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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι – 
Φίλες και Φίλοι,

Κρατάτε ήδη στα χέρια σας το 151ο
τεύχος του «Ηλεκτρικού» του μο-

ναδικού ενημερωτικού εντύπου του
Σωματείου μας. 

Όλοι εμείς οι συντελεστές του και
πολλοί από σας, που αγκαλιάσατε

εξ αρχής με θέρμη και αγάπη την εφη-
μερίδα μας έχουμε στο αρχείο μας,
όπως ασφαλώς και στα γραφεία του
Σωματείου μας όλα τα τεύχη της από
το 1ο, που κυκλοφόρησε το 1995 μέχρι
το σημερινό τεύχος. Όλοι, εμείς και
σεις, μεγαλώσαμε κατά 25 χρόνια. 

Μερικοί μάλιστα, από όλους μας,
μπορεί και να γέρασαν ή και να

έφυγαν από κοντά μας. Η εφημερίδα
αυτή του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ, όπως το λέει και ο τίτλος της «Ο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» αντέχει σε όλα. 

Αντέχει στον χρόνο, αντέχει στις συγ-
κυρίες, αντέχει στις κρίσεις, αντέ-

χει με όλους τους «καιρούς». Αντέχει,
γιατί στην εικοσιπενταετή πορεία της
παρέμεινε αταλάντευτα μία αξιόπιστη
πηγή γνώσης, πληροφόρησης και ενη-
μέρωσης. Αντέχει γιατί προέκυψε από
ένα όνειρο, γεννήθηκε από μία ιδέα,
που σκοπό και στόχους είχε και έχει τη
σωστή και αντικειμενική ενημέρωση
όλων των μελών μας, την προβολή και
προώθηση προς λύση όλων των προ-
βλημάτων που παρουσιάζονται. 

Αντέχει γιατί το όνειρο, που μετα-
μορφώθηκε σε πράξη, η ιδέα που

έλαβε σάρκα και οστά, έγινε γιατί οι
συντελεστές και οι συνεργάτες διέθε-
σαν πολλές ώρες, μεγάλο σωματικό
και πνευματικό μόχθο. 

Άντεξε και αντέχει, γιατί κοινή είναι
η διαπίστωση ότι, όλον αυτόν τον

καιρό, από την πρώτη έκδοση μέχρι τη
σημερινή, η εφημερίδα μας «Ο ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΣ» κάλυψε όλους τους στό-
χους που είχαν τεθεί και εκπλήρωσε
ικανοποιητικά τις δεσμεύσεις που είχε
αναλάβει. Μέσα σ’ αυτές τις αχαρτο-
γράφητες συνθήκες του χθες, του σή-
μερα και του αύριο.

Ηεφημερίδα μας « Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»
υπόσχεται να προσπαθήσει να συ-

νεχίσει να πορεύεται στον δρόμο που
χάραξε από την πρώτη του έκδοση.
Έναν δρόμο έντιμο, ανιδιοτελή, δίκαιο
και αντικειμενικό. Μαζί με όλους εσάς
και την ολόθερμη υποστήριξή σας συ-
νεχίζουμε.                      Η Διοίκηση

   Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

25 χρόνια 
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»

Α
πό τον Απρίλιο του 2010 που εφαρ-
μόστηκαν τα πρώτα μέτρα με τα αλ-
λεπάλληλα μνημόνια μέχρι σήμερα

η πολιτεία εμπαίζει τους συνταξιούχους της
χώρας μας και ας είναι η περισσότερο πλητ-
τόμενη μερίδα του Ελληνικού Λαού. 

Όταν ήρθαν το 2010 τα πρώτα μέτρα οι
συνταξιούχοι δεν αντέδρασαν γιατί είπαν ότι
για τη σωτηρία της πατρίδας έπρεπε και αυ-
τοί να έχουν συμμετοχή. Δυστυχώς όμως οι
πολιτικοί μας τους θεώρησαν ως τον αδύ-
ναμο κρίκο και τους άνοιξε την όρεξη για
συνεχείς διακοπές συντάξεων, με αποτέλε-
σμα με δύο νομοσχέδια (4051/2012 και
4093/2012) οι συνταξιούχοι να υποστούν
δραματικές μειώσεις των συντάξεών τους.
Τότε αφυπνίστηκαν οι συνταξιουχικές ορ-
γανώσεις και προσέφυγαν στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Τον Ιούνιο του 2015 η Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγματικές οι
περικοπές των κύριων και επικουρικών
συντάξεων καθώς και των δώρων και βάσει
των αποφάσεων 2287-2290/2015 του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να γίνει
επαναφορά όλων των συντάξεων στα επί-
πεδα του 2012. Δυστυχώς όμως η χαρά των
συνταξιούχων κράτησε μόνο για λίγο καθώς
η τότε κυβέρνηση αντί να συμμορφωθεί με
την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας έφερε προς ψήφιση το 2016 νόμο στη
βουλή με τον οποίο νομιμοποίησε τις περι-
κοπές των συντάξεων που είχαν γίνει το
2012 με τους νόμους 4051 – 4093.

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 εκδόθηκε νέα
απόφαση (1889, 1890) του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με Πρόεδρο τη σημερινή Πρό-
εδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η νέα
απόφαση έκρινε συνταγματικά νόμιμο τον
νόμο 4387/2012 (νόμος Κατρούγκαλου) και
επομένως νόμιμες όλες τις περικοπές των
συντάξεων κύριες και επικουρικές και δώ-
ρα από 13-5-2016, δηλαδή από την ημέρα
εφαρμογής του νόμου 4387/16. Μετά την
απόφαση αυτή του ΣτΕ που νομιμοποίησε
τον νόμο 4387 του Κατρούγκαλου, έμεινε σε
εκκρεμότητα το κενό από τον Ιούνιο του
2015 μέχρι τον Μάιο του 2016, δηλαδή 11
μήνες που αναγκαστικά τα κάποια ψίχουλα
θα έπρεπε η κυβέρνηση να αποδώσει στους
δικαιούχους. Τότε το Υπουργείο Εργασίας
κατέφυγε σε νέα πιλοτική δίκη με το ερώ-
τημα αν δικαιούνται αναδρομικά οι συντα-
ξιούχοι. Η τελευταία απόφαση της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ (1439-1443/2020), ακύρωσε
την προηγούμενη δική της απόφαση του
2015, νομιμοποίησε τις περικοπές των συν-
τάξεων που είχαν γίνει με τους νόμους
4051/2012 και 4093/2012 και διέταξε την
επιστροφή αναδρομικών μόνο 11 μηνών για
τα ποσά που είχαν παρακρατηθεί με τους
νόμους (4051 – 4093) στην κύρια σύνταξη,
στην επικουρική σύνταξη καθώς και των
δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα
αδείας, στο αντίστοιχο των 800 ευρώ. Δυ-
στυχώς όμως η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε
ούτε και αυτή την απόφαση του ΣτΕ, όπως
δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις του ΣτΕ όλες

οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Αποφάσισε να
πετάξει την απόφαση στον κάλαθο των
αχρήστων και να χορηγήσει κάποια ψίχου-
λα, όχι όμως σε όλους τους συνταξιούχους,
όπως αποφάσισε το ΣτΕ και όπως είχε δε-
σμευτεί πολλές φορές τηλεοπτικά ο Υπουρ-
γός Εργασίας, αλλά να εξαιρέσει από τα
αναδρομικά των 11 μηνών τους συνταξιού-
χους που είχαν μικτή σύνταξη κάτω των
1.000 ευρώ. Όλοι αυτοί όμως περίμεναν να
πάρουν αναδρομικά από τις επικουρικές
συντάξεις και από τα δώρα. Δυστυχώς και
πάλι τα βάσανα και ο εμπαιγμός των συντα-
ξιούχων δεν τελείωσαν εδώ καθώς με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας – Κοινωνικών Υποθέσεων απο-
φάσισε ότι «καταβάλλονται άτοκα στους δι-
καιούχους οι περικοπές των κύριων συντά-
ξεων με βάση τους νόμους 4051 και 4093
του 2012. Με την καταβολή των ποσών αυ-
τών οι αξιώσεις των συνταξιούχων για ποσά
που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις
και καταργήσεις επικουρικών συντάξεων,
επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέν-
νων και Πάσχα κατά το χρονικό διάστημα
από 11-6-2015 έως τη δημοσίευση του
ν.4387/2016 (15-5-2016) αποσβένονται». Για
άλλη μία φορά η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε
ούτε και αυτή την τελευταία απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας και να χορη-
γήσει τα αναδρομικά των 11 μηνών για κύ-
ριες - επικουρικές συντάξεις και δώρα Χρι-
στουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας. Ο
εμπαιγμός συνεχίζεται.           Η Διοίκηση
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Η λ ε κ τ ρ ο κ ί ν η σ η ς
Προσφοράς των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ 
στο επιβατικό κοινό της Αττικής

16 Σεπτεμβρίου 1904 – 16 Σεπτεμβρίου 2020
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ΓΕΡΟΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1934-2020

Στα 86 του χρόνια ο
αγαπητός συνάδελφος και
φίλος Παναγιώτης έκλει-
σε τον επίγειο βίο του που
ήταν γεμάτος από δρά-
σεις, γεμάτος αγώνες στη
ζωή αγωνιζόμενος για ένα

καλύτερο αύριο για την οικογένειά του. Ο Πα-
ναγιώτης ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο όπου
εργάστηκε για πολλά χρόνια στα Πράσινα Λε-
ωφορεία των ΕΗΣ με την ειδικότητα του ει-
σπράκτορα εισιτηρίων, παράλληλα δε για να
βελτιώσει τα οικονομικά του έκανε και δεύ-
τερη εργασία αυτή του φωτογράφου. Αργότερα
εργάστηκε στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο από
όπου συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του
προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Ο Παναγιώτης
και μετά τη συνταξιοδότησή του δεν έπαψε
να δείχνει έμπρακτα την αγάπη του για το Σω-
ματείο μας, ήταν δίπλα μας κάθε στιγμή που
ήταν αναγκαία η παρουσία του σε αυτό γιατί
ήταν άνθρωπος που είχε μέσα του αισθήματα
αγάπης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπό
του, ήταν από εκείνους τους φίλους που μπο-
ρεί κάποιος να στηριχθεί και αυτό το απέδειξε
σε όλο του τον εργασιακό βίο και η απόδειξη
είναι ότι είχε μόνο φίλους και κανέναν εχθρό.
Ήταν πάντα και δίπλα στον συνάδελφό του
όποια ώρα αισθανόταν ότι βρισκόταν σε
ανάγκη αρωγός και συμπαραστάτης, ήταν το
υπόδειγμα του συζύγου και του πατέρα αφή-
νοντας μεγάλο κενό με την απουσία του από
όλους αυτούς για τους οποίους προσέφερε
απλόχερα την αγάπη του και την φροντίδα του.
Οι ευχές όλων να συνοδεύουν τον αγαπητό
φίλο και συνάδελφο Παναγιώτη στο αιώνιο
ταξίδι του. Να είναι ελαφρύ το χώμα που του
σκέπασε και να είναι βέβαιος από εκεί που
μας βλέπει ότι όλοι εμείς που είχαμε την τύχη
να τον γνωρίζουμε και να συνεργαστούμε μαζί
του θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Αιωνία
η μνήμη σου φίλε και συνάδελφε Παναγιώτη.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 
1934-2020

Ότι μένει από τον άνθρωπο όταν φεύγει
από τον μάταιο τούτο κό-
σμο, είναι οι παρακαταθή-
κες που αφήνει πίσω του
για να τον θυμούνται και
να τον μακαρίζουν οι ενα-
πομείναντες πίσω συγγε-
νείς, φίλιο και συνεργάτες

του στον εργασιακό του βίο. Ο Φώτης ήταν η
προσωποποίηση της αγάπης και της καλοσύ-
νης. Αυτή η αγάπη φάνηκε σε όλο της το με-
γαλείο τότε που άνευ λόγω και αιτίας τον απο-

μάκρυναν από την εργασία του και τον έστει-
λαν στην ανεργία για μεγάλο χρονικό διάστημα
που δεν κράτησε καμία κακία και ούτε καν
καταφέρθηκε εναντίον τους, αλλά και μετά
όταν έλαμψε η αλήθεια και αποκαταστάθηκε
στην υπηρεσία του ποτέ δεν είπε κάτι για τους
διώκτες του. Ο Φώτης ήταν πάντοτε με το γέ-
λιο, με την καλή κουβέντα και με την καλή
συμβουλή. Ο λόγος του είχε αλήθεια, κύρος
και ουσία. Τον διέκρινε πάντοτε η κοινωνικό-
τητα, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, η εντι-
μότητα, η αγάπη προς τον πλησίον του και η
ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Ο Φώτης ξε-
κίνησε τον εργασιακό του βίο στα Πράσινα
Λεωφορεία των ΕΗΣ με την ειδικότητα του ει-
σπράκτορα, εκδιώχθηκε για ένα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα και όταν αποκαταστάθηκε επα-
νήλθε και πάλι στα Πράσινα Λεωφορεία μέχρι
την ημέρα που πήρε μετάταξη για τον Σιδη-
ρόδρομο όπου εργάσθηκε μέχρι το 1994 που
συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του προ-
ϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Ποτέ όμως δεν απο-
μακρύνθηκε από την οικογένεια των ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ γιατί παρέμεινε όλα τα χρόνια στην
οικογένειά του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ, διατηρώντας μία σχέση αγάπης προς
το Σωματείο μας και τους συναδέλφους του
συνταξιούχους. Ο Φώτης σε όλη του τη ζωή
εργαζόμενος και συνταξιούχος, αποτελούσε
πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση. Υπήρξε
ακούραστος εργάτης στη δουλειά του και
έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλφων
του. Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Φώτη οι
συμβουλές σου είχαν νόημα, αλήθεια, ουσία
και κύρος. Θα μας λείψει η ευγένειά σου, το
ήθος σου αλλά κυρίως το καλόκαρδο γέλιο
σου. Αγαπητέ φίλε Φώτη όλοι μας ξέρουμε
από την ημέρα που γεννιόμαστε ότι ο θάνατος
είναι η φυσική πορεία του ανθρώπου, είναι το
τέλος του επίγειου βίου του. Εσύ ευτύχησες
να κλείσεις αυτόν τον κύκλο δημιουργώντας
μία θαυμάσια οικογένεια και περιτριγυριζό-
μενος από όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Φώτη ανεξίτηλη
θα μείνει στο μυαλό και στην καρδιά μας η
μορφή σου για να μας οδηγεί σε ανθρώπινα
ιδανικά, μακριά από μικρότητες και μισαλλο-
δοξίες. Αιωνία να είναι η μνήμη σου και ελα-
φρύ το χώμα της αττικής γης που σε σκέπασε.
Όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και που ζήσαμε
για πολλά χρόνια μαζί σου συγγενείς, φίλοι
και συνεργάτες σε αποχαιρετούμε με μεγάλη
θλίψη γιατί θα μας λείψεις.

ΓΟΛΕΜΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σταθμάρχης 
Β΄ Σιδηροδρόμου
1941-2020

Στις 16 Οκτωβρίου
2020 στην ηλικία των 79

ετών έφυγε από τη ζωή ο καλός και αγαπητός
συνάδελφος Δημήτρης και ετάφη στην Ερέ-
τρια Ευβοίας εκεί που ζούσε μετά τη συντα-
ξιοδότησή του το 1996. Εργάστηκε και στα-
διοδρόμησε επαγγελματικά στους ΗΣΑΠ,
συνταξιοδοτήθηκε δε το 1996 με την ειδικό-
τητα του Σταθμάρχη Β΄ Σιδηροδρόμου πα-
ράλληλα δε με την κύρια απασχόλησή του
εξασκούσε και ένα δεύτερο επάγγελμα αυτού
του αναβάτη στον ιππόδρομο. Σε όλη τη διάρ-
κεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας
ο Δημήτρης διακρινόταν για την ευγένειά του
και την αγάπη του για την υπηρεσία του καθώς
και για τους συναδέλφους του. Μετά δε τη
συνταξιοδότησή του εγκαταστάθηκε μόνιμα
στην περιοχής της Ερέτριας και είχαμε μόνο
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του όταν
υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ο κορωνοϊός και
η απόσταση δεν μας επέτρεψαν να παρευρε-
θούμε στην κηδεία του και να τον κατευοδώ-
σουμε στο τελευταίο του ταξίδι που δεν έχει
γυρισμό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι διαγρά-
φηκε από τη μνήμη μας και ξεχάστηκε. Όχι ο
Δημήτρης θα είναι για πάντα στη σκέψη μας
και στη μνήμη μας καθώς στο πέρασμά του
από ανάμεσά μας άφησε ανεξίτηλο το απο-
τύπωμά του με την ευγένειά του και την κα-
λοσύνη του. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε
και συνάδελφε Δημήτρη σου ευχόμαστε να
έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι και
να είναι ελαφρύ το χώμα της Εύβοιας που σε
σκέπασε. Αιωνία να είναι η μνήμη σου.

ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχιεργάτης Γραμμής 1957-2020

Στις 26 Οκτωβρίου
2020 έφυγε ξαφνικά από
τη ζωή ο συνάδελφος Νί-
κος Καζατζής και από τις
29 του Οκτώβρη αναπαύε-
ται στο Κοιμητήριο της Αρ-
γυρούπολης. Ο κορωνοϊός

δεν μας επέτρεψε να παρευρεθούμε στην
εξόδιο ακολουθία του αγαπητού συναδέλφου.
Ο Νίκος έφυγε παιδί από το ορεινό χωριό του
τη Νέα Φιγαλεία του Νομού Ηλείας και ήρθε
στην Αθήνα για καλύτερη τύχη. Εργάσθηκε
σκληρά στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους
στη γραμμή μέχρι τον Απρίλιο του 2015 που
συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του αρχιερ-
γάτη γραμμής. Διακρινόταν για την εργατικό-
τητά του, για τον χαρακτήρα του και για την
αγάπη του προς την εργασία του και τους συ-
ναδέλφους του. Ήταν πάντα διακριτικός και
χαμηλών τόνων άνθρωπος μέχρι την ημέρα
που έφυγε από τη ζωή. Έφυγε όμως πολύ
νωρίς από τη ζωή, όμως έτσι είναι, ό,τι γεν-
νιέται πεθαίνει χωρίς να υπάρχει ηλικιακή
σειρά. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συ-
νάδελφε Νίκο. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη,
γιατί την άξιζες. Αιωνία η μνήμη σου.

2 http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr / O HΛEKTPIKOΣ
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Από την προηγούμενη Εφημερίδα
μας μέχρι σήμερα 9 συνάδελφοι και συ-
ναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από
κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή
ανθρώπινη μοίρα:

ΓΕΡΟΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 86 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ:
Χήρα Δημητρίου 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ: 
Χήρα Γεωργίου ετών 92

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 86

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ: 
Χήρα Γεωργίου ετών 91

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ:
Διευθυντής ετών 70

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ:
Χήρα Κωνσταντίνου ετών 96

ΓΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σταθμάρχης
Β’ Σιδηροδρόμου ετών 79

ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 
Αρχιεργάτης Γραμμής ετών 63

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε
τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εκφράζει τα θερ-
μά του και ειλικρινή του συλλυπητήρια στον
συνάδελφο Δημήτρη Ντέμο για τον θάνατο
της αγαπημένης του συζύγου Βασιλικής.  

Η Διοίκηση

Συλλυπητήρια

Ο συνάδελφος Σταύρος Πανούτσος κατέ-
θεσε στη μνήμη του αγαπημένου του
αδελφού Θανάση Πανούτσου, το ποσό
των 50 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σω-
ματείου.

Η κα. Κωνσταντίνα Καρδάση κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Ευθυμίου Καρδάση, το ποσό των 20
ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Δήμητρα Παπαντωνοπούλου κατέ-
θεσε στη μνήμη του συζύγου της και συ-
ναδέλφου μας Κώστα Παπαντωνόπου-
λου, το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Γεώργιος Σκούρας κατέ-
θεσε στη μνήμη του συναδέλφου του
Παύλου Σταματίου, το ποσό των 25 ευ-
ρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Μαρία Σταματίου κατέθεσε στη μνή-
μη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Παύλου Σταματίου, το ποσό των 30
ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Σωτήρης Αποστολόπου-
λος κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλ-
φου του Ηλία Τροχάνη, το ποσό των 50
ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Αντί Στεφάνου

ΠΕΝΘΗ Αυτοί  που έφυγαν

• Πανούτσος Σταύρος 50 Ευρώ
• Καραμπατέας Ιωάννης 30 Ευρώ
• Καρδάση Κωνσταντίνα 20 Ευρώ
• Γιαννόπουλος Ανδρέας 

(εργαζόμενος) 20 Ευρώ
• Σκούρας Γεώργιος 25 Ευρώ
• Φίνος Γεώργιος 100 Ευρώ
• Θεοδωρόπουλος 

Ανδρέας 20 Ευρώ
• Παπαντωνοπούλου 

Δήμητρα 20 Ευρώ

• Δομόσογλου Σάββας 20 Ευρώ
• Μέγκουλας Δημήτριος 30 Ευρώ
• Οικονομίδης Κώστας 30 Ευρώ
• Σχίζας Δημήτριος 10 Ευρώ
• Σιώμος Χρήστος 20 Ευρώ
• Σταματίου Μαρία 30 Ευρώ
• Αποστολόπουλος 

Σωτήρης 50 Ευρώ
• Φετάνη Άννα 20 Ευρώ

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα

• Σταματόπουλος Αθανάσιος 10 Ευρώ
• Πάτσης Παναγιώτης 25 Ευρώ
• Σιντζανάκης Ιωάννης 20 Ευρώ

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρα-
κάτω ποσά σε διάφορα Ιδρύματα αντί στε-
φάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας
που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
Στη μνήμη του συναδέλφου μας Παύλου
Σταματίου και ύστερα από επιθυμία της
συζύγου του Μαρίας, το ποσό των 100
ευρώ αντί στεφάνου, το κατέθεσε για τις
ανάγκες των μαθητών του Γυμνασίου
Σμίνθης.



ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Διευθυντής Πράσινων Λεωφορείων
1950-2020

Κεραυνός εν αιθρία ήταν το μαντάτο της
2ας Οκτωβρίου, δεν χωρούσε σε κανενός
ο νους ότι ένας νέος και υγιής άνθρωπος
θα κατέληγε μετά από μία σύντομη ασθέ-

νεια αφήνοντας πίσω δυσαναπλήρωτο κενό και προς την οικο-
γένειά του που τόσο πολύ αγαπούσε και καμάρωνε αλλά και
σε όλους τους φίλους του και τους συνεργάτες του.

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Παύλο σήμερα που δεν βρί-
σκεσαι σωματικά μαζί μας επιβάλλεται να πούμε λίγα λόγια
για ό,τι έπραξες στο σύντομο διάβα της επίγειας ζωής σου,
θα είναι μόνο λίγα λόγια καθώς αντιπαθούσες τα πολλά λόγια,
όλη η ζωή σου ήταν μόνο έργα. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
Παύλο υπήρξες ένας ακέραιος και έντιμος χαρακτήρας χωρίς
σκοπιμότητες, ιδιοτέλειες και άλλες επιδιώξεις για το θεα-
θήναι. Η μορφή σου, η ευθυκρισία σου, η μαχητικότητά σου
αλλά προ παντός το ήθος σου και η διάθεση για προσφορά
προς κάθε κατεύθυνση δεν θα ξεχαστούν από όλους εμάς
που σε γνωρίσαμε και μαζί πορευτήκαμε όλα τα χρόνια του
εργασιακού σου βίου, αλλά και μέχρι την ημέρα που εγκατέ-
λειψες τον μάταιο τούτο κόσμο. Εργάστηκες σκληρά αλλά με
ήθος και τιμιότητα όλα τα χρόνια στους ΗΣΑΠ από όποιο
πόστο και αν πέρασες μέχρι τον Μάρτιο του 2011 που συντα-
ξιοδοτήθηκες με τον βαθμό του Διευθυντού άφησες το απο-
τύπωμά σου, άφησες τη σφραγίδα σου για να σε θυμούνται

όλοι και να σε μακαρίζουν, γιατί ήσουν καλός, σωστός και
αγαπητός εργαζόμενος με όλους τους ανωτέρους σου και
τους κατωτέρους σου. Ασφαλώς και δεν θα ήσαν όλα ρόδινα
και τέλεια στη ζωή σου θα πέρασες φουρτούνες και μπόρες
όμως εσύ άντεξες και προχώρησες μπροστά γιατί είχες θέ-
ληση. Μαζί με την αγαπημένη σου σύζυγο Μαρία δημιουρ-
γήσατε μία ωραία και αξιόλογη οικογένεια, την οποία εσύ
από εκεί ψηλά που βρίσκεσαι θα καμαρώνεις. Αγαπητέ φίλε
και συνάδελφε Παύλο σε μακαρίζουμε καθώς με την αγαπη-
μένη σου σύζυγο και συνοδοιπόρο σου στη ζωή αγωνιστήκατε
και δώσατε στα δύο παιδιά σας τα εφόδια εκείνα, πνευματικά
και υλικά καθώς και τις ηθικές αξίες για μία καλύτερη ζωή.
Ασφαλώς σε έναν άνθρωπο δεν φτάνουν μόνο τα πτυχία για
να σταδιοδρομήσει στη ζωή του, χρειάζονται και άλλα εφόδια
και αυτά εσείς τα δώσατε στα παιδιά σας όπως είναι η τιμιό-
τητα, η υπομονή, η επιμονή, η ανεκτικότητα, η αισιοδοξία, η
ελπίδα και η εργατικότητα, προσόντα που τα είχατε εσείς οι
γονείς και τα μεταλαμπαδεύσατε στα παιδιά σας. Τα κάνατε
να είναι και να αισθάνονται υπερήφανα που είχαν γονείς τον
Παύλο και την Μαρία. 

Όμως αγαπητέ και αξέχαστε φίλε Παύλο και η παρουσία
σου από τον χώρο μας, τον χώρο του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ δεν πέρασε απαρατήρητη, άφησες το αποτύπωμά σου,
άφησες τη σφραγίδα σου για να είσαι για πάντα στη θύμησή
μας. Με τη συνταξιοδότησή σου δεν έμεινες άπραγος και αδρα-
νής, εντάχτηκες στη δύναμη του Σωματείου μας και ήσουν
ενεργό μέλος μέχρι τέλους. Συμμετείχες ενεργά μαζί με την

εκλεκτή σύζυγό σου Μαρία σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωμα-
τείου μας. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Παύλο για το Σωματείο
ήσουν μία προσωπικότητα που αφήνει πίσω δυσαναπλήρωτο
κενό τώρα που έφυγες από κοντά μας, προσέφερες πολλά
είχες όμως τη δυνατότητα αν δεν έφευγες από κοντά μας η
προσφορά σου να είχε και συνέχεια. Τελειώνοντας αγαπητέ
φίλε και συνάδελφε Παύλο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τη
στιγμή που γεννιόμαστε ότι είμαστε θνητοί και κάποια ημέρα
αργά ή γρήγορα θα φύγουμε από τη ζωή, θα ακολουθήσουμε
τη μοίρα μας ως θνητοί, αυτά όμως που μένουν είναι τα έργα
και οι πράξεις του καθενός από εμάς. Εσύ να είσαι βέβαιος ότι
θα παραμείνεις αθάνατος στη μνήμη όλων μας και θα σε θυ-
μόμαστε με αγάπη για όσα μας προσέφερες με λόγια και έργα.
Καλό σου ταξίδι Παύλο και σε ευχαριστούμε από τα βάθη της
καρδιάς μας για την άριστη συνεργασία που είχαμε μαζί σου.
Ευχόμαστε από καρδιάς στην αγαπημένη σου σύζυγο Μαρία
και στα δύο σου παιδιά τα οποία τόσο λάτρευες και καμάρωνες
και τώρα καμαρώνεις από εκεί ψηλά που βρίσκεσαι, κουράγιο
και δύναμη για να ξεπεράσουν το σοκ της απουσίας σου, να
είναι καλά, ώστε να σε θυμούνται με αγάπη και σεβασμό όπως
σου αξίζει και πρέπει. Όσο για μας τους συνταξιούχους του
ΗΣΑΠ που τόσο πολύ αγάπησες θα πρέπει να ξέρεις ότι για
μας δεν πέθανες, θα είσαι για πάντα ανάμεσά μας και θα μας
οδηγείς με το παράδειγμα της ζωής σου. Καλό σου ταξίδι αγα-
πητέ συνάδελφε και φίλε Παύλο ευχόμαστε να έχεις ούριο
άνεμο στο μεγάλο στου ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Αιωνία η
μνήμη σου.

Σίμος Σιμόπουλος
1947-2020

Ένας χαρισματικός και υπεύθυνος δάσκαλος που περνά
στην ιστορία του Ε.Μ.Π, ως ταγός, επιστήμονας και δάσκα-
λος-δυσεύρετη επιτομή εξαίρετου ακαδημαϊκού πολίτη-λει-
τουργού με βαθιά μόρφωση και μεγάλη προσφορά. Η συμ-
μετοχή του στη διερεύνηση αιτίων και αποτελεσμάτων του
πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνομπίλ ήταν έως και επικίν-
δυνη για την υγεία του. Ενεργότατος η συμμετοχή του στη
διερεύνηση της μετεξέλιξης του ατυχήματος της Φουκουσί-
μα. Ως θεσμικός παράγων στο Ε.Μ.Π. από τις πολλές θέσεις
ευθύνης από τις οποίες το υπηρέτησε και κυρίως, αυτή του
Πρύτανη, υποστήριξε με θέσεις και πράξεις το δημόσιο Πα-
νεπιστήμιο, με βάση τις ακαδημαϊκές αρχές και αξίες κρα-
τώντας επιβεβλημένες αποστάσεις, παρά τη φόρτιση των κα-
ταστάσεων, από υπερβολές και σειρήνες δημοφιλίας. Έδωσε
αγώνα για τη διατήρηση των θέσεων του προσωπικού του
Ε.Μ.Π. με προσωπικό κόστος, εκτεθειμένος σε αμφισβήτηση
με προεκτάσεις που του προκάλεσαν πικρία και καθυστερη-
μένη αν όχι ανεκπλήρωτη δικαίωση.

Ο Σίμος Σιμόπουλος δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του μό-
νο στο Ε.Μ.Π. Ήταν δημόσιος λειτουργός, επικεφαλής πολλών
οργανισμών από θέσεις γενικού γραμματέα, προέδρου και
υπηρεσιακού υπουργού. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-4-
1947 και η καταγωγή του ήταν από το Καστανοχώρι Αρκαδίας.
Ο παππούς ήταν από μία φτωχή αγροτική οικογένεια από την
ορεινή Αρκαδία. Έκανε 7 παιδιά ένα εκ των οποίων ήταν ο Ευ-
θύμιος Σιμόπουλος, πατέρας του Σίμου. Όλα τα παιδιά ήρθαν
στην Αθήνα και σπούδασαν. Ο Σίμος πήγε σχολείο στα Εκπαι-
δευτήρια ΒΥΖΑΝΤΙΟ στο Παγκράτι, ιδιοκτησίας της οικογένει-
ας. Ο πατέρας του Ευθύμιος Σιμόπουλος, ήταν φιλόλογος. Η
μητέρα του Μαίρη ήταν δασκάλα, οι οποίοι απέκτησαν τρία
παιδιά τον Σίμο, την Όλγα και την Χρυσάνθη. Οι δύο κόρες έγι-
ναν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ίδιο σχο-
λείο ενώ ο Σίμος έγινε καθηγητής ανωτάτης εκπαίδευσης.
Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από το οποίο
αποφοίτησε το 1970 με την ειδικότητα του Μηχανολόγου-Ηλε-
κτρολόγου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial Col-
lege πανεπιστημίου του Λονδίνου από το οποίο του είχαν απο-

νεμηθεί οι τίτλοι Diploma of Imperial College και Ph.D in Me-
chanical Engineering (1978), για την επιστημονική του έρευνα
στη θερμοϋδραυλική ανάλυση μεγάλων ενεργειακών συστη-
μάτων. Υπηρέτησε το Ε.Μ.Π. επί σαράντα χρόνια συνεχώς,
έχοντας σταδιοδρομήσει σε όλες τις θέσεις της διδακτικής
ερευνητικής ιεραρχίας από τη θέση του άμισθου επιμελητή το
1971 ως τη θέση του καθηγητή στο τμήμα Μηχανολόγων Μη-
χανικών από το 1992 μέχρι την ημέρα του θανάτου του στον
τομέα Πυρηνική Τεχνολογία στον οποίο ήταν Διευθυντής. Τον
Ιούνιο του 2000 εξελέγη Αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π. με θητεία
2000-2003. Είχε διατελέσει επανειλημμένα αναπληρωτής
Πρόεδρος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Αντιπρό-
εδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 1996-
1997 και από το 2004 μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Ήταν
μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, της Διεθνούς
Εταιρείας Ακτινοφυσικής και της Ακαδημίας Επιστημών της
Νέας Υόρκης. Εκπροσώπησε την Ελλάδα από το 1992 στον Ορ-
γανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ. Είχε διοργανώσει
στην Ελλάδα το 2002 το 7ο Διεθνές Συνέδριο “Natural Radia-
tion Environment” με αντικείμενο τη σπουδή και την προστα-
σία του περιβάλλοντος σε σχέση με τις ιοντίζουσες ακτινοβο-
λίες. Ήταν κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά
με ενεργειακά και ραδιοπεριβαλλοντικά θέματα. Το έργο του
σχετικά με τη ρύπανση από το ατύχημα στο Τσερνομπίλ έχει
τύχει αναγνώρισης από Διεθνείς Οργανισμούς. Τα αποτελέ-
σματα των ερευνητικών του προσπαθειών έχουν δημοσιευθεί

σε περίπου 120 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά
και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είχε διοικήσει, μεγάλες μο-
νάδες τόσο στον Ακαδημαϊκό χώρο όσο και ευρύτερα στον
Δημόσιο Τομέα, παράλληλα πάντοτε και συνεχώς με την αδιά-
λειπτη άσκηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητι-
κών καθηκόντων του στο Ε.Μ.Π., όπως κάθε φορά η κείμενη
νομοθεσία το επέτρεπε. Συγκεκριμένα είχε διατελέσει ανα-
πληρωτής Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
του Ε.Μ.Π. 1993-1997, Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 1999-2001 και 2003-2005. Αντιπρύτα-
νης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ε.Μ.Π.
(2000-2003), Μέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
ΥΠΕΣ (2004-2006), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας ΟΑΣΑ και Πρό-
εδρος όλων των θυγατρικών του Εταιρειών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ,
ΗΣΑΠ (Μάιος 2004 Αύγουστος 2006). Μεγάλη ηταν η προσφο-
ρά του στην επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Αύγου-
στος 2006 Ιανουάριος 2009),Υπηρεσιακός Υπουργός στο Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής
“Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας” (Μάιος 2009 Ιανουάριος 2010), Πρύτανης
του Ε.Μ.Π. 2010-2014.

Ο Σίμος Σιμόπουλος δούλεψε αγόγγυστα ακόμη και όταν η
κλονισμένη του υγεία του έθετε σε δοκιμασία τη σωματική και
ψυχική του αντοχή. Έκανε δουλειά μυρμηγκιού, με προσωπι-
κή συμμετοχή και στενή καθοδήγηση, χωρίς όμως να στενεύει
τον χώρο δράσης των συνεργατών του από τους οποίους ήταν
ιδιαίτερα απαιτητικός αλλά ενέπνεε και συνέπαιρνε με το πα-
ράδειγμά του. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας θα έχει για
πάντα ο καθηγητής Σίμος Σιμόπουλος το αποτύπωμα που άφη-
σε όταν ήταν Πρόεδρος των ΗΣΑΠ όχι μόνο τη διετία 2004-
2006 αλλά και αργότερα ως Γενικός Γραμματέας και ως Υπη-
ρεσιακός Υπουργός είναι γραμμένο με ανεξίτηλα χρώματα και
δεν πρόκειται να ξεθωριάσει με την πάροδο του χρόνου. Έφυ-
γε από τη ζωή αλλά δεν θα φύγει από τις καρδιές όσων τον
γνώρισαν. Οι ευχές όλων μας ας συνοδεύουν τον αξιομακά-
ριστο Σίμο Σιμόπουλο στο αιώνιο ταξίδι του.

Η Διοίκηση
Πηγές Ε.Μ.Π

Ανδρέας Μπουντουβής Πρύτανης Ε.Μ.Π.
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Καθηγητής και Πρύτανης του Πολυτεχνείου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 
(Ο.Α.Σ.Α.) 2004-2006

Πρόεδρος του ΗΣΑΠ 2004-2006

ΠΕΝΘΗ Αυτοί  που έφυγαν
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Διατροφή θα πληρώνουν 
και οι παππούδες

Απόφαση του Πρωτοδικείου
της Αθήνας έκρινε υποχρεω-
τική τη συμμετοχή του παπ-

πού στα έξοδα συντήρησης και ανατρο-
φής του ανήλικου εγγονού του. Αυτό
που ασφαλώς δεν περίμεναν να αντι-
μετωπίσουν οι απόμαχοι της εργασίας
παππούδες και γιαγιάδες μετά τις τό-
σες περικοπές των συντάξεών τους στα
δέκα τελευταία χρόνια των αλλεπάλλη-
λων μνημονίων ήταν ότι θα ήταν υπο-

χρεωμένοι να συμβάλλουν και μάλιστα
με δικαστική απόφαση στα έξοδα συν-
τήρησης και ανατροφής των εγγονών
τους. Δεν τους έφτανε το κόστος που
είχαν αναλάβει με τη θέλησή τους να
συμμετάσχουν στα έξοδα της οικογε-
νείας των παιδιών τους, όσο βέβαια
τους το επέτρεπαν τα οικονομικά τους,
τώρα με τον νόμο υποχρεούνται σε επι-
πλέον έξοδα για την ανατροφή και συν-
τήρηση των εγγονών τους.

Η απόφαση έφτασε στη Δικαιοσύνη
ύστερα από σχετική αίτηση που κατέ-
θεσε μητέρα ανηλίκου επειδή ο πρώην
σύζυγός της, δεν ήταν συνεπής στην
καταβολή της μηνιαίας διατροφής. Έτσι
βρέθηκε η λύση του παππού συνταξι-
ούχου που σε αυτές τις περιπτώσεις θα
ζει το αποτέλεσμα της διάστασης των
παιδιών του που ασφαλώς στη δύση
του επίγειου βίου δεν θα φανταζόταν
ότι θα το ζήσει.                Η Διοίκηση

Προσφυγή�
στο�Συμβούλιο�Επικρατείας

Το Σωματείο μας μέσω του Δικηγό-
ρου Λουκά Αποστολίδη κατέθεσε στις 21
Οκτωβρίου 2020 την υπ’ αριθμόν 2803
αίτηση ακύρωσης της απόφασης του
Υπουργού Εργασίας για τα αναδρομικά
των μελών του Σωματείου μας. 

Ζητάμε την ακύρωση της υπ’ αριθμόν
Φ.11321/3505/1528 14.10.2020 απόφα-
σης του Υπουργού Εργασίας καθώς δεν
προβλέπει την επιστροφή των σχετικών
περικοπών των επικουρικών συντάξεων
και των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα
και επιδόματος αδείας που επιβλήθηκαν
κατά τη μνημονιακή περίοδο, παρά το
γεγονός ότι οι επίμαχες περικοπές κρί-
θηκαν αντισυνταγματικές με αμετάκλη-
τες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν
αφορά μόνο τους συναδέλφους που εί-
χαν προσφύγει στη δικαιοσύνη το 2019
και για τους οποίους ο δικαστικός αγώ-
νας συνεχίζεται για τις επικουρικές συν-
τάξεις και τα δώρα, αφορά το σύνολο
των συναδέλφων μας.

Η Διοίκηση

❱ Ο Γιώργος Ζαχαράκης υιός του συναδέλφου
μας Σίμου Ζαχαράκη και η σύζυγός του Κατερίνα
βάπτισαν τον πρωτότοκο υιό τους στον οποίο ο ανά-
δοχος χάρισε το όνομα Συμεών προς τιμή του παπ-
πού Σίμου ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τα
δάκρυα χαράς και συγκίνησης. Ήταν μία ιδιαίτερη
στιγμή για τον παππού Σίμο και τη γιαγιά Αντωνία
οι οποίοι πετούσαν από τη χαρά τους. Ευχή όλων
μας είναι ο νεοφώτιστος Συμεών να μεγαλώνει και
να ανδρειώνεται με τη φροντίδα και την αγάπη των
γονιών του στους δε παππούδες και γιαγιάδες που
πετούσαν στα σύννεφα από τη χαρά τους να τον
χαίρονται, γαμπρό να τον καμαρώσουν και να απο-
κτήσουν και άλλα εγγόνια ώστε να συμπληρωθεί η
οικογενειακή ευτυχία των παιδιών τους.
❱ Ο Γιάννης Σιώμος γιος του συναδέλφου μας

Χρήστου Σιώμου και η σύζυγός του Μαρία βάπτι-
σαν τον πρωτότοκο γιο τους. Ο ανάδοχος χάρισε
στον νεοφώτιστο το όνομα Χρήστος που στο άκου-
σμα του ονόματος ο παππούς Χρήστος πετούσε
από τη χαρά του. Ευχόμαστε να είναι καλότυχος
στη ζωή του ο νεοφώτιστος Χρήστος, οι γονείς του
να τον καμαρώσουν όπως αυτοί επιθυμούν στους
δε παππούδες και γιαγιάδες γαμπρό να τον καμα-
ρώσουν και άλλα εγγόνια να αποκτήσουν.

Η Διοίκηση

Βαπτίσεις

Ο Ανδρέας Μέγγουλας υιός του συναδέλφου
μας Δημητρίου Μέγγουλα και η σύζυγός του Στε-
φανία απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους που
είναι ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Το
Σωματείο μας εύχεται στον Ανδρέα και τη Στεφα-
νία να τους ζήσει το κοριτσάκι τους, να το χαί-
ρονται και να το καμαρώνουν όπως αυτοί επιθυ-
μούν στον δε παππού Δημήτρη και τη γιαγιά Ευ-
δοκία με το δίκιο τους αισθάνονται ότι είναι οι πιο
ευτυχισμένοι άνθρωποι της γης, καθώς τους πε-
ριτριγυρίζουν τέσσερα εγγόνια. Τι άλλο καλύτερο
θα μπορούσαν να περιμένουν.

Ο Παναγιώτης Ντρης υιός του συναδέλφου μας
και μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου μας Λάμπρου
Ντρη και η σύζυγός του Αποστολία απέκτησαν το
δεύτερο παιδί τους που είναι ένα υγιέστατο κορι-
τσάκι. Έτσι συμπλήρωσαν την οικογενειακή τους
ευτυχία και ο μικρός Λάμπρος απέκτησε αδελ-
φούλα. Ευχόμαστε στην οικογένεια του Παναγιώτη
και της Αποστολίας να είναι καλότυχο το νέο μέλος
της οικογένειάς τους. Στους δε παππούδες και τις
γιαγιάδες που είναι τόσο πολύ ευτυχισμένοι και
χαρούμενοι με τη γέννηση της εγγονής τους να την
καμαρώνουν και να την δουν όπως επιθυμούν.

Η Σοφία Μπούνταλη θυγατέρα του συναδέλ-
φου μας Σωκράτη Μπούνταλη και ο σύζυγός της
Διονύσης απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι που
είναι ένα όμορφο και υγιέστατο αγοράκι. Το Σω-
ματείο μας ολόψυχα εύχεται στην  Σοφία και τον
Διονύση να τους ζήσει το αγοράκι τους, να το χαί-
ρονται και να το καμαρώνουν και ο μικρός νεο-
γέννητος να φέρει τη χαρά και την ευτυχία στις
οικογένειές του Διονύση και της Σοφίας.

Η Διοίκηση

Γεννήσεις

Συμπληρωματική
καταβολή�αναδρομικών

Σε συμπληρωματική καταβολή αναδρομικών
στις κατηγορίες των συνταξιούχων οι οποίοι έλα-
βαν μικρότερα ποσά, ή δεν πληρώθηκαν καθόλου,
θα προχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας έως το τέ-
λος του έτους. Πρόκειται για την ειδική περίπτωση
συνταξιούχων που πληρώθηκαν πρώτη φορά την
κύρια σύνταξή τους μετά τον Ιούνιο του 2016 αλλά
είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης έως τον
Μάιο του 2015. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι εί-
τε δεν έλαβαν αναδρομικά είτε έλαβαν μικρότερα
ποσά από αυτά που δικαιούνται. Θα λάβουν το
υπόλοιπο ποσό στη συμπληρωματική πληρωμή
που θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους, όπως δή-
λωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης.

Η Διοίκηση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι

σήμερα αντιμετωπίζουμε μία παν-
δημία χωρίς να γνωρίζουμε τις
εξελίξεις αυτής. Είμαστε υποχρε-
ωμένοι όλοι και ειδικά εμείς οι
συνταξιούχοι και που μεγάλοι στην
ηλικία είμαστε, αλλά και υποκεί-
μενα προβλήματα αντιμετωπίζου-
με, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί εφαρμόζοντας στο ακέραιο τα
μέτρα της πολιτείας. Δεν παύει
όμως σαν άνθρωποι να έχουμε και
υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει
να διεκπεραιώσουμε. 

Το Δ.Σ. του Σωματείου προσπα-
θεί να βρίσκεται κοντά σας γι’ αυτό
μέχρι σήμερα, δεν γνωρίζουμε το
αύριο, κρατάμε ανοιχτά τα γραφεία
μας εφαρμόζοντας τους κανόνες
υγιεινής για να σας παρέχουμε τις
υπηρεσίες μας στα προβλήματα
που αντιμετωπίζετε. Πρώτο μέλη-
μά μας είναι η τακτική έκδοση του
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» μέσω του οποίου
θα έχετε αντικειμενική και σωστή
ενημέρωση. Επίσης σας ενημερώ-
νουμε ότι το ημερολόγιο του Σω-

ματείου μας καθώς και η εκτύπω-
ση του ετήσιου τεύχους των πολι-
τιστικών εκδηλώσεων που δεν
γνωρίζουμε σήμερα πόσες από
αυτές θα μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν καθώς αυτό εξαρτάται
αποκλειστικά από την πορεία της
πανδημίας του Covid-19, βρίσκον-
ται στην εκτύπωση και θα διανεμη-
θούν σε όλα τα μέλη του Σωματεί-
ου μας, και όχι μόνο, από την Δευ-
τέρα 4 Ιανουαρίου 2021 από τα
γραφεία μας στον Πειραιά. Την ίδια
μέρα θα αρχίσει και η θεώρηση
των ταυτοτήτων μελών του Σωμα-
τείου. Σήμερα που υπάρχει η έξαρ-
ση της επιδημίας και μέχρι να έρ-
θει η ώρα του εμβολίου και όσοι
από εσάς δεν έχετε τη δυνατότητα
να έρθετε προσωπικά στα γραφεία
μας όταν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, ένα τηλεφώνημα αρκεί.

Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα
και να προσέχετε όλοι τον εαυτόν
σας και να θυμάστε ότι η υγεία εί-
ναι το πολυτιμότερο αγαθό και θα
πρέπει να την προσέχουμε σαν κό-
ρη οφθαλμού.             Η Διοίκηση

Κόπωση και απειθαρχία

Υ
ποχρέωση και χρέος έχουν όλες οι κυβερνήσεις να
αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη συσσωρευμένη κόπωση
των πολιτών αλλά και τη ραγδαία εξάπλωση του φο-

νικού ιού τους τελευταίους μήνες, απέναντι στην πανδημία
του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται.
Οι πολίτες έχουν κάνει τεράστιες θυσίες εδώ και 8 μήνες. Για
να αντιμετωπιστεί αυτή η κόπωση, οι αρχές θα πρέπει να
ακούσουν την κοινή γνώμη και να βρουν σε συνεργασία μαζί
της, λύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο κορωνοϊος δεν έφυγε
ποτέ από κοντά μας. Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, κά-
νει όλο και πιο αισθητή την παρουσία του. Ένα νέο δίλημμα
βασανίζει λοιπόν τις πολιτείες και τους άρχοντες όλων των
κρατών. Να λάβουν υποχρεωτικά μέτρα, ανάλογα με αυτά
που είχαν λάβει στην αρχή της πανδημίας τώρα με την έξαρ-
ση της πανδημίας ή να περιοριστούν σε ημίμετρα και συστά-
σεις, βασιζόμενοι στην ατομική ευθύνη των πολιτών;

Το συχνό πλύσιμο των χεριών, η χρήση μάσκας παντού
και η τήρηση των αποστάσεων εξακολουθούν και σήμερα να
είναι απαραίτητα. Η γενική χαλάρωση και ο εφησυχασμός
που προηγήθηκε τους προηγούμενους μήνες, λόγω καλο-
καιριού αλλά και λόγω κόπωσης και δυσπιστίας, αποδείχ-
θηκε ότι ήταν επικίνδυνη και ίσως μοιραία για την κοινωνία
μέχρι την ημέρα που το πολυπόθητο εμβόλιο καταπολέμη-
σης του ιού θα είναι γεγονός. Νεότερες έρευνες για τη με-

τάδοση του ιού έδειξαν ότι η μετάδοσή του γίνεται και μέσω
του αέρα, είναι φανερό ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά.
Στο επίκεντρο του προβληματισμού των πολιτών και επιστη-
μονικών αρχών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, βρίσκε-
ται πλέον η μάσκα και η χρήση της σε κλειστούς και ανοι-
χτούς χώρους. Μέρος της καθημερινότητας και το απαραί-
τητο αξεσουάρ. Στο όνομα της γίνονται τον τελευταίο καιρό
βίαιες αντιπαραθέσεις, συμπλοκές, ακόμη και φόνοι. Μέχρι
να βρεθεί όμως το περιβόητο εμβόλιο, και να γενικευθεί η
χρήση του, είναι ένα εξάρτημα με το οποίο πρέπει να εξοι-
κειωθούμε, για τη δική μας ασφάλεια και την ασφάλεια των
δικών μας ανθρώπων. Και τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να
γίνει εθελοντικά, γιατί υπάρχουν οι αντιδράσεις από τους αν-
τιρρησίες, η υποχρεωτική χρήση μάσκας γίνεται με τον νόμο.
Σήμερα που η διασπορά της νόσου έχει λάβει επικίνδυνες
διαστάσεις και ένας αόρατος εχθρός μας απειλεί όχι μόνο
τους ηλικιωμένους, αλλά και τους νέους, όχι μόνο τους ευ-
παθείς αλλά και τους υγιείς. Ας είμαστε σε εγρήγορση γιατί
έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο Νοέμβριο και ακόμη ένα
πιο δύσκολο Δεκέμβριο και Ιανουάριο μέχρι να βρεθεί το
εμβόλιο. Μέχρι τότε θα πρέπει όλοι να γίνουμε υπεύθυνοι
όχι μόνο για τον εαυτόν μας αλλά και για ολόκληρη την κοι-
νωνία και θα επιτευχθεί με το τρίπτυχο «Αποστάσεις – Πλύ-
σιμο χεριών – Μάσκα».

Η Διοίκηση



Κ
άθε μέρα έρχονται στην επικαιρό-
τητα τα τραγικά νέα για τους έγ-
κλειστους στα γηροκομεία τροφί-

μους οι οποίοι ενώ δεν έρχονται σε κα-
μία επικοινωνία με τον έξω κόσμο πα-
ρά μόνο από το προσωπικό της κάθε
μονάδας τα κρούσματα του κορωνοϊού
είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια
και όλα αυτά συμβαίνουν τώρα με το
νέο κύμα του ιού. 

Στην αρχή της πανδημίας ενώ στη
χώρα μας δεν είχαμε κανένα κρούσμα
οι πληροφορίες που έρχονταν από όλα

τα κράτη της Ευρώπης και όχι μόνο
ήταν σοκαριστικές καθώς οι τρόφιμοι
των οίκων ευγηρίας πέθαιναν αβοήθη-
τοι κατά χιλιάδες καθώς όλη η φροντί-
δα των υγειονομικών αρχών ήταν
στραμμένη προς τις νεότερες ηλικίες.
Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ερχό-
ταν και η δική μας σειρά. Δυστυχώς
όμως διαψευστήκαμε καθώς με το
δεύτερο κύμα της πανδημίας ήρθε και
η σειρά των γηροκομείων της χώρας
μας να πληρώσουν το τίμημα του
Covid-19 με εκατόμβες θυμάτων σε

όλη την επικράτεια, δεν το χωρά ο νους
μας να φανταστούμε ότι υπήρξε μει-
ωμένη φροντίδα για τα άτομα της τρίτης
ηλικίας που είναι κλεισμένα σε ένα γη-
ροκομείο να θεωρούνται βάρος για την
πολιτεία και τα άφησαν στην τύχη τους.
Πάντως δεν υπήρξε η προσοχή που
έπρεπε. Επιβάλλεται η πολιτεία να δεί-
ξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να μην
πεθαίνουν αβοήθητοι οι τρόφιμοι των
οίκων ευγηρίας.

Η Διοίκηση
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Γάμοι

Η Μαρία Μαντά θυγατέρα του συνα-
δέλφου μας Μιχάλη Μαντά ενώθηκε με
τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της
καρδιάς της Γεώργιο Σορολή. Ο Γιώργος
και η Μαρία ενώπιον θεού και ανθρώπων
έδωσαν υπόσχεση ότι θα έχουν παντοτι-
νή αγάπη και ομόνοια στη νέα πορεία που
χάραξαν στη ζωή τους. Η υπόσχεση αυτή
δόθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Φιλίπ-
που στην Νίκαια στις 18 Οκτωβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-
τείου μας, εύχεται στο νιόπαντρο ζευγάρι
βίον ανθόσπαρτον και ζωήν ανέφελον. Η
στοργή του ενός προς τον άλλον καθώς
η αγάπη και η ομόνοια να βασιλεύουν
στο νέο σπιτικό τους. Ο έγγαμος βίος
τους να είναι ανέφελος με καλούς απο-
γόνους. Στους δε γονείς των νεονύμφων
ευχόμαστε να τους χαίρονται και εγγόνια
να καμαρώσουν.

Η Διοίκηση

Γάμος

Η16η Σεπτεμβρίου 1904 είναι μία ση-
μαντική ημέρα για την ιστορία του
Σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιεύς

καθώς από την ημέρα αυτή έπαψε να εί-
ναι ατμοκίνητος και έγινε ηλεκτροκίνητος.
Ο ηλεκτροκίνητος σιδηρόδρομος άρχισε
να λειτουργεί στις      16 Σεπτεμβρίου 1904,
παρά τους αρχικούς φόβους και τους δι-
σταγμούς που υπήρχαν για το άγνωστο
καθώς ο ηλεκτρισμός ήταν κάτι το και-
νούριο και ο λαός ήταν απληροφόρητος
από το ένα μέρος και από το άλλο μέρος
φόβιζε το νεαρό της ηλικίας του τότε Δι-
ευθυντού ο οποίος μόλις είχε αναλάβει τα
ηνία του νέου φορά και αυτός ήταν ο Αλέ-
ξανδρος Βλάγκαλης στην ηλικία των 31
ετών, όλα αυτά προκαλούσαν κάποιους
δισταγμούς όχι μόνο στο επιβατικό κοινό
αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας. Όμως όλοι οι δισταγμοί απο-
δείχθηκαν αβάσιμοι, καθώς ο μεγάλος

οραματιστής και δεν είναι υπερβολή να
πούμε ότι σ’ αυτόν οφείλεται κατά μεγάλο
μέρος η εξέλιξη των Ηλεκτρικών Σιδηρο-
δρόμων ήταν ο Αλέξανδρος Βλάγκαλης.
Παραθέτουμε για τον αναγνώστη ένα μι-
κρό σχόλιο του τύπου των πρώτων ημε-
ρών της ηλεκτροκίνησης των ΣΑΠ για να
είναι ενήμερος για το κλίμα που επικρα-
τούσε τις πρώτες ημέρες της μετατροπής
από την ατμοκίνηση στην ηλεκτροκίνηση
των ΣΑΠ όπως τα γράφει στην εφημερίδα
«Αθήναι» με το χρονογράφημά του ο Γρη-
γόρης Ξενόπουλος με τον τίτλο «Παράξε-
νη Ζωή. Δια τον φόβο των Αθηναίων».

«Ανύποπτοι οι κεχηναίοι, οι κύπτοντες
αυτάς τας ημέρας από το κιγκλίδωμα του
παρά την Ομόνοιαν σιδηροδρομικού
σταθμού, παρίστανται εις μίαν στιγμήν του
Αθηναϊκού πολιτισμού, παράδοξον και
χαρακτηριστικήν.

Δύο αμαξοστοιχίαι συναντώνται κάτω
εις το υπόγειον. Η μία είναι η παλαιά, η
ατμήλατος. Η άλλη είναι η νέα, η ηλεκτρι-
κή. Κι όταν η μία έρχεται, η άλλη φεύγει.
Δια μίαν στιγμήν ο ατμός συμπίπτει με τον
ηλεκτρισμόν. Δια μίαν στιγμήν αποχαιρε-
τώνται. Εις μίαν στιγμήν αποχωρίζονται.

Δια τον φόβον των Αθηναίων, η Εταιρεία
διατηρεί ακόμη και τας δύο αμαξοστοιχίας.
Η μία είναι δια τους συντηρητικούς, δια
τους μισονεϊστάς, δια τους δειλούς και τους
φιλήσυχους. Η άλλη είναι δια τους νεωτε-
ριστάς και τους τολμηρούς, δια τους έχον-
τας την γενναιότητα ν’ αψηφούν τους κιν-
δύνους του νέου. Δια μίαν στιγμήν αποχαι-
ρετώνται. Εις μίαν στιγμήν αποχωρίζονται.

Το θέαμα είναι σπάνιον και ενδιαφέ-
ρον. Οφείλεται εις μερικάς περιπτώσεις,
και βέβαια δεν θα διαρκέση πολύ. Ολίγας
ημέρας ακόμη, και το ένα ρεύμα απορρο-
φά το άλλο, η μία αμαξοστοιχία χωνεύει

την άλλην, ο ηλεκτρισμός νικά τον ατμόν.
Και οι κύπτοντες από το κιγκλίδωμα του
σταθμού, θα βλέπουν εις το εξής μίαν δύ-
ναμιν, ένα σύστημα, μόνον ένα Θεόν. Η
πάλη μεταξύ του παλαιού και του νέου,
του ερχομένου και του απερχομένου, του
παρελθόντος και του μέλλοντος, δεν θα
φαίνεται πλέον εντοπισμένη εκεί κάτω,
εις το ίδιον σημείον, εις την ιδίαν στιγμήν.
Και θα είναι ανάγκη να την αναζητήση η
φαντασία εις τα διάφορα σημεία τόπου
και χρόνου, εις όλην την επιφάνειαν αυ-
τής της χώρας και εις όλην της την ιστο-
ρίαν όπου παρόμοιοι αγώνες, μεταξύ πα-
λαιών και νέων, λανθάνοντες ή απτοί,
νοητοί ή ορατοί, εσημείωσαν κατά τα τε-
λευταία έτη την θριαμβευτικήν πορείαν
προς την πρόοδον και τον πολιτισμόν».

ΓΡ. Ξ»
(Γρ. Ξενόπουλος)

Η Διοίκηση

16 Σεπτεμβρίου 1904 – 16 Σεπτεμβρίου 2020

η λ ε κ τ ρ ο κ ί ν η σ η ς
συνεχούς προσφοράς των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑΣΥ
στο επιβατικό κοινό της Αττικής

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

Ανθή Σταυρούλα: Θυγατέρα του συ-
ναδέλφου μας Βαγγέλη Ανθή.

Νταβαρίνου Γαρυφαλλίτσα: Θυγατέρα
της συνταξιούχου μας Αικατερίνης Ντα-
βαρίνου.

Βλασερού Λουκία: Θυγατέρα του συ-
ναδέλφου μας Στέφανου Βλασερού.

Πατρινέλη Σταυρούλα-Κανέλλα: Θυ-
γατέρα του συναδέλφου μας Παναγιώτη
Πατρινέλη.

Μαντά Μαρία: Θυγατέρα του συναδέλ-
φου μας Μιχάλη Μαντά.

Η Διοίκηση

Συναγερμός για τα κρούσματα του Covid-19 

στα γηροκομεία

Σας κάνουμε γνωστό ότι όσοι συνάδελφοι είχαν συμμετάσχει στις αγωγές του
2019 για τις περικοπές των συντάξεών μας κύριων, επικουρικών και δώρων έχουν
υποχρέωση να αποδώσουν το ποσοστό της αμοιβής του κάθε δικηγόρου με τον οποίο
συνεργάσθηκαν. Το ποσοστό για το δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται
το Σωματείο μας είναι 4% +24% Φ.Π.Α. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες που πήραν αναδρομικά της κύριας σύνταξης για τον 11μηνο Ιούνιος 2015-
Μάιος 2016 και συμμετείχαν στις αγωγές να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους
για τρόπο απόδοσης της αμοιβής των.

Το Δικηγορικό Γραφείο του Λουκά Αποστολίδη έστειλε επιστολή για το θέμα αυτό
στο Σωματείο μας με την οποία μας ενημερώνει σχετικά. Σας κάνουμε δε γνωστό ότι
οι αγωγές μας συνεχίζονται για τις επικουρικές συντάξεις και για τα δώρα. Πέρα δε
από αυτό όπως σας ενημερώνουμε σε άλλη στήλη του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» το Σωματείο
μας έκανε αίτηση αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αποφάσεως
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας για τη μη χορήγηση αναδρομικών στις
επικουρικές συντάξεις και τα δώρα για όλους τους συναδέλφους. Μη μας ζητάτε
όμως να σας απαντήσουμε στο θέμα που προέκυψε με την αμοιβή των δικηγόρων
από αυτούς που συμμετείχαν στις αγωγές να δίνουν αμοιβή στους δικηγόρους και
αυτοί που δεν συμμετείχαν να παίρνουν καθαρά στη τσέπη τους όλα τα αναδρομικά.
Έτσι είναι η κοινωνία την οποία ζούμε, δεν αλλάζει. Άλλο σχόλιο ουδέν.

Η Διοίκηση

Υποχρεώσεις�προς�τους�Δικηγόρους�



Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εργαζομένων και
εργοδοτών, εξήγγειλε από την Θεσσαλονίκη ο Πρωθυ-
πουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτηριστικά δήλω-
σε ότι ο εργαζόμενος με τη μείωση των ασφαλιστικών του
εισφορών θα έχει ετήσιο όφελος 158 ευρώ κατά μέσο όρο,
ο δε εργοδότης 301 ευρώ. Θετικό είναι το μέτρο για τον
εργοδότη αρνητικό όμως για τον εργαζόμενο γιατί ενώ
βλέπει το τυρί δεν βλέπει ή δεν θέλει να βλέπει τη φάκα
στην οποία θα πιαστεί όταν θα έρθει η ώρα της συνταξιο-
δότησης και θα βρεθεί μπροστά στα άδεια ταμεία. 

Είναι γεγονός σήμερα με την ανεργία που μαστίζει τη
χώρα μας, με τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και με
την επιπλέον επιφανειακή αύξηση του μισθού του εργα-
ζόμενου από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών η
σύνταξή του όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθεί θα
είναι ένα απλό φιλοδώρημα. Ασφαλώς για τους εργοδότες
είναι θετικό το θέμα γιατί χωρίς να δώσουν αύξηση μισθού
στον εργαζόμενο θα έχουν διπλό όφελος καθώς και ο ερ-
γαζόμενος θα ωφεληθεί ελάχιστα βέβαια αλλά και οι ερ-
γοδότες θα έχουν διπλό όφελος. Είναι η ώρα οι συνδικα-
λιστικές οργανώσεις των εργαζομένων να εξετάσουν το
θέμα τώρα που έχουν τη δύναμη να αντιδράσουν στα χέρια
τους γιατί το αύριο θα είναι πολύ αργά. Η Διοίκηση

Έπρεπε να έρθει στη χώρα
μας η υγειονομική πανδη-
μία του Covid-19 για να φα-

νεί η διαχρονική γύμνια που
υπάρχει στο Υπουργείο Μεταφο-
ρών στα μαζικά μέσα μεταφοράς
από ελλείψεις σε προσωπικό και
σε τροχαίο υλικό. Ασφαλώς οι
παθογένειες των μέσων μαζικής
μεταφοράς και οι απαράδεκτες
εικόνες συνωστισμού που πα-
ρουσιάζονται σήμερα που η παν-
δημία είναι σε μεγάλη έξαρση δεν
εμφανίστηκαν από το πουθενά.
Το πρόβλημα είναι διαχρονικό,
όλοι το έβλεπαν και το βλέπουν
αλλά κανείς δεν το άγγιζε και ού-
τε το αγγίζει, όλοι το προσπερ-
νούν και αφήνουν τον επόμενο να
βγάλει το φίδι από την τρύπα.
Όμως σήμερα με την πανδημία
που έχει ενσκήψει όχι μόνο στη
χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη
την υφήλιο και που καθημερινά
έχουμε επισκέπτες από παντού
χωρίς να γνωρίζουμε τα προβλή-
ματα υγείας που αντιμετώπιζαν
στη χώρα τους  αλλά και τα εκα-
τομμύρια αυτών που χρησιμοποι-

ούν καθημερινά τα μαζικά μέσα
μεταφοράς γίνονται μία μάζα κά-
θε φορά που μπαίνουν σε ένα
όχημα για να πάνε στην εργασία
τους καθώς και την επιστροφή
στο σπίτι τους, είναι απαραίτητο
να υπάρχουν αστικά μεταφορικά
μέσα που να πληρούν τους όρους
μίας σωστής και υγιεινής μετα-
φοράς αυτών που κάνουν χρήση

των μαζικών μεταφορικών μέ-
σων. Δυστυχώς όμως όλα τα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς ειδικά στο
λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν
γίνει μία υγειονομική βόμβα χω-
ρίς να γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
τι καταστροφή θα επιφέρει στην
κοινωνία όταν εκραγεί. 

Χρειάζονται άμεσα μέτρα σή-
μερα, γιατί το αύριο θα είναι πολύ

αργά και δεν είναι μέτρα οι ταμ-
πέλες που έχουν βάλει στα οχή-
ματα (τρόλεϊ-λεωφορεία-τραμ-
μετρό) που δεν επιτρέπουν να κά-
θονται οι επιβάτες σε ορισμένες
θέσεις. Δεν χρειάζεται να έχει κα-
νείς πολύ μυαλό για να καταλάβει
σε τι μας προστατεύει η ταμπέλα
τη μη χρήσης του καθίσματος, τη
στιγμή που στο όχημα βρίσκονται
επιβάτες και πάνω από το όριο
χωρητικότητας του οχήματος. Κα-
λή είναι η μάσκα αλλά αναλογί-
στηκαν οι λεγόμενοι υπεύθυνοι
πόσο θα σε προστατέψει ειδικά
τώρα τους χειμερινούς μήνες η
μάσκα μέσα σε ένα υπερπλήρες
όχημα με κλειστά παράθυρα; 

Σήμερα είναι προφανές ότι
χρειάζονται άμεση πύκνωση
δρομολογίων, προσλήψεις προ-
σωπικού, ανανέωση του μεταφο-
ρικού στόλου. Το πώς και πότε θα
γίνουν αυτά ασφαλώς είναι στις
άμεσες υποχρεώσεις των αρμο-
δίων οργάνων. Εμείς αν επιζή-
σουμε της πανδημίας θα τους
κρίνουμε δια του αποτελέσματος.

Η Διοίκηση
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Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας
μέχρι σήμερα 5 συνάδελφοι αποχώρησαν από την ερ-
γασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συν-
τάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

Τζώρτζης Αθανάσιος: Ηλεκτρονικός

Πάτσης Παναγιώτης: Ηλεκτρονικός

Σπηλιάδης Κωνσταντίνος: 
Τεχνίτης Λεωφορείων

Ραχούτης Δημήτριος: 
Επιθεωρητής Εκμετάλλευσης

Παπασπύρος Στυλιανός: Συλλέκτης

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

Νέοι Συνταξιούχοι

ΣτελεχωΣη
της�Υγειονομικής�Υπηρεσίας
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες που
έχουμε καταβάλει μέχρι σήμερα με διαδοχικές επι-
στολές και συναντήσεις που έχουμε κάνει μέχρι σή-
μερα με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε
ένα θετικό αποτέλεσμα για τη συμπλήρωση της Υγει-
ονομικής Υπηρεσίας έστω και με έναν γιατρό. Οι προ-
σπάθειές μας θα συνεχιστούν όμως, στην προσπά-
θειά μας αυτή πέρα από το να δει το θέμα θετικά η
Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. θα θέλαμε και τη συμπα-
ράσταση των εργαζομένων του χώρου καθώς το θέμα
αφορά και τους εργαζόμενους και όχι μόνο τους συν-
ταξιούχους. Η Διοίκηση

Χορήγηση
αναδρομικών

Στις 23 και 26 Οκτωβρίου μαζί με τη σύνταξη του
μηνός Νοεμβρίου χορηγήθηκαν στους δικαιού-
χους συναδέλφους τα αναδρομικά από τις παρα-

κρατηθείσες κύριες συντάξεις με τους νόμους 4051/2012
και 4093/2012. Τα αναδρομικά αφορούν 11 μήνες από
τον Ιούνιο του 2015 που εκδόθηκε η απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας το οποίο στην Ολομέλειά του
αποφάσισε ότι όλες οι μειώσεις των συντάξεών μας που
έγιναν το 2012 με τους νόμους 4051 και 4093 είναι πα-
ράνομες και θα πρέπει να αποδοθούν στους δικαιούχους
μέχρι τον Μάιο του 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος
4387/2016 που έκρινε νόμιμες τις περικοπές. Αυτό το
κενό των 11 μηνών υποχρεώθηκε μετά από αλλεπάλλη-
λες αποφάσεις του ΣτΕ να υλοποιήσει το Υπουργείο Ερ-
γασίας και μάλιστα χωρίς τα αναδρομικά της επικουρι-
κής σύνταξης και των δώρων στα οποία θα είχαν να λαμ-
βάνουν επιστροφή χρημάτων όλοι οι συνταξιούχοι. Το
Σωματείο μας συνεχίζει τις αγωγές για τους συναδέλ-
φους μας που είχαν συμμετάσχει στις αγωγές του 2019,
για να καλύψει δε όλα τα μέλη του Σωματείου μας απο-
φάσισε να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο
της Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργού Ερ-
γασίας για τη μη χορήγηση αναδρομικών για τις επικου-
ρικές συντάξεις και των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα
και επιδόματος αδείας, που αφορά όλους τους συνταξι-
ούχους του χώρου μας.                                Η Διοίκηση

Επανυπολογισμός 
των Συντάξεων

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε
ότι ο e-ΕΦΚΑ προχωράει άμεσα στον επανυπολογι-
σμό των συντάξεων και όπως μας ενημέρωσε τηλε-
φωνικά η Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων κα.
Αργυρώ Πίκουλα ευελπιστεί ότι μέχρι τέλους του
έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των
συντάξεων του ταμείου μας. Για ό,τι νεότερο υπάρξει
θα έχετε άμεση ενημέρωση.

Η Διοίκηση

Με ελπίδα και αισιοδοξία 
ας υποδεχτούμε σε λίγο τον ερχομό του νέου έτους

Ενώ ο πλανήτης Γη συνεχίζει ακούραστα
το ουράνιο ταξίδι του στο άπειρο και την
αιωνιότητα, οι νοήμονες κάτοικοί του, οι

άνθρωποι, με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου
της περιφοράς, περί τον Ήλιο, οργανώνουν
γιορτές υποδοχής, φαντασμαγορικά θεάματα
και χρωματίζουν τον ουρανό με πολύχρωμα
και φανταχτερά πυροτεχνήματα. Καθώς εκ-
πνέει η 31η Δεκεμβρίου και ανατέλλει η 1η Ια-
νουαρίου και σε κάθε γωνιά του πλανήτη συν-
τελείται η αλλαγή του έτους, ο χρόνος παγώ-
νει στο μηδέν και όλοι υποδέχονται το νέο
έτος, ξεκινούν το νέο ταξίδι της περιφοράς
υπό τις θριαμβευτικές ιαχές και τις φαντα-
σμαγορικές θεαματικές εκδηλώσεις. Ακόμα
και τώρα, σε εποχές κρίσης όχι μόνο οικονο-
μικής αλλά και υγειονομικής και παρά τις τε-
ράστιες αλλαγές που έχουν συμβεί στις τοπι-
κές κοινωνίες, στα ήθη και τα έθιμα του κό-
σμου, οι γιορτές αυτές εξακολουθούν να είναι
σημαντικά γεγονότα με την κοινή συμμετοχή
και με τη συλλογική δουλειά για την ετοιμασία

τους. Κατά καλή συγκυρία, ή κατά ευτυχή αν-
θρώπινη προνοητικότητα, το τέλος αυτού και
κάθε χρόνου συνοδεύεται από μεγάλες γιορ-
τές, που αλλάζουν το κλίμα και την ατμόσφαι-
ρα και δίνουν έστω και προσωρινή διαφυγή
από τη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα.
Γιορτές θρησκευτικού περιεχομένου και κοι-
νωνικού, πολιτιστικού και παραδοσιακού χα-
ρακτήρα. Η κορυφαία γιορτή των Χριστουγέν-
νων και η μοναδική, κοινωνική και παραδο-
σιακή γιορτή της Πρωτοχρονιάς και του Αϊ
Βασίλη. Γιατί οι γιορτές σταματούν την κατή-
φεια, μεταθέτουν τη θλιβερή και καταπιεστική
πραγματικότητα, προσφέρουν χαρά, αγαλλία-
ση και ευτυχία και αλλάζουν τον ψυχικό προ-
σανατολισμό του κόσμου.

Εκείνες τις στιγμές της υποδοχής και της
συνάντησης, κι ενώ τα πολύχρωμα και φαντα-
χτερά πυροτεχνήματα φωτίζουν τους ουρα-
νούς όλου του κόσμου, δίνεται η ευκαιρία στον
κόσμο, στους ανθρώπους, να ξεχνούν για λίγο
τα προβλήματά τους και να παραχωρούν χώρο

και έδαφος στην ελπίδα και να αισιοδοξούν
για ένα καλύτερο αύριο.

Η αλλαγή του χρόνου, συνιστά ένα νέο ξε-
κίνημα και γεννά από μόνη της την ελπίδα.
Και η ελπίδα φωτίζει τη ζωή. Η ελπίδα τρέφει
με αισιοδοξία τη ζωή. Γιατί η ελπίδα συντηρεί
την ίδια τη ζωή. Η ελπίδα αποτελεί αυτό τούτο
το νέκταρ της ζωής. Η ελπίδα φωτίζει τον
δρόμο μας και τον προορισμό μας, σαν τα
αστέρια, που είναι καρφωμένα ψηλά στον ου-
ρανό και μας φωτίζουν τη νύχτα και μας δεί-
χνουν τον δρόμο. Ας κοιτάξουμε ψηλά, ίσως
βρούμε και εμείς το δικό μας φωτεινό αστέρι,
που θα μας οδηγήσει στα οράματά μας, στους
στόχους μας, στα όνειρά μας. Κι αν το μπο-
ρούμε, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς
το φωτεινό αστέρι, που θα φωτίζει και θα
οδηγεί τον δρόμο και τη ζωή των άλλων. Ας
είναι για όλους το νέο έτος, έτος ελπίδας, αι-
σιοδοξίας, προόδου και δημιουργίας. 

Ο Εκδότης

Μ α ζ ι κ ά  Μ έ σ α  Μ ε τ α φ ο ρ ά ς

Μειώσεις Ασφαλιστικών Εισφορών

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, το θέμα της μετακίνησή μας με
τα μαζικά μεταφορικά μέσα δεν έληξε υπάρχει μία ατονία του θέ-
ματος αυτού όχι εκ μέρους μας αλλά εκ μέρους της πολιτείας που
εν μέρει έχει κάποιο δίκιο καθώς από την τελευταία μας συνάντη-
ση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Μεταφορών μεσολάβησαν πολλά
γεγονότα και έτσι δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα ο χρόνος για νέες
διαβουλεύσεις με τους αρμοδίους. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ομα-
λοποιηθεί η κατάσταση με τα σοβαρά θέματα που τους απασχο-
λούν λόγω της πανδημίας οπότε θα τους δοθεί η ευκαιρία για να
επαναφέρουμε στην επικαιρότητα το θέμα αυτό που μας απασχο-
λεί από πολλές πλευρές και όχι μόνο από την οικονομική πλευρά
και δεν θα πάψει να είναι στις άμεσες δραστηριότητές μας μέχρι
να βρούμε τη λύση του προβλήματος. Για κάθε εξέλιξη θα σας
κρατάμε ενήμερους. Η Διοίκηση

Όσον αφορά τα αναδρομικά των
κληρονόμων μετά την καταβο-
λή των αναδρομικών της κυ-

ρίας σύνταξης που έγιναν στις 23 και
26 Οκτωβρίου στους δικαιούχους με
τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου,
υπάρχει σε εκκρεμότητα η καταβολή
των αναδρομικών στους δικαιούχους
κληρονόμους από τις 173.000 περί-
που θανόντες συνταξιούχους. 

Αιτήσεις για την απονομή των
αναδρομικών θα πρέπει να υποβάλ-
λουν οι νόμιμοι κληρονόμοι συνταξι-
ούχων που ήταν εν ζωή ολόκληρο το
11μηνο που μεσολαβεί από 11-6-2015
έως και 12-5-2016 και απεβίωσαν
μετά τις 12 Ιουνίου 2016. Οι κληρονό-
μοι θα λάβουν τα αναδρομικά που
αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε
ο θανών με τους νόμους 4051/2012
και 4093/2012. Εάν ο θανών δεν είχε
περικοπές με τους δύο αυτούς νό-
μους καθώς θα είχε ποσό σύνταξης

κάτω των χιλίων ευρώ, ο κληρονόμος
δεν έχει να λαμβάνει αναδρομικά. 

Με αίτηση σε ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του e-ΕΦΚΑ που πρόκειται
να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου,
όπως μας ενημέρωσαν οι ειδικοί, θα
χορηγηθούν τα αναδρομικά στους
δικαιούχους κληρονόμους. Σύμφω-
να με το Υπουργείο Εργασίας, η αί-
τηση θα συνοδεύεται από ηλεκτρο-
νική υπεύθυνη δήλωση, προκειμέ-
νου ο καθένας να παίρνει την ευθύνη
όσων δηλώνει. Όλη η διαδικασία θα
γίνει ηλεκτρονικά και χωρίς καμία
αυτοπρόσωπη παρουσία. Να σημει-
ωθεί ότι αν ο συνταξιούχος είχε απο-
βιώσει πριν από τον Ιούνιο του 2015
και η σύνταξή του είχε ήδη μεταβι-
βαστεί μέχρι τις 11 Ιουνίου 2015 στη
χήρα ή τον χήρο σύζυγο, τότε δεν
υπάρχει θέμα κληρονομικού δικαιώ-
ματος επί των αναδρομικών.

Η Διοίκηση

Οι κληρονόμοι των αναδρομικών

Μετακινήσεις με τα Μαζικά Μεταφορικά Μέσα



Στη λειτουργία των μέσω μαζικής μεταφοράς,
πέραν των εμφανών στελεχών, κυρίως οδη-
γών παλαιότερα και εισπράκτορα υπάρχει και

μία ομάδα πληθώρα άλλων τεχνικών που προετοιμά-
ζουν τα οχήματα. Τα επιθεωρούν κάθε φορά μετά την
ημερήσια λειτουργία τους. Επιθεωρούν τα μηχανικά
μέρη, αναζητούν και διορθώνουν φθορές, καθαρίζουν,
λιπαίνουν και γενικώς περνούν τα οχήματα, τραίνα,
βαγόνια, λεωφορεία από λεπτομερή και εμπεριστατω-
μένη εξέταση. Ώστε υπεύθυνα και αξιόπιστα να παρα-
δίδονται κάθε πρωί στη βάρδια τους προς εκτέλεση
της σπουδαίας κοινωνικής αποστολής τους.

Ακόμη υπάρχουν οι ρυθμιστές κυκλοφορίας σπου-
δαίοι κι αυτοί για την καλή, ομαλή και ασφαλή κυκλο-
φορία, συρμών, τραμ, λεωφορείων.

Όλοι αυτοί εργάζονται υπεύθυνα, έμπειρα, ευσυνεί-
δητα και χωρίς τη συνδυασμένη αρμονική εργασία
τους, το έργο των μέσων συγκοινωνίας θα ‘ταν αδύ-
νατο να επιτύχει.

Όμως επειδή δεν φαίνονται, δεν παρουσιάζονται
στο προσκήνιο, στερούνται ίσως της κοινής αναγνώ-
ρισης και είναι θα λέγαμε είδος αφανών ηρώων, της
καθημερινής βιοπάλης.

Τα κριτήριά μας γι’ όλους αυτούς τους υπέροχους
ανθρώπους είναι απόρροια της καθημερινής μας κοι-
νωνικής ανισότητας. Είναι λοιπόν σφαλερά και ανε-
παρκή. Γι’ αυτούς έχουμε μέτριες και τετριμμένες
απόψεις.

Το θέμα σήμερα μου επιβλήθηκε από τη γεμάτη ζή-
λο αλλά και αυταπάρνηση που παρατηρήθηκε από τον
τεχνικό (Περαματιώτη) Ευάγγελο Δημητράκο σε μία
προσπάθεια εξωτερικής (εκτός συνεργείου) δουλειάς
του, που αξίζει να αναφερθεί για την παραδειγματική

και εξαίρετη ωφέλειά της. Το πιο βασικό δε είναι ότι
δεν περίμενε και ούτε θέλησε έγκριση ούτε επαίνους,
αλλά ζήτησε και εξέφρασε την αγάπη του στην εργασία
του και την ένταση της θελήσεως του στη λύση ενός
τεχνικού προβλήματος.

Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις φίλοι μου η χάρης του
Θεού προσφέρει τη δύναμη, την ελλείπουσα χειρονα-
κτική και νοητική και δίδει τη λύση και ιδού πως;

Το λεωφορείο των ΗΣΑΠ βαρύ και φορτωμένο –
Βόλβο Β540 καλοκαίρι του 1999, είχε σταματήσει στην
ανηφοριά της λεωφόρου Βρυώνη στον Πειραιά.

Ο αέρας των φρένων είχε μπλοκάρει τους πίσω τρο-
χούς που μένανε ασάλευτοι υπέρ φρεναρισμένοι.

Ο οδηγός, κατέβασε τους επιβάτες και ζήτησε από
το τεχνικό συνεργείο των ΗΣΑΠ βοήθεια.

Κατέφθασε ο Βαγγέλης επικεφαλής συνεργείου και
αφού εξέτασε την όλη κατάσταση του οχήματος, έκανε
το σταυρό του ενώ συγχρόνως από μακρά ακούστηκε
γλυκός ήχος της καμπάνας του Εσπερινού της Ζωο-
δόχου Πηγής.

- Να ζητήσουμε ρυμούλκα Βαγγέλη, είπε ο οδηγός
και συμπλήρωσε. Άμα λύσουμε το φρένο μπορεί το
όχημα να φύγει προς τα κάτω και τότε αλλοίμονο.

Ο Βαγγέλης ψύχραιμα και με δύναμη εμπιστοσύνης
που του ‘χε μεγαλώσει και τ’ άκουσμα της καμπάνας
τον καθησύχασε.

- Όχι Γιώργο. Το όχημα μένα πέταγμα της μηχανής
αντισταθμίζει το βάρος του, ενώ συγχρόνως λύνεται
το φρένο.

- Μα είναι επικίνδυνο, γιατί να το ρισκάρουμε;
- Δεν έχεις δίκιο, όλα θα πάνε καλά, με τη βοήθεια

του Θεού. Δεν άκουσες και την καμπάνα της εκκλη-
σίας. Σημάδι ευνοϊκό για μας.

- Αυτήν καμπάνα την άκουσα, αλλά για ποιον κτυ-
πάει δεν ξέρω.

- Άσε, το παίρνω επάνω μου. Θα οδηγήσω εγώ. εί-
ναι λεπτή η μανούβρα και θέλει ψυχραιμία και χέρι
σταθερό.

Μπήκε αποφασισμένα, κάθισε στο βολάν, έκανε τον
σταυρό του και πράγματι με θαυμάσιο τρόπο, το λεω-
φορείο κάνοντας ένα τίναγμα σαν να ξαφνιάστηκε πή-
ρε τ’ ανήφορο και σιγά-σιγά ΧΩΡΙΣ αέρα κατάφερε να
το οδηγήσει στο υπόστεγο των ΗΣΑΠ.

- Ο Γιώργος οδηγός και οι άλλοι τεχνικοί εξέφρα-
σαν τον έπαινο τους για την επιτυχή του προσπάθεια.

Όμως τα λεπτά της αγωνίας είχαν μείνει ανεξίτηλα
στη σκέψη του.

Τα λεπτά αυτά, ο χρόνος λίγος ή πολύς στο λεωφορείο
της εταιρείας, στο δικό του λεωφορείο, που η μυρουδιά
τους έτσι νόμιζε ο Βαγγέλης – άφηνε βαθιά αχνάρια στη
μνήμη της ψυχής του. Πάντα πάνω στην εργασία του
ένιωθε πως ήταν έτοιμος για τη δουλειά του, βρισκόταν
στο ζενίθ της αποστολής του, αδιάφορο αν οι έξω συν-
θήκες ήταν ευνοϊκές ή αντίξοες, όπως τότε.

Αυτό που μετρούσε για τον Βαγγέλη είναι ότι έκανε
ότι και απ’ αυτό που έπραττε εκείνο που μπορούσε.

Κι ύστερα ότι και να συμβεί είσαι προετοιμασμένος

και τυχερός έλεγε. Δική του είναι η δουλειά, η ενέρ-
γεια, η πράξη, όχι το λεωφορείο, το κουφάρι τ’ άψυχο
που ανήκει στην εταιρεία των ΗΣΑΠ, που δεν είναι πα-
ρούσα.

Ποιος νοιάζεται γι’ αυτήν, μια ιδέα είναι γι’ άλλους,
έτσι γι’ άλλους είναι αλλιώς. Εσύ όμως είσαι παρών,
ενεργείς και διατάζεις τα γεγονότα αναγκάζεις το πρό-
βλημα να βρει λύση. Κι αυτό είναι ζωή, χαρά, δημι-
ουργία. Καρφώνεις τον χρόνο στα τοποσημεία της θέ-
λησής σου και γίνεται σύμμαχος και πάει μαζί σου. Κι
ο Θεός ευλογεί και δίνει την επιτυχία.

Η εργασία μας μοιάζει σαν επιθετική προσπάθεια
και περιπολία στα νερά του προβλήματος.

Αν δεν νιώθεις μέσα σου να σε πλημμυρίζει το αί-
σθημα κάποια αθέατης επαφής με το πρόβλημα πούνε
το πρώτο βήμα της επιτυχίας, της λύσης, μην προχω-
ράς.

- Εσύ ρε Βαγγέλη έτσι ένοιωθες; Γι’ αυτό πήγες από
κάτω με κίνδυνο να λασκάρει το φρένο και να γίνει το
κακό;

- Μην σε απορροφάει ο κίνδυνος που ξετυλίγεται
αργά και σε κουράζει χωρίς να μπορεί να δώσει λύση.

Σ’ όλες τις προσπάθειες σου να μην σταματάει η
σκέψη σου. Γιατί η σκέψη λύνει το πρόβλημα και η
σκέψη είναι η ζωή του ανθρώπου.

- Ναι αλλά αν το πρόβλημα δεν λύνεται;
- Που το ξέρεις, μη το νομίζεις! Δεν είναι τούτο δική

σου δουλειά.
- Επιμένω, πως θα ‘πρεπε να φωνάξουμε ρυμούλκα.
- Φώναξες, ειδοποίησες το τεχνικό τμήμα, ήλθα εγώ

και αυτό στου φθάνει. Αγωνίστηκα όχι μόνος μου αλλά
πρώτα με τη βοήθεια του Θεού, σταθερά και επίμονα
μέχρι που ανάγκασα το πρόβλημα να δώσει λύση. Δεν
έχε σημασία ποιος είσαι ή αν είσαι ένας ή πολλοί. Ση-
μασία έχει, να σκέπτεσαι, να λύσεις το πρόβλημα.

-Έστω και τι σου ‘μεινε, εκτός από τις ευχαριστίες
και το μπράβο το δικό μου και των συναδέλφων;

- Μου ‘μεινε κάτι περισσότερο, κάτι σπουδαιότερο,
αυτό.

- Ποιο αυτό;
- Αυτό, ότι μπόρεσα σήμερα να ξεφύγω από το μέ-

τρο. Αυτό θα θυμάμαι. Αυτό που εντυπωσιάζει τους
γύρω μας. Άλλους, πρόσκαιρα, άλλους πιο βαθιά, δη-
λαδή ότι άγγιξα τις οριακές περιπτώσεις.

- Θες να πεις ότι αυτό είναι ηρωισμός, εργασιακός
έστω.

- Όχι δεν θα το ‘λεγα, δεν το πάω τόσο ψηλά, απλοί
άνθρωποι είμαστε. Θα το ‘λεγα όμως δημιουργία, θε-
τικής προσφορά της ζωής.

- Μπορεί να ‘χεις δίκιο, αλλά ποιος μιλάει γι’ αυτά;
-Δεν ξέρω κι ούτε μ’ απασχολεί. Ξέρω μόνο ότι αυτά

αποτελούν τις κορυφαίες στιγμές της ζωής μας, το
διάβα μας σ’ αυτό τον κόσμο και χωρίς αυτά δεν θα
μπορούσαμε να υπάρχουμε.

Και κατέληξε δείχνοντας ε τον δείκτη του χεριού.
- Εγώ και εσύ, εμείς οι εργαζόμενοι δηλαδή, έχου-

με την «τιμητική» βάρδια στην κοινωνία, δηλαδή 12-4.
Μεσάνυχτα – ξημέρωμα, μεσημέρι – απόγευμα. Όμως
έτσι έχουμε το κλειδί της ευτυχίας, γιατί μπορούμε και
προχωράμε από την επιφάνεια στο βάθος.
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Αποζημιώσεις 2011
Τα προβλήματα των συναδέλφων μας που συν-

ταξιοδοτήθηκαν τους 8 πρώτους μήνες του 2011
δεν έχουν τελειωμό, καθώς σήμερα έχουμε θετι-
κές και αρνητικές αποφάσεις από το Εφετείο. Αυτό
βέβαια δεν μας προξενεί και μεγάλη εντύπωση σή-
μερα γιατί αυτό το ζήσαμε σε όλο το μεγαλείο της
με τις εκ διαμέτρου εισηγήσεις Προέδρου και Ει-
σαγγελέως στη δίκη για τη Χρυσή Αυτή. 

Το πρόβλημα όμως είναι αλλού, οι 86 συνάδελ-
φοί μας απαίτησαν και πήραν την αποζημίωση που
εκδικούνταν; ή τη χορήγησε ο φορέας στον οποίον
εργάζονταν σύμφωνα με τον νόμο; Σε αυτό θα πρέ-
πει να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές. Οι συνά-
δελφοί μας αυτοί πήραν τις αποζημιώσεις τις οποί-
ες τους έδωσε η εταιρεία στην οποία εργάζονταν
με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας. Η
οποία μετά από 5 χρόνια έστειλε στα δικαστήρια
τους 86 συναδέλφους μας και μάλιστα για να μην
υπάρχει παραγραφή με τον νόμο του παράνομου
πλουτισμού και αυτό για να αποσύρει τις κατηγο-
ρίες από την τότε διοίκηση και τα στελέχη της εται-
ρείας ότι έχουν αυτοί την ευθύνη. Έτσι ενώ σήμερα
οι 86 συνάδελφοί μας σέρνονται στα δικαστήρια
αναίτια, πληρώνοντας δικαστικές δαπάνες, ενώ οι
άλλοι που τους χορήγησαν τις αποζημιώσεις να
απολαμβάνουν μέχρι και υπουργικούς θώκους.
Μπροστά στην κατάσταση αυτή ο δικηγόρος του
Σωματείου μας ζητάει αναβολές στις δικαστικές
υποθέσεις στο Εφετείο μέχρι την έκδοση της από-
φασης που εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο. Για ό,τι νε-
ότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε.

Η Διοίκηση

Ε ΛΕ Λ EE Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΥ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

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.

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ

Tου Χαράλαμπου
Δρακάτου

Προέδρου της
Πολιτιστικής

Ενώσεως Περάματος

Περιστατικό 1999
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Έκθεση για τον Ταμειακό Απολογισμό
για το χρονικό διάστημα από 1/4-30/9/2019

O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας
17865 Ο.Ε.Ε., παρουσιάζω τον Ταμειακό Απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2ου και
3ου Τριμήνου έτους 2020 του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, όπως παρακάτω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ

Τα ΕΣΟΔΑ του σωματείου προέρχονται από:
α. Τις εισφορές των συνταξιούχων ΗΣΑΠ ως κράτηση επί της σύνταξης, η οποία

αποδίδεται μηνιαίως στο σωματείο, από το ταμείο συντάξεων (ΕΦΚΑ). Το ύψος των
εισφορών ανήλθε κατά την περίοδο 1/4-30/9/2020 σε 58.914,00 ευρώ,. Από το
ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά μήνα (υπό μορφή συμψηφισμού) στο Μουσείο του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 9.819,00 Ευρώ η καταβολή του οποίου προ-
βλέπεται στο καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών 58.914,00 –
9.819,00 =  49.095,00 Ευρώ. Αναλυτικά τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:

β. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρη-
τά), έναντι ισόποσης απόδειξης. Το ύψος των εν λόγω δωρεών ανήλθε κατά την
περίοδο 1-4/30-9-2020 σε 545,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω
Πίνακα.

Επίσης ως Έσοδα θεωρούνται:

γ. Οι απόδοση (τόκου) της προθεσμιακής κατάθεσης των 80.000,00 ευρώ που
διαθέτει το σωματείο με κάθε λήξη αυτής και οι οποία ανήλθε σε 121,33 ευρώ
μικτό ποσό και καθαρό ποσό (μετά την αφαίρεση φόρου 15%,  18,20 ευρώ), σε
103,13 ευρώ.

Τα Χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου αποτελούνται από:
• τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη τράπεζα Πει-

ραιώς:
❱ Λογαριασμός όψεως 5182-035793-827 στον οποίο κατατίθενται τα τρέ-

χοντα έσοδα (εισφορές συνταξιούχων κλπ) και χρησιμοποιείται για την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σωματείου. Αναλήψεις από τον
λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου, ή
τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ.. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με

30-9-2019 ήταν 19.229,67 ευρώ. Να σημειωθεί ότι από το ποσό αυτό,
880,14 ευρώ είναι υπόλοιπο από δωρεές και αμοιβές που έγιναν  προς
το Μουσείο μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Επομένως το καθαρό υπό-
λοιπο του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού με 30-9-2020,  είναι
18.349,53 ευρώ.

❱ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται
ως ενδιάμεσος για την κατάθεση ή ανάληψη των προθεσμιακών καταθέ-
σεων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-9-2020 ήταν 403,58 ευρώ. 

❱ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-819 (πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων). Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-9-2020 ήταν 0,00

• Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται
κάθε εξάμηνο. Η ανανέωση έγινε για εξη (6) μήνες από 2-7-2020   μέχρι 4-
1-2021

Κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων, φαίνεται παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό
- πληρώνει από τον τραπεζικό του λογαριασμό τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας,
ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους του Μουσείου ή οτιδήποτε έκτακτο έξοδο του
Μουσείου προκύψει και δεν επαρκούν τα ταμειακά του διαθέσιμα. 

Τα έξοδα αυτά συμψηφίζονται με τα μηνιαία δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος
κάθε μήνα όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο (α) της παρούσας. Το υπόλοιπο
οφειλόμενο ποσό στο Μουσείο ανέρχεται με 30-9-2020 στο ποσό των 2.806,52
ευρώ. Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη προκαταβολή. Να σημειωθεί
ότι από τον μήνα Αύγουστο 2017, το ποσό συμψηφισμού που προκύπτει στο τέλος
του κάθε μήνα, είναι θετικό υπέρ του Μουσείου. Τα παραπάνω αναφερόμενα φαί-
νονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Το Σύνολο των Εσόδων για το 2ο κα 3ο Τρίμηνο 2020 ανήλθε στο ποσό των
49.743,13 ευρώ . 

ΕΞΟΔΑ
Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ του Σωματείου, και

η πληρωμή τους δικαιολογείται με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ).

Ημερομηνία Μήνας

Εσοδα από
ΕΦΚΑ

(εισφορά
συνταξιούχων

ΗΣΑΠ)

Δικαιώματα
Μουσείου
σύμφωνα 

με το
καταστατικό

Υπόλοιπο 
για διάθεση
Σωματείου

14/04/2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9.912,00 1.652,00 8.260,00

07/05/2020 ΜΑΪΟΣ 9.846,00 1.641,00 8.205,00

04/06/2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 9.828,00 1.638,00 8.190,00

07/07/2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 9.816,00 1.636,00 8.180,00

07/08/2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 9.774,00 1.629,00 8.145,00

04/09/2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 9.738,00 1.623,00 8.115,00

ΣΥΝΟΛΟ 58.914,00 9.819,00 49.095,00

Ημερομηνία Μήνας Ποσό

31/05/2020 ΜΑΪΟΣ 120,00

30/06/2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 100,00

10/07/2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 30,00

30/09/2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 295,00

ΣΥΝΟΛΟ 545,00

Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο

38-03-00-0000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-827 19.229,67

38-03-00-0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-762 403,58

38-03-00-0002
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

5182-035793-819
0,00

38-04-00-0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 99.633,25

Μήνας
Δικαιώματα

Μουσείου σύμφωνα
με το καταστατικό

Πληρωμές
μέσω Τραπεζικού

Λογαριασμού 
Σωματείου 

για ανάγκες 
Μουσείου 

Υπόλοιπο 
για διάθεση
Σωματείου

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-3-2020 1777,29

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.652,00 367,12 3.062,17

ΜΑΪΟΣ 1.641,00 668,39 4.034,78

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.638,00 805,00 4.867,78

ΙΟΥΛΙΟΣ 1.636,00 3.563,86 2.939,92

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.629,00 1.777,08 2.791,84

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.623,00 1.608,32 2.806,52  
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του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μι-
κροέξοδα από ταμειακή μηχανή), τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ
και η καταχώρισή τους γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

Τα έξοδα ομαδοποιήθηκαν σε Μισθοδοσίας,  Λειτουργικά και Γενικά δύο κα-
τηγοριών όπως φαίνεται παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η δαπάνη μισθοδοσίας 2ου και 3ου Τριμήνου 2020 στην οποία περιλαμβάνονται
οι ασφαλιστικές εισφορές και  οι αναλογούντες φόροι, ανήλθε στο ποσό των
12.218,74 ευρώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων 35.023,10  ευρώ

Ενδεικτικά των εξόδων αναφέρονται:

• Οι δαπάνη για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε  σε  4.530,00

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).  

• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή των ημερολογίων και της εφημερίδας

ανήλθαν στο ποσό των  1.756,30 ευρώ.

• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια

της εφημερίδας, ανήλθε σε 2.400,00 ευρώ .

• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου καθώς και του Μουσείου

ανήλθε στο ποσό των 3.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

• Η δαπάνη νομικών υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας  ανήλθε στο ποσό των 675,00

ευρώ.

• Η δαπάνη για συνδρομές στην ΑΓΣΣΕ  ανήλθε στο ποσό των 720,00 ευρώ. 

• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου  ανήλθε στο ποσό των 200,00

ευρώ και 60,00  ευρώ αντίστοιχα.

• Δόθηκε προκαταβολή στον Προμηθευτή Γαβαλά Δημήτριο 5.000,00 ευρώ για

εκτυπώσεις ημερολογίων και προγραμμάτων εκδρομών.

Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονο-

μικών – φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεών του. 

• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την

περίοδο

• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)

στο ΙΚΑ.

• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές

δηλώσεις  για τους  φόρους μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών

και πιστοποιήθηκαν έπειτα από διασταύρωση με την αντίστοιχη πληρωμή αυτών. 

ΠΡΟΤΑΣΗ
Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός 2ου και 3ου Τριμή-

νου 2020 του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για έγκριση.

Ο

Λογιστής

Αθανάσιος Κ. Μανάσκος

Ο Ο Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΜΑΝΤΑΣ

Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση

Έμμισθου Εργαζομένου 60-00—0000 3.138,75 0,00

Τακτικές αποδοχές Έμμισθου
Εργαζομένου

60-00-00-0000 5.566,09 0,00

Δώρα εορτών (Χριστουγέννων
και Πάσχα) Έμμισθου 
Εργαζομένου

60-00-03-0000 485,32 0,00

Επιδόματα κανονικής άδειας 
Έμμισθου Εργαζομένου

60-00-07-0000 621,22 0,00

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
Έμμισθου Εργαζομένου

60-03-00-0000 2.407,36 0,00

Αποδοχές προσωπικού
πληρωτέες

53-00-00-0000 0,00 7.608,93

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 54-03-00-0000 0,00 641,69

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 54-03-10-0000 0,00 38,98

ΙΚΑ Λογαριασμός τρέχουσας
κινήσεως

55-00-00-0000 0,00 3.929,14

12.218,74 12.218,74

Κωδικός Περιγραφή Ποσό

61-00-00-0087 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24% 750,00

61-00-06-0087 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24% 3.000,00

61-90-09-0000 ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2.400,00

61-90-09-1025 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΠΑ 6% 4.530,00

62-03-00-0000 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 0,07

62-03-00-0087 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24% 896,51

62-03-02-0000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.756,30

62-98-00-0025
ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 6%

28,23

63-04-00-0000 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ 550,08

63-98-02-0000 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΦΙΑ 0,00

63-98-08-0000
ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.
(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜ) 

2.344,04

64-05-01-0000 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡ.ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝ. 720,00

64-07-01-0087 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 24% 0,00

64-07-03-0087
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΦΠΑ 24%

582,35

64-07-04-0025 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6% 61,32

64-08-01-0025 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6% 101,95

64-08-01-0087 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24% 216,20

64-08-10-0036 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 443,21

64-08-10-0087
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - 
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 24%

74,51

64-98-05-0000 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 0,00

64-98-05-0025 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 6% 386,09

64-98-05-0036 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13% 57,25

64-98-05-0087 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24% 2.864,25

64-98-05-0500
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
675,00

64-98-05-0600 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ 200,00

64-98-05-0700
ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

60,00

65-98-99-0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 107,00

ΣΥΝΟΛΟ 22.804,36



Στην ΑΓΣΣΕ, πριν καιρό, και με αφορμή διάφορους αφορι-
σμούς, είχα επιμείνει δημόσια και ιδιωτικά, πολλές φορές,
με ξεχωριστό πείσμα μάλιστα, ότι ο συνταξιούχος είναι και

παραμένει, μέχρι το τέλος της ζωής του, ενεργός πολίτης! Και δεν
έκρυψα ποτέ μου, πόσο πολύ με ενοχλούσε, η αναφορά και ο επι-
θετικός προσδιορισμός του «απόμαχου». Κάτι, που το ανέφεραν,
τάχα μου από σεβασμό, κυρίως, όμως, για να τονισθεί, η αντίληψη
και η πεποίθηση, ότι, ο συνταξιούχος, είναι και ανήκει,  με τη βού-
λα, στο κοινωνικό περιθώριο. Αυτή η στάση, έμμεσα, πλην,  όμως,
με απόλυτη σαφήνεια, όριζε και το αντικείμενο ενασχόλησης μας,
που μεταξύ των άλλων, περιελάμβανε και την προτροπή «άντε και
καλή ψυχή», με στόχο, να αφιερωθείς σε πράξεις και ενέργειες
(κυρίως για τις… αμαρτίες σου!) προκειμένου να κερδίσεις, μια
καλή θέση στον… Παράδεισο! 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι αυτή η αντιμετώπιση, εκτός
του ότι είναι άκρως ρατσιστική, με μπόλικη κι αναίτια μονομέρεια,
δεν ανταποκρίνεται, και το ξέρουμε καλά, στην πραγματικότητα!
Βλέπετε, η ίδια η ζωή, και μάλιστα με πανηγυρικό τρόπο, ανέτρεπε
και ανατρέπει, σχεδόν καθημερινά, στην πράξη, την απαράδεκτη και
ξεπερασμένη αντίληψη, ότι ο συνταξιούχος ανήκει, αποκλειστικά
και μόνον, στο …χθες! Και το σήμερα του, πράγμα όχι περίεργο ή
ανεξήγητο, να θεωρείται πως είναι, αποκλειστικά και μόνον, μια ευ-
καιρία για να χορτάσει νοσταλγία, που θα την συνοδεύει ο κτύπος
του κομπολογιού, σε κάποιο καφενείο, με συναδέλφους, με λέξεις,
όπως « θυμάμαι… τότε που…».  Ήταν αδιανόητο, να σκεφτεί,  κανείς,
ότι ο συνταξιούχος, θα μπορούσε να ενταχθεί, ενεργά, ωφελιμιστικά
κι αποτελεσματικά, για το κοινωνικό σύνολο! Σχεδόν υποχρεωτικά,
μια ζωή,  από τη συνταξιοδότηση και μετά, ενταγμένη σε δεδομένα,
αλλά από κακοφτιαγμένα καλούπια, που λίγο – πολύ, συνδέονται
με τον κοινωνικό αποκλεισμό! Οι συνταξιούχοι, ήταν, υποχρεωμένοι,
σχεδόν, σε μια ζωή ρουτινιασμένη κι απρόσωπη. Χωρίς ενδιαφέ-

ροντα, χωρίς επιλογές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία! Στατικά, στα-
θερά, μονότονα, η ζωή τους, με φωτεινές εξαιρέσεις, βέβαια, για
να μπορούν να επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Και βέβαια, αυτή η αντιμετώπιση, από την κοινωνία, δεν οφεί-
λονταν μόνο σε νοοτροπία ή στα αποδεκτά κοινωνικά δεδομένα,
και μάλιστα διαχρονικού χαραχτήρα, αλλά, είχαν και έχουν ευθύνη
κι οι ίδιοι οι συνταξιούχοι! Όχι, βέβαια, ατομικά, αλλά συνολικά, με
τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, που αδιαφορούν, σκόπιμα ή
και τυχαία, ή αγνοούν την σημασία, που έχει,  στην καθημερινότητα
μας ο ενεργός συνταξιούχος. Εγκλωβισμένη, η ηγεσία του συνδι-
καλιστικού κινήματος, και με βάση την πεπατημένη, θεωρεί, ότι εκ-
πληρεί το σκοπό της και επιτυγχάνει το στόχο της, με τη βελτίωση
της οικονομικής κατάστασης των συνταξιούχων ή την βελτίωση των
όρων για την υγεία. Γι’ αυτό στην ατζέντα, δράσης τους, προτεραι-
ότητα είχαν και έχουν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι αγώνες για
περισσότερα, οι πολυπληθείς κινητοποιήσεις και οι εντυπωσιακές
πορείες, για καλύτερα και περισσότερα οικονομικά οφέλη, χωρίς,
βέβαια, να αποκλείουμε, το γνωστό και μη εξαιρετέο, να … «συν-
τρέχουμε», κομματάκι, και τις κομματικές μας προτιμήσεις! 

Η αναφορά μου αυτή, για την ευθύνη του συνδικαλιστικού κι-
νήματος, οφείλω να ομολογήσω, με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι δεν

έχει την έννοια της ανεύρεσης ενόχων! Ούτε, βέβαια, κατατίθεται,
για τυχόν εύσημα, προωθημένης σκέψης! Η άποψη, που θέλω να
βγει στην επιφάνεια, είναι σαφής και συγκεκριμένη: οι συνταξι-
ούχοι, ως μια μεγάλη,  δυνατή και ισχυρή κοινωνική ομάδα, μπορεί
και πρέπει να έχουν λόγο και ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά,
πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα, μέσα από θεσμο-
θετημένες διαδικασίες, που η ίδια η Πολιτεία θα έπρεπε να είχε
θεσμοθετήσει. Η Πολιτεία, οφείλει να δει τους συνταξιούχους, μέ-
σα από άλλο πρίσμα – εκείνο της ισότιμης συνεργασίας, όπως
αυτό συμβαίνει και με άλλους οργανωμένους κοινωνικούς φορείς.
Να αναγνωριστεί ότι,  οι συνταξιούχοι, έχουν την εμπειρία και την
απαιτούμενη κατάρτιση για να παίξουν έναν (νέο ;) ρόλο συμβου-
λευτικού χαραχτήρα. Το Κράτος,  χρειάζεται,  τις δυνατότητες και
τη γνώση των συνταξιούχων. Στο κάτω – κάτω της γραφής,  οι συν-
ταξιούχοι, δεν πρέπει να εξακολουθήσουν να «αγοράζουν», όπως
συνέβη τα τελευταία χρόνια, από το παντοπωλείο της ατυχίας!
Ζούμε, όμως, σε μια κοινωνία, που το αυτονόητο, δυστυχώς, θα
πρέπει να το διεκδικήσεις! Θα πρέπει να επιμείνεις, να επιχειρη-
ματολογήσεις, να πείσεις, ότι η επίσημη Πολιτεία, χρειάζεται και
τον συνταξιούχο, όχι μόνον ως ψηφοφόρο, όχι μόνον ως οικονο-
μική οντότητα για φορολόγηση ή περικοπές,  όπως συνέβη στο
πρόσφατο παρελθόν, αλλά, ως παράγοντα με ειλικρινή κι αμερό-
ληπτη κρίση, ως αντικειμενικό παρατηρητή, που οι αποχρώσεις
της ζωής τον κατέστησαν ικανό, με σύνεση,  χωρίς αλαζονεία, με
όραμα,  αλλά και με ευθύνη. Γι αυτό, και προτείνω, να ανοίξει, π.χ.
με πρωτοβουλία της ΑΓΣΣΕ, ένας διάλογος, εσωτερικός, με όλες
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε, να καταφέρουμε – επιτέ-
λους – να ανοίξουμε τις πόρτες της αλήθειας, και να δουν κι οι
άλλοι, για το τι μπορεί να κάνει ο συνταξιούχος! Ίσως,  έτσι, κατα-
φέρουμε να μείνουμε στον «αφρό της ζωής»,  χωρίς να «ξαγρυ-
πνάμε και να περιμένουμε!» 

10 http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr / O HΛEKTPIKOΣ
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Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου

ΑΓΣΣΕ

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Ε ν ε ρ γ ό ς  Π ο λ ί τ η ς

Ήξεις Αφίξεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
Εμπαιγμός του Συνταξιούχου

ΗΟλομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας αποφάσισε τον Ιούνιο του 2015
(αριθ. αποφάσεων 2287-2290/2015) ότι

είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των συν-
τάξεων, κύριας, επικουρικής και δώρων που
έγιναν με βάση τους νόμους 4051/2012 και
4093/2012. Είχε δε αποφασίσει την επαναφορά
όλων των συντάξεων στα επίπεδα που ήταν
στις 31 Δεκεμβρίου 2012, χωρίς άλλη προσφυ-
γή στα δικαστήρια. Αυτήν την απόφαση όχι μό-
νον δεν την εφάρμοσε η τότε κυβέρνηση αλλά
τουναντίον ψήφισε τον νόμο 4387/2016 τον
επονομαζόμενο Νόμο Κατρούγκαλου, για να
έχουμε να θυμόμαστε κάτι και από αυτόν και
να λέμε ότι και αυτός ήταν ένας από τους νε-
κροθάφτες των συνταξιούχων. Ο νόμος αυτός
δεν είχε σκοπό μόνο να μειώσει επιπλέον τις
συντάξεις, αλλά και να θωρακίσει συνταγματι-
κά τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων. 

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 εκδόθηκε νέα από-
φαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, σημειωτέον τότε το Συμβούλιο Επι-
κρατείας είχε πρόεδρο τη σημερινή Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου με τις απο-
φάσεις (1889-1890/2019) έκρινε ότι είναι συν-
ταγματικά νόμιμος ο νόμος 4387/2016 (Νόμος
Κατρούγκαλου). Εδώ υπάρχει το κενό μεταξύ
του Ιουνίου του 2015 και του Μαΐου του 2016
που ψηφίστηκε ο νόμος 4387/2016. Το κενό
αυτό προσπάθησε να το καλύψει το Υπουργείο
Εργασίας και μέσω του e- ΕΦΚΑ κατέφυγε σε
πιλοτική δίκη με το ερώτημα αν δικαιούνται
αναδρομικά οι συνταξιούχοι. Την προσφυγή
και πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας το
Υπουργείο Εργασίας την έκανε επειδή θα
έπρεπε να δώσει κάποια ψίχουλα στους συν-

ταξιούχους καθώς υπήρχε γενική αναστάτωση
με το αν θα πρέπει να προσφύγουν στη δικαιο-
σύνη ή όχι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι όλο αυτό
το διάστημα πηγαινοέρχονταν στα διάφορα δι-
κηγορικά γραφεία χωρίς να παίρνουν σαφείς
απαντήσεις στα θέματά τους καθώς ενημέρω-
ση είχαν μόνο από τα Μ.Μ.Ε.

Έτσι έφθασε στις 14 Ιουλίου 2020 που εκ-
δόθηκε η απόφαση 1439/2020 της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία
μπήκε και η ταφόπλακα στις αξιώσεις των συν-
ταξιούχων για αναζήτηση των αναδρομικών
της κύριας, της επικουρικής και των δώρων
από τον Μάιο του 2016 και μετά καθώς επιβε-
βαιώθηκε η συνταγματικότητα του νόμου
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου). Έχουμε
τώρα το κενό που υπάρχει από τον Ιούνιο του
2015 μέχρι τον Μάιο του 2016, δηλαδή 11 μήνες
να δοθούν αναδρομικά σε όσους συνταξιού-
χους τον Ιούνιο του 2015 είχαν μικτές αποδο-
χές πάνω από χίλια ευρώ και αυτά παρά την
υπόσχεση του Πρωθυπουργού της χώρας ότι
θα δοθούν αναδρομικά σε όλους τους συντα-
ξιούχους, δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι που εί-
χαν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ δεν παίρ-
νουν τίποτα καθώς οι χαμηλοσυνταξιούχοι πε-
ρίμεναν αναδρομικά μόνο από τα δώρα και την
επικουρική σύνταξη, γιατί δεν είχαν περικοπές
βάσει των νόμων 4093/2012 και 4051/2012.
Επιπλέον η απόφαση 1439/2020 του Συμβου-
λίου της Επικρατείας αναφέρει ότι για χρονικά
διαστήματα προγενέστερα του χρόνου δημο-
σιεύσεως των αποφάσεων αυτών δηλαδή από
τη θέσπιση των εν λόγω μειώσεων μέχρι 10-6-
2016 μπορούν να επικαλεσθούν μόνο όσοι
έχουν ασκήσει ένδικα μέσα μέχρι τη δημοσί-

ευση των εν λόγω αποφάσεων 2287-
2290/2015.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η
διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του νό-
μου 4387/2016 με την οποία, κατ’ ουσίαν, υιο-
θετήθηκαν εκ νέου στο πλαίσιο του εισαχθέν-
τος με τον νόμο αυτό ασφαλιστικού συστήματος
οι περικοπές των διατάξεων του άρθρου 6 του
νόμου 4051/2012 και του άρθρου 1 παράγραφος
1Α του νόμου 4093/2012 για τους ήδη κατά τη
δημοσίευση νόμου αυτού συνταξιούχους είναι
συμβατή με το Σύνταγμα. Ως εκ τούτου δε κρί-
θηκε με την ανωτέρω 1439/2020 απόφαση της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
ότι οι ένδικες περικοπές από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού και εφεξής, δηλαδή από 12-
5-2016 είναι νόμιμες. Τέλος έρχεται η τροπο-
λογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, που ανέφερε σχετικά με την
καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων. 

1. Ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε περικο-
πές που επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή των νό-
μων 4051/2012 και 4093/2012 και αφορούν
το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι τη
ψήφιση του νόμου 4387/2016 δηλαδή μέχρι
10-5-2016 καταβάλλονται άτοκα στους δι-
καιούχους.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχε-
τα και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα
χρέη. Δεν έχουν παρακράτηση φόρου και ει-
δικής εισφοράς αλληλεγγύης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και
οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστρο-
φή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την

31η Δεκεμβρίου 2020.
4. Μετά την καταβολή των ποσών της πα-

ραγράφου 1, οι αξιώσεις των συνταξιούχων για
ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις
και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντά-
ξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστου-
γέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα
από τις 11-6-2015 έως τη δημοσίευση του νό-
μου 4387/2016, δυνάμει του νόμου 4051/2012
και του νόμου 4093/2012 αποσβένονται. 

5. Η παράγραφος 4 δεν καταλαμβάνει τις
εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κα-
τά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως
προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το κατα-
βαλλόμενο ποσό της παραγράφου 1.

Το συμπέρασμα που θα μπορούσε να απο-
κομίσει κανείς σήμερα είναι ότι όλες οι μνη-
μονιακές κυβερνήσεις αντί να απαντήσουν στα
μείζονα κοινωνικά ζητήματα που είναι ζωής
και θανάτου για τον συνταξιούχο της χώρας
μας που με τις αλλεπάλληλες μειώσεις της
σύνταξής του έχει φθάσει στα όρια της ανέ-
χειας και της φτώχειας, προσπαθούν κα κρυ-
φθούν πίσω από έωλες και αβάσιμες δικαιο-
λογίες. Από τη μία οι αποφάσεις του Συμβου-
λίου της Επικρατείας που περιορίζουν τη δε-
σμευτικότητα για αναδρομικά μόνον σε όσους
έχουν κάνει αγωγές πριν τον Μάιο του 2015.
Και από την άλλη, όσον αφορά το μέλλον
υπάρχει ο νόμος 4387/2016 που θεωρεί ότι
όλα έγιναν με τον νόμο, χωρίς να λάβει υπόψη
τις αντισυνταγματικές περικοπές των συντά-
ξεων. Όλα τα καλύπτει ο Νόμος Κατρούγκαλου
που είναι για πάντα η ταφόπλακα των συντα-
ξιούχων.



Ασφαλώς θα αναλογιστεί ο κάθε κα-
λόπιστος άνθρωπος και θα πει, για
ποια Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάμε;

και πως νοείται μία Ένωση των κρατών
της Ευρώπης όταν το κάθε κράτος μέλος
ενδιαφέρεται μόνο για τα του οίκου του
και το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει για
τα άλλα κράτη είναι τα κράτη που έχουν
ανεπτυγμένη την πολεμική βιομηχανία να
παρέχουν με το αζημίωτο εξοπλισμούς
στα αδύνατα και ευάλωτα κράτη της λε-
γόμενης Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι
ώρα πλέον, τώρα πριν να είναι πολύ αργά
η Ευρώπη να διαλέξει την πορεία που θα
πρέπει να ακολουθήσει. Να διαλέξει τις
αξίες της και βάσει αυτών θα πρέπει σαν
ένα κράτος να πορευτεί και να μην επι-
τρέπει σε κανένα κράτος να παρανομεί,
αλλά να επιβάλλει το δίκαιο και το σωστό
προς κάθε κατεύθυνση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα. Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου αναφερόμενη
στο θέμα της προκλητικότητας της Τουρ-
κίας δήλωσε ότι οι λαοί δεν ευημερούν
μέσα στην ένταση και γενικώς το ζητού-

μενο είναι ότι πρέπει να λύνονται τα θέ-
ματα που προκύπτουν μεταξύ δύο κρα-
τών με ειρηνικό τρόπο. Χωρίς εντάσεις
αλλά με διάλογο και όχι με την απειλή
κυρώσεων. Και πράγματι, η εμπειρία δεί-
χνει ότι οι μεν κυρώσεις ως γεγονός δεν
αποδίδουν, η δε απειλή επιβολής κυρώ-
σεων αποδίδει, καθώς μία χώρα που εί-
ναι υπό κατηγορία προσπαθεί να τις απο-
φύγει και έτσι προσαρμόζει σε κάποιον
βαθμό τη συμπεριφορά της. Με την επι-
βολή των κυρώσεων το πιθανότερο είναι
να συνεχιστεί μία κρίση καθώς υπάρχουν
οι αστάθμητοι παράγοντες που θα υπο-
δαυλίζουν την υπάρχουσα διένεξη. Η δε
απειλή των κυρώσεων θα πρέπει βέβαια
να είναι αξιόπιστη για να μην καταλήξει
σε φιάσκο. 

Σήμερα υπάρχει μία ένοχη σιωπή στην
Ευρώπη που οφείλεται στην απροθυμία
της Γερμανίας που ασκεί την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθει σε
σύγκρουση με την Τουρκία, έχοντας μία
σημαντική τουρκική κοινότητα στους
κόλπους της. Χρειαζόμαστε σταθερότητα
για δεσμούς εμπιστοσύνης θα πρέπει να
ξέρουμε το πώς να επιβάλλουμε τον σε-
βασμό του ενός προς τον άλλον. Σήμερα
η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή μόνο για
την Ελλάδα στην περίπλοκη σχέση μετα-
ξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι μία απειλή
που πλήττει όλη την Ευρώπη και η οποία
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο
Ευρωπαϊκό θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο αφιερώνει τον χρόνο του μιλών-
τας για το κράτος δικαίου αλλά από την

άλλη δεν καταλαβαίνει γιατί να είμαστε
τόσο χλιαροί σε ό,τι αφορά την Τουρκία.
Για πολλά χρόνια η Ελλάδα ζει ένα δράμα
με τον κακό γείτονά της. Οι Τούρκοι πο-
λίτες νοιάζονται όπως όλοι οι άνθρωποι
και στον υπόλοιπο κόσμο για το επίπεδο
της ζωής τους. Επίσης όσο και αν ο Πρό-
εδρος της Τουρκίας Ερντογάν βάζει συ-
χνά μπροστά από τις επιλογές του την ισ-
λαμική ταυτότητα, γνωρίζει καλά ότι εκ-
δικητισμός ως τρόπος και στάση ζωής
δεν είναι αμελητέο μέγεθος στην τουρκι-
κή κοινωνία. Μόνο εφήμερες εντυπώσεις
μπορεί να κερδίσει ο Πρόεδρος της
Τουρκίας με αυτήν τη στάση του και τα
επικοινωνιακά του παιχνιδια. Το παιχνίδι
αυτού του τύπου δεν αποφέρει οφέλη.
Μάλλον βλάπτει, βλάπτει ασφαλώς την
Ελλάδα, αλλά βλάπτει και την Τουρκία. Το
συμπέρασμα είναι ότι χρειαζόμαστε στα-
θερότητα και να υπάρξουν δεσμοί εμπι-
στοσύνης. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε
και να θέλουμε να επιβάλλουμε τον σε-
βασμό όταν θέλουμε να λεγόμαστε «Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση».

11O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

Ε ΛΕ Λ EE Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΥ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

Πάνω από τους μισούς συνταξιούχους που υπέ-
στησαν περικοπές το 2012[αφορούν περισσό-
τερο δώρα]αποκλείονται με την απόφαση

1439-1443/2020 σήμερα, γιατί δεν είχαν το ακαθάρι-
στο άθροισμα Κύριας και Επικουρικής σύνταξης πά-
νω από 1000e τη χρονιά εκείνη. Ένας παρά πέρα για
φτωχοποίηση σφαγιαστικός μνημονιακός όρος μετά
την κατάργηση του ΕΚΑΣ από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με την ίδια απόφαση, ακυρώνεται η αμετακλήτως
προηγούμενη 2287/2015 του Σ.τ.Ε. μετά από «Πιλοτική
Δίκη» και αίτηση  του Υπουργού Εργασίας  Γ. Βρούτση
και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ στις 10-1-2020, όπου δι-
καιώνονταν πανηγυρικά οι συνταξιούχοι. Και ενώ  με
αυτήν  αποφασίστηκε να τους καταβληθούν 3.9 δις,
τους καταβάλλονται μόνο τα 1.4, που αφορούν  «ανα-
δρομικά» ενός 11μήνου και μόνο για τις κύριες συν-
τάξεις και όχι για τα δικασμένα που αφορούν επικου-
ρικό-δώρα και επίδομα αδείας [400-200-200].

Καταργούν ακόμη με το αναγραφόμενο «Αποσβέν-
νυνται», τις αξιώσεις και τις διεκδικήσεις των συντα-
ξιούχων, που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις,
άμα τη καταβολή των 11μηνων ποσών οι οποίες παρα-
μένουν ισχύουσες και μόνιμες μετά το ν. 4387/16 του
Γ. Κατρούγκαλου[άρθρο 14 παρ.2]βάζοντας οριστική
ταφόπλακα σε μελλοντική διεκδίκηση αναδρομικών.

Τα αναδρομικά 80 μηνών με τα 60 δις το διεκδι-
κούμενο κόστος που προηγούμενα με απόφαση  του
το Σ.τ.Ε. τους συνταξιούχους δικαίωνε, καταργούνται
τώρα και αφορούσαν τους ν. 4051 και 4093/12[νόμοι
Κουτρουμάνη-Βρούτση] που κατέληξαν σήμερα σε
μεγαλόστομες επιστροφές. 

Κρίνει συνταγματικό και ισχύοντα τον επαναϋπο-
λογισμό των «παλαιών» συντάξεων των πρό του
4387/16 και την κατάργηση σε βάθος πενταετίας της
«Προσωπικής Διαφοράς» που θεσπίστηκε γι’ αυτές με
τον ίδιο νόμο. Οι όποιες μελλοντικά αυξήσεις θα «δί-
νονται», θα πηγαίνουν στους νέους μετά το νόμο αυτό
συνταξιούχους, ενώ για τους παλιούς, θα δημιουργούν
μόνο λογιστική μείωση στη σύνταξή τους και την δυ-
νατότητα στην κυβέρνηση τη διαφορά αυτή να την κα-
ταργήσει κάποια στιγμή, με το πρόσχημα να μην υπάρ-
χουν στο εξής  συντάξεις δύο ταχυτήτων.

Αποφαίνεται υπέρ της συγκράτησης των Συνταξιο-

δοτικών Δαπανών μέχρι το 2060, νομιμοποιώντας τη
«ρήτρα του ΔΝΤ».

Αποτρέπει ακόμη τους συνταξιούχους, [επιχειρη-
ματολογώντας] να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο.

Και ενώ ο Υπουργός Εργασίας κος Βρούτσης [για
την πρόσφατη απόφαση] άφηνε το δικαίωμα προσφυ-
γής των αδικημένων στη δικαιοσύνη μέχρι την ημε-
ρομηνία ανάληψης του ποσού του 11μήνου[29-10-
2020], έσπευσε να μπλοκάρει την ημερομηνία αυτή,
ορίζοντάς την 8-10-2020, βγάζοντας απ’ έξω όσους
νόμιζαν ότι είχαν χρόνο να προσφύγουν.              

Μετά το όλο αυτό το κυβερνητικό μηχανορράφημα
της σφαγή 2,5 εκ. οικογενειών, όπου  το μισό από αυ-
τούς εγγίζει σε απώλεια το 77% των ποσών που αποφα-
σίστηκαν, τη σκυτάλη παρέλαβαν τα media και κυβερ-
νητικοί παράγοντες για να δικαιολογήσουν τα αδικαιο-
λόγητα, προβάλλοντας σαν επιχείρημα: ανέργους, co-
vid-19, ελληνοτουρκικά και εξοπλισμούς, αποκρύπτον-
τας όμως φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων γνωστές στο πανελλήνιο, δια-
τηρώντας τα όποια νομικά παράθυρα τους επιτρέπουν
να παρεμβαίνουν στο  έργο της Δικαιοσύνης. Ποντάρον-
τας περισσότερο [έστω και με τα λίγα αυτά] στην ανα-
κούφιση των αναγκών του κόσμου και στο γενικά κακό
timing, που παράγουν ελλειπή αντίδραση του χώρου.

Εβδομήντα δις [70] μεθοδεύονται ακόμη από την
«Επιτροπή Πισσαρίδη» να ριχτούν στο τζόγο με πρω-
ταγωνιστές τις ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες, Τρά-
πεζες  κλπ. Ποσά που προέρχονται απ’ το ΕΤΕΑΠ [Επι-
κουρικό], οι δε ασφαλιστικές εκεί κρατήσεις μας, ν’
αποτελούν στο εξής ατομικό κουμπαρά με πολλά ρί-
σκα και κίνδυνους, για να εμφανίσουν μηδενική από-
δοση αντί για καλύτερη επικουρική σύνταξη. Όχι όμως
και στις προμήθειες των κερδοσκόπων να συμβεί αυτό
αν αυτές χρεοκοπήσουν, όπως συνέβη σε αρκετές

από αυτές στο παρελθόν στη χώρα μας και στο εξω-
τερικό. Για να μετατρέψουν την επικουρική ασφάλιση
από αναδιανεμητική και αλληλέγγυα [όπως ισχύει σή-
μερα] σε κεφαλαιοποιητική όπως ισχύει σε Λατινική
Αμερική και όχι σε αρκετά κράτη της Ευρώπης. Κα-
ταργώντας έτσι τη συλλογική διεκδίκηση, τους πόρους
στο υπάρχοντα φορέα και την διάλυσή του.

Ηλικιακός ρατσισμός εμφανίζεται τελευταία από του
στόματος του κου Πατέλη συμβούλου του πρωθυπουρ-
γού, αφού πρόσφατα δημόσια δήλωσε: «Δεν μπορούμε
να παίρνουμε χρήματα από τους νέους και να τα δίνουμε
στους ηλικιωμένους», συσκοτίζοντας για μια ακόμη φο-
ρά την μόνη αλήθεια για τα διεκδικούμενα, αφού αυτά
δεν αποτελούν βοηθήματα, αλλά χρυσοπληρωμένα πο-
σά για δεκαετίες και με αίμα δοσμένα.  Η δε σκέψη για
προσφυγή σε ευρωπαϊκά ή Διεθνή Δικαστήρια που από
τη χώρα μας προσφυγές στο παρελθόν αυτά δέχτηκαν,
έσπευσαν πάραυτα και ένοχα να απαντήσουν: «Οι εθνι-
κές αρχές σας, είναι οι περισσότερο κατάλληλες από
εμάς για να δώσουν λύσεις στα αιτήματά σας». Ο δε το-
ποτηρητής της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων
στην χώρα μας κος Regling για τους δικούς του και όχι
μόνο λόγους δήλωσε: «Διατηρείτε ένα κρυφό χρέος από
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, που οφείλεται στην κα-
θυστέρηση της απόδοσης των συντάξεων».

Διαπιστώνεται επομένως έτσι πως: Τα δείγματα της
επαίσχυντης αυτής συμπεριφοράς από την πολιτεία
απέναντι στους απόμαχους της δουλειάς, εξακολου-
θούν να τους επιβάλλουν ένα άδικο και συνεχές άδει-
ασμα από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις, χρησιμο-
ποιώντας ευκαιριακά τη δική τους πάντα δικαιοσύνη.
Κι’ εκείνοι, τα κυβερνητικά θύματα, καταφεύγουν
απέλπιδα στα δικηγορικά γραφεία για να φανεί έστω
μια κάποια, αλλά όχι μόνο ηθική δικαίωση. Εκείνη που
θα επιβεβαιωθεί, μόνο μετά από  ενωτικούς κοινούς
αγώνες του χώρου, ικανούς ν’ ασκήσουν πίεση για το
πρόβλημα και όχι να προκύψει αυτή μέσα από δικα-
στήρια και δικηγορικά γραφεία. Όχι για τη χρονοβόρο
διαδικασία, τα έξοδα και την προσμονή που εκεί θα
συναντήσουν, αλλά γιατί μετά από αγώνες η εκάστοτε
εξουσία έτσι πιεζόμενη, αντλεί αφ εαυτής το κρατικό
και πολιτικό δικαίωμα, πλήρως ή σε βάθος χρόνου, το
αίτημα άμεσα και οριστικά να  δικαιώσει. 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Του Βασίλη Δαμιανού
Συνταξιούχου ΔΕΗ

Η «ΓΑΛΑΝΤΟΜΙΑ» ΜΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΦΑΓΗΣ
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1η Σεπτεμβρίου Πρωθυπουργός και πάλι μετά από 45
ημέρες διαβουλεύσεων, έγινε στην Βό-
ρεια Μακεδονία ο Ζόραν Ζάεφ. Έλαβε
ψήφο εμπιστοσύνης με 62 ψήφους σε
σύνολο 120.

1η Σεπτεμβρίου Νεκρή ανασύρθηκε από τη θαλάσσια
περιοχή Αυλάκι της Κέρκυρας μία γυ-
ναίκα από την Μεγάλη Βρετανία, την
οποία είχε τραυματίσει σοβαρά προπέ-
λα σκάφους.

1η Σεπτεμβρίου Ο Διπλωμάτης Μουσταφά Αντίμπ νέος
Πρωθυπουργός του Λιβάνου.

1η Σεπτεμβρίου Στο Λίβανο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν.

1η Σεπτεμβρίου Μπαράζ εμπρησμών σε 6 σταθμευμένα
αυτοκίνητα τη νύχτα.

4 Σεπτεμβρίου Στην Νέα Υόρκη για ενημέρωση του Γ.Γ.
του ΟΗΕ Αντόνιο Σκουτέρες πήγε ο
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

4 Σεπτεμβρίου Μεγάλη πυρκαγιά στο Σοφικό Κορίν-
θου.

5 Σεπτεμβρίου Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, απείλησε
κατοικημένες περιοχές.

5 Σεπτεμβρίου Σε νοσοκομείο του Μιλάνου εισήχθη ο
πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλ-
βο Μπερλουσκόνι που διαγνώστηκε
θετικός στον κορωνοϊό Covid-19,

5 Σεπτεμβρίου Την άμεση απελευθέρωση του δικηγό-
ρου Αϊτάκ Ουσέλ που πραγματοποιεί
απεργία πείνας εδώ και 213 ημέρες στις
φυλακές της Τουρκίας διέταξε το Ανώ-
τατο Δικαστήριο της Τουρκίας.

5 Σεπτεμβρίου Ταρίφα από 2.500 μέχρι 5.000 ευρώ για
επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης
χωρίς να δώσουν εξετάσεις έπαιρναν
ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου
στα Τρίκαλα.

7 Σεπτεμβρίου Ο Αθανάσιος Ράντος (πρώην Πρόεδρος
του ΣτΕ) αναλαμβάνει για έναν χρόνο
Εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

9 Σεπτεμβρίου Στην Τακτική Συνεδρίαση των μονίμων
αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ συζητήθηκε
το Ελληνο-Τουρκικό πρόβλημα χωρίς
να ληφθεί καμία απόφαση.

9 Σεπτεμβρίου Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Καταρίνα
Σακελλαροπούλου επέδωσε το παρά-
σημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος
Ευποιΐας στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη
για την προσφορά της στην κοινωνία.

10 Σεπτεμβρίου Βίαιες συγκρούσεις στην Μποκοτά και
σε άλλες πόλεις της Κολομβίας, απο-
λογισμός 10 νεκροί εκατοντάδες τραυ-
ματίες.

10 Σεπτεμβρίου Συνδιάσκεψη των αρχηγών 7 μεσογει-
ακών κρατών στην Κορσική.

12 Σεπτεμβρίου Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην
Δ.Ε.Θ., η οποία δεν λειτούργησε λόγω
του Covid 19.

12 Σεπτεμβρίου Μεγάλες πυρκαγιές στις ΗΠΑ, 24 οι νε-
κροί δεκάδες οι αγνοούμενοι.

12 Σεπτεμβρίου Τα κίτρινα γιλέκα έκαναν πάλι την εμ-
φάνισή τους στο Παρίσι.

13 Σεπτεμβρίου Στο Καστελόριζο η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας προς τόνωση του ηθικού των
ακριτών.

13 Σεπτεμβρίου Άρχισε η εγκατάσταση των προσφύγων
στην προσωρινή δομή του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ
στην Λέσβο.

13 Σεπτεμβρίου Εντοπίστηκε θαμμένο πολεμικό υλικό
στην περιοχή της Καστοριάς, σχηματί-
στηκε δικογραφία στον ιδιοκτήτη του
χώρου.

14 Σεπτεμβρίου Κτύπησε το πρώτο κουδούνι για Δημο-
τικά-Γυμνάσια- Λύκεια λίγα τα κρού-
σματα απειθαρχίας για τα μέτρα ενάντια
στον κορωνοϊό (μάσκα – αντισηπτικά).

14 Σεπτεμβρίου Στον κλοιό του κορωνοϊού η Αττική, αυ-
ξημένα τα κρούσματα νέα μέτρα.

14 Σεπτεμβρίου O 71χρονος Γιοσιχίνπε Σούγκα ο νέος
Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

14 Σεπτεμβρίου Σκάφος που μετέφερε μετανάστες-
πρόσφυγες ναυάγησε ανατολικά της
Κρήτης, απολογισμός 4 νεκροί, 14
αγνοούμενοι.

15 Σεπτεμβρίου Στην Αθήνα για συνομιλίες με την Ελ-
ληνική Κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός
της Αλβανίας Εντ Ράμα.

15 Σεπτεμβρίου Την παραίτησή του υπέβαλε ο Πρωθυ-
πουργός της Λιβύης Φαγέζ αλ Σάρατζ.

16 Σεπτεμβρίου Στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη ο

Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδο-
νίας Ζόραν Ζάεφ.

17-18-19 Σεπτεμβρίου Ο Μεσογειακός τυφώνας «Ιανός» έπλη-
ξε τα νησιά του Ιονίου, περιοχές της
Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου,
της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας. 3 νε-
κροί, 1 αγνοούμενη, μεγάλες υλικές κα-
ταστροφές.

18 Σεπτεμβρίου Νέα μέτρα από 21/9 στην Αττική λόγω
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

19 Σεπτεμβρίου Έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής του
αγροτικού κινήματος Βαγγέλης Μπού-
τας στην ηλικία των 66 ετών.

21 Σεπτεμβρίου Στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.

22 Σεπτεμβρίου Τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας
επισκέφτηκε ο αρχηγός της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.

22 Σεπτεμβρίου Στο Άγιο Όρος ο Σωτήρης Τσιόρδας λό-
γω των αυξανόμενων κρουσμάτων του
κορωνοϊού.

23 Σεπτεμβρίου Στις πληγείσες περιοχές της Καρδίτσας ο
Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. Δημήτρης Κουτσούμπας.

23 Σεπτεμβρίου Αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες και
αυτόφωρη διαδικασία θα βρεθούν οι
αρνητές της μάσκας με εγκύκλιο του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη
Πλιώτα.

23 Σεπτεμβρίου Και η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεν-
νηματά στην Καρδίτσα.

27 Σεπτεμβρίου Σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ στη θαλάσ-
σια περιοχή του Αγίου Όρους.

27 Σεπτεμβρίου Άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στην
ελληνική σημαία που βρίσκεται στους
βράχους του Καστελόριζου.

27 Σεπτεμβρίου Η Κόνι Μπάρετ προτάθηκε από τον Πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση Προ-
έδρου στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

27-30 Σεπτεμβρίου Στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη ο
Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα φι-
λοξενηθεί στο πατρικό σπίτι του Πρω-
θυπουργού στα Χανιά.

28 Σεπτεμβρίου Διαμάχη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμ-
παϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ. Μάχες με νεκρούς κατά μή-
κος των συνόρων.

29 Σεπτεμβρίου Νέα κυβέρνηση απέκτησε το Βέλγιο
μετά από διαπραγματεύσεις που διήρ-
κεσαν 500 ημέρες. Νέος Πρωθυπουρ-
γός είναι ο Αλεξάντερ Ντε Κρο.

29 Σεπτεμβρίου Νέο φως εκπέμπει από σήμερα η βρα-
δινή Ακρόπολη. Το έργο αναβάθμισης
του φωτισμού αποδόθηκε παρουσία
της Προέδρου της Δημοκρατίας, του
Πρωθυπουργού, της Υπουργού Πολιτι-
σμού και του Προέδρου του Ιδρύματος
«Ωνάση» καθώς η υλοποίησή του έγινε
με δωρεά του ιδρύματος.

30 Σεπτεμβρίου Κλειστή θα παραμείνει για τουλάχιστον
25 ημέρες η παραλιακή λεωφόρος
Αθηνών-Σουνίου καθώς εντοπίστηκαν
ρωγμές στα τούνελ, στις γνωστές τρύ-
πες του Καραμανλή.

30 Σεπτεμβρίου Τραγικά τα αποτελέσματα του Covid-19
στην Αττική τον μήνα Σεπτέμβριο 4.221
οι θετικοί στον ιό, 125 οι θάνατοι.

2 Οκτωβρίου Στο νοσοκομείο εισήχθη ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασθενεί από
τον ιό του Covid-19.

3 Οκτωβρίου Πλημμύρες έπληξαν τη βόρεια Ιταλία
και τη νότια Γαλλία. Προξένησαν σοβα-
ρές ζημιές με 2 νεκρούς και δεκάδες
αγνοούμενους.

6 Οκτωβρίου Στην Αθήνα για συνομιλίες ο Γ.Γ. του
ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ.

6 Οκτωβρίου Μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Βολίμες
της Ζακύνθου, έκαψε 1.500 στρέμματα.

6 Οκτωβρίου Η Microsoft ανακοίνωσε μεγάλη επέν-
δυση στην Ελλάδα.

7 Οκτωβρίου Είναι η μεγάλη μέρα της Δικαιοσύνης.
Ένοχοι όλοι στη Χρυσή Αυγή.

7 Οκτωβρίου Στους 4 προκρίθηκε στο Ρολάν Γκαρός
ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

10 Οκτωβρίου Έκρηξη βυτιοφόρου στην Βηρυτό προ-
ξένησε μεγάλες υλικές ζημιές – υπάρ-
χουν πολλοί νεκροί.

10 Οκτωβρίου Επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση
εχθροπραξιών μεταξύ Αρμενίας και
Αζερμπαϊτζάν. Η εκεχειρία κράτησε
μόνο λίγες ώρες.

10 Οκτωβρίου Στον ΟΗΕ κατέφυγε η Κύπρος για το
θέμα των Βαρωσιών στην Αμμόχωστο.

11 Οκτωβρίου Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου που με-
τέφερε 65 επιβάτες με τρένο στην Ταϋ-
λάνδη, 27 οι νεκροί πολλοί τραυματίες.

12 Οκτωβρίου Το Ορούτς Ρέις πάλι για έρευνες στη
θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου.

13 Οκτωβρίου Δύο σεισμικές δονήσεις 5 Ρίχτερ στη
θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

13 Οκτωβρίου Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική, τερά-
στιες ζημιές στο Νέο Ηράκλειο και στα
νησιά του Ιονίου.

14 Οκτωβρίου Στην Αθήνα και την Λευκωσία για συ-
ζητήσεις ο Υπουργός Εξωτερικών Χαϊ-
κο Μάας της Γερμανίας.

14 Οκτωβρίου Ανακοινώθηκε ότι το εργοστάσιο της
ΠΙΤΣΟΣ στην Ελλάδα μετά από 155 χρό-
νια κλείνει και η επιχείρηση μεταφέρε-
ται στην Τουρκία.

15 Οκτωβρίου 24ωρη απεργία με συγκεντρώσεις της
ΑΔΕΔΥ.

16 Οκτωβρίου Ρεκόρ κρουσμάτων του Covid-19 στα
508 τα νέα ημερήσια κρούσματα.

17 Οκτωβρίου Φρικτή δολοφονία με αποκεφαλισμό
Γάλλου καθηγητού στον Παρίσι από
18χρονο τζιχαντιστή.

18 Οκτωβρίου Νικητής ο εκλεκτός του Ερντογάν Ερσίν
Τατάρ στην Κύπρο με ποσοστό 51,74%.

20 Οκτωβρίου Συμφωνία Ελλάδος-Αλβανίας για προ-
σφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

20 Οκτωβρίου Διάσταση απόψεων μεταξύ Προέδρου
και Εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής
Αυγής.

21 Οκτωβρίου Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων στα
867 τα κρούσματα.

21 Οκτωβρίου Κακοκαιρία με βροχές και χαλαζοπτώ-
σεις έπληξε την Κρήτη.

21 Οκτωβρίου Δεν άντεξε τα κρούσματα του κορω-
νοϊού ο ιδιοκτήτης του Γηροκομείου
στον Άγιο Στέφανο και έβαλε τέλος
στη ζωή του.

22 Οκτωβρίου Στην Κύπρο για συνομιλίες μεταξύ Ελ-
λάδας –Κύπρου –Αιγύπτου ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

22 Οκτωβρίου Τέλος η δίκη για τη Χρυσή Αυγή στις
φυλακές όλοι οι κατηγορούμενοι.

24 Οκτωβρίου Νέα μέτρα στην Αττική και άλλες πε-
ριοχές της χώρας. Μάσκα σε όλους
τους χώρους και έξω. Απαγόρευση κυ-
κλοφορίας μετά τις 12:30 νυχτερινή μέ-
χρι τις 5:00 το πρωί.

25 Οκτωβρίου Με 158 όχι και 133 ναι απορρίφθηκε η
πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά του
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ-
κούρα.

26 Οκτωβρίου Στην Αθήνα για συνομιλίες με την Ελ-
ληνική Κυβέρνηση ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

27 Οκτωβρίου Φορτηγό πλοίο εμβόλισε έξω από το λι-
μάνι του Πειραιά το Ναρκοθηρευτικό
πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού «Καλ-
λιστώ» ευτυχώς χωρίς θύματα.

27 Οκτωβρίου Συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Αθήνα.

28 Οκτωβρίου Η Νίκη Κεραμέως είναι η πρώτη
Υπουργός που διαγνώστηκε θετική
στον κορωνοϊό.

29 Οκτωβρίου Δολοφονία τριών ατόμων από νεαρό σε
ναό της Γαλλίας.

29 Οκτωβρίου Κουκουλοφόροι ανενόχλητοι λεηλάτη-
σαν τις εγκαταστάσεις του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και προπηλά-
κισαν τον Πρύτανη κ. Δημήτρη Μπου-
ραντώνη.

30 Οκτωβρίου Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια πε-
ριοχή βόρεια της Σάμου. 2 νεκροί και
μεγάλες καταστροφές κτιρίων με τσου-
νάμι στην Σάμο. Oι νεκροί στη Σμύρνη
ειναι 114 και οι τραυματίες 1035 με τε-
ράστιες υλικές καταστροφές στην
Σμύρνη.

31 Οκτωβρίου Ρεκόρ κρουσμάτων του Covid-19 το τε-
λευταίο 24ωρο. 2.056 οι θετικοί στον ιό,
135 οι διασωληνωμένοι.

Ειδήσεις  με λίγα λόγια
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Την 1η Οκτωβρίου γιορτάζεται η Παγκό-
σμια Ημέρα για την τρίτη ηλικία με
πολλά όμως ερωτήματα για το πώς

ζουν σήμερα οι ηλικιωμένοι, ποιες ελλεί-
ψεις έχουν, τι χρειάζονται για να ζήσουν με
αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια της ζωής
τους, ποια είναι η φροντίδα και η συμπαρά-
σταση από το οικογενειακό τους περιβάλλον
καθώς και το πώς αισθάνονται για τις παρο-
χές που τους παρέχει το κράτος και γενικά
τι θέλει ένας ηλικιωμένος για να αισθάνεται
ότι ζει μέσα σε ένα ανθρώπινο, ζεστό και
σωστό περιβάλλον. 

Τα συμπεράσματα δυστυχώς είναι θλιβε-
ρά, είναι συμπεράσματα που δεν θα πρέπει
να μας κάνουν να αισθανόμαστε περήφανοι,
ούτε εμάς τα παιδιά τους ούτε και την πολι-
τεία, απεναντίας θα πρέπει να μας προβλη-
ματίσουν όλους. Σήμερα 4 στους 10 ηλικιω-
μένους ζουν κάτω από το όριο της φτώχει-
ας. Απλώνουν το χέρι τους και ζητούν ψυ-
χική συμπαράσταση, βοήθεια και ανθρωπιά,
περνούν δύσκολες στιγμές. Η μοναξιά και η
περίθαλψη είναι από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η 3η ηλικία. Η
μοναξιά είναι αυτή που τους ταλαιπωρεί και
τους γονατίζει σήμερα. Η έλλειψη επικοι-
νωνίας γονιών με τα παιδιά τους που προ-
έρχεται από τους ρυθμούς ζωής που ακο-

λουθούν οι νεότεροι, η καριέρα, ο υπέρ-κα-
ταναλωτισμός που σαν συνέπειά του έχει το
συνεχές κυνήγι και άλλης εργασίας, έχει
οδηγήσει τα παιδιά μας να ξεχάσουν τους
γονείς τους. Εδώ γεννάται το ερώτημα, θα
πρέπει να έχουν ενοχές τα παιδιά απέναντί
τους; Φυσικά και ναι. Έχουν υποχρέωση τα
παιδιά απέναντί τους και μάλιστα ιερά. Άλ-
λωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αργά ή

γρήγορα θα φθάσουν όλοι στην τρίτη ηλικία.
Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ενεργό μέλος του
κοινωνικού συνόλου, και πρέπει να τους
φροντίζουμε όπως φροντίζουμε και τα άλλα
μέλη των οικογενειών μας, κάτι που ταυτό-
χρονα θα βγάλει τον ηλικιωμένο από την
απομόνωσή του και το αίσθημα μοναξιάς
που έχει και θα οδηγήσει σε βελτίωση της
ποιότητας της ζωής του. Μπορεί σήμερα η

Ελλάδα να θεωρείται σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΟΗΕ μία γερασμένη χώρα.

Όμως δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε
τους ανθρώπους μας σε αυτή την κρίσιμη γι’
αυτούς φάση της ζωής τους και ειδικά σή-
μερα που τη χώρα μας μαστίζει μία μεγάλη
υγειονομική κρίση με θύματα κυρίως τα
άτομα της τρίτης ηλικίας. Είναι καθήκον
όλων να προσέχουν τους ηλικιωμένους γο-
νείς τους. Δεν θα πρέπει να θεωρείται κό-
πος να κτυπήσουν τα παιδιά την πόρτα του
ηλικιωμένου πατέρα και μάνας, να τους
πούνε μία καλημέρα, να τους ρωτήσουν αν
θέλουν κάτι, να τους κάνουν να νιώσουν ότι
δεν είναι μόνοι και αβοήθητοι, ότι κάποιοι
τους νοιάζονται. Ας το κάνουν γιατί οι γονείς
τους το αξίζουν, ας το κάνουν γιατί τους το
χρωστάνε. Όμως και τα άτομα της τρίτης
ηλικίας θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι
η ζωή δεν σταματά με τη συνταξιοδότηση.
Η τρίτη ηλικία μπορεί και πρέπει να είναι μία
περίοδος δημιουργικότητας και πληρότη-
τας, αρκεί ο ηλικιωμένος να συμφιλιωθεί με
την ηλικία του και να μάθει να γερνάει. Να
μην παραιτηθεί μετά τη συνταξιοδότηση, να
μην αφήσει να υψωθούν μπροστά του τα
τείχη της απομόνωσης και να μην κυριεύε-
ται από αδιέξοδα. Αλλά να βιώνει τα χρόνια
της τρίτης ηλικίας του γεμάτος εμπειρίες και
σοφία από την πορεία της ζωής του.

Η Διοίκηση

Ημέρα τιμής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας

Νόμος 1931/1991

1 η  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  

Στις μέρες μας, παρατηρείται μία
χωρίς προηγούμενο αύξηση του
αριθμού των ατόμων της τρίτης

ηλικίας που νοσούν από τη νόσο του
Αλτσχάϊμερ. Στις αναπτυγμένες χώρες,
η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης
έφερε στο προσκήνιο την άνοια (δηλα-
δή των απώλεια του νου) με πιο συχνή
μορφή τη νόσο Αλτσχάϊμερ σαν ένα
μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονο-
μοτεχνικό πρόβλημα. Παγκοσμίως τα
άτομα με άνοια είναι περίπου
50.000.000 και αναμένεται να φτάσουν
τα 135 εκατομμύρια μέχρι το 2050, ενώ
στην Ελλάδα τα άτομα που νοσούν είναι πάνω από
200.000. Οι έρευνες, οι επενδύσεις και η συνεργασία
στον συγκεκριμένο τομέα σήμερα είναι ζωτικής ση-
μασίας, τόσο για την επιστημονική έρευνα και τον
έλεγχο του κοινωνικού κόστους της άνοιας, όσο και
για την προσφορά ελπίδας, αξιοπρέπειας και ποιότη-
τας ζωής στα εκατομμύρια των πασχόντων και στις
οικογένειές τους, καθώς όλοι έχουν ενώσει τις προ-
σπάθειές τους με αποτέλεσμα οι γνώσεις μας για την
αιτία της πάθησης, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη
θεραπεία των διαταραχών του νου να έχουν αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Η νόσος Αλτσχάϊμερ αποτελεί μία επιδημία του
21ου αιώνα. Σήμερα γίνεται εντατική επιστημονική
προσπάθεια για την ανάπτυξη ριζικών θεραπειών
και στο εγγύς μέλλον αναμένονται νέες πιο αποτε-
λεσματικές φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Μέχρι τό-
τε, η αυξημένη εγρήγορση και η ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικές.

Κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες για τη νό-
σο του Αλτσχάϊμερ πέρα από το περασμένο της ηλι-
κίας είναι, οι αγγειακοί παράγοντες όπως είναι η
υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία,
το κάπνισμα, τα δε συμπτώματα μπορεί να είναι
ήπια, μέτρια και σοβαρά. Η έγκαιρη και ακριβής
διάγνωση βοηθά τον ασθενή και τον φροντιστή να
είναι καλύτερα προετοιμασμένοι ώστε να περάσουν
ομαλά τα διάφορα στάδια της νόσου. Η σωστή διά-

γνωση είναι επίσης προϋπόθεση μιας
αποτελεσματικής θεραπείας. Πρώτα
τα μέλη της οικογένειας αξιολογούν
τα προβλήματα που παρουσιάζει ο δι-
κός τους άνθρωπος για να απευθυν-
θούν σε ειδικό γιατρό, ο οποίος θα κά-
νει την επίσημη διάγνωση. Για να μη
νοσήσουμε από τη νόσο του Αλτσχάϊ-
μερ οι ειδικοί μας συμβουλεύουν τι θα
πρέπει να προσέχουμε.

– Να κάνουμε τακτικά υγειονο-
μικό έλεγχο και να ελέγχουμε την
υπέρταση, τον διαβήτη, την αυξημέ-
νη χοληστερίνη, το κάπνισμα και την

παχυσαρκία.
– Να βάλουμε στο πρόγραμμα τη σωματική

άσκηση και ειδικά το βάδισμα.
– Να ασκούμαστε πνευματικά, όπως είναι το

διάβασμα, το σταυρόλεξο, η εκμάθηση μίας ξένης
γλώσσας.

– Να εξοικειωθούμε με τη νέα τεχνολογία,
όπως είναι το κομπιούτερ.

– Να προσέχουμε τη διατροφή μας.
– Να αποφεύγουμε τη μοναξιά, καθώς η μο-

ναξιά είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου
για την άνοια, επιβάλλεται να γίνουμε περισσότε-
ρο κοινωνικοί.

– Εάν θέλουμε να αποφύγουμε όσο είναι δυ-
νατό τη νόσο του Αλτσχάϊμερ χρειάζεται καθημε-
ρινή συναναστροφή και σχέσεις φιλίας με πολύ
κόσμο, καθώς επισκέψεις σε φίλους, συμμετοχή
σε εκδρομές με φίλους και συγγενείς, επισκέ-
ψεις σε μουσεία.

– Συμμετοχή σε δραστηριότητες του δήμου
της περιοχής, παρακολούθηση θεατρικών παρα-
στάσεων καθώς και κινηματογραφικών ταινιών,
παιχνίδια με τα εγγόνια καθώς συμμετοχή και σε
άλλες δραστηριότητες που θα μας κρατάνε μακριά
από την απομόνωση και το κλείσιμο του εαυτού
μας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να
κρατήσουν ζωντανές τις νοητικές λειτουργίες των
ηλικιωμένων και να βοηθήσουν στη διατήρηση
της μνήμης τους.                                 Η Διοίκηση

Νόσος Αλτσχάϊμερ – Μία σύγχρονη επιδημία
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΗ 2020

A N A K O Ι Ν Ω Σ Η
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Στα πλαίσια της διαδικασίας συζήτησης και έγκρισης του ισολογισμού

για το 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ενεργώντας με βάση το
καταστατικό, να ορίσει Γενική Συνέλευση των μελών μας η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στις 9/10/2020. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρα-
τούν την φετινή χρονιά με τον Covid 19 η συμμετοχή ήταν μειωμένη και η
συνέλευση πραγματοποιήθηκε με μικρό αριθμό παρόντων μελών.

Σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ομαλά, και πα-
ρουσιάστηκαν από το Προεδρείο του Συνεταιρισμού οι ενέργειες και τα
οικονομικά στοιχεία για το έτος 2019. Επίσης παρουσιάστηκαν από το Επο-
πτικό συμβούλιο οι έλεγχοι στα οικονομικά μας στοιχεία για το 2019 και
το σώμα ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα, τις εισηγήσεις, και τα οικο-
νομικά αποτελέσματα για το έτος 2019.

Περιληπτικά σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον σχεδιασμό που προ-
ηγήθηκε τα προηγούμενα έτη και εκτελείται ευλαβικά, ο Συνεταιρισμός
μας παρουσίασε για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά καθαρά κέρδη, (ύψους αυτή
τη χρονιά περίπου 20000 ευρώ) τα οποία εν μέρει αποταμιεύτηκαν για την
αύξηση της ρευστότητας μας (ώστε να υπάρξουν τα απαραίτητα ίδια κε-
φάλαια ανάπτυξης στο μέλλον), και εν μέρει για την απόσβεση ζημιών πα-
ρελθόντων ετών. Ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη από το κατάστημά μας
παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τα παρελθόντα έτη, ενώ σημειώθηκε για
μια ακόμα συνεχόμενη χρονιά, αύξηση των άυλων υπηρεσιών που παρέ-
χουμε στα μέλη μας, αλλά και στο σύνολο των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ,
με αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών κερδών μας.

Ειδικότερα το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών κερδών μας προήλθε
από τις αυστηρές περικοπές κόστους λειτουργίας και εξόδων που έχουν
πραγματοποιηθεί, ενώ το υπόλοιπο προήλθε από την αύξηση του κύκλου
εργασιών άυλων υπηρεσιών.

Παράλληλα ο Συνεταιρισμός μας εκσυγχρονίζετε με βάση την νέα φο-
ρολογική νομοθεσία για το εμπορικό κομμάτι των υπηρεσιών του, όπως
επίσης και για τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται, με βάση
τον Νόμο 4624/2019.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι τα μέχρι σήμερα οικονομικά δεδομένα για
την χρονιά που διανύουμε, δείχνουν ότι και για το 2020 θα παρουσιάσουμε
κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, χωρίς δυστυχώς ο κύκλος εργασιών
στο κατάστημά μας να αυξηθεί. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρε-
στο καθώς καταδεικνύει ότι η προσπάθειά μας για τη συμμετοχή ΟΛΩΝ
των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ στον Συνεταιρισμό δεν έχει ευοδωθεί.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή στην Γενική μας Συνέλευση και
ελπίζουμε ότι η επόμενη θα πραγματοποιηθεί χωρίς προβλεπόμενα μέτρα
προστασίας για τον Covid 19 καθώς η χώρα θα έχει περάσει επιτυχώς και
αυτόν τον σκόπελο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. Κωνσταντόπουλος Π. Διδάγγελος



Πολύ φτωχές κρίνονται οι δραστηριό-
τητες της Α.Γ.Σ.Σ.Ε για το έτος 2020.
Μία αναλαμπή ήταν η συγκέντρωση

στις 10 του Γενάρη έξω από το Συμβούλιο της
Επικρατείας όπου εκδικαζόταν η υπόθεση κατά
του νόμου 4387/2016. Ήταν μία συγκέντρωση
ανεκτή στα πλαίσια της γενικής απαξίωσης του
συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας.
Από εκεί και μετά σιωπή, καθώς δεν είναι δυ-
νατόν να θεωρούνται επιτεύξεις 2 συναντήσεις
μέχρι σήμερα, η πρώτη με τον Υποδιοικητή του
e-ΕΦΚΑ κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ και η άλλη με
τον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση. Η
αιτιολογία της Υγειονομικής κρίσης δεν ευστα-
θεί, θα πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος και να
αναζητηθούν οι λόγοι και οι αιτίες που μία πα-
νελλήνια συνδικαλιστική οργάνωση που θα
έπρεπε να έχει εντάξει στις τάξεις της το σύ-
νολο των συνταξιούχων παραπαίει. 

Έχουν περάσει ήδη 14 χρόνια από τότε που
έγινε το Ιδρυτικό Συνέδριο της Ανωτάτης Γε-
νικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
στις 24 Νοεμβρίου 2006 στο ξενοδοχείο της
Μεγάλης Βρετάνιας, παρουσία του τότε Προ-
έδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου
Παπούλια. Τότε που η πολιτική και η συνδικα-
λιστική ηγεσία του τόπου δήλωνε ότι θα είναι
στο πλευρό της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., στο πλευρό των
συνταξιούχων. Δυστυχώς όμως την επομένη
μέρα ξεχάστηκαν οι μεγάλες δηλώσεις από
όλους και άφησαν μόνη της την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. να
βολοδέρνει στους πέντε ανέμους με ένα βήμα
μπροστά και δύο βήματα πίσω πολλές φορές.
Γεγονός είναι ότι μέχρι σήμερα πέρασαν αξιό-
λογοι άνθρωποι και συνδικαλιστές από την Συ-
νομοσπονδία οι οποίοι σε γενικές γραμμές
προσπάθησαν να της δώσουν μία ώθηση προς
τα εμπρός, υπήρξε και υπάρχει κάτι που δεν
άφησε να γίνει αυτό το βήμα αλλά και όταν αυ-
τό έγινε δεν ήταν ολόκληρο ήταν μισό. 

Σήμερα η κατάσταση όχι μόνο στην
Α.Γ.Σ.Σ.Ε αλλά και σε όλες τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων
είναι δραματική, δεν πάει άλλο. Υπάρχουν ευ-
θύνες που βαρύνουν όλους μας και θα πρέπει
να τις αναλάβουμε. Όποιος δεν μπορεί να αν-
τέξει τον μαραθώνιο αγώνα που χρειάζεται
σήμερα η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για να τερματίσει τον αγώ-
να της και να δαφνοστεφανωθεί ας κάνει στην
άκρη και να αναλάβουν αυτοί που έχουν όρεξη
και διάθεση να προσφέρουν. Δεν υπάρχει
απεριόριστος χρόνος. Για τη νέα Διοίκηση της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που προήλθε από τις εκλογές της
16ης Μαΐου 2019 και η οποία στην πρώτη συ-
νεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 26
Ιουνίου έφερε προς συζήτηση και επικύρωση
το Πρόγραμμα Δράσης της νέας Διοίκησης.
Ένα πρόγραμμα με άμεσους, βραχυπρόθε-
σμους και μεσοπρόθεσμους στόχους καθώς
και μόνιμους και σταθερούς στόχους που θα
πρέπει να υλοποιηθούν. Το Σωματείο μας από

την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της
νέας Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. τάχθηκε στο
πλευρό της γνωρίζοντας ότι το έργο της νέας
Διοίκησης είναι πολύ δύσκολο και ειδικά σή-
μερα που το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας
μας είναι υπό διωγμό και θα πρέπει όλοι να
συστρατευτούμε για να αναδείξουμε και να
εδρεύσουμε την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στη θέση που θα
πρέπει να έχει σήμερα στην κοινωνία, κατα-
θέτει δε και προτάσεις για τη δράση της νέας
Διοίκησης και την καλεί και πάλι να τις αξιο-
λογήσει ανάλογα.

Οι προτάσεις τους Σωματείου μας είναι:
1. Να δυναμώσουμε την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. φτιά-

χνοντας ομάδες εργασίας σε κάθε χώρο.
2. Να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρό-

πο, και όχι εκλιπαρώντας, την αναπροσαρμογή
των συντάξεών μας βάζοντας ως στόχο τη σύγ-
κληση με το μέσο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

3. Να προχωρήσουμε σε πιο δυναμικές πα-
ρουσίες στη βουλή και στα αρμόδια Υπουργεία
και φορείς.

4. Να αποβάλλουμε τον κομματικό μας χα-
ρακτήρα και να έχουμε πιστεύω μας ότι ο συν-
δικαλιστής δεν είναι κομματικό όργανο προ-
σκείμενο σε πολιτική ιδεολογία. Τα πολιτικά
μας πιστεύω θα πρέπει οπωσδήποτε να παρα-
μείνουν εκτός Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

5. Να επιδιώξουμε τη συνεργασία με την
Γ.Σ.Ε.Ε. και την ΑΔΕΔΥ καθώς και με όλες τις
συνταξιουχικές οργανώσεις, όχι σαν ουρά
τους αλλά ως ισότιμα μέλη.

6. Να πείσουμε όλα τα μέλη μας ότι θα πρέ-
πει άμεσα να αφήσουμε τον καναπέ, να αφυ-
πνιστούμε και να διεκδικήσουμε δυναμικά αυ-
τά που μας έκλεψαν όλα αυτά τα δέκα χρόνια
των αλλεπάλληλων μνημονίων καθώς και με
τις παλινωδίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων
που κατήντησαν σαν το Μαντείο των Δελφών
με τα ήξεις και τα αφίξεις τους.

7. Να δημοσιοποιήσουμε τα προβλήματά
μας με ομιλίες σε τηλεόραση και ραδιόφωνο,
με συγκεντρώσεις, με συνεντεύξεις, με πορεί-
ες διαμαρτυρίας, με δελτία τύπου και με δυ-

ναμικές παρουσίες στα αρμόδια Υπουργεία,
όπου θα τους ενημερώνουμε και θα τους δώ-
σουμε να καταλάβουν ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι το
Ανώτατο Συνδικαλιστικό Όργανο των Συνταξι-
ούχων της χώρας μας είτε το θέλουν είτε δεν
τους αρέσει να το θέλουν παίζοντας πολιτικά
παιχνίδια όλες οι κυβερνήσεις εις βάρος μας.
Φτάνει πια ο παραγκωνισμός της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
καταλάβαμε το παιχνίδι που παίζουν οι εκά-
στοτε κυβερνώντες εις βάρος μας.

8. Να δώσουμε την οντότητα που πρέπει
στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και να την προβάλλουμε ως το
μόνο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ανα-
γνωρισμένο από την πολιτεία και τους πολίτες
της χώρας μας.

Σήμερα οι συνταξιούχοι της χώρας μας μετά
από μία δεκαετή οικονομική κρίση και μία με-
γάλη υγειονομική κρίση βρίσκονται σε μία πο-
λύ δυσχερή θέση, άλλαξαν πλέον τα καθημε-
ρινά τους θέλω και υποχρεώθηκαν να ζήσουν
σε νέες πρωτόγνωρες συνθήκες. Άλλαξαν οι
καταναλωτικές συνήθειες του χθες, ψωνίζουν
τα απολύτως απαραίτητα, ιεραρχούν τις καθη-
μερινές τους ανάγκες και περιορίζουν τις κοι-
νωνικές τους δραστηριότητες. Η ζωή του συν-
ταξιούχου έχει μπει πλέον σε αβέβαιη, απρό-
βλεπτη και επικίνδυνη φάση ακόμη και για την
ίδια τη ζωή του. Η καθημερινότητα του συντα-
ξιούχου συνεχίζει να γίνεται καθημερινά δυ-
σκολότερη και προσπαθεί να προσαρμόζεται
με την πραγματικότητα που είναι σήμερα η
ανέχεια αλλά και τα δυσκολότερα που έρχονται
εάν βέβαια δεν αφυπνιστούμε όλοι εμείς που
είμαστε 2.500.000 πολίτες αυτής της χώρας. 

Μπροστά σε όλα αυτά που συμβαίνουν σή-
μερα στη χώρα μας η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έχει υποχρέ-
ωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να
αναλάβει τις ευθύνες της και να γίνει ο ταγός
του συνδικαλιστικού κινήματος και να προ-
στατεύσει τους συνταξιούχους της χώρας μας.
Ασφαλώς και περιμένουμε από την πολιτεία
να αναγνωρίσει την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σαν το τριτο-
βάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των συνταξι-
ούχων, αυτό όμως δεν είναι αυτοσκοπός,

σκοπός μας θα πρέπει να είναι η αναγνώριση
από εμάς τους συνταξιούχους ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
θα γίνει το συνδικαλιστικό όργανο που θα αγ-
καλιάσει και θα προστατεύει όλους τους συν-
ταξιούχους της χώρας μας. Όμως όλα αυτά θα
γίνουν όταν όλοι εμείς που ανήκουμε στο Δι-
οικητικό Συμβούλια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε θα αποφα-
σίσουμε ότι θα πρέπει να εργαστούμε για να
αφυπνίσουμε τα μέλη μας και να προσφέρου-
με στο κοινωνικό σύνολο. Αν όμως δεν έχου-
με τις δυνάμεις ή τη θέληση της προσφοράς
καλό είναι να αποτραβηχτούμε στην άκρη και
να έλθουν στην επικαιρότητα αυτοί που και
θέλουν και μπορούν.

Η Διοίκηση
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Η
28η Οκτωβρίου 1940 μετά από 80 χρόνια συνεχίζει να
είναι για τον Ελληνικό Λαό ημέρα μνήμης, ημέρα αντί-
στασης. Ημέρα μνήμης για εκείνους που έπεσαν ηρωι-

κά μαχόμενοι στα κακοτράχαλα βουνά της βορείου Ηπείρου
και της Πίνδου για να παραμείνει η Ελλάδα όρθια και αλώ-
βητη. Είναι δε και ημέρα εγρήγορσης για να είμαστε έτοιμοι
για να αντισταθούμε σήμερα σε αυτούς που επιβουλεύονται
τα σύνορά μας.

Η αυτοθυσία όλων αυτών που αγωνίστηκαν είναι χαραγ-
μένη με κεφαλαία γράμματα στα πρωτοσέλιδα των λαμπρών
τόμων της ελληνικής ιστορίας καθώς λευτεριά σημαίνει Ελ-
λάδα και Ελλάδα σημαίνει λευτεριά και ο Ελληνικός λαός,
όσο κανείς άλλος, την ύμνησε, την υπηρέτησε, της αφοσιώ-
θηκε ψυχή τε και σώματι και θυσιάστηκε για να κάνει τελικά
εθνικό λάβαρο τη λευτεριά. Με αυτό το λάβαρο της λευτεριάς
μάθανε οι Έλληνες να πορεύονται. Να στέκονται περήφανα
και να πολεμούν στους προμαχώνες, χωρίς να διστάζουν να
αφήσουν και την τελευταία τους πνοή για την Ελλάδα και την
αξία της λευτεριάς. Στου χρόνου την ασταμάτητη ροή δεν έπα-
ψαν ποτέ από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, στιγμή δεν

έπαψαν να πλημμυρίζουν την ψυχή, το μυαλό και τις αισθή-
σεις τους το υπέρτατο καθήκον για την πατρίδα και οι υπο-
χρεώσεις όλων μας να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία. Έτσι
και τότε στις 28 Οκτωβρίου 1940 πιστοί στο καθήκον τους οι
Έλληνες στρατιώτες στην Ελληνοαλβανική μεθόριο ήταν πρω-
ταγωνιστές στον ηρωισμό, στην ανδρεία και την αυταπάρνηση.
Τότε που οι Έλληνες ήταν πρωταγωνιστές με θεατές σχεδόν
ολόκληρο τον υπόλοιπό κόσμο που παρακολουθούσε εκ του
μακρόθεν τα τεκταινόμενα καθώς είχε παραδοθεί αμαχητί
στον εχθρό.

Εμείς σήμερα οι απόγονοι αυτών των ηρώων του έπους
του 1940, κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ στους πρωταγωνιστές
του έπους του 1940 στο Αργυρόκαστρο, το Τεπελένι, την Κο-
ρυτσά, την Πρεμετή, τους Αγίους Σαράντα εκεί που οι πατε-
ράδες μας έγραψαν Ιστορία, μία ιστορία με ανεξίτηλα γράμ-
ματα. Τότε οι Έλληνες πολέμησαν σαν ήρωες και έπεσαν μα-
χόμενοι για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Δεν θα πρέ-
πει να ξεχάσουμε ποτέ, αν θέλουμε βέβαια να είμαστε από-
γονοι αυτών των ηρώων, ότι εκεί στα κακοτράχαλα βουνά της
Αλβανίας έπεσαν 14.000 Ελληνόπουλα πάνω στο άνθος της

ηλικίας των, προτού απολαύσουν τις χαρές της ζωής, έδωσαν
και τη ζωή τους και το αίμα τους για την πατρίδα και την ελευ-
θερία. Δυστυχώς όμως τα οστά των περισσότερων από αυτούς
τους ήρωες βρίσκονται σε ομαδικούς τάφους στα Αλβανικά
βουνά και περιμένουν με καρτερία να υπάρξει η μεταφορά
τους και η ταφή τους με τις πρέπουσες τιμές στην πατρίδα
τους για την οποία πολέμησαν και θυσιάστηκαν για να ανα-
παυθούν. Είναι χρέος της πολιτείας έστω και μετά από 80
χρόνια να κάνει το χρέος της, το οποίο είναι πάνω από παρε-
λάσεις και όλων ειδών κοσμικότητες ανούσιες, έτσι για να
ολοκληρωθεί το έπος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η 28η Οκτωβρίου 2020, 80 χρόνια μετά ήταν μία εθνική
επέτειος πολύ διαφορετική, χωρίς στρατιωτικές και μαθητι-
κές παρελάσεις, λόγω της πανδημίας. αλλά με τις Ένοπλες
Δυνάμεις σε πλήρη ετοιμότητα σε όλη την επικράτεια λόγω
του εξ’ ανατολής κινδύνου που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία διεμήνυσε ότι ο
ελληνικός λαός όπως και το 1940 έτσι και το 2020 είναι έτοι-
μος να πει βροντερό «ΟΧΙ» σε κάθε απειλή και κάθε προσβο-
λή κατά της Ελλάδας.                                         Η Διοίκηση

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου και το μήνυμα που εκπέμπει

ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.;
TA NEA 

ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΗΑνωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συν-
ταξιούχων Ελλάδας μετά την αναγκα-
στική αποχή από τις εργασίες της λό-

γω της υγειονομικής πανδημίας και των κα-
λοκαιρινών διακοπών από τις 28 Αυγούστου
που λειτούργησε και πάλι παρουσίασε μία
κοινωνικότητα.

Μία πρώτη ενέργεια ήταν η πραγματοποί-
ηση συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης
στις 16 Σεπτεμβρίου στην κατάλληλη διαμορ-
φωμένη αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑ-
ΝΙΑ» όπου τέθηκαν επί τάπητος τα
προβλήματα που χρόνιζαν όπως είναι η ανα-
βάθμιση της λειτουργίας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για
την οποία πρώτη θέση θα έχουν η πρόσληψη
Νομικού Συμβούλου και Δημοσιογράφου,
καθώς και άλλα προβλήματα που χρονίζουν. 

Στις 14 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής για να πάρει από-
φαση για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν
στην Ολομέλεια της συνεδρίασης που έγινε
στις 16 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει σημασία αν δε
πάρθηκαν οριστικές αποφάσεις για τα θέματα
που συζητήθηκαν, το θετικό είναι ότι στον
ορίζοντα φαίνεται μία κινητικότητα στο τριτο-
βάθμιο αυτό όργανο των Συνταξιούχων και
ελπίζουμε να έχει συνέχεια. Εκείνο που μας
εξέπληξε θετικά είναι το δελτίο τύπου που
εξέδωσε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε στις 21 Οκτωβρίου 2020,
ένα δελτίο που φαίνεται ότι η συνομοσπονδία
αποφάσισε να αποβάλλει τον κομματικό χα-
ρακτήρα και να θέσει τα προβλήματα που
απασχολούν τους συνταξιούχους της χώρας
μας με το όνομά τους και το οποίο το Σωμα-
τείο μας έκρινε ότι θα πρέπει να το αναδημο-
σιεύσουμε από τις σελίδες της εφημερίδας
μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» για ενημέρωση των
συναδέλφων μας.                           Η Διοίκηση



Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει προηγούμενο (ακόμα
και ως σκέψη), όχι μόνο στα συνδικαλιστικά
δρώμενα των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, αλλά

και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα, συνταξιούχοι μιας Εται-
ρίας, μέσα από τις δραστηριότητες της Συνδικαλιστικής
τους Οργάνωσης, του Σωματείου τους, ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΌ:

• ΝΑ τιμήσουν όσους εργάστηκαν και εργάζονται δια-
χρονικά σ’ αυτήν.

• ΝΑ τιμήσουν και να προβάλλουν τους ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ, σε πολύ δύσκολες εποχές όπως: Πόλεμοι,
Γερμανοϊταλική Κατοχή, Δικτατορίες, Εξορίες, Απολύσεις,
Συσσίτια κ.α.

Και τέλος να τιμήσουν την πολύχρονη ιστορία της Εται-
ρίας, της Εταιρίας τους, που για πολλούς από αυτούς ήταν
το δεύτερο σπίτι τους.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής, αλλά και δικαιωμένος
που ως Πρόεδρος του Σωματείου ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙ-
ΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙ-
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Τα ίδια συναισθήματα με εμένα, θέλω να πιστεύω ότι θα
έχουν, όσοι συμμετείχαν στην μεγάλη αυτή προσπάθεια και
βρίσκονται σήμερα στη ζωή, γιατί πολλοί από αυτούς που
αγάπησαν και στήριξαν το Μουσείο, αλλά και το Σωματείο, ο
καθένας με τον δικό του τρόπο, δεν βρίσκονται ανάμεσά μας.

Χρόνο με τον χρόνο, μήνα με τον μήνα, μέρα με τη μέρα,
τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των Ελεγκτικών
Επιτροπών, οι Ιδρυτές, οι Εταίροι και οι Φίλοι του Μουσείου,
της μεγάλης αυτής προσπάθειας όλο και λιγοστεύουν.

Όμως τα οράματά τους, οι αγώνες τους, η προσφορά τους,
όπως και οι ίδιοι, δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ όπως:

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο Πέτρος Ψαρόγιαννης, ο
Τάκης Τασούλης, ο Ανδρέας Αντωνακόπουλος, ο Στράτος
Βενέρης, ο Βασίλης Ζωάκος, ο Αντώνης Φατσέας, ο Δη-
μήτρης Γεωργίου, ο Παναγιώτης Θεόπουλος, ο Ηλίας Ξιαρ-
χογιαννόπουλος, ο Γιάννης Γερεντές, ο Νίκος Κουτσονι-
κόλας, ο Κώστας Βασιλείου, ο Νίκος Κουτσοθόδωρος, ο
Παναγιώτης Χάπας, ο Μιλτιάδης Φλώρος, η Ιωάννα Μιχαι-
ρίνα, ο Παναγιώτης Κολλινιάτης, ο Κώστας Παπαδόπουλος,
ο Κώστας Τρογκάνης, ο Γιάννης Σοφιανός, ο Γιάννης Χα-
τζηνικολής, ο Γιώργος Σοφιανός, ο Γιώργος Βούλγαρης,
ο Μάριος Παπακωνσταντίνου, ο Κώστας Ζωγράφος, ο Στά-
θης Αλεβίζος, ο Δημήτρης Στέλιος, ο Γιώργος Συμεωνίδης,
η Ευγενία Καπελιάρη καθώς και οι Παύλος Σταματίου και
ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. των ΗΣΑΠ Σίμος Σιμόπουλος,
οι οποίοι τον μήνα Οκτώβριο έφυγαν από κοντά μας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Έγινε το έτος 1995 στα ιδιόκτητα Γραφεία του Σωματείου

μας, στην οδό Μενάνδρου στην Αθήνα. Σ’ ένα Γραφείο που
αγοράσαμε γι’ αυτό τον σκοπό και αφού το διαμορφώσαμε
κατάλληλα, εκθέσαμε μέρος από τα εκθέματα που είχαμε
συγκεντρώσει και δημιουργήσαμε το ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, το
οποίο εγκαινιάστηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2001.

Ενώ ύστερα από πάρα πολλές προσπάθειες και Αγώ-
νες και με τη βοήθεια των Πολιτικών κ.κ. Απόστολου Κα-
κλαμάνη, Παναγιώτη Κρητικού, Μαρίας Δαμανάκη, Φώτη
Κουβέλη, Γιώργου Αμπατζόγλου, Χρήστου Πρωτόπαπα, Δη-
μήτρη Καρύδη, Δημήτρη Λιτζέρη, Γιάννη Τραγάκη, Ανα-
στάσιου Νεράτζη και Γιάννη Μανιάτη με Απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και με την υπογραφή
σχετικού Πρακτικού που είχα υπογράψει στις 25 Ιουνίου
2002 με τον τότε Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Γερά-
σιμο Δραγώνα μας παραχωρήθηκαν οι χώροι του Παλαιού
Ταχυδρομείου, στον Σταθμό του Πειραιά, όπου και μετα-
φέραμε όλα τα εκθέματα που είχαμε συγκεντρώσει στην
Μενάνδρου και αυτά που είχαμε διαφυλάξει σε διάφορους
αποθηκευτικούς χώρους στον Πειραιά και στην Αποθήκη
του Παλαιού Σταθμού της Ομόνοιας.

Και με δαπάνες που είχε καλύψει η Εταιρία διαμορ-
φώθηκαν σύμφωνα με σχετικές μελέτες Ειδικών, σε χώ-
ρους Εκθεσιακούς, στους οποίους τοποθετήθηκαν μέρος
των εκθεμάτων, ενώ τα υπόλοιπα, γιατί ήταν πάρα πολλά,
τα διαφυλάξαμε στους Αποθηκευτικούς χώρους. 

Μέρος από αυτά χρησιμοποιήθηκαν το 2011 στην επέ-
κταση του Μουσείου, ενώ τα υπόλοιπά, μαζί με αυτά που

συνεχίσαμε και συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε, αρχει-
οθετημένα και συντηρημένα, φυλάσσονται στις Αποθήκες,
Βιβλιοθήκες και Σχεδιοθήκες του Μουσείου, για να χρη-
σιμοποιηθούν, σε ενδεχόμενη επέκταση.

Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται και η βοήθεια της
Εταιρίας, γιατί ο χώρος που είχε επιλεγεί για τον σκοπό αυτό,
δηλαδή της επέκτασης όταν Διευθύνων Σύμβουλος της Εται-
ρίας ήταν ο κ. Νίκος Παπαθανάσης και Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου ο κ. Βασίλης Σπανάκης, όταν αποχώ-
ρησαν από την Εταιρία και επί εποχής Κώστα Βασιλειάδη,
ξαφνικά ενοικιάστηκε στο Αναψυκτήριο «Γρηγόρη».

Και να φανταστείτε ότι τους χώρους αυτούς που επι-
κοινωνούν με τους Εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου
στον 1ο όροφο, που χρησιμοποίησε ως Αποθήκες το Ανα-
ψυκτήριο, τους είχαμε καθαρίσει, είχαμε καθαρίσει τα
τζάμια, είχαμε αλλάξει τις καμένες λάμπες και είχαμε πε-
τάξει όλα τα άχρηστα αντικείμενα, χαρτιά και σκουπίδια,
που ήταν στοιβαγμένα από τότε που ήταν ενοικιασμένο
στην ΕΛΜΕΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ).

Απάντηση για την ξαφνική και στα κρυφά αυτή ενέργεια
της Εταιρίας, αν και το είχαμε ζητήσει εγγράφως από τον τότε
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κώστα Βασιλειάδη, δεν μας δόθηκε
ποτέ, ούτε γραπτά, ούτε προφορικά, αν και ο κ. Βασιλειάδης
επανειλημμένα είχε βοηθήσει το Μουσείο, και ποτέ δεν αρ-
νήθηκε να επιλύσει, όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζαμε.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΣΙΩΠΗΣΕ.
Τα ερωτήματα όμως παραμένουν μέχρι σήμερα ανα-

πάντητα για το Ποιος-Ποιοι πήραν την απόφαση, ή ειση-
γήθηκαν να νοικιάσουν τους χώρους που ήταν για το Μου-
σείο, στο Αναψυκτήριο του «Γρηγόρη»;

Όποιος γνωρίζει κάτι σχετικό με αυτό το θέμα ας το πει.
ΣΗΜΕΡΑ: Αίτημά μας προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

κ. Νίκο Χαιρέτα και προς το Διοικητικό Συμβούλιο των
ΣΤΑ.ΣΥ είναι:

Να βρεθεί τρόπος να μας δοθούν οι χώροι αυτοί, οι
οποίοι επικοινωνούν με τους Εκθεσιακούς χώρους του
1ου ορόφου του Μουσείου και με τα Ιστορικά Υπνωτήρια
του Σταθμού για να μπορέσουμε:

– Να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του Μουσείου.
– Να δούνε το φως της δημοσιότητας και να εκθέσουμε

μέρος από τα Μηχανήματα, Εργαλεία, Καλούπια κα., που
συντηρημένα βρίσκονται στις Αποθήκες του Μουσείου.

– Να δούνε το φως της δημοσιότητας και να εκθέσουμε
τα Ιστορικά και μοναδικά Σχέδια που βρίσκονται στις Σχε-

διοθήκες και στους Αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου.
– Να δούνε το φως της δημοσιότητας και να εκθέσουμε,

τα Ιστορικά και μοναδικά έγγραφα, βιβλία και φωτογραφίες
που βρίσκονται σε ντουλάπες και αποθηκευτικούς χώρους
του Μουσείου.

ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Με αυτό το σύνθημα ξεκινήσαμε πριν από 25 ΧΡΟΝΙΑ

με αυτό το σύνθημα ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.
Σημείωση:
Από τους χώρους που δόθηκαν στο Αναψυκτήριο «Γρη-

γόρη» και στους οποίους παλαιότερα λειτουργούσαν τα
Γραφεία της «ΕΛΜΕΣ», κατά την διάρκεια των εργασιών
της επέκτασης του Μουσείου προς τον 1ο και 2ο όροφο,
για να ανοιχτεί η πόρτα ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, προς το Κλιμα-
κοστάσιο και τον Ανελκυστήρα και στη συνέχεια προς την
Ακτή Καλλιματσιώτη, χρησιμοποιήθηκε ένας χώρος 4,10 χ
3 μέτρα, ο οποίος διαμορφώθηκε σε Εκθεσιακό χώρο.

Στον χώρο αυτό έχουν τοποθετηθεί από τους Μουσει-
ολόγους διάφορα εκθέματα και έχουν κατασκευαστεί ξύ-
λινες ντουλάπες, στις οποίες φυλάσσεται μέρος του Ιστο-
ρικού Αρχείου των ΣΑΠ-ΕΗΣ, που είχε βρεθεί ξεχασμένο,
από τους Τεχνίτες της Πυρασφάλειας σε ένα Γραφείο του
1ου ορόφου, μέσα σε μία θωρακισμένη Αρχειοθήκη, οι
τεχνίτες μας είχαν ειδοποιήσει και το πήραμε.

Το Αρχείο αυτό με δαπάνες της Εταιρίας και του Σω-
ματείου, έχει συντηρηθεί και έχει Αρχειοθετηθεί από την
Αρχειονόμο κα. Φλώρα Αναστασίου.

Η επέκταση προς τους υπόλοιπους χώρους που προ-
οριζόντουσαν για το Μουσείο δεν έγινε γιατί όπως προ-
ανέφερα οι χώροι αυτοί, στα «κρυφά και απροειδοποίητα»
δόθηκαν στο Αναψυκτήριο και βρεθήκαμε μπροστά σε τε-
τελεσμένα γεγονότα.

Οι εργασίες για την επέκταση του Μουσείου δεν μπο-
ρούσαν να γίνουν τότε γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί οι ερ-
γασίες της επέκτασης προς τον 1ο και 2ο όροφο, γι’ αυτό
και η κάλυψη της επικοινωνίας μεταξύ των δύο χώρων,
έχει γίνει με πρόχειρη κατασκευή.

Και για να αρχίσουν οι εργασίες επέκτασης προς τα
Γραφεία της «ΕΛΜΕΣ» θα έπρεπε να προκηρυχτεί νέα ερ-
γολαβία.

Αυτό δεν έγινε, γιατί είχαν αποχωρήσει από την Εταιρία
οι κ.κ. Παπαθανάσης και Σπανάκης οι οποίοι είχαν ξεκι-
νήσει το όλο έργο της επέκτασης του Μουσείου και στή-
ριζαν όλες τις προσπάθειες μας.

Αντικαταστάθηκαν από τον κ. Βασιλειάδη ο οποίος ενέ-
κρινε την ενοικίασή τους στο «Αναψυκτήριο» και στέρησε
από το Μουσείο τους συγκεκριμένους χώρους. ΚΡΙΜΑ.

Αυτά για την Ιστορία και για να μην ξεχνάμε αυτούς
που μας βοήθησαν και αυτούς που ηθελημένα, ή άθελα,
μας δημιούργησαν πρόβλημα στο συγκεκριμένο ζήτημα
της επέκτασης του Μουσείου, που τόσο πολύ έχουμε ανάγ-
κη όχι μόνο εμείς, αλλά όλος ο Πειραιάς γενικότερα.

Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όσο ζούμε
και όσο θα μπορούμε να προσφέρουμε ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το όνειρο έγινε πραγματικότητα και στις 23 Νοεμβρίου

2005, πριν από 15 ΧΡΟΝΙΑ, σε μια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, με
την παρουσία του τότε Υπουργού Μεταφορών κ. Μιχάλη
Λιάπη, της Διοίκησης των ΗΣΑΠ, του ΟΑΣΑ, του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου, Υπουργών, Βουλευτών, Δη-
μάρχων, Διευθυντών, Υπηρεσιακών Παραγόντων, συντα-
ξιούχων, εργαζομένων, όλων των συντελεστών της δημι-
ουργίας του Μουσείου και πλήθος κόσμου, που είχαν γε-
μίσει κάθε γωνιά του Σταθμού, έγιναν τα Εγκαίνια του
Μουσείου από τον κ. Λιάπη.

Στη συνέχεια υλοποιήθηκε ο επόμενος στόχος μας, που
ήταν η επέκταση του Μουσείου προς τον 1ο και 2ο όροφο,
αφού ξεπεράσαμε και αυτή τη φορά τα «εμπόδια» και με
τη βοήθεια του τότε Προέδρου της Βουλής κ. Σιούφα, ο
οποίος είχε επισκεφτεί το Μουσείο και ζητήσαμε τη βοή-
θειά του, τα έργα επέκτασης ξεκίνησαν, επί εποχής Παπα-
θανάση, Σπανάκη, με δαπάνες που κάλυψε η Εταιρία, ενώ
οι εργασίες εφαρμογής της Μουσειογραφικής Μελέτης,
χρηματοδοτήθηκαν από το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

Οι νέοι Εκθεσιακοί χώροι παραχωρήθηκαν στο Μου-
σείο στις 28 Απριλίου 2011.

Το δε Πρακτικό Παράδοσης – Παραλαβής έγινε ύστερα
από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
προς την τότε Διευθύντρια Γραμμής και Έργων κας. Ιουλίας
Καμπάνη και για το Μουσείο και το Σωματείο από εμένα.

Για την ιστορία και για να κρίνετε διαχρονικά ΣΥΜΠΕ-
ΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των Διοικήσεων της Εταιρίας,
προς το Μουσείο και προς τους Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ,
γενικότερα, στα 25 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ δη-
μοσιεύω το σχετικό Πρακτικό.

Τελειώνοντας το Αφιέρωμα αυτό θα ήταν λάθος μου, εάν
δεν ανέφερα και όλους τους συντελεστές αυτού του Έργου.

Αυτούς που το μελέτησαν, αυτούς που το δημιούργη-
σαν, αυτούς που το επέβλεψαν και αυτούς που βοήθησαν
το Μουσείο όπως:

Τον Κώστα Φινέ, την Μαρία Φινέ, τον Ανδρέα Γιολάση,
την Μαρία Μαυροειδή, την Αντιόπη Πανταζή, τον Λεωνίδα
Μπαχά, την Φλώρα Αναστασίου, τον Θανάση Ρίζο, τον Στρά-
το Αποστόλου, τον Γιάννη Αδάμο, τον Τάσο Γουδέλη, τον
Κώστα Μπερμπαντιώτη, την Δήμητρα Καλόσακα, την Βα-
σιλική Τραυλού, τον Δημήτρη Σοφιανίδη, τον Κώστα Τζαμ-
τζή, τον Κώστα Καλλιανιώτη.

Τους Διευθύνοντες κ.κ. Νίκο Σκουλαριώτη, Χρήστο Γεωρ-
γίου, Νίκο Αλεξαντωνάκη, Κώστα Ξυγκάκη, Αντώνη Σχοινά.

Τους Μηχανικούς κ.κ. Γιώργο Σκούρα, Παύλο Σταμα-
τίου, Αγγελική Ντόλκα, Παναγή Χαροκόπο, Νίκο Ταμβακλή,
Γιάννη Τσελίκα, Χαράλαμπο Ζήση, Γιώργο Τριανταφύλλου,
Σπύρο Πουλιάση, Κώστα Βαρλάμο, Βασίλη Χατζηπλή, Στέλιο
Κρασόπουλο.

Τους Εργοδηγούς του Εργοστασίου, της Συντήρησης
και του Αποκλεισμού:

Κώστα Τουρναβίτη, Παναγιώτη Παναγάκο, Σπύρο Πα-
ραμπάτη, Μιχάλη Τόλογλου, Νίκο Κεϊβανίδη, Γιάννη Δρα-
κάκη, Δημήτρη Τέκο, Νίκο Κοτζιά, Γιάννη Καγιογλίδη, Άγ-
γελο Γλούμη, Κώστα Λινάρδο, Κώστα Βήχο, Μιχάλη Σαρι-
δάκη, Δημήτρη Μανιό, Γιώργο Βασιλάκη, Κώστα Ζαχάρη,
Ηλία Σαρατσιώτη, Γιάννη Κανελλόπουλο, Σπύρο Σκλαβενίτη,
Γιάννη Καλυκάκη, Κίμωνα Χαραλαμπόπουλο, Νίκο Χαριτό-
πουλο, Κώστα Κουλιάκη, Δημητρη Αρναουτέλη, Παναγιώτη
Μακρυπίδη, Μιχάλη Τσαχάλη, Αντώνη Κατσινέλο, Γιάννη Γε-
ωργιάδη, Γιάννη Σμυρλιάνο, Παναγιώτη Σκουπιδάκη.

Και από την Γραμμή τον Χαράλαμπο Νικολακόπουλο,
Μανώλη Χαλκιαδάκη, Κώστα Μπορμπαντωνάκη οι οποίοι
έκαναν πάρα πολλές κατασκευές με τα Ξύλινα Παγκάκια,
τα ράφια, τις ντουλάπες στους Αποθηκευτικούς χώρους
και τα Ξύλινα Ταμπλό στα οποία εκθέτουμε φωτογραφίες
στις διάφορες εκδηλώσεις του Μουσείου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παραπάνω αναφέρω
και σε όλους τους Αρχιεργάτες, Υπαρχιεργάτες, Εργάτες,
Τεχνίτες και βοηθούς της Διεύθυνσης Γραμμής και Έργων.

Και σε όλους τους Αρχιτεχνίτες, Τεχνίτες και βοηθούς
του Εργοστασίου, της Συντήρησης, του Αποκλεισμού και
της ΑΜΕΛ, οι οποίοι βοήθησαν και βοηθάνε το Μουσείο
όποτε τους ζητηθεί. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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AΦΙΕΡΩΜ
Α Ένα Όραμα – Μια Προσπάθε ια

Αμέτρητες ώρες Εθελοντ ικής Εργασίας και  στο  τέλος 
η Αναγνώριση – Η Δ ικαίωση

1995 – 2020

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΗΣΑΠ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 1ου και 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και πρώην Προέδρου του Σωματείου
Από 16-3-1994 έως 27-3-2012

25 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ 
(15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)
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Του Μανώλη Φωτόπουλου Προέδρου του Μουσείου

• Παπαμακάριος Βασίλης: Αρχιτεχνίτης Απο-
θήκης
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου: Ένα (1) μοχλό σήματος από τα
χειριστήρια Μηχανήματα Σηματοδότησης
Σταθμών.

• Τούγιας Θεόδωρος: Εργαζόμενος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για τους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου: Μία (1) υπηρεσιακή χλαίνη του
αείμνηστου πατέρα του και συναδέλφου μας
Δημήτρη Τούγια.

• Κωνσταντόπουλος Κώστας και Κοντογιάν-
νης Παναγιώτης: Εργαζόμενοι ΗΣΑΠ 
Διέσωσαν από τους κάδους άχρηστων αντικει-
μένων: Δύο (2) φανούς αλλαγών με τις βάσεις
στήριξης, ένα (1) βοηθητικό φανό Σηματοδό-
τησης και δύο (2) ρουλεμάν και τα παρέδωσαν
στο Μουσείο για τους Εκθεσιακούς χώρους.

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Ζαχαρής Γιώργος 20 Ευρώ
• Σταματόπουλος Θανάσης 10 Ευρώ
• Πάτσης Παναγιώτης 25 Ευρώ
• Οικονομίδης Κώστας 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις μνήμηΔωρεές εις μνήμη

• Σταματίου Μαρία: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ, κατέ-
θεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό
των 30,00 Ευρώ εις μνήμη του συζύγου της
Παύλου Σταματίου.

• Σκούρας Γιώργος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ, κα-
τέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το
ποσό των 25,00 Ευρώ εις μνήμη του συναδέλ-
φου του Παύλου Σταματίου.

• Αποστολόπουλος Σωτήρης: Συνταξιούχος
ΗΣΑΠ, κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μου-
σείου το ποσό των 50,00 Ευρώ εις μνήμη του
συναδέλφου του Παύλου Σταματίου.

Επισκέψεις Σχολείων 
Συλλόγων - Ιδρυμάτων

• 25-9-2020: Παιδικός Σταθμός
«Lollipop» ( άτομα 28)

Προς όλες και όλους τους Εταίρους 
του Μουσείου

Τ
ην Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 στις 10:00
το πρωί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» θα πραγματοποι-

ηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των
Εταίρων του Μουσείου και ΕΚΛΟΓΕΣ.

Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΓΙ’ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΚΛΕΓΕΙ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΝΕΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ον: Εκλογή Τριμελούς (3) Εφορευτικής Επι-

τροπής, η οποία θα διενεργήσει κατά τη διάρκεια
της Γενικής Συνέλευσης Εκλογές (σύμφωνα με
το Καταστατικό).

2ον: Απολογισμός Δράσης του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου.

3ον: Ταμειακή Διαχείριση του Μουσείου.
4ον: Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
5ον: Προϋπολογισμός έτους 2021.
6ον: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής.

7ον: Ερωτήσεις – Προτάσεις των Εταίρων για τη Δι-
οικητική – Ταμειακή Λογοδοσία του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και για την όλη
δράση και λειτουργία του Μουσείου.

8ον: Ψηφοφορία για τα θέματα 2-3-4-5.
9ον: Υποβολή υποψηφιοτήτων στην Εφορευ-

τική Επιτροπή.
10ον: Εκλογές για την ανάδειξη νέου Επταμε-

λούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Τρι-
μελούς (3) Εφορευτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την προστασία όλων των παρευρισκομέ-

νων στη Συνέλευση, θα έχουν ληφθεί όλα τα
απαραίτητα μέτρα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ.

Πειραιάς 23 Οκτωβρίου 2020
Η Διοίκηση

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην ΕΡΤ
και στην εκπομπή Πολιτισμού
«ΦΛΕΡΤ» προβλήθηκαν οι Εκθε-

σιακοί χώροι του Μουσείου, η ιστορία του
και συνέντευξη του Προέδρου του Μου-
σείου κ. Μανώλη Φωτόπουλου.

Στο περιοδικό «Η ΠΟΛΗ ΖΕΙ» που κυ-
κλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, σε
άρθρο με τίτλο: «ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ
ΟΛΗ Η ΑΘΗΝΑ ΣΕ 24 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ
ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΥΣ ΤΗΣ».

Σε πολυσέλιδα άρθρα και φωτογρα-
φίες προβάλλεται το Μουσείο, η δημι-
ουργία του και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
στην τηλεόραση 

και τον Τύπο

❱Καλυκάκης Γιάννης

Νέοι Εταίροι Μουσείου

ΧΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ

Η.Π.Α. 11.386

ΚΙΝΑ 5.380

ΣΟΥΗΔΙΑ 5.156

ΓΑΛΛΙΑ 4.221

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 3.964

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.483

ΕΛΛΑΔΑ 3.399

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2.456

ΡΩΣΙΑ 1.988

ΙΤΑΛΙΑ 1.454

ΤΟΥΡΚΙΑ 965

ΠΟΛΩΝΙΑ 604

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 438

ΚΑΝΑΔΑΣ 403

ΚΥΠΡΟΣ 173

ΙΝΔΙΑ 145

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 135

ΤΑΫΛΑΝΔΗ 133

ΤΣΕΧΙΑ 86

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 57

ΕΛΒΕΤΙΑ 55

ΒΙΕΤΝΑΜ 38

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 35

ΧΙΛΗ 33

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 31

ΜΑΡΟΚΟ 25

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 22

ΒΙΕΤΝΑΜ 22

ΧΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ

ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΜΕΓ.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 20

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 17

ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΕΝΩΣΗ 15

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 13

ΙΣΠΑΝΙΑ 13

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 13

ΑΓΝΩΣΤΟ 12

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 12

ΕΝΩΜ. 

ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 9

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 9

ΔΑΝΙΑ 8

ΝΕΠΑΛ 8

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 8

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 8

Ν. ΚΟΡΕΑ 7

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 6

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 6

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 4

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 4

ΝΙΓΗΡΙΑ 4

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3

ΙΡΑΝ 3

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 3

ΠΕΡΟΥ 3

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 2

Του Θανάση Ρίζου,
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ�ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ�

ΑΝΑ�ΧΩΡΑ�

Ε π ι σ κ έ φ τ η κ α ν
την ιστοσελίδα του Μουσείου

46.508 άτομα από 54 χώρες

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

Πειραιάς 27 Οκτωβρίου 2020

Μου το ανακοίνωσε ότι τυπώνεται το
ΛΕΥΚΩΜΑ ο Διευθύνων Σύμβου-
λος των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Νίκος Χαιρέτας,

έξω από τους χώρους του Μουσείου.
Όπως είναι γνωστό σε όσους διαβάζουν τον

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» η πρόταση για την έκδοση ενός
ακόμα Λευκώματος, πέρα εκείνων για τα 100
ΧΡΟΝΙΑ που είχε κυκλοφορήσει το 1970 και των
130 που είχε κυκλοφορήσει το 1999, είχε γίνει
από εμένα, προς τον τότε Διευθύνοντα Σύμβου-
λο των ΗΣΑΠ κ. Νίκο Παπαθανάση, πρόταση
που είχε γίνει δεκτή και για τον σκοπό αυτό ο κ.
Παπαθανάσης είχε συγκροτήσει Επιτροπή από
Υπηρεσιακούς Παράγοντες στην οποία συμμε-
τείχε και ο Συγγραφέας κ. Γεώργιος Νάθενας.

Ο κ. Νάθενας σε συνεργασία με τα μέλη της
Επιτροπής, έγραψε το σχετικό ΛΕΥΚΩΜΑ, είχε
πληρωθεί για την εργασία που είχε κάνει, και
ενώ ήταν έτοιμο να εκτυπωθεί, να παρουσια-
σθεί και να κυκλοφορήσει, άλλαξε η Διοίκηση
στην Εταιρία και έβαλαν χειρόφρενο στην έκ-
δοση του Λευκώματος.

Ζήτησαν να γίνουν κάποιες αλλαγές και συμ-

πληρώσεις, όπως και έγινε. Και ενώ περιμέναμε
μετά τις αλλαγές και τις συμπληρώσεις να ξεπε-
ραστούν τα όποια εμπόδια, να λύσουν τα χειρό-
φρενα, να εκδοθεί και να παρουσιαστεί το ΛΕΥ-
ΚΩΜΑ με την ευκαιρία των 150 ΧΡΟΝΩΝ από την
Ίδρυση της Εταιρίας, αυτό δεν έγινε ποτέ.

Είχε μπλέξει αυτή τη φορά στα γρανάζια
της Συνιστώσας του Διευθύνοντα, με τα γρα-
νάζια της Συνιστώσας του Προέδρου.

Οι εκδηλώσεις για τα 150 ΧΡΟΝΙΑ, έγιναν
στο Μέγαρο Μουσικής από τον ΟΣΕ!!!

Οι δε κύριοι της Διοίκησης των ΣΤΑ.ΣΥ οι
οποίοι, δεν κατάλαβαν σε ποιους ιστορικούς
χώρους βρισκόντουσαν και ποια ιστορική
Εταιρία, τους εμπιστεύτηκαν να διοικήσουν,
δεν έβγαλαν ούτε μία Ανακοίνωση και κανένα
Δελτίο Τύπου για την ιστορική αυτή Επέτειο
των 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ.

Όπως ήρθαν, έτσι και έφυγαν.
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ – ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑ-

ΦΟΡΟΙ
Πειραιάς 29 Οκτωβρίου 2020

ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΑ 151 ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 9 ΧΡΟΝΙΑ

Ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου των ΗΣΑΠ κ. Κώ-
στας Βασιλειάδης, μετά την δημιουργία της νέας
Εταιρίας «Σταθερές Συγκοινωνίες» μαζί με τις
Σφραγίδες των ΗΣΑΠ, μας έστειλε και την παρα-
κάτω επιστολή, την οποία αφιερώνω, σε όλους
εκείνους τους περαστικούς που διοίκησαν την
Εταιρία τα τελευταία 4 χρόνια, πριν από τον διο-
ρισμό της νέας Διοίκησης.

Σε αυτούς που με την όλη συμπεριφορά τους,
έδειξαν το πόσο πολύ «αγάπησαν» τους συνταξι-
ούχους, την Εταιρία και στήριξαν το Μουσείο μας.

Οι Σφραγίδες και η Επιστολή, έχουν τοποθε-
τηθεί από τους Μουσειολόγους σε Ειδική Προ-
θήκη και βρίσκονται στους Εκθεσιακούς χώρους
του Ημιώροφου του Μουσείου.

Μανώλης Φωτόπουλος
Πρόεδρος του Μουσείου


