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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

ΑΓΑΠΗΣ

Θετική
η συμβολή
των εορτών
α μαύρα σύννεφα στον ουρανό
συνοδεύουν και την έλευση
του νέου έτους 2017. Η ελληνική
κοινωνία ανεμοδαρμένη, ζαλισμένη και κατηφής δεν γνωρίζει
ποιά πορεία θα ακολουθήσει και
έχει αναθέσει την πορεία της στον
αυτόματο πιλότο και συνεχίζει να
σέρνει τα βήματά της για να υποδεχθεί τη νέα χρονιά. Η ανθρώπινη προνοητικότητα κατά καλή
συγκυρία έχει φροντίσει το τέλος
του κάθε χρόνου και η έλευση του
νέου να συνοδεύονται από μεγάλες ή μικρές γιορτές, που αλλάζουν το κλίμα και την ατμόσφαιρα
και δίνουν έστω και προσωρινά τη
διαφυγή από τη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα.
ίναι οι θεσμοθετημένες εδώ
και χιλιάδες χρόνια γιορτές
θρησκευτικού περιεχομένου και
κοινωνικού, πολιτιστικού και παραδοσιακού χαρακτήρα. Οι γιορτές αυτές σταματούν την κατήφεια, προσφέρουν χαρά, αγαλλίαση και ευτυχία και αλλάζουν τον
ψυχικό προσανατολισμό του κόσμου και μεταθέτουν τη θλιβερή
και καταπιεστική πραγματικότητα
έστω και για λίγες μέρες.
ήμερα σε εποχές παγκόσμιας
οικονομικής, κοινωνικής και
ανθρωπιστικής κρίσης, οι γιορτές
αυτές εξακολουθούν να είναι σημαντικά γεγονότα με την κοινή
συμμετοχή και με τη συλλογική
δουλειά για την ετοιμασία τους. Η
μουσική, το τραγούδι, ο χορός και
το φαγοπότι, είναι αναπόσπαστα
στοιχεία της ελληνικής γιορταστικής ατμόσφαιρας.
ίναι μία τελετουργία στην
οποία συμμετέχουν όλοι νέοι
και γέροι, άνδρες, γυναίκες και
παιδιά παίρνουν μέρος στις γιορτές για να διασκεδάσουν, να χαρούν, να ξεφαντώσουν και να
βιώσουν όλοι μαζί την ενότητά
τους και τη συνοχή τους, ως μέλη
μιας ζωντανής οικογένειας και
μιας κοινωνίας. Ευελπιστώντας
ότι κάθε ερχομός του νέου έτους
θα φέρει σε όλους καλύτερες
ημέρες.
Η Διοίκηση
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Η εκδήλωσή μας στο ΤΙΤΑΝΙΑ με αφορμή την πρωτοχρονιάτικη πίτα ξεπέρασε
κάθε προσδοκία. Δείτε την αναλυτική
παρουσίασή της στις σελίδες 8 - 9 -10

ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 – ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού του Σωματείου μας, σας καλούμε στην
Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 9:00 το πρωί στον ημιώροφο του ξενοδοχείου
«ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητική λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκδρομές)
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός 2017
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη δράση του Σωματείου το έτος 2016
7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής
8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
9. Έγκριση ψηφίσματος
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, Συνταξιούχε των ΗΣΑΠ,
Μην ξεχνάς ότι με την παρουσία σου και με τη συμμετοχή σου στη Γενική Συνέλευση δίνεις δύναμη στο Σωματείο μας, μία δύναμη την οποία έχουμε ανάγκη και την
χρειαζόμαστε όλοι εμείς οι απόμαχοι, ειδικά σήμερα που ο συνταξιούχος νιώθει στο
πετσί του την περιφρόνηση και την εγκατάλειψη από την πολιτεία. Δεν πρέπει όμως
να τους ικανοποιήσουμε. Δεν πρέπει να τους δώσουμε το δικαίωμα να μας τσαλαπατήσουν και άλλο. Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε εκπληρώσει ως εργαζόμενοι το χρέος
μας προς την πατρίδα και σήμερα διεκδικούμε το δικαίωμα να ζήσουμε τα τελευταία
χρόνια της ζωής μας με αξιοπρέπεια αρκεί να αναλάβει και η πολιτεία τις υποχρεώσεις
που έχει απέναντι μας και να μας αποδώσει αυτά που μας οφείλει. Χρειάζεται όμως
αγώνας γιατί χωρίς αγώνες δεν αποκτάται τίποτα καθώς η πολιτεία έχει αποδειχθεί
ότι είναι ανάλγητη.
Γι’ αυτό τον λόγο η Διοίκηση του Σωματείου σας καλεί όλες κι όλους να έλθετε
στις 29 Μαρτίου 2017 στη Γενική Συνέλευση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

για τα 148 χρόνια των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ

βράβευση αριστούχων μαθητών – φοιτητών

Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 στις 11:00 το πρωί
στα γραφεία του Σωματείου μας στον Πειραιά

Σας καλεί να ακούσετε και να ενημερωθείτε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα εμείς οι συνταξιούχοι.
Σας καλεί να μιλήσετε.
Σας καλεί να μας κρίνετε αντικειμενικά για ό,τι δεν πράξαμε σωστά για να επανορθώσουμε, να μας πείτε τις προτάσεις σας με τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να
υπάρξουν βελτιώσεις όπου είναι δυνατό.

ΔΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Μητροκώτσας

ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας
εκδικάζεται
η προσφυγή του Σωματείου μας
για ακύρωση
άρθρων του νόμου 4387/2016
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ΘΑΝΑΤΟΙ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι
σήμερα 12 συνάδελφοι και συναδέλφισσες
έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΛΟΥΚΑΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 61
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ:
Χήρα Δημητρίου ετών 80
ΖΟΡΜΠΑΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ:
Τεχνίτης Πράσινων Λεωφορείων ετών 89
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ:
Εκδότης Εισιτηρίων ετών 88
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Εκδότης Εισιτηρίων ετών 85
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ: Εκδότης ετών 63
ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ετών 100
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ:
Χήρα Δημητρίου ετών 95
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Εκδότης Εισιτηρίων ετών 84
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ:
Χήρα Βασιλείου ετών 96
ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 76
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Υπάλληλος
Εσωτερικών Υπηρεσιών των ΕΗΣ,
υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό ετών 90
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Ο αγαπητός μας Κώστας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ σ’ αυτήν την ώρα του πηγαιμού του για το Μεγάλο –
το ανεξιχνίαστο ταξίδι – φτερούγισε για τον κόσμο του ιδεατού -, της απόλυτης γαλήνης και του
μαγεμένου απείρου. Δικαιωμένος και καταξιωμένος, γιατί εκπλήρωσε τέλεια και απόλυτα το ανθρώπινο χρέος του – του προορισμού του κατά την διάρκεια της προσωρινής γήινης τροχιάς του.
Ο Κώστας κατείχετο από μια φυσική ευπρέπεια και ακαταμάχητη αξιοπρέπεια.
Εξαιρετικά τέλειος οικογενειάρχης-πιστός συμπαραστάτης – σύζυγος και τρυφερός πατέρας,
έχοντας οδηγό τη συνείδησή του σαν στέλεχος του σιδηροδρόμου συνέβαλε αποφασιστικά στην
προκοπή και την ανέλιξη του Ηλεκτρικού -, σαν το πιο αποδεκτό και αξιόπιστο μέσον συγκοινωνίας
της πρωτεύουσας. Εκφραστής του μέτρου και της ανεκτικότητας – σεμνός – γεμάτος αγάπη και
κατανόηση για τους συναδέλφους του – βαθειά ανθρώπινος και συνεργάσιμος.
Και αυτή η συμπεριφορά του δείχνει τον άνθρωπο διαρκώς σταθερό σημείο αναφοράς στο βάθρο του Αγαθού και του ωραίου, σιμά στην απόλυτη έννοια του ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩ που για τον αείμνηστο
φίλου μου ήταν η ίδια ανάγλυφη πράξη ζωής – θεμελιωμένη σ’ ένα ανεξάντλητο και ασύνορο Ανθρωποκεντρισμό.
Έχοντας οδηγό την συνείδησή του υπηρέτησε τον αξεπέραστο πολιτισμό της ανθρωπιάς – τον
λάμποντα πολιτισμό που έχει τις ρίζες του στην χριστιανική αγωγή – στην Ελληνική Ιδιότητα και
στην Ελληνική Παιδεία.
Σ’ αυτή την καταδίκη σου τώρα, όλοι εμείς εδώ – συγκεντρωμένοι γύρω σου, σου στέλνουμε
με πικρή αγάπη τον τελευταίο αποχαιρετισμό μας.
Αντίο φίλε – καλό σου ταξίδι.
Και σαν του αγέρα το χαϊδευτικό ρίπισμα και σαν την αιώνιας θύμησης τ’ απαλό χάδι πάντα θα
σε θυμόμαστε με ένα ολόθερμο συναπάντημα αγάπης και νοσταλγικής αναπόλησης.
Αιωνία σου η Μνήμη
Ηλίας Τροχάνης
Με αυτά τα λίγα αλλά μεστά περιεχομένου λόγια αποχαιρέτησε στις 23 Δεκεμβρίου 2016 στο
Κοιμητήριο της Αναστάσεως του Πειραιά τον συνάδελφο Κώστα Μαρκόπουλο ο συνάδελφος Ηλίας
Τροχάνης.
Η Διοίκηση

Γεννήσεις
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο αγαπητός συνάδελφος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Λάμπρος Ντρης και πώς να μην είναι ευτυχισμένος τη
στιγμή που η σύζυγος του υιού του Παναγιώτη,
Αποστολία, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο και
όμορφο αγοράκι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εύχονται στον Παναγιώτη και την Αποστολία να τους ζήσει το μωρό, να είναι καλότυχο και να το αναθρέψουν όπως αυτοί επιθυμούν, στους δε ευτυχείς
παππούδες και γιαγιάδες να ζήσουν σαν τα ψηλά
βουνά και να καμαρώσουν και γαμπρό τον νεογέννητο εγγονό και να αποκτήσουν και άλλα εγγόνια.
Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα
της νέας ζωής τους.
Κωτσίδη Ευθυμία: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Πέτρο Κωτσίδη.
Ακριτανάκη Ευαγγελία: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Νικολάου Ακριτανάκη.
Ελευθέρου Μελπομένη: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Ιωάννη Ελευθέρου.
Μπούνταλη Σοφία: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Σωκράτη Μπούνταλη.
Η Διοίκηση
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ΠΕΝΘΗ

Αυτοί που έφυγαν

ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1955-2016
Στις 26 Νοεμβρίου βιάστηκε να αποχαιρετίσει τον μάταιο
τούτο κόσμο το γελαστό παιδί ο Λουκάς και αφήνει στον πόνο
και τη δυστυχία τη σύζυγό του κα τα δύο του παιδιά. Ο Λουκάς
ήταν ένα γελαστό παιδί που δεν είχε μέσα του κακία παρά
μόνο αγάπη γι’ αυτό άλλωστε ήταν πάντα χαμογελαστός. Εργάσθηκε ως οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία μέχρι τον Απρίλιο
του 2013. Ήταν αγαπητός και φίλος με όλους τους συναδέλφους του. Δυστυχώς όμως είχε κακιά μοίρα γι’ αυτό δεν χάρηκε τη σύνταξή του με τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία
χρόνια. Ευχή όλων μας είναι να τα άφησε εδώ τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και
να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο ταξίδι που αποφάσισε να πραγματοποιήσει.
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Λουκά καλό σου ταξίδι θα σε θυμόμαστε με αγάπη.

ΖΟΡΜΠΑΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τεχνίτης Πράσινων Λεωφορείων 1927-2016
Στις 11 Δεκεμβρίου 2016 έκλεισε τον επίγειο βίο του ο συνάδελφος Ξενοφών και έφυγε για το αιώνιο ταξίδι. Ο Ξενοφών
Ζορμπανάκης ήταν ένας καλός, τίμιος και ευσυνείδητος συνάδελφος,εργάσθηκε πολλά χρόνια στο Αμαξοστάσιο των Πράσινων Λεωφορείων μέχρι το τέλος του 1990 που συνταξιοδοτήθηκε.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Ξενοφώντα, ευχόμαστε
εκεί που πας να βρεις τη γαλήνη.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Εκδότης Εισιτηρίων 1928-2016
Στα 88 του χρόνια αποχαιρέτησε τον μάταιο τούτο κόσμο ο
αγαπητός συνάδελφος Κώστας Μαρκόπουλος. Η κηδεία του
έγινε στις 23 Δεκεμβρίου 2016 στο Κοιμητήριο της Αναστάσεως του Πειραιά. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε
η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Ο Κώστας
προσέφερε τις υπηρεσίες του στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ για πολλά
χρόνια από τη θέση του εκδότη εισιτηρίων. Η μορφή του, η
ευθυκρισία, η μαχητικότητά του, αλλά προπαντός το ήθος του
δεν θα ξεχαστούν από όλους εμάς που είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να
συνεργαστούμε μαζί του. Για το ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκόπουλος μας το υπενθύμισε ο συνάδελφος Ηλίας Τροχάνης όταν τον αποχαιρέτησε με λίγα αλλά μεστά
λόγια.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Κώστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Πειραϊκής γης που σε σκέπασε.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκδότης Εισιτηρίων 1931-2016
Στις 21 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός σε όλους
συνάδελφος και φίλος Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήταν η προσωποποίηση της καλοσύνης και της αγάπης. Ήταν πάντα με το
χαμόγελο στα χείλη δίπλα σε όλους τους συναδέλφους και
φίλους. Εργάσθηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως εκδότης εισιτηρίων
πολλά χρόνια μέχρι το 1987 που συνταξιοδοτήθηκε. Σε όλα
αυτά τα χρόνια που εργαζόταν στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ήταν ο καλός
και αγαπητός συνάδελφος αλλά και μετά τη συνταξιοδότησή
του αγαπούσε και ενδιαφερόταν για το Σωματείο μας, προσπαθούσε να βοηθήσει
από την πλευρά του όπου μπορούσε. Τα τελευταία χρόνια με την ασθένειά του δεν
μπορούσε να έλθει στο Σωματείο και αυτό τον στενοχωρούσε πολύ.

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας
που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
Στη μνήμη του Γεώργιου Δερεζέα και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Ευγενίας Δερεζέα, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης.
Στη μνήμη του Λουκά Χουσιάδα και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Μαρίας Κουλάλη-Χουσιάδα,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Στη μνήμη της Αφροδίτης Κούλογλου, και ύστερα από
επιθυμία του υιού της Νίκου Κούλογλου , το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης.
Στη μνήμη του Κώστα Μαρκόπουλου και ύστερα από
επιθυμία της συζύγου του Μαρίας Μαρκοπούλου, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Στη μνήμη του Δημητρίου Σκουλαρίκη και ύστερα από
επιθυμία της θυγατέρας του Νικολέτας Αναγνώστου,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Στη μνήμη του Λουκά Πανταζή και ύστερα από επιθυμία
της συζύγου του Παρασκευής Πανταζή, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1916-2016
Πλήρης ημερών ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι ο συνάδελφος Παναγιώτης ο
οποίος σύμφωνα με τις λίγες μαρτυρίες που υπάρχουν συμμετείχε στην αντίσταση
κατά των Γερμανών κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής της πατρίδας μας.
ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των εργαζομένων στους
ΕΗΣ. Απελύθη από τους ΕΗΣ λόγω των δημοκρατικών φρονημάτων του και τη
συμμετοχή του στον αγώνα κατά των Γερμανών κατακτητών. Αποκαταστάθηκε το
1982 αλλά σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν δεν επανήλθε στην υπηρεσία
καθώς συνταξιοδοτήθηκε.
Ευχόμαστε να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο του ταξίδι ο Παναγιώτης και ναι
είναι αιωνία η μνήμη του.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης Εισιτηρίων 1933-2016
Από τις 4 Ιανουαρίου 2017 αναπαύεται στο Κοιμητήριο
του Ξυλοκάστρου ο συνάδελφος Νίκος Θεοδώρου. Ο Νίκος
εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του εκδότη εισιτηρίων. Ήταν ο υπάλληλος που έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον και για την εταιρεία την οποία
υπηρετούσε αλλά και για τον καθημερινό επιβάτη του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου. Διακρινόταν για την ευγένειά του
και τους καλούς τρόπους συμπεριφοράς απέναντι στον
επιβάτη και τον συνάδελφό του.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Νίκο. Θα μας λείψει η ευγένειά
σου και η καλοσύνη σου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Ξυλοκάστρου που σε σκέπασε. Αιωνία η μνήμη σου.

ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1940-2017
Από τις 24 Ιανουαρίου αναπαύεται στα χώματα της ιδιαίτερης του πατρίδας στην Κρήτη ο αγαπητός σε όλους
φίλος και συνάδελφος ο Μιχάλης . Έδωσε μάχη με την
επάρατη νόσο αλλά νικήθηκε. Ο Μιχάλης θα μείνει στη
μνήμη μας για το καλοσυνάτο βλέμμα του και το χαμόγελό
του. Εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας.
Αγαπούσε όλους τους συναδέλφους και πάντα όταν ερχόταν από την Κρήτη μετά τη συνταξιοδότησή του όπου διέμενε τον μεγαλύτερο
χρόνο, πάντα θα ερχόταν στο Σωματείο για να μάθει όλα τα νέα για τους συναδέλφους του. Όμως τα τελευταία χρόνια η ασθένειά του τον απομάκρυνε από
κοντά μας και αυτό τον πονούσε πολύ. Ο Μιχάλης ήταν ένα εξαιρετικός συνάδελφος, τέλειος οικογενειάρχης, στοργικός πατέρας και πιστός σύζυγός.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Μιχάλη. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Κρητικής γης που σε σκεπάζει. Ο Θεός να δίνει παρηγοριά στους
δικούς σου και να σε θυμούνται με αγάπη. Αιωνία να είναι η μνήμη σου.

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Υπάλληλος Εσωτερικής Υπηρεσίας 1926-2017
Πλήρης ημερών πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τον μάταιο τούτο κόσμο
ο συνάδελφος Απόστολος. Ο Απόστολος ήταν αυτός που είχε την επιμέλεια του
εκτελωνισμού όλων των εισαγωγών για τους ΕΗΣ από τους συρμούς μέχρι και
τα ανταλλακτικά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη
του.
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Δωρεές για την Εφημερίδα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μπουραζάνη Αγγελική
Γεωργουλάκος Δημήτριος
Γκαμπέτας Νίκος
Λαγουβάρδος Κώστας
Διαμαντής Κώστας
Ντέμος Δημήτριος
Γεωργίου Κώστας
Νάστος Νίκος
Φραγκιάς Αυγουστής
Γαλάνης Μιχάλης
Κατσαρός Στέλιος
Σωτηράκης Νίκος
Πλουμίδης Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης

50 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
15 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λεκαράκου Γρηγορία
Σιδέρη Φωτεινή
Κρατημένος Ευστάθιος
Νικολουδάκης Ιωάννης
Νταβαρίνου Αικατερίνη
Αλεβιζάτος Παναγιώτης
Τσεκούρα Στυλιανή
Μπαταγιάννη-Αγάθου Αικατερίνη
Σινάκης Γεώργιος
Μπιτζηλαίου Ελένη
Πολίτης Ιωάννης
Καλύβα Δέσποινα
Μάτσας Κώστας
Κουτσομπέλης Γεώργιος

20
10
20
20
20
20
20
10
20
30
10
10
15
20

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο (Δεκέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σκουλικαρίτης Στυλιανός
Σπηλιοτοπούλου Παρασκευή
Σταυρόπουλος Γιάννης
Κωνσταντούλιας Αλέξανδρος
Κισσαμιτάκης Ευάγγελος
Χρονόπουλος Γεώργιος
Αλεφάντου Ιωάννης
Παπαντωνοπούλου Δήμητρα
Πικούνη Δέσποινα
Μάλλης Σπύρος
Θεοπούλου Ασημίνα
Ζαχαράκη Αγγελική
Ασημακόπουλος Ιωάννης
Μπορμπαντωνάκης Μανώλης
Παπαδόδημα Κυριακούλα
Σχίζας Αθανάσιος
Βλαστός Γεώργιος
Γρίβας Ρίζος
Σκρέκης Ιωάννης
Παπαγγέλης Μιχάλης
Παπανικολόπουλος Βασίλης
Αποστολόπουλος Αποστόλης
Ελεύθερος Ιωάννης
Γιαννατσής Μιχάλης
Καπαρέλος Βασίλης
Πικούνη Δέσποινα
Μαρινόπουλος Μαρίνος
Φούφλης Θωμάς
Τσαμπούκας Πάνος
Καρανικόλας Λάμπρος
Γεωργακλής Γεώργιος
Βασιλάκης Μανώλης
Λεμούσιας Ιωάννης
Αθανασιάδης Αντώνης
Μάρκου Κώστας
Μαρκόγλου Κώστας
Μάρκου Γεώργιος
Γεωργουλάκος Χρήστος
Τσαμπάσης Ευάγγελος
Παναγιωτίδης Ηρακλής
Δάρας Παναγιώτης
Απέργης Αλέξανδρος
Μουστακίδης Θεόδωρος
Λουλουργάς Ζαφείρης
Κακουλίδης Ηλίας
Μυωτέρη Δέσποινα
Τσιρίτας Νικόλαος
Σταυρίδης Σταύρος
Κούσουλας Παναγιώτης
Κουτσολαμπρόπουλος Φώτης
Κοτρομάγιας Δημήτρης
Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος
Σαββέας Νικόλαος
Καραϊσκάκης Χαράλαμπος
Παπαδόδημα Κυριακούλα
Καπακλής Θεόδωρος
Παπαδάκης Ιωάννης
Πλαστήρας Νίκος
Βασιλειάδης Παντελής
Νεοφώτιστος Τάσος
Πρωτόπαπας Ιωάννης
Καλαντζής Αναστάσιος
Πατρινός Νικόλαος
Μπαρμπάτης Νίκος
Αρβανίτου Μανουήλ
Αργυρόπουλος Παναγιώτης
Κορεσιώτης Παναγιώτης
Αρώνη Μαρία
Αγγελής Λουκάς
Ακουμιανάκης Νικόλαος
Δρετάκης Εμμανουήλ
Λέκκος-Αλέκος Γεώργιος
Στραγαλάκης Παρασκευάς
Κουλιάκης Κωνσταντίνος
Καμακάρη Μαργαρίτα
Μαρκάτης Παύλος
Αναστασόπουλος Αργύρης
Πελεκάση Μαρία
Ιντέρνου Αγγελική
Γιαννούλα Πηνελόπη
Σταυρόπουλος Ιωάννης
Ξένος Σταύρος
Καϊτατζής Παναγιώτης
Παπαδάκης Χάρης
Τέκος Δημήτριος
Καραμπατέα Καλλιόπη

10 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
15 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
40 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τζανετοπούλου-Ιωακείμ Γιώτα
Τσεκούρα Παναγιώτα
Λαμπρόπουλος Κώστας
Χονδρός Παναγιώτης
Πρωτοποπαπαδάκης Μανώλης
Δημέλης Παναγιώτης
Καπερνάρος Ιωάννης
Βοσκόπουλος Γεώργιος
Κάσσαρης Κώστας
Βλαχάκης Νίκος
Πλαστήρας Νίκος
Χατζηχαραλάμπους Ιωάννης
Παύλου Βαρβάρα
Καρπούζος Μαρίνος
Παππάς Δημήτριος
Κατσάρας Νίκος
Μπαρμπαντωνάκης Κώστας
Πολυχρονιάδης Ιωάννης
Βέργος Γεώργιος
Μηλιώνης Ιωάννης του Χρ.
Ροϊνιώτης Νικόλαος
Μιχαϊλίδης Ευάγγελος
Γεωργιλάς Αντώνης
Λιότσος Σπύρος
Πελεκάσης Παναγιώτης
Γκότσης Αριστείδης
Κρυονερίτης Γεώργιος
Σαργιώτης Γεώργιος
Νταβαρίνου Αικατερίνη
Στούπα Χρυσάνθη
Μουστάκας Απόστολος
Μήτσης Γεώργιος
Ακριτανάκης Νικόλαος
Πανταλός Γεώργιος του Ανδρόνικου
Παπαϊωάννου Σωτήρης
Κεραμύδας Αθανάσιος
Κουρούπης Ιωάννης
Δασκαλάκος Γεώργιος
Κώη Σπυριδούλα
Σαρατσιώτης Ηλίας
Τσίχλης Αντώνης
Μηζύθρας Παντελής
Λέπουρας Φανούρης
Κατσαμάγια Ευφροσύνη
Μυλωνάς Γεώργιος
Καγιογλίδης Ιωάννης
Λεμονής Μιχάλης
Παπασυμεών Βιργινία
Μάτσας Κώστας
Τσουραμάνης Κώστας
Σταματοπούλου Ελένη
Νικολοπούλου Ιουλιανή
Ολύμπιος Κώστας
Ρούσσος Μιχάλης
Πλαστήρα Βασιλική
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Ταυρή Ειρήνη
Ίσσαρης Χαράλαμπος
Κακαράς Ηλίας
Κοζύρη Δήμητρα
Σακελλαρίου Σταυρούλα
Μάρκου Φώτης
Στασινοπούλου Άννα
Δημητρίου Ερμιόνη
Κουλοχέρης Γεώργιος
Λουκή Αιμιλία
Ζαρουχλιώτης Βασίλειος
Καούκης Αθανάσιος
Κουτσονικόλα Κατερίνα
Σταματάκης Κώστας
Μεράτζας Βασίλης
Δέδε Ελένη
Μέγκουλας Δημήτρης
Κόκκινου Ντίνα
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος
Καζάς Μιχάλης
Ακουμιανάκης Γεώργιος
Κατσούλας Γιάννης
Μπαρκάτσα Ειρήνη
Μαυρογεώργης Ιωάννης
Καραλής Νίκος
Παπαγεωργίου Βασίλης
Βακαλέλη Ολυμπία
Κωστάκου Αργυρούλα
Σάκουλα Μαρία
Δασκαλάκης Ιάκωβος

20
20
20
20
20
20
20
30
20
10
20
10
30
25
20
20
20
20
20
30
20
20
30
20
20
20
20
10
10
10
20
20
20
20
20
25
20
20
15
20
20
20
20
20
25
20
20
20
20
25
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
20
15
20
20
20
20
20
20
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
20
20
20

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο
και την Εφημερίδα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βασιλόπουλος Χρήστος
Γεωργιάδης Ιωάννης
Γρηγοράκος Γρηγόρης
Τζώρτζης Γεώργιος
Λαγούδης Κώστας
Σούλος Περικλής
Κλέντος Αναστάσιος
Μαυροειδής Δημήτριος
Καραγιάννης Χαράλαμπος
Βιτζηλαίος Ελευθέριος
Ιερέας Βιτζηλαίος Νικόλαος
Σχίζας Δημήτριος
Μαυρέλης Περικλής
Μπεκρής Παναγιώτης
Αβαρκιώτης Κώστας
Κολοφούσης Αθανάσιος
Γλούμης Άγγελος
Λιώσης Γεώργιος
Ξανθάς Σταύρος
Τσαπλαντώκας Γιάννης
Μαρκαντωνάτος Διονύσης
Αλάτη Αικατερίνη
Κοτσίδης Πέτρος
Πέτραινας Παναγιώτης
Χωρίς όνομα
Χαμζάς Γεώργιος
Πανταζή Παρασκευή
και τα παιδιά της
Δημήτριος-Γεώργιος-Μαρία
Γεωργιάδης Ησαΐας
Χονδρού Ευαγγελία
Γατέας Νικόλαος
Μπόλωση Χρυσούλα
Φουντουλάκη Παρασκευή
Κοκοτάκης Οδυσσέας
Κουκλινού Φωτεινή
Παπαδόπουλος Νίκος
Μενούνος Γεώργιος
Μαντούκας Νίκος
Μαθιουλάκης Μανώλης
Καλογεροπούλου Σωτηρία
Ζαρκαδούλας Γεώργιος
Χατζηιωαννίδης Χρήστος
Χαρακηνιώτη Βασιλική

50 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ
100 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
40 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ
40 Ευρώ
40 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
40 Ευρώ
30 Ευρώ

100
40
20
25
50
25
50
150
30
30
40
30
50
25
30
30

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

ΠΡ ΟΣΟΧ Η
Στις δωρεές των συναδέλφων μας
προς το Σωματείο και την εφημερίδα
τον Ιανουάριο λόγω μεγάλου φόρτου
εργασίας έγιναν δύο λάθη.
1) Υπάρχει απόδειξη 40 ευρώ χωρίς
να αναφέρεται το όνομα του
συναδέλφου που έδωσε τα χρήματα.
2) Υπάρχει απόδειξη 30 ευρώ με
λάθος όνομα του συναδέλφου. Ζητάμε
συγνώμη από τους δύο αυτούς
συναδέλφους και τους παρακαλούμε να
επικοινωνήσουν μαζί μας για να
διορθώσουμε το λάθος και στο επόμενο
τεύχος της εφημερίδας μας να γραφούν
τα σωστά ονόματα.
Η Διοίκηση

Αναβάλλεται
η στήλη Μπαλού
Λόγω τεχνικού προβλήματος αναβάλλεται
για το επόμενο τεύχος η σελίδα του
Μπαλού «Παιδική Μέριμνα ΕΗΣ-ΗΣΑΠ,
Παιδικές Εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη Παιδικός Σταθμός».
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ΠΟΙΟΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
Το 2016 βαρύς ο πέλεκυς του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα μέλη του
Σωματείου μας, έφυγαν για πάντα από κοντά μας υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα 72 συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 47 άνδρες και 25 γυναίκες. Από αυτούς διαγράφτηκαν 39 από τη δύναμη
των συνταξιούχων του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, γιατί
δεν υπήρχαν δικαιούχοι για να μεταβιβαστεί η σύνταξή τους, ενώ
σε 33 περιπτώσεις η σύνταξη μεταβιβάστηκε σε δικαιούχους.
Μειώθηκε δε η δύναμη των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου μας κατά 39άτομα το 2016.
Το 2016 έφυγαν από κοντά μας:
ΠΑΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπαρχιεργάτης γραμμής ετών 70
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σταθμάρχης Α΄ Σιδηροδρόμου ετών 90
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Χήρα Αθανασίου ετών 87
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χήρα Αγγέλου ετών 95
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ Χήρα Δημητρίου ετών 91
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σταθμάρχης Α΄ Σιδηροδρόμου ετών 97
ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υπομηχανικός
ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χήρα Σωτηρίου ετών 88
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 76
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας ετών 74
ΚΕΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Χήρα Ελευθερίου ετών 86
ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Εργοδηγός Συντήρησης ετών 88
ΓΑΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 85
ΠΗΤΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Εργοδηγός Χρωματουργείου ετών 67
ΜΑΡΚΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Βασιλείου ετών 89
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 92
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλεκτροδηγός ετών 98

ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Αρχιτεχνίτης Χρωματουργείου ετών 88
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αρχιτεχνίτης Γραμμής ετών 95
ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τμηματάρχης ετών 66
ΝΑΝΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τμηματάρχης Α΄ ετών 77
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου ετών 88
ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΟΥΡΙΤΣΑ του Πέτρου ετών 90
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 84
ΚΑΛΤΖΙΔΗ ΣΟΦΙΑ Χήρα Χρήστου ετών 84
ΤΟΛΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ Χήρα Ιωάννου ετών 58
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Εκδότης εισιτηρίων ετών 76
ΒΕΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 73
ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΓΙΑΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Χήρα Αθανασίου ετών 79
ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χήρα Βασιλείου ετών 91
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τεχνολόγος Μηχανικός ετών 64
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ηλεκτρολόγος ετών 61
ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 72
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 77
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Χήρα Ανδρέα ετών 92
ΜΑΝΤΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 77
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Χήρα Ελισσαίου ετών 83
ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 68
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 86
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκδότης Ωτοσιλό ετών 88
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός ετών 102
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Χήρα Ιωάννου ετών 91
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου Θυρωρός ετών 67
ΦΑΣΟΛΗ ΜΑΡΙΑ Χήρα Βασιλείου ετών 86
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ Χήρα Αλβέρτου ετών 90
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αρχιηλεκτροδηγός ετών 66
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εργοδηγός Ξυλουργείου ετών 92

ΚΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Εισπράκτορας Πράσινων Λεωφορείων ετών 97
ΠΑΠΑΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Εκδότης Εισιτηρίων ετών 79
ΤΑΤΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Χήρα Γεωργίου ετών 86
ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σταθμάρχης Α΄ Σιδηροδρόμου ετών 86
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χήρα Νικολάου ετών 88
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δικηγόρος ετών 75
ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Χήρα Αντωνίου ετών 84
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 70
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διεκπεραιωτής ετών 61
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Αρχιτεχνίτης Πράσινων
Λεωφορείων ετών 74
ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θυρωρός ετών 57
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Αρχικλειδούχος ετών 90
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Χήρα Κωνσταντίνου ετών 87
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εργαζόμενος) ετών 57
ΔΕΡΕΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νυχτοφύλακας ετών 72
ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 61
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Χήρα Δημητρίου ετών 80
ΖΟΡΜΠΑΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τεχνίτης Πράσινων Λεωφορείων ετών 89
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Εκδότης Εισιτηρίων ετών 88
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκδότης Εισιτηρίων ετών 85
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Εκδότης ετών 63
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Χήρα Βασιλείου ετών 96
ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Συλλέκτης Αντιστασιακός ήταν μέλος
του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων των ΕΗΣ στη διάρκεια
της Γερμανικής Κατοχής ετών 100
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ Χήρα Δημητρίου ετών 95

Αναβαθμίστηκε η τρίτη ηλικία
παρατεταμένη οικονομική κρίση είχε και ένα θετικό αποτέλεσμα, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του συνταξιούχου παππού και της
γιαγιάς. Είναι γνωστό σε όλους ότι πριν 7 χρόνια οι ηλικιωμένοι
άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με τις οικογένειες των παιδιών τους,
ήταν βάρος γι’ αυτό τα παιδιά φρόντιζαν ή να έχουν τους ηλικιωμένους
στα χωριά τους στέλνοντας και ένα μικρό χαρτζιλίκι ή να τους έχουν
εσώκλειστους στα ειδικά κέντρα για ηλικιωμένους τα οποία τα τελευταία 30 χρόνια ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια στα αστικά κέντρα. Στη σημερινή δύσκολη εποχή η βοήθεια του παππού και της γιαγιάς γίνεται
όλο και πιο απαραίτητη και ειδικά στις οικογένειες που έχουν μικρά
παιδιά και οι γονείς εργάζονται αλλά δεν έχουν την οικονομική άνεση
που είχαν πριν λίγα χρόνια, τότε που είχαν τη δυνατότητα να πληρώ-

Η

Η κα. Αγγελική Μπουραζάνη κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας της και συνταξιούχου μας
Πηνελόπης Μπουραζάνη, το ποσό των 50 ευρώ για την εφημερίδα του Σωματείου μας.
Η κα. Δήμητρα Παπαντωνοπούλου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Κώστα Παπαντωνόπουλου, το ποσό των 15
ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Δέσποινα Πικούνη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα
Πικούνη, το ποσό των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Αγγελική Μανταγά κατέθεσε στη μνήμη
του πατέρα της και συναδέλφου μας Γεωργίου Μανταγά, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Ασημίνα Θεοπούλου κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Παναγιώτη Θεόπουλου, το ποσό των 50 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Κυριακούλα Παπαδόδημα κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Δικαίου Παπαδόδημα, το ποσό των 50 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Δέσποινα Πικούνη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα
Πικούνη, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Δέσποινα Μυωτέρη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Νίκου
Μυωτέρη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Μαρία Αρώνη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Νίκου
Αρώνη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Μαρία Πελεκάση κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα Πε-

σουν για να έχουν άτομα που φρόντιζαν τα παιδιά τους. Έτσι σήμερα
οι ηλικιωμένοι παππούδες και γιαγιάδες αναλαμβάνουν το δύσκολο
έργο τη καθημερινής φροντίδας των μικρών. Σε πολλές περιπτώσεις
μάλιστα η βοήθεια δεν σταματά εκεί καθώς με την ανεργία που πλήττει
σήμερα τη χώρα μας χιλιάδες οικογένειες ζουν από τη σύνταξη του
παππού και της γιαγιάς. Έτσι η κρίση σε ένα βαθμό επανέφερε μετά
από πολλά χρόνια τον θεσμό της οικογένειας φέρνοντας κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια τον παππού και τη γιαγιά που είναι θετικό για όλους,
εκφράζουμε την ευχή ο θεσμός αυτής της πατροπαράδοτης ελληνικής
οικογένειας να διατηρηθεί και όταν η οικονομική κρίση αποτελέσει
παρελθόν για την πατρίδα μας.
Ο Εκδότης

Δωρεές εις Μνήμην
λεκάση, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Ο συνάδελφος Κώστας Κάσσαρης κατέθεσε
στη μνήμη του συναδέλφου μας Πέτρου Καμακάρη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Βαρβάρα Παύλου κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Κυριάκου Παύλου, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Αικατερίνη Νταβαρίνου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Στέφανου Νταβαρίνου, το ποσό των 30 ευρώ για
το Σωματείο και την εφημερίδα.
Η κα. Παρασκευή Πανταζή και τα παιδιά της Δημήτριος – Γεώργιος και Μαρία κατέθεσαν στη
μνήμη του συζύγου, πατέρα και συναδέλφου
μας Λουκά Πανταζή, το ποσό των 100 ευρώ
για το Σωματείο και την εφημερίδα.
Η κα. Ευφροσύνη Κατσαμάγια κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Αθανασίου Κατσαμάγια, το ποσό 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Ευαγγελία Χονδρού κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Δημητρίου Χονδρού, το ποσό των 20 ευρώ για το
Σωματείο και την εφημερίδα.
Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής κατέθεσε στη
μνήμη του συναδέλφου του Γιάννη Τσεκούρα, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου μας.
Η κα. Ελένη Σταματοπούλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Παναγιώτη Σταματόπουλου, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Η κα. Χρυσούλα Μπόλωση κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Κωνσταντίνου Μπόλωση, το ποσό των 50 ευρώ
για το Σωματείο και την εφημερίδα.
Η κα. Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου
Κοζύρη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η συνάδελφος Άννα Στασινοπούλου κατέθεσε
στη μνήμη των γονιών της Γιάννη και Καλλιόπη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου μας.
Η κα. Φωτεινή Κουκλινού κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Ευθύβουλου Κουκλινού, ο οποίος υπήρξε στοργικός πατέρας, σύζυγος και παππούς, το ποσό
των 150 ευρώ για το Σωματείο και την εφημερίδα.
Η κα. Αιμιλία Λουκή κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Στέφανου
Λουκή, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Κατερίνα Κουτσονικόλα κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Νίκου Κουτσονικόλα, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.
Η κα. Ελένη Δέδε κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Δημητρίου
Δέδε, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου μας.
Η κα. Ειρήνη Μπαρκάτσα κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου Μπαρκάτσα, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου μας.
Η συναδέλφισσα Ολυμπία Βακαλέλη κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη, το ποσό
των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Βουνό
τα προβλήματα
για τους
Συνταξιούχους
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, εδώ και έξι
χρόνια όλοι οι Έλληνες πολίτες και ειδικά οι συνταξιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλά και
δύσκολα προβλήματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουν. Οι συνταξιούχοι σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης γιατί
μετά τις 12 διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων,
το ποσό της σύνταξης κατάντησε να είναι ένα φιλοδώρημα. Επίσης η φροντίδα του κράτους για
την υγεία μας είναι ανύπαρκτη, έχει υποβαθμιστεί
πολύ η φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας που να σκέπτεται και να φροντίζει τον πολίτη, όλα τα θέματα
τα έχουν βάλει στον αυτόματο πιλότο και η πατρίδα μας είναι ένα καράβι που θαλασσοδέρνεται
στα πελάγη χωρίς να μπορεί να πιάσει λιμάνι.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, μπροστά σε όλα
αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να μένουμε
αδρανείς, απαιτείται συσπείρωση και αγώνας. Ο
αγώνας όμως πρέπει να γίνει από όλους και όχι
από τους λίγους και τους ονειροπόλους. Επιβάλλεται συστράτευση όλων των Ελλήνων πολιτών
εργαζομένων και συνταξιούχων καθώς τα προβλήματα είναι ενιαία για όλους. Μόνο ενωμένοι
θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την ανάλγητη
κρατική μηχανή που ισοπεδώνει τα πάντα στο
πέρασμά της. Χρειάζεται να συσπειρωθούν όλοι
στα σωματεία τους, αυτά που υπάρχουν και αν
νομίζουν ότι δεν τους εκπροσωπούν επάξια ας
τα αλλάξουν για να ξεκινήσει ο αγώνας ζωής και
θανάτου πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, σε περιμένουμε
να περάσεις από τα γραφεία του Σωματείου μας
για να συζητήσουμε στη διαμορφωμένη αίθουσα
τα προβλήματα να μας εκθέσεις τις ιδέες σου,
τις σκέψεις σου καθώς και τις προτάσεις σου
που θα συμβάλλουν για να διαμορφώσουμε ένα
κοινό πρόγραμμα δράσης. Έλα να πιεις έναν καφέ, να ανταμώσεις παλιούς συναδέλφους σου
και να θυμηθείς τα παλιά και να ξεχάσεις έστω
για λίγο τα σημερινά προβλήματα. Εμείς σας θέλουμε όλους κοντά μας γιατί η δύναμη είναι εν
τη ενώσει.
Η Διοίκηση
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Αβλε ψ ί α ή
σκ ο πι μό τ η τα
τον νόμο 4387/2016 που
τέθηκε σε ισχύ από τον
Ιούνιο του 2016 υπάρχει
το άρθρο 12 που αναφέρεται
στις παροχές συντάξεων λόγω
θανάτου.

Σ

Άρθρο 12
Σύνταξη λόγω θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου
ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει τον χρόνο ασφάλισης που
απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ’
ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη
της οικογένειάς του:
Α΄: Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει
συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας
του κατά τον χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Σε περίπτωση
που ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας του
επιζόντος συζύγου τότε καταβάλλεται
σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3)
ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπληρώσει το
55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή

Π

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

της διακόπτεται με τη συμπλήρωση του
67ου έτους της ηλικίας του». Τον νόμο
αυτό τον υπογράφει η Αναπληρώτρια
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ η οποία
σαν γυναίκα έπρεπε να δει το θέμα από
τη σωστή και ανθρώπινη πλευρά. Ας
αφήσουμε όμως την κυρία Φωτίου να
ζει στον κόσμο της και να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους αρμοδίους να
δουν το θέμα από τη σωστή πλευρά του.
Σήμερα 6 μήνες μετά τη ψήφιση του νόμου 4387/2016 παρουσιάστηκαν στο
Σωματείο μας δύο περιπτώσεις θανάτου
δύο συναδέλφων μας που πέθαναν μόλις συνταξιοδοτήθηκαν και ο νόμος τιμωρεί τις συζύγους τους γιατί έχουν
ηλικία κάτω των 55 ετών και οι οποίες
θα πάρουν για τρία χρόνια τη σύνταξη
των ανδρών τους και μετά η σύνταξη θα
διακοπεί για να επανέλθει όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας των,
αν βέβαια ζουν μέχρι τότε χωρίς κανένα
έσοδο. Όμως στη διάρκεια του χρόνου
θα παρουσιαστούν και άλλα τέτοια φαινόμενα, σύζυγοι συναδέλφων που πέθαναν θα περιμένουν 15 χρόνια για να
συνταξιοδοτηθούν, χωρίς βέβαια να
αναλογιστεί κανείς πως είναι δυνατόν

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
όσο λυπάμαι που οι κυβερνώντες όλων των χρόνων στις
σπουδές των μαθηματικών
έβαλαν μόνο την αφαίρεση!...
Μετά από αγώνες οι εργαζόμενοι
του παρελθόντος είχαν καταφέρει
τουλάχιστον οικονομικά να αμείβονται με αξιοπρεπείς μισθούς.
Με αξιοπρεπή πρόσβαση στην περίθαλψη όταν είχαν προβλήματα υγείας.
Είχαν δικαίωμα να επισκεφτούν τον
κάθε γιατρό την ώρα που αρρώσταιναν!
Να έχουν κάποια συμμετοχή στον
οδοντίατρο, στον ενδοκρινολόγο και
σε κάποιες άλλες ειδικότητες που
έχουν διακοπεί οριστικά και αμετάκλητα!
Η αφαίρεση λοιπόν έγινε μεθοδικά
και ύπουλα θα έλεγα, μόνο στη μεσαία τάξη!
Η φοροδιαφυγή που ακούμε λοιπόν, αφορούσε μόνο τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους….
Ότι κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι,
οι τίμιοι αγωνιστές της ζωής, με θυσίες, υπομονή και επιμονή για πολλά
χρόνια, οι κυβερνώντες Έλληνες, μέσα σε λίγο καιρό, μάζεψαν τον ιδρώτα
και το αίμα τους, γεμίζοντας τα δικά
τους πορτοφόλια και κάνοντας πιο
πλούσιες τις ελληνικές και τις ξένες
τράπεζες…
Με τη σημερινή κυβέρνηση, ο
απλός κόσμος πίστεψε ότι αυτά που
οι προηγούμενες κυβερνήσεις τους
στέρησαν, ότι θα γύριζαν πίσω στους
δικαιούχους!...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ένας άνθρωπος να ζήσει 15 χρόνια με
μηδέν πόρους. Μπορεί να τεθεί το ερώτημα γιατί δεν αναζητούν μία εργασία
για να εξασφαλίζουν τα προς το ζην, αυτό είναι εύκολο στα λόγια, δύσκολο
όμως στην πράξη καθώς με την ανεργία
που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας ποια
θέση εργασίας θα βρει μια γυναίκα που
μέχρι τα 55 της χρόνια δεν εργάστηκε
ποτέ σε εξωτερικές εργασίες και ασχολήθηκε μόνο με την οικογένειά της. Ας
μην τιμωρεί και άλλο η πολιτεία αυτά τα
θύματα, φθάνει η μία τιμωρία που έχασαν τον σύντροφό τους και τον προστάτη των παιδιών τους, δεν χρειάζεται και
δεύτερη τιμωρία από την πολιτεία. Η
αρμοδία Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Έφη Αχτσιόγλου ως γυναίκα και ως υπουργός να δείξει το ενδιαφέρον που αρμόζει στην περίπτωση
και να δώσει σωστή λύση καθώς η λύση
που πρέπει να δοθεί δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος για την πολιτεία παρά
μόνο κέρδος καθώς αν ζούσαν οι άμεσα
ασφαλισμένοι θα δικαιούνταν ολόκληρη
τη σύνταξη ενώ οι χήρες λαμβάνουν το
60%. Είναι μια κατάφωρη αδικία και
πρέπει να αντιμετωπιστεί εν τη γενέσει
της.

Αδικίες παντός καιρού

Ότι η μεσαία τάξη θα ξανάβρισκε
την αξιοπρέπειά της και την περηφάνια της!...
Πόσο έξω πέσαμε όλοι μας! Και αυτοί δυστυχώς, σπούδαζαν μόνο αφαίρεση! Κι επειδή το επιτελείο τους,
που είναι πολύ δύσκολο να το θίξουν
εφόσον τα οικονομικά τους είναι πολύ
υψηλά – και πώς να τα φτάσουν – κατέληξαν στην εύκολη λύση, να κατέβουν στα επίπεδα των μικρομεσαίων,
των συνταξιούχων, των μισθωτών,
των ανέργων! Με λίγα λόγια τον άμαχο πληθυσμό!
Γιατί ρε παιδιά? Που είναι ο πατριωτισμός σας? Αναρωτιέμαι μήπως
θα πρέπει να εισάγουμε πολιτικούς
από εκείνους που λατρεύουν την Ελλάδα και σέβονται τους Έλληνες. Εγώ
προσωπικά πήρα μολύβι και χαρτί και
λογάριασα!
Πρώτα-πρώτα τους γιατρούς που
μου έκοψαν και εγώ είχα ανάγκη για
τα προβλήματά μου!...
Όσο για τα οικονομικά, κόβοντας τα
δώρα, τα επιδόματα και τη μείωση της
σύνταξης, είναι μείον πάνω από 5 χιλιάδες ευρώ!
Ευτυχώς, όσα μας άφησαν φτάνουν
για νοίκι, ΔΕΗ, τηλέφωνο, ΕΥΔΑΠ,
εφορία, φάρμακα και διατροφή!
Αυτό θα πει Ανθρώπινη ζωή!

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.

Και δε φτάνουν αυτά τα προσωπικά
δεδομένα του κάθε ενός, η ζωή γύρω
μας, όλο και μηδενίζεται….
Άνθρωποι σφάζουν ανθρώπους, σε
καθημερινή βάση, όχι μόνο σε περιοχές πολέμου, αλλά και σε ειρηνικές
χώρες όπως ας πούμε η Ελλάδα μας!...
Τελευταία αρσενικά θηρία, αφήνουν τα παιδιά τους δίχως μάνα, κάνοντας τα παλικάρια, πολιτισμένα
πράγματα δηλαδή!...
Άλλα θηρία ανά τον κόσμο, εν ονόματι του Θεού τους, αφανίζουν ανθρώπινες ψυχές φωνάζοντας ο Θεός
είναι μεγάλος!
Ευτυχώς για εμάς τους χριστιανούς
που μας οδηγεί το αγαπάτε αλλήλους!...
Κάποια άλλα ανθρωπόμορφα τέρατα, παγιδεύουν κουφιοκεφαλάκηδες
στο όνομα του Δία και τάζουν στους
οπαδούς τον Όλυμπο αλλά δίχως
άστρα!...
Και μέσα σε όλα αυτά θύμωσε και
η φύση κι έβαψε τον πλανήτη κατάλευκο έτσι που να θυμίζει μια απέραντη ταφόπλακα!
Αλλά παρόλο που εγώ τουλάχιστον
έχω εμπιστοσύνη στη συμπεριφορά
της φύσης αυτή τη φορά φέρθηκε αλλοπρόσαλλα!
Αν λειτουργούσε με σοφία ως συνήθως, όλο αυτό το χιόνι έπρεπε να το
στείλει εκεί στους πολεμοχαρείς
σφάχτες για να εξαφανιστούν μια για
πάντα εν ονόματι της Ειρήνης.
Αλλά δε βαριέσαι, άνθρωποι και
φύση έχασαν το μέτρο της δικαιοσύνης.

Από το Δικηγορικό Γραφείο
του κ. Λουκά Αποστολίδη και
των συνεργατών του
μας εύχεται για το νέο έτος
και μας ενημερώνει:
Αθήνα, 12/12/2016
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Κλείνοντας ο χρόνος το 2016 θα ήθελα να
σας ευχαριστήσω για την επί πολλά έτη συνεργασία μας και να μεταβιβάσετε τις ευχές
μας σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Το δικηγορικό
μου γραφείο και εγώ προσωπικά θα είμαστε
πάντα κοντά σας συμπαραστάτες στους αγώνες σας για τα δίκαιά σας. Δυστυχώς, η χιονοστιβάδα των μέτρων λιτότητας και περιορισμού του εισοδήματος εργαζομένων και
συνταξιούχων συνεχίζεται με πιο σκληρούς
όρους. Το συνταξιουχικό κίνημα συνεχίζει
να δίνει δύσκολους αγώνες για την προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Η εμπορευματοποίηση της εργασίας και
τα μέτρα λιτότητας θα συνεχίσουν με περαιτέρω μειώσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Φραγμός σ’
αυτόν τον κοινωνικό κατήγορο και τη φτωχοποίηση είναι οι κοινωνικοί και δικαστικοί
αγώνες.
Η Δικηγορική μας εταιρεία όλα αυτά τα
έτη πρωτοστατεί στους δικαστικούς αγώνες
για την ανατροπή των μνημονιακών νόμων.
Στα πλαίσια αυτά σας ενημερώνουμε ότι στις
7 Απριλίου του 2017 ενώπιον της Ολ. του ΣτΕ
θα εξετασθούν οι αντισυνταγματικές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου
(4387/2016). Οι προσφυγές που άσκησε το
δικηγορικό γραφείο μας θα κριθούν απ’ το
Ακυρωτικό Δικαστήριο και πιστεύουμε ότι
θα μπει φραγμός στα νέα μέτρα λιτότητας.
Θεωρούμε ότι εκείνη την ημέρα πρέπει οι
συνταξιουχικές οργανώσεις, οι εργατικές
ενώσεις, τα συνδικάτα, η ΓΣΣΕ και η ΑΔΕΔΥ
να κάνουν έντονη την παρουσία τους στην
αίθουσα του Δικαστηρίου.
Συνεχίζουμε δικαστικούς αγώνες που
βρίσκονται σε εξέλιξη:
α. Η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ
το 2015 (2287/2015 & 228/2015) που έκριναν
αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν.
4051/2012 & 4093/2012 (αγωγές εν εξελίξει…)
β. Η «κλεψιά» στον κλάδο Υγείας του ποσοστού 6% που υπολογίζεται στις πλασματικές – ονομαστικές αποδοχές και όχι στις
πραγματικές. (λίγες αγωγές, ενώ θα πρέπει
να γίνουν μαζικές…)
γ. Η εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ ν.
3986/2011) και ο αντισυνταγματικός και
εσφαλμένος υπολογισμός αυτής στις συντάξιμες αποδοχές.
δ. Οι αντισυνταγματικές διατάξεις του 3ου
μνημονίου που έχουν φέρει μείωση από 1525% στις συντάξιμες αποδοχές και για τους
νέους συνταξιούχους μειώσεις της τάξεως
του 50%.
Το δικηγορικό μας γραφείο και εγώ προσωπικά σας εύχομαι χαρούμενο και ευτυχισμένο το 2017. Ας δημιουργήσουμε μια νέα
αφετηρία, μια νέα αρχή ενεργούς συμμετοχής του καθενός μας στα κοινά για το καλό
της πατρίδας και των συμπολιτών μας. Οι
κοινωνικοί και δικαστικοί αγώνες μπορούν
να φέρουν σημαντικές αλλαγές.
Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε πάντα
στη διάθεσή σας για κάθε πληροφόρηση
σχετικά με τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά
προβλήματά σας.
Φιλικά
Λουκάς Θ. Αποστολίδης
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε κάποτε
αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος
θα ήθελα να είμαι ο Διογένης

Ο Βίος και η Πολιτεία
του Διογένη με το φανάρι
και το Πιθάρι του
Του Κώστα
Στρατικόπουλου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
Ο Διογένης γεννήθηκε γύρω στα 400 π.Χ. στη Σινώπη.
ήταν γιος τραπεζίτη. Ασχολήθηκε και αυτός στην αρχή με
διάφορες χρηματιστηριακές δουλειές καθόλου έντιμες και
εξελίχθηκε σε μεγάλο τοκογλύφο και μεγαλοαπατεώνα. Σιγά
– σιγά ξεσκεπάστηκαν οι βρωμιές και ατιμίες που έκανε εις
βάρος των ανθρώπων με αποτέλεσμα να εισπράττει την κατακραυγή και την κατάρα του κόσμου. Συναισθανόμενος τις
ενοχές του, άλλαξε πρόσωπο και χαρακτήρα. Ταπεινωμένος
και καταφρονεμένος τα εγκατέλειψε όλα και έφυγε. Ερχόμενος στην Αθήνα εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Κυνοσάργους όπου εκεί υπήρχε το γυμναστήριο στο οποίο σύχναζαν οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης, αυτοί που
συναναστρέφονταν με τους νέους προσπαθώντας με
συζητήσεις να τους μεταδώσουν τις φιλολογικές τους
θεωρίες. Εκεί γνωρίστηκε με τον φιλόσοφο Αντισθένη
ιδρυτή της Σχολής των Κυνικών φιλοσόφων και μαγεμένος από τις θεωρίες του όχι μόνο θερμός οπαδός
του έγινε, αλλά αναδείχθηκε ανώτερός του χάρις στην
ιδιοφυία και φωτεινό μυαλό που είχε έγινε ο κορυφαίος των Κυνικών φιλοσόφων της αρχαίας Ελλάδας.
Στη συνέχεια αγοράζοντας ένα φανάρι γύριζε μαζί με
τους συντρόφους του στους δρόμους της παλιά Αθήνας αμέριμνοι, ακαμάτηδες, κακοντυμένοι και λιτοδίαιτοι και έξω από την κοινωνία τους μη παραδεχόμενοι
τους θεσμούς της, αλλά κατηγορώντας και χλευάζοντας τους πάντες και τα πάντα. Ο Διογένης γυρνώντας
με το φανάρι του μέρα νύχτα αναμμένο, όταν τον ρωτούσαν γιατί έχει αναμμένο το φανάρι του μέρα-νύχτα,
απαντούσε: Ζητώ Άνθρωπον τινά ευρείν. Ζητούσε να
βρει ένα σωστό Άνθρωπο, όπως αυτός το εννοούσε,
με τη δική του φιλοσοφία. Τον Διογένη ο λαός τον αγαπούσε για την ετοιμότητα και ευφυΐα του με τις οποίες
απαντούσε σ’ αυτόν ερωτήματα για τον σκληρό και
ανηλεή τρόπο με τον οποίο κατηγορούσε τα κακώς
έχοντα στην κοινωνία. Στην ουσία η διδασκαλία του
ήταν επαναστατική και ανατρεπτική της επικρατούσας
τάξης. Επιδίωξή του ήταν η ριζική μεταβολή και μεταμόρφωση της Ανθρώπινης κοινωνίας.
Αυτά και πολλά έλεγε για τις ιδέες του έγραψε
πολλά φιλολογικά έργα και βιβλία τα οποία δυστυχώς
δεν διασώθηκαν.
Ωστόσο δεν ξεχάστηκε τ’ όνομά του. Τα όσα πολλά
λέγονταν γι’ αυτόν στην εποχή του σχετική με την
ιδιόρρυθμη ζωή του και τα λεγόμενά του, σώζονται
ακόμη και στις μέρες μας. Ζούσε εναλλάξ. Πότε στην
Αθήνα και πότε στην Κόρινθο. Ντυνόταν χειμώνα καλοκαίρι με τα ίδια παλιόρουχα, περπατούσε ξυπόλητος και κατοικούσε σ’ ένα πιθάρι στην παλιά Κόρινθο
που λεγόταν απ’ όλους «Πιθάρι του Διογένη».
Εκεί μπροστά τον βρήκε ξαπλωμένο στην λιακάδα ο Μέγας Αλέξανδρος που θέλησε να τον γνωρίσει από κοντά επειδή είχε ακούσει πολλά να λέγονται γι’ αυτόν τον φιλόσοφο.
Παροιμιώδης έμεινε ο διάλογός τους. Πες μου τι θέλεις να
κάμω για σένα τον ρώτησε ο Αλέξανδρος και ο Διογένης του
αποκρίθηκε; «Αποσκοτίσο με» δηλαδή μη με σκοτίζεις μη
μου ρίχνεις σκότος σκιά μη με σκιάζεις μη μου πιάνεις τον
ήλιο. Και ο στρατηλάτης θαυμάζοντάς τον είπε στους συνοδούς του: «Αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος θα ήθελα να είμαι ο
Διογένης».
Αυτός ήταν ο κυνικός αρχαίος φιλόσοφος Διογένης ο
οποίος, όπως και οι άλλοι κυνικοί συνάδελφοί του, δεν παραδέχονταν ούτε πατρίδα, ούτε πολιτικούς και κοινωνικούς
δεσμούς έλεγαν (Πάσα Γη Πατρίς»).
Ύστερα από λίγα χρόνια τα ξημερώματα μιας παγερής
νύχτας, τον βρήκαν στο πιθάρι του πεθαμένο. Το 323 π.Χ.

Ο μαθηματικός
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής
Του Τάσου Μπασιά
Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου
στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν και ακολουθεί λαμπρή ακαδημαϊκή
καριέρα εκεί αλλά και στα πανεπιστήμια της Βόννης, του Ανοβέρου,
του Μπρεσλάου, του Βερολίνου και του Μονάχου, όπου αναδεικνύεται
σε μαθηματικό παγκόσμιου επιπέδου.
Το 1920, αναλαμβάνει κατ΄ εντολή του Ελευθέριου Βενιζέλου να
οργανώσει το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο της Ιωνίας στη Σμύρνη και
μάλιστα κατορθώνει να διασώσει τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
τις 13 Σεπτεμβρίου του 1873 γεννιέται στο Βερολίνο ο κορυφαίος της Σμύρνης από την Καταστροφή, το 1922, μεταφέροντας τους τόμους
Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (Constantin της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το διάστημα 1922-1924 είναι καθηγηCarathéodory)Πολυμαθής, δραστήριος και ακάματος παρήγαγε τής μαθηματικών και μηχανικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Το
σπουδαίο έργο σημαδεύοντας την επιστήμη των μαθηματικών αλλά 1924, αναλαμβάνει καθηγητική θέση στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου,
και συνεισφέροντας σε άλλα πεδία με τα συγράμματά του. «Ένας από το 1928, αποδέχεται πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και
τους λαμπρότερους μαθηματικούς, έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και την Αμερικανική Μαθηματική Εταιρεία, και επισκέπτεται τις ΗΠΑ μαζί
επηρεάσει αποφασιστικά την επιστήμη. Ένας άνδρας με ασυνήθιστη με την γυναίκα του για έναν σχεδόν χρόνο, για να δώσει διαλέξεις σε
και πλατιά παιδεία, ως ανήκων στο Ελληνικό έθνος με το υψιπετές διάφορα πανεπιστήμια. Το 1930, πάλι μετά από πρόσκληση του Ελευπνεύμα του και την ουσιαστική αναζήτηση της γνώσης, συνέχισε την θέριου Βενιζέλου, αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού επιτρόπου
παράδοση και την κληρονομιά της κλασικής Ελλάδος» είπε για τον στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Θεσσαλονίκης για να βοηθήσει στην
Καραθεοδωρή ο Γερμανός μαθηματικός Oskar Perron.Γιος διπλω- αναδιοργάνωση του πρώτου και στην οργάνωση του νεοσύστατου
μάτη, μεγάλωσε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σπούδασε σε Βρυ- δεύτερου. Το 1932 επέστρεψε ξανά στο Μόναχο και παρέμεινε ακόμα
ξέλλες, Ριβιέρα και το Σαν Ρέμο. Στο Βέλγιο βραβεύτηκε δις σε δια- και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Δεκέμβριο του 1949 έδωσε
γωνισμούς μαθηματικών. Με την αποφοίτησή του από τη Στρατιωτική την τελευταία του διάλεξη στο Μόναχο και δυο μήνες αργότερα, στις
Σχολή του Βελγίου, το 1895, την οποία του επέβαλλε ο πατέρας του, 2 Φεβρουαρίου πέθανε.Ο Καραθεοδωρή αρχικά ασχολήθηκε με τον
ο Καραθεοδωρή αποδέχεται πρόσκληση του θείου του ο οποίος ήταν Λογισμό των Μεταβολών και η διδακτορική διατριβή του (Γκέτινγκεν,
γενικός διοικητής της Κρήτης, και επισκέπτεται τα Χανιά όπου γνω- 1904) φέρει τον τίτλο «Περί των ασυνεχών λύσεων στον Λογισμό των
ρίστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τον οποίο θα διατηρήσει φιλική Μεταβολών». Στην συνέχεια, καταπιάστηκε με όλους σχεδόν του κλάσχέση.Το 1898 μεταβαίνει στην Αίγυπτο ως μηχανικός στην βρετανική δους των Μαθηματικών: θεωρία πραγματικών συναρτήσεων, θεωρία
εταιρεία που κατασκεύαζε το φράγμα στο Ασουάν. Εκεί συνεχίζει να μιγαδικών συναρτήσεων, διαφορικές εξισώσεις, θεωρία συνόλων και
μελετά μαθηματικά συγγράμματα, ενώ έκανε και μετρήσεις στην κεν- διαφορική γεωμετρία, σύμμορφες απεικονίσεις κ.ά. Εκτός από το
τρική είσοδο της πυραμίδας του Χέοπα, τις οποίες και δημοσίευσε. πλήθος των πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύει,
Στην Αίγυπτο αποφάσισε ότι τα Μαθηματικά ήταν η επιστήμη που πλουτίζει τη διεθνή μαθηματική βιβλιογραφία με σειρά συγγραμμάασκούσε τη μεγαλύτερη γοητεία και στα 27 του
των. Επιπλέον, το επιστημονικό έργο του επεμεταβαίνει στη Γερμανία για να σπουδάσει για
κτείνεται σε πολλούς τομείς της φυσικής και της
Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας
δυο χρόνια μαθηματικά. Σπουδάζει κοντά στους «Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα αναγράφονται αρχαιολογίας. Η συμβολή του στην Θεωρητική
κορυφαίους δασκάλους της εποχής Herman στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, σκέψεις Φυσική ήταν ουσιαστική στην μαθηματική θεSchwarz, Georg Frobenius, Erhard Schmidt, και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα μελίωση τομέων της Φυσικής όπως η ΘερμοLazarus Fuchs και Hermann Minkowski. Το και όχι κατ’ ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμική, η Γεωμετρική Οπτική, η μηχανική και
1905 αναγορεύεται υφηγητής των Μαθηματικών
η Σχετικότητα.
του Σωματείου.

Σ

Για την υγεία
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται
από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης,
είτε ως αποτέλεσμα ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης, είτε λόγω ελαττώσεως
της ευαισθησίας των κυττάρων του σώματος της ινσουλίνης.
Οι κύριοι τύποι σακχαρώδη διαβήτη
είναι:
1. ΣΔ ΤΥΠΟΥ 1 (νεανικός σακχαρώδης
διαβήτης)
Χαρακτηρίζεται από ολική έλλειψη ή
ελάχιστη έκκριση ινσουλίνης.
2. ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2
Χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό
ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης και
ελαττωμένης ευαισθησίας των κυττάρων
(ινσουλινοαντοχή)
Είναι η συχνότερη αιτία διαβήτη στους
ενήλικες.
Σπουδαίος προδιαθεσιακός παράγοντας είναι η παχυσαρκία.
3. ΣΔ ΚΥΗΣΕΩΣ
Ο διαβήτης κυήσεως είναι αναστρέψιμος και υποχωρεί μετά τον τοκετό.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Περιλαμβάνει α) πολυουρία β) πολυ-

Οι ειδικοί ενημερώνουν και συμβουλεύουν

διψία γ) πολυφαγία δ) απώλεια σωματικού βάρους.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Εκτός από τα κλασικά συμπτώματα
έχουν θεσπισθεί και διαγνωστικά κριτήρια.
Α) Τιμή σακχάρου νηστείας > 110
mg/dl (Λαμβάνεται μετά από οκτώ τουλάχιστον ώρες αποχής από τη πρόσληψη
τροφής)
Β) Τιμή σακχάρου 2 ώρες μετά από
φόρτιση 75 gr γλυκόζης > 170 mg/dl
Η τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1C δεν χρησιμοποιείται για
τη διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη αλλά για την παρακολούθηση της ρύθμισης
του σακχάρου αίματος τους τελευταίους
τρεις μήνες πριν της εξέτασης, τιμή
HbA1C < 6 ένδειξη καλού γλυκαιμικού
ελέγχου.
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
1. ΟΞΕΙΕΣ α) διαβητική κετοξέωση β)
υπερωσμωτικό μη κετωτικό κώμα γ) υπογλυκαιμία
2. ΧΡΟΝΙΕΣ α) διαβητική μικροαγγειοπάθεια (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, διαβητική νεφροπάθεια)
β) διαβητική μακροαγγειοπάθεια (στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο περιφερική αγγειακή νόσος)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του διαβήτη παίζει η εκπαίδευση
του διαβητικού ασθενούς όσον αφορά
στη διατροφή που πρέπει να ακολουθεί.
Η στρατηγική αντιμετώπιση έχει ως
στόχο αφενός τον μακροχρόνιο γλυκαιμικό έλεγχο του ασθενούς και αφετέρου την
εξάλειψη των παραγόντων που αυξάνουν
τον κίνδυνο εμφάνισης των χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη δηλαδή την διακοπή
καπνίσματος, τον έλεγχο της αρτηριακής
πιέσεως και των επιπέδων χοληστερίνης,
την αύξηση της σωματικής άσκησης.
Σε ασθενείς με ΣΔ ΤΥΠΟΥ 1 η χορήγηση ινσουλίνης είναι απαραίτητη για την
εξασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων
γλυκόζης.
Αντίθετα σε ασθενείς με ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2
υπογλυκαιμικός έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί αρχικά με απώλεια σωματικού
βάρους και δίαιτα, με χορήγηση αντιδιαβητικών φαρμάκων από του στόματος ινσουλίνη θα χρειασθούν οι ασθενείς αυτοί
σε περίπτωση αποτυχίας του γλυκαιμικού
ελέγχου με τα παραπάνω μέτρα.
ΧΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΣΟΝΤΟΥ 17 ΝΙΚΑΙΑ
Τηλ.: 210-4934.741
Κιν.: 6937.4798.82
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1959
Καούκης ο Μιχάλης σταθμάρχης την εποχή εκείνη του
Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Τραμ στην αφετηρία του Πειραιά, στην Πλατεία Οδηστης Πολιτιστικής
Προέδρου
σού ήτο φίλεργος έμπειρος στην υπηρεσία του και ευγενικός στη συμπεριφορά του με τους συναδέλφους, αλλά
Ενώσεως Περάματος
κυρίως και πρωτίστως με τους επιβάτες του Τραμ.
Ήταν σταθμάρχης βαθμοφόρος και στο υπηρεσιακό πηλίκιο
Ο Σταθμάρχης κύριος, και κυρίαρχος στη δουλειά με τη σφυτης φαιοπράσινης στολής των ΕΗΣ είχε ένα χρυσό και ένα ασηρίχτρα
προέτρεπε τους επιβάτες.
μένιο σιρίτιο. Τον χαρακτήριζε πάντοτε σχεδόν μια εύθυμη και
-Συντομεύετε,
παρακαλώ, συντομεύετε, αλλά με προσοχή, με
έξυπνη διάθεση που του χάριζε ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση
γιατί
το
Τραμ φεύγει απότομα, απότομα, λόγω καθυπροσοχή,
στην εκτέλεση της εργασίας του.
στέρησης,
λόγω
καθυστέρησης
είπα!!!
Έτσι και την βραδιά εκείνη, ένα Σάββατο του Σεπτέμβρη που
κυρία
ρώτησε.
-Μία
το Τραμ είχε αργήσει κάπως και των επιβατών το πλήθος είχε
-Και πόση καθυστέρηση έχουμε κύριε Σταθμάρχα.
αρχίσει να αδημονεί. Κάποιος μάλιστα ψηλός σαραντάρης άνλεπτά κυρία μου! Δέκα λεπτά!
-Δέκα
δρας τον πλησίασε και του είπε:
-Με
ποιο
ρολόι;
-Άκουσε κύριε σταθμάρχα. Το Τραμ έχει κιόλας δέκα λεπτά
το
ρολόι
του Σταθμού κυρά μου!!
-Με
καθυστέρηση; Και σας ρωτώ λοιπόν;
Στους
τελευταίους
ν’ ανέβει κι ο παράξενος βιαστικός επιβά-Ορίστε κύριέ μου σας ακούω.
της.
Κοντοστάθηκε
λίγο
και πλησιάζοντας τον Σταθμάρχη του
-Με ακούτε, με ακούτε αλλά δεν κάνετε τίποτα.
έσφιξε
το
χέρι
λέγοντας.
-Μα αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, πες τε μου πρώτα τι σας απα-Είχατε δίκιο κύριε Σταθμάρχα, όπως το υπολογίσατε ήλθε το
σχολεί και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς να το θεΤραμ….
Με συγχωρείτε που σας πίεσα κομμάτι.
ραπεύσουμε. Αν μπορούμε φυσικά.
τι
λέτε αγαπητέ μου! Τι λέτε! Είχατε και σεις τα δίκια σας.
-Μα
-Μα σας είπα κύριε, σας είπα.
Άλλωστε
η δουλειά μου είναι να εξυπηρετώ τους επιβάτες.
-Τι μου είπατε δηλαδή;
πολύ… Μα πέστε μου πως ξέρατε ότι το Τραμ
-Ευχαριστώ
-Πως το Τραμ έχει δέκα λεπτά καθυστέρηση και αναρωτιέμαι
έστριβε
στον
Αϊ
Διονύση; Το ξέρατε ή τυχαία το ‘πατε;
τι χρειάζονται τα ωράρια και τα δρομολόγια.
-Τίποτα
δεν
είναι
τυχαίο φίλε μου στη δουλειά μας.
Και ο Σταθμάρχης έμπειρος και παλαιός στη δουλειά του κου-Τότε
πως
νώντας το κεφάλι τ’ απήντησε.
-Είναι πολύ απλό. Με τα ηχητικά κύματα που τρέχουνε τρεις
-Μα χωρίς τα ωράρια πως θα ξέρατε ότι το τρένο έχει καθυφορές
ταχύτερα στη γη απ’ ότι στον αέρα. Και συμπλήρωσε.
στέρηση;
-Δεν
έχετε δει σε ταινίες του Ινδιάνους που βάζουν τ’ αυτί στο
-Με υποχρεώσατε! Αυτό έχετε να μου πείτε;
χώμα
κα
αφουγκράζονται τον καλπασμό των αλόγων; Και εξ αυ-Αυτό. Και να κάνετε λιγάκι υπομονή. Ζήτημα υπομονής, ζήτού
υπολογίζουν
την απόστασή τους;
τημα υπομονής είναι. Το Τραμ έρχεται!!!
-Έχω
βέβαια.
Μα
εσείς δεν βάλατε τ’ αυτί σας στο χώμα! Στην
-Πούντο;
άσφαλτο
της
πλατείας
τέλος πάντων!! Θέλω να πω.
-Να’ το! Έρχεται!
-Ναι
βέβαια
δεν
έβαλα
τ’ αυτί μου, πως θα μπορούσα άλλωστε,
-Πούντο; Δεν βλέπω τίποτα.
αλλά
είχα
τα
πόδια
μου.
Και
τα πόδια μας έχουν πυκνό πλέγμα
-Δεν το βλέπουμε ακόμη αλλά το νοιώθουμε.
από
νεύρα
στις
πατούσες
ευαίσθητα,
και δέχονται τους παλμούς
-Τι είναι αυτά που λέτε; Τι ειν’ αυτά που λέτε; Κύριε Σταθμάρτων
ηχητικών
κυμάτων.
Έπειτα
το
στρίψιμο
του βαριού Τραμ στον
χα!! Παιδιά είμαστε τώρα;
Αϊ
Διονύση
δημιουργεί
δόνηση
και
παλμό
χαρακτηριστικό που
-Όχι! αγαπητέ μου όχι! Αλήθεια σας λέω. Το Τραμ μόλις έστριέχω
μάθει
με
τα
χρόνια
να
τον
διακρίνω!!
ψε στον Αϊ Διονύση και πήρε την ευθεία της ακτής Κονδύλη. Το
-Ο παράξενος επιβάτης είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό ακούπολύ σε δύο λεπτά είναι δω!! Έκπληκτος ο επιβάτης τον κοίταγοντας
όλα τούτα, τα γι’ αυτόν απίστευτα. Τέλος ψέλλισε.
ξε!!
-Μπράβο
σας κύριε Σταθμάρχα, κάνετε με τον καλύτερο τρόπο
-Είσθε βέβαιος;
καλά
τη
δουλειά
σας και με εμπειρία πολύ σπουδαία.
-Βεβαιότατος!!
-Υπερβολές,
υπερβολές
φίλες μου. Κάνω αυτό που πρέπει.
-Πως είναι δυνατόν; Δεν είναι δυνατόν!!
Κι
από
κείνο
που
πρέπει
εκείνο
που μπορώ Μα να ξέρετε ένα
-Κι όμως είναι Κύριε μου. Δεν έχετε παρά να καρτερέψετε
πράγμα.
Ποτέ
δεν
υποβιβάζω
τη
δουλειά
μου.
ένα λεπτό άντε δύο και να ακούσετε το καμπανάκι και να το δείτε
-Δηλαδή;
να στρίβει και να μπαίνει στο σταθμό.
-Ποτέ δεν θα σας έλεγα κάτι τυχαίο. Κάτι μη πραγματικό. Στη
-Κι αν δεν είναι έτσι;
δουλειά μας πρέπει να ‘χουμε γνώση, να’ μαστε
-Μα σας είπα, βεβαίως, βεβαίως!!
ακριβείς
και αληθινοί.
Η
Συντακτική
Επιτροπή
της
Να! Να! Να! Το καμπανάκι! Ακούστε το!! Ήλθε,
-Μα
ανεβείτε,
ανεβείτε. Το Τραμ όπως είπαμε
Εφημερίδας
έφθασε, φθάνει!!
φεύγει
απότομα.
Ήδη ο εισπράκτορας κτύπησε
Πράγματι όπως τα’ πε ο σταθμάρχης ο Μιχάλης «Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα
το
κουδούνι!
αναγράφονται
στο
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΒΗΜΑ
έτσι γεννήκανε όλα. Και το καμπανάκι ακούστηκε
Κι ο επιβάτης ευχαριστημένος πλιο.
απηχούν θέσεις, σκέψεις
και το Τραμ έφθασε.
-Γεια σας και ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα για τη
και
απόψεις
εκείνων
που
Και τις δεξιές πόρτες άνοιξε και κατέβηκαν οι
γνωριμία
μας.
επιβάτες του Πειραιά, κι ύστερα τις αριστερές και υπογράφουν τα κείμενα και όχι κατ’
-Στο
καλό.
Καλό ταξίδι και μη ξεχνάτε. Τώρα
ανάγκη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
ανέβηκαν οι αναμένοντες στο σταθμό επιβάτες
πια
είμαστε
γνωστοί.
του
Σωματείου.
του Περάματος.

Ο

25 Ιανουαρίου 2015 - 25 Ιανουαρίου 2017 Στο ίδιο έργο θεατές
ταν 25 Ιανουαρίου 2015 όπου μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών βρισκόμαστε στα προπύλαια του Πανεπιστημίου και από
το στόμα του νικητή των βουλευτικών εκλογών και πρωθυπουργού της χώρας μας ακούσαμε βαρυσήμαντες δηλώσεις,
όπως αυξήσεις μισθών και συντάξεων –επαναφορά του 13ου
και 14ου μισθού– κατάργηση του ΕΝΦΙΑ – κατάργηση του
μνημονίου με ένα άρθρο και άλλες πολλές εξαγγελίες.

Ή

25 Ιανουαρίου 2017
Φθάσαμε στις 25 Ιανουαρίου 2017 δύο χρόνια μετά και
προσπαθούμε αλλά δεν μπορούμε να θυμηθούμε τι από όλες
αυτές τις εξαγγλίες μέσα στα δύο χρόνια έγιναν πραγματικότητα. Ίσως εμείς οι μεγάλοι να έχουμε πάθει γεροντική
άνοια και δεν μπορούμε να θυμηθούμε, γι’ αυτό ζητάμε από

τους λαλίστατους κατά τα άλλα υπουργούς να μας θυμίσουν
τα επιτεύγματα της κυβερνήσεως κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Εμείς οι συνταξιούχοι το μόνο που είδαμε τα τελευταία
δύο χρόνια είναι η συνέχιση της λεηλασίας της σύνταξής
μας, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια με τη μείωση
των συντάξεών μας, με την αύξηση των εισφορών από όλες
τις συντάξεις κύριες και επικουρικές με το πρόσχημα την
καλύτερη περίθαλψη, χωρίς βέβαια να υπάρχει ούτε καν η
στοιχειώδης ιατρική φαρμακευτική και νοσοκομειακή φροντίδα για τον συνταξιούχο. Είδαμε επίσης την κατάργηση του
ΕΚΑΣ, τη μείωση του αφορολόγητου, τη συνέχεια του ΕΝΦΙΑ
και τον κόφτη να κρέμεται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από
τα κεφάλια μας. Στα άλλα δύο μνημόνια που θα καταργούσε
με ένα άρθρο η νέα Κυβέρνηση προσέθεσε και ένα τρίτο.
Αλλά φως στο τούνελ από πουθενά.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Ώδινεν όρος
και έτεκεν μυν
Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου
Από το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου 2016 όλα τα
Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνα και τηλεοράσεις) μας βομβάρδιζαν με ανακοίνωσεις ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αμέσως μετά την επιστροφή του από το Ισραήλ θα απευθύνει διάγγελμα στον Ελληνικό λαό,
χωρίς να ανακοινώνεται το θέμα του διαγγέλματος, ίσως να μην
το γνώριζαν. Έτσι όλοι οι Έλληνες πολίτες περίμεναν με ανυπομονησία μέχρι το βράδυ για να πληροφορηθούν ποιο είναι αυτό
το τόσο σημαντικό θέμα που είχε να ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας μας.
Στις 21:00 όλοι οι Έλληνες άκουσαν με προσοχή το διάγγελμα
του κυρίου Πρωθυπουργού που είχε δύο σκέλη, το πρώτο σκέλος
αφορούσε τον Φ.Π.Α. για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που πλήττονται από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες η αύξηση του
Φ.Π.Α. δεν έχει ισχύ μόνο για το 2017. Το άλλο σκέλος του διαγγέλματος αφορούσε τους χαμηλοσυνταξιούχους οι οποίοι πλήττονται ακόμη περισσότερο μετά από 7 χρόνια μνημονίων. Ξέχασε
όμως ο κύριος Πρωθυπουργός ότι όλοι οι συνταξιούχοι πλήττονται από τα μνημόνια που οι ίδιοι και οι προηγούμενοι κυβερνήτες
αυτού του τόπου ψήφισαν και εφαρμόζουν. Με το διάγγελμα του
ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την 13η σύνταξη στους συνταξιούχους εκείνου που παίρνουν σύνταξη κάτω των 850 ευρώ
καθώς όπως είπε οι συνταξιούχοι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από τον καθένα στα επτά χρόνια της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και για τον λόγο αυτό θα πιστωθούν στον λογαριασμό τους ποσό από 300 ευρώ το ελάχιστο και σε αυτούς που
έχουν μικρότερη σύνταξη θα αυξάνεται αναλογικά το καταβαλλόμενο ποσό.
Σωστό είναι να ενισχυθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς τα
ποσά της σύνταξης που λαμβάνουν είναι συντάξεις πείνας και δεν
αρκούν για να επιβιώσουν. Αυτό όμως που κάνει η κυβέρνηση
είναι μία σκέτη κοροϊδία γιατί από την μία πλευρά κόβει το ΕΚΑΣ
που οι χαμηλοσυνταξιούχοι το έπαιρναν 12 μήνες τον χρόνο και
από την άλλη δίνει ένα εφάπαξ φιλοδώρημα, δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι εμπαιγμός στον ανήμπορο να αντιδράσει συνταξιούχο; Κύριε Πρωθυπουργέ όλοι αντιλαμβάνονται ότι η εξαγγελία σας είναι ένα κακόγουστο προεκλογικό τρικ το οποίο πριν
από εσάς το είχαν εξαγγείλει και οι προκάτοχοί σας κυβερνήτες
αυτής της χώρας. Όμως κύριε Πρωθυπουργέ κρύβετε την αλήθεια
από τον Ελληνικό λαό καθώς δεν είπατε πως δημιουργήθηκαν τα
πλεονάσματα αυτά που αποφασίσατε να μοιράσετε και μάλιστα
σε αυτούς που δεν συνέβαλαν να αποκτηθούν αυτά. Δεν μας είπατε ότι τα πλεονάσματα αυτά είναι τα αποτελέσματα των 12 περικοπών και σε ποσοστό άνω του 50% των συντάξεων, εκείνων
των συνταξιούχων που σαν εργαζόμενοι είχαν τις μεγαλύτερες
ασφαλιστικές εισφορές για να εξασφαλίσουν τη σύνταξη εκείνη
που θα τους επέτρεπε να ζήσουν με αξιοπρέπεια τα τελευταία
χρόνια της ζωής τους. Δυστυχώς όμως οι κυβερνήσεις των τελευταίων 7 χρόνων εφάρμοσαν μία βάρβαρη και σκληρή λιτότητα
με αποτέλεσμα την εξίσωση όλων των συντάξεων, ασφαλώς προς
τα κάτω. Είναι αλήθεια σήμερα ότι εξισώθηκαν οι κατώτερες συντάξεις με τις μεγαλύτερες. Αυτοί που εργάσθηκαν και πλήρωσαν
για ασφαλιστικές εισφορές για 15 χρόνια θα παίρνουν την ίδια
σύνταξη με αυτούς που πλήρωσαν εισφορές για 35 και άνω χρόνια εργασίας.
Κύριε Πρωθυπουργέ ασφαλώς και θα σας έχει ενημερώσει ο
πρώην Υπουργός Εργασίας ο καθηγητής κ. Κατρούγκαλος ότι η
ταφόπλακα για τους συνταξιούχους είναι ο νόμος 4387/2016 με
τον οποίο γίνεται ο επαναϋπολογισμός των κύριων και επικουρικών συντάξεων οι οποίες στο τέλος θα είναι ένα φιλοδώρημα για
τον κάθε συνταξιούχο. Κύριε Πρωθυπουργέ όλοι οι Έλληνες πολίτες το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου περίμεναν να ακούσουν κάτι
το διαφορετικό και ουσιαστικό από εσάς, δυστυχώς όμως και
εσείς ακολουθήσατε τα βήματα των προκατόχων σας παίζοντας
με τον πόνο και τη δυστυχία των συνταξιούχων αυτών που σας
έχουν τοποθετήσει εκεί που βρίσκεστε σήμερα. Κύριε Πρωθυπουργέ ο Έλληνας συνταξιούχος επτά χρόνια υπομένει το βάρος
που του φόρτωσαν στην πλάτη του οι κυβερνώντες αυτής της χώρας, Έλληνες και ξένοι, περιμένοντας υπομονετικά την ημέρα που
η χώρα μας θα βγει από την οικονομική κρίση. Ασφαλώς και θα
γνωρίζετε ότι την κρίση την πληρώνουν κυρίως οι μισθωτοί και
οι συνταξιούχοι, οι συνταξιούχοι μετά από 40 χρόνια εργασίας
υπολόγιζαν ότι θα πάρουν μία σύνταξη ανάλογη των ασφαλιστικών τους εισφορών που θα τους επέτρεπε να ζήσουν στη δύση
της ζωής τους με αξιοπρέπεια, είδαν τα όνειρά τους να διαψεύδονται και αντί σύνταξη η πολιτεία τους δίνει φιλοδώρημα.
Κύριε Πρωθυπουργέ όλα τα υπομένουν καρτερικά οι συνταξιούχοι όμως δεν ανέχονται να τους κοροϊδεύετε, απαιτούν σεβασμό από την πολιτεία λέγοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι οι
συνταξιούχοι έχουν και νου και γνώση.
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Μεγάλη επιτυχία είχε η Πρωτοχρονιάτικη

Μ

ία ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση του Σωματείου
μας κατά γενική ομολογία όλων των συμμετασχόντων σε αυτή αποτελεί παρελθόν.
Όμως εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική
Επιτροπή του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ αφού
έπεσε η αυλαία και αναχώρησε από τον χώρο της εκδήλωσης και ο τελευταίος καλεσμένος μας, οφείλουμε
να κάνουμε την αποτίμηση και τον απολογισμό για το
πώς εξελίχτηκε η όλη εκδήλωση, εάν είχε επιτυχία ή όχι,
τα τυχόν λάθη και παραλείψεις που κάναμε, με την προ-

οπτική να μην τις επαναλάβουμε σε επόμενες εκδηλώσεις.
Στο σημείο αυτό σωστό θα ήταν να έχουμε και μία τρίτη και ουδέτερη ματιά, γι’ αυτό θα θέλαμε και τις δικές
σας καλοπροαίρετες βέβαια παρατηρήσεις και υποδείξεις
για να τις έχουμε σαν μπούσουλα στο μέλλον. Εμείς στο
Δ.Σ. δεν διεκδικούμε το αλάθητο, μπορεί άθελά μας βέβαια να κάναμε και λάθη καθώς και παραλήψεις.
Σε γενικές γραμμές κατά γενική ομολογία όλα τα μέλη
του Δ.Σ. και της Ε.Ε. προσπαθήσαμε και πραγματοποιήσα-

με μία ομολογουμένως επιτυχημένη εκδήλωση, οπωσδήποτε στο μέτρο του δυνατού και του ανθρωπίνου, το τέλειο είναι άπιαστο.
Για μας αυτό που μετρά είναι η προσπάθεια που καταβάλαμε για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και η δική σας βοήθεια καθώς και η άψογη
συμπεριφορά σας και δικαιούστε ένα μεγάλο ευχαριστώ
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Όπως και όλα τα προηγούμενα πάνω από είκοσι χρόνια
η εκδήλωσή μας έγινε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ που βρί-

Μας τίμησαν με την παρουσία τους
Ο Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Σταύρος Στεφόπουλος
Ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε,
κ. Γεώργιος Θωμόπουλος
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε, κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Στεφανής
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Συντήρησης Έργων και Ε.Χ. της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε
κ. Κυριάκος Καραγιαννίδης
Ο Διευθυντή Συντήρησης Τροχαίου
Υλικού της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Γεώργιος Σκούρας
Ο Διευθυντής Λειτουργίας του ΤΡΑΜ
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Καππές
Ο Διευθυντής Συντήρησης Υποδομής
και Έργων της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Βασίλειος Λιάπης
Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Νίκη Τρίγκα
Η Νομική Σύμβουλος της Διοίκησης
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Χρύσα Γρηγοριάδου
Ο Τομεάρχης Τροχαίου Υλικού Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Χαράλαμπος Ζήσης
Η Διευθύντρια της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Αγγελική Ντόλκα
Ο πρώην Γενικός Τεχνικός Διευθυντής των ΗΣΑΠ
κ. Νίκος Σκουλαριώτης
Ο πρώην Διευθυντής των ΗΣΑΠ
κ. Αθανάσιος Ρίζος
Ο πρώην Διευθυντής των ΗΣΑΠ
κ. Κώστας Ξυγκάκης
Ο πρώην Διευθυντής των ΗΣΑΠ
κ. Παύλος Σταματίου
Ο πρώην Διευθυντής των ΗΣΑΠ
κ. Αθανάσιος Κεραμύδας

Ο πρώην Διευθυντής τω ΗΣΑΠ
κ. Φοίβος Μαλαμής
Η πρώην Διευθύντρια των ΗΣΑΠ
κα. Αικατερίνη Δεμερούτη
Ο Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και πρώην Πρόεδρος
του Σωματείου συνάδελφος Μανώλης
Φωτόπουλος
Από την Ανωτάτη Γενική
Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε)
Ο Πρόεδρος
κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Πέτρος Βογιατζής
Η Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
κα. Ευαγγελία Γαϊτανίδου
Από την Περιφερειακή και
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο Αντιδήμαρχος Μεταμόρφωσης συνάδελφος Βαγγέλης Χειμώνας
Από την Υγειονομική Υπηρεσία
Ο Ιατρός κ. Γεώργιος Σπύρου
Από την Ένωση Εργαζομένων
ΗΣΑΠ
Ο Πρόεδρος κ. Λευτέρης Ρενιέρης
Η Αντιπρόεδρος
κα. Μαντώ Γουρδούπη
Από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών –
Εργαζομένων Κίνησης (ΣΗΕΚ)
Ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Κούκης
Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συνταξιούχων ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος
κ. Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης
Από το Σωματείο Συνταξιούχων
ΟΑΣΑ
Ο Αντιπρόεδρος
κ. Κώστας Κοντούλης
Ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Ποϊριάζης

Από το Σύνδεσμο Συνταξιούχων
Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Αεροπορικών
Επιχειρήσεων (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Ε.)
Ο Πρόεδρος
κ. Γεώργιος Σταύρου
Η Γενική Γραμματέας
κα. Βαλίνα Κατσούλα
Από το Σωματείο Συνταξιούχων
Εργατοϋπαλλήλων Εταιρειών
Πετρελαίων και Υγραερίων
Ο Πρόεδρος
κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης
Από το Πανελλήνιο Σωματείο
Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ
Ο Πρόεδρος
κ. Δημήτριος Αφεντουλίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Παναγιώτης Τάσιος
Το Μέλος του Δ.Σ.
κ. Μιχάλης Μαυρομουστάκας
Από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο
Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Μιχάλης Κωνσταντακόπουλος
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας
κ. Βασίλης Πετρίδης
Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Συνταξιούχων ΟΤΕ
Ο Γεν. Γραμματέας
κ. Αντώνης Μπιρμπιλής
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Ελλάδος Ο.Σ.Σ.Ε
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Ευθύμιος Καραλής
Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων
ΔΕΗ Αττικής
Ο Πρόεδρος
κ. Γεώργιος Νιάρχος
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Γεώργιος Σβουρδάκος

Από τους συντελεστές δημιουργίας
του Μουσείου
Η κυρία Αντιόπη Πανταζή
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του
Σωματείου και του Μουσείου
κ. Αθανάσιος Μανάσκος
Από του Νομικούς του Σωματείου
Ο Δικηγόρος
κ. Βασίλης Βασιλόπουλος
Η Δικηγόρος
κα. Αναστασία Κωστοπούλου
Από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος
κ. Κώστας Κωνσταντόπουλος
Από την Πολιτιστική Ένωση
Περάματος
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Κωνσταντίνος Κούκης
Η Υπεύθυνη των Πολιτιστικών
κα. Χριστίνα Παπαγιάννη
Από το Πρακτορείο Ταξιδίων
«ΘΥΑΜΙΣ»
Η Πρόεδρος και Διευθύντρια
κα. Κρυσταλία Γιάκη
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Δημήτριος Βασιλείου
Από τους φίλους του Σωματείου μας
και του Μουσείου μας
Η κα. Αλεξάνδρα Μανάσκου
Ο Δημοσιογράφος
κ. Νίκος Θεοδωράκης
Ο Ιατρός κ. Εμμανουήλ Λούρας
Ο κ. Παναγιώτης Καραμάνης
Από το Χαρούμενο Χωριό της
Βαρυμπόμπης
Ο Διαχειριστής
κ. Άγγελος Αρβανίτης
Το Μέλος
κ. Γιάννης Μανίκας
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Γιορτή του Σωματείου μας στο ΤΙΤΑΝΙΑ
σκεται στο κέντρο των Αθηνών και είναι προσβάσιμο για
όλες τις ηλικίες.
Μεγάλο ρόλο βέβαια παίζει και ο ποιοτικός χώρος καθώς και τα προσφερόμενα εδέσματα. Δεν σταματάμε αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να προσφέρουμε σε
όλους εσάς κάτι το καλύτερο και κάθε χρόνο η προσπάθεια που καταβάλλουμε γι’ αυτό είναι ορατή.
Όπως γίνεται κάθε χρόνο έτσι και φέτος με τάξη και
πολιτισμό και χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση σερβιρίστηκαν
από τον πλούσιο μπουφέ σε φαγητά, ποτά και γλυκά που

είχε το ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ πάνω από 700 άτομα.
Εμείς, με το χέρι στην καρδιά μπορούμε να πούμε ότι
πραγματοποιήσαμε μία πετυχημένη εκδήλωση. Ήταν μία
εκδήλωση που καταξιώνει το σωματείο μας και το κάνει
πρωτοπόρο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων.
Γι’ αυτό και πάντα δεχόμαστε επαίνους και ευχαριστίες
από όλα τα σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων,
όταν βλέπουν εκδηλώσεις με τέτοια οργάνωση, τάξη και
συναδελφικότητα. εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε από αγά-

Χαιρέτησαν την εκδήλωσή μας
και ευχήθηκαν για καλή χρονιά
Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας
Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Σταύρος Στεφόπουλος
Ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων του Σωματείου

Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
κ. Μανώλης Φωτόπουλος
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ κ. Λευτέρης Ρενιέρης
Η Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ
κα. Μαντώ Γουρδούπη
Ο Δικηγόρος του Σωματείου
κ. Βασίλης Βασιλόπουλος

Μας τηλεφώνησαν και μας ευχήθηκαν
και μας ενημέρωσαν ότι δεν θα μπορούσαν να
παρευρεθούν στην εκδήλωσή μας οι
Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΑ
κ. Αναστάσιος Ταστάνης

Επίσης μας τηλεφώνησαν και μας
εξέφρασαν τη λύπη τους γιατί για
λόγους υγείας δεν μπορούσαν να
είναι μαζί μας τη γιορτινή αυτή ημέρα:

Ο πρώην Γενικός Διευθυντής
κ. Αρίστος Λάζαρης
Ο Τομεάρχης Συρμών της Γραμμής 1
κ. Χρήστος Γεωργίου
Ο συνάδελφος Νίκος Συρράκος
Οι συναδέλφισσες της Υγειονομικής
Μαρία Ψαροπούλου και
Χριστίνα Μιχαλάκου
Η κυρία Μαρία Φινέ

Ο Πρόεδρος των συνταξιούχων του
Ομίλου ΟΤΕ
κ. Κώστας Λουκόπουλος
και ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Κώστας Βασιλειάδης.
Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε
γρήγορη ανάρρωση.

Επιστολή
Παπαδημητρίου
με μεγάλη ευαισθησία…
Ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδημητρίου
μας έστειλε επιστολή με την οποία μας ευχαριστεί για την πρόσκληση και μας εξηγεί
τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να είναι μαζί μας στην κοπή της πίτας
του Σωματείου μας.

πη προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας που ασφαλώς
αξίζει για όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ καθώς όλα αυτά
τα χρόνια μας περιβάλλουν με αγάπη και εμπιστοσύνη και
μας δίνουν δύναμη και κουράγιο για να μπορούμε να στεκόμαστε στο ύψος που πρέπει για να έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις που συμβάλλουν κοινωνικά και πολιτιστικά στο κοινωνικό σύνολο. Η
δική σας αγάπη είναι ο οδηγός μας για περισσότερα έργα
και μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχή όλων μας είναι να έχουμε
ένα ελπιδοφόρο 2017 με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη.

Τα παραλειπόμενα
της κοπής της πίτας
απαλλαγή μας από τους πολιτικούς για ευνόητους λόγους λόγω των μνημονίων έκανε και φέτος πιο ζεστή, πιο οικογενειακή και πιο συναδελφική την εκδήλωσή μας γιατί απαλλαχτήκαμε από τα πολλά λόγια των
πολιτικών και τις υποσχέσεις που πάντα ήταν λόγια χωρίς περιεχόμενο.
Το Σωματείο μας οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Διεύθυνση του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» για τα πλούσια και άριστα από κάθε πλευρά εδέσματα που
μας προσέφερε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει για τους καλοσυνάτους και χαμογελαστούς εργαζόμενους του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» που ήταν πρόθυμοι να
εκπληρώσουν άμεσα κάθε επιθυμία μας.
Εξυπηρετήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που είχαν πάρει
πρόσκληση ή και απλώς είχαν τηλεφωνήσει τις τελευταίες ημέρες και ζήτησαν
να έρθουν στην εκδήλωση.
Το Σωματείο τους έλαβε όλους υπ’ όψιν του και είχε φροντίσει να τους εξασφαλίσει θέση. Πρόβλημα όμως προέκυψε από ορισμένους συναδέλφους οι
οποίοι προσήλθαν στην εκδήλωση χωρίς καν να μας ενημερώσουν εκ των προτέρων.
Και γι’ αυτούς τους συναδέλφους καταβάλαμε προσπάθειες προσθέτοντας
επιπλέον τραπέζια για να τους εξυπηρετήσουμε.
Θέλουμε να πούμε σε αυτούς τους ελάχιστους που ήρθαν χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς πρόσκληση στην εκδήλωση να μην το επαναλάβουν γιατί θα
μας υποχρεώσουν να φερθούμε και εμείς ανάλογα και δεν το θέλουμε.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η γιορτή μας αυτή πέρα από το εθιμικό της κοπής της πίτας γίνεται για να ανταμώνουν οι συνάδελφοι και φίλοι που σαν εργαζόμενοι στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ήταν μαζί για δεκαετίες και γνωρίζει ο καθένας τα
προβλήματα και τις σκέψεις του συναδέλφου του και φίλου του και γι’ αυτό τον
λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν καθορίζει σε πιο τραπέζι θα
καθίσει ο καθένας αλλά αφήνει ελεύθερα να αποφασίσει ο καθένας με ποιον
συνάδελφο θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι για να περάσει όσο γίνεται πιο ευχάριστα
τη μέρα αυτή αναπολώντας τα παλιά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκφράζει τις ευχαριστίες του σε
όλες και όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην εκδήλωσή μας, για την γενική
εικόνα που παρουσιάσατε προς τα έξω.
Κατά γενική ομολογία και όπως μας είπαν στο τέλος οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» ήσαστε άψογοι, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής που συνέβαλαν να διοργανώσουμε με επιτυχία την εκδήλωσή
μας αυτή.
Η Διοίκηση

Η
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Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν

Τ

α Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής αισθάνονται την
υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημοσίως από
τα βάθη της καρδιάς των όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση που σας στείλαμε και
μας τιμήσατε και λαμπρύνατε με την παρουσία σας
την εκδήλωσή μας στις 22 Ιανουαρίου 2017, καθώς

και όλες και όλους τους συνταξιούχους μέλη του
Σωματείου που παρευρέθηκαν και γιορτάσαμε όλοι
μαζί σαν μία οικογένεια τον ερχομό του νέου έτους.
Επίσης ευχαριστούμε αυτούς που μας έστειλαν
επιστολές καθώς και αυτούς που μας τηλεφώνησαν
και μας ενημέρωσαν για τους λόγους που αδυνατούν να είναι κοντά μας για να γιορτάσουμε μαζί,

Οι τυχεροί
της χρονιάς

αυτές οι ενέργειες δείχνουν πολιτισμό και σεβασμό.
Εμείς οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ ευχόμαστε σε
όλους εργαζόμενους και συνταξιούχους και τη Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. χρόνια πολλά και το 2017
να είναι το έτος της ειρήνης, της περισυλλογής και
της εξόδου της χώρας μας από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση.

Κοπή πίτας στα γραφεία του Σωματείου μας

Η Έφορος του Σωματείου μας Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου με τους
τυχερούς της χρονιάς Ελένη Αντωνογιώργου και Μαριάννα Δούκα.

Η κυρία Ελένη Αντωνογιώργου σύζυγος του συναδέλφου μας
Απόστολου Αντωνογιώργου αριθμός κλήρου 51 ήταν η τυχερή
στην πίτα μας. Κέρδισε το χρυσό φλουρί, το οποίο ήταν ένας
χρυσός σταυρός.
Η συναδέλφισσα Μαριάννα Δούκα αριθμός κλήρου 190 κέρδισε το επταήμερο ταξίδι στο Βουκουρέστι, το οποίο ήταν προσφορά του Πρακτορείου Ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ».
Ευχόμαστε στους τυχερούς συναδέλφους καλή χρονιά και
να έχουν συνοδοιπόρο στη ζωή τους τύχη και υγεία.
Επίσης ευχαριστούμε το Πρακτορείο Ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ» με
το οποίο για πολλά χρόνια συνεργάζεται το Σωματείο μας για
την προσφορά του προς το Σωματείο μας. Ευχόμαστε να έχει
καλά ταξίδια με υγεία και προκοπή.

ην Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στα γραφεία του Σωματείου μας στον Πειραιά μετά τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε η κοπή της πίτας για
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής. Ασφαλώς βέβαια δεν εξαιρέσαμε και όλους
τους συναδέλφους που την ημέρα και ώρα αυτή βρίσκονταν στα γραφεία μας. Ευχή όλων των παρευρισκομένων είναι το 2017 να είναι μία καλύτερη χρονιά από
αυτή που πέρασε, να βασιλέψει η αγάπη, η ειρήνη και η
αλληλεγγύη και το κυριότερο αγαθό που είναι η υγεία.

Τ

11

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

Αναθεώρηση στο άρθρο 12 του Νόμου 4387/2016

Τ

ο άρθρο 12 του νόμου 4387/2016 χρειάζεται άμεσα αφού μελετηθεί από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης να αναθεωρηθεί πριν να είναι αργά
και προκύψουν κοινωνικά και οικογενειακά
δράματα. Κάνουμε έκκληση στην νέα Υπουργό
Εργασίας κα. Έφη Αχτσιόγλου να εξετάσει το
θέμα και να δώσει τη σωστή λύση και να απαλείψει την τιμωρία που θα υφίσταται μία γυναίκα η οποία ενώ έχει την ατυχία να χάσει τον
σύντροφό της πολύ γρήγορα πριν συμπληρώσει το 55ο έτος της ζωής της να χάνει το μοναδικό στήριγμα που θα ήταν η σύνταξη του συζύγου της. Με επιστολή μας προς την κα.
Υπουργό ζητάμε να εξετάσει το θέμα και να
δώσει τη σωστή λύση τροποποιώντας το άρθρο 12 του νόμου 4387/2016.

Πειραιάς 10 Ιανουαρίου 2017
Προς
Την υπουργό Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα Έφη Αχτσιόγλου

Θέμα: Άρθρο 12 του νόμου
43872016
Κυρία Υπουργέ, με την εφαρμογή του
νόμου 4387/2016 προκύπτει μείζον θέμα
με τον δικαιούχο σύνταξης σε περίπτωση
θανάτου συνταξιούχο. Το άρθρο 12 αναφέρει ότι εάν ο επιζών σύζυγος έχει
συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας
του κατά τον χρόνο θανάτου του συνταξιούχου δικαιούται σύνταξη. Στην περίπτωση όμως που ο επιζών σύζυγος δεν
έχει συμπληρώσει το 55ο έτος τότε δικαιούται σύνταξη μόνο για 3 χρόνια μετά
γίνεται διακοπή της συνταξιοδότησης και
η σύνταξη θα αρχίσει πάλι να χορηγείται

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σε καλεί να παρευρεθείς στην Ετήσια Απολογιστική Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
Πανεπιστημίου 52 στις 9:00 το πρωί.
Σε καλεί να ακούσεις και να ενημερωθείς για ό,τι έχει κάνει μέχρι
σήμερα η Διοίκηση του Σωματείου.
Σε καλεί να ενημερωθείς για τα πολλά και ανυπέρβλητα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν σήμερα όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας μας.
Σε καλεί να κρίνεις αντικειμενικά το έργο, τα λάθη και τις παραλείψεις της Διοίκησης του Σωματείου.
Σε καλεί να μιλήσεις, να φέρεις προτάσεις καθώς και να κάνεις καλόπιστα βέβαια, κριτική στο έργο της Διοίκησης του Σωματείου.
Σε καλεί να έρθεις κοντά και να αγκαλιάσεις το Σωματείο και να
έχεις ενεργό συμμετοχή στα διαδραματιζόμενα σε αυτό.
Σε καλεί να βοηθήσεις και με την προσφορά σου τη μικρή ή τη μεγάλη για να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά το Σωματείο μας.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Σήμερα η πατρίδα μας διέρχεται μία μεγάλη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και όλοι οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας βιώνουν μία
πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε
όλοι, τώρα επιβάλλεται να είμαστε ενωμένοι σαν μία γροθιά για να μπορούμε να αντισταθούμε και στη σημερινή δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, αλλά και στην αυριανή που προβλέπεται να είναι πιο δύσκολη
από τη σημερινή.
Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να παρευρεθούμε στην Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 29 Μαρτίου
2017 όπου με το δυναμικό παρών μας να τρομοκρατήσουμε αυτούς που
μας τρομοκρατούν και μας έχουν καταδικάσει στην εξαθλίωση και την
φτώχεια τα τελευταία 7 χρόνια.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Αν αγαπάς το Σωματείο σου θα το δείξεις στις 29 Μαρτίου με τη δυναμική παρουσία σου στη Γενική Συνέλευση. Όλοι μαζί ενωμένοι στον
αγώνα για ένα Σωματείο ενεργό και δυνατό.
Ένα Σωματείο αντάξιο της ιστορίας του και των αγώνων του και να
στείλουμε το μήνυμα σε όλους αυτούς που το μόνο που φροντίζουν είναι η φυσική μας εξόντωση ότι οι συνταξιούχοι είναι ενεργοί πολίτες
αυτής της χώρας γιατί μπορεί να είμαστε απόμαχοι της εργασίας και
όχι όμως και της ζωής.
Η Διοίκηση

μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της
ηλικίας του. Δεν γνωρίζουμε σε τι αποσκοπούσε η παράγραφος αυτού του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016. Στην πράξη αποδεικνύεται άδικο με μεγάλη δόση
τιμωρίας. Αυτή τη στιγμή λίγους μήνες
μετά την εφαρμογή του νόμου στο Σωματείο μας έχουμε δύο συζύγους συναδέλφων μας που έχασαν τους συζύγους
των αμέως μετά τη συνταξιοδότησή τους
και έχουν ηλικία 49 και 51 ετών. Σύμφωνα με το νόμο θα πάρουν σύνταξη για
τρία χρόνια και μετά θα περιμένυν να
φτάσουν στην ηλικία των 67 χρόνων για
να συνταξιοδοτηθούν και πάλι. Για το
πώς θα ζήσουν 15 χρόνια χωρίς πόρους
δεν αναφέρει τίποτε ο νομοθέτης. Θα είναι άτοπο δε να πει κανείς να βρουν εργασία τη στιγμή που υπάρχουν στην πατρίδα μας πάνω από ένα εκατομμύριο
άνεργοι, δεν υπάρχει πιθανότητα να

Μ

Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν.
Γραμματέας
Νικόλαος
Ευθύμιος
Ρουσιάς
Μητροκώστας

Πρόσκλ ηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καλούν όλες τις συναδέλφισσες και
όλους τους συναδέλφους να παρευρεθούν στην εκδήλωση για τα
148 χρόνια λειτουργίας των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και στη βράβευση
των αριστούχων μαθητών – φοιτητών παιδιών μελών του Σωματείου μας που θα γίνει στα γραφεία του Σωματείου μας στον Πειραιά το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 το πρωί.

Εκδίκαση
στοΣυμβούλιο
τηςΕπικρατείας
Στις 7 Απριλίου εκδικάζεται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή του Σωματείου μας την οποία είχε καταθέσει στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Σωματείου κ. Λουκάς
Αποστολίδης με την οποία ζητάμε την ακύρωση άρθρων του Νόμου 4387/2016 που μας
μειώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη κουτσουρεμένες συντάξεις μας κύριες και επικουρικές. Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και
όλους τους συναδέλφους να δώσουν δυναμικό παρών στις 7 Απριλίου ώρα 9:00 το πρωί
στις αίθουσες του Συμβουλίου Επικρατείας
Πανεπιστημίου 47 και Σανταρόζα.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Πο ιοι εργ α ζόμε νοι α ποχώρησαν το 20 16
ε βάση τα στοιχεία που έχουμε στο
Σωματείο, 14 συναδέλφισσες και
συνάδελφοι αποχώρησαν από την
υπηρεσία και συνταξιοδοτήθηκαν το έτος
2016.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σταθμάρχης Α΄ Σιδηροδρόμου
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΑΥΪΔ
Ελεγκτής Πράσινων Λεωφορείων
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εργοδηγός Α΄ Εργοστασίου
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τμηματάρχης
Α΄ - Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΤΑΛΕΠΥΡΟΥ-ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τμηματάρχης Α΄

βρουν εργασία τα άτομα αυτά που δεν
εργάστηκαν μέχρι τα 55 τους χρόνια.
Κυρία Υπουργέ, το άρθρο 12 του νόου
4387/2016 έρχεται ως δεύτερος τιμωρός
για τις γυναίκες αυτές που είχαν την ατυχία να χάσουν τόσο γρήγορα τους συζύγους των. Τους τιμώρησε η ζωή ας μην
τους τιμωρήσει και η πολιτεία με την
εφαρμογή του άρθρου 12.
Κυρία Υπουργέ, το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ σας παρακαλεί να δείξετε
το ενδιαφέρον που πρέπει ως αρμόδια
υπουργός, αλλά το κυριότερο ως γυναίκα
και να δώσετε τη λύση που αρμόζει σε
αυτές τις περιπτώσεις.

ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ηλεκτρολόγος
ΚΟΚΛΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών
ΕΞΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μηχανοτεχνίτης
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτροδηγός
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θυρωρός
ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αρχιτεχνίτης Επιδομής
ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Υπεύθυνος Σταθμού

Αυτοί οι συνάδελφοι δήλωσαν την παραίτησή τους στην εταιρεία και γράφτηκαν στη δύναμη του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. Αν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι αποχώρησαν από την υπηρεσία δεν
το γνωρίζουμε καθώς δεν ήρθαν στα
γραφεία του Σωματείου να το δηλώσουν
και να εγγραφούν στη δύναμη του Σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εύχεται ολόψυχα στα νέα μέλη του
Σωματείου μας προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και με υγεία να απολαύσουν τη σύνταξή τους με αυτούς που
αγαπάνε.

Μήπως είναι
Πρωταπριλιά
σήμερα;
Ακούγοντας ένα μεγάλο στέλεχος της Κυβέρνησης το οποίο δήλωνε στα Μ.Μ.Ε. ότι «κάνουμε θαύματα πετυχαίνουμε σε όλους τους
τομείς. Εγώ δεν βλέπω άνδρα – γυναίκα ή παιδί να ψάχνει για αποφάγια στα σκουπίδια. Ο
ταξιτζής που πήρα το πρωί μου είπε κρατάτεκρατάτε γερά.
Σε λίγο καιρό θα τρίβετε τα μάτια σας από
την ανάπτυξη». Αναρωτήθηκα μήπως με πήρε
ο ύπνος στον καναπέ που καθόμουνα και κουνήθηκα από τη θέση μου κάνοντας μία δεύτερη
σκέψη μήπως σήμερα είναι Πρωταπριλιά και
δεν το κατάλαβα καθώς τότε λένε οι πολιτικοί
μας τέτοια ανέκδοτα. Όμως κοιτάζοντας το
ημερολόγιο διάβασα ότι ήταν Δευτέρα 30 Ιανουαρίου οπότε δεν έδωσα σημασία στα λεγόμενα του κυρίου Υπουργού γιατί θα έπρεπε να
συγχυστώ και να τον στείλω εκεί που πρέπει.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Επιστολή Τσακαλώτου
Με την επιστολή που έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος στους θεσμούς δεσμεύει επίσημα όλες
τις επερχόμενες κυβερνήσεις της Ελλάδας
για πλήρη υποταγή στα κελεύσματα της
ΤΡΟΪΚΑ και του ΔΝΤ καθώς καμία απόφαση στο μέλλον δεν θα λαμβάνεται από την
Ελληνική Κυβέρνηση χωρίς την έγκριση
των δανειστών. Για δε τους συνταξιούχους
δεν χρειάζονται να ψηφιστούν άλλα μνημόνια καθώς η επιστολή του κ. Υπουργού
επαναβεβαιώνει την προϋπάρχουσα δέσμευση για ενεργοποίηση του κόφτη στις
συντάξεις, αν οι στόχοι για το πρωτογενές
πλεόνασμα δεν επαληθευθούν. Έτσι πρέπει καθημερινώς οι συνταξιούχοι να προσεύχονται για να επιτυγχάνει η εκάστοτε
κυβέρνηση τους στόχους της για το πρωτογενές πλεόνασα για να μην έχουν και άλλες μειώσεις των συντάξεών τους.
Ο Εκδότης
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
Στη διάθεση όλων των συναδέλφων μας
η αίθουσα φιλοξενίας του Σωματείου

την ανακαινισμένη αίθουσα στα γραφεία του Σωματείου
μας στον πρώτο όροφο του Μεγάρου ΗΣΑΠ στον Πειραιά
γίνεται το καθημερινό αντάμωμα των συνταξιούχων μας.
Οι διακόσιοι και πλέον συνάδελφοι που μας επισκέφτηκαν το
πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου ένιωσαν τη συναδελφική
αλληλεγγύη, αγάπη και ζεστασιά πίνοντας ένα καφέ σε ένα περιβάλλον οικογενειακό αναπολώντας τα περασμένα.
Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και ο ακούραστος συνάδελφος

Σ

Γιώργος Σούφης που με διάθεση και αγάπη ανιδιοτελώς προσέφερε τις υπηρεσίες του φροντίζοντας να μην φύγει κανένας
δυσαρεστημένος με μόνη ανταμοιβή το φλουρί που κέρδισε
στην πίτα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής που κόψαμε στις 11 Ιανουαρίου. Του ευχόμαστε να έχει πάντα την τύχη μαζί του να έχει υγεία και να
προσφέρει στον πλησίον του. Η αίθουσα είναι ανοικτή για
όλους τους συναδέλφους από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 13:00

το μεσημέρι είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων μας που
θέλουν να την επισκεφτούν και εκεί πίνοντας ένα καφέ ή διαβάζοντας ένα βιβλίο από την πλούσια βιβλιοθήκη μας που στήθηκε από τις δικές σας δωρεές και συζητώντας τα παλιά και
τα περασμένα με τους συναδέλφους τους θα νιώσουν τη φιλοξενία και την αγάπη μας προς όλους που απλόχερα προσφέρουμε σε όλα τα μέλη του Σωματείου μας.
Η Διοίκηση

Ποιος θα μας σώσει από τους σωτήρες μας

Θολό το τοπίο για τις συντάξεις

κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο δεν
πάει άλλο. Από την ημέρα της οικονομικής κρίσης
που εδώ και 6 χρόνια ταλανίζει την χώρα μας και
τους πολίτες αυτής της χώρας καθημερινά φυτρώνουν
διάφοροι μαϊντανοί που μας υπόσχονται ότι αυτοί και μόνο
αυτοί θα μας βγάλουν από την κρίση καθώς έχουν την δυνατότητα να λύσουν όλα τα προβλήματα που οι ίδιοι προξένησαν στους κατοίκους αυτής της χώρας με τα τρία μνημόνια, που σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν ψηφίσει, πράγμα που ξεχνούν όταν φεύγουν από την εξουσία.
Καθώς τότε ρίχνουν τις ευθύνες σε αυτούς που αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση της χώρας. Αλήθεια δεν έχουν
καταλάβει ακόμη ή δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ο κόσμος τους έχει βαρεθεί όλους ή στην κυριολεξία τους έχει
σιχαθεί; Μια λαϊκή παροιμία του χωριού μου λέει «όλα τα
γουρούνια την ίδια μούρη έχουν». Σήμερα έχει γίνει κανόνας, αυτός που φεύγει από την εξουσία να βγαίνει σε
καθημερινή βάση στα κανάλια και να μας βομβαρδίζει με

Αν και έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες από τη ψήφιση του
νόμου 4387/2016 που αναφέρεται στα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά θέματα και παρά τις πρόσφατες αποφάσεις και εγκυκλίους για τον υπολογισμό των νέων και τον επαναϋπολογισμό
των παλαιών συντάξεων, κανείς δεν γνωρίζει το πραγματικό ποσό
της σύνταξής του με βάση το νέο νόμο, καθώς ακόμη εκκρεμεί η
έκδοση από την Ελληνική Στατική Αρχή του αναγκαίου μαθηματικού τύπου για τη μετατροπή των μισθών από το 2002 και εφεξής,
σε σημερινές τιμές. Παράλληλα, όπως τονίζει, η σχετική απόφαση
δεν διευκρινίζει πως θα υπολογιστεί μία σύνταξη ή θα επαναϋπολογιστεί μία σύνταξη προκειμένου να καταγραφεί η προσωπική
διαφορά για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που από το 2002 και
μετά δεν είχαν καθόλου ασφάλιση. Ανοικτά παραμένουν επίσης
όλα τα θέματα αναπηρίας. Ο νόμος 4387/2016 του κυρίου Κατρούγκαλου παρέπεμψε την επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων σε επιτροπή, προκειμένου να επανακαθοριστεί το πλαίσιο,
με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και συγκροτήθηκε η σχετική
επιτροπή, όμως ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
Ο Εκδότης

Η

τις βλακείες του. Γεννάται όμως το ερώτημα τις λύσεις
που δίνει σήμερα γιατί δεν τις εφάρμοζε όταν ήταν στην
εξουσία; Αφορμή για το μικρό αυτό σχόλιο στάθηκε η καθημερινή εμφάνιση δύο μανδαρίνων στα μέσα επικοινωνίας οι οποίοι πριν έναν χρόνο ήταν στελέχη της κυβέρνησης και οι οποίοι έχουν μερίδιο της ευθύνης τους για
το οπισθογύρισμα της οικονομία μας οι οποίοι αντί να
κλειστούν στο καβούκι τους και να σιωπήσουν αναλογιζόμενοι τη βλάβη που προξένησαν στον ελληνικό λαό είναι λαλίστατοι και υπόσχονται λύσεις όλων των προβλημάτων για τα οποία και οι ίδιοι έχουν τεράστιες ευθύνες.
Δεν σέβονται τον ελληνικό λαό αλλά δεν σέβονται ούτε
τον εαυτό τους και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν γίνει πλέον γραφικοί. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω δύο ονόματα,
Ρωμανιάς – Μητρόπουλος στους οποίους πρέπει κάποιος
να τους πει έλεος φτάνει πια δεν θέλουμε άλλη σωτηρία
από εσάς και τους ομοίους σας.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Ειδήσεις με λίγα λόγια
4 Δεκεμβρίου
4 Δεκεμβρίου
4 Δεκεμβρίου
6 Δεκεμβρίου
7 Δεκεμβρίου
8 Δεκεμβρίου
8 Δεκεμβρίου

10 Δεκεμβρίου
10 Δεκεμβρίου

Δημοψήφισμα στην Ιταλία
Ήττα του Πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με
59,6% ΟΧΙ, 40,4% ΝΑΙ
Πρόεδρος της Αυστρίας ο Αλεξάντερ Βαν
Ντερ Μπέλεν με ποσοστό 53,3%
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας με τις επαναλαμβανόμενες απεργίες
των ναυτικών από 4 μέχρι 10 Δεκεμβρίου.
Μερική συμφωνία στον Eurogroup για το
ελληνικό χρέος.
Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας
Ματέο Ρέντσι.
24η απεργία Γ.Σ.Ε.Ε. – ΑΔΕΔΥ
Τρεις χωριστές συγκεντρώσεις με μικρή
συμμετοχή.
Διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού εξήγγειλε έκτακτο επίδομα στους μικροσυνταξιούχους και μείωση του Φ.Π.Α. στα νησιά
του Βορείου Αιγαίου
Βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη 38 νεκροί 155 τραυματίες
Κατέπεσε στέγη ναού στην Νιγηρία
Πάνω από 100 οι νεκροί

17 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου

20 Δεκεμβρίου
23 Δεκεμβρίου

25 Δεκεμβρίου

Τρομοκρατική επίθεση στην Καισάρεια 13
νεκροί 55 τραυματίες
Δολοφονία του Ρώσου Πρεσβευτή στην
Άγκυρα κατά τη διάρκεια εγκαινίων έκθεσης έργων τέχνης.
Νέος Πρωθυπουργός της Ιταλίας ο Παύλο
Τζεντιλόνι
Τρομοκρατική επίθεση με φορτηγό σε
αγορά του Βερολίνου 12 νεκροί 55 τραυματίες
Κτύπησαν πάλι οι γνωστοί –άγνωστοι τρόφιμοι του Πολυτεχνείου καίγοντας ένα περίπτερο και τρία τρόλεϊ μπροστά στο Πολυτεχνείο
Ψηφίστηκε το άρθρο για το Φ.Π.Α στα νησιά
Αίσιο τέλος είχε η αεροπειρατεία σε Λιβυκό αεροπλάνο
Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μάλτας παραδόθηκαν οι αεροπειρατές
Αεροπορική τραγωδία
Ρωσικό αεροπλάνο κατέπεσε στην Μαύρη
Θάλασσα νεκροί και οι 92 επιβαίνοντες

25 Δεκεμβρίου

Σεισμός 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ στην Χιλή
δεν αναφέρθηκαν θύματα
25 Δεκεμβρίου Επιστολή στην ΤΡΟΪΚΑ του Υπουργού Τσακαλώτου που βεβαιώνει ότι όταν δεν εξασφαλίζεται το δημοσιονομικό πλεόνασμα
Αυτομάτως θα γίνεται μείωση των συντάξεων
25 Δεκεμβρίου Πέθανε ο κορυφαίος τραγουδιστής Τζορτζ
Μάικλ
26 Δεκεμβρίου Δολοφονήθηκε στην Βραζιλία ο πρεσβευτής της Ελλάδας Κυριάκος Αμοιρίδης από
τη σύζυγό του και τον συνεργό της
29 Δεκεμβρίου Στα άσπρα ντύθηκε η Αθήνα. Τα χιόνια
έφτασαν μέχρι το λιμάνι του Πειραιά
1 Ιανουαρίου 2017 Μακελειό σε κέντρο διασκέδασης στην
Κωνσταντινούπολη. Ένοπλος σκόρπισε τον
θάνατο μία ώρα μετά την αλλαγή της χρονιάς 39 νεκροί 69 τραυματίες
5 Ιανουαρίου
Συλλήφθηκε η καταζητούμενη Πόλα Ρούπα και μία 25χρονη συνεργός της
6 Ιανουαρίου
Τρομοκρατική επίθεση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Σμύρνης 4 νεκροί
7 Ιανουαρίου
Επίθεση ενόπλου στο αεροδρόμιο της
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Δικαστικές αποφάσεις
Κερδίσαμε την α΄ μάχη των αποζημιώσεων
ίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι
κερδίσαμε την πρώτη μάχη. Ήδη άρχισαν να εκδίδονται οι πρώτες αποφάσεις από το Ειρηνοδικείο Αθηνών
που αφορά τους 86 συναδέλφους και συναδέλφισσες οι
οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011
μέχρι τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και οι οποίοι κατά το
σκεπτικό της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. πήραν επιπλέον αποζημίωση από
αυτή που δικαιούνταν να πάρουν. Οι πρώτες αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα δικαιώνουν τους συναδέλφους
μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βρίσκεται σε

Ε

Συνάντηση με τον
Αντιπρόεδρο της Ν.Δ.
κ. Κωστή Χατζηδάκη
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 αντιπροσωπεία της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε Νίκο Μουλίνο, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Βασίλη Αποστολόπουλο, τον Πρόεδρο του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ Ευθύμιο Ρουσιά και τον
Αντιπρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΣΑ Κώστα
Κοντούλη, είχαν μία προκαθορισμένη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Χατζηδάκη τον οποίον ενημέρωσαν λεπτομερώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι μετά
από επτά χρόνια συνεχούς λιτότητας και ζήτησαν τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων. Γεγονός είναι
ότι ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης μας άκουσε με μεγάλη
προσοχή και αναγνώρισε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι της χώρας είναι τεράστια
και πέρα από τις δυνάμεις τους. Δυστυχώς όμως δεν μας
προσέφερε καμία ουσιαστική προοπτική ελπίδας και ουσίας καθώς φάνηκε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη καταστρώσει και επεξεργαστεί τις
λύσεις εκείνες που θα μας βγάλουν από την μακροχρόνια
κρίση και θα δώσουν ελπίδα για καλύτερες ημέρες στους
ανήμπορους να αντιδράσουν συνταξιούχους. Με άλλα λόγια
φύγαμε με μακροχρόνιες υποσχέσεις και άδεια χέρια.
Ο Εκδότης

7 Ιανουαρίου
9 Ιανουαρίου
10 Ιανουαρίου
10 Ιανουαρίου
12 Ιανουαρίου
16 Ιανουαρίου
18 Ιανουαρίου
19 Ιανουαρίου
19 Ιανουαρίου
20 Ιανουαρίου
23 Ιανουαρίου

Φλόριντα των Η.Π.Α. 5 νεκροί 8 τραυματίες
Πολικό ψύχος σε όλη τη χώρα χιόνια και αποκλεισμοί
Στα άσπρα όλη η Ελλάδα
Επίθεση με καλάσνικοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στην
Χαριλάου Τρικούπη έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
Δρομολογήθηκε το καράβι Λέσβος του πολεμικού
ναυτικού για την Λέσβο για να στεγάσει τους πρόσφυγες του νησιού
Διάσκεψη κορυφής στην Γενεύη για το Κυπριακό
χωρίς επιθυμητό αποτέλεσμα
Η κάθε πλευρά παραμένει στη θέση της
Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Μεταγωγικό αεροπλάνο κατέπεσε σε χωριό της Άπω Ανατολής
39 νεκροί
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέτριας έντασης σημειώθηκαν στην Ιταλία προκαλώντας πανικό στους
κατοίκους
Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ξενοδοχείο στην περιοχή Αμπρούτζο της Ιταλίας 29 νεκροί 11 οι διασωθέντες
Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο στην Τεχεράνη 20
πυροσβέστες νεκροί.
Ορκίστηκε ο νέος Πρόεδρος της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ
Τα τρακτέρ βγήκαν και πάλι στους δρόμους. Δια-

συνεχή επαφή με τους δικηγόρους και τον Πρόεδρο της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για το πώς θα χειριστούμε την υπόθεση από δω
και στο εξής. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και προτάσεις.
Όμως αυτήν την στιγμή δεν έχουμε αποφασίσει για τις ενέργειες που θα κάνουμε για την επίλυση του θέματος. Όταν
έχουμε νεώτερα ασφαλώς και θα σας ενημερώσουμε. Ένα
είναι βέβαιο, δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή ανησυχία.
Θα βρεθεί η λύση που πρέπει.
Η Διοίκηση

Απεργιακή
κινητοποίηση
Γ.Σ.Ε.Ε.
Το Σωματείο μας μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
συμμετείχε στην απεργιακή κινητοποίηση
της Γ.Σ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε με τη
συγκέντρωση στο Πεδίο του Άρεως και την
πορεία προς το Σύνταγμα στις 8 Δεκεμβρίου. Μπορεί η συμμετοχή να ήταν μικρή ήταν
όμως δυναμική και έδειξε στην πράξη ότι
έστω και όσοι συμμετείχαν, αυτοί οι λίγοι
αντιστέκονται στην πράξη μαζί με όλους
τους κοινωνικούς φορείς στη νέα προσπάθεια της πολιτείας για τον υποβιβασμό και
φτωχοποίηση της ίδιας της ζωής μας.

Νέοι Συνταξιούχοι

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες
για τους μήνες
Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο 2017
1η Φεβρουαρίου 2017: Ημερήσια για Καλαμάτα. Προσκύνημα
στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής
16 Φεβρουαρίου 2017: Ημερήσια (Τσικνοπέμπτη) για ΛουτράκιΌσιος Πατάπιος – Περαχώρα, γεύμα, διασκέδαση λόγω της
ημέρας
26-27-28 Φεβρουαρίου 2017: (Καθαρά Δευτέρα)
Α΄ πρόταση: 3ήμερη
Απόκριες στη Λίμνη Πλαστήρα
Λίμνη Πλαστήρα-Καλαμπάκα-Μετέωρα-Ελάτη
Β΄ πρόταση: 3ήμερη
25-26-27 Φεβρουάριου 2017: «Γενίτσαροι και Μπούλες» στην
Νάουσα. Όλυμπος-Έδεσσα-Νάουσα
22 Μαρτίου 2017: Ημερήσια για Αμφίκλεια-Γραβιά-Πολύδροσο
21 Απριλίου 2017: Ημερήσια για Ναύπλιο-Παλαμήδι-Ιερά Μονή
Ζωοδόχου Πηγής
Συναδέλφισσα-Συνάδελφε,
Για να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός των εκδρομών
δήλωσε έγκαιρα την προτίμησή σου σε όποια εκδρομή επιθυμείς
να συμμετάσχεις.

24 Ιανουαρίου
25 Ιανουαρίου
26 Ιανουαρίου

26 Ιανουαρίου
27 Ιανουαρίου

27 Ιανουαρίου

μαρτύρονται οι αγρότες – μπλόκα στους δρόμους
Έφυγε από τη ζωή στα 77 του χρόνια ένας από
τους κορυφαίους σκηνοθέτες του Ελληνικού Θεάτρου Ακαδημαϊκός Σπύρος Ευαγγελάτος
2 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Ο Γολγοθάς για τον Έλληνα συνταξιούχο
και μισθωτό συνεχίζεται
Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση της Τουρκίας για την έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών
που ήρθαν με ελικόπτερο στην Ελλάδα μετά το
αποτυχημένο πραξικόπημα τον Ιούλιο στην Τουρκία
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα
για τα τείχη του Μεξικού
Ναυάγιο στη διάσκεψη για την αξιολόγηση του Ελληνικού χρέους
Παράταση αβεβαιότητας
Εξαιρετικά μη βιώσιμο το Ελληνικό χρέος λέει το
Δ.Ν.Τ.
Η Πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Τερέζα Μέι
στις Η.Π.Α.
Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου
Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 2 συνάδελφοι
αποχώρησαν από την εργασία τους και
συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Μπορμπαντωνάκης Εμμανουήλ:
Αρχιτεχνίτης Επιδομής
Προύσκας Απόστολος: Ηλεκτρολόγος –
Υπεύθυνος σταθμών
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε
με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση

Χρεωστικά
τα εκκαθαριστικά
Οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι
θα έχουν χρεωστικά εκκαθαριστικά.
Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν αυξημένους φόρους, καθώς η οριστική
εκκαθάριση των δηλώσεών τους θα γίνει με τη
νέα φορολογική κλίμακα, που προβλέπει χαμηλότερο αφορολόγητο όριο και την αυξημένη
εισφορά αλληλεγγύης στο σύνολο των αποδοχών του έτους 2016. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι με τα
νέα εκκαθαριστικά σημειώματα θα κληθούν να
καταβάλλουν πρόσθετους φόρους, που θα αντιστοιχούν στις πρόσθετες διαφορές. Επίσης
από 1η Ιανουαρίου 2017 ακριβαίνουν ο καφές,
τα τσιγάρα, σταθερή τηλεφωνία, ιντερνέτ, πετρέλαιο κίνησης-βενζίνη.
Η Διοίκηση

Aκούστε κύριε
Βολφγκανγκ Σόιμπλε

Μπορεί να είναι άδεια τα σακιά των ονείρων μας, όμως τα χρειαζόμαστε. Έστω και
φουσκωμένα με αέρα, τα χρειαζόμαστε και
δεν σας τιμά αυτός ο μορφασμός σας που
είναι η απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου αν η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να βγει
από την κρίση.

14

SOS
εκπέμπει
η νεολαία μας
και όχι μόνον
Η έκρηξη της ανεργίας, η ανασφάλιστη
εργασία και οι μισθοί φιλοδώρημα σε συνάρτηση με τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες οδηγούν τους νέους της χώρας μας
σε απόγνωση και σε αναζήτηση εργασίας σε
άλλες χώρες.
Η ανεύρεση εργασίας σήμερα σε μία
απορρυθμισμένη αγορά έχει γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση.
Η έκρηξη της ανεργίας, οι χαμηλοί μισθοί
σε συνάρτηση με τις δυσμενείς εργασιακές
συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στη
χώρα μας μετά από 7 συνεχή χρόνια φτώχειας, οδηγούν τη νέα γενιά δεκαετίες πίσω
και στους συνταξιούχους στην πείνα και τη
δυστυχία καθώς τα ασφαλιστικά τους ταμεία
είναι άδεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε τον Οκτώβριο το σύστημα «Εργάνη»
το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων ξεπέρασε τις 80.000 θέσεις εργασίας,
είναι ένας αριθμός που καταγράφτηκε πρώτη φορά στο σύστημα «Εργάνη». Οι δε μισθοί
έχουν πάρει την κατιούσα. Τυχεροί θεωρούνται σήμερα αυτοί οι νέοι που αμείβονται
με 500 ευρώ. Τον Σεπτέμβριο πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της «Εργάνης», στον ιδιωτικό τομέα περισσότεροι από 125.000 εργαζόμενοι αμείβονταν με μεικτό μηνιαίο μισθό
μέχρι 100 ευρώ, ενώ περισσότεροι από
340.000 εργαζόμενοι αμείβονταν από 100
έως και 400 ευρώ και οι περισσότεροι από
αυτούς ανασφάλιστοι, με αποτέλεσμα να
υπάρχει μηδενική εισροή χρημάτων στα
ασφαλιστικά ταμεία με επακόλουθο τη συνεχή μείωση των συντάξεων. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2016. Σε μία χώρα
που έχει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια
κατοίκους οι οποίοι διαβιούν κάτω από τα
όρια της φτώχειας. Σε μία χώρα που 400.000
νέοι πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς προς αναζήτηση εργασίας. Σε μία χώρα που όσοι
έχουν την τύχη να εργάζονται αμείβονται με
μισθούς πείνας και οι περισσότεροι ανασφάλιστοι. Σε μία χώρα που η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι
ανύπαρκτη, χωρίς όμως να ιδρώνει το αυτί
των κρατούντων.
Ο Εκδότης

TA NEA
AΠΟ ΤΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Δραστήριο κινήθηκε το δίμηνο που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωτάτης
Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας.
Είχε επαφές με όλα σχεδόν τα πολιτικά
κόμματα και φορείς όπου ανέπτυξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
συνταξιούχοι της χώρας μας. Συμμετείχε
στην 24ωρη απεργία και συγκέντρωση της
Γ.Σ.Ε.Ε στο Πεδίο του Άρεως στις 8 Δεκεμβρίου. Προγραμματίζει ημερίδες για την 1η
Φεβρουαρίου, με θέμα την «Φορολογική
Ενημέρωση» καθώς και ημερίδα για το
ασφαλιστικό στις 15 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».
Το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές
όπου ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα η φωνή
του συνταξιούχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε στη
συνεδρίασή του στις 24 Ιανουαρίου έκοψε την
πίτα του, τυχερός της χρονιάς είναι ο συνάδελφος από τη ΔΕΗ Παντελής Γαϊτανίδης. Του ευχόμαστε να είναι υγιής και πάντα τυχερός στη
ζωή του.
Για να σταθεί στο ύψος της η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
και για να έχει θετικά αποτελέσματα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται οι ομοσπονδίες
και τα πανελλήνια σωματεία που την αποτελούν να συστρατευτούν και να αποφασίσουν
πέρα από τις όποιες φιλοδοξίες που έχει ο
καθένας ό,τι χρειάζεται και προσφορά στον
κοινό αγώνα και όχι μόνο λόγια.
Η Διοίκηση
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Θετικά τα σχόλια για το ημερολόγιο μας

Τ

ο ημερολόγιο του 2017 που μετά από συλλογική
εργασία εκτύπωσε το Σωματείο μας είχε θετική
απήχηση όχι μόνο στα μέλη του Σωματείου μας αλλά και όπου αλλού εστάλη. Η θετική απήχηση του ημερολογίου είναι αποτέλεσμα μίας προσπάθειας που σχεδόν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλαμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι και σας
υποσχόμαστε ότι θα το τηρήσουμε. Για την απήχηση που
είχε το ημερολόγιο του 2017 το οποίο είναι συνέχεια του
ημερολογίου του 2016 στην κοινή πορεία που έχουν η
Αθήνα και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, το μαρτυρούν τα
εκατοντάδες τηλεφωνήματα και οι δεκάδες επιστολές
που έχουμε λάβει από συναδέλφους, φίλους και συνερ-

γάτες που μας επαινούν για αυτήν την προσπάθειά μας
και έτσι μας οπλίζουν με δύναμη και θάρρος να κάνουμε
και άλλα βήματα μπροστά, βήματα πουνα αναδεικνύουν
το Σωματείο μας σε ένα πρωτοπόρο σωματείο, ζηλευτό
από όλους. Καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ελλείψει
χώρου να δημοσιεύσουμε όλες τις επιστολές που λάβαμε δημοσιεύουμε ελάχιστες, ας μας συγχωρέσουν
όλοι οι άλλοι που μας έγραψαν, τις επιστολές τους τις
κρατάμε για να τις διαβάζουμε και να τις έχουμε ως οδηγό για να προχωρούμε μπροστά.
Τους ευχαριστούμε όλους για τα εγκάρδια λόγια τους
και για τις ευχές τους και τους υποσχόμαστε ότι πάντα
θα προσπαθούμε για το καλύτερο.
Η Διοίκηση

Εσωτερικές μετακινήσεις-τοποθετήσεις
στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Με την υπ’ αριθ. 2265/13-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. πραγματοποιήθηκαν οι εξής μετακινήσεις-τοποθετήσεις
1. Του κ. Χαράλαμπου Ζήση από τον Τομέα Συρμών Γραμμής 1 στον Τομέα Τροχαίου Υλικού Γραμμής 1.
2. Του κ. Χρήστου Γεωργίου από τον Τομέα Τροχαίου Υλικού Γραμμής 1 στον Τομέα
Συρμών Γραμμής 1 στη Διεύθυνση Λειτουργίας της Γραμμής 1.
3. Η τοποθέτηση του κ. Αλεξάνδρου Μεσσή στον Τομέα Ποιότητας, Πιστοποίησης και
Περιβάλλοντος, παράλληλα με την ανάθεση
καθηκόντων Ε.Χ Τμηματάρχη στο Τμήμα
Διαχείρισης Ποιότητας και Πιστοποίησης.
4. Της κας. Αντζουλέτας Μπενετάτου από
υπάλληλος του Τομέα, Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και τοποθέτησή της ως Ε.Χ Τομεάρχη, στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Υποστηρικτικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών.
5. Του κ. Φώτιου Γιαννακόπουλου από
Τομεάρχης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και τοποθέτησή του, ως Τομεάρχη, στον Τομέα Εταιρικής Επικοινωνίας και Κοινωνικής Ευθύνης, στη Δ/νση Εμπορικής, Πολιτικής και
Εταιρικής Επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Υποστηρικτικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών.
6. Ανάθεση καθηκόντων ως Ε.Χ Διευθυντή, στη Δ/νση Πληροφορικής της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών, Υποστηρικτικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών στον κ. Ιωάννη
Μυλωνά παράλληλα με τα καθήκοντά του
ως Τομεάρχη στον Τομέα Συστημάτων Πληροφορικής της Δ/νσης Πληροφορικής.
7. Της κας Δέσποινας Γκαράνη, από τη
Δ/νση Προμηθειών και Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Υποστηρι-

κτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και τοποθέτησή της, ως Διευθύντρια, στη Δ/νση
Λειτουργίας Γραμμής 3 της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας.
8. Του κ. Νικόλαου Σεκόπουλου από τη
Δ/νση Λειτουργίας της Γραμμής 3 της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και τοποθέτησή του, ως Διευθυντή, στη Δ/νση Προμηθειών και Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών, Υποστηρικτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
9. Του κ. Ιωάννη Καππέ από τη Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 1 της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και τοποθέτησή του,
ως Διευθυντή, στη Δ/νση Λειτουργίας Γραμμής ΤΡΑΜ της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας.
10. Του κ. Ιωάννη Μπακογιάννη από τη
Δ/νση Λειτουργιάς ΤΡΑΜ της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και τοποθέτησή του, ως
Διευθυντή στη Διεύθυνση Λειτουργίας
Γραμμής 1 της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας.
11. Του κ. Σπύρου Μπράτσου από τη
Δ/νση Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Υποστηρικτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και τοποθέτησή του, ως
Διευθυντής, στη Δ/νση Κομίστρου και
Ασφάλειας Δικτύου της Γενικής Διεύθυνσης
Λειτουργίας.
12. Του κ. Γεωργίου Σκούρα από τη
Δ/νση Κομίστρου και Ασφάλειας Δικτύου
της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και τοποθέτησή του, ως Διευθυντή, στη Δ/νση
Συντήρησης Τροχαίου Υλικού της Γενικής
Διεύθυνσης Συντήρησης και Έργων.
13. Του Βασιλείου Τσιάκα από τη Δ/νση
Συντήρησης Τροχαίου Υλικού της Γενικής
Διεύθυνσης Συντήρησης και Έργων και τοποθέτησή του, ως Διευθυντή, στη Δ/νση
Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Υποστηρικτικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών.

Ποιες αποδείξεις
ισχύουν στην Εφορία
Σύμφωνα με απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών κας.
Κατερίνας Παπανάτσιου στις αποδείξεις που θα μετρούν για το
χτίσιμο του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα ή ηλεκτρονικές
τραπεζικές συναλλαγές εντάσσονται: οι λογαριασμοί ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-Αερίου-Σταθερής και κινητής τηλεφωνίας-ασφάλιστρα Ι.Χ.
–διόδια-κοινόχρηστα-καύσιμα-είδη διατροφής-λαϊκές αγορές
– ένδυση –υπόδηση – δίδακτρα - ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές - έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης - κόμιστρα ταξί συνδρομητική τηλεόραση - οινοπνευματώδη ποτά-καπνικά –
ψιλικατζίδικα - αποδείξεις από εστιατόριο-μπαρ-κέντρα διασκέδασης – κομμωτήρια – γυμναστήρια – ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια – συνεργεία αυτοκινήτων – υδραυλικούς –
ηλεκτρολόγους – ελαιοχρωματιστές – ψυκτικούς. Με ηλεκτρονικό τρόπο απαιτείται να γίνονται οι πληρωμές σε δικηγόρους –
μηχανικούς – συμβολαιογράφους προκειμένου να μετρούν στο
χτίσιμο του αφορολόγητου. Επίσης για να εκπίπτουν οι δαπάνες
για γιατρούς και φάρμακα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν καταβληθεί με πλαστικό χρήμα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση
χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής οι φορολογούμενοι που
είναι άνω των 70 ετών - τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80%
και άνω - οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά
με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή,
εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους - οι φορολογούμενοι
που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και οι
δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και που
βρίσκονται σε μακροχρόνια νοσηλεία πέραν των 6 μηνών.
Ποιες είναι οι ελάχιστες αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι με πλαστικό χρήμα.
Ετήσιο εισόδημαΠοσό αποδείξεων Ετήσιο εισόδημα Ποσό αποδείξεων
5.000,00 €
500,00 €
17.000,00 €
2.050,00€
7.000,00 €
700,00 €
18.000,00 €
2.200,00€
8.000,00 €
800,00 €
20.000,00 €
2.500,00€
10.000.00€
1.000,00 €
25.000,00 €
3.250,00€
11.000,00 €
1.150,00 €
30.000,00 €
4.000,00€
12.000,00 €
1.300,00€
35.000,00 €
5.000,00€
13.000,00 €
1.450,00€
40.000,00 €
6.000,00€
14.000,00 €
1.600,00€
45.000,00 €
7.000,00€
15.000,00 €
1.750,00€
50.000,00 €
8.000,00€
16.000,00 €
1.900,00€
55.000,00 €
9.000,00€
60.000,00 € και άνω 10.000,00€
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Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας
Μέρος 3ο
Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

Πότε ζητήσαμε από την εταιρία να μας παραχωρηθούν
οι χώροι του ταχυδρομείου για να μεταφέρουμε το Μουσείο
από την Αθήνα στον Πειραιά

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας είχε προσκληθεί
για να παραβρεθεί στη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας που είχε γίνει στις 27 Ιουνίου
2000.
Στη Συνέλευση αυτή συμμετείχαν:
Ο κ. Ριζομυλιώτης εκπροσωπώντας τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
Από την Διοίκηση της Εταιρίας παρέστησαν:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Λάμπος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Ευστράτιος Παπαδημητρίου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ο κ. Πετρουνάκος Ιωάννης, ο κ. Μελισσάρης Νικόλαος, η κα.
Πεγίδου Άννα, ο κ. Βασίλειος Σταθούσης και ο κ. Ευάγγελος Ανθής.
Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και εν γένει τα Στελέχη
της Εταιρίας παρέστησαν οι Διευθύνοντες:
κ.κ. Παύλος Σταματίου, Φοίβος Μαλαμής, Μιχάλης Τσαϊρίδης, Νίκος Συρράκος.
Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Βογιατζής.
Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας κ. Μανώλης Γιαννουσάκης και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Σωτήρης Αποστολόπουλος. Εκτός από το Σωματείο μας στην Συνέλευση είχαν προ-
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σκληθεί μέλη και από τα Σωματεία των εργαζομένων.

Όταν μου δόθηκε ο λόγος είπα:
«...Ο Πρόεδρος των συνταξιούχων κ. Φωτόπουλος συνεχάρη
τη Διοίκηση της Εταιρίας και τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά από
τότε που οι ΗΣΑΠ έγιναν Δημόσια Επιχείρηση, που παρουσιάζεται μείωση του ελλείμματος και θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
Επίσης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Γ.Σ. για τα καλά του
λόγια.
Τέλος ευχαρίστησε τη Διοίκηση για τη συμπαράστασή της
στη δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας του σιδηροδρόμου και
πρότεινε αν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί ο χώρος του Ταχυδρομείου στο Σταθμό Πειραιά, προκειμένου να στεγαστεί εκεί
το Μουσείο».

Τι απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης:
«Ο κ. Βασιλειάδης είπε ότι στα πλαίσια της αναπαλαίωσης
του Σταθμού Πειραιά θα εξεταστούν οι πιθανές λύσεις, θα καθοριστούν οι διάφοροι χώροι και θα προσπαθήσουμε να βρούμε
το κατάλληλο χώρο για τη στέγαση του Μουσείου».
ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ, γιατί από την ημέρα εκείνη μέχρις ότου
να μας παραχωρηθούν οι χώροι του Ταχυδρομείου, παρουσιάστηκαν πάρα πολλά εμπόδια, τα οποία ξεπεράστηκαν χάρις των συ-

νεχών προσπαθειών μας, τόσο προς τη Διοίκηση της Εταιρίας, όσο
και προς την Βουλή και τον τότε Υπουργό Μεταφορών κ. Χρήστο
Βερελή, με υπομνήματα και ψηφίσματα των Γενικών Συνελεύσεων, αλλά και ερωτήσεις βουλευτών.
Ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος και πολλές φορές άνισος αγώνας, τον οποίο κερδίσαμε χάρις στην αποφασιστικότητα μας και
την ενότητα που είχε την εποχή εκείνη όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου.
Και το κυριότερο τη συμπαράσταση που είχαμε από όλους τους
συνταξιούχους των ΗΣΑΠ και από πάρα πολλούς εργαζόμενους.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
Στον επόμενο Ηλεκτρικό η συνέχεια:
3 Για το τι ήθελαν να κάνουν τους χώρους του Ταχυδρομείου.
3 Τι απαντούσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ.
Χρήστος Βερελής στα ψηφίσματα και στις διάφορες ερωτήσεις
βουλευτών.
3 Ποιο χώρο ήθελαν να μας δώσουν για να μεταφέρουμε το Μουσείο.
3 Ποια ήταν η παρέμβαση των εκπροσώπων των εργαζομένων
Βασίλη Σταθούση και Βαγγέλη Ανθή, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Εντυπώσεις από τους επισκέπτες του Μουσείου
20-2-2001
Αξίζουν ένα μεγάλο εύγε το σημερινό Δ.Σ. του
Συλλόγου μας και σε όσους εργάστηκαν για το
στήσιμο αυτού του εξαιρετικού Μουσείου και ιδιαιτέρως στον ακούραστο Πρόεδρό μας Μανώλη
Φωτόπουλο.
Με πολύ αγάπη Διον. Πετράτος
21-2-2001
Θερμά συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του Συλλόγου
μας για την εργασία που προσέφεραν οι Συνάδελφοι στο να δημιουργηθεί αυτό το ωραίο στόλισμα που λέγεται μουσείο των Συνταξιούχων.
Με πολύ Αγάπη και εκτίμηση
Δυσδιάκριτο Όνομα
21-2-2001
Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους που
έχουν φτιάξει και συντηρούν τον Σύλλογο και
παρευρισκόμεθα οι συνάδελφοι.
Με αγάπη Κ. Πολίτης
21-2-2001
Θερμά συγχαρητήρια σε όλο το Σωματείο και
στον Πρόεδρο κ. Φωτόπουλο.
Με πολύ αγάπη Σπηλιωτόπουλος
21-2-2001
Αξίζουν μεγάλο εύγε σε όλους που εργάστηκαν για στήσιμο του ωραίου αυτού έργου.
Μαργέτης Χαρ.
27-2-2001
Κατάπληκτος μένω από το θαυμάσιο έργο των
συναδέλφων για την καταπληκτική δουλειά στο
μουσείο μας. Να είναι πάντα καλά και ο Θεός να
τους δίνει υγεία.
Προ/νος Διεκ.
Οικονόμου Βαγγέλης
27-2-2001
Αυτό που βλέπω στο Μουσείο του Συλλόγου
μας, μου φέρνει χαρά και συγκίνηση για τα χρόνια που πέρασαν. Θέλω να συγχαρώ από την
καρδιά μου το Δ.Σ. και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο για
την ακούραστη δουλειά που έκαναν.
Να είστε πάντα καλά.
Καλογερόπουλος
27-2-2001
Με χαρά και συγκίνηση είδα το Μουσείο του

συλλόγου. Αισθάνθηκα ότι ξαναγεννήθηκα βλέποντας όλα αυτά τα αξιοθέατα τα οποία είναι από την
ζωή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους
εργάστηκαν για το έργο αυτό. Μπράβο σε όλους.
Με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση
Άγγελος Μανιάτης
1-3-2001
Συγχαρητήρια στο Σωματείο μας και ιδιαίτερα
στον Πρόεδρό μας κ. Φωτόπουλο για το ωραίο
Μουσείο μας που μας εχάρισαν το ωραίο αυτό
θέαμα.
Με πολύ χαρά,
Σ. Καραδήμας
1-3-2001
Το Μουσείο ΗΣΑΠ είναι μια ευχάριστη ανάμνηση από το παρελθόν. Συγχαρητήρια στον
Πρόεδρο κ. Μανώλη Φωτόπουλο για το υλικό
που συγκέντρωσε.
Ν. Ταλιακός

1-3-2001
Σήμερα επισκέφτηκα το Μουσείο του Συλλόγου μας. Ομολογώ ένιωσα τον εαυτό μου κατά
πολλά χρόνια νεότερος, 25-30-40 ετών, όταν
όλοι οι συνάδελφοι και εγώ παλεύαμε με εκείνα
τα μέσα των χρόνων εκείνων να επιζήσουμε.
Ήταν ωραία, θαυμάσια, ονειρεμένα που τα βλέπουμε σήμερα και που ανέρχονται στη μνήμη και
συγκινούμαστε και ευχαριστούμε την υπηρεσία
μας. Έπρεπε κάτι να γίνει. Συγχαρητήρια και πολλούς επαίνους σε αυτούς που το ονειρεύτηκαν
και το πραγματοποίησαν.
Ευστάθιος Αλεβίζος
1-3-2001
Σήμερον ημέρα Πέμπτη 1-3-2001 επισκέφτηκα το Μουσείο του Συλλόγου μας και γύρισα
πίσω στο παρελθόν και αισθάνθηκα την μεγαλύτερη συγκίνηση. Συγχαρητήρια λοιπόν για
αυτούς που το σκέφτηκαν και μόχθησαν και

Γιώργος Τσαπατσάρης: Από τα ιδρυτικά μέλη της δημιουργίας του Μουσείου μας την ημέρα των εγκαινίων του Μικρού Μουσείου.
Ο Γιώργος Τσαπατσάρης έγραψε και τη δική του προσωπική ιστορία την δεκαετία του 1980 ως πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων
της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ, τότε που με ξεχωριστή επιτυχία διηύθυνε τις Γενικές Συνελεύσεις.
Τότε που οι συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις Αντωνακόπουλου – Σοφιανού – Φωτόπουλου κ.α. γέμιζαν την αίθουσα του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά. Από τα πρώτα εκθέματα του Μουσείου είναι και οι υπηρεσιακές στολές του Γιώργου, οι οποίες κοσμούν τις προθήκες
του ημιόροφου.

μοχθούν γι’ αυτές τις παλιές αναμνήσεις.
Με εκτίμηση,
Μιχαήλ Καλλέργης
2-3-2001
Δεν υπάρχουν λόγια για το πώς βρέθηκαν ένα
- ένα όλα αυτά τα μηχανήματα και εργαλεία και
με τι κόπο συναρμολογήθηκαν και με φέρνουν
πίσω τόσα χρόνια από τους παππούδες και πατεράδες μας και σε εμάς που όλο το 8ωρο με
αυτά εργαζόμαστε. Συγχαρητήρια σε όλους τους
συναδέλφους που βοήθησαν στο έργο αυτό, το
Δ.Σ. και εύγε στον Πρόεδρό μας Μανώλη Φωτόπουλο.
Με αγάπη
Μιχάλης Στρίγγος
2-3-2001
Συγχαρητήρια σε όλους όσους προσπάθησαν
για την ευχάριστη ανάμνηση. Συγχαρητήρια στο
Σωματείο και εσάς ερωτώ εάν έχετε ξαναδεί το
τρενάκι του Περάματος σε ορθή θέση. Από το
όνομά μου θα καταλάβετε.
Πετροπούλου Θεοδώρα του Χρήστου
2-3-2001
Θερμά συγχαρητήρια.
Γεωργ. Μποζιάρης
2-3-2001
Δεν έχω λόγια για να συγχαρώ το Σύλλογο για
το μεγάλο αυτό έργο.
Με πολύ αγάπη,
Παν. Κοϊτσάνος
2-3-2001
Σήμερα βλέποντας αυτό το έργο που υπάρχει
στο σύλλογό μας, πράγματι αισθάνθηκα συγκίνηση και χαρά συγχρόνως γιατί με φέρνετε πολλά χρόνια πίσω με αυτά τα οποία βλέπω εδώ στο
ωραίο αυτό Μουσείο. Πιστεύω ότι ανάλογα αισθήματα θα νιώθει και κάθε συνάδελφος.
Εκφράζω τα θερμά σου συγχαρητήρια σε όλους
που συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το Μουσείο και
ιδιαιτέρως στον Πρόεδρό μας Μανώλη Φωτόπουλο που είχε την ιδέα για ένα τέτοιο αθάνατο έργο.
Με πολύ αγάπη,
Γεώργιος Καψιώτης

(συνεχίζεται)
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ΝΕΑ
Τον μήνα Δεκέμβριο 2016

Τον μήνα Ιανουάριο 2017
• Κόττα Ειρήνη: 20 Ευρώ
• Καμπάκος Πέτρος: 20 Ευρώ
• Γιαννατσής Μιχάλης: 10 Ευρώ
• Λεμούσιας Γιάννης: 10 Ευρώ
• Αθανασιάδης Αντώνης: 20 Ευρώ
• Λαγουβάρδος Κώστας: 10 Ευρώ
• Τσαμπάσης Βαγγέλης: 20 Ευρώ
• Πουλακιδάκος Νικήτας: 50 Ευρώ
• Παναγιωτίδης Ηρακλής: 10 Ευρώ
• Γεωργίου Κώστας: 10 Ευρώ
• Δάρρας Παναγιώτης: 10 Ευρώ
• Κάζη Ελένη: 20 Ευρώ
• Πριώνη Ελένη: 10 Ευρώ
• Μυωτέρη Δέσποινα: 50 Ευρώ
• Αγγελόπουλος Χρήστος: 20 Ευρώ
• Καλυβίτης Παναγιώτης: 10 Ευρώ
• Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος: 20 Ευρώ
• Χρόνης Κώστας: 20 Ευρώ
• Μπαρμπάτης Νίκος: 20 Ευρώ
• Θέμελης Κώστας: 20 Ευρώ
• Καλαϊντζάκης Στέλιος: 20 Ευρώ
• Παπαδόπουλος Κώστας: 10 Ευρώ
• Αναστασόπουλος Αργύρης: 10 Ευρώ
• Παπαδάκης Χάρης: 20 Ευρώ
• Λούρα Ευαγγελία: 20 Ευρώ
• Παππάς Γιώργος: 20 Ευρώ
• Παπαδημητρίου Λουκάς: 20 Ευρώ
• Καψάσκης Δημήτρης: 20 Ευρώ
• Γεωργιλάς Αντώνης: 20 Ευρώ
• Γλούμης Άγγελος: 20 Ευρώ
• Μηλιώνης Γιάννης του Χρήστου: 20 Ευρώ
• Λιώσης Γιώργος: 20 Ευρώ
• Ξανθάς Σταύρος: 20 Ευρώ
• Κωνσταντινίδης Νίκος: 20 Ευρώ
• Βιντζηλαίος Ελευθέριος: 50 Ευρώ
• Κορετσιώτης Παναγιώτης: 20 Ευρώ
• Τραυλός Κώστας (Φίλος Μουσείου): 5 Ευρώ
• Καλατζής Αναστάσιος: 20 Ευρώ
• Δετώρος Γιώργος: 20 Ευρώ
• Βήχος Κώστας: 20 Ευρώ
• Νταβαρίνου Αικατερίνη: 20 Ευρώ
• Παπαϊωάννου Σωτήρης: 10 Ευρώ
• Χονδρού Ευαγγελία: 20 Ευρώ
• Μυλωνάς Γιώργος: 25 Ευρώ
• Λεμονής Μιχάλης: 20 Ευρώ
• Τσουραμάνης Κώστας: 25 Ευρώ
• Πανταλός Γιώργος (του Ανδρόνικου):
20 Ευρώ
• Βλάχος Γιάννης: 20 Ευρώ
• Γκαραγκάνης Δημήτρης: 20 Ευρώ
• Ζορμπάς Νίκος:20 Ευρώ
• Χαμπίμπης Χρήστος: 20 Ευρώ
• Κάσσαρης Παναγιώτης (εργαζόμενος):
10 Ευρώ
• Δημητρίου Ερμιόνη: 15 Ευρώ
• Παπαδόπουλος Νίκος: 20 Ευρώ
• Ξώνα Ευανθία: 20 Ευρώ
• Σερέτης Κώστας: 20 Ευρώ
• Κόκκινου Βαρβάρα: 20 Ευρώ
• Μαντούκας Νίκος: 40 Ευρώ
• Κωτσίδη Ελευθερία: 20 Ευρώ
• Zαρκαδούλας Γεώργιος: 25 Ευρώ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ

Δωρεές για το Μουσείο
• Κισσαμιτάκης Βαγγέλης: 30 Ευρώ
• Αντωνογιώργος Απόστολος: 20 Ευρώ
• Πολιτικός Λουκάς: 20 Ευρώ
• Φετάνη Άννα: 20 Ευρώ
• Δολαπτσίογλου Αθανασία: 20 Ευρώ
• Θεοπούλου Ασημίνα: 50 Ευρώ
• Στρατικόπουλος Κώστας: 20 Ευρώ
• Δούνης Πέτρος (Εργαζόμενος): 20 Ευρώ
• Σμυρλιάνος Γιάννης(Εργαζόμενος):
50 Ευρώ
• Κατσινέλος Αντώνης(Εργαζόμενος):
10 Ευρώ
• Σκαρλάτος Νίκος (Εργαζόμενος): 5 Ευρώ
• Καζανής Δημήτρης (Εργαζόμενος):
10 Ευρώ
• Νίκου Χρήστος (Μαθητής): 50 Ευρώ

ΑΠΟ ΤΟ

27 Φεβρουαρίου 1869- 27 Φεβρουαρίου 2017

Πλούσιας ιστορίας και προσφοράς της Εταιρίας και των εργαζομένων διαχρονικά προς το επιβατικό κοινό.
Με τη συμπλήρωση των 148 χρόνων της ιστορίας των ΣΑΠΕΗΣ-ΗΣΑΠ, η Διοίκηση του Μουσείου, αντλώντας στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της και από προσωπικές μαρτυρίες όσων θυμούνται, με διάφορες εκδηλώσεις το 2017, θα προβάλλει το έργο
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και κύρια της επισκευαστικής
βάσης του Πειραιά.

Για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεώτεροι,
αλλά και το επιβατικό κοινό την προσφορά των εργαζομένων
στα διάφορα τμήματα του Εργοστασίου.
Τότε που συντηρούσαν και επισκεύαζαν το τροχαίο υλικό των
ξύλινων και μεταλλικών οχημάτων Σιδηροδρόμου, των Τραμ της
Παραλίας και του Περάματος.
Τότε που κατασκεύαζαν ξύλινα βαγόνια.
Η Διοίκηση

Μια διαφορετική επίσκεψη στο Μουσείο μας
ια νέα καινοτόμο πρωτοβουλία που το
Μουσείο μας έχει εντάξει στις δράσεις
του, και που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, είναι το άνοιγμά του σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας.
Το Μουσείο μας υποστηρίζει μια δράση, που
στόχο έχει να φέρει ακόμη πιο κοντά τα παιδιά
και τους γονείς τους με τη διαχρονική εξέλιξη
της σιδηροδρομικής τεχνολογίας και την ιστορία της πόλης που εκτίθεται στους χώρους του,
εναρμονίζοντας την στις σημερινές συνθήκες
και απαιτήσεις.
Για το σκοπό αυτό διαθέτει τους χώρους του
για εκδηλώσεις παιδιών που αναζητούν έναν
εναλλακτικό τρόπο να γιορτάσουν διάφορα γεγονότα, σημαντικά για αυτά, όπως εορτές και
γενέθλια. Τους παρέχεται η δυνατότητα να υποδεχθούν τους συμμαθητές τους, τους φίλους
τους και τους γονείς των, συνδυάζοντας τη
γιορτή τους με μια μοναδική εμπειρία αποκλειστικής ξενάγησης που θα μείνει αξέχαστη σε
όλους τους παρευρισκόμενους.
Το Μουσείο μας θέλοντας να ξεφύγει από
τα στενά όρια μιας επίσκεψης-ξενάγησης, προωθεί και άλλες δράσεις που αποσκοπούν στο

Μ

άνοιγμα και σε άλλες κοινωνικές ομάδες και
οντότητες. Η αίθουσα εκδηλώσεων, χωρητικότητας 80 ατόμων, που είναι εξοπλισμένη με όλα
τα σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα, μετά
από συνεννόηση με το Δ.Σ. διατίθεται για εκδηλώσεις τόσο ιδιωτών όσο και φορέων. Ήδη
πολλές εκδηλώσεις καλλιτεχνικού περιεχομένου, όπως μουσικές και θεατρικές παραστάσεις
έχουν παρουσιασθεί, καθώς και ομαδικές και
ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής έχουν φιλοξενηθεί στο χώρο μας. Ακόμη έχουν πραγματοποιηθεί συνέδρια, συναντήσεις φορέων και
έχουν διοργανωθεί ομιλίες και παρουσιάσεις
βιβλίων.
Τα οφέλη από τις δράσεις αυτές είναι πολλαπλά για όλους. Το Μουσείο μας αποκομίζει
κάποια χρήματα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στους χώρους του, όπως η υποχρέωση των γονέων να προσφέρουν δώρα στους
καλεσμένους των παιδιών τους που θα αγοράσουν από το εκθετήριο του Μουσείου μας. Για
εκδηλώσεις συλλογικών φορέων, η διάθεση του
χώρου παρέχεται δωρεάν και οι διοργανωτές αν
επιθυμούν μπορούν να αγοράσουν διάφορα αντικείμενα από το εκθετήριο ή να κάνουν μια χο-

Δωρεά (χορηγία) 2.000,00 Ευρώ
από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΣΤΑ.ΣΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Σταθερών Συγκοινωνιών ΣΤΑ.ΣΥ στην
Συνεδρίασή του 764/29-12-2016 αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει στο
Μουσείο μας, το ποσό των 2.000,00 Ευρώ ως οικονομική συνδρομή με
σκοπό την ενίσχυση του έργου που επιτελεί.
Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ευχαριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο των
ΣΤΑ.ΣΥ για την βοήθεια που μας πρόσφερε.
Ευχαριστούμε ακόμα και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Κωνσταντίνο Ευσταθόπουλο που έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
H Διοίκηση

Ε υ χαρ ισ τ ο ύμε
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι των
ΗΣΑΠ και φίλοι του Μουσείου μας, σας ευχαριστούμε για την οικονομική
βοήθειά σας προς το Μουσείο.
Βοήθεια που μας έδωσε την δυνατότητα να εκπληρώσουμε μέρος από
τις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς τρίτους, γιατί δυστυχώς η οικονομική κρίση που όλοι αντιμετωπίζουμε, άγγιξε και το Μουσείο μας.
H Διοίκηση

ρηγία στο Μουσείο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντλήσουμε ορισμένα χρήματα που είναι
πολύ σημαντικά για τη λειτουργία και τις ανάγκες του Μουσείου, που όπωςγνωρίζετε οι οικονομικοί του πόροι είναι πενιχροί. Συγχρόνως
εκείνοι που χρησιμοποιούν το χώρο μας προσφέρουν μια διαφορετική φιλοξενία στους επισκέπτες τους, που εκτός από το αντικείμενο της
δράσης που διοργανώνουν, παρέχουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν και
στους χώρους του Μουσείου μας.
Ευελπιστούμε ότι οι δράσεις αυτές θα τύχουν ανταπόκρισης από εκείνους που επιλέγουν διαφορετικές εκφράσεις για τη δημοσιοποίηση διαφόρων γεγονότων σημαντικών για
την περαιτέρω πορεία τους.
Η ανταπόκριση του κοινού στο μικρό αυτό
διάστημα μας παρέχει εχέγγυα για περαιτέρω
ανάπτυξη. Η ανάρτηση δε της δράσης των γενεθλίων στη ιστοσελίδα μας την έκανε γνωστή
σε πολλούς που ήδη μας επισκέφθηκαν για περισσότερες πληροφορίες.
Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ
Μέλος Δ.Σ. Μουσείου

Δωρεές εις Μνήμην
Σταθάτου Σοφία: (Συνταξιούχος)
Με τη συμπλήρωση δύο
χρόνων από τον χαμό της
αγαπημένης της φίλης και
συναδέλφισσας της ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε για
το Μουσείο το συμβολικό
ποσό των 20,00 Ευρώ.
Καπελιάρη Δέσποινα:(Συνταξιούχος) Στην μνήμη του συζύγου της Νίκου Καπελιάρη και της θυγατέρας της
Τζένης Σχίζα-Καπελιάρη,
κατέθεσε για το Μουσείο
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
Καπελιάρη Δέσποινα:(Συνταξιούχος) Στην μνήμη των
κουμπάρων της Γιάννη
Στασινόπουλου, Καλλιόπης
Στασινοπούλου και Μανώλη Μιχαηλίδη, κατέθεσε
για το Μουσείο το ποσό των
30,00 Ευρώ.
Τουμάσης Κώστας:(Συνταξιούχος) Στην μνήμη του συνα-

δέλφου του Θανάση Δήμου
κατέθεσε για το Μουσείο
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
Μπαμπάκου Σταυρούλα:(Συνταξιούχος) Στην μνήμη του
συζύγου της Τέλη Μπαμπάκου κατέθεσε για το
Μουσείο το ποσό των 20,00
Ευρώ.
Αναγνώστου Νικολέτα: (Φίλη
του Μουσείου) Στην μνήμη
του Δημήτρη Σκουλαρίκη
κατέθεσε για το Μουσείο
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
Χαμάκου Ειρήνη: (Συνταξιούχος) Στην μνήμη του πατέρα
της Δημήτρη Χαμάκου κατέθεσε για το Μουσείο το
ποσό των 50,00 Ευρώ.
Κουτσονικόλα Αικατερίνη:
(Συνταξιούχος) Στην μνήμη
του συζύγου της Νίκου
Κουτσονικόλα κατέθεσε
για το Μουσείο το ποσό των
20,00 Ευρώ.

