ισχύ
από τον Ιούνιο του 2016, αλλά δεν έχει ακό-
μα ξεκινήσει η περικοπή του. Το έχουμε ξα-
ναπεί οι συνταξιούχοι είναι απόμαχοι της
δουλειάς, όχι απόμαχοι της ζωής πρέπει
λοιπόν να αντιδράσουμε, να αγωνιστούμε,
να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Ο Νό-
μος Κατρούγκαλου δεν πρέπει να ισχύσει
πρέπει και μπορούμε να νικήσουμε.

Για να γίνει όμως αυτό χρειάζονται αγώ-
νες, μια λέξη που το Προεδρείο του Σωμα-
τείου μας φαίνεται ότι την έχει ξεχάσει.
Όπως κάθε χρόνο θα στείλουμε το ψήφισμα
της Συνέλευσης σε όλους όσοι κατέχουν
κάποιο αξίωμα και οποιαδήποτε θέση εξου-
σίας.

Κανείς δεν μας λογαριάζει.
Και γιατί να μας λογαριάσει αφού έχουμε

καταντήσει γραφικοί, χωρίς καμία παρουσία
σε κανέναν αγώνα των Συνταξιούχων. Σκε-
φτείτε ότι σε 10 ημέρες εφαρμόζεται σε
όλους τους σταθμούς ΗΣΑΠ και ΜΕΤΡΟ το
νέο σύστημα με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια
και κανείς δεν μας έχει δεχθεί να μας ενη-
μερώσει για το τι θα γίνει. Κι όπως φαίνεται
μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας θα κλη-
θούμε να πληρώνουμε εισιτήριο.

Αν αυτό δεν λέγεται ανυπαρξία του Σω-
ματείου μας, τότε πως λέγεται; Προφανώς
είναι και αυτός ένας λόγος που πολλοί συ-
νάδελφοι, που συνταξιοδοτούνται, απαξιούν
και δεν γράφονται καν στο Σωματείο μας.
Με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται, να μει-
ώνονται τα μέλη μας, αλλά και τα οικονομι-
κά μας σε συνδυασμό με τις απώλειες λόγω
θανάτων θα έρθει στιγμή που δεν θα είναι
δυνατόν να υπάρχει το Σωματείο.

Κι ας έρθουμε τώρα και στη λειτουργία
του Σωματείου μας.

Συνάδελφοι δεν λειτουργούμε δημοκρα-
τικά. Δεν λαμβάνουμε καθόλου υπ’ όψη τι
λέει το καταστατικό μας. Παρά τις προσπά-
θειες που καταβάλλω, ο Πρόεδρος λόγω έλ-
λειψης συνδικαλιστικής παιδείας αφενός
και υπέρμετρου εγωισμού αφετέρου κάνει
του κεφαλιού του. Δεν ενημερώνει το Δ.Σ.
για τις ενέργειες του και όταν το κάνει είναι
κατόπιν εορτής. Στην εφημερίδα το παίζει
ιδιοκτήτης και δημοσιεύει μόνον ότι αυτός
κρίνει κατάλληλο. Σ’ αυτό το σημείο θέλω
να απευθυνθώ στον Πρόεδρο της Συνέλευ-
σης, συνάδελφο Χειμώνα και να τον ρωτήσω
αν στη μεταφορά της περσινής ομιλίας μου
στην εφημερίδα είναι αυτός που αφαίρεσε
ορισμένα τμήματα και συγκεκριμένα τα κεί-
μενα που αναγκάστηκα να σας διαβάσω για-
τί ο Πρόεδρος λόγω λογοκρισίας είχε αρνη-
θεί να τα δημοσιεύσει στην εφημερίδα, γιατί
έριξε σε σένα την ευθύνη στο Δ.Σ. που κά-
ναμε εχθές. Μήπως δεν ήταν η ομιλία μου
υπογεγραμμένη και με ποιοι δικαίωμα έκα-
νες αυτή την παρανομία, αν βέβαια την έκα-
νες εσύ, όπως ισχυρίζεται ο Πρόεδρος. Ο
οποίος είχε αρνηθεί να τα δημοσιεύσει αν
και ήταν ενυπόγραφα και μάλιστα το ένα
ήταν απάντηση σε δικό του ανυπόγραφο και
υβριστικό κείμενο.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας πριν 6 χρόνια είχε απο-

θεματικό 270.000 ευρώ που είχε παραλάβει
από τον συνάδελφο Πρόεδρο Φωτόπουλο
Μανώλη.

Σήμερα έχουμε αποθεματικό 80.000 και
με το ζόρι συνολικά μαζεύονται 100.000 ευ-
ρώ. Και τώρα ας πάμε στις επερχόμενες αρ-
χαιρεσίες που είναι το φλέγον θέμα του Σω-
ματείου μας. Όπως πολλοί ξέρετε και ενη-
μερώνω αυτούς που δεν το ξέρουν, είχα
προσπαθήσει να επιστήσω την προσοχή των
μελών του Δ.Σ. και προφορικά αλλά και εγ-
γράφως για τη σωστή διενέργεια των αρχαι-
ρεσιών με βάση το καταστατικό μας αλλά
και τον Νόμο 1264/1982 που ισχύει πλέον
και για τα σωματεία των συνταξιούχων.

Τελικά αναγκάστηκα να στείλω εξώδικο
στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα γιατί όπως
μου δήλωσαν εγγράφως όσον αφορά τις
ημέρες διεξαγωγής των εκλογών, η πρότα-
ση του Προεδρείου θα είναι για 2 ημέρες
κάτι που είναι παράνομο, όπως παράνομο
είναι και το γεγονός ότι δεν ανήκουμε σε
δευτεροβάθμια οργάνωση αλλά κατευθείαν
σε τριτοβάθμια την Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Ελπίζω να έχουν καταλάβει το σφάλμα
τους να επικρατήσει η λογική και όχι ο εγωι-
σμός και να γίνουν οι εκλογές σε μία ημέ-
ρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Δεν θα σας κουράσω άλλο.
Κλείνω την ομιλία μου και σας καλώ στην

αυριανή συγκέντρωση που οργανώνουν
όλες οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις την
Πλατεία Κοτζιά στις 10 το πρωί.

Ας σηκωθούμε από τον καναπέ και ας
ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους συν-
ταξιούχους για να μην συνεχισθεί η κατρα-
κύλα, να μην εφαρμοσθεί η περικοπή της
προσωπικής διαφοράς και των οικογενει-
ακών επιδομάτων, να μην μειωθεί άλλο το
αφορολόγητο.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Πρέπει να εντείνουμε τους αγώνες μας,

να μην επιτρέψουμε να κάνουν τις συντά-
ξεις μας προνομιακά βοηθήματα. Σας ευχα-
ριστώ που με ακούσατε. Όλοι αύριο στη
Συγκέντρωση. Γεια σας.
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Ομιλία του συναδέλφου
Ηλία Μπονάρου

Η Ομιλία της Αντιπροέδρου 
της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ

κα. Μαντώ Γουρδούπη

Καλημέρα σε όλους. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου
την Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των συντα-
ξιούχων του ΗΣΑΠ.

Αγαπητέ συνταξιούχε, εδώ και καιρό διανύουμε μία πε-
ρίοδο κρίσης με απανωτά μνημόνια καθώς και με λαν-
θασμένες ή αργοπορημένες αποφάσεις των κυβερνών-
των οι οποίες έχουν επηρεάσει τους εργαζομένους και

εσάς τους συνταξιούχους. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα που ζούμε με τις συνε-
χόμενες αλλαγές τόσο στο πολιτικό όσο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι, εμείς οι εκ-
πρόσωποι των εργαζομένων πρέπει όχι μόνο να προσαρμοστούμε στις νέες συνθή-
κες αλλά και ενωμένοι να διασφαλίσουμε την αδιαφάνεια και την ακεραιότητά μας
χωρίς να υποκύπτουμε σε μικροκομματισμούς. 

Συνταξιούχε, οι κίνδυνοι ελλοχεύουν από παντού. Χθες, 6 Μαρτίου 2018 κατατέ-
θηκαν προσφορές υποψήφιων αγοραστών της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σι-
δηροδρόμων Τροχαίου Υλικού, την ΕΕΣΤΥ, μετά την ΕΕΣΤΥ όμως όλοι ξέρουμε ότι
έχει σειρά το τροχαίο υλικό της ΣΤΑ.ΣΥ. Εμείς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των
Σταθερών Συγκοινωνιών πρέπει να διασφαλίσουμε τις θέσεις των εργαζομένων.
Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει από τη Διοίκηση επίσημη καταγραφή του αριθμού
των οργανικών θέσεων εργασίας ανά τομέα, τμήμα και γραφείο. Αναμένουμε. Επί-
σης οι πύλες πρόσβασης στο δίκτυο των Σταθερών Συγκοινωνιών άρχισαν να κλεί-
νουν από την Κυριακή 4 Μαρτίου από το Σύνταγμα. Που είναι κύριοι οι κάρτες των
εργαζομένων για την πρόσβαση στο κλειστό σύστημα; Που είναι οι κάρτες των συν-
ταξιούχων για την πρόσβασή τους στο κλειστό σύστημα; Δεν το δικαιούστε μετά από
τόσα χρόνια προσφοράς; Που είναι οι κάρτες των παιδιών των εργαζομένων που
σπουδάζουν. Ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών αλλά και με το
Υπουργείο Οικονομικών, έπρεπε πολύ καιρό να το έχει μεριμνήσει. 

Ενωμένοι λοιπόν εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι, θα τα καταφέρουμε, δεν θα
τους αφήσουμε. Καλή συνεργασία και καλή συνέχεια στη συνέλευσή σας.

Η Ομιλία του Προέδρου 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Συνταξιούχων ΔΕΗ
κ. Αθανάσιου Τριανταφυλλίδη

Αποτελεί μεγάλη τιμή το ότι με καλέσατε να απευ-
θύνω έναν χαιρετισμό στη σημερινή Γενική σας Συ-
νέλευση. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει
οπωσδήποτε ενωμένοι, μετά από όσα μας έχουν
συμβεί μέχρι σήμερα και με την ηγεσία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
να προχωρήσουμε ενωμένοι όσο μπορούμε περισ-
σότερο, προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτά που όχι
απλώς χάσαμε, μας βάλανε στο γόνατο και μας σφά-
ξανε. Μας πρόδωσε το συνδικαλιστικό κίνημα των
εργαζομένων. Που είναι οι εργαζόμενοι να βγουν στους δρόμους; Δεν θέλω
να συνεχίσω και σας τρώω τον χρόνο. Ένα πράγμα θέλω πω. Ότι με την ηγεσία
του συλλόγου σας που είναι και ο Αντιπρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε ο Θύμιος ο Ρου-
σιάς, να προχωρήσετε ενωμένοι διότι μας περιμένουν ακόμα πιο δύσκολες
μέρες. Το λάβαρο όμως ψηλά. Την ελπίδα ψηλά. Κάντε τη, σημαία την ελπίδα.
Όταν σου σκοτώσουν την ελπίδα, σου σκοτώσαν τον αγώνα. Εμπρός λοιπόν
συνάδελφοι. Όλοι ψηλά και ενωμένοι. Ευχαριστώ.

Η Ομιλία του Γεν. Γραμματέα
της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ

κ. Παναγιώτη Κοντογιάννη
Καλημέρα και από μένα. Χαιρετίζω τη Συνέλευσή σας.

Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς όλων των εργαζομένων
και του Λευτέρη του Ρενιέρη του Προέδρου ο οποίος σή-
μερα για υποχρεώσεις που έχει δεν μπόρεσε να παρευ-
ρεθεί. Μου ανέθεσε λοιπόν να μεταφέρω και από τη δική
μου την πλευρά τις ευχές. Ξέρετε ότι τα πράγματα είναι
αρκετά δύσκολα, τα έχει δει όλοι, τα ξέρετε. Για εμάς η
μεταφορά της ΣΤΑ.ΣΥ σε ένα ταμείο το οποίο έχει σκοπό
να βγάζει μόνο κέρδη είναι μια πρόκληση και μια πολύ

ιδιαίτερη στιγμή. Θα ακολουθήσουν αγώνες, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Καλή δύ-
ναμη. Καλή συνέχεια.



Σήμερα 1η Μαρτίου 2018
ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:30 το πρωί στα γραφεία
του Σωματείου, ύστερα
από πρόσκληση του Προ-
έδρου της, συνήλθε η
Ελεγκτική Επιτροπή του
Σωματείου, προκειμένου
να συντάξει τον ετήσιο τα-

μειακό έλεγχο καθώς και τα πεπραγμένα του Σω-
ματείου, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού
του Σωματείου.

Παρόντες: Χειμώνας Ευάγγελος, Μαντάς Μιχαήλ,
Βαλιάνος Πέτρος, Γερεντέ Αικατερίνη, Γεωργιλάς
Αντώνιος

Α) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο ο οποίος έγινε

σε όλα τα παραστατικά στοιχεία της Ταμειακής δια-
χείρισης του Σωματείου για το έτος 2017, τόσο τα
γραμμάτια εισπράξεων όσο και τα εντάλματα πλη-
ρωμών έχουν εκδοθεί νόμιμα. Υπάρχουν τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά τα οποία έχουν καταχωρη-
θεί στο βιβλίο ταμείου του Σωματείου. 

Ο ταμειακός απολογισμός του 2017και ο προϋπο-
λογισμός του 2018 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με

όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί. Ο
προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα αιτιο-
λογικά στοιχεία του 2017.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του ταμείου στις
31/12/2017 ανέρχονται σε 98.907,50 Ευρώ εκ των
οποίων 10.063,08 Ευρώ αποτελούν κατάθεση σε βι-
βλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με αριθ. Λογαριασ.
5182-035793-827 καθώς και ποσόν 3.311,78 ευρώ
κατάθεση σε δεύτερο βιβλιάριο Τραπέζης Πειραιώς
με αριθ. Λογαριασ. 5182-035793-762. 

Στο ταμείο του Σωματείου υπάρχει ποσό 1.450,00
ευρώ και ποσό 80.000,00 ευρώ σε προθεσμιακή
κατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο λογαριασμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων
στις 31/12/2017 εμφανίζεται ως εξής:

Κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς με αριθ. λογ.
5182-035793-819,το ποσό 3.452,72 ευρώ. Στα χέρια
της Εφόρου βρίσκεται το ποσό των 956,00 ευρώ.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου σε όλη τη διάρκεια του

χρόνου κινήθηκε με συνέπεια στις αποφάσεις του
καθώς και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύ-
σεων.

Τα μέτρα που πάρθηκαν τα χρόνια των μνημονίων
επηρέασαν τον ελληνικό λαό, εργαζόμενους και

συνταξιούχους με αποτέλεσμα μείωση μισθών και
συντάξεων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Όλα αυτά μπορούμε να τα διεκδικήσουμε έχοντας
ενεργή παρουσία στο Σωματείο και συμμετοχή σε
όλες τις εκδηλώσεις του.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χειμώνας Ευάγγελος Μαντάς Μιχαήλ

Τα Μέλη
Βαλιάνος Πέτρος

Γερεντέ Αικατερίνη
Γεωργιλάς Αντώνιος

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

Π ρ α κ τ ι κ ό

από τον Γραμματέα της Ελεγκτικής Επιτροπής Μιχάλη Μαντά

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Από την Έφορο του Σωματείου 
κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2016 Μετρητά  1.806,00

Ανάληψη χρημάτων 18-1-17 55,00 Εκδρομή Λουτράκι 16-2-2017 516,00
Εκδρομή Λουτράκι 16-2-2017 576,00 Εκδρομή Λεπτοκαρυά - Νάουσα 25-27-2-17 181,00
Εκδρομή Λεπτοκαρυά - Νάουσα 25 έως 27-2-17 – Εκδρομή Λιχαδονήσια 25-5-17 1.202,00
Εκδρομή Λιχαδονήσια 25-5-17 1.152,00 Εκδρομή Αρτοκλασία Αγ. Θεολόγος 4-10-17 1.452,00
Εκδρομή Αρτοκλασία Αγ. Θεολόγος 4-10-17 1.452,00 Εκδρομή Εξωτερικού 12 έως20-10-17 452,00
Εκδρομή Εξωτερικού 12 έως20-10-17 – Εκδρομή Ξάνθης-Κομοτηνής 7 έως 10-11-17 232,00
Εκδρομή Ξάνθης – Κομοτηνής 7 έως 10-11-17 – Εκδρομή Γοργοποτάμου 26-11-17 50,00
Εκδρομή Γοργοποτάμου 26-11-17 – Σύνολο 4.085,00
Σύνολο 5.041,00

Νέο Υπόλοιπο Ταμείου 956,00
5.041,00

Τράπεζα: Αρ. Λογαριασμού
5182-035793-819

12-2017           3.452,72
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΦΟΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγ-

κτική Επιτροπή του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την Εφορευτική
Επιτροπή για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την
άρτια διεξαγωγή των εκλογών του Σωματείου.

Ιδιαιτέρως δε ευχαριστεί τη δικαστικό αντιπρόσω-
πο κυρία Ελένη Μαγουλιώτη η οποία με την άρτια επι-
στημονική της κατάρτιση και με τις γνώσεις της συ-
νέβαλε να διεξαχθούν οι εκλογές με τάξη, ευπρέπεια
και σεβασμό προς τον άνθρωπο. Θερμές ευχαριστίες.

Οι Διοικήσεις
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λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ ο υ  H λ ε κ τ ρ ι κ ο ύ  
Σ ι δ η ρ ό δ ρ ο μ ο υ ( Σ Α Π - Ε Η Σ - Η Σ Α Π )

Όλα ξεκίνησαν το 1857 όταν το νεοσύστατο τότε Ελληνικό
Κράτος δημοπράτησε την κατασκευή του πρώτου Σιδηρο-
δρόμου μήκους 8 χιλιομέτρων.

Που προοριζόταν να συνδέσει την Αθήνα με το επίνειο
της, τον Πειραιά.

Δώδεκα χρόνια αργότερα στις 27 Φεβρουαρίου του 1869,
γίνονται τα εγκαίνια της Γραμμής.

Η διαδρομή ήταν από το Θησείο στον Πειραιά και διαρ-
κούσε 19 λεπτά.

Ο συρμός αποτελείτο από 6 βαγόνια που κινούσε ατμο-
μηχανή.

Το 1889 κατασκευάζεται η σήραγγα που ενώνει τον σταθ-
μό του Θησείου με την Ομόνοια και δημιουργούνται οι σταθ-
μοί Μοναστηράκι και Ομόνοια.

Το 1904 ο ατμοκίνητος Σιδηρόδρομος ηλεκτροκινείται.

Το 1926 επεκτείνεται η γραμμή από την Ομόνοια μέχρι
την Αττικής.

Το 1957 ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος επεκτείνεται μέχρι
την Κηφισιά.

149 ΧΡΟΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Στην υπηρεσία του επιβατικού κοινού της Αθήνας και του
Πειραιά.

Οι συνταξιούχοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων για να
τιμήσουν την ιστορία της Εταιρίας στην οποία εργάστηκαν
για 35 και 40 χρόνια, αλλά και όσους εργάστηκαν σ’ αυτή
πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, όπως πόλεμοι,
δικτατορίες, απολύσεις, εξορίες, εκτελέσεις, μισθούς πεί-

νας κ.α., δημιούργησαν και λειτουργούν στον Σταθμό του
Πειραιά το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ.

Στους εκθεσιακούς χώρους του Υπογείου, Ισογείου,
Ημιώροφου, 1ου και 2ου Ορόφου θα ανακαλύψετε όλη την
ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, των Τραμ Παρα-
λίας, Περάματος, των Πράσινων Λεωφορείων αλλά και την
ιστορία του Συνδικαλιστικού Κινήματος του χώρου από το
1920 έως τις 20 Απριλίου 1967.

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

Με ελεύθερη είσοδο.
Πειραιάς 27 Φεβρουαρίου 2018

Η Διοίκηση

1 49 ΧΡΟΝ ΙΑ  

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου
2148/ 18.12.2017 Ερώτησης του Βουλευτή κ.
Κώστα Κατσαφάδου και σύμφωνα με τα

στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπη-
ρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η διαδικασία αναγνώρισης μουσείων, κατ΄
εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν.3028/
2002(αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΝΕΠΟΚ/
Δ/93783/1682/30.9.2011 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄2385/
26.10.2011), έχει τρία στάδια, α) Προέλεγχο, β)
Έλεγχο και 

γ) Αξιολόγηση από το Συμβούλιο Μουσείων. Το
Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ) υπέβαλε αίτημα προελέγχου με στις
29.3.2016. Το αίτημα συζητήθηκε κατά την 21η
συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας, που έχει συγ-
κροτηθεί με την ΥΠΟΠΑΙΘ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ /
ΤΔΑΔΤΠ / 191834/22826/ 20289/14799/9.7.2015
απόφαση για θέματα που άπτονται της ίδρυσης
και αναγνώρισης μουσείων, στις 12 Δεκεμβρίου
2016. Κατά τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας
ελέγχθηκε το έντυπο προελέγχου και τα συνημ-
μένα δικαιολογητικά που κατέθεσε το μουσείο,
και η ομάδα έκρινε ομόφωνα ότι τα υποβληθέντα
στοιχεία που αφορούν στο στάδιο του προελέγχου
ήταν επαρκή τόσο ως προς το τυπικό όσο και ως
προς το ουσιαστικό μέρος, με

μόνη εκκρεμότητα τη δήλωση Υπευθύνου Συν-
τήρησης, κατόχου αδείας Ν. 2557/97 (άρθρο
9,παρ 6-όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4152/
2013 άρθρο 1).

Το έντυπο προελέγχου του Μουσείου Ηλεκτρι-
κών Σιδηροδρόμων διαβιβάστηκε κατόπιν στην
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων
Μνημείων με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΝΠΑΑΠΚ/ ΤΜΝΠΑ/ 419480/ 251600/2023/593/
15.12.2016 έγγραφο, και με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ 419520/ 251620/6206/
9.1.2017 έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας ενη-
μερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Νεώτερου Πο-
λιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς ότι πράγματι, βάσει του Μητρώου
Συντηρητών που τηρείται στην Διεύθυνση Συντή-
ρησης, ο υπεύθυνος συντήρησης που δηλώνει το
μουσείο δεν είναι κάτοχος της άδειας του
Ν.2557/97.

Η αρμόδια ΔΝΠΑΑΠΚ ενημέρωσε το Μουσείο
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ότι προκειμένου να
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας
αναγνώρισης είναι απαραίτητο να οριστεί Υπεύ-
θυνος Συντήρησης κάτοχος της συντήρησης του
μουσείου, συντηρητής κάτοχος της άδειας του Ν.
2557/97 άρθ. 9 παρ. 6 (όπως αντικαταστάθηκε
από το Ν. 4152/2013 άρθρ. 1, παρ. Ε υποπαραγρ.
Ε7, εδ.2.).

Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΝΠΑ-
ΑΠΚ/ ΤΜΝΠΑ / 361133 / 235923/ 1229 /331/
12.9.2017 έγγραφο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση
Συντήρησης ενημερωτικό σημείωμα του Μουσεί-
ου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, όπου προτείνον-
ται θέματα προς συζήτηση στην προγραμματισμέ-
νη Ενημερωτική Ημερίδα, σχετικά με τους συν-

τηρητές και τη δαπάνη μισθοδοσίας τους στα
προς αναγνώριση μουσεία.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, οργανώθηκε από την
Ομάδα Εργασίας και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του
ΥΠΠΟΑ, η 2η Ενημερωτική Ημερίδα, όπου η προ-
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων
και Νεωτέρων Μνημείων παρουσίασε το θέμα «Ο
ρόλος και οι αρμοδιότητες του υπευθύνου συντή-
ρησης στα μουσεία» (http://www.blod.gr/lectu-
res/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=3689).
Στη συγκεκριμένη εισήγηση έγινε ειδική αναφο-
ρά στα ερωτήματα που τέθηκαν από το Μουσείο
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, ενώ ακολούθησε
στρογγυλή τράπεζα και συζήτηση με το κοινό. Στα
σχετικά ερωτήματα των εκπροσώπων του Μου-
σείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων διευκρινίστηκε
ότι: α) απαιτείται μόνο ένας υπεύθυνος συντήρη-
σης ο οποίος έχει την ευθύνη της καλής διατή-
ρησης των μουσειακών αντικειμένων και συνερ-
γάζεται κατά την κρίση του με άλλους ειδικούς
επιστήμονες και τεχνικούς για τις επιμέρους τε-
χνικές και εργασίες συντήρησης β) ο υπεύθυνος
συντήρησης μπορεί να είναι υπάλληλος του μου-
σείου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ακόμη και
σε εθελοντική βάση και γ) ο υπεύθυνος συντή-
ρησης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τί-
θενται από τη νομοθεσία(Ν.3028/2002, ΥΑΥΠ-
ΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/
30.9.2011, και Ν. 2557/97 άρθ. 9 παρ. 6, όπως αν-
τικαταστάθηκε από το Ν. 4152/2013 άρθρ. 1, παρ.
Ε υποπαραγρ. Ε7, εδ.2).Τονίστηκε επίσης ότι οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. είναι στη διά-
θεση των ενδιαφερομένων για κάθε άλλη διευ-
κρίνηση και συνεργασία.

Τέλος, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ
/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΜΝΠΑ/62784/ 37298/
333/98/ 2.3.2017 ενημερωτικό Σημείωμα της
ΔΝΠΑΑΠΚ, το Μουσείο μπορεί να περάσει στη
φάση του Ελέγχου, εφόσον συμπληρώσει και
υποβάλει το έντυπο Ελέγχου.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Όπως θα καταλάβατε κυρίες και κύριοι συνά-
δελφοι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι των Ηλε-
κτρικών Σιδηροδρόμων διαβάζοντας την απάντη-
ση της κας. Υπουργού στο αίτημά μας για να ανα-
γνωριστεί το Μουσείο μας, το Μουσείο που εμείς
δημιουργήσαμε και λειτουργούμε χωρίς να επι-
βαρύνουμε ΚΑΝΕΝΑΝ, θα πρέπει να προσλά-
βουμε υπεύθυνο συντήρησης, δηλαδή να δώσου-
με από αυτά που δεν έχουμε.

Στα πρώτα έγγραφα του Υπουργείου και μετά
την πρώτη αξιολόγηση, μας έλεγαν για συντηρη-
τές, όταν τους είπαμε τεκμηριωμένα στην 2η Ενη-
μερωτική Ημερίδα ότι εμείς με τα εκθέματα που
έχουμε εάν εφαρμόσουμε τον Νόμο που επικα-
λείστε θα πρέπει να προσλάβουμε όχι έναν, αλλά
πέντε συντηρητές, όχι μόνο αιφνιδιάστηκαν, αλλά
δεν ήξεραν και τι να πούνε.

Σήμερα μας λένε πάρτε έναν, όποιον εσείς νο-
μίζετε, αρκεί να κάνετε μια πρόσληψη, ή βρείτε
κάποιον με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ή σε
εθελοντική βάση, γιατί αυτός που μας προτείνατε
δεν κάνει, γιατί δεν είναι αδειούχος συντηρητής.

Αυτόν που είχαμε προτείνει ως υπεύθυνο συν-
τήρησης ξέρετε ποιος ήταν;

Ήταν ο πρώην Γενικός Τεχνικός Διευθυντής
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και Εταίρος του
Μουσείου μας κ. Νίκος Σκουλαριώτης.

Ο κ. Σκουλαριώτης ήταν και Διευθυντής στη
Διεύθυνση Έλξεως και Αποκλεισμού, δηλαδή
του Εργοστασίου, της Συντήρησης και του Απο-
κλεισμού και γνώριζε πάρα πολύ καλά το πώς
επισκεύαζαν και συντηρούσαν τα διάφορα ερ-
γαλεία, μηχανήματα, εξαρτήματα των οχημάτων
Σιδηροδρόμου, των μηχανημάτων Αποκλεισμού
και άλλα πολλά από αυτά που έχουμε εκθέσει
στο Μουσείο.

Ο κ. Σκουλαριώτης λοιπόν δεν τους κάνει γιατί
όπως ισχυρίζονται δεν είναι κάτοχος άδειας συν-
τηρητή του Ν. 2557/97.

Εάν δεν υπάρχει σκοπιμότητα το μόνο που
μπορεί να υποθέσει κανείς είναι ότι οι υπάλληλοι
του Υπουργείου κάπου τα έχουν μπερδέψει, αυτό
θα το διαπιστώσουμε όταν θα συναντηθούμε μαζί
τους.

Στο σημείο αυτό το μόνο που μπορείς να πεις
όχι ψιθυριστά, αλλά φωναχτά είναι, Ελλάδα το με-
γαλείο σου.

Να λοιπόν γιατί αυτός ο τόπος δεν πρόκειται
ποτέ να πάει μπροστά.

Πάντως εμείς δεν πρόκειται να τους κάνουμε
το χατίρι και να απογοητευθούμε, όπως δεν απο-
γοητευθήκαμε και δεν τα παρατήσαμε όταν δεν
μας έδιναν τους χώρους για να μεταφέρουμε το
Μουσείο από την Μενάνδρου στον Πειραιά.

Δεν ξεχνάμε αυτά που μας έλεγαν τότε, ότι θέ-
λανε να ενώσουν τον Σταθμό με το Λιμάνι με αε-
ρογέφυρα, η οποία θα περνούσε μέσα από τους
χώρους του Ταχυδρομείου.

Ή ότι θα το έκαναν Σταθμαρχείο.
Ή σουβλατζίδικο και ένα άλλο σωρό βλακείες,

αδιαφορώντας εάν θα κατέστρεφαν διατηρητέους
και ιστορικούς χώρους.

Η επιμονή μας όμως, αλά και οι αγώνες μας
δικαιώθηκαν.

Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βρούμε τρόπους
και το Μουσείο μας θα αναγνωριστεί.

Η Διοίκηση

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Έχουμε μια απορία, ξεκινάς όπως εμείς από

το πουθενά, δημιουργείς ένα μικρό Εκθεσιακό
χώρο, με την πάροδο λίγων χρόνων ο μικρός αυ-
τός χώρος γίνεται όχι μόνο μεγάλος, αλλά και
παγκόσμια γνωστός.

Όπως φαίνεται και στο διαδίκτυο χιλιάδες είναι
οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, όπως χιλιάδες
είναι κάθε χρόνο και οι επισκέπτες στους χώρους
του Μουσείου, όχι μόνο από μαθητές και μαθή-
τριες σχολείων όλων των βαθμίδων αλλά και από
συλλόγους, ιδρύματα, σωματεία και μεμονωμέ-
νους επισκέπτες Έλληνες και ξένους.

Λειτουργείς αυτούς τους χώρους κάθε μέρα
χωρίς να επιβαρύνεις κανέναν.

Ακούς, βλέπεις και διαβάζεις ότι το Μουσείο
που δημιούργησαν οι Συνταξιούχοι των Ηλεκτρι-
κών Σιδηροδρόμων, είναι όχι μόνο αξιόλογο και
μοναδικό στο είδος του, αλλά και ένα από τα κα-
λύτερα θεματικά Μουσεία της Νεώτερης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς.

Και τέλος σου λένε εάν δεν έχεις χρήματα για
να κάνεις τις προσλήψεις που εμείς θέλουμε, δεν
σε αναγνωρίζουμε.

Και τότε αυτό που κάνεις είναι να θυμώνεις,
να εξοργίζεσαι αλλά να μην απογοητεύεσαι, γιατί
τότε θα τους κάνεις το χατίρι.

Απλά τους απαντάς οι αγώνες μας για μια ακό-
μα φορά συνεχίζονται.

Και θα συνεχιστούν μέχρις ότου να δικαιωθού-
με.

Μέχρι τότε που θα αναγνωριστεί το Μουσείο
μας.

Γιατί η αναγνώριση των Μουσείων δεν θα
πρέπει να είναι προνόμιο μόνο όσων έχουν
χρήματα, αλλά και όλων εκείνων που αφιλο-
κερδώς, δημιουργούν και προσφέρουν στον
πολιτισμό της Ελλάδας μας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

κ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΝΑΒΟΛΗ του αφιερώματος για τα 20 χρόνια 
από τη δημιουργία του Μουσείου μας
Λόγω πληθώρας ύλης, αναβάλλεται η συνέχεια του αφιε-
ρώματος για τα 20 χρόνια από τη δημιουργία του Μουσείου
μας. Θα είναι εδώ στο επόμενο φύλλο του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ να
συνεχίσει να δίνει μοναδικές στιγμές που μόνο όσοι συ-
νέβαλλαν στη δημιουργία του μπορούν να εκτιμήσουν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Μέγκουλα Ευδοκία: 20 Ευρώ
• Αλποχωρίτης Χρήστος: 10 Ευρώ
• Κερασίδης Αλέξανδρος: 15 Ευρώ
• Γλούμης Άγγελος: 50 Ευρώ
• Σωτήρχος Στέλιος: 20 Ευρώ
• Φετάνη Άννα: 20 Ευρώ
• Πιτσικουλάκη Βασιλική: 14 Ευρώ
• Καμπέσης Γιώργος: 18 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος: 25 Ευρώ
• Νίκας Κυριάκος: 20 Ευρώ
• Τσιμπίδου Ευαγγελία: 20 Ευρώ
• Μακαμτζόγλου Παρασκευή: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Ο συνάδελφος Ντούλος Ευάγγελος κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 20,00 Ευρώ, στη
μνήμη των γονέων του Ιωάννη και Αμαλίας.

Ο συνάδελφος Ξανθιώτης Δημήτρης (εργαζόμενος Τμή-
ματος Αέρα ΗΣΑΠ) κατέθεσε υπέρ των σκοπών του
Μουσείου το ποσό των 50,00 Ευρώ, στη μνήμη του
συναδέλφου του Γιώργου Δασκαλάκου.

Ο συνάδελφος Γεωργακόπουλος Δημήτριος του Χρήστου
κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό
των 20,00 Ευρώ, στη μνήμη του συναδέλφου του και
συναγωνιστή Γιάννη Παναγιωτόπουλου.

Η κα. Μοσχοπούλου Βασιλική κατέθεσε υπέρ των σκο-
πών του Μουσείου το ποσό των 50,00 Ευρώ, στη
μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη Μοσχόπουλου.

Η κα. Μήτση Μαρία κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μου-
σείου το ποσό των 50,00 Ευρώ, στη μνήμη του συ-
ζύγου της Γιάννη Μήτση.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Οι παρακάτω συναδέλφισσες και
συνάδελφοι συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ, ανταποκρίθηκαν στην πρό-

σκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και
εντάχθηκαν στη δύναμη των Εταίρων
του Μουσείου:

Δημητρίου Ερμιόνη
Σχίζας Δημήτριος
Καπαρέλος Βασίλειος
Κοκκίνου Κωνσταντίνα
Ζαφείρης Επαμεινώνδας
Όποια και όποιος συνάδελφισσα, ή

συνάδελφος συνταξιούχος των ΗΣΑΠ,

επιθυμεί να εγγραφεί στη δύναμη των
Εταίρων του Μουσείου μπορούν να επι-
κοινωνούν με τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου:

Φωτόπουλο Μανώλη, Ρουσιά Ευθύ-
μιο, Ρίζο Θανάση, Κουλοβασιλοπούλου
Φωτεινή, Τριανταφύλλου Τριαντά-
φυλλο, Κλημαντίρη Νίκο, Παπαδάκη
Χαρίλαο.

Και από τα μέλη της Ελεγκτικής Επι-
τροπής:

Ανδριοπούλου Ρουμπίνη, Γεωργιλά
Αντώνη, Χειμώνα Γιάννη

Η οικονομική υποχρέωση κάθε Εταί-
ρου προς το Μουσείο είναι 12 ευρώ τον
χρόνο. 

Μέχρι σήμερα η δύναμη των Εταίρων
του Μουσείου ανέρχεται στα 105 άτο-
μα.

Οι Εταίροι του Μουσείου οι οποίοι
είναι ταμειακά εντάξει, μπορούν να
συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις
του Μουσείου, να ψηφίζουν και να θέ-
τουν υποψηφιότητα, για το Διοικητικό
Συμβούλιο, ή την Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Διοίκηση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΡΩΣΙΑ 1.103 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 617 
ΕΛΛΑΣ 587 ΗΠΑ 513 
ΙΤΑΛΙΑ 95 ΚΑΝΑΔΑΣ 44
ΓΑΛΛΙΑ 43 ΚΥΠΡΟΣ 42
ΠΟΛΩΝΙΑ 34 ΚΙΝΑ 29
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 22 ΙΡΑΝ 22
ΙΣΠΑΝΙΑ 22 ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 21
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 19 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 18 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 16 ΒΕΛΓΙΟ 14
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 14 ΤΟΥΡΚΙΑ 12
ΣΟΥΗΔΙΑ 11 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 11
ΧΙΛΗ 8 ΤΣΕΧΙΑ 8
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 83

ΣΥΝΟΛΟ 3.416   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΡΩΣΙΑ 1.116 ΕΛΛΑΔΑ 650
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 612 ΗΠΑ 331
ΓΑΛΛΙΑ 59 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 42
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 34 ΚΙΝΑ 33
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 29 ΤΣΕΧΙΑ 24
ΠΟΛΩΝΙΑ 24 ΚΑΝΑΔΑΣ 18
ΚΥΠΡΟΣ 18 Ν. ΚΟΡΕΑ 8
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 8
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 7 ΙΤΑΛΙΑ 7
ΤΟΥΡΚΙΑ 7 ΙΝΔΙΑ 7
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 7
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 6 ΛΕΤΤΟΝΙΑ 6
ΙΣΡΑΗΛ 6 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 96

ΣΥΝΟΛΟ 3.163

Του Θανάση Ρίζου,
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 στο Εθνικό και Ιστορικό
Μουσείο (Κτίριο Παλαιάς Βουλής) πραγματοποιήθηκε από
το Υπουργείο Πολιτισμού Ημερίδα με θέμα: «Θεσμικές
Προσεγγίσεις σε εκφάνσεις του Νεότερου Πολιτισμού».

Το Μουσείο μας είχε προσκληθεί στην Ημερίδα και με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπήθηκε από τους:

Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλο
Κλημαντίρη Νίκο

ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2-2-2018: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας
(άτομα 95)

9-2-2018: 11ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (άτομα 44)
12-2-2018: 2ο Γυμνάσιο Αίγινας (άτομα 39)  
13-2-2018: 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας (άτομα 40)  
22-2-2018: Νηπιαγωγείο «Πράξις και Πράξεις» 

(άτομα 27)
23-2-2018: 2ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού (άτομα 59)
24-2-2018: Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Επιχειρή-

σεων Ηλεκτρικής Ενέργειας (άτομα 20)
25-2-2018: KEDROS TRAVELLING (άτομα 28) 
27-2-2018: ΚΕΤΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

(άτομα 29)
1-3-2018: 5ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού (άτομα 36)
2-3-2018: 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου (άτομα 60)
9-3-2018: Ε.ΨΥ.ΜΕ Ίδρυμα (άτομα 20)
10-3-2018: ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου (άτομα 10)
13-3-2018: 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδίου Σχολής (άτομα 34)
14-3-2018: 1ο ΕΠΑΛ Περάματος (άτομα 20)
19-3-2018: 2ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού (άτομα 85)
19-3-2018: Ακαδημία Δημιουργίας Φωτογραφίας ΙΕΚ

(άτομα 11)
21-3-2018: ΙΕΚ-ΟΑΕΔ Μοσχάτου (άτομα 14)
22-3-2018: Ακαδημία Δημιουργίας Φωτογραφίας ΙΕΚ

(άτομα 16)
26-3-2018: ΚΕΤΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΑΣ Μαθητείας (άτομα 15)
26-3-2018: ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Μαθητείας Μοσχάτου 

(άτομα 22)
27-3-2018: 6ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης 

(άτομα 31)
Γενικό Σύνολο: 753 άτομα

Επισκέψεις Σχολείων και Συλλόγων
στο Μουσείο τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο

Εκδηλώσεις στους χώρους του Μουσείου
και στην αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ» 

τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο

14-2-2018: Ενημερωτική συγκέντρωση για το Ασφα-
λιστικό και την περικοπή των συντάξεων του Πανελλή-
νιου Σωματείου Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων Εται-
ρειών Πετρελαίου και Υγραερίων (Άτομα 120)

18-2-2018: Γενέθλια του μαθητή Μάνου Επιτρόπου
και ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου
(Άτομα 35)

4-3-2018: Γενέθλια του μαθητή Γιώργου Αποστολάκη
και ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου
(Άτομα 30) 

17-3-2018: Πολιτιστική – Καλλιτεχνική Εκδήλωση
φίλων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στην είσοδο του
Μουσείου με θέμα: «Ο Σταθμός του Πειραιά και η Ιστορία
του» (Άτομα 100)

20-3-2018: Ενημερωτική συγκέντρωση για το Ασφα-
λιστικό και την περικοπή των συντάξεων του Πανελλή-
νιου Σωματείου Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων Εται-
ρειών Πετρελαίου και Υγραερίων (Άτομα 125)

Γενικό Σύνολο:410 Άτομα

• Παναγόπουλος Μιχάλης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Ένα (1) υπηρεσιακό καπέλο (ψαθάκι) που χρησι-
μοποιούσαν οι τεχνίτες της Διεύθυνσης Γραμμής
και Έργων.

• Ταλιάνης Νίκος: Τεχνικός Πληροφορικής ΗΣΑΠ
Μας υπόδειξε και πήραμε από τους χώρους του
Αουτοσιλό ένα (1) μηχάνημα μέτρησης αέρα ελα-
στικών αυτοκινήτων.

• Πάγκαλη Λαμπρινή: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Ένα (1) cd με φωτογραφίες των ανακαινισμένων
σταθμών το έτος 2004. 
Ένα (1) βιβλίο του Δημήτρη Γεωργίου με θέμα:
«ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» (Ποιήματα)
Ένα (1) χειρόγραφο βιβλίο του Δημήτρη Γεωργίου
με θέμα: «ΚΡΗΤΗ»

• Λογοθέτης Αντώνης: Ένα (1) βιβλιάριο ασθενείας
του πατέρα του Φραγκούλη Λογοθέτη

• Πασιαλής Αγγελάκης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Έναν (1) Κανονισμό Προσωπικού Εξωτερικών Υπη-
ρεσιών έκδοσης 1974. 
Ένα (1) ψαλίδι ακύρωσης εισιτηρίων. 
Δύο (2) τρίκλειδα.
Μία (1) κονκάρδα Οχημάτων Σιδηροδρόμου.

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

Κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε νέα πινακίδα στο Μνημόνιο για την Εθνική Αντίσταση
που βρίσκεται έξω από την είσοδο του Μουσείου μας.

Όπως είναι γνωστό την αρχική πινακίδα που είχε κατασκευαστεί το 2013 την είχαν κλέψει
τον Μάιο του 2017

ΝΕΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου μας στη συνεδρίασή
του 98/1η Απριλίου 2018, αποφάσισε:

α) Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων να εορταστεί το Σάββατο
19 και την Κυριακή 20 Μαΐου.

Η εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη
ΣΤΑ ΤΡΑΝΙΑ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ
Στα Τραμ της Παραλίας, στα Τραμ του Περάματος, στα Ξύ-

λινα και Μεταλλικά Βαγόνια, στις Ηλεκτράμαξες και στο Βα-
σιλικό Βαγόνι.

Με εκδηλώσεις μέσα και έξω από τους χώρους του Μου-
σείου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και στην εκδήλωση αυτή θα ζητή-
σουμε από τη Διοίκηση της Εταιρίας την Κυριακή 20 Μαΐου,
από τις 9:00 το πρωί, μέχρι τις 17:00 το απόγευμα, να μετακι-
νηθούν τα δύο ξύλινα βαγόνια από το Αμαξοστάσιο του Φαλή-
ρου στην 3η Τροχιά του Σταθμού Πειραιά.

Για να τα επισκέπτονται μικροί και μεγάλοι και να ενημε-
ρώνονται για την ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.

β)Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως, το
2018 να είναι χρόνος προετοιμασίας για την κορυφαία εκδή-
λωση στις 27 Φεβρουαρίου 2019, όπου θα γιορτάσουμε τα 150
ΧΡΟΝΙΑ της Εταιρίας μας ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Η εκδήλωση αυτή θα γίνει με τη συνεργασία των Διοικητι-
κών Συμβουλίων του Μουσείου και του Σωματείου μας.

Δηλαδή με εκείνους που τίμησαν, τιμούν και δεν απαρνή-
θηκαν τους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους και την ιστορία του.

Η Διοίκηση

Νέοι εταίροι του Μουσείου

ΚΛΕΦΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Το μόνο που δεν θα περίμενε να ακούσει κανείς είναι αυτό
που έγινε τον μήνα Φεβρουάριο στο Εργοστάσιο και το οποίο
έχει εξαγριώσει όλους τους εργαζόμενους, όταν ένα πρωινό
αντιλήφθηκαν ότι κάποιος από αυτούς είχε ξεκρεμάσει και είχε
κλέψει από την είσοδο του Τμήματος Χυτηρίου το Ξύλινο ρολόι
που ήταν τοποθετημένο στο σημείο εκείνο από το έτος 1964.

Το ρολόι αυτό προερχόταν από τα παλαιά ρολόγια, στα οποία
οι εργαζόμενοι στο Εργοστάσιο «χτύπαγαν» την κάρτα προσέ-
λευσης και αποχώρησης από την εργασία τους μέχρι το έτος
1964, όπου και αντικαταστάθηκε με ρολόι νεότερης τεχνολογίας.

Ήθελα να ‘ξερα το πώς αισθάνεται αυτός που έκλεψε το ρο-
λόι, βλέποντας κάθε μέρα την οργή και αγανάκτηση των συνα-
δέλφων του, όλων των τμημάτων του Εργοστασίου.

Και το χειρότερο γι’ αυτόν θα είναι το πώς θα αισθανθεί όταν
θα τον ανακαλύψουν, γιατί όπως λέει και μια λαϊκή παροιμία, ο
ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται.

Θα πρέπει λοιπόν να ξέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά που έχουν αναλάβει την όλη
υπόθεση, αργά ή γρήγορα θα τον ανακαλύψουν ακόμα και εάν
το ρολόι το πουλήσει, το έχει κρύψει ή το έχει πάει στο χωριό
του, όπως είχε γίνει και με άλλους κλέφτες κατά το παρελθόν
και η τιμωρία τους τότε ήταν να απολυθούν από την Εταιρία.

Και τότε θα αποτελεί και επίσημα πλέον «Ξένο Σώμα» για
την οικογένεια των Εργαζομένων όχι μόνο στο Εργοστάσιο, αλλά
και σε όλο τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.

Αυτό που θα τον σώσει είναι όπως το πήρε να το ξαναβάλει
στη θέση του για να μπορεί τουλάχιστον να κοιμάται, γιατί είναι
βέβαιο ότι θα έχει χάσει τον ύπνο του από όσα ακούει κάθε μέρα
από τους συναδέλφους του στο Εργοστάσιο.

Πειραιάς 12 Φεβρουαρίου 2018
Μανώλης Φωτόπουλος

Πρόεδρος του Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων

ΕΚΛΕΨΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΞΥΛΙΝΟ ΡΟΛΟΪ


