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Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οικονομική
Κρίση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

Δ

υστυχώς για την πατρίδα μας και για τον
Ελληνικό λαό η κρίση που περνά σήμερα η
χώρα μας είναι πολιτική, είναι κρίση θεσμών
και αξιών και αυτό αποτελεί θλιβερή
παραδοχή, όλων των σκεπτόμενων Ελλήνων,
ότι η οικονομική κρίση, στην οποία έχουμε
περιέλθει, είναι το αποτέλεσμα της ηθικής
κρίσης, στην οποία έχει εμπλακεί η Ελληνική
κοινωνία. Η κύρια ευθύνη της ηθικής
κατάπτωσης βαρύνει αποκλειστικά την
άρχουσα τάξη, τους εκάστοτε άρχοντες αυτής
της χώρας, του εκλεγμένους εκπροσώπους του
ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχουν αναγάγει
το πολιτικό λειτούργημα σε ιδιότυπη
επαγγελματική τάξη, με ίδια ανταγωνιστικά και
συγκρουόμενα συμφέροντα με άλλες
επαγγελματικές κοινωνικές τάξεις.

Η σημερινή ελληνική πολιτική τάξη, ερήμην
και μακράν του λαού προσπαθεί να
δημιουργήσει στεγανά και να αυτοεγκλειστεί
στην κιβωτό του ΝΩΕ με την προσδοκία της
διάσωσης της από έναν ενδεχόμενο
κατακλυσμό. Μετά μεγάλης θλίψης ο
Ελληνικός λαός, στέκεται εκστατικός και
παρατηρεί τα μικρόνοα παιχνίδια της
“πολιτικής” τους συμπεριφοράς θέλοντας να
υπερασπίσουν “πάση” θυσία τα ταξικά τους
συμφέροντα, περιπίπτουν συνεχώς σε
απαράδεκτες ανταλλαγές ύβρεων σε
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σε επιλήψιμη
χυδαιολογία, σε πεζοδρομιακούς διαλόγους και
τραμπουκισμούς, φτάνοντας στο σημείο να
εκτοξεύουν, όλοι εναντίον αλλήλων, απειλές
που άπτονται του κοινού ποινικού κώδικα.
Πάντοτε στη βουλή υπήρχαν επεισόδια, ήταν
όμως ελεγχόμενης οξύτητας και σπάνια οι
βουλευτές έχαναν το μέτρο και σε πολύ
δύσκολες καταστάσεις ειδικά μετά τον
εμφύλιο. Οι τωρινές ακραίες συμπεριφορές
μπορεί να μην συνεπάγονται κινδύνους
ανώμαλων εξελίξεων, επιβεβαιώνουν όμως το
λεγόμενο ότι πρέπει ο λαός να πάρει τη
σκούπα. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το
Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και είναι
παράδειγμα προς αποφυγή.

Τίθεται το ερώτημα, υπάρχει ελπίδα
ανάνηψης; Και η απάντηση είναι δύσκολη μεν,
αλλά προσδοκώμενο δε. Η Ελληνική κοινωνία
που δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση,
που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει
περιμένει από τους απεσταλμένους στο Εθνικό
Κοινοβούλιο να ομονοήσουν και εργαστούν
συλλογικά προς το στόχο της σωτηρίας της
χώρας μας.
Είναι το ελάχιστο που μπορούν να
προσφέρουν.

όλες οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις
ια να δοθεί η δυνατότητα
της πλήρης ενημέρωσης
όλων των συνταξιούχων
καθώς και των συναδέλφων
εργαζομένων των ΗΣΑΠ,
«Ο Ηλεκτρικός» δημοσιεύει
όλες τις ομιλίες και τις
τοποθετήσεις που έγιναν στη
Γενική μας Συνέλευση.

Γ

Διαβάστε στον
16σέλιδο
“ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ” όλες
τις ομιλίες και τις
τοποθετήσεις που
έγιναν στη Γενική
Συνέλευση του
Σωματείου μας στις
18 Απριλίου στο
Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
Τι είπαν οι ομιλητές και ποιες
είναι οι θέσεις και οι στόχοι της Διοίκησης του Σωματείου μας.

Ρεπορτάζ στις σελίδες 8-14

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των συναδέλφων που έφυγαν από κοντά μας τη χρονιά
που πέρασε.

Κύριε Υπουργέ Εργασίας,
Στις 23 Μαρτίου 2013 δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο δήλωσή σας ότι 335.557 συντάξεις είναι στον αέρα και διακόπτεται η
καταβολή τους από τον Απρίλιο. Έχετε αντιληφθεί ότι για το φιάσκο αυτό κάποιοι ευθύνονται, ίσως να ευθύνονται οι διευθύνσεις των ασφαλιστικών ταμείων διότι ενώ είχαν στα χέρια τους:
1. Το υπ’ αριθ. φ.8000/οικ. 20685/303 έγγραφο από 5 Δεκεμβρίου 2012
2. Το υπ’ αριθ. Φ. 80355 έγγραφο από 9 Ιανουαρίου 2013
3. Το υπ’ αριθ. 5454/1075 έγγραφο από 20 Φεβρουαρίου 2013 του
Υπουργείου Εργασίας, αδράνησαν παντελώς και το μόνο που
κατάφεραν ήταν να σας εκθέσουν ανεπανόρθωτα.

Κύριε Υπουργέ,
Κάντε κάτι για να προστατέψετε το κύρος του Υπουργείου στο
οποίο προΐσταστε αλλά και το προσωπικό σας κύρος.

Λεπτομέρειες στη σελίδα 14

Καλό Καλοκαίρι...
Το φετινό καλοκαίρι είναι πιο
δύσκολο από
όσα έχουμε ζήσει ως τώρα.
Αλλά αυτό δε
σημαίνει ότι θα πρέπει να το βάλουμε κάτω. Το αντίθετο μάλιστα. Με πείσμα. Με
δύναμη, με αισιοδοξία επιμένουμε στη
ζωή. Ζούμε το καλοκαίρι, κάθε μικρή
ελεύθερη δική μας ώρα στο βουνό ή στη
θάλασσα κοντά στους ανθρώπους της
ζωής μας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.

Ανεβλήθη η εκδίκαση
της προσφυγής μας
στο ΣτΕπικρατείας
Για δεύτερη φορά ανεβλήθη η προγραμματισμένη εκδίκαση της προσφυγής του
Σωματείου για τις 17 Μαΐου στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του μνημονίου
που μας μείωσαν τις συντάξεις μας και
την κατάργηση των δώρων Πάσχα-Χριστουγέννων και επίδομα αδείας για τις 7
Ιουνίου 2013. Ας ελπίσουμε τότε η δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της.
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη έκδοση της
Εφημερίδα μας μέχρι σήμερα 11
συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΚΛΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Εργαζόμενος ετών 62
ΣΑΝΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ: Χήρα Δημητρίου ετών 89
ΜΑΜΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ: Χήρα Μενέλαου
ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Σταθμάρχης Α’ ετών 89
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:
Σταθμάρχης Α’ ετών 78
ΚΟΛΛΙΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
Χήρα Αντωνίου ετών 84
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ:
Χήρα Αντωνίου ετών 90
ΖΑΡΓΑΝΙΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ:
Χήρα Σταύρου ετών 90
ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ:
Χήρα Πέτρου ετών 89
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
Θυγατέρα Βασιλείου ετών 87
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Σταθμάρχης Α’ ετών 63
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω ποσά σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη του Μιχάλη Τζώνη και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Δέσποινας Τζώνη, το ποσό
των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, διατέθηκε υπέρ το
σκοπών του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Ελένης Παπαδοπούλου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του Συλλόγου «Η
Κιβωτός του Κόσμου».
• Στη μνήμη Βασιλικής Φιλιππάκου και ύστερα από
επιθυμία του συζύγου της Θανάση Φιλιππάκου, το
ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου.
• Στη μνήμη του Στέφανου Λουκή και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Αιμιλίας Λουκή, το ποσό των
90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των
σκοπών του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Γεωργίου Κλέντου και ύστερα από
επιθυμία της συζύγου του Παναγιώτας Κλέντου, το
ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με
νεοπλασματικές παθήσεις Νοσοκομείου Παίδων
Αγία Σοφία «Η ΠΙΣΤΗ».

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ
KΩΔIKOΣ 01-3164
ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY
ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2013
AP. ΦYΛΛOY 108
TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

Σωματείο Συνταξιούχων HΣAΠ
Mενάνδρου 51
Tηλ. 210.5228.664-210.5233.865 • FAX: 210.5243.451

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

ΓIΩPΓOΣ ANTΩNAKOΠOYΛOΣ

TEXNIKH EΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος
6932 212755 - 210 5241576 - Fax: 210 5229150
E-mail: n.theodorakis@esiea.gr
http://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

PRESS LINE
Mάγερ 11, Aθήνα, Tηλ. 210.5225479

Δωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα
• Βλάχος Κώστας
• Πελεκάσης Παναγιώτης
• Μιχαλοπούλου Ελισσάβετ
• Κατσουλάκης Στέλιος
• Γεωργιάδης Γιάννης
• Βασιλόπουλος Χρήστος
• Κουμαντάκης Βασίλης
• Τριποδάκης Μελέτης
• Πικούνη Δέσποινα

50 Ευρώ
40 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
60 Ευρώ
50 Ευρώ

• Βενέτος Ανδρέας
• Δημόπουλος Ηρακλής
• Γιαννούλα Πηνελόπη
• Λυμπέρης Θεόδωρος
• Σταματόγιαννης Γιάννης
• Κωφού Αναστασία
• Ζησόπουλος Γεώργιος
• Αντωνόπουλος Ιωάννης
• Κρεατσάς Δημήτριος

30 Ευρώ
50 Ευρώ
100 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
60 Ευρώ
50 Ευρώ

Δωρεές εις Μνήμην
• Ο κ. Χαράλαμπος Μαλούχος κατέθεσε στη μνήμη του θείου του Ανδρέα
Σακελλαρίου, το ποσό των 50 Ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Ελισσάβετ Μιχαλοπούλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της Ευστάθιου Μιχαλόπουλου, το ποσό των
20 Ευρώ, για το Σωματείο και την
Εφημερίδα.
• Η κα. Ευσταθία Σαγιά, κατέθεσε στη
μνήμη της νονάς της Λίτσας Παπαδημητρίου, το ποσό των 25 Ευρώ, υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
• Ο κ. Χαράλαμπος Μαλούχος κατέθεσε στη μνήμη του θείου του Ανδρέα
Σακελλαρίου, το ποσό των 50 Ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Μουσείου.
• Η κα. Δέσποινα Πικούνη, κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της Κώστα
Πικούνη, το ποσό των 50 Ευρώ, για το
Σωματείο και την Εφημερίδα.
• Ο συνάδελφος Νίκος Λαγκουβάρδος,
κατέθεσε στη μνήμη των γονιών του,
το ποσό των 100 Ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Η συνάδελφος Πηνελόπη Γιαννούλα
κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας της
Ελένης, το ποσό των 100 Ευρώ, για
το Σωματείο και την Εφημερίδα.
• Η συνάδελφος Παναγιώτα ΙωακείμΤζανετοπούλου κατέθεσε στη μνήμη

του πατέρα της Φώτη Τζανετόπουλου
το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Παρασκευή Πνευματικού κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της Θεόδωρου Πνευματικού το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Αναστασία Κωφού κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της Κώστα
Κωφού, το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Αναστάσιος Κλέντος
κατέθεσε στη μνήμη του αδελφού του
και συναδέλφου μας Γεωργίου Κλέντου το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Δήμητρα Παπαντωνοπούλου
κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της
Κώστα Παπαντωνόπουλου το ποσό
των 15 Ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
• Ο κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος κατέθεσε στη μνήμη του πατέρα του και συναδέλφου μας Βασιλείου Αντωνόπουλου το ποσό των 40 Ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Μουσείου.
• Ο κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος κατέθεσε στη μνήμη του πατέρα του και συναδέλφου μας Βασιλείου Αντωνόπουλου το ποσό των 60 Ευρώ, για το Σωματείο και την Εφημερίδα.

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Στις 24 Μαΐου σε ηλικία 63
ετών ο Γιώργος έχασε την
άνιση μάχη με το θάνατο. Ο
νόμος του θανάτου είναι
σκληρός, αδυσώπητος, αιώνιος, ακατάλυτος, αλλά
και δίκαιος, γιατί έχει καθορίσει πως υπάρχει αρχή και
τέλος, ό,τι γεννιέται πεθαίνει, είναι κανόνας απαράβατος. “Πάσα ραρξ ως χόρτος, και πάσα
δόξα ανθρώπων ωσεί άνθος χόρτου,
εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού
εξέπεσεν” αναφέρει ο ψαλμωδός. Ο θάνατος είναι το αξεπέραστο δεινό του ανθρώπου σε αυτόν κάθε ανθρώπινη δύναμη αποδεικνύεται μάταιη.
Ο Γιώργος ήταν αγαπητός μεταξύ
των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ και ένας
ξεχωριστός συνδικαλιστής.
Σαν εργαζόμενος διήνυσε όλες τις
βαθμίδες της ιεραρχίας στην Εκμετάλλευση που εργαζόταν και συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Σταθμάρχη Α’.
Σαν συνδικαλιστής υπηρέτησε τους

συναδέλφους του μέσα
από το Σωματείο της
Ένωσης Εργαζομένων
από τη θέση του Συμβούλου καθώς και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου.
Η εξόδιος ακολουθία
του αγαπητού συναδέλφου έγινε στις 25 Μαΐου
στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στον
Πειραιά παρουσία πλήθους κόσμου καθώς και αρκετών συναδέλφων του. Η δε
ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Σχιστού.
Αγαπητέ Συνάδελφε φίλε Γιώργο,
μπορεί να έφυγες νωρίς και ταλαιπωρημένος από την ανίατη ασθένειά σου,
από κοντά μας δεν θα πάψεις ποτέ
όμως να υπάρχεις στη σκέψη μας και
στην καρδιά μας. Θα σε θυμόμαστε
πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Η Διοίκηση

Δωρεές για το Σωματείο
• Τσουκαλάς Γεώργιος
20 Ευρώ
• Κουτσομπέλης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Διψάκης Νικόλαος
50 Ευρώ
• Σολομήτρος Νικόλαος
20 Ευρώ
• Λέκκος-Αλλέκος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Λαγούδης Ιωάννης
20 Ευρώ
• Μαλούχος Χαράλαμπος
50 Ευρώ
• Σκούρας Δημήτριος
20 Ευρώ
• Θεοχάρης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Μάτσας Κωνσταντίνος
10 Ευρώ
• Κώης Κλέαρχος
20 Ευρώ
• Δολαπτσίογλου Αθανασία 10 Ευρώ
• Λαγκουβάρδος Νίκος
100 Ευρώ
• Παπαδημητρίου Δημήτρης 20 Ευρώ
• Ιωακείμ-Τζανετοπούλου
50 Ευρώ
Παναγιώτα
• Ζορμπάς Σωτήρης
20 Ευρώ
• Πνευματικού Παρασκευή 20 Ευρώ
• Κολλύρης Ανδρέας
20 Ευρώ
• Διονυσοπούλου Έλλη
10 Ευρώ
• Βαρδάκας Αναστάσιος
20 Ευρώ
• Κωτσόπουλος Θεμιστοκλής 20 Ευρώ
20 Ευρώ
• Κωφού Αναστασία
30 Ευρώ
• Τσιμάρας Ιωάννης
• Κλέντος Αναστάσιος
50 Ευρώ
• Παπαντωνοπούλου
Δήμητρα
15 Ευρώ
• Ταμπάκης Ηλίας
20 Ευρώ
20 Ευρώ
• Πανταλός Μιχάλης
• Καραμπατέας Γιάννης
20 Ευρώ

Δωρεές για την Εφημερίδα
• Παπαδόπουλος Νικόλαος
• Βλάχος Σπύρος
• Βασιλειάδου Ζωή
• Πολύδωρος Γεώργιος

10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας
μας μέχρι σήμερα 12συνάδελφοι και συναδέλφισσες αποχώρησαν από την εργασία τους και
συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ:
• Κατσουλάκης Στέλιος:
Τμηματάρχης Α΄ Προϊστάμενος Τμήματος
• Ζαχάρης Κωνσταντίνος: Εργοδηγός Α΄
• Τασσόπουλος Κωνσταντίνος:
Φύλακας Εγκαταστάσεων
• Ζερβουδάκης Προκόπιος:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
• Λυμπέρης Θεόδωρος: Τεχνίτης
• Ιωακείμ Τζανετοπούλου Παναγιώτα:
Προϊσταμένη Αμαξοστοιχίας
• Ρεσβόπουλος Μιχάλης:
Φύλακας Εγκαταστάσεων
• Τσιμάρας Ιωάννης:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
• Αναγνωστόπουλος Αντώνιος:
Αρχιτεχνίτης Α΄
• Ευαγγέλου Ευάγγελος: Αρχιτεχνίτης Α΄
• Σπυρόπουλος Γεώργιος: Αρχιτεχνίτης Α΄
• Φασόλης Γεώργιος: Εργοδηγός Β΄
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους και
συναδέλφισσες στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε
με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
✓ Μη ξεχνάς: Να έρχεσαι στο Σωματείο, να ενημερώνεσαι και να συμμετέχεις σε κάθε κάλεσμα της Διοίκησης.
✓ Μη ξεχνάς όταν αλλάζεις διεύθυνση να ενημερώνεις το Σωματείο
για να σου έρχεται η εφημερίδα και ό,τι άλλο έγγραφο.

✓ Μη ξεχνάς όταν αλλάζεις αριθμό τηλεφώνου να ενημερώνεις το Σωματείο για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου.
✓ Μη ξεχνάς νέα Συναδέλφισσα – Νέε Συνάδελφε για να γίνεις μέλος του Σωματείου πρέπει να έρθεις στα γραφεία του Σωματείου για
να κάνεις σχετική αίτηση.
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Π αιδική M έριμνα EHΣ-HΣAΠ
Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός
Περιοδοσ Β’

“– Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει”

Mεροσ 59ο

Ονόματα ομάδων Χαρούμενου Χωριού και Ομαδάρχες
Συνεχίζουμε την καταγραφή ομάδων και ομαδαρχών του Χαρούμενου Χωριού κατά αλφαβητική σειρά από
το 1950 έως το 1990:
ΚΡΙΝΑ:
ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ:
ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ:
ΚΡΙΝΑΚΙΑ:
ΚΡΙΝΑΚΙΑ:
ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ:
ΚΡΙΝΑΚΙΑ:
ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ:
ΚΟΚΟΡΙΑ:
ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ:
ΚΟΣΜΟΠΟΡΟΙ:
ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ:
ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ:
ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ:
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ:
ΚΟΧΥΛΙΑ:
ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΟΔΑ:
ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΗΓΗ:
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ:
ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙΑ:
ΚΛΟΟΥΝ:
ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΕΣ:
ΛΥΚΟΙ:
ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ:
ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ:
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ:

Γ΄
Γ΄
Α΄
Α΄
Α΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Α΄
Α΄
Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Γ΄
Γ΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Β΄

Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή

1955
1955
1956
1956
1956
1990
1959
1959
1954
1954
1973
1973
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1955
1955
1969
1972

ΜΑΓΙΚΑ ΡΑΒΔΑΚΙΑ:
ΜΠΛΕ ΠΑΡΕΑ:

Α΄ Αποστολή
Α΄ Αποστολή

1972
1989

ΜΟΧΛΟΙ:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ:

Β΄ Αποστολή
Γ΄ Αποστολή

1989
1989

ΜΑΓΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ:
ΜΑΓΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑΚΙΑ:
ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
ΜΟΡΦΕΣ:
ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ:

Γ΄
Α΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄

1989
1990
1990
1990
1990

Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή
Αποστολή

Έφυγαν
Το πρωί στην κατασκήνωση έχει μια άλλη αίσθηση μια διαφορετική αίσθηση από όλα τ’ άλλα πρωινά
της ζωής. Είναι σαν να ξυπνάει η φύση, ένα μελίσσι,
που όμως σήμερα ετοιμάζεται να φύγει. Όχι για να
φτιάξει άλλη φωλιά, αλλά να ξαναγυρίσει πάλι πίσω
στους γνωστούς χώρους και χρόνους. Είναι Δευτέρα
6 Αυγούστου του 1990. Τα παιδιά της Β΄ Αποστολής
αναχωρούν. .. Φεύγουν για την πολιτεία.
Μια ομάδα παιδιών (ΣΤΡΟΒΟΛΟΙ) με τον ομαδάρχη Άκη Κων/νου ήρθαν και με ξύπνησαν με τραγούδια. Ο Άκης έπαιζε κιθάρα και τα παιδιά τραγουδούσαν. Ίσως ένα από τα ωραιότερα “εγερτήρια” της ζωής
μου και ταυτόχρονα τόσο οδυνηρό… Κατόπιν μου προσέφεραν ένα “λεύκωμα” με διάφορα άρθρα και σχόλια, σκίτσα και εντυπώσεις που αφορούσαν την ζωή
που έζησαν στο Χαρούμενο χωριό.
Αλίμονο τον Άκη δεν θα τον ξανάβλεπα πια… Και
μεγάλωσε κοντά μου από νήπιο στον Παιδικό Σταθμό.
Στον Ιστό κατόπιν δημιουργήθηκε όπως πάντα μια
συγκινητική ατμόσφαιρα. Ακολούθησαν οι ανακοινώσεις για τους δείκτες δημιουργικότητας των ομάδων.
Εφέτος ήταν σημαντικά αυξημένος. Λόγια αποχαιρετισμού και το “μετάλλιο” να περνάει από στήθος σε
στήθος όλων των ομαδαρχών. Τελικά κατέληξε σε μένα και τα παιδιά αυθόρμητα να φωνάζουν “ά ξ ι ο ς” κι
εγώ να το βγάζω και να λέω:
“Σε όλα τα παιδιά του Χαρούμενου χωριού, εκείνα
που πέρασαν και σ’ εκείνα που θα’ ρθουν” και
ν’ αποθέτω το μετάλλιο στον ιστό
Ύστερα τα έφυγαν…
Σιωπή.

Ήρθαν
Την άλλη μέρα 7 Αυγούστου 1990 άρχισε η Γ΄
Αποστολή. Ήρθαν 140 κορίτσια της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και
46 των ΗΣΑΠ. Η κ. Διαμαντοπούλου και Καγιά διευ-

Ομαδάρχισσα
»

Δημ. Αργυρίου
Ρίτσα Παπαδάκου

Ομαδάρχης

Γερ. Παπανδρέου

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Αλ. Καστάνης
Θ. Σφυρής-Π. Παπαδοπ.
Ευαγ. Κουτούζου
Έλσα Τσιαδή
Πουλδίδης-Χατζηπλής
Ζωή Τσαγκαροσούλη
Τασία Κοντοδήμα
Σωσώ Βούργα
Πένυ Δαρδανού-Ρία Σταθοπούλου
Έλσα Τσιαδή-Καίτη Καρνέρη
Κατερίνα Σταθακάκη-Μαργ. Γρηγορακάκη
Πέπυ Δαρδανού – Νίκη Αλυφαντή

Πηλός
Διαμόρφωση περιβάλοντος (εγκαταστάσεις)
Υπεύθυνος: Βίκυ Χρυσουλά – Τζιοβ. Χατζηγεωργίου – Ζωή Τσαγκαροσούλη – Βέρα Κουλουλία
2. ΠΗΛΟΥ: Πλαστική Διαμόρφωση
Υπεύθυνος: Πόπη Δαρδανού – Βασιλία
…………….
3. ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ: Σωματική έκφραση
Δημοτικοί χοροί
Χορογραφίες
Υπεύθυνες: Ρένα Δούμα Σωματικής Αγωγής
»
Δ. Διονυσιάδης
Βίκυ Πιτερού
»
Ι. Τσούρας-Στέλιος Χατζηδάκης
4. ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
»
Αντ. Περπινιάς - Μ. Πολίτης –
Υπεύθυνη: Βίκυ Παπαδοπούλου Καθηγήτρια
Ν. Σπανουδάκης
Μουσικής
»
Μαργαρίτα Γρηγορακάκη
5. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Θεατρικό παιχνίδι
»
Μάνος ΡουχωτάςΝίκη Γεωργαλά-Αντ. Παππάς
Υπεύθυνοι: Ηλίας Πίτσικας- Νάνσυ Μπίθα –
»
Άκης Κων/νου-Βασίλης Μουρδουκούτας
Νάνσυ Αντωνακοπούλου
»
Τάνια Γεωργιοπούλου6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ρένα Μυριανθοπούλου
Υπεύθυνες:
Ευγ. Τσιαδή – Μαρία Παπαδοπού»
Μαρία Δημοπούλου
λου
»
Ευγ. Τσιαδή – Νίκη Αλυφαντή
7. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ:
»
Μαρία Παπαδοπούλου
»
Βίκυ Παπαδοπούλου-Βίκυ Καπελιάρη
Υπεύθυνες: Παυλίνα Παυλίδου – Μαργ. Γρη»
Ασπ. Γκίκα - Ευγ. Τσιαδή
γορακάκη
8. ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
θύντριες από πλευρά ΗΣΑΠ και ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΥπεύθυνες: Τάνια Γαβγιοπούλου – Δήμητρα ΠαΖΑΣ. Ο Ηλίας Πίτσικας κι εγώ.
λιολόγου
Υπεύθυνος στο κτίριο ΗΣΑΠ η Ρένα Δούμα, στο
κτίριο της Εμπορικής η Δήμητρα Παλαιολόγου.
Ομαδάρχισσες:
1. Τάνια Γεωργιοπούλου – Νάσια Χρυσουλά
2. Μαργαρίτατ Γρηγορακάκη – Βίκυ Πιτερού
3. Βίκυ Παπαδοπούλου – Βίκυ Καπελιάρη
4. Βέρα Κουλουλία – Μαρία Παπαδάκη
5. Ζωή Τσαγκαροσούλη – Νάνσυ Αντωνίου
6. Παυλίνα Παυλίδου - Μπίθα Τζιοβάνα Χατζηγεωργίου
Εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης:
1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Ζωγραφική με πολλαπλές τεχνικές
Διακόσμηση
………………..

Μερικές διαπιστώσεις καθώς περνούν τα
χρόνια
Η Οργάνωση, εσωτερική συνοχή, συναντίληψη, η
ταχεία λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία και η σχεδιοναμική της ομάδας των Στελεχών με το πέρασμα του
χρόνου, την απόκτηση εμπειριών, κατασκηνωτικών
βιωμάτων, μορφωτικών πολιτιστικών ερεθισμάτων και
ευκαιριών που προσφέρει η Πολιτιστική μας Λέσχη
όλο τον χρόνο, καθώς και τα ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που συμμετέχουν τα στελέχη, παρέχουν σήμερα την δυνατότητα ώστε να εφαρμόζουμε στην κατασκήνωση καινούριες μεθόδους να εξελίσσουμε το
πρόγραμμα και να προσφέρουμε στα παιδιά δραστηριότητες που απευθύνονται και ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού αλλά κι ενός
εφήβου της εποχής μας.
Πολλά πράγματα βέβαια αλλά-ζουν όχι μόνο συνήθειες.
Άλλοτε τα παιδιά έρχονταν στην κατασκήνωση να
τραφούν. Να φάνε και να παχύνουν. Τώρα έρχονται
για ν’ αδυνατίσουν. Εφέτος αντιμετωπίζουμε κάποιο
πρόβλημα με τα κορίτσια… δεν θέλουν να φάνε. ΒρίΌταν ήρθε στα γραφεία του Σωματείου μας ο
συνάδελφος Παύλος Σαββοργινάκης κρατώντας τη
φωτογραφία της εγγονής του και μου είπε, Πρόεδρε
γίνεται να βάλετε στην εφημερίδα μας αυτή τη
φωτογραφία, δεν μπορούσα να του αρνηθώ βλέποντας
με πόση τρυφερότητα κρατούσε στα χέρια του την
εγγονή του και το πρόσωπό του έλαμπε από χαρά.
Φαντάζομαι τέτοια χαρά δεν θα είχε ούτε εάν κέρδιζε
τον πρώτο αριθμό του Εθνικού λαχείου.
Συνάδελφε Παύλο, να είσαι καλά και πάντα χαρούμενος
κρατώντας στην αγκαλιά σου και άλλα εγγόνια.

σκουν τρόπους ν’ αποφεύγουν την τραπεζαρία…
Όσο σκέπτομαι τις εποχές εκείνες που ζυγίζαμε
τα παιδιά όταν έφταναν στη κατασκήνωση και ξανά
όταν έφευγαν για να δούμε πόσο πάχυναν… Ήταν ένδειξη αποτυχίας της κατασκήνωσης αν η ζυγαριά έδειχνε πως κάποιο παιδί έχασε κιλά η παλαιότερα οκάδες.
Σήμερα άντε να πεις στα κορίτσια ότι πρέπει να
περάσουν να ζυγιστούν…

Οι “υπηρεσίες γραφείου” της
Κατασκήνωσης
Αυτές είναι:
α) Συμπλήρωση ατομικών ιατρικών δελτίων των
παιδιών.
β) Συμπλήρωση ατομικών ιατρικών δελτίων προσωπικού και Στελεχών.
γ) Βιβλίο αποθήκης – Δελτία παραλαβής και παράδοσης
δ) Βιβλίο ταμείου – Καταγραφή αποδείξεων –
στοιχεία ταμειακού ελέγχου κ.α. (Όλα αυτά βέβαια υπό
τον έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας των ΕΗΣΗΣΑΠ.
ε) Έγγραφα, Εισαγόμενα – εξαγόμενα
στ) Αναφορές, πίνακες δεδομένων κ.α.
ζ) Αλληλογραφία
Δεν θ’αναφέρω τον αριθμό των “υπαλλήλων-γραφείου” (γραφιάδες) που ασχολούντο με τα θέματα αυτά. Θ’ αφήσω να το μαντέψει ο αναγνώστης.
Εκείνος που θέλει μπορεί. Το πρόβλημα είναι που
την βρίσκει αυτή την “θέληση”. Αυτό το “κάτι” που σε
κάνει να θέλεις. Μη πάει ο νους σε “οικονομικά” κίνητρα, σε υλικά οφέλη.
Γράφει κάποιος στο προσωπικό του σημειωματάριο καταγραφών από την κατασκήνωση:
“ Όλη μέρα στο γραφείο. Αποδείξεις, καρτέλες,
ταμείο. Δεν σήκωσα κεφάλι…”

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ –
ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Το βράδυ μετά το δείπνο λειτούργησε για πρώτη
φορά στην Αποστολή αυτή το Εργαστήρι – Κύκλος συζήτησης για τα μεγαλύτερα κορίτσια ύστερα από επιθυμία τους. Συγκεντρωθήκαμε στο “κιόσκι”. Είναι ένας
ελεύθερος κύκλος συζήτησης, μουσικής κι εκπλήξεων.
Στην αρχή μιλήσαμε για το περιεχόμενο των διακοπών στη σύγχρονη εποχή, ιδιαίτερα για τους νέους.
Ακολούθησε μουσική από ταινίες του Τσάρλυ Τσάπλιν,
ένας αυτοσχεδιασμός με τους ξύλινους κύβους. Τους
διάβασα κατόπιν απόσπασμα από ένα έργο του Χέρμαν
Έσσε. Έκανα την ανάγνωση αυτοσχεδιάζοντας σκηνές
που περιέγραφε ο συγγραφέας.
Η πρώτη συνάντηση του κύκλου των μεγάλων κοριτσιών είχε ενδιαφέρον. Ουσιαστικές και ειλικρινείς
οι συζητήσεις.

Αργότερα…
Στην πλατεία με τον Ηλία και τον Παντελή Τσολάκο.
Λίγη χαλάρωση μ’ ένα παγωτό από τον “κυρ Βασίλη”.
(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Η σιωπή είναι χρυσός

Ανοιχτή Επιστολή
Του Μανώλη Φωτόπουλου
πρώην Προέδρου του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
και πρώην Οργανωτικού Γραμματέα και μέλος του Δ.Σ. της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Προς
Τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Θέμα: Η Ημερίδα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Συνάδελφε Πρόεδρε,
Αισθάνομαι όχι μόνο την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να
συγχαρώ όχι μόνο εσένα, αλλά και όσα από τα μέλη του Δ.Σ. της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχαν την ιδέα και αποφάσισαν στο να πραγματοποιηθεί η
Ημερίδα της 23ης Μαΐου 2013 στο Ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ”.
Ήταν μια επιτυχημένη από κάθε άποψη διοργάνωση, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση όλων όσων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των
Σωματείων τους, των Ομοσπονδιών τους, αλλά και της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Η διοργάνωση αυτή είχε όμως και τα αρνητικά της και αυτά διαπιστώθηκαν όχι μόνο από εμένα, αλλά και από εσάς και από όλους
τους παρευρισκομένους, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ.
Αλήθεια συνάδελφε Πρόεδρε και συνάδελφοι του Διοικητικού
Συμβουλίου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., πού ήταν τα δικά σας χιλιάδες μέλη που
κάθε τόσο εδώ και χρόνια επικαλείστε ότι έχετε, για να καταλαμβάνετε τις υψηλότερες θέσεις στο Προεδρείο της Συνομοσπονδίας αλλά και ως εκπρόσωποι στα ασφαλιστικά ταμεία;
Κατά την άποψή μου δύο πράγματα θα πρέπει να συμβαίνουν:
α) Ή αυτά τα χιλιάδες μέλη που επικαλείσθε είναι μόνο στον χώρο της φαντασίας σας ή
β) Το πιθανότερο να σας έχουν γυρίσει την πλάτη και αυτό θα
πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο όσους έχουν το θράσος να μιλάνε κάθε τόσο για χιλιάδες μέλη, αλλά και τα μέλη του Δ.Σ. της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που δεν θέλουν στη Συνομοσπονδία το Σωματείο μας.
Γιατί κύριοι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και κάποτε αυτό το
παραμύθι με τα χιλιάδες μέλη θα πρέπει να τελειώσει!
Ρίχνοντας κανείς μια ματιά και εφόσον γνωρίζει πρόσωπα και
πράγματα μέσα στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε. (πιστεύω ότι δεν θα μου αρνηθείτε
ότι στα 19 χρόνια που ήμουν Πρόεδρος στο Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ, 8 χρόνια μέλος του Δ.Σ. της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων Ελλάδος, αλλά και δυο φορές εκλεγμένος Οργανωτικός
Γραμματέας και μέλος του Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε με 6 χρόνια συμμετοχή στη Συνομοσπονδία, ότι δεν έχω άποψη).
Με βάση λοιπόν αυτή την μικρή εμπειρία θέλω να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις:
α) Στη χθεσινή Ημερίδα η απουσία αυτών που υποτίθεται ότι εκπροσωπείτε ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή, έλειπαν ακόμα
και μέλη των Διοικητικών σας Συμβουλίων. Και εάν δεν υπήρχαν οι
συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ, θα κάνατε Ημερίδα με άδεια καθίσματα.
β) Εντυπωσιακή ήταν ακόμα και η επιμελώς μεθοδευμένη καθυστέρηση προσέλευσης κάποιων πρωτοκλασάτων μελών του Δ.Σ.
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Ίσως να μην περίμεναν ότι οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ θα τους χάλαγαν τα όποια σχέδια υπονόμευσης της Ημερίδας αλλά και της δικής σου συνάδελφε Πρόεδρε
γ) Όσον αφορά τώρα την αναγνώριση της Α.ΓΣ.Σ.Ε., για όσους κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν τους υπενθυμίζω ότι η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την Α.Γ.Σ.Σ.Ε από την ημέρα του Ιδρυτικού Συνεδρίου με
την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, του εκπροσώπου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εσωτερικών
κ. Προκόπη Παυλόπουλου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης κ. Δημήτρη Κοντού, της εκπροσώπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης βουλευτού του ΠΑΣΟΚ κας. Μαρίας Δαμανάκη και του εκπροσώπου του Συνασπισμού Βουλευτή κ. Θανάση
Λεβέντη.
Απουσίαζαν εκπρόσωποι μόνο ενός κόμματος το οποίο δεν ήθελε και δεν θέλει την Α.Γ.Σ.Σ.Ε γιατί δεν την έλεγχε και δεν μπορεί
να την ελέγξει.
Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν ακόμα:
Εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων (FERPA) κ. Ζακ Σενς,
ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Γιάννης Παναγόπουλος και Διευθυντές
Οργανισμών.
δ) Αλλά και όταν το Υπουργείο Εργασίας ζητάει θεσμικά από την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και όχι από τα Σωματεία, όπως προϋπήρχε να προτείνει
τους εκπροσώπους που θα διορίσει στα Διοικητικά Συμβούλια των
Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως έχει γίνει και με τους συναδέλφους
Γκίκα, Μυλωνά, Πλιάκο και Βογιατζάκη τους οποίους είχε προτείνει το Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Πιστεύω η χθεσινή Ημερίδα να σας προβληματίσει όλους και ιδιαίτερα εκείνους που εδώ και χρόνια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βάζουν εμπόδια στην όλη λειτουργία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και ιδιαίτερα στην
εγγραφή νέων μελών και να φροντίσουν τα χιλιάδες!!! μέλη τους
να αναγνωρίσουν την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γιατί εκεί είναι το όλο πρόβλημα.
Για το Συνταξιουχικό Συνδικαλιστικό Κίνημα της Πατρίδας μας,
η φωνή και η δράση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι όχι μόνο αναγκαία, αλλά και
απαραίτητη για να μπορέσει να προασπίσει τα συμφέροντα των συνταξιούχων από τις επιθέσεις που δέχονται τόσο στις συντάξεις όσο
και στην Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψή τους.
Αυτούς που δεν χρειάζεται η Α.Γ.Σ.Σ.Ε και οι συνταξιούχοι είναι
τους διασπαστές, τους ξερόλες και τους αρχομανείς. Εκεί χρειάζεται να πάρετε δυναμικές και αποφασιστικές αποφάσεις εάν θέλετε
να υπάρχει αύριο για την Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Πειραιάς 24 Μαΐου 2013
Κοινοποίηση:
α) Εφημερίδα “Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος” Τεύχος 70 Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2006 στην οποία δημοσιεύονται οι εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
β) Δ.Σ. Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

ία και αναρχία υπήρχαν στην Ελλάδα αλλά και
σε όλες τις χώρες της υφηλίου από αρχαιοτάτων χρόνων. Όμως το ανησυχητικό σήμερα είναι ότι παιδιά εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας,
έχουν γαλουχηθεί από την κούνια τους να γίνουν
τρομοκράτες. Όχι μόνο από ιδεολόγους εξτρεμιστές
και πολιτικές των άκρων, αλλά και από την κούνια
των γονιών τους.
Τα τελευταία γεγονότα σε τράπεζες του Βελβεντού
της Κοζάνης αποκάλυψαν, προσωρινά ακόμη γιατί
δεν τελείωσαν οι έρευνες των διωκτικών αρχών, τα
πρόσωπα τεσσάρων νεαρών, ηλικίας 20-24 ετών,
που με «καλάσνικοφ» λήστευαν, πυροβολούσαν,
προσπαθούσαν να σκοτώσουν αστυνομικούς και πολίτες, λες και οι αστυνομικοί που με καθημερινό κίνδυνο της ζωής τους και με μισθούς πείνας προσπαθούν, στην πλειοψηφία τους, να επιβάλλουν την έννομη τάξη σε αυτή τη χώρα δεν είναι πολίτες αυτής
της χώρας αλλά εχθροί της. Δεν παραδέχονται καμία
έννομη τάξη και σκοπός τους είναι η καταστροφή του
κόσμου με τρομοκρατικές ενέργειες όπως δήλωσαν.
Η μεγάλη αποκάλυψη είναι άλλη και είναι και τραγική. Τα παιδιά αυτά είναι καρποί οικογενειών, που
εκ πεποιθήσεως καλλιέργησαν αναρχικό φρόνημα
στα παιδιά τους. Όλοι τους είναι παιδιά των βορείων
προαστίων χωρίς κανένα πρόβλημα επιβίωσης. Φυ-
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σικό είναι οι γονείς των κακοποιών και των τρομοκρατών να επιδείξουν αγάπη και στοργή και να προσπαθήσουν να τα υπερασπιστούν με όσα μέσα διαθέτουν γιατί δεν παύει να είναι παιδιά τους. Το ζητούμενο είναι, ποιος θα υπερασπιστεί τους ίδιους
τους γονείς, που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο
των εγκληματικών ενεργειών των παιδιών τους. Αν
ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία πολλοί γονείς είδαν
τα παιδιά τους να το παίζουν αντάρτες και να τα βάζουν και εναντίον τους.
Πάντα θα υπάρχει κάποιος Αβεσσαλώμ, που θα
κηρύττει ανταρσία κατά του πατέρα του, έστω και αν
αυτός λέγεται Δαβίδ. Μα ο πατέρας πάντα θρηνεί.
Ούτε ζητεί εκδίκηση και τιμωρία, αλλά και ούτε προσυπογράφει την ανταρσία του γιού, όπως συνέβη με
τα πρόσφατα γεγονότα. Ο γονιός, πατέρας και μάνα,
θρηνεί για την εκτροπή του παιδιού του. Στα πρόσφατα γεγονότα όμως οι γονείς των τεσσάρων νεαρών τρομοκρατών ούτε θρήνησαν ούτε και σιώπησαν, αλλά τους καμάρωσαν και δήλωσαν ότι αισθάνονται υπερήφανοι για τα παιδιά τους, δεν δήλωσαν
όμως που έγκειται η υπερηφάνεια που αισθάνονται
για αυτά τα παιδιά. Μια μητέρα δήλωσε ότι ο γιος της
είχε οργή και φόβο μέσα του και δικαιολογημένα
έχει μίσος για την κοινωνία καθώς συμμετείχε στα
γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008. Που ήταν τότε η

Μία τρύπα στο νερό

μητέρα όταν ένα παιδί συχνάζει στα άντρα των αναρχικών, μήπως δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει ευθύνη για
την μη σωστή επιμέλεια του ανήλικου γιού της και
φθάνει στο σημείο να αποκαλεί το γιο της ήρωα αντί να θλίβεται και να σιωπά. Ο δε πατέρας ενός άλλου από τους τέσσερις δήλωσε υπερήφανος γιατί ο
γιος του είναι αναρχικός, αφού όλοι στην οικογένεια
του είναι αναρχικοί. Εδώ υπάρχει το μέγεθος της διαφοράς με τον ιερέα Τριαντάφυλλο Ξηρό και την πρεσβυτέρα σύζυγό του, όταν τα παιδιά τους συνελήφθησαν το 2003 για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Δεν θεωρούσαν την κοινωνία άτιμη. Δεν είπαν ότι καλά έκαναν τα παιδιά τους. Δεν τους εγκατέλειψαν βέβαια. Στάθηκαν δίπλα τους, τους συμπαραστάθηκαν βουβοί, τράβηξαν τον Γολγοθά του μαρτυρίου, σιώπησαν και ποτέ δεν δικαιολόγησαν τις
πράξεις των παιδιών τους. Και να σκεφτεί κανείς τη
διαφορά του τότε με το σήμερα στην κοινωνική και
οικονομική τάξη που υπάρχει. Αν γίνει επιμερισμός
ευθυνών τα κελιά των τεσσάρων νεαρών πρέπει να
γίνουν στέγη και για πολλούς άλλους οι οποίοι έχουν
ευθύνη άμεσα ή και έμμεσα και ειδικά αυτοί που
προσπαθούν για μικροπολιτικούς λόγους να εκμεταλλεύονται τον πόνο των δύστυχων αυτών γονιών.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Οι σκ έ ψ ε ι ς μο υ

Ο Γενικός Γραμματέας των Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κύριος Χάρης Θεοχάρης,
έστειλε εγκύκλιο στις εφορίες για άσκηση ποινικών διώξεων σε όσους χρωστούν περισσότερα από 5.000
Ευρώ στο Δημόσιο για πάνω από 4 μήνες. Αυτή η ξεχασμένη και ατελέσφορη, εδώ και δύο χρόνια, νομοθετική διάταξη είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σήμερα, είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα των αδιέξοδων ενεργειών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αναποτελεσματική σχεδόν στο σύνολό της. Υπάρχουν οφειλέτες που διαπομπεύθηκαν δημοσίως. Οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ή ακόμα και στις φυλακές.
Χιλιάδες νοικοκυριά αποφεύγουν να καταβάλλουν ακόμη και τις δόσεις των ρυθμίσεων περασμένων
χρόνων στην εφορία, όχι ότι δεν θέλουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα γιατί αν πληρώσουν τη δόση στην
εφορία θα στερηθούν τα αναγκαία για τη συντήρησή τους. Το κράτος, ελάχιστα επωφελήθηκε από αυτά τα
μέτρα. Χρήματα στα ταμεία δεν μπήκαν. Αυτοί που είχαν και έχουν τον τρόπο, φοροδιαφεύγουν και αυτό
φαίνεται από τα δημόσια έσοδα που διαρκώς μειώνονται. Κάθε φορά που ζητάς απόδειξη από όλους τους
ελεύθερους επαγγελματίες έχεις να αντιμετωπίσεις το δίλημμα που σου θέτουν. Θέλεις απόδειξη; Θα πληρώσεις και το Φ.Π.Α.; Βέβαια δεν είναι σωστό να ποινικοποιήσουμε όλη την κοινωνία, υπάρχουν, ελάχιστοι βέβαια επαγγελματίες που είναι συνεπείς. Σε μία χώρα που είναι ποτισμένη μέχρι το μεδούλι στη φοροδιαφυγή, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν εκείνοι που συστηματικά κλέβουν το κράτος για να πλουτίσουν. Εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να εστιάσουν οι αρμόδιοι με απλά, σαφή και κυρίως αποτελεσματικά μέτρα. Με αυτά τα αποσπασματικά μέτρα που εφαρμόζουν και ούτε με τον μπαμπούλα των ποινικών
διώξεων που είναι χρονοβόρες και ατελέσφορες μπορεί να λυθεί το θέμα της φοροδιαφυγής και όσοι φοροφυγάδες συλλαμβάνονται για χρέη αποφυλακίζονται αθόρυβα και ρυθμίζουν τα χρέη τους με χρονικά
περιθώρια να τα πληρώσουν τα εγγόνια τους. Παραδείγματα γι’ αυτούς πολλά υπάρχουν όπως τι γίνεται με
τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που τους έστειλε η Αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος με τις οφσορ υπερατλαντικές εταιρείες. Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά όπου χιλιάδες επιχειρήσεις απειλούνται με λουκέτο εξαιτίας της ασυνέπειας του κράτους που όχι μόνο δεν είναι συνεπές στις οικονομικές
του υποχρεώσεις (π.χ. επιστροφή Φ.Π.Α) αλλά αρνείται και τον οποιοδήποτε διακανονισμό ή συμψηφισμό
οφειλών. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να καταλάβει ότι τα φορολογικά βάρη πρέπει να είναι κατανεμημένα με λογική, δικαιοσύνη και κυρίως με συνέπεια από την πλευρά της πολιτείας και με σύμμαχο πάνω
απ’ όλα, την κοινωνία. Σήμερα που στη χώρα μας υπάρχουν ενάμιση εκατομμύριο άνεργοι, τρία εκατομμύρια και πλέον να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και 450.000 οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο και το κράτος εφαρμόσει την εγκύκλιο του κυρίου Θεοχάρη, σε ποιες φυλακές θα κλείσετε όλους αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν και θα είναι ασφαλώς πολλές χιλιάδες
αυτοί. Το μόνο που θα πετύχετε θα είναι ακόμη μια τρύπα στο νερό στα αδιέξοδα που έχετε δημιουργήσει.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Είναι η πρώτη φορά που γράφω στην εφημερίδα
μας.
Σαν νέος συνάδελφος μέσα στα 3 χρόνια, είχα
αρκετές εμπειρίες ερχόμενος κοντά στο προηγούμενο και το νέο Δ.Σ. του Σωματείου μας.
Πρώτα από όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ που με
την ψήφο σας μου εμπιστευτήκατε τη θέση του
Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής και Προέδρου
των Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου μας.
Είχα, χωρίς να σας κρύβομαι, τρομερό άγχος εάν
και πως θα τα καταφέρω να φέρω σε πέρας και χωρίς προστριβές και εντάσεις την απολογιστική μας
Συνέλευση.
Ευχαριστώ για την βοήθεια που μου έδωσαν τα
μέλη του Δ.Σ. που έχουν αρκετά χρόνια εμπειρίας
και από όλους που παραβρέθηκαν στη Συνέλευση.
Ήθελα όμως να θέσω έναν προβληματισμό. Με
δύναμη περίπου 2.000 συνταξιούχων να μην παραβρίσκονται αρκετοί περισσότεροι σε όλες τις κινητοποιήσεις-συγκεντρώσεις, γιατί εκεί μαθαίνουμε
για τη δράση και τα προβλήματα που μας αφορούν
όλους μας και όχι μια μερίδα συναδέλφων μας.
Να ξέρετε ότι το Δ.Σ. του Σωματείου μας δύναμη
και ηθικό παίρνει όταν δίπλα του βλέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι από εμάς παρόντες και όχι απέχοντας και λέγοντας από μέσα
μας, ας πάνε οι άλλοι δεν πειράζει, εγώ ένας είμαι.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Βαγγέλης Χειμώνας

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Η Κρίση μοιάζει με φάντασμα για τα μικρά παιδιά
Αλήθεια, έχουν καταλάβει οι γονείς την τραγικότητα που συντελείται μέσα
στις αθώες παιδικές ψυχούλες, στο αγνό παιδικό μυαλουδάκι, κάθε οικογενειακή διαμάχη γύρω από την κατάρρευση του οικονομικού λόγω της κρίσης;
Οι καυγάδες ανάμεσα στα ζευγάρια που άλλαξε ραγδαία η οικονομική τους
κατάσταση είναι καθημερινοί, και μάλιστα παρουσία ανήλικων παιδιών. Κάποιοι μάλιστα τρομοκρατούν τα παιδιά τους, για να φρενάρουν τις επιθυμίες τους
για παιχνίδια, περιπάτους και κάθε είδους ψυχαγωγία! Θεωρώ εγκληματική ανωριμότητα να μιλάμε ευθέως στα ανήλικα παιδιά μας για κάτι τόσο ακαταλαβίστικο, αφού ποτέ μέχρι χθες δεν του στερούσαμε ακόμη και τα περιττά!... Θα πρέπει λοιπόν να προφυλάξουμε αυτά τα τρυφερά πλάσματα από ανεγκέφαλους γονείς, που μεταφέρουν τις ανασφάλειές τους στα ανήλικα παιδιά τους, προετοιμάζοντας μελλοντικούς καταθλιπτικούς ενήλικες… Ελπίζω το σοβαρότατο αυτό
πρόβλημα να μην το έχω αντιληφθεί μόνο εγώ.
Η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει τα δελτία ειδήσεων με παιδοψυχολόγους,
κοινωνιολόγους και κάθε ειδικότητα ικανή να φρενάρει αυτούς που έγιναν γονείς επειδή έτυχε. Όταν το παιδί μας αντιμετωπίζει μια περιπέτεια υγείας, είμαστε δίπλα του, και παράλληλα με τα φάρμακα του γιατρού, του παρέχουμε αγάπη, στοργή, και του δίνουμε κουράγιο πως σύντομα θα γίνει καλά για να χαρεί
την ξενοιασιά της ηλικίας του.
Οι ενήλικες έχουν χρέος να απαλύνουν κάθε δυσκολία της ζωής στα μάτια των

παιδιών. Στο κάτω-κάτω, ας αφήσουμε τον χρόνο να κυλήσει και αν αυτή η καταραμένη κρίση μείνει για πάντα, τα παιδιά μας θα συνειδητοποιήσουν από μόνα τους τι συμβαίνει, μιας και αυτά θα μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα.
Μπορούμε βέβαια να εξηγήσουμε κάποια πράγματα από τα πέντε έως τα δώδεκα χρόνια του, αρκεί να μην τα τρομάζουμε και τα κάνουμε να πετάγονται στον
ύπνο τους βλέποντας μάγισσες και δράκους, που τους αρπάζουν το ψωμί, και
πολλές φορές θέλουν να φάνε και αυτά τα ίδια! Με προβληματίζει αυτό το θέμα
αφάνταστα, γιατί τα μικρά παιδιά είναι η μόνη αγνή ομορφιά που μας έχει μείνει στον υλοπαγιδευμένο πλανήτη μας!
Στα πέτρινα χρόνια της δικής μας παιδικής ηλικίας, οι στερημένοι γονείς μας
έκαναν τα πάντα για να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν θα μας λείψει. Ήτανε τόσο πειστικοί που εμείς τους πιστεύαμε… Προστατέψτε λοιπόν με κάθε τρόπο τα ανήλικα από τους ανώριμους ενήλικες. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και η άλλη μορφή,
η πιο τραγική, που βιώνουν τα αγγελούδια της γης. Με ουρλιαχτά και ξυλοδαρμούς, και πάσης φύσεως βία, κάνουν ανεπανόρθωτη ζημιά στις ψυχούλες τους.
Και εμείς οι πολιτισμένοι πολίτες, ακούμε, βλέπουμε και σωπαίνουμε. Στην ουσία συνωμοτούμε και συγκαλύπτουμε αυτά τα εγκλήματα!...
Ψηφήστε λοιπόν νόμους, να τιμωρούνται οι ηθικοί αυτουργοί, αλλά και αυτοί
που ακούνε, βλέπουν και σωπαίνουν!...
Ναι, καλά τώρα, σιγά μη μ’ ακούσουνε…
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Διεθνής Ημέρα Μουσείων
ο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων [International Council of
Museums] ICOMOS, όπου είμαι μέλος του Ελληνικού
Τμήματος, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
Ο φετινός εορτασμός είχε ως θέμα την ενδιαφέρουσα εξίσωση:
Μουσεία [Μνήμη +Δημιουργικότητα] = Κοινωνική Αλλαγή
Το φετινό θέμα του εορτασμού, εξαιρετικά ενδιαφέρον, τυγχάνει να έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία για τη χώρα μας, η
οποία διέρχεται μια πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική
περίοδο, με σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής των πολιτών της. Η ΄΄Κοινωνική Αλλαγή΄΄ στην οποία
στόχευε ο φετινός εορτασμός αποτελεί μια νησίδα αισιοδοξίας
μέσα στον καθημερινό μαρασμό και τις αντίξοες συνθήκες που
επικρατούν. Αυτή τη νότα αισιοδοξίας οφείλουμε όλοι μας να
ενδυναμώσουμε, ο καθένας χωριστά αλλά και όλοι μαζί συλλογικά μέσα από φορείς, με δράσεις και εκδηλώσεις που
άπτονται του πολιτισμού.
Το Μουσείο μας έχει ήδη ενστερνισθεί αυτή τη δυναμική
και δεν βασίζεται μόνο στον πλούτο και την ιδιαίτερη αξία της
κληρονομιάς που διαφυλάσσει και εκθέτει, αλλά στηρίζεται στη
ζωντάνια των δράσεων που διοργανώνει και προβάλλει συνεχώς. Αποδέκτες των δράσεων είναι το κοινό, που σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα και την άοκνη προσπάθεια του
εμπνευστή του Μουσείου Μ. Φωτόπουλου, συμβάλλουν στην
ανανέωση και τον εμπλουτισμό των εκθεμάτων και βρίσκονται
σε συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με το κοινό. Ο συνδυασμός
μνήμης και δημιουργικότητας, δύο σημεία που έντονα προ-
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Συνταξιούχε πρέπει να
γνωρίζεις ότι εάν δεν
έχεις χρήματα για να
πάρεις το φάρμακο που
πρέπει, θα πεθάνεις
Το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
πρέπει να αλλάξει ονομασία
και να ονομαστεί Υπουργείο
Κοινωνικής Αναλγησίας γιατί η Τρόϊκα θέλει να πεθαίνουμε σαν τα σκυλιά.
Κάτω από τις συνεχείς και
αφόρητες πιέσεις της Τρόϊκας και ειδικότερα του κ.
Μόρς. Το Υπουργείο Υγείας
εφάρμοσε εσπευσμένα και
εν μία νυκτί τη συνταγογράφηση από τους ιατρούς του
ΕΟΠΥΥ, με βάση τη δραστική
ουσία. Το Υπουργείο Υγείας
έχει ορίσει τιμή αναφοράς
την οποία πληρώνει για το
φθηνότερο από τα γενόσημα.
Σε περίπτωση που ο ασθενής
επιλέξει το φθηνότερο φάρμακο επιβαρύνεται μόνο με
την συμμετοχή του στην τιμή
αναφοράς. Αν όμως επιλέξει
κάποιο άλλο το οποίο θα του
προτείνει ο γιατρός τότε θα
επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου
με τη διαφορά τιμής. Έτσι το
Υπουργείο Υγείας έχει καθορίσει το ποσό που πληρώνει
ο ΕΟΠΥΥ για κάθε κουτί φάρμακο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα επιλογής,
τόσο στον ασθενή όσο και
στον γιατρό.
Όλα αυτά φαντάζουν απολύτως αυτονόητα σε όλους
μας! Ο Τροϊκανός Μόρς όμως
έχει αντίθετη άποψη. Ο Μόρς
επιμένει σε ένα σύστημα το
οποίο δεν εφαρμόζεται σε
καμιά άλλη χώρα του κόσμου! Τι προτείνει, για να κυριολεκτούμε τι απαιτεί! Αποκλειστική αναγραφή μόνο
της δραστικής ουσίας και χορήγηση από τα φαρμακεία
μόνο του φθηνότερου γενόσημου, με παράλληλη ελεύθερη πτώση των τιμών. Με
απλά λόγια, όποιος είναι πιο
φθηνός αυτός θα πουλάει.
Για την ποιότητα του φαρμάκου αδιαφορούν πλήρως.
Βέβαια, οι κύριοι της Τρόϊκας, για το αν θα πεθαίνουν
οι Έλληνες σαν τα σκυλιά,
από τα ανώνυμα γενόσημα
που είναι άγνωστο που παρασκευάζονται, οπωσδήποτε
πρέπει να είναι χώρες του

τρίτου κόσμου (Κίνα – Ινδία
– Μπαγκλαντές) κ.λ.π. και
όπου αλλού αρκεί να είναι
πάμφθηνα. Για το Ελληνικό
επώνυμο και ποιοτικό γενόσημο που θα αφανιστεί, αφήνοντας πάνω από 20.000 εργαζόμενους στις φαρμακευτικές εταιρείες στο δρόμο,
ούτε κουβέντα. Η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν αντιστέκεται απλώς
υπακούει στις εντολές της
Τρόϊκα.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της
χώρας μας βλέποντας τα νέα
ήθη και έθιμα που προσπαθεί να επιβάλει ο κ. Μόρς αντιστέκονται, αλλά για δικούς
τους λόγους και όχι για την
συνταγογράφηση για τα γενόσημα = μη φάρμακο καθώς και για την δραστική ουσία του φαρμάκου.
Το Υπουργείο μπορούσε
επίσης να εφαρμόσει ότι γίνεται σήμερα στην Πορτογαλία η οποία βρίσκεται στην
ίδια οικονομική κατάσταση
με εμάς.
Στην Πορτογαλία από τον
Ιούνιο του 2009 όλα τα φάρμακα χορηγούνται δωρεάν
σε άτομα με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια ανέργους
και άλλες ειδικές κατηγορίες
του πληθυσμού που δεν
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην αγορά του
φαρμάκου που χρειάζονται.
Αντί όμως να εφαρμόσουμε
και στη χώρα το ίδιο σύστημα, τουλάχιστον στις οικονομικά ευπαθείς ομάδες, κάποιοι λεγόμενοι υπεύθυνοι
στήνουν στην κυριολεξία
στον τοίχο εκατομμύρια Έλληνες αδιαφορώντας για τη
ζωή τους. Εκτός και εάν οι
υπεύθυνοι ζουν σε άλλη χώρα και δεν βλέπουν σε ποια
τραγική κατάσταση έχουν
οδηγήσει την πατρίδα μας
και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τι θα εισπράττουν
από τις διάφορες επιτροπές
που συμμετέχουν.

Ο Εκδότης

βάλλονται από το Μουσείο μας, αποτελεί στοιχείο ανανέωσης
της κοινωνίας και εφαλτήριο κοινωνικής αλλαγής που όλοι σήμερα παρά ποτέ έχουμε ανάγκη.
Το διήμερο των εκδηλώσεων 18 και 19 Μαΐου, το Μουσείο
μας επισκέφθηκαν περισσότεροι από 1.000 πολίτες όλων των
ηλικιών. Άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι ανακάλεσαν
από τη μνήμη τους εικόνες και εμπειρίες από τις ΄΄παλιές
καλές εποχές΄΄ όπως τις χαρακτήριζαν, αλλά και νέοι που
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκθέματα και για τη τεχνολογία παλαιοτέρων εποχών. Ακόμη και μικρά παιδιά με
τους γονείς τους επισκέφθηκαν το Μουσείο μας γνωρίζοντας
τα παλαιά τρένα. Τις χαρούμενες φωνές τους και τις συνεχόμενες ερωτήσεις τόσο προς τους γονείς τους όσο και προς
εμάς που είχαμε αναλάβει το έργο της ξενάγησης, τις κάλυπτε
το συνεχές άκουσμα από το κουδουνάκι εκκίνησης που βρίσκεται στο δάπεδο του θαλάμου οδήγησης του βαγονιού που
εκτίθεται μονίμως εντός του Μουσείου, που τόσο πολύ άρεσε
στους μικρούς φίλους που ευχαριστούντο κάνοντάς το να ηχεί.
Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και αυτό καταγράφηκε όχι μόνο
από τα εύσημα που αποκομίσαμε, αλλά και από τις πληροφορίες που ζητούσαν οι επισκέπτες για τα εκθέματα, το πώς μπορούν σχολεία να το επισκεφθούν, και ακόμη μεγάλο
ενδιαφέρον έδειξαν για την αγορά αντικειμένων που υπάρχουν
στο εκθετήριο. Ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί άμεσα ώστε
να αποτελέσει πηγή εσόδων, που τόσο έχει ανάγκη η εύρυθμη
και συνεχής λειτουργία του Μουσείου μας. Τέλος το ενδιαφέρον των επισκεπτών εστιάστηκε στο αρχειακό φωτογραφικό
υλικό που ήταν αναρτημένο εκατέρωθεν της εισόδου του Μου-

σείου, παρέχοντας μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και των εργαζομένων σε αυτούς,
αλλά και στο τραμ της παραλίας και του Περάματος, καθώς και
στα πράσινα λεωφορεία που αποτελούν παρελθόν και γλυκιά
ανάμνηση από τους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία επισκέπτες έφευγαν με αναμνήσεις αλλά και με
μια πίκρα που διακρινόταν στο βλέμμα τους κοιτάζοντάς τους,
για τις χαμένες αυτές ωραίες και αξέχαστες διαδρομές με τα
μέσα αυτά. Όλοι είχαν κάποια εμπειρία ή περιστατικό να μας
διηγηθούν από τα νεανικά τους χρόνια με τα μέσα αυτά. Επίσης
ο συρμός που ήταν σταθμευμένος στην Τρίτη τροχιά τράβηξε το
ενδιαφέρον όλων, ακόμη και τουριστών που τον περιεργάζονταν με ιδιαίτερη επιμονή θαυμάζοντας τον ξύλινο αυτό συρμό.
Θεωρώ ότι οι δύο αυτές ημέρες, παρά την κούραση, θα μας
μείνουν αξέχαστες και μας ενθάρρυναν να συνεχίσουμε με τον
ίδιο ζήλο για την μετέπειτα πορεία του Μουσείου μας.
Κλείνοντας θέλω να απευθύνω ένα θερμό ευχαριστώ στον
εμπνευστή, ιδρυτή και άοκνο εργάτη αυτού του Μουσείου που
με το ζήλο του, την επιμονή του και την υπομονή του έχουμε
σήμερα αυτό το κόσμημα στο χώρο των αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην πρωτεύουσα. Με την ενεργή βοήθεια και
άλλων συναδέλφων θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμη
δημιουργώντας ένα περιβάλλον πολιτισμού και αναμνήσεων
για όλους τους πολίτες της πρωτεύουσας.

Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑN ΝΕΟ ΘΡΑΚΙΩΤΗ ΔΑΣΚΑΛΟ

τα συμπεράσματα δικά σας...
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι γνωστό σε όλους πως το κράτος μας κάνει εδώ και
χρόνια τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη μας πατρίδα.
Για να το επιτύχει αυτό έχει επιλέξει την οδό της οικονομικής μας εξαθλίωσης και παράλληλα της ψυχολογικής και
ηθικής. Κάνει δηλαδή τα πάντα, για να μην κάνει τίποτα.
Την ίδια ώρα λοιπόν, που στην ίδια χώρα οι περισσότεροι
απογυμνώνονται οικονομικά (χάνοντας όλο και περισσότερα
στηρίγματα), σε κάποιους άλλους χαρίζονται απλόχερα (με
σχετική αμοιβαιότητα πάντα) χρηματικά πακέτα διόλου ευκαταφρόνητα την σήμερον ημέρα.
Τώρα πολύ εύλογα θα αναρωτιέστε, ποιοι μπορεί να είναι
αυτοί που καρπώνονται αυτά τα απλόχερα χαρισμένα δώρα.
Κοιτάζοντας όμως κανείς για λίγο πια το δέντρο και όχι το
δάκτυλο,τότε χωρίς μεγάλη δυσκολία ξεκινά να αναζητά τον
χρηματοδότη και όχι τον παραλήπτη.
Συνάδελφοι! Μπορεί για κάποιους από εσάς να είναι πολύ σημαντικό, το ποιά παράταξη θα κερδίσει τις εκλογές ή το
ποιος συνάδελφος θα μας αντιπροσωπεύσει στα εκπαιδευτικά συμβούλια. Για μένα όμως σημαντικότερο όλων αυτών είναι το κάτω από ποια σημαία θα ξυπνήσει αύριο η οικογένειά
μου και κάτω από ποια σημαία θα αναπαύονται οι παππούδες
μου.
Κύριοι και κυρίες, κατάγομαι από την Θράκη, από την πόλη της
Κομοτηνής. Εκεί από την 14 Μαΐου του 1920 τιμούμε και
γιορτάζουμε κάθε χρόνο την απελευθέρωσή μας από τον
τουρκικό ζυγό. Ξέρετε, μετά από τα παρακάτω, δεν θα ‘ναι
υπερβολή να δηλώσω πως ακόμη και μέχρι σήμερα, το έτος
2012, ο τόπος μου διέπεται από κάποιας μορφής τουρκοκρατία.
Η Θράκη κατοικείται σήμερα από περίπου 350.000 ανθρώπους, Έλληνες, πολίτες. Γύρω στους 120.000 από αυτούς
είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Αυτοί λοιπόν αποτελούν
και τη γνωστή ελληνική μουσουλμανική μειονότητα. Οι 60.000
από τους 120.000 είναι οι τουρκοφανείς (κοινωνική ομάδα
που διασπάται σε αρκετές μικτότερες υποομάδες). Γύρω
στους 20.000 είναι οι Ρομά και 40.000 είναι οι Πομάκοι.
Εδώ και πολλές δεκαετίες η τουρκική αλυτρωτική πολιτική, με την κρατική ανοχή-προδοσία, στα πλαίσια μιας ανύπαρκτης (κυρίως από την απέναντι πλευρά) ελληνοτουρκικής
φιλίας, θέτει τις βάσεις και σπέρνει τους σπόρους της πολύ
μεθοδικά, έτσι ώστε την στιγμή του θέρους να μαζέψει ευκολότερα πολύ περισσότερους καρπούς.
Έτσι λοιπόν ακόμα και η πιο καλόβουλη προσπάθεια ερμηνείας των κινήσεων της Τουρκίας στη Θράκη, είναι αδύνατον και ουτοπικό να μην καταλήξει στις προ πολλών ετών μελετημένες και σταδιακά υλοποιημένες και υλοποιούμενες
βλέψεις των γειτόνων.
Το σχέδιο έχει ως εξής. Τουρκοποίηση του συνόλου του
μουσουλμανικού πληθυσμού, δημιουργία θρακικού ζητήματος (καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως του αυτοπροσδιορισμού), αίτημα για συνδιοίκηση, ανεξαρτητοποίηση
και τελικά προσάρτηση. Και όλα αυτά, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, μόνο με την χρήση δημοψηφισμάτων.
Ποιο είναι λοιπόν το μέσο για να επιτευχτεί το σχέδιο; Η
μη τουρκοφανής μουσουλμανική μειονότητα, η οποία ανέκαθεν και συστηματικά κακοποιείται από σύσσωμο το ελληνικό
κράτος και αντιμετωπίζεται σαν κάτι ξένο, προβληματικό και
εχθρικό.
Η λυσσαλέα και απρόσκοπτη γειτονική προπαγάνδα για
την εμφύτευση τουρκικής συνείδησης στη μειονότητα και η
παράλληλη και συστηματική αδιαφορία-κακοποίηση-προδοσία από μέρους της ελληνικής πολιτείας, σπρώχνουν όλο και
πιο επικίνδυνα κοντά τη μειονότητα στην αγκαλιά της «μητέρας» Τουρκίας.
Επειδή είμαι λοιπόν και του επαγγέλματος γνωρίζω πως τα
παραδείγματα είναι αυτά που μένουν. Παραπάνω μίλησα για

χαρισμένα πακέτα χρημάτων από κάποιους σε κάποιους άλλους και μάλιστα σας προκάλεσα να αναζητήσετε τον πομπό
και όχι τον δέκτη.
500 ευρώ μηνιαίως είναι το ποσό που παρέχει ο ζάπλουτος Τούρκος επιχειρηματίας Ομάρ Μπαμπά για κάθε παιδί
που εγκαταλείπει το ελληνικό σχολείο για να φοιτήσει σε
ιδιωτικό μουσουλμανικό ιεροσπουδαστήριο, χάριν της ορθότερης εκμάθησης του Ισλάμ κάτω από τη σκέπη βέβαια της
τουρκικής κυβέρνησης.
1000 ευρώ ετησίως για κάθε κεφάλι ανήλικου κοριτσιού
που θα φορά την παραδοσιακή τούρκικη μαντίλα (η οποία θεωρείται χρόνια τώρα παρωχημένη στην γείτονα) παρέχει άτυπα το τουρκικό προξενείο.
Το πομακόπουλο που ουδεμία σχέση έχει με την τούρκικη κουλτούρα και γλώσσα καλείται να μάθει δίχως άλλη επιλογή τρείς άγνωστες προς αυτό γλώσσες, από την πρώτη κιόλας δημοτικού. Και αυτό γιατί η ελληνική πολιτεία δείχνει να
μην αναγνωρίζει το πομάκικο κομμάτι της μουσουλμανικής
μειονότητας και με τη βία σπρώχνει το μικρό παιδί στην σύγχυση, στην αμάθεια και έπειτα στην τουρκοποίηση καθώς μέσα στα μειονοτικά σχολεία οι γλώσσες που διδάσκονται είναι
τα τούρκικα, τα αραβικά και τα ελληνικά (καμία αναφορά στα
πομάκικα).
Εδώ και χρόνια προσφέρονται δωρεάν δορυφορικά πιάτα
(συνδεδεμένα άμεσα με τα τούρκικα ραδιοτηλεοπτικά μέσα)
κυρίως στα ορεινά χωριά της Θράκης (πομακοχώρια) όπου
μέχρι σήμερα το σήμα των ελληνικών δικτύων δεν έχει φτάσει ή είναι ανεπαρκές.
Στο κέντρο της Κομοτηνής εδώ και κάποια χρόνια δεσπόζει, κάτω από τη σκέπη ενός νεόκτιστου και πολυτελούς κτηρίου, η μεγαλοπρεπής τούρκικη τράπεζα Ζιράατ Μπανκ η
οποία δανείζει, επιλεκτικά σε μουσουλμάνους αλλά και συλλόγους που φωνάζουν ότι είναι τούρκικοι, με χαμηλά επιτόκια 3% ενώ οι ελληνικές με 14%. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο
χριστιανός να πουλά και ο μουσουλμάνος (η τράπεζα στην
ουσία) να αγοράζει γη.
Ο εγκληματικός (όχι μόνο για τη Θράκη) Καλλικράτης μετέτρεψε τους δήμους της Κομοτηνής σε τέσσερεις, με αποτέλεσμα να μην ισχύει πλέον η κοινωνική ισορροπία στους
πληθυσμούς των νέων δήμων και έτσι δυο από τους τέσσερεις δήμους να έχουν για άρχοντα μουσουλμάνο, εκλεκτό εννοείται του τουρκικού προξενείου και έτοιμο να λειτουργήσει
προς όφελος του.
Η επίσης εγκληματική κομματική λίστα έφερε επικίνδυνα
αποτελέσματα στην περιοχή. Τα κόμματα που είχαν αξιώσεις
στην περιοχή είχαν ως πρώτο όνομα στη λίστα μουσουλμάνο
(εκλεκτό του προξενείου) με αποτέλεσμα δύο από τους τρείς
βο«υ»λευτές του νομού Ροδόπης να είναι τελικά από τους
παραπάνω «εκλεκτούς».
Όπως φαίνεται τα παραδείγματα είναι πολλά και τα συναντά κανείς καθημερινά και σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας της Θράκης.
Το ζήτημα είναι ότι εφόσον το επίσημο κράτος εδώ και δεκαετίες κάνει τα πάντα για να μην κάνει τίποτα, ο κλήρος πέφτει μόνο σε εμάς τους πολίτες. Εύλογα θα διερωτάται κανείς
τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει. Το λιγότερο αλλά συνάμα σημαντικότατο που μπορεί να κάνει κάποιος από εδώ είναι αρχικά να ενημερωθεί για το ζήτημα και έπειτα να μεταλαμπαδεύσει το ζήτημα ως «ιεραπόστολος» και να το γνωστοποιήσει σε όσο το δυνατό περισσότερους συμπολίτες μας.
Στόχος δεν είναι η ελληνοποίηση των Πομάκων. Στόχος
είναι η συνειδησιακή τους αφύπνιση. Όταν ο Πομάκος νιώσει
Πομάκος τότε αυτόματα θα νιώσει και θα είναι Έλληνας!
Για περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα επισκεφθείτε την σελίδα των Πομάκων http://zagalisa.gr/
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Νικόλαος Σκουλαριώτης

ΠΟΙΗΣΗ

Ονειρεύομαι
Δεν με νειάζει πόσους νόμους θα θεσπίσετε
αφού ερήμην του Λαού θα τους ψηφίσετε.
Δεν με νειάζει όσους φόρους κι αν θα βάλλετε
δεν διαθέτω ούτε ευρώ ας με συλλάβετε.
Δεν με νειάζει στα κελιά σας να με κλείσετε
κι’ απτο μίσος σασς τα φώτα τους να σβήσετε.
Δεν με νειάζει η ποινή που επιβάλλεται
αφού μεσ’ απτο μυαλό μου δεν θα βγάλετε
την ιδέα μου ποτέ να μη σας σέβομαι
γιατί λέτε δεν μπορώ να ονειρεύομαι.
Δεν με νειάζει με αλυσίδες κι’αν με δέσετε
το μυαλό μου να δεθεί δεν θα μπορέσετε
και δεμένος με τη σκέψη θα πορεύομαι
δίχως όρους θα μπορώ να ονειρεύομαι.
Θα ονειρεύομαι εδέμ και παραδείσους
κι’ ότι χάθηκαν οι κήρυκες του μίσους
απ’ τον κόσμο ότι λείπουν τα κανόνια
και γεμίσαν οι φωλιές με χελιδόνια.
Θα ονειρεύομαι παγκόσμια Ειρήνη
κι’ οι Λαοί θα ζούνε μέσα στη γαλήνη
απ’ την πείνα τα παιδιά δεν θα πεθαίνουν
στα σχολιά πιο είναι δίκιο θα μαθένουν.
Θα ονειρεύομαι σε τούτη την πατρίδα
πως ξανάρθε στις καρδιές μας η ελπίδα
Τα παιδιά τώρα ανέμελα θα τρέχουν
θ’ αγαπιούνται όποιο χρώμα και αν έχουν
θα ονειρεύομαι πως έγινε ένα θαύμα
και γιατρεύτηκε της τρόικας το τραύμα
κι’ όλοι ξένιαστοι με μια φωνή θα πούμε
σε τι όμορφη Ελλάδα τώρα ζούμε.
Ανδρέας Λ. Τσικνάκος
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Μη χειρότερα!!!
(Ο Ελληνικός ουρανός αίθριος, εστί! Η
Ελλάς παντοίους καρπούς εκφέρει και μέταλλα χρήσιμα τοις ανθρώπεις, λίθους δε
τιμίους έξωθεν εισάγει γέμει δε πεδίων
δρυμών και ποταμών.)
(Από ανάγνωσμα αρχαίων Ελληνικών
στο παληό Γυμνάσιο)
Αυτή η χώρα, αυτή η Ελλάδα, αυτός ο
παράδεισος, πως έγινε έτσι;
Πως κατάντησαν την πατρίδα μας οι
“τυχάρπαστοι” οι από εδώ κι από ‘κει;
Ποιος μπορεί να δώσει μια αξιόπιστη
απάντηση για το θέμα αυτό;
Το θέμα που τσουρουφλίζει, που κατακαίει
ξηρά και χλωρά;
Ο καθαρός ουρανός έγινε σκούρο μαύρο
σύννεφο.
Πολλά ποτάμια βούρκος και αρρώστιες.
Χάλια, στάχτη και μπούρμπερη.
Από καρπούς ερήμωσε η χώρα. Η καλλιέργεια
δέντρων και φυτών έγινε ασύμφορη από
πολλούς παράγοντες για τους καλλιεργητές
“ΜΑΣ”.
Ότι παρήγαγαν ήταν αποκλειστικά κέρδος
για τους εμπόρους.
Εγκατάλειψη συνεπώς στην καλλιέργεια της
γης.
Τα δάση που φιλτράρουν την ατμόσφαιρα για
καθαρόν αέρα που αναπνέουμε
κατακαίγονται.
Μεταλλευτικές εταιρίες ξεφύτρωσαν σαν τα
μανιτάρια, για να εκμεταλλευτούν τα πάντα
ασύστολα.
Σήμερα, πάμε από το ένα κακό στο χειρότερο.
Που πάμε; που μας πάνε; Τι θα γίνουμε;
Τι κατάντια άνθρωποί μου. Και εμείς, εμείς ο
ΛΑΟΣ τι κάνουμε;
Τι θα κάνουμε; ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ;
Που θα φτάσει η ύπουλη καταστροφική
πολιτική;
Μπορεί να δώσει καθαρή απάντηση κανείς;
Ο λαός θα δώσει κάποιαν απάντηση;
Θα πάρουμε ως ΛΑΟΣ τη τύχη στα χέρια μας;
……Θα βρίσκαμε στην τότε Ε.Ο.Κ. τρακόσια
εκατομμύρια πελάτες.
Πελάτες για τα προϊόντα που θα
παραγάγουμε. ΤΩΡΑ;
Τώρα θα το ξανά-πω και θα το ξαναγράψω.
Προτεκτοράτο γίναμε, μας φέρνουνε αχλάδια
Χιλής μα και Αργεντινής, Αιγύπτου
πορτοκάλια.
Τα ακτινίδια σωρό παράγει η Κατερίνη
Νέας Ζηλανδίας κουβαλούν στο τέλος τι θα
γίνει.
Πως μας κατάντησαν!!! Πως καταντήσαμε
Καημένη Ελλάδα, καημένη ΠΑΤΡΙΔΑ. (μη
χειρότερα).
Κολλινιάτης Παναγιώτης
Συν/χος Η.Σ.Α.Π.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤHN ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΥΤΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε άλλες
θυσίες από τους Έλληνες»
Φρανσουά Ολάντ, 19 Φεβρουαρίου 2013

Αλήθεια έπρεπε να το πει ο Γάλλος Πρόεδρος αυτό
και δεν το έχουν αντιληφθεί ούτε η πολιτειακή ούτε η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου;

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα που έχει 4 εκατομμύρια κατοίκους να ζουν κάτω από τα όρια της
φτώχειας;

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα που έχει ενάμιση εκατομμύριο ανέργους;

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα που το 60% των
νέων είναι άνεργοι;

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα που σε 400.000

Ημερίδα για ενημέρωση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας πραγματοποίησε στις 23
ΗΜαΐου
στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ημερίδα με θέματα:
❱ Συνταξιούχοι: Το σήμερα και το αύριο
❱ Διαπιστώσεις - Προοπτικές – Προτάσεις
Εισηγητές ήταν ο Καθηγητής κ. Σάββας Ρομπόλης
ο Νομικός Σύμβουλος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Λουκάς Αποστολίδης
ο Δημοσιογράφος κ. Χρήστος Μέγας
και με συντονιστή το δημοσιογράφο κ. Νίκο Υποφάντη. Ήταν μία άκρως ενημερωτική και κατατοπιστική συζήτηση για το που πάει η όλη οικονομική κατάσταση, η οποία
πλήττει κυρίως τους ανήμπορους να αντιδράσουν συνταξιούχους, τι προοπτικές υπάρ-

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ Ευθύμιου Ρουσιά
στην Εφημερίδα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

νοικοκυριά δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος;

Ποια είναι η θέση του συνταξιούχου σήμερα μετά την λαίλαπα των μνημονίων

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχει
Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη;

Σήμερα ο Συνταξιούχος έχει γίνει ο σάκος
του μποξ, πάνω στον οποίο οι ερασιτέχνες
μποξέρ της εξουσίας κάνουν εκπαίδευση. Τα
μέτρα που εφαρμόζουν τα τελευταία τέσσερα
χρόνια οι κυβερνώντες έχουν φτάσει τον συνταξιούχο στο έσχατο σημείο, δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια και το μόνο που του απομένει είναι ο φυσικός θάνατος.
Τα μέτρα που έφεραν τα μνημόνια δεν
έχουν προηγούμενο. Άγριο ψαλίδι στις συντάξεις, ακόμη και σε αυτές τις πενιχρές συντάξεις του ΟΓΑ, μείωση ή σχεδόν κατάργηση
των δαπανών για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, αύξηση των τιμολογίων ΔΕΗ και των ΔΕΚΟ, μία νέα φοροκαταιγίδα που έχει καταργήσει τελείως το αφορολόγητο. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πο-

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα και δεν έχουν
αντιληφθεί ότι με τα τρία μνημόνια το μόνο που πέτυχαν είναι η εξαθλίωση μισθωτών και συνταξιούχων;

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα που έχουν γίνει
χιλιάδες αυτοκτονίες λόγω των δυσβάσταχτων οικονομικών μέτρων;

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα όπου χιλιάδες
επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο;

Αλήθεια δεν ζουν σε αυτή τη χώρα όπου υπάρχουν
χιλιάδες άστεγοι;
Έλεος πια κύριοι κυβερνώντες και Τροϊκανοί. Σταματήστε να κάνετε πειράματα στου κασίδη το κεφάλι. Αποδειχτήκατε ανίκανοι με τα μνημόνιά σας, που όπως αποδείχθηκε δεν απέδωσαν και ούτε πρόκειται να αποδώσουν. Και πως μπορεί να αποδώσουν, αν για παράδειγμα σας αναφέρουμε ότι με την αύξηση του πετρελαίου
θέρμανσης και τη βενζίνη στα ύψη, τι πετύχατε; Μια τρύπα στο νερό! Και αφού ο κόσμος δεν βάζει πετρέλαιο και
δεν κινείται, φυσικό ήταν να βουλιάζει το κράτος στις εισπράξεις του από τους ειδικούς φόρους και το Φ.Π.Α.
και ακόμη να κατατίθενται σωρηδόν οι πινακίδες κυκλοφορίας!
Το μόνο που πετύχατε ήταν μην κυκλοφορεί το χρήμα, με καταστροφικές συνέπειες σε εκατοντάδες επαγγέλματα και την ανεργία στα ύψη!
Κύριοι της Κυβέρνησης μπορεί να έχετε πολλά πτυχία και ντοκτορά και πολύ καλά κάνετε και τα έχετε κρεμάσει στα γραφεία σας, στην πράξη όμως έχετε αποτύχει οικτρά. Να τα βράσουμε κύριοι τεχνοκράτες και οικονομολόγοι της Τρόικας και του Υπουργείου Οικονομικών τα πτυχία σας, όταν δεν βλέπετε πέρα από τη μύτη
σας και χρειάστηκε να έρθει ο Γάλλος Πρόεδρος για να
διαπιστώσει την οικονομική καταστροφή που συντελείται στη χώρα μας. Ως εδώ και μη παρέκει. Πάψτε επιτέλους να σχεδιάζετε επί χάρτου, οδηγώντας εσείς οι ίδιοι την Ελλάδα μας συνειδητά στην καταστροφή! Βγείτε
επιτέλους από τα γυάλινα κλουβιά σας, διώχτε τους παρατρεχάμενους κολλητούς σας γυμνοσάλιαγκες και
βγείτε έξω στους δρόμους, δείτε, αφουγκραστείτε και
μετά αποφασίστε πριν είναι αργά.
Ρουσιάς Ευθύμιος

χουν για έξοδο από την κρίση και ποια πρέπει να είναι η στάση των συνταξιούχων απέναντι σε όλη αυτήν την κατάσταση.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων με παρεμβάσεις, με ερωτήσεις και με σχόλια. Το αρνητικό όμως στην όλη υπόθεση ήταν ότι η προσέλευση δεν ήταν αυτή που έπρεπε και αυτό πρέπει να προβληματίζει το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας. Πρέπει να βρεθεί το αίτιο της απαξίωσης που υπάρχει σήμερα και το οποίο εκμεταλλεύονται οι κυβερνώντες σε αυτή τη χώρα, ντόπιοι και ξένοι, και μας έχουν κάνει υποχείρια τους.
Είναι καιρός πλέον να αφυπνιστούμε εάν θέλουμε έστω και την τελευταία στιγμή να
περισώσουμε κάτι από αυτά που αποκτήσαμε με αγώνες 30 και 40 χρόνων σκληρής εργασίας και να αφήσουμε μια παρακαταθήκη για τα παιδιά μας ότι δεν πέσαμε αμαχητί,
πολεμήσαμε αλλά ο αγώνας ήταν άνισος.

λύ τον ανήμπορο να αντιδράσει συνταξιούχο.
Και όλα αυτά όπως μας λένε οι εκάστοτε κυβερνώντες γίνονται στο όνομα της σωτηρίας
της πατρίδας μας.
Όπως όμως βαδίζουν στο τέλος και να σωθεί η πατρίδα, δεν θα υπάρχουν κάτοικοι εν
ζωή για να κατοικήσουν τη χώρα αυτή γιατί οι
μεν εργαζόμενοι νέοι θα έχουν μεταναστεύσει
σε άλλες χώρες προς ανεύρεση εργασίας, οι
δε συνταξιούχοι θα έχουν πεθάνει είτε από την
πείνα είτε από τις ασθένειες, σωματικές και
ψυχικές, που προκαλεί αυτή η νοσηρή κατάσταση. Δεν πρέπει όμως να τους κάνουμε τη
χάρη, πρέπει οι συνταξιούχοι να αφυπνιστούν
και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μεν απόμαχοι της εργασίας, όχι όμως απόμαχοι της
ζωής και να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν

αυτά που τους αναλογούν. Οι Συνταξιούχοι δεν
πρέπει και δεν να είναι οι φτωχοί συγγενείς
αλλά οι ισότιμοι πολίτες αυτής της χώρας, με τα
ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Αυτό θα γίνει όταν ο Συνταξιούχος βγει από
το λήθαργο που σκόπιμα τον έχουν ρίξει οι κυβερνώντες και τα κρατικοδίαιτα τηλεοπτικά κανάλια και αγωνιστεί μαζί με τους εκπροσώπους του συνδικαλιστές, έχοντας πάντα στο
μυαλό του τη λαϊκή παροιμία «εάν δεν κλάψει
το παιδί η μάνα δεν θα του δώσει να φάει». Τότε και μόνο θα καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι
οι συνταξιούχοι δεν είναι για το περιθώριο αλλά είναι μία κοινωνική ομάδα που έχει προσφέρει πολλά σε αυτόν τον τόπο και χρειάζεται θετική αντιμετώπιση των προβλημάτων
τους.

Μπορεί σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα να πείσει για τις προθέσεις του και τι πρέπει να γίνει για το μέλλον
Το Συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας έχει χάσει το
μπούσουλά του, έχει χάσει την πυξίδα του και άγεται και φέρεται ανάλογα όπως φυσάει ο άνεμος και ανάλογα με το ποιο
κόμμα είναι στην εξουσία.
Έχει ξεχάσει ποιος είναι ο προορισμός και ποιες οι αρμοδιότητες και τι πρέπει να πρεσβεύει. Ειδικά τα τελευταία 30
χρόνια όταν μιλάμε για συνδικαλιστικά κινήματα εννοούμε τις
συμβιβασμένες ηγεσίες που έχουν ταυτιστεί και συμβαδίζουν
με την εκάστοτε εξουσία κάνοντας συνδιοίκηση, απαλλαγμένοι
από την εργασία. Ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο παρά για αυτά που ετάχθησαν, δηλαδή να προασπίζουν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι μεν κεφαλές των συνδικαλιστικών κινημάτων να καταλαμβάνουν κυβερνητικούς θώκους,οι δε εργαζόμενοι να αισθάνονται αηδία
και περιφρόνηση και αυτό το βλέπουμε καθημερινά.

Όταν σε μία χώρα που έχουν μειωθεί κατά 50% και πλέον
οι μισθοί και οι συντάξεις, υπάρχουν 1.500.000 άνεργοι, υπάρχουν 500.000 σπίτια χωρίς κανέναν εργαζόμενο, υπάρχει άγρια
φορολογία, υπάρχουν αυξήσεις σε ΔΕΗ-ΔΕΚΟ, δεν υπάρχει
φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και στις απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις η συμμετοχή είναι μηδενική και δεν προβληματίζει καθόλου τις συμβιβασμένες ηγεσίες του συνδικαλισμού, τι άλλο περιμένουμε να δούμε. Στην
ερώτηση εάν το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να πείσει σήμερα, δεν είναι εύκολη η απάντηση. Μπορεί όμως να γίνει και
για να γίνει χρειάζονται να γίνουν πολλά.
Πρώτο και απαραίτητο είναι οι συνδικαλιστές να έχουν την
ιδιότητα του εργαζόμενου και όχι του εργατοπατέρα, να έχουν
αφήσει εκτός συνδικαλισμού την κομματική και πολιτική ταυτότητα και να μην αποβλέπουν να θερίσουν καρπούς από τον

Δεν ζητούμε ελεημοσύνη
Κύριε Πρόεδρε,
Στα σχέδιο του Καταστατικού της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
που μας αποστείλατε για μελέτη πέραν των
όποιων μικρών ενστάσεων που έχουμε, τις
οποίες έχουμε επισημάνει και θα τοποθετηθούμε πάνω σ’ αυτές όταν λάβουμε το τελικό
σχέδιο του Καταστατικού.
Υπάρχει για το Σωματείο μας το καίριο θέμα
συμμετοχής που δεν αναφέρεται στο άρθρο 2
του Καταστατικού που πρέπει να αναφέρει ποιες Ομοσπονδίες και Σωματεία μπορούν να συμμετέχουν στη Συνομοσπονδία. Υπάρχει μία παράγραφος στο άρθρο 39 με την οποία μας κάνετε τη χάρη και δεν μας διαγράψατε.
Αγαπητέ Πρόεδρε, το Σωματείο μας έχει γερά ποδάρια και μπορεί να πορευτεί κόντρα σε
όλες τις συνθήκες και καιρούς, δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε δικαιοσύνη και ζητάμε στο άρθρο 2 του Καταστατικού να υπάρχει και μάλιστα
τιμής ένεκεν η πρώτη παράγραφος που να λέει
ότι μέλη της Συνομοσπονδίας είναι τα Ιδρυτικά
Σωματεία ασχέτως μελών.
Αγαπητέ Πρόεδρε, εάν στον ελλαδικό χώρο
υπήρχε ομοειδές Σωματείο σταθερής Τροχιάς
στις Αστικές Συγκοινωνίες, θα κάναμε Ομοσπονδία, αυτό θα γίνει μόνον όταν συνταξιοδοτηθούν εργαζόμενοι από το Μετρό και το Τραμ
και κάνουν πρωτοβάθμια Σωματεία. Μέχρι τότε
εάν το θέλει η Α.Γ.Σ.Σ.Ε ζητάμε και θέλουμε να

παραμείνουμε μέλος της Ομοσπονδίας ισότιμο
με τα άλλα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες.
Περιμένουμε την απάντηση της Συνομοσπονδίας για να καθορίσουμε και εμείς την πορεία μας.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας

συνδικαλισμό. Να γίνει ριζική ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος πάνω σε νέες βάσεις να προωθηθούν νέοι
άνθρωποι με νέες ιδέες και οράματα, χωρίς καμία εξάρτηση
πολιτική και κομματική. Τότε μόνο το συνδικαλιστικό κίνημα
της χώρας μας θα πείσει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να είναι εις θέση να προβάλλει και να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα εργαζομένων και συνταξιούχων.
Όλα αυτά θα γίνουν μέσα από τις γραμμές και τα προγράμματα των συνδικαλιστικών μας φορέων, τους οποίους όμως θα
επιλέξουμε εμείς και μόνο εμείς. Ενωμένοι, από τη μία πλευρά το υγιές πλέον συνδικαλιστικό κίνημα και από την άλλη εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα κάνουμε το καθήκον μας που
έχουμε απέναντι στην κοινωνία και να αφήσουμε μια παρακαταθήκη για τα παιδιά μας. Είναι υποχρέωση όλων μας.

Χαιρόμαστε
για την αντιμετώπιση
Εις απάντηση του υπ’ αριθμόν 553 εγγράφου
σας που μας εστάλη στις 27-5-2013 θέλουμε να
σημειώσουμε τα εξής.
Το Σωματείο μας αν και μικρό σε σύγκριση
με τις μεγάλες Ομοσπονδίες και τα άλλα μεγάλα Σωματεία που απαρτίζουν την Α.Γ.Σ.Σ.Ε., από
την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η Συνομοσπονδία ήταν δίπλα της και συμπαραστάτης της σε
όλα τα ζητήματα που είχαν ανακύψει. Το ίδιο
κάνει και σήμερα, στηρίζει ανεπιφύλακτα τη νέα
Διοίκηση της Συνομοσπονδίας με μία και μόνο
προϋπόθεση, να μας θεωρεί ισότιμα μέλη της
Συνομοσπονδίας.
Έτσι και σήμερα το Σωματείο μας χαιρετίζει
την ενέργειά σας για να ακούγεται η φωνή των
συνταξιούχων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Καταθέτει όμως μια επιφύλαξη για τον τίτλο της
εφημερίδας που πρόκειται να εκδοθεί «Ο Ενεργός Πολίτης». Είναι κατά την άποψη μας ένας
αόριστος τίτλος και δεν υποδηλώνει ότι πρόκειται για έντυπο που εκδίδουν οι Συνταξιούχοι.
Μπορούσε να έχει έναν άλλο τίτλο που να προβάλλει περισσότερο τη Συνομοσπονδία μας.
Χρειάζεται λίγη μελέτη και απόφαση.
Το Σωματείο μας είναι στη διάθεσή σας για

να συζητήσουμε το θέμα αυτό ή και όποιο θέμα παρουσιαστεί στο μέλλον.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσα
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Από το ΠΟΝΤΙΚΙ

Μπομπ Τράα
Επιτετραμμένος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα

Του Κ. Μητρόπουλου

Από το ΠΟΝΤΙΚΙ

Γερμανογάλλοι ψεύτες!
Διεφθαρμένος ο Νότος, λένε εν χορώ οι... αδιάφθοροι και τα ΜΜΕ τους

Από το ΠΟΝΤΙΚΙ

Του Ιωάννου

Οι Εργαζόμενοι και οι Συνταξιούχοι της Ελλάδας θα τον θυμούνται για πάντα γιατί
είναι αυτός που εισηγήθηκε τη μείωση του
κατώτατου μισθού, την κατάργηση του 13ου
και 14ου μισθού, την κατάργηση επιδομάτων
γάμου και των τριετιών και τη συνταξιοδότηση των Ελλήνων στα 67 ενώ ο ίδιος θα
συνταξιοδοτηθεί στα 55.
Αυτοί μας κυβερνούν

8

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

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥ
την Αθήνα σήμερα 18 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ η ετήσια, Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ κ. Ευθύμιος Ρουσιάς
χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της
Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Ευάγγελο Χειμώνα για την έναρξη της Συνέλευσης.
Ως γραμματέας της Συνέλευσης προτάθηκε η κα. Αναστασία Μαμάη.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μετά τη διαπίστωση απαρτίας –παρευρέθηκαν 470 μέλη- χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και πρότεινε την τήρηση 1΄΄ λεπτού σιγής στη μνήμη των συναδέλφων που απεβίωσαν.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προσφώνησε και κάλεσε στο βήμα τους
κ.κ.
Μουλινό Ν. – Πρόεδρο ΑΓΣΣΕ
Βογιατζή Π. – Γραμματέα ΑΓΣΣΕ
Μανάσκο Αθ. – Τεχνικό Σύμβουλο Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Αποστολίδη Λ. – Νομικός Σύμβουλος Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Σταθούση Β. – Πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Σ

Τριανταφύλλου Τρ. – Γραμματέας Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Οι ανωτέρω τοποθετήθηκαν στα προβλήματα που απασχολούν λόγω
της οικονομικής κρίσης συνταξιούχους και εργαζόμενους. Παρότρυναν
επίσης τη συνέχιση των προσπαθειών που γίνονται με πνεύμα αγωνιστικό για την επίλυση των προβλημάτων αυτών και τη διεκδίκηση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε στο βήμα τα μέλη
του Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ προκειμένου να αναγνώσουν
τα θέματα ημερησίας διάταξης και να τα θέσουν προς έγκριση από τα παρευρισκόμενα μέλη.
Τα θέματα ημερησίας διάταξης είναι να ακόλουθα:
1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
(εκδρομές)
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός έτους 2013

6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη Δράση του Σωματείου
7. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και κατ’ επέκταση η Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή μας Περίθαλψη
8. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
9. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
10. Έγκριση Ψηφίσματος
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ κ. Ευθύμιος Ρουσιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στη δύσκολη εποχή που διανύουν
οι απόμαχοι της εργασίας με τις συνεχείς περικοπές των συντάξεών τους,
την κατάργηση σχεδόν της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και δήλωσε τη συνέχεια της αγωνιστικότητας για τη διεκδίκηση και επίλυση των
προβλημάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους.
Στη συνέχεια ενημέρωσε για τη μεταστέγαση των γραφείων του Σωματείου στον Πειραιά και για την πρόοδο των εργασιών ολοκλήρωσης του
Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων που κοσμεί το σταθμό του Πειραιά.

O πρόεδρος του Σωματείου
Ευθύμιος Ρουσιάς

Πρόεδρος του
Σωματείου
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας και εγώ προσωπικά, σας καλωσορίζουμε στη Γενική μας Συνέλευση η οποία είναι η πιο καθοριστική για την ίδια τη ζωή μας.
Η Γενική μας Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια εποχή όχι
μόνο δύσκολη για μας τους απόμαχους της εργασίας, αλλά και
πρωτόγνωρη μετά τα μέτρα που έχει πάρει και εξακολουθεί να
παίρνει η Κυβέρνηση σε βάρος όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά και των εργαζομένων της χώρας μας για όσους βέβαια εξακολουθούν να εργάζονται ακόμη.
Το έγκλημα της πολιτείας κατά των συνταξιούχων και των εργαζόμενων δεν ήταν στιγμιαίο, αλλά διαρκείας και δεν φαίνεται ότι
θα τελειώσει σύντομα. Έχουν παρθεί και παίρνονται καθημερινά
μέτρα σκληρά, μέτρα απάνθρωπα, μέτρα βάρβαρα που μείωσαν
και εξακολουθούν να μειώνουν ακόμα περισσότερο το εισόδημά
μας, με τις περικοπές των συντάξεων μας, με την κατάργηση των
δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος διακοπών, με
την μηνιαία εισφορά Αλληλεγγύης, με το χαράτσι της ακίνητης περιουσίας μέσω ΔΕΗ, με την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, με τις καθημερινές ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, με την υποβάθμιση, για να μην σας πω την κατάργηση, της Ιατροφαρμακευτικής και
Νοσοκομειακής μας περίθαλψης και από πάνω έρχεται η άγρια
φορολογία. Μέτρα που πάρα πολλά νοικοκυριά τα έφτασαν στα
όρια της φτώχειας και ίσως τα ξεπέρασαν. Έχουμε σήμερα ενάμιση εκατομμύριο εγγεγραμμένους ανέργους και 450.000 οικογένειες να μην έχουν κανέναν εργαζόμενο μέσα στο σπίτι και ο κατήφορος συνεχίζεται ανεξέλεγκτος χωρίς να φαίνεται από πουθενά φως στον ορίζοντα.
Για μια ακόμη χρονιά βλέπουμε το βάρος να πέφτει στις πλάτες των ανήμπορων να αντιδράσουν, συνταξιούχων και μισθοσυντήρητων και από την άλλη πλευρά βλέπουμε οι έχοντες και
κατέχοντες, όλοι εκείνοι που ρούφηξαν το αίμα μας, όλοι εκείνοι
που κατασπατάλησαν και διασπάθισαν τα χρήματα του Ελληνικού
λαού μεταφέροντας στις Τράπεζες της Ευρώπης όπως μας αναφέρει και η λίστα Λαγκάρντ. Όλοι οι μεγαλοεργολάβοι, όλοι οι βιομήχανοι που μετέφεραν τις έδρες τους εκτός Ελλάδος για να μην
φορολογούνται καθόλου ενώ τα εργοστάσιά τους τα έκαναν με
δάνεια από τις Ελληνικές τράπεζες και τα οφείλουν ακόμη. Όλοι
οι μιζαδόροι και οι κλέφτες. Όλοι οι ανίκανοι και κλέφτες πολιτικοί κυκλοφορούν προκλητικά ελεύθεροι. Όλοι αυτοί έμειναν και
εξακολουθούν στο απυρόβλητο αλλά και προστατευόμενοι.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Για τη σημερινή κατάντια της χώρας μας έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα της βουλής και οι τριακόσιοι που ενώ έχουν
εκλεγεί για να υπερασπίζονται το Σύνταγμα, τους νόμους και τα
συμφέροντα του Ελληνικού λαού και ενώ γνώριζαν από χρόνια
ότι η οικονομία της χώρας δεν πήγαινε καλά δεν ήθελαν, όχι δεν
μπορούσαν, να πάρουν κανένα μέτρο φοβούμενοι το πολιτικό τους
κόστος, τις καρέκλες και τα προκλητικά προνόμιά τους.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το 2012, η χρονιά που πέρασε, έκανε ακόμα πιο δύσκολες τις
συνθήκες μέσα στις οποίες καθημερινά βιώνουμε, με αποτέλεσμα
αυτό που λέει ο Λαός «κάθε πέρυσι και καλύτερα» να είναι πάντα επίκαιρο και ιδιαίτερα για μας τους συνταξιούχους που δεν
μπορούμε να αντιδράσουμε όπως πρέπει.
Στην πατρίδα μας τα προβλήματα των συνταξιούχων τη χρονιά
που πέρασε, όχι μόνο δεν βρήκαν τη λύση τους, αλλά μπορούμε
να πούμε όπως άλλωστε το βιώνουμε όλοι, ότι χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο.
Η πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας από τα μνημόνια μιας

ανάλγητης πολιτικής που εφαρμόζουν οι κυβερνώντες σ’ αυτόν τον
τόπο, μας έχουν γονατίσει κυριολεκτικά. Όλοι οι νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια είχαν και έχουν ένα σκοπό, το πώς θα
πετύχουν την εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών αλλά και την βιολογική εξόντωση των συνταξιούχων.
Γι’ αυτό συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όλοι μαζί πρέπει να
αντισταθούμε και να αγωνιστούμε μήπως και περισώσουμε κάτι
από αυτό που πετύχαμε όλοι εμείς που εργαστήκαμε 30-35-40
χρόνια ίσως και παραπάνω χρόνια για να εξασφαλίσουμε μία σύνταξη που να μας επιτρέπει να ζήσουμε με αξιοπρέπεια τα γεράματά
μας. Με τον αγώνα μας πρέπει να στείλουμε στους κρατούντες το
μήνυμα ότι εμείς μετά από τόσα χρόνια σκληρής εργασίας και που
είχαμε πανελλήνια το υψηλότερο ασφάλιστρο, έχουμε κάθε λόγο
και κάθε δικαίωμα να απαιτούμε και να διεκδικούμε καλύτερες
συντάξεις και καλύτερη περίθαλψη. Ζητάμε την ανταποδοτικότητα των εισφορών που έχουμε καταβάλει, ζητάμε τα δικά μας λεφτά.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το έτος 2013 είναι η χρονιά που θα υποχρεωθούμε να ξεσηκωθούμε, να βγούμε στους δρόμους, να αγωνιστούμε και να κλείσουμε όταν χρειαστεί και τις γραμμές του τραίνου, να φωνάξουμε,
να διαμαρτυρηθούμε και να αγωνιστούμε, προκειμένου να διαφυλάξουμε ότι με τους αγώνες μας και τις θυσίες μας έχουμε κερδίσει. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στις οικογένειές μας για να
μην πούνε αύριο ότι πέσαμε αμαχητί. Μέσα από αυτή τη Γενική
μας Συνέλευση η απάντηση πρέπει να είναι μία και μοναδική: απαίτηση.
• Απαιτούμε να μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε.
• Απαιτούμε να πάρουμε αυτά που μας πήραν με τους αντεργατικούς νόμους και τα μνημόνια που ψήφισαν.
• Απαιτούμε να μας μεταχειρίζονται σαν ισότιμα μέλη της Ελληνικής Πολιτείας.
• Απαιτούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
• Απαιτούμε να έχουμε την Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη που δικαιούμαστε.
• Απαιτούμε να πάρουμε πίσω τις συντάξεις που μας έκλεψαν.
• Απαιτούμε να πάρουμε πίσω τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα
και επίδομα διακοπών που μας κατήργησαν.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση του Σωματείου μας, αν και είναι νεοσύλλεκτη, μπροστά σε αυτή την κατάσταση που πολλοί την ονομάζουν νέα κατοχή, και ασφαλώς δεν έχουν άδικο, από την ημέρα που ανακοινώθηκε το νέο μνημόνιο, οι περικοπές στις συντάξεις, στα δώρα και
η επαναφορά του νέου ΛΑΦΚΑ, δεν έμεινε αδιάφορη, ούτε με
σταυρωμένα χέρια. Είμαστε από τα πρώτα Σωματεία που τα καταγγείλαμε και που καταθέσαμε αγωγές και από τα πρώτα Σωμα-

Μια δήλωση
Προτού ξεκινήσω την ενημερωτική μου ομιλία θα μου
επιτρέψετε μία δήλωση. Το Προεδρείο του Σωματείου και
η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής πλην ενός έχουν στηρίξει και
στηρίζουν και παρέχουν την απεριόριστη αγάπη και εκτίμηση στην Έφορο του Σωματείου και την ευχαριστούμε για
ό,τι έχει προσφέρει για το Σωματείο μας μέχρι σήμερα και
για ό,τι θα προσφέρει και στο μέλλον.
τεία Συνταξιούχων που είτε μόνοι μας, είτε μαζί με την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, της οποίας είμαστε
ιδρυτικά μέλη, καταγγείλαμε και εξακολουθούμε να καταγγέλλουμε την βάρβαρη και αλλοπρόσαλλη αυτή πολιτική της Κυβέρνησης.
Εκτός από τις προσφυγές στα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Δικαστήρια, με έγγραφα υπομνήματα, με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις, με συνεντεύξεις στα μαζικά μέσα επικοινωνίας και μέσα από
τις σελίδες του «Ηλεκτρικού» καταγγείλαμε και εξακολουθούμε
να καταγγέλλουμε, όλες τις σε βάρος των συνταξιούχων αλλά και
των εργαζομένων επιθέσεις, τόσο στα οικονομικά όσο και στα
ασφαλιστικά μας θέματα. Είχαμε και έχουμε όχι μόνο άποψη αλλά και ξεκάθαρες θέσεις για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν και το κυριότερο δεν έχουμε εξάρτηση ή καθοδήγηση από
καμία συνδικαλιστική παράταξη ή κόμμα.
Για μας αυτό που προέχει είναι η προάσπιση των συμφερόντων
2000 συνταξιούχων των ΗΣΑΠ και των οικογενειών των και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Για το Σωματείο μας οι παρατάξεις και
τα κόμματα είναι ξένα σώματα και αυτό πιστεύουμε ότι έχει γίνει
αντιληπτό από όλους τους συνταξιούχους, αλλά και τους εργαζόμενους στους ΗΣΑΠ. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε Σωματείο που
να το σέβονται και να το υπολογίζουν, τότε πρέπει να φράξουμε το
δρόμο της κομματικοποίησης.
Το Σωματείο μας τη χρονιά που πέρασε προσπάθησε με τις δυνάμεις που διαθέτει να βάλει ανάχωμα στην λαίλαπα που τρώει τις
σάρκες του Ελληνικού λαού. Είχε συμπαραστάτες και την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
αλλά και την ουσιαστική συμπαράσταση και συμπόρευση με τα Σωματεία Εργαζομένων στους ΗΣΑΠ. Μπορεί να μην πετύχαμε όλα
αυτά που θέλαμε πάντως προσπαθήσαμε και περισώσαμε πολλά,
όπως ακούσατε από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου συνάδελφο Νίκο Μητροκώτσα, στον Απολογισμό Δράσης του Σωματείου μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου όπως όλοι γνωρίζετε

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του μεταφέρθηκε στον
Πειραιά. Είναι γνωστό σε όλους ότι η περιοχή που ήταν έδρα του
Σωματείου μας, έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ και ήταν αδύνατη η
παραμονή μας στην Μενάνδρου. Έτσι μετά την παραχώρηση από
τους ΗΣΑΠ των χώρων στον Πειραιά, κάναμε ανακαίνιση των χώρων γιατί ήταν εγκαταλελειμμένοι και έτσι σήμερα όποιος θέλει
μπορεί να επισκεφθεί τα γραφεία του Σωματείου μας και να εξυπηρετηθεί για όποιο θέμα τον απασχολεί, σύμφωνα βέβαια με τις
δυνατότητες που έχουμε.
Έχω την εντύπωση όμως και εγώ και όλα τα μέλη του Σωματείου
ότι έχουμε πράξει το ανθρωπίνως δυνατό για το σκοπό αυτό και
σπανίως να έφυγε συνάδελφος από τα γραφεία του Σωματείου δυσαρεστημένος. Βεβαίως η ανακαίνιση των χώρων του Σωματείου
στοίχισε αρκετά χρήματα, αλλά ήταν επιβεβλημένο να γίνουν αυτές οι εργασίες.
Επίσης ένας από τους λόγους της μεταφοράς των δραστηριοτήτων του Σωματείου στον Πειραιά ήταν ότι μετά την επέκταση του
Μουσείου, έπρεπε να υπάρχει βοήθεια εκ μέρους των μελών του
Σωματείου προς το Μουσείο, το οποίο Μουσείο ανήκει στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Για το λόγο αυτό το Σωματείο με ομόφωνη απόφαση διέθεσε για
τα έργα του Μουσείου το ποσό των 56.000,00 Ευρώ για να μπορέσει να λειτουργήσει, διαφορετικά θα παρέμενε γιαπί, καθώς οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας σταματούσαν στα οικοδομικά και η
πλευρά της δεν ήταν ευνοϊκά διατεθειμένη απέναντί μας.
Όπως θα γνωρίζετε το Μουσείο έχει δική του Διοίκηση αλλά δεν
παύει να ανήκει στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. Είναι η ιστορία μας, η ιστορία όλων των συναδέλφων που πέρασαν από τον
χώρο των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και έτσι πρέπει να την διαφυλάξουμε
και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Για το λόγο αυτό
πρέπει πάντοτε όταν πρέπει να είμαστε αρωγοί στα προβλήματα
του Μουσείου.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Την πρώτη του Μάη σαν κεραυνός εν αιθρία ήρθε η απανταχούσα, ότι οι υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ
σε έναν οργανισμό χωρίς προϋπολογισμό για να αντέξει το βάρος για την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών. Το χωρίς να
έχει προϋπολογισμό μας το δήλωσε ο τότε πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κύριος Γεράσιμος Βουδούρης, όταν τον επισκεφτήκαμε μαζί με τα Σωματεία των Εργαζομένων και τη Διοίκηση του ΤΑΠ
ΗΣΑΠ. Όταν του θέσαμε τα θέματά μας, μας είπε ακριβώς: «Εγώ
προϋπολογισμό θα έχω το 2013, σήμερα δεν μπορώ να σας λύσω κανένα πρόβλημα». Δεν το βάλαμε κάτω, σε συνεργασία πάλι με τον πρόεδρο του ΗΣΑΠ κατορθώσαμε να κρατήσουμε και
να συνταγογραφούν οι 2 γιατροί και ο οδοντίατρος για τον ΕΟΠΥΥ, στην αρχή βέβαια με δανεικά συνταγολόγια που παίρναμε

H τοποθέτηση του
Γεωργίου
Δημήτρης

Αντιπρόεδρος
του Σωματείου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δεν είχα την πρόθεση να πάρω το λόγο σεβόμενος την κόπωσή σας από την πολυλογία από εμάς τους συνδικαλιστές. Όμως δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα τα όσα
και όπως ρίχνονται αλόγιστα, ανεύθυνα και για να εντυπωσιάσουν. Αναφέρομαι φυσικά στα όσα είπε και υπονόησε ο συνάδελφος Μπονάρος στην ομιλία του διανθισμένη με αντιμνημονιακές κορώνες, απευθυνόμενος σε όλους εμάς που ζούμε σε…
άλλη χώρα. Πρώτα πρώτα αναφερόμενος στους νέους συναδέλφους του Δ.Σ. τους
χαρακτήρισε σχεδόν ανίκανους να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν, μετά την εκλογή τους και ως εκ τούτου συμφωνούν άκριτα και χωρίς επίγνωση με το
Προεδρείο το οποίο, κατά τον συνάδελφο Μπονάρο, είναι ύποπτο σε ό,τι αποφασίζει
και πράττει. Τους νεώτερους πρέπει να τους ενθαρρύνουμε και να τους βοηθούμε να
νοιώσουν κομμάτι δικό τους το Σωματείο και με πρόθυμη θέληση να μας αντικαταστήσουν διατηρώντας ό,τι ωραίο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Εμείς οι πιο παλιοί έχουμε
γίνει και βαρετοί πλέον. Οι νέοι πρέπει να συνεχίσουν και όχι να αποτρέπονται με το
να απαξιώνουμε το έργο που επάξια, με προθυμία και όρεξη προσφέρουν.
Κάποτε ο Μανώλης Φωτόπουλος παρέλαβε, σαν “νέος”, ένα Σωματείο που στεγαζόταν σε ένα γραφειάκι στην Μενάνδρου, με μόνο περιουσιακό στοιχείο ένα μεταλλικό γραφείο και μερικές καρέκλες. Με πολλή δουλειά του, καλούς συνεργάτες (τους
τότε “νέους”) και προπαντός μεράκι, έφτιαξε αυτήν την θαυμάσια οντότητα που λέγεται “Σωματείο Συνταξιούχων”, το Σωματείο μας. Η άποψη αυτή δεν είναι μόνο δικά μου
λόγια και κρίση. Λόγω της συμμετοχής μου στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε σαν Αναπληρωτής Γεν. Γραμ-

ματέας έχω δεχθεί συγχαρητήρια για το Σωματείο μας, όπου βρέθηκα και είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με παράγοντες του Συνδικαλιστικού χώρου, μεγάλες Ομοσπονδίες και Σωματεία όπως Δ.Ε.Η., Τράπεζες, Πετρέλαια, Συγκοινωνίες, Ολυμπιακή
κ.λ.π. Έχουν παραδεχτεί και επαινέσει την άρτια οργάνωση, τον εξοπλισμό και την
λειτουργία του Σωματείου μας.
Όταν ο Μανώλης αποφάσισε να αποχωρήσει, η σκέψη η δική μου και όλων μας
ήταν να βρεθεί ο αντικαταστάτης του που να διακατέχεται από το ίδιο αίσθημα ευθύνης και το μεράκι για τάξη, ώστε να διατηρηθεί και να συνεχιστεί η λειτουργία του Σωματείου μας στα ίδια υψηλά επίπεδα παρουσίας του. Ταυτόχρονα να υπάρξουν και άλλοι νεώτεροι να διαδεχτούν και να συνεχίσουν, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και με την συμπαράσταση όλων των μελών του Σωματείου. Με επιλογή όλων
μας βρήκαμε στο πρόσωπο του Ευθύμη Ρουσιά τον άνθρωπο που διαθέτει πολύ μεράκι, όρεξη, οργανωτικό μυαλό και με την συμπαράσταση όλων μας πιστεύω ότι έγινε κατορθωτό, μέσα στη μαυρίλα της εποχής που περνάμε, να είμαστε παράδειγμα
προς μίμηση όπως ομολογούν και παραδέχονται όσοι έρχονται σε επαφή με το Σωματείο. Αυτή είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.
Ο συνάδελφος Μπονάρος, πέραν του ότι δεν αναγνωρίζει την προσφορά των νέων,
προχωρεί ακάθεκτος και σκορπάει να αιωρούνται υπονοούμενα, αοριστίες και υποψίες
για αδιαφάνειες στη λειτουργία του Σωματείου. Μπορεί να μη διαθέτει κριτήριο για την
σημασία των όσων λέει και να τα λέει για να πει κάτι έστω και τέτοιο, αλλά ίσως και η
ενημέρωσή του να είναι μικρή λόγω του ότι στο Σωματείο παρουσιάζεται ελάχιστες
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ΝΕΛΕΥΣΗ 2013
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε στο βήμα τα μέλη του Δ.Σ. του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ κ.κ. Μητροκώτσα Νικ. (Γραμματέας Δ.Σ.), Κουλοβασιλοπούλου Φ. ( Έφορο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων) και Αναγνωστόπουλο Γ. (Ταμίας).
Μετά την παρουσίαση των θεμάτων ημερησίας διάταξης κλήθηκαν στο βήμα τα
μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Οι κ.κ. Γεωργίου Δ. (Αντιπρόεδρος), Μπονάρος Ηλ. (Μέλος) και Ζαχαρής Ι. (μέλος) τοποθετήθηκαν στις δυσμενείς επιπτώσεις των μνημονίων, στις συντάξεις,
στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και στον κίνδυνο που απειλεί τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης αναφέρθηκαν στην αγαστή συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που με την καθημερινή τους παρουσία παρακολουθούν και παρεμβαίνουν
με αγωνιστικότητα και αμέριστο ενδιαφέρον για την προάσπιση των θεμάτων του
Σωματείου.
Στη Γενική Συνέλευση ζήτησαν και έλαβαν το λόγο
- Ο Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων κ. Μ. Φωτόπουλος ο
οποίος αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και πρότεινε τη διερεύνηση αλλαγής στο λογότυπο του Σωματείου Συν-

ταξιούχων ΗΣΑΠ σχετικά με το έτος ίδρυσης του Σωματείου.
Συγκεκριμένα στο λογότυπο αναφέρεται ως έτος ίδρυσης του Σωματείου το έτος
1973 ενώ βάση ενός καταστατικού που αναζητείται αναφέρεται το έτος 1933.
- Ο συνάδελφος Ν. Σφήνας και ο συνάδελφος Ν. Κούλογλου ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία πρόσθετης ασφάλειας υγείας για τους συνταξιούχους-ιδίοις δαπάνοις- με μείωση των δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου ή και
πιθανή συμμετοχή της Εταιρίας.
Ακολούθησε η ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1,3,4,5
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μία αρνητική ψήφος) ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ ευχαρίστησε
όλους τους παρευρισκόμενους, ανέγνωσε το επισυναπτόμενο ψήφισμα διαμαρτυρίας του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και κήρυξε τη λήξη της Συνέλευσης
1:15μ.μ.
Αθήνα 18 Απριλίου 2013
Η Γραμματέας της Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης
Μαμάη Αναστασία
Χειμώνας Ευάγγελος

καλοσωρίζει
από το ΙΚΑ, γιατί δεν ήταν δυνατόν η συνταγογράφηση να γίνεται ηλεκτρονικά επειδή στον ΕΟΠΥΥ είχαμε ενταχθεί μόνο θεωρητικά και όχι πρακτικά. Επίσης αντιμετωπίσαμε τεράστιο πρόβλημα με τις πληρωμές των φαρμάκων με τη διαμάχη που υπήρχε και υπάρχει μεταξύ κράτους και φαρμακοποιών και σε αυτό
το θέμα σε αντίθεση με άλλα μεγάλα Σωματεία βρήκαμε τη λύση μέχρι τέλους του 2012. Λέγω για το 2012 γιατί από 1-2-2013
και μετά ό,τι οικονομική διαφορά θα υπάρχει θα κατατίθεται σε
βιβλιάριο τραπέζης μετά την απογραφή που είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να κάνουμε. Ειδικά έντυπα υπάρχουν πέρα από την
Υγειονομική Υπηρεσία και στα γραφεία του Σωματείου μας, ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε έχοντας μαζί σας βιβλιάριο υγείας,
βιβλιάριο τραπέζης, Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α.
Κατορθώσαμε μετά από πολλές παραστάσεις στον πρόεδρο
του ΤΑΥΤΕΚΩ, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω, ήταν τροχοπέδη
σε όλα τα προβλήματα που αφορούσαν τον κλάδο υγείας, εν τούτοις πετύχαμε να έχει τη δυνατότητα ο προϊστάμενος του ΤΑΠ
ΗΣΑΠ/ΗΛΠΑΠ να κάνει αναλήψεις χρημάτων από την τράπεζα
για να εξοφλεί δαπάνες των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το κύριο φλέγον θέμα του μισθοσυντήρητου και του συνταξιούχου είναι το οικονομικό και σε αυτό
το θέμα το Σωματείο μας πέρα από τις πολλές κινητοποιήσεις
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έκανε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε
και τους εργαζόμενους, προσέφυγε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στην Ευρώπη, όπου πέτυχε μία απόφαση καταδικαστική για την Ελλάδα. Επίσης έκανε τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του μνημονίου, η μία δικάσιμος
ήταν να γίνει την 1η Μαρτίου 2013 η οποία ανεβλήθη για τις 17
Μαΐου 2013. Η δεύτερη, την 1η Απριλίου 2013 ανεβλήθη για 7
Οκτωβρίου και η τρίτη δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Επίσης
περιμένουμε την εκδίκαση της μηνυτήριας αναφοράς που έχουμε κάνει για τα έξοδα κηδείας. Σας ενημερώνω ότι σήμερα μετά από πολλές παραστάσεις στο Υπουργείο Εργασίας και στην
Διοίκηση του ΙΚΑ πετύχαμε να χορηγούνται στο ύψος των ασφαλισμένων του ΙΚΑ.
Μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει να είναι το πρόβλημα το
Ταμείο Συντάξεων. Υπήρχε ένας τρόπος συνεργασία μεταξύ
ΗΣΑΠ και Ταμείου Συντάξεων που δεν άρεσε στη Διοίκηση του
ΙΚΑ και έτσι μία ωραία πρωία είπε το ΙΚΑ μετά την ένταξη του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ στο ΙΚΑ ότι ο τρόπος που
δίνονται οι εισφορές στο ΙΚΑ δεν είναι ενδεδειγμένες και πρέπει να αλλάξει χωρίς να αφήνει κάποιο περιθώριο μέχρι να εναρμονιστούν οι υπηρεσίες μηχανογράφησης ΗΣΑΠ-ΙΚΑ. Και το κυριότερο με την ασυνεννοησία που επικρατούσε μεταξύ των παραγόντων του ΙΚΑ και πρώτο και καλύτερο τον Υποδιοικητή κύριο Δ. Πατσούρη με τη συμπαράσταση βέβαια της προϊσταμένης
του Ταμείου μας στην Τσόχα κα. Αναστασία Τερζή.

Η Γενική μας Συνέλευση
κινήθηκε στα έως τώρα γνωστά
δεδομένα για το Σωματείο μας
Οι συνάδελφοι ομιλητές από τη μεριά του Δ.Σ. αναφέρθηκαν στον απολογισμό των πεπραγμένων της Διοίκησης τη
χρονιά που πέρασε, στην οικονομική διαχείριση και στα πολιτιστικά καθώς και στο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2013
επίσης διαβάστηκε το κεντρικό ψήφισμα.
Ακολούθησε ψηφοφορία όπου όλοι οι συνάδελφοι που
παρευρίσκοντο στη Γενική Συνέλευση ενέκριναν ομόφωνα
τον απολογισμό δράσης, τα πολιτιστικά, τον προϋπολογισμό
για το έτος 2013, την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το
πρόγραμμα δράσης και το ψήφισμα. Υπήρξε μία αρνητική
ψήφος για την οικονομική διαχείριση τη χρονιά που πέρασε, αναμενόμενη άλλωστε. Κατά κοινή ομολογία η συμμετοχή των συναδέλφων στη Γενική μας Συνέλευση ήταν μεγάλη, βεβαίως θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη. Ωστόσο
για όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν θεωρούμε υποχρέωσή
μας να δημοσιεύσουμε τα πεπραγμένα της Διοίκησης, τις
ομιλίες και τις τοποθετήσεις όλων για να ενημερωθούν όλοι
και να γνωρίζουν τι συμβαίνει στο Σωματείο. Είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων το σημαντικό υλικό από την
απολογιστική Γενικής μας Συνέλευση, μπορεί όποιος θέλει
να έρθει στο Σωματείο για να ενημερωθεί.
Το πήγαινε έλα μεταξύ Αθηνάς 67 και Αγίου Κωνσταντίνου 8
που είναι η Διοίκηση του ΙΚΑ ήταν καθημερινό φαινόμενο μετά
από πολλές παρεμβάσεις και από εξωτερικούς παράγοντες βρέθηκε η λύση του προβλήματος και άρχισαν να εκδίδονται οι οριστικές συντάξεις που είχαν σταματήσει από τον Ιούλιο του 2010,
σήμερα έχουμε φτάσει στον Ιανουάριο του 2011.
Το πρόβλημα όμως υπάρχει γιατί για την έκδοση των οριστικών συντάξεων και όποιων μεταβολών παρουσιάζονται, εργάζεται μία και μόνο υπάλληλος με το ό,τι μπορεί να δηλώνει αυτό. Και
στο θέμα αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε λύση. Συναντηθήκαμε
με τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο και ενώ μας
υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να βρει λύση με τη μεταφορά
υπαλλήλων από άλλα τμήματα, μεσολάβησε η απόφαση του Δικαστηρίου που απέλυσε 500 εργαζόμενους στο ΙΚΑ και έτσι
ναυάγησε και αυτή η προσπάθεια όμως εμείς θα συνεχίσουμε
μέχρι να λύσουμε το θέμα αυτό που είναι πολύ μεγάλο παρά την
υπόσχεση που μας έδωσε στις 5 Φεβρουαρίου η υπεύθυνη του

αντιπροέδρου μας
φορές και ως εκ τούτου δεν παρακολουθεί τα πράγματα. Αυτό όμως
δεν του δίνει το δικαίωμα, χωρίς ντροπή να προσβάλλει κατ’ αυτόν τον
τρόπο όλα τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης, δηλαδή δέκα μέλη του
Δ.Σ. και πέντε μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής αφήνοντας υπονοούμενα για την εντιμότητα όλων. Πρέπει και οφείλει να γνωρίζει ότι σε
όλες τις πληρωμές του Σωματείου υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα παραστατικά όπως αποδείξεις, ομόφωνες αποφάσεις και τις οποίες έχει
καταχωρήσει όπως πρέπει όχι μόνο ο υπεύθυνος Ταμίας του Σωματείου αλλά και ο Λογιστής που έχει αναλάβει για το Σωματείο ώστε
όλα να γίνονται σωστά και σύμφωνα με τα Νομικά απαιτούμενα. Η
Ελεγκτική Επιτροπή τα ελέγχει όλα όπως έχει υποχρέωση. Αποδείξεις ταμειακών μηχανών και τιμολόγια, καθώς και αποδείξεις για τις
δαπάνες των εργασιών για την μετεγκατάσταση του Σωματείου στον
Πειραιά, είναι όλα καταχωρημένα.
Με την ευκαιρία αυτή να αναφέρουμε ότι όλες οι εργασίες έγιναν από τους τεχνίτες απογευματινές ώρες από τις 3μ.μ. έως 11 ή
11:30μ.μ., γιατί αφενός έτσι μπορούσαν από την πλευρά τους αλλά
και αφ’ ετέρου, το σπουδαιότερο, τις άλλες ώρες τα γραφεία της Εταιρίας ήταν ανοιχτά και δεν επιτρεπόταν να υπάρχουν θόρυβοι και
σκόνες στο περιβάλλον. Μετά και οι εργασίες σε τέτοια διατηρητέα
κτίρια πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη φροντίδα. Οι δουλειές που έγι-

ναν, έγιναν χωρίς καμία επέμβαση ή αλλοίωση αλλά με σεβασμό
στην Ιστορία και την “Προσωπικότητα” του Κτιρίου. Καθ’ όλην την
διάρκεια των εργασιών επί δίμηνο, ο συνάδελφος Μπονάρος δεν
μας έκανε την τιμή να έρθει ένα απόγευμα αλλά αρκέστηκε στην
προσφιλή του μέθοδο της κριτικής εκ του ασφαλούς. Είναι σίγουρα
πιο εύκολος αυτός ο τρόπος της αυτοπροβολής. Ίσως του είναι και
θέμα υπαρξιακής του ανάγκης.
Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω, μιας και έγινε λόγος και για να
τελειώνουμε, όποιος συνάδελφος επιθυμεί να έρθει για να ενημερωθεί με λεπτομέρειες για τα οικονομικά και τη διαχείρισή τους και
για τα οποία έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, αρκεί να ενημερώσει τη
Διοίκηση ώστε να βρίσκεται στον Πειραιά ο Ταμίας και ο Πρόεδρος
της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αυτοί έχουν τα κλειδιά για το αρχείο του
ταμείου και είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των
σχετικών εγγράφων. Χωρίς την παρουσία αυτών που έχουν οριστεί
και είναι υπεύθυνοι, δεν μπορεί κανείς να τα ανακατεύει και να τα
διαχειρίζεται. Σε οποιονδήποτε έλεγχο που θα του ζητηθεί πρέπει
απαραιτήτως να είναι παρόντες για την παροχή διευκρινήσεων αλλά και τη διασφάλιση αυτών των παραστατικών ώστε να μη μπερδευτεί ή χαθεί τίποτα, εσκεμμένα ή όχι και αναγκαστούν να βάλουν
από τη τσέπη τους τυχόν ελλείμματα.

Ταμείου Συντάξεων ότι σε 8 μήνες θα έχουν πάρει όλοι οι συνάδελφοι που έχουν φύγει μέχρι σήμερα τις οριστικές συντάξεις.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Καθώς δεν μας έφταναν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, μας προστέθηκε και η μήνυση του κυρίου
Αραπατσάκου κατά του Προεδρείου του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία εκδικάζεται στον Πειραιά.
Για να αντιληφθείτε πόσο μικρός είναι ο κύριος καθηγητής,
αφορμή ήταν μία ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
στις 11 Μαΐου 2011 που την στείλαμε στα Σωματεία Εργαζομένων
για να κάνουμε μία κοινή σύσκεψη στο σταθμό του Πειραιά, για
από κοινού με τους εργαζόμενους αγωνιστική κινητοποίηση για
τα προβλήματα που μας απασχολούσαν και μας απασχολούν.
Στις 12 Μαΐου η πρόταση του Σωματείου εστάλη στα Σωματεία
Εργαζομένων και στις 13 του Μάη ο κύριος Πρόεδρος μας κατήγγειλε στον Εισαγγελέα Πειραιά. Τόση σπουδή για ποιο λόγο
εκτός από το μίσος που έτρεφε για το Σωματείο μας λες και οι
Συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ με μία διαμαρτυρία θα έριχναν την Κυβέρνηση, ντροπή του τίποτε άλλο γιατί λέει ότι είναι καθηγητής
και διδάσκει σε Πανεπιστήμιο.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όπως ακούσατε την οικονομική ανάλυση εξόδων για τη χρονιά που πέρασε τα έξοδα είναι αυξημένα ήταν όμως επιβεβλημένο να γίνουν τα διάφορα έργα υποδομής όπως τα έργα στο
Μουσείο και τα έργα για την ανακαίνιση και εξοπλισμό των νέων γραφείων στον Πειραιά εάν αφαιρέσουμε τα ποσά που δόθηκαν για το Μουσείο και για τα γραφεία τότε θα δούμε ότι τα
έξοδα για το 2012 ήταν λιγότερα από το 2011.
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Εμείς όπως από τον απολογισμό δράσης του Σωματείου που
σας διάβασε ο Γενικός Γραμματέας συνάδελφος Νίκος Μητροκώτσας, καθώς και από τη συναδέλφισσα Έφορο του Σωματείου κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, που θα σας ενημέρωσε
σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα, προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατόν. Μπορεί να κάναμε και λάθη για ένα να είστε
βέβαιοι, δεν έγιναν λάθη από σκοπιμότητα και για το λόγο αυτό
εγώ προσωπικά καθώς και τα άλλα μέλη του Σωματείου θα σας
περιμένουμε καθημερινά στα γραφεία για να συζητάμε μαζί τα
όποια προβλήματα και τις όποιες ενστάσεις έχετε, εμείς δεν
διεκδικούμε το αλάθητο, λάθη πάντα γίνονται.
Οι δραστηριότητες του Σωματείου μας δεν σταματούν εδώ.
Παρακολουθούμε από κοντά τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στον καθένα συνάδελφο και είμαστε και θα είμαστε αρωγοί γιατί σήμερα ειδικά η πολιτική ζωή του τόπου μας είναι ρευστή και καθημερινά βγαίνουν στην επιφάνεια νέα προβλήματα.
Δώστε μας τη δύναμη για να τα αντιμετωπίσουμε. Και η δύναμη
είναι η παρουσία σας σε κάθε κάλεσμα του Σωματείου. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και επειδή ασφαλώς θα πρέπει να
ακουστούν όλοι οι συνάδελφοι που θα θέλουν να ανέβουν στο
βήμα, σας χαιρετώ με την υπόσχεση ότι όσο μου το επιτρέπουν
οι δυνάμεις μου, θα είμαι κοντά σας για να αντιμετωπίσουμε μαζί όσο πιο ανώδυνα γίνεται τα προβλήματα της ζωής.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Αυτό δεν το γνωρίζεις απ’ ότι φαίνεται συνάδελφε Μπονάρο, παρά τα χρόνια που έχεις αναλώσει στα κοινά. Επίσης δεν έχεις μάθει
ακόμα τα βασικά πράγματα που διέπουν τις εκλογές που γίνονται
κάθε φορά. Αλλιώς πώς να εξηγηθεί το ότι βαφτίζεις “νοθεία” τα
σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Εσύ όταν ζητάς την ψήφο των συναδέλφων δεν υποδεικνύεις με ποιους μπορείς να συνεργαστείς; Που βρίσκεται το “νόθων” των εκλογών αν σε ρωτήσει ένας συνάδελφος και
του πεις ακριβώς με ποιους συνεργάζεσαι καλύτερα; Ακόμα και στις
βουλευτικές εκλογές δεν μας κατακλύζουν οι διάφοροι υποψήφιοι
με σταυρωμένα ψηφοδέλτια; Το παραβάν βέβαια το είδες όπως και
όλοι που περίμεναν στη μικρή ουρά για να μπουν στον ιδιαίτερο χώρο του και να ψηφίσουν όπως ήθελαν και έκριναν, με το ψηφοδέλτιο που τους έδινε η Επιτροπή, αλλά έπρεπε στα όσα είπες να βάλεις
και κάτι από παραβάν γιατί ταιριάζει με τις λέξεις “όργιο νοθείας”.
Τώρα για παρουσίες δικαστικών σε εκλογές συνταξιούχων… το
Καταστατικό και η Πολιτεία άλλα λένε και όχι αυτά που λες εσύ, ούτε και αυτό το γνωρίζεις. Έτσι λοιπόν συνάδελφε Μπονάρο, μετά τα
όσα δεν γνωρίζεις, άσχετοι και ύποπτοι δεν είναι όσοι επελέγησαν
με τα “σταυρωμένα”, όπως λες, αλλά εσύ συνάδελφε που εξελέγης
με τα “ασταύρωτα” όπως υπαινίσσεσαι. Φρόντισε λοιπόν όσος καιρός μας μένει, γιατί έχουμε μεγαλώσει πια, να μάθεις μερικά έστω
πράγματα και προπαντός ξέρε πως η εντιμότητα η δική σου δεν είναι μεγαλύτερη από την εντιμότητα οποιουδήποτε συναδέλφου.
Εξάλλου η κρίση όσων μας ακούν και μας βλέπουν όλα αυτά τα χρόνια ακόμα λειτουργεί καλά.
Τελειώνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που με
ανεχτήκατε. Γεια σας…

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α φ ιέ ρ ω μ α
Η έφορος
ε κδηλώσεων
Φωτεινή
Κουλοβασιλοπούλου

Έφορος του
Σωματείου
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Χαιρετίζω με την σειρά μου τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.
Η ευθύνη μου ως Εφόρου στον Τομέα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και όχι μόνο, αποτελεί σημαντική ενασχόληση καθώς με φέρνει σε επαφή καθημερινά με συναδέλφους και συναδέλφισσες που
έρχονται στο Σωματείο για να μοιραστούν τη χαρά ή
λύπη τους. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι γενική
είναι η αίσθηση ότι οι εκδρομές και οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις είναι επιτυχημένες ίσως γιατί όλοι εσείς
που μας τιμάτε με την παρουσία σας συμμετέχετε
με κέφι και διάθεση, στοιχεία ικανά να οδηγήσουν
στην απόλυτη επιτυχία.
Στην καθημερινή λειτουργία στο γραφείο ακούγεται ίσως υπερβολικό αλλά μία είναι η αλήθεια, που
ξέρω ότι την γνωρίζετε, μεταφέρω τα λόγια σας.
Μας λέτε ότι παίρνουμε άριστα σ’ ότι δημιουργούμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που
έχετε τον τρόπο να μας το δείχνετε και ιδιαίτερα σε
μένα. Το χρειαζόμαστε για να συνεχίζουμε να προσφέρουμε.
19 χρόνια προσφοράς σ’ αυτό το πόστο ευθύνης
του Σωματείου θεωρώ ότι λειτούργησα και λειτουργώ με κριτήριο όχι το ατομικό αλλά το γενικό καλό.
Μόνιμη αγωνία μου είναι να είμαι σωστή και να
μην σας διαψεύσω ποτέ για την εκτίμηση που έχετε στο πρόσωπό μου.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι δεν ζητώ αλλά
απαιτώ όπως εγώ σέβομαι όλους τους συναδέλφους
να με σέβονται και αυτοί.
Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την τιμή
που μου κάνετε όλα αυτά τα χρόνια.

Απολογισμός εκδρομών
έτους 2012
ΕΣΟΔΑ
Βιβλιάριο καταθέσεων 31-12-2011
Υπόλοιπο ταμείου 31-12-2011
Εκδρομή Βυτίνας 16-2-12
Ανάληψη Χρημάτων
Εκδρομή Καστοριάς 25-28/2/12
Εκδρομή Αρτοκλασίας 4-10-12
Εκδρομή Εξωτερικού 7-14/10/12
Εκδρομή Γοργοποτάμου 25/11/12

Μετρητά
552,00
1.500,00
7.865,00
1.920,00
–
–
11.837,00

6.275,00
534,50

12.371,50

ΕΞΟΔΑ
Εκδρομή Βυτίνας 16-2-12
Εκδρομή Καστοριάς 25-28/2/12
Εκδρομή Αρτοκλασίας 4-10-12
Εκδρομή Εξωτερικού 7-14/10/12
Εκδρομή Γοργοποτάμου 25/11/12

711,00
8.203,00
2.349,00
520,00
50,00
11.833,00

Νέο Υπόλοιπο
Σύνολο

538,50
12.371,50

Βιβλιάριο Καταθέσων
ΕUR 5182.035793-819
4.775,00
Mετρητά 538,50
5.313,50
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Aπολογισμός Δράσης του
Aπό τον Γενικό Γραμματέα Νίκο Μητροκώτσα

Νίκος Μητροκώτσας

Γενικός
Γραμματέας
του Σωματείου
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας
τα τελευταία χρόνια ασφαλώς και δεν μας επιτρέπουν να θριαμβολογήσουμε και να κάνουμε απολογισμό δράσης και να σας
παρουσιάσουμε επιτυχίες και αυτό πιστεύω γίνεται κατανοητό
από όλες και όλους σας. Αλλά το πιο δυσάρεστο είναι ότι ο κατήφορος της Ελληνικής Οικονομίας αλλά και της αξιοπρέπειας
της χώρας μας που άρχισε ουσιαστικά από πριν, η κρίση όμως
υπόβοσκε πολλά χρόνια πριν το 2009 και θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια γιατί όλοι οι πολιτικοί μας είναι κατώτεροι των περιστάσεων και το κύριο βάρος της κρίσης θα το πληρώσουν οι συνήθεις ύποπτοι μισθοσυντήρητοι και συνταξιούχοι. Ενώ αυτοί
που τα έφαγαν και δημιούργησαν την κρίση μένουν στο απυρόβλητο. Καιρός είναι όμως να πληρώσουν κάτι και αυτοί που τα
έφαγαν γιατί η δική μας πλάτη δεν αντέχει άλλα βάρη.
Η Διοίκηση του Σωματείου τη χρονιά που πέρασε δεν έμεινε
με σταυρωμένα χέρια, προσπάθησε κάποια στιγμή, θα φανούν
τα αποτελέσματα της προσπάθειας.

1) Εισοδηματική Πολιτική
Η Διοίκηση του Σωματείου μας σε συνεργασία με την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. πραγματοποίησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες προς τα Υπουργεία Εργασίας – Οικονομίας και Υγείας, στα
οποία έδωσε υπομνήματα για τα προβλήματα των Συνταξιούχων.
Έστειλε το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 6
Μαρτίου σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία, στα κόμματα και στις Διοικήσεις των διαφόρων Οργανισμών.
Ασφαλώς όμως οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήσαμε
δεν είχαν την ανάλογη συμμετοχή των συναδέλφων μας συνταξιούχων όλων των φορέων που απαρτίζουν την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

2) Ασφαλιστικά Ταμεία
Από 1 Μαΐου 2012 το Ταμείο μας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ χω-

ρίς καμία μελέτη και χωρίς να έχει στο ταμείο του 1 Ευρώ. Το
Σωματείο μας σε συνεργασία με το Σωματείο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ πέτυχε οι δύο γιατροί που είναι στον ΗΣΑΠ να
συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ, έτσι ουσιαστικά υπάρχει μία
διέξοδος, όχι όμως οριστική. Επίσης ο Ελεγκτής Οδοντίατρος να
εφοδιαστεί με τα απαραίτητα εργαλεία του που του πήρε ο ΗΣΑΠ
να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους εργαζόμενους και συνταξιούχους.

3) Έξοδα κηδείας
Ενώ εκκρεμεί δικαστική προσφυγή του Σωματείου μας, το
Υπουργείο μετά από πιέσεις άρχισε να χορηγεί τα έξοδα κηδείας στους δικαιούχους στο ποσό που χορηγεί το ΙΚΑ.

4) Έκδοση Οριστικών Συντάξεων
Το Σωματείο μας μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων εργάσθηκε για να λυθεί το θέμα των αποδόσεων των εισφορών της
Εταιρίας προς το Ταμείο Συντάξεων, ένα θέμα που χρονίζει από
τον Αύγουστο του 2008, βρέθηκε η λύση αλλά παρά τις πιέσεις
μας υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση οριστικών συντάξεων
ελλείψει προσωπικού. Γίνονται προσπάθειες για να βρούμε λύση και στο θέμα αυτό που προέκυψε μετά την απομάκρυνση από
το ΙΚΑ 504 εργαζομένων στην έκδοση συντάξεων του Οργανισμού.

5) Αποζημιώσεις εξερχομένων της
Υπηρεσίας
Το Σωματείο μας σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων
ΗΣΑΠ μετά την απόφαση του πρώην Διευθύνοντα κ. Σπυράκου
να περικόψει πάνω από το μισό την αποζημίωση των συναδέλφων μας που συνταξιοδοτούνται προσπαθεί να βρει λύση του
προβλήματος μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών.

6) Δικαστικές διεκδικήσεις
Οι δικαστικές προσφυγές που είχε κάνει το Σωματείο μας για
αναπροσαρμογή των συντάξεων στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
απορρίφθηκαν. Κρίναμε σωστό μετά από συνεργασία με το Νομικό του Σωματείου να μην προχωρήσουμε πιο πέρα γιατί θα είναι πολύ δύσκολο σήμερα να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα.
Έχουμε κάνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδικάστηκε και η απόφαση είναι θετική. Αυτό είναι ένα καλό βήμα.
Το Σωματείο μας έκανε δύο (2) αιτήσεις αναιρέσεων των δυσβάστακτων οικονομικών μέτρων στο Συμβούλιο Επικρατείας
και προσδιορίστηκαν για την 1 Μαρτίου και την 1 Απριλίου 2013,

οι οποίες τελικά αναβλήθηκαν για τις 17 Μαΐου η πρώτη και για
τις 7 Οκτωβρίου η δεύτερη.

7) Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης του Μουσείου. Σήμερα δεν πρέπει να είναι συνταξιούχος των ΗΣΑΠ που να μην το
έχει επισκεφθεί. Είναι η ιστορία μας.

8) Εφημερίδα του Σωματείου
Η Εφημερίδα μας «Ο Ηλεκτρικός» έχει εδραιωθεί στη ζωή
μας ως το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης όχι μόνον των συναδέλφων μας συνταξιούχων και εργαζόμενων αλλά και εκτός
ΗΣΑΠ. Κυκλοφορεί κάθε δύο μήνες σε 3.000 τεύχη.

9) Κοινωνικές δραστηριότητες του
Σωματείου
Στα μέσα των δυνατοτήτων του και εν μέσω οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης πλούσια ήταν και η χρονιά που πέρασε με τις
κοινωνικές δραστηριότητες του Σωματείου.
α) Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να συμπαραστεκόμαστε
στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Σμίνθης στα Πομακοχώρια της Ξάνθης.
β) Συνεχίζουμε να διαθέτουμε τα χρήματα αντί στεφάνου στη
μνήμη των συναδέλφων που έφυγαν από κοντά μας σε διάφορα ιδρύματα, όπως Γηροκομεία-Ορφανοτροφεία και Συλλόγους
παιδιών που τα έχουν ανάγκη.

10) Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Το 2012 πέρα από τις εκδρομές που πραγματοποιήσαμε για
τις οποίες θα αναφερθεί αναλυτικά η έφορος του Σωματείου
πραγματοποιήσαμε και την ετήσια συνεστίαση του Σωματείου
μας στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» η οποία κατά γενική ομολογία
είχε μεγάλη επιτυχία.

11) Εκδηλώσεις για την Εθνική
Αντίσταση
Το Σωματείο μας όπως κάνει κάθε χρόνο έτσι και το 2012
συμμετείχε στον εορτασμό για τα 70 χρόνια από την ανατίναξη
της γέφυρας του Γοργοποτάμου όπου κατέθεσε στεφάνι στη
μνήμη των αγωνιστών. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι είναι το
μοναδικό Σωματείο από Εργαζόμενους και Συνταξιούχους της
πατρίδας μας που συμμετέχει και τιμά τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

12) Ετήσια γιορτή του Σωματείου
Για 18 συνεχή χρονιά το Σωματείο μας πραγματοποίησε την
ετήσια εκδρομή-γιορτή που καθιερώθηκε να πραγματοποιείται
στις 4 Οκτωβρίου του Αγίου Ιερόθεου, προστάτη Άγιο των Συνταξιούχων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους. Στη φετινή εκδρομή που έγινε στο μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου στο Ναύπλιο, συμμετείχαν 200 συνάδελφοι.

13) Λειτουργία των γραφείων του
Σωματείου μας
Από τον Απρίλιο του 2012 τα γραφεία μας μεταφέρθηκαν και
λειτουργούν στο Μέγαρο ΗΣΑΠ στον Πειραιά, 1ος όροφος, γραφεία 19-20-21.
Η μεταφορά ήταν πολλή δύσκολη γιατί μετά από 30 και πλέον χρόνια στην Μενάνδρου 51 συναισθηματικά ήταν δύσκολη η
αποχώρηση. Δυστυχώς όμως ήταν επιβεβλημένη γιατί μετά την
εξαθλίωση και την εγκατάλειψη του κέντρου της Αθήνας ήταν
προβληματική η παραμονή μας στο κέντρο και για εμάς τα μέλη
του Σωματείου αλλά και για τους συναδέλφους που ήθελαν να
επισκεφθούν το Σωματείο και έτσι κάναμε το πείραμα να μεταφέρουμε τα γραφεία μας στον Πειραιά. Μετά την παραχώρηση
που έκανε ο Πρόεδρος των ΗΣΑΠ κ. Κώστας Βασιλειάδης των
γραφείων για τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου, το Σωματείο ανασκεύασε εσωτερικά τους χώρους των γραφείων 19-2021 με χρήματα του Σωματείου. Έτσι σήμερα σε έναν χώρο προσβάσιμο για όλους λειτουργεί το Σωματείο μας.

Άλλες δραστηριότητες του Σωματείου μας
❱ Συμμετείχαμε σε πολλές συσκέψεις με τα Σωματεία των
Εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για θέματα που αφορούσαν
τους Συνταξιούχους.
❱ Συμμετείχαμε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έγιναν με τους εργαζόμενους και με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
❱ Από το Ετήσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων
❱ Εκδώσαμε το Ημερολόγιο του Σωματείου το οποίο πήρε
επαίνους από όλους.
❱ Συμμετείχαμε στο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε που έγινε στις 29-30 Απριλίου στο Ξενοδοχείο
«ΤΙΤΑΝΙΑ» όπου προβάλαμε τα θέματα και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν 2 συνάδελφοί μας, ο Δημήτρης Γεωργίου ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
και ο Γιάννης Ζαχαρής Μέλος του Δ.Σ.
❱ Μέσω του κινητού τηλεφώνου έχουμε τη δυνατότητα να
ενημερώνουμε έγκαιρα για τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.

Η τοποθέτηση
του Νομικού μας Συμβούλου
Λουκάς
Αποστολίδης

Πρώην Υπουργός
Πρώην
Αντιπρόεδρος της
Βουλής
Νομικός
Σύμβουλος του
Σωματείου
Γεια σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κατ’ αρχήν δεν ήρθα από την αρχή στη Γενική σας Συνέλευση γιατί είχα μία συνάντηση με τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ. Πατσούρη για ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με 300 περίπου συναδέλφους Συνταξιούχους για το θέμα του ΑΜΚΑ και του
ΑΦΜ που υπήρξαν κάποια προβλήματα, με κίνδυνο να μείνουν
χωρίς σύνταξη 300 συνάδελφοι σας Συνταξιούχοι. Με διαβεβαίωσε ο κ. Πατσούρης μάλιστα και με το έγγραφο που έχω στα
χέρια μου ότι θα λυθεί το θέμα και δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Άρα οι προσφυγές που κάναμε, οι δικαστικές κύριε Πρόεδρε,
κάτι έφεραν σαν αποτέλεσμα.
Λοιπόν, πολύ συνοπτικά να σας πω για τους δικαστικούς αγώνες που έχει κάνει το Σωματείο σας και τι έχουμε μέχρι σήμερα
σαν αποτελέσματα.
Δικάσαμε το πρώτο μνημόνιο, πήραμε μία ενδιαφέρουσα μειοψηφία 15 ανθρώπων με δύο αντιπροέδρους τον κ. Σακελλαρίου και τον κ. Ρίζου οι οποίοι στηρίξανε τις απόψεις ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις για τις περικοπές των συντάξεων.
Προσφύγαμε στη συνέχεια στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων είναι, να σας πω
δύο κουβέντες και αξίζει τον κόπο, γιατί όλοι ασπρίσαμε εδώ

μέσα. Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργήθηκε το Συμβούλιο της Ευρώπης, για να διαφυλάξει την ειρήνη στην Ευρώπη, για να μην σκοτώνονται τα κράτη μεταξύ
τους και ταυτόχρονα έβγαλε έναν χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Τα δικαιώματα που αφορούν την εργασία, τη σύνταξη, την
ασφάλιση, την πρόνοια. Είναι ένας καταστατικός χάρτης ευρωπαϊκός όπως είναι το σύνταγμα στην Ελλάδα. Οι χώρες οι οποίες επικυρώνουν αυτούς τους χάρτες είναι υποχρεωμένες να τον
υλοποιούνε τον χάρτη αυτό και να τον σέβονται. Για τη διαφύλαξη των δύο αυτών χαρτών είναι δύο δικαστήρια στην Ευρώπη. Είναι το ένα το δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
που πηγαίνουνε κατ’ άτομο και όχι συλλογικά οι εργαζόμενοι
και οι συνταξιούχοι και υπάρχει το δικαστήριο της Επιτροπής
Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην οποία προσέφυγε το Σωματείο
σας και άλλες 9 συνδικαλιστικές οργανώσεις συνταξιούχων.
Προσφύγαμε λοιπόν στην Επιτροπή γιατί ήταν συλλογική η προσφυγή και βγάλαμε 7 αποφάσεις, 7 θετικές αποφάσεις οι οποίες καταδικάζουν την Ελλάδα και θεωρούν ότι είναι παράνομο
και ότι παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
Αμέσως μετά τις αποφάσεις τις δικές μας, βγήκε η δικαστική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πορτογαλίας
που θεώρησε ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου
που καταργούν τον 13ο και 14ο μισθό, δηλαδή δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων και επίδομα αδείας, τα οποία καταργήθηκαν εδώ με
το νόμο 4093 του 2012.
Ήταν να δικάσουμε πριν ενάμιση μήνα, την 1η Μαρτίου το 2ο
μνημόνιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισκέφτηκα τον Πρόεδρο κ. Μενουδάκο και κάτω από τον φόβο, θα το πω έτσι πολύ
καθαρά, των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
αναγκαστήκανε να πάνε σε αναβολή. Η αναβολή είναι για τις 17
Μαΐου στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα
παρακαλούσα και εγώ προσωπικά, που μου κάνετε την τιμή να
με έχετε νομικό σας σύμβουλο, στις 17 του Μάη, για να μην μας
πάνε σε άλλη αναβολή, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όσοι το δυνατόν περισσότεροι έξω από το Συμβούλιο της
Επικρατείας, γιατί όπως είπα και στον Πρόεδρο, η ιστορία είτε
θα τους γράψει είτε θα τους ξεχάσει και μιλάω για τα ανώτατα

δικαστήριά μας. Έχουμε όμως υπέρ μας επίσης, γνωμοδότηση
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ολομέλειας
του Αρείου Πάγου που λένε ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις με τις οποίες καταργούνται το επίδομα αδείας και τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Βέβαια οι γνωμοδοτήσεις δεν είναι αποφάσεις. Πριν πάει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, στέλνεται
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να πούνε οι δικαστές την άποψή
τους. Οι δικαστές όμως οι δυο ολομέλειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου είπανε στην Κυβέρνηση ότι αυτό το νομοσχέδιο που
περνάτε για να καταργήσετε τα δώρα είναι παράνομο. Δυστυχώς όμως όπως ξέρετε ο νόμος 4093 ψηφίστηκε. Θεωρώ όμως
ότι τα επόμενα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας με κρίσιμο
αυτό της 17 του Μάη, γιατί εχθές είδα ότι κυκλοφόρησε η εγκύκλιος και θα σας την παραδώσω εδώ στο Προεδρείο, που λέει
σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, κύριοι δεν θα δώσετε το δώρο
του Πάσχα. Κοιτάξτε όμως τι πονηριά, τι κουτοπονηριά κάνει η
διοίκηση σήμερα. Αντί να βγει η απόφαση του Υπουργού για να
μπορούμε να την προσβάλουμε άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και με αίτηση αναστολής, βάλανε τη Γενική Διευθύντρια κυρία Δεδούλη να βγάλει μία εγκύκλιο για να μην μπορεί
να προσβληθεί άμεσα στα δικαστήρια. Αυτές είναι δυστυχώς οι
κουτοπονηριές της διοίκησης που δεν τιμάνε ούτε τη δημοκρατία μας ούτε το πολίτευμά μας, δηλαδή πλέον φοβούνται η δικαστική την εκτελεστική εξουσία παρ’ όλο που μέχρι πρότινος
πήγαιναν μαζί στις προηγούμενες αποφάσεις και η μία πήγαινε
δίπλα στην άλλη.
Όσοι δε, νομίζουν ότι τα δικαστήρια είναι μόνο για να χάνουμε κάνουνε λάθος, εάν πιστεύαμε έτσι και με τον ΛΑΦΚΑ ποτέ
δεν θα παίρνατε πίσω λεφτά και με το εφάπαξ ποτέ δεν θα παίρνατε τα λεφτά και με την Εθνική Αντίσταση κάτι ελάχιστοι που
παίρνουν ακόμη γιατί τώρα έχουμε έλεγχο σε όλους που είχαν
δηλώσει συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση και καμία δεκαπενταριά δικοί σας που είναι από το δικό σας Σωματείο εάν έχουν
τα πλήρη στοιχεία γιατί τώρα έχουμε έλεγχο για όλους όσους
παίρνουν Εθνική Αντίσταση εάν τα χαρτιά τους είναι νόμιμα για
να παίρνουν το επίδομα Εθνικής Αντίστασης.
Λέω ακόμη πολύ καθαρά και εάν ακόμη για οποιοδήποτε λόγο τα ελληνικά δικαστήρια δεν μας δικαιώσουν πλήρως, είναι

100% σίγουρο ότι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα μας δικαιώσουν.
Όπως με την τελευταία απόφαση καταδικάσαμε με δεκαπέντεμηδέν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ήταν
αρνητική, ότι δηλαδή δεν παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και έρχονται αυτοί που λειτουργούν τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη και λένε ότι τον παραβιάζουν ασύστολα.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την προσφυγή που έκανα μαζί με 6 συναδέλφους νομικούς αναγκάστηκε να πάρει απόφαση στο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να βγάλει απόφαση που θα δημοσιευτεί εντός των ημερών που επιτρέπει στα συνδικάτα να προσφύγουν μονομερώς για την υπογραφή των συμβάσεων ασχέτως του αποτελέσματος του δικαστηρίου.
Θέλω να σας παρακαλέσω στις 17 του Μάη να είστε όλοι στο
Συμβούλιο της Επικρατείας όπου θα εκδικαστεί η προσφυγή
μας.
Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο όσο για το θέμα που μου βάλατε με τον κ. Πατσούρη, σας μεταφέρω την διαβεβαίωση που
πήρα πριν μία ώρα από τον ίδιο ότι το θέμα θα λυθεί. Για να είμαστε όμως και σίγουροι, έχουμε κάνει και προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Στην ερώτηση εάν η κυβέρνηση υλοποιήσει τις δικαστικές
αποφάσεις, θα σας φέρω το παράδειγμα του δικαστηρίου της
Πορτογαλίας που ανέτρεψε ακόμη και τον προϋπολογισμό της
Πορτογαλίας. Εάν παρ’ ελπίδα η Κυβέρνηση δεν υλοποιήσει τις
δικαστικές αποφάσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα όταν παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης,
να καλέσει τη χώρα μας να συμμορφωθεί και εάν δεν συμμορφωθεί, έχει το δικαίωμα να την αποπέμψει. Αυτό συνέβη μόνο
επί δικτατορίας και αυτό είναι πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος για
μία χώρα. Όσο για την απόφαση του δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είχαμε ένα εμπάργκο από την επιτροπή που
δεν επέτρεπε την δημοσιοποίηση της απόφασης πριν την
22 Απριλίου 2013. Η απόφαση παρά τις γελοίες αιτιολογίες που
έστειλε η Κυβέρνηση ότι όλα είναι νόμιμα και ό,τι έγινε έγινε
για να διασφαλιστούν τα ασφαλιστικά ταμεία είναι καταδικαστική για τη χώρα μας.
Ένα θερμό ευχαριστώ και πάντα μαζί σας.
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Δ.Σ. για το 2012
❱ Τέλος η Διοίκηση του Σωματείου πορεύτηκε και λειτούργησε όπως τα προηγούμενα χρόνια, έξω και μακριά
από τις όποιες κομματικές ή παραταξιακές σκοπιμότητες και κατευθύνσεις.
❱ Διατηρούμε τις όποιες πολιτικές μας προτιμήσεις, αλλά

έξω και μακριά από το Σωματείο και την όλη λειτουργία
του.
Τα γραφεία του Σωματείου μας ανήκουν σε όλες και όλους
μας και είναι ανοικτά από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 1:00 το μεσημέρι.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Ετήσιας Απολογιστικής Συνέλευσης του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18
Απριλίου 2013 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου
“ΤΙΤΑΝΙΑ” Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.
Οι 600 και πλέον συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ που παρευρεθήκαμε στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, αφού ακούσαμε την εισήγηση της Διοίκησης και όλους τους ομιλητές εγκρίναμε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

1ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη ψήφιση των
σκληρών και απάνθρωπων Νόμων 3845/2010,
3863/2010, 3865/2010, 3896/2011, 3996/2011,
4019/2011, 4024/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4093/2012 με τους οποίους περικόπηκαν ή και καταργήθηκαν:
1) Μας επέβαλαν περικοπή της κυρίας σύνταξης η οποία τείνει να φθάσει τη σύνταξη πρόνοιας αν και εργασθήκαμε 37-40
χρόνια.
2) Μας μηδένισαν σχεδόν την επικουρική σύνταξη.
3) Μας έκοψαν τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας.
4) Μας κατήργησαν την αποζημίωση μετά την αποχώρηση
από την εργασία μας για συνταξιοδότηση.
5) Μας επέβαλαν μηνιαία, την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
(νέο ΛΑΦΚΑ).

2ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
α) Για τις συνεχιζόμενες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
β) Για την άγρια φορολογία και τα χαράτσια που μειώνουν
ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας.
γ) Για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση σε όλα τα επίπεδα της Ιατροφαρμακευτικής
και Νοσοκομειακής μας Περίθαλψης, που βάζει σε άμεσο
κίνδυνο όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και την ίδια τη ζωή μας
ακόμα.

3ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ στη Βουλή ψηφίζονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και με ένα άρθρο, νόμοι και μνημόνια που καταργούν
εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις ετών και μειώνονται
κατακόρυφα συντάξεις και μισθοί, βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι:
α) Δεν μειώνονται ανάλογα οι αποζημιώσεις και τα προνόμια
των βουλευτών τόσο των εν ενεργεία όσο και των πρώην και να
επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και οι Δημόσιες υπηρεσίες με πολλά εκατομμύρια ευρώ για να πληρώνονται οι χιλιάδες υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στα γραφεία τους.
β) Συνεχίζεται η σπατάλη με την επιχορήγηση των κομμάτων.

4ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την απαράδεκτη και αλαζονική συμπεριφορά των Κυβερνητικών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας και των Διοικητών που εποπτεύουν τους διάφορους οργανισμούς που δεν
δέχονται να δεχθούν τους εκπροσώπους του Σωματείου μας
για να συζητήσουν μαζί τους και να βρουν λύση στα προβλήματα που απασχολούν τις 2.000 οικογένειες των συνταξιούχων
στους ΗΣΑΠ.

5ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ για εμάς τους συνταξιούχους οι Κυβερνήσεις με
τους νόμους και με τα μέτρα που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει σε απόγνωση τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών
έχει φθάσει στα όρια της φτώχειας. Με οργή βλέπουμε να μη
γίνεται τίποτα για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Βλέπουμε να παραγράφονται αδικήματα, να μένουν ατιμώρητοι και να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι εκείνοι που διαχρονικά ευθύνονται για την οικονομική κατάσταση της Πατρίδας
μας και όλοι εκείνοι που πλούτισαν ξαφνικά χωρίς όμως να
μπορούν να δικαιολογήσουν με ποιο τρόπο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
αφιέρωμα
Σας περιμένουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύση για
οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί. Η Διοίκηση του Σωματείου πορεύτηκε τη χρονιά που πέρασε και λειτούργησε πέρα
από τις όποιες κομματικές ή παραταξιακές σκοπιμότητες και κατευθύνσεις. Ο καθένας τις πολιτικές του πεποιθήσεις τις αφήνει

6ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ λόγω της μείωσης του προσωπικού, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση των οριστικών συντάξεων.

7ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ μεταφέρατε την έδρα του Ταμείου Συντάξεων από
Αθηνάς 67 στην Τσόχα 22-Αμπελόκηποι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας, όπως έχετε δηλώσει, συνέβη
ακριβώς το αντίθετο. Ενώ με έδρα την Αθηνάς 67 οι οριστικές
συντάξεις εκδίδονταν σε 5 μήνες το αργότερο, σήμερα έχουμε
καθυστέρηση πάνω από 28 μήνες για την έκδοση των οριστικών
συντάξεων.

8ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ με το σκεπτικό των αρμοδίων ιδρύθηκαν το ΤΑΥΤΕΚΩ και ο ΕΟΠΥΥ για να παρέχουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στον Ελληνικό λαό, δεν έκαναν τίποτα για να ανταποκριθούν οι δύο αυτοί οργανισμοί στο σκοπό ίδρυσής τους με
αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.

9ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί στις αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις των φαρμακευτικών συλλόγων, η Κυβέρνηση είναι απαθής, δεν λαμβάνει κανένα μέτρο με αποτέλεσμα οι έχοντες ανάγκη ενός φαρμάκου το πληρώνουν από τη τσέπη τους, κόβοντας τα χρήματα
από το φαγητό τους.

10ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την μη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης των εξερχομένων της υπηρεσίας με την συνταξιοδότησή τους συναδέλφων
μας.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΖΗΤΑΜΕ:
1ον: Την άμεση κατάργηση των νόμων 3845/2010, 3863/2010,
3865/2010, 3896/2011, 3996/2011, 4019/2011( άρθρο 20, παρ.
8β, 4024/2011, 4051/2012, 4046/2012 και 4093/2012.
2ον: Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα,
επιδόματος Αδείας, την κατάργηση της επιβολής της Ειδικής
Εισφοράς Αλληλεγγύης και το ύψος των συντάξεών μας στο
επίπεδο του 2009.
3ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση της φορολογίας, τη μείωση στα
φάρμακα, την κατάργηση της συμμετοχής στα διαγνωστικά κέντρα και στην αναβάθμιση της Ιατρικής και Νοσοκομειακής μας
Περίθαλψης.
4ον: Να στελεχωθούν άμεσα οι Υπηρεσίες του Ταμείου Συντάξεων για να εκδίδονται οι οριστικές συντάξεις μέσα στα πλαίσια του λογικού.
Να εξυπηρετούνται άμεσα οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας και κύρια οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι και μεγάλης ηλικίας αλλά και με σοβαρά προβλήματα υγείας και να μην ταλαιπωρούνται και να πληρώνουν αυτοί την ασυνέπεια του κράτους
προς τους Γιατρούς, Διαγνωστικά κέντρα, Φαρμακοποιούς και
Νοσοκομεία.
5ον: Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισονομίας τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, να καταργηθούν όλοι οι
νόμοι, τα Διατάγματα και οι αποφάσεις με τις οποίες έχουν θεσπιστεί προνόμια για τους λίγους και εκλεκτούς και να μειωθούν οι βουλευτικές έδρες σε 200. Γιατί είναι πρόκληση όταν
ψηφίζονται οι νόμοι και ζητούνται θυσίες από τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους να αποτελούν εξαίρεση οι βουλευτές και τα κόμματα.
6ον: Την άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας προκειμένου να του εκθέσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τις
2.000 οικογένειες των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.
7ον: Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας στο ύψος που χορηγούσε το Ταμείο πριν την ένταξή μας στο ΙΚΑ.
8ον: Την άμεση έκδοση των οριστικών συντάξεων σύμφωνα
με τη δήλωση του Διοικητού του ΙΚΑ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ότι οι οριστικές συντάξεις θα απονέμονται εντός τριών μηνών.
9ον: Την άμεση καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούνται
οι συνάδελφοί μας όταν συνταξιοδοτούνται.
10ον: Ο υπολογισμός των συντάξεων λόγω θανάτου στις χή-

πριν την είσοδό του στα γραφεία του Σωματείου.
Αυτός ήταν ο Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας στο χρόνο που πέρασε και σας ζητώ να τον υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ρες να γίνεται στο 70% επί της σύνταξης που ελάμβανε ο αποβιώσας σύζυγος όπως γίνεται και στο ΙΚΑ και όχι στο 60% που
δίδεται σήμερα.
11ον: Ως ελάχιστη προσφορά στους λίγους που απομένουν
ακόμη αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης να δοθεί το επίδομα
Εθνικής Αντίστασης.
12ον: Την οικονομική στήριξη του Μουσείου μας για να λειτουργεί σε καθημερινή βάση και την άμεση αναγνώρισή του
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, από τη στιγμή που έχουμε συμπληρώσει το σχετικό
φάκελο και έχουμε υποβάλει όσα στοιχεία μας ζητήθηκαν.

Οι 2000 Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ
α) Στους άνεργους, τους άστεγους, στους ανασφάλιστους,
τους ανήμπορους και ιδιαίτερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας
που πλήττονται από το σκληρό και απάνθρωπα μέτρα που έχουν
ψηφίσει οι Κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.
β) Στο δίκαιο αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι της χώρας
και ειδικά στο χώρο μας για να διασφαλίσουν το ψωμί των οικογενειών των και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και να περισώσουν ό,τι μπορούν.
γ) Από αυτό που απέκτησαν με κόπους και θυσίες τόσων χρόνων εργασίας.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
α) Την πολιτική επιστράτευση που επέβαλε η Κυβέρνηση για
να καθυποτάξει και να λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων στις αστικές μεταφορές και στα λιμάνια. Τα προβλήματα δεν λύνονται με την επιβολή μέτρων, απαιτούν άλλες
λύσεις εάν θέλουμε να είμαστε δημοκρατική χώρα.
β) Τις επιθέσεις που δέχεται η Πατρίδα μας από τα Κράτη μέλη και παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ζητάμε από την Κυβέρνηση
αλλά και από όλα τα κόμματα της Βουλής να απαιτήσουν να μας
σέβονται και να μας συμπεριφέρονται σαν ισότιμο μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν ένα κράτος με ιστορία και πολιτισμό
πολλών χιλιάδων ετών.
γ) Τους προσβλητικούς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς
που λέγονταν και γράφονταν σε βάρος των συνταξιούχων και
των εργαζομένων, γιατί είναι οι μόνοι που δεν φταίνε σε τελική ανάλυση για την οικονομική κατάσταση της Πατρίδας μας.
δ) Καταγγέλλουμε και ζητάμε η Κυβέρνηση άμεσα να λάβει
μέτρα για να σταματήσει το θλιβερό αυτό φαινόμενο, που γίνεται όταν διάφοροι αναρμόδιοι υποκαθιστώντας το κράτος μοιράζουν είδη διατροφής στους πεινασμένους πολίτες και παρατηρούνται τα φαινόμενα που κάνουν το γύρο του κόσμου. Αυτό
είναι κατάντια του Ελληνικού Κράτους.

Ύστερα από τα παραπάνω
Αναθέτουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας να φροντίσει έτσι ώστε το
ψήφισμα αυτό να φτάσει:
Στην Κυβέρνηση
Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων
Στους Υπουργούς Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλειας και Πρόνοιας- Υγείας - Υποδομών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στον Πρόεδρο της Βουλής
Στους Βουλευτές όλων των κομμάτων
Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΣΤΑΣΥ
Στο Δ.Σ. των ΣΤΑΣΥ
Στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ
Στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ
Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
Να δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα του Σωματείου και στην
Εφημερίδα του Σωματείου ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Αθήνα 18 Απριλίου 2013
Με εντολή Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Χειμώνας

12

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

Τα οικονομικά μας
(Σας διαβάζω τους απολογισμούς)
Γιώργος
αυτές οι δαπάνες λειτουργιΑναγνωστόπουλος κέςΌλες
και έκτακτες έχουν τ’ αντίστοιχα

Ταμίας
του
Σωματείου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Πολύ χαίρομαι κάθε φορά που σας
βλέπω σε διάφορες εκδηλώσεις όπως
τη σημερινή ετήσια συνέλευσή μας.
Σας καλωσορίζω και εγώ και σας χαιρετώ όλους μαζί και τον καθ’ ένα χωριστά με πολλή αγάπη και χαρά.
Για πολλοστή φορά θα σας διαβάσω τον ταμειακό απολογισμό του Σωματείου του έτους 2013.
Να γνωρίσετε και εσείς ποια ήτανε τα έσοδα και τα έξοδά μας και σε
ποια κατάσταση βρέθηκε το ταμείο
μας στις 31-12-1012.
Ο απολογισμός αυτός είναι εγκεκριμένος από το Δ.Σ., την Ελεγκτική
Επιτροπή και σήμερα σας καλέσαμε
εδώ να ζητήσουμε και την έγκριση τη
δική σας.
Τα έξοδα 2012 υπερέβησαν αυτή
τη χρονιά τον προϋπολογισμό του
2012 καθ’ ότι είχαμε τη μεταφορά
των γραφείων μας στον Πειραιά που
μας παραχώρησε η εταιρία τρεις αίθουσες. Οι αίθουσες αυτές ανακαινίσθηκαν από δαπάνες του ταμείου
μας και επί πλέον χορηγήσαμε και
αρκετά ποσά για την αποπεράτωση
του Μουσείου μας. Έτσι λοιπόν,
εκτός από τα λειτουργικά έξοδα, που
χρειαζόμαστε κάθε χρόνο, των γραφείων μας είχαμε και τα έκτακτα
έξοδα που σας ανέφερα πιο πάνω.

Τριαντάφυλλος
Τριανταφύλλου

Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης
Εργαζομένων

δικαιολογητικά τους (τιμολόγια, αποδείξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. και
είναι στη διαφάνεια όλων σας).
Σαν ταμίας που υπηρετώ τόσα
χρόνια το Σωματείο μας έχω να πω
ότι το ταμείο παραμένει πάντα ενημερωμένο, νοικοκυρεμένο και αρκετά ικανοποιητικό για όλες τις λειτουργικές δαπάνες τους Σωματείου
μας.
Και τούτο μπορώ να σας πω οφείλεται στη καλή διαχείριση όλων των
εκλεγομένων συναδέλφων του Δ.Σ.
μέχρι σήμερα, πολύ όμως περισσότερο από όλους εμάς τα μέλη του
Σωματείου μας που μονιασμένοι,
αγαπημένοι, ενωμένοι και αδιάσπαστοι επί τόσα χρόνια έχουμε αγαπήσει το Σωματείο μας και είμαστε όλοι
ευχαριστημένοι και το εμπλουτίζουμε κάθε τόσο με τις ευχάριστες εθελοντικές δωρεές μας.
Επίσης έχω να σας πω ακόμα που
παρακολουθώ από κοντά το Σωματείο μας σε όλες μας τις επιτυχείς
εκδηλώσεις πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και ενεργητικές σε όλους τους

Φίλες και Φίλοι,
Χαιρετίζω τη σημερινή Γενική
σας Συνέλευση.
Φίλες και φίλοι, τα τελευταία
χρόνια κυβερνώντες και κυβερνήσεις σε διατεταγμένη υπηρεσία λεηλάτησαν τα πάντα. Λεηλάτησαν συντάξεις, μισθούς, κεκτημένα δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Συνάδελφοι, μόνο ενωμένοι όλοι μαζί όπως είμαστε πάντα
μία γροθιά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
Όπως σας είπα ενωμένοι σαν μια
γροθιά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την λαίλαπα που μας έφεραν αυτοί οι ανεκδιήγητοι κυβερνώντες.
Σας ευχαριστώ.

τομείς, ότι είναι το πιο οργανωμένο
σωματείο από όλα τα άλλα ομοειδή
σωματεία και συλλόγους.
Παραμένουμε πάντα σταθεροί,
αμετάβλητοι, δυνατοί και δραστήριοι
που είμαστε παντού πρωτοπόροι και
ζηλευτοί σε όλους. Έτσι λοιπόν δικαιολογημένα πρέπει όλοι να είμαστε υπερήφανοι για το Σωματείο μας.
Τέλος θα ήθελα όλοι να ευχηθού-

Σφήνας
Στέλιος

Χαιρετίζω τη σημερινή Γενική Συνέλευσή μας.
Θέλω να απευθύνω τα
συγχαρητήρια μου στη και-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

αφιέρωμα

με ότι και οι νέοι συνάδελφοί μας
που θα μας διαδεχθούνε, να διατηρήσουν αυτή την ενότητα και την οργάνωσή μας και να προχωρήσουν
ακόμα πιο πέρα την ιστορική αυτή
πορεία μας.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε
και εύχομαι σε όλους σας να είσθε
καλά με τις οικογένειες.
Με αγάπη

νούρια Διοίκηση η οποία
ακολουθεί τα ίδια βήματα
τα οποία είχε ο πρώην
Πρόεδρος μας ο οποίος
εδόξασε το Σωματείο μας.
Θέλω να συγχαρώ τα
Σωματεία των Εργαζομένων διότι αποφάσισαν τελικά να συνεργαστούν, γιατί
η συνεργασία Συνταξιούχων και Εργαζομένων θα
αποδώσει. Ενώ κατά το παρελθόν είχαμε συνδικαλιστές οι οποίοι πήγαιναν για
το κόμμα τους και πήγαιναν να μας κυβερνήσουν
αυτοί για να μας σώσουν
όπως μας έσωσαν και οι
άλλοι.

Θα ήθελα επίσης να
απευθυνθώ στον Πρόεδρό
μας, επειδή ο κ. Μουλίνος
μας έφυγε, θα ήθελα να πω
το εξής. Κύριε Πρόεδρε,
είμαστε 3.200.000 συνταξιούχοι και δεν έχουμε έναν
εκπρόσωπο ούτε στη βουλή ούτε στην Ευρωβουλή.
Το 2014 γίνονται εκλογές,
προσπαθήστε να βάλετε
και συνταξιούχους να μας
εκπροσωπούν σε αυτή τη
ριμάδα τη Βουλή που τη
λένε ναό της Δημοκρατίας,
να έχουμε και εμείς εκπροσώπους.

Γιάννης Ζαχαρής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή ετήσια τακτική Γενική μας Συνέλευση.
Τρία χρόνια μετά την υπογραφή του
πρώτου Μνημονίου η χώρα μας εξακολουθεί να βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ύφεση και την ανεργία.
Οι Τροϊκανοί έχουν αποθρασυνθεί
εντελώς και συμπεριφέρονται με προΜέλος του κλητικό και απαράδεκτο τρόπο. Με τις
παράλογες απαιτήσεις τους απορρίΔ.Σ. του
Σωματείου πτουν κάθε αναπτυξιακή πρόταση ή
σκέψη ενώ προωθούν την ίδια λανθασμένη συνταγή λιτότητας που δεν έχει
κανένα αποτέλεσμα και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να βάζουν φωτιά στην Ελληνική
κοινωνία. Η τρικομματική Κυβέρνηση αδυνατεί να πει έστω και ένα “ΟΧΙ”, την στιγμή μάλιστα που η φτωχοποίηση στη χώρα μας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.
Πάνω από 1.200.000 συμπολίτες μας αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές του
υποχρεώσεις.
Οι αυτοκτονίες ξεπέρασαν τις 5.000 μη αντέχοντας τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη.
Η ανεργία σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ξεπέρασε το 27,2% ενώ οι προβλέψεις την θέλουν να αγγίζει το 30% στο τέλος του 2013. Ο έλεγχος της αγοράς έχει χαθεί και τα βασικά αγαθά 1ης ανάγκης αντί να μειώνονται ακριβαίνουν συνεχώς.
Οι εργαζόμενοι, ζουν και αναπνέουν με το άγχος και την αβεβαιότητα αφού πέρα από
την οικονομική εξαθλίωση που έχουν περιέλθει με τις μειώσεις μισθών, δεν γνωρίζουν εάν
αύριο θα είναι στη δουλειά τους ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Διαθεσιμότητα ίσον απόλυση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Τα περί επαναπρόσληψης με απορρόφηση στον ιδιωτικό τομέα μας εμπαίζουν, αφού
ο ιδιωτικός τομέας βρίσκεται σε πλήρη διάλυση όταν πάνω από 300.000 επιχειρήσεις
έχουν βάλει λουκέτο.
Και ενώ ο κόμπος έφτασε στο χτένι, νέα αντιλαϊκά μέτρα ετοιμάζει η Κυβέρνηση κατόπιν συμφωνίας με την Τροϊκα.
Νέες απολύσεις, χιλιάδες οικογένειες θα βρεθούν στο δρόμο μετά την συγχώνευση ή
το κλείσιμο επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που οι ίδιοι τις δημιούργησαν
για πελατειακές σχέσεις και τώρα τις διαλύουν.
Σχεδιάζουν νέες μειώσεις στις ήδη κουτσουρεμένες συντάξεις μας, όταν έχουμε ήδη
υποστεί μειώσεις που ξεπερνούν το 50%. Αν προσθέσει κανείς τις έκτακτες εισφορές και
τα χαράτσια που μας επιβάλλουν, είναι ζήτημα εάν μας απομένει ένα 20 % προκειμένου να
ανταπεξέλθουμε στις βασικές μας ανάγκες διαβίωσης. Ως πότε τέλος πάντων θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική των μειώσεων; Γιατί δεν παίρνουν (χρόνια τώρα) κανένα μέτρο:
❱ Για την εισφοροδιαφυγή;
❱ Για την μαύρη και ανασφάλιστη εργασία;
Αλλά και στον τομέα της Υγείας δεν είδαμε καμιά βελτίωση. Η ελληνική κοινωνία, οι
εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι βρίσκονται σε απόγνωση.
Η ένταξη των ταμείων στον ΕΟΠΥΥ έγινε με μεγάλη προχειρότητα, χωρίς καμία μελέτη και δημιούργησε μια σειρά από αξεπέραστα προβλήματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου αντί να καλυτερεύουν, δυστυχώς χειροτέρεψαν σε βαθμό που να είναι ορατός ο κίνδυνος διάλυσης της κοινωνικής μας ασφάλισης.
Το φάρμακο δεν μπορεί να παράγεται και να εμπορεύεται με κριτήριο το κέρδος, ούτε
όταν στην αγορά μειώνεται η τιμή του να εξαφανίζεται για να επιτυγχάνουν το σκοπό τους…
οι φαρμακοβιομηχανίες.
Οι συνταξιούχοι πλήρωναν επί 30,35 και 40 χρόνια εισφορές και αξίζουν καλύτερη τύχη.
Η κυβέρνηση όμως για μια ακόμη φορά μας εξαπάτησε. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη
του ελληνικού λαού αφού άλλα μας έλεγε προεκλογικά και δυστυχώς άλλα πράττει μετ’
εκλογικά.
Ο πρωθυπουργός μάλιστα συνεχίζει να μας εμπαίζει… προχθές δήλωσε: “Σε λίγο η
χώρα μας δεν θα εξαρτάται από Μνημόνια”. Δεν μας διευκρίνισε όμως πόσο λίγο θα είναι
το διάστημα; Φαίνεται πως και ο ίδιος δεν γνωρίζει, όπως δεν γνωρίζει πως οι αντοχές μας
έχουν εξαντληθεί έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Μπροστά σ’ αυτό τον Γολγοθά των προβλημάτων ,το Σωματείο μας στον ένα χρόνο θητείας του ανέπτυξε δράση, πήρε πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση.
❱ Αγωνιστικά και σε συνεργασία με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. διοργάνωσε συγκεντρώσεις και πορείες, διαμαρτυρίες. Θέλω να τονίσω πως η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έχει κάνει βήματα προόδου και
είναι η μόνη δύναμη που αποτελεί “Ασπίδα Σωτηρίας” στα προβλήματα των Συνταξιούχων.
Χρειάζεται όμως περισσότερη δουλειά στον Τομέα Οργάνωσης και Λειτουργίας.
Πρέπει όλοι να την στηρίξουμε με τη συμμετοχή μας, να την κάνουμε ακόμα πιο ισχυρή.
❱ Αντίθετα συνάδελφοι, μας απογοήτευσε η Γ.Σ.Ε.Ε. Στο πρόσφατο Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, εκτός μιας απλής αναφοράς, δεν ασχολήθηκε καν με τα προβλήματα
των Συνταξιούχων, ούτε ένα ψήφισμα υπέρ των Συνταξιούχων δεν είδαμε. Μοιραία
έχει χάσει την αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη μας.
❱ Στον Πολιτιστικό τομέα αναπτύξαμε δραστηριότητες και πραγματοποιήσαμε κοινωνικές εκδηλώσεις.
❱ Διεκδικούμε δικαστικά όσα με αγώνες κατακτήσαμε και που με βίαιο τρόπο μας
αφαίρεσαν. Στο δικαστήριο, στις 17 Μαΐου η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.
Το Ταμείο Συντάξεων μας απασχόλησε ιδιαίτερα, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην
έκδοση των οριστικών συντάξεων. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Υπήρξε πράγματι καθυστέρηση με τις καταστάσεις των Α.Π.Δ. Το κυριότερο
όμως πρόβλημα εντοπίζεται στην οργάνωση και λειτουργία αυτού του Ταμείου. Θα δώσουμε τη λύση έστω και αν χρειαστεί να πέσουνε κεφάλια. Οι οριστικές συντάξεις πρέπει
να ολοκληρώνονται σε διάστημα 3,4 μηνών.
Είμαστε στη διάθεση καθημερινά όλων των συναδέλφων στο Σωματείο και η παρουσία
σας μας δίνει δύναμη και κουράγιο.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, η ολοκλήρωση της επέκτασης του Μουσείου είναι γεγονός. Αποτελεί κόσμημα για τον ΗΣΑΠ και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων Μουσείων στη χώρα μας. Η πολιτιστική αυτή κληρονομιά, η ιστορία μας, μας επιφορτίζει με
ευθύνες. Έχουμε υποχρέωση να το στηρίξουμε όλοι μας, να το διαφυλάξουμε και να το
περιβάλλουμε με αγάπη. Το Μουσείο είναι έργο του συναδέλφου Φωτόπουλου Μανώλη,
ο οποίος αφιέρωσε και την ψυχή του για να ολοκληρωθεί και το σημαντικό είναι ότι ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ.
Ολοκληρώνοντας, προτείνω η Γενικής μας Συνέλευση να καταδικάσει την ενέργεια του
πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, Αραπατσάκου να στείλει στο Δικαστήριο
τους συναδέλφους μας του Δ.Σ. του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής Μανώλη
Φωτόπουλο, Ευθύμη Ρουσιά, Κώστα Γαζή και Νίκο Μητροκώτσα, γιατί υπερασπίστηκαν τα
δικαιώματα των Συνταξιούχων.

Σας καλώ όλους να είστε κοντά στο Σωματείο.
Η ενότητα όλων είναι απαραίτητη. Σας καλώ επίσης να ψηφίσετε
τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.
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μολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών.
Τόλμησα να ζητήσω διευκρινήσεις για το
πώς ο προϋπολογισμός για το 2012 από
150.000 έφτασε τις 250.000 Ευρώ χωρίς έγκριση από το Δ.Σ., όπως επιβάλλεται να γίνει.
Στην απαίτησή μου δε να ελέγχω τα διάφορα παραστατικά μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, τόλμησε να μου πει ότι πρέπει να είναι και
αυτός μπροστά. Τόσο άσχετοι άνθρωποι έχουν
εκλεγεί με το σύστημα των παράνομων προσταυρωμένων ψηφοδελτίων.
Συνάδελφοι,
Η ανεργία στη χώρα μας έχει φτάσει σε ύψη
ρεκόρ και κάθε μέρα που περνάει και άλλοι
άνεργοι προστίθενται στη λίστα, 30% επίσημη
ανεργία και 33% ανεπίσημη μέχρι το τέλος του
2013, λένε τα στοιχεία.
Και όσο η ανεργία αυξάνεται τόσο μειώνονται τα έσοδα των ταμείων και στο τέλος
δεν θα έχουμε ούτε φάρμακα ούτε σύνταξη.
Επιστροφή στον Μεσαίωνα δηλαδή.
Το Σωματείο και το Μουσείο ανήκουν σε
όλους τους συνταξιούχους και δεν είναι μαγαζάκι κανενός. Πρέπει για ό,τι γίνεται να υπάρχει διαύγεια και καθαρότητα. Έχω ζητήσει για
αγορές, εκδηλώσεις, διάφορες εργασίες να
παίρνουμε προσφορές πριν καταλήξουμε,
ώστε να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για ό,τι κάνουμε.
Συνάδελφοι,
Πριν τελειώσω θέλω να σας κάνω πρόταση
να οργανώσουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην Τσόχα για να απαιτήσουμε να επισπεύσουν τη διαδικασία για να βγουν οι συντάξεις
των συναδέλφων που καθυστερούν κάτι που
δεν συνέβαινε ποτέ στον Η.Σ.Α.Π.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ραντεβού
στους δρόμους και τους αγώνες.

αντισταθούμε, να μην τους αφήσουμε να μας
διαλύσουν. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας
αλλά και στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας
και τα εγγόνια μας.
Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ήταν πάντα
τα υποζύγια της φορολογίας σήμερα όμως είναι τα εξιλαστήρια θύματα της διαπλοκής και
της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής των τελευταίων 30 ετών που μας οδήγησαν εδώ που
είμαστε σήμερα.
Μέλος του
Από την άλλη αποκαλύπτονται λίστες όφΔιοικητικού σορ εταιρίες, σκάνδαλα αλλά η κατάσταση δεν
Συμβουλίου αλλάζει. Αυτοί που πρέπει να πληρώσουν δεν
πληρώνουν ποτέ.
Και ενώ τα εισοδήματα όλων μας μειώνονΣυναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
ται, το μόνο που αυξήθηκε είναι η εισφορά στο
Για μια ακόμα χρονιά βρισκόμαστε εδώ για
Σωματείο παράνομα βάσει του άρθρου 31 του
την τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση
τροποποιημένου καταστατικού που λέει ότι η
του Σωματείου μας.
αύξηση θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές.
Πριν από 2 χρόνια από αυτό εδώ το βήμα
σας είχα προειδοποιήσει ότι πρέπει να αφήΣυνάδελφοι,
σουμε τους καναπέδες και να βγούμε στους
Για τη λειτουργία του Σωματείου, κατά τον
δρόμους αγωνιστικά για να προλάβουμε τα χειαπολογισμό δράσης για το 2012 αναφέρεται ότι
ρότερα που ερχόντουσαν.
δρούμε μακριά από πολιτικές και παραταξιαΠριν ένα 1 χρόνο πάλι από αυτό το βήμα είκές σκοπιμότητες. Όμως στις περσινές εκλογές
χα πει ότι επιβάλλεται να αφήσουμε τους κατου Σωματείου και για το Δ.Σ. αλλά και για την
ναπέδες γιατί στόχος των Κυβερνόντων ήταν η
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έγινε όργιο παρανομίας και καλποεξόντωση και η εξαθλίωση εργαζομένων και
νοθείας με σταυρωμένα εκ των προτέρων ψησυνταξιούχων.
φοδέλτια, χωρίς παραβάν, και δικαστικό αντιΜειώσεις μισθών και συντάξεων, φόροι,
πρόσωπο για να διασφαλίζεται η νομιμότητα
χαράτσια, ανεργία, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε
του αποτελέσματος.
για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
Επίσης στον ίδιο απολογισμό δράσης ωραιΣήμερα και πάλι από αυτό το βήμα σας λέω
οποιούμε τα πράγματα που αφορούν τη λειξεσηκωθείτε, αντιδράστε! Ο στόχος τους δεν
τουργία του Σωματείου μας και τις διάφορες
έχει ολοκληρωθεί, βάζουν φόρους, αλλά φόενέργειες και εκδηλώσεις.
ρους δεν εισπράττουν, γιατί ο κόσμος δεν μποΚι όμως δέχομαι ομαδική επίθεση γιατί
ρεί να ανταποκριθεί και έτσι ο εύκολος δρόμος
τόλμησα σαν εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. (και μάγι’ αυτούς είναι το 4ο μνημόνιο που ετοιμάζουν
λιστα όχι με σταυρωμένο από πριν ψηφοδέλγια καινούριες περικοπές στις συντάξεις μας.
τιο), να ζητήσω οι δαπάνες να συνοδεύονται
μόνο από νόμιμα παραστατικά, αποδείξεις, τιΠρέπει όλοι ενωμένοι να αντιδράσουμε, να

Ηλίας Μπονάρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

Γιώργος Αρβανίτης

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2012

Όπως προκύπτει απ’ τον έλεγχο ο
οποίος έγινε σε όλα τα παραστατικά στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης του Σωματείου για το έτος 2012, τόσο τα γραμΓραμματέας μάτια εισπράξεων, όσο και τα εντάλματα
Ελεγκτικής πληρωμών έχουν εκδοθεί νόμιμα. ΥπάρΕπιτροπής χουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο τατου
μείου του Σωματείου.
Σωματείου
Ο ταμειακός απολογισμός του 2012, ο
ισολογισμός του 2012 και ο προϋπολογισμός του 2013, έχουν συνταχθεί σύμφωΣήμερα 3 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη
να με όλα τα στοιχεία τα οποία και έχουν
και ώρα 10:00 στα γραφεία του Σωματείου
καταχωρηθεί.
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της
Το κεφάλαιο του ταμείου στις 31/12/12
συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωμαανέρχεται σε 129.234,80 Ευρώ
τείου, προκειμένου να συντάξει τον Ετήσιο
εκ των οποίων 1.972,49 Ευρώ αποτελούν
Ταμειακό Έλεγχο, καθώς και τα πεπραγμέκατάθεση σε βιβλιάριο της Τράπεζας Πεινα του Σωματείου.
ραιώς με αρ. λογαριασμού 5182-035793827 καθώς και το ποσόν 3.824,08 Ευρώ καΣύμφωνα με το άρθρο του Καταστατιτάθεση σε δεύτερο βιβλιάριο της Τράπεζας
κού:
Πειραιώς με αρ. λογαριασμού 5182Παρόντες: Χειμώνας Ευάγγελος, Αρβα035793-762.
νίτης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος ΕυάγγεΣτο ταμείο του Σωματείου υπάρχει ποσό
λος, Γερεντέ Αικατερίνη
3.438,23 Ευρώ και ποσό 120.000,00 Ευρώ
Απών: Γιαννάκης Αχιλλέας
σε προθεσμιακή κατάθεση της Τράπεζας

Πειραιώς.
Στα βιβλία ταμείου πολιτιστικών εκδηλώσεων έχουν καταχωρηθεί τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του 2012.
Ο λογαριασμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 31/12/12, εμφανίζεται ως εξής:
Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.313,50 Ευρώ εκ των οποίων 4.775,00 Ευρώ αποτελούν κατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς με
αρ. λογαριασμού 5182-035793-819 στα χέρια της Εφόρου ευρίσκεται το ποσό 538,50
Ευρώ.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κινήθηκε με συνέπεια στις
αποφάσεις του καθώς επίσης και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Το 2012 προέκυψαν έντονες συνδικαλιστικές συγκρούσεις με αποκορύφωση την
δια νόμου μεγάλη μείωση μισθών και συντάξεων και όλων των δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων που είχαν αποκτηθεί με πολύχρονους αγώνες.
Τέλος όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις
της Διοίκησης συνεχίστηκαν και αυτόν το
χρόνο συμβάλλοντας στην κοινωνική ενότητα όλων των συναδέλφων.

Δώρο Πάσχα
Απρίλιος 1822 – Απρίλιος 2013
Μετά από 191 χρόνια καταβολής του Δώρου το Πάσχα, η τρικομματική κυβέρνηση υπακούοντας στις εντολές της Τρόικα πραγματοποίησε αυτό που
δεν διανοήθηκε να κάνει ούτε η κατοχική κυβέρνηση του Τσολάκογλου,
κατήργησε τα Δώρα του Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα αδείας.
Για την ιστορία σας αναφέρω ότι για πρώτη φορά χορηγήθηκε Δώρο του
Πάσχα τον Απρίλιο του 1822, μετά την αίτηση που είχαν κάνει οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Τυπογραφείο στην προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας, η
οποία ήταν εγκατεστημένη στην Κόρινθο.
Κύριοι της Κυβέρνησης η καταβολή των Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και του επιδόματος αδείας σε εργαζόμενους και συνταξιούχους
ήταν απολαβές που είχαν θρησκευτικό και καταναλωτικό χαρακτήρα και
βοηθούσε στην αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων. Σήμερα μετά την δραματική μείωση των συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων, οι συνταξιούχοι βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση και ζουν πλέον κοντά ή και κάτω
από το όριο της φτώχειας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
αφιέρωμα
Νικόλαος Μουλίνος
Πρόεδρος της
Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων
Ελλάδας
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε)
Καλή σας μέρα, καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Θέλω
να σας ευχαριστήσω το Δ.Σ. και όλους για την πρόσκληση.
Μεταφέρω και την ευχή του Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και θέλω με
την ευκαιρία πολύ επιγραμματικά και πολύ γρήγορα να σας
πως δυο-τρία πράγματα, τα οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά, για την πορεία μας και την εξέλιξη που έρχεται,
διότι οι μέρες είναι εξαιρετικά δύσκολες και θέλει κάποια
διαφορετική αντιμετώπιση όλη αυτή η κατάσταση.
Υπάρχει ένα καίριο ερώτημα που κυκλοφορεί στα χείλη όλων. Οι συνταξιούχοι μπορούν; Μπορούν να κάνουν
κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη υφίστανται; Έχουμε
ήδη περισσότερες από 5 περικοπές, το 80% των συνταξιούχων παίρνει γύρω στα 600 με 700 Ευρώ σύνταξη και οι
περικοπές έχουν πάει πάνω από 50%. Η υγεία βρίσκεται σε
τραγική κατάσταση, το διαχειρίζεστε άλλωστε όσοι έχετε
προβλήματα υγείας και επομένως υπάρχει μια ζοφερή κατάσταση που σηματοδοτεί αν θέλετε πάρα πολύ μελαγχολία και φόβο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, σ’ αυτό το χώρο με αυτά
τα δεδομένα, επαναλαμβάνω το ερώτημα, μπορούμε; Αγαπητοί συνάδελφοι, η ερώτηση είναι σε δύο επίπεδα. Το
πρώτο είναι ότι πρέπει να μπορούμε, εάν εγκαταλείψουμε
αυτή την παράμετρο θα πρέπει να φύγουμε, θα πρέπει να
αλλάξουμε τόπο, θα πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες και θα
πρέπει να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν
υπάρχει.
Το δεύτερο ερώτημα είναι πως; Μπορούμε και σε αυτό
επιγραμματικά διότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός, θα
σας πως δύο-τρία πράγματα. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε επιχειρεί να κάνει μαζικοποίηση, να μαζευτούμε όσο περισσότερο μπορούμε κοντά στα πρωτοβάθμια και στα δευτεροβάθμια Σωματεία μας, μέσα από εκεί κάνουμε λειτουργίες αυτενέργειας, δηλαδή, επειδή είμαστε φορέας κοινωνικής παρέμβασης με συνδικαλιστική δομή, με χαρακτηριστικά συνδικαλιστικά, προσπαθούμε και επιδιώκουμε εμείς να ακουμ-

πήσουμε τον Συνταξιούχο. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση
λοιπόν η Α.Γ.Σ.Σ.Ε πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να σας
δώσει μία κάρτα υγείας, να μειώσουμε αν θέλετε κάποιες
δαπάνες που αφορούν τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων. Γενικά προχωρούμε μαζί με άλλους συναδέλφους για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της ενημέρωσης. Σε λίγο
καιρό θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα σε 100.000 αντίτυπα.
Θα έχουμε στο κανάλι, σε γνωστό κανάλι, δεν μπορώ να το
πω αυτή τη στιγμή, τη δυνατότητα επικοινωνίας και επαφής,
όλα αυτά κατατείνουν στο να έχουμε τη δυνατότητα μιας
φωνής από ένα σημαντικό μετερίζι, διότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και σήμερα οι συνταξιούχοι είναι το πρόβλημα να ακουστεί η φωνή τους. Η φωνή των
Συνταξιούχων αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ακουγόμαστε και αυτό είναι ό,τι το χειρότερο. Υπάρχει και ένα
τελευταίο και με αυτό κλείνω αγαπητέ Πρόεδρε, αύριο
υπάρχει μια κινητοποίηση, θέλω να ξέρετε ότι οι κινητοποιήσεις τις οποίες χαρακτήρισα επαναστατική γυμναστική δεν αποτελούν το μοναδικό όπλο αγωνιστικής δράσης,
δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, ιδιαίτερα για ανθρώπους οι
οποίοι αντιμετωπίζουν και λόγω ηλικίας διάφορα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμετέχει κανείς,
αλλά δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι οι
οποίοι μπορούν να αποδώσουν και να είναι αποτελεσματικότεροι. Αυτοί οι τρόποι είναι της ενημέρωσης, είναι της
δυνατότητας να έχετε και εσείς τη δική σας φωνή και κυρίως να εντάξουμε τις προσπάθειές μας συλλογικά και συνολικά.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επιδιώκει συστηματικά και κάθε φορά όσο
γίνεται περισσότερο και καλύτερα να δώσουμε μία διαφορετική προοπτική και αν θέλετε εικόνα σε αυτό που λέγεται Συνταξιούχος, διότι ο Συνταξιούχος είναι ένας άνθρωπος ενεργός, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί και προσφέρει στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν το στοιχείο θα το αναδείξουμε όχι για να το μάθουμε αλλά για να αποτελέσει
επιχείρημα για να μετατοπίσουμε κάποιους οι οποίοι αυτή
τη στιγμή κλείνουν τα αυτιά τους.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ και συγνώμη αλλά θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα πράγματα αλλά λόγω χρόνου το σεβόμαστε και σας
εύχομαι και πάλι καλές εργασίες.
Ευχαριστώ πολύ.

Βασίλης Σταθούσης

Πρόεδρος της
Ένωσης
Εργαζομένων
ΗΣΑΠ
Γεια σας.
Αγαπητοί Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση του Σωματείου για την πρόσκληση.
Είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Θέλω να
σας μεταφέρω τους συναδελφικούς χαιρετισμούς των εργαζομένων. Δύο λόγια για την όλη κατάσταση, πολύ επιγραμματικά .
Όπως γνωρίζετε και μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία
σας, το τι συμβαίνει στα συνδικάτα και τους εργαζόμενους
δεν είναι ξεκομμένο από τη συνολικότερη πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας. Μετά την προσφυγή πριν
3 χρόνια στο μηχανισμό στήριξης, τη λεγόμενη «ΤΡΟΪΚΑ»,
η κατάσταση που βιώνουμε νομίζω ότι είναι αποκαρδιωτική.
Για το λαό μας ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους και τους
συνταξιούχους, εξελίσσεται σε τραγωδία και οι πιο δυσμενείς προβλέψεις δυστυχώς επιβεβαιώνονται. Για τρία χρόνια όλοι ζούμε στο πετσί μας τις συνεχείς μειώσεις μισθών,
συντάξεων, εισοδημάτων.
Πρωτόγνωρα πράγματα για τη χώρα μας, πρωτόγνωρες
έννοιες θα έλεγα όπως η ενεργειακή φτώχεια, έκαναν την
εμφάνισή τους για να χαρακτηρίσουν την αδυναμία θέρμανσης χιλιάδων νοικοκυριών το χειμώνα που πέρασε. Μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση πλέον τεραστίων διαστάσεων και αυτή η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα η οποία πλανάται πάνω από όλη την Ευρώπη, απειλεί τους πάντες.
Τα ασφαλιστικά ταμεία βρέθηκαν στο κέντρο αυτού του
φαύλου κύκλου που ξεκινάει από τη μείωση των εισοδημάτων και οδηγεί σε συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης εργαζομένων και συνταξιούχων, που κλείνει επιχειρήσεις και καταστήματα, εκτινάσσει στα ύψη την ανεργία
και έχει σαν αποτέλεσμα σε συνδυασμό και με τη ανασφάλιστη εργασία, τη μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών
ταμείων, τις απανωτές μειώσεις στις συντάξεις για 4-5 φορές μέχρι σήμερα και στις κύριες και στις επικουρικές και
βέβαια στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που για όλους
μας γίνεται όλο και ακριβότερη, όλο και δυσκολότερη. Τα
ταμεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους, η συμμετοχή μας συνεχώς αυξάνεται οι ουρές είναι
ατελείωτες και ένας κόσμος συνταξιούχοι και κυρίως
ανήμποροι, ταλαιπωρούνται καθημερινά. Η Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση απαξιώνεται, ενώ σοβαρές ανατροπές
στη σχέση εργαζομένων – συνταξιούχων, με τεράστιο οικονομικό κόστος για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έχει προκαλέσει η βίαιη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων λό-

γω της εργασιακής ανασφάλειας και της μείωσης των μισθών.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών οι
οποίες ασκούνται τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να πω
πολλά, δεν θέλω να κουράσω τη συνέλευσή σας, θα σας τα
πουν και οι συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου σας .
Ωστόσο να επισημάνω ότι όλα αυτά για να επιτευχθούν
σε μία χώρα δημοκρατική είναι δύσκολο και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από όπου πέρασε το Δ.Ν.Τ. στις περισσότερες χώρες δεν υπήρχαν δημοκρατικά καθεστώτα,
υπήρχαν δικτατορικά ή αυταρχικά καθεστώτα. Το ίδιο επιχειρείται να γίνει εδώ στη χώρα μας με τον περιορισμό της
Δημοκρατίας, τη διάλυση του εργατικού δικαίου, αλλά και
την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας .
Βλέπουμε συνεχώς φαινόμενα παράκαμψης του κοινοβουλίου. Σοβαρά νομοθετήματα, σοβαρά νομοσχέδια εκατοντάδων σελίδων να περνάνε και να ψηφίζονται σε μία νύχτα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς να προλάβουν καν να τα διαβάσουν οι βουλευτές. Πολλές φορές παρακάμπτεται το ίδιο το κοινοβούλιο είτε μέσα από πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου, είτε με Προεδρικά Διατάγματα, είτε με υπουργικές αποφάσεις, είτε με άλλους τρόπους.
Ο περιορισμός της Δημοκρατίας είναι το αποτέλεσμα αυτής
της νεοφιλελεύθερης και βάρβαρης πολιτικής η οποία
ασκείται και την οποία πρέπει άμεσα να ανατρέψουμε.
Επιβάλλεται Εργαζόμενοι-Συνταξιούχοι, το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας σε συνεργασία και με τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα να αντεπιτεθούμε για να ανακτήσουμε αυτά που έχουμε χάσει μέσα στα τελευταία χρόνια. Βέβαια
για τα ασφαλιστικά μας ταμεία η κατάσταση είναι δυσχερέστατη μετά την ενοποίηση που έγινε χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς κανένα προγραμματισμό, εντελώς βίαια από τη
μία στιγμή στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη με την
ένταξή μας στο ΙΚΑ και στον ΕΟΠΥΥ.
Έχουμε μία σειρά σοβαρότατα προβλήματα. Οι συντάξεις ήδη καθυστερούν στα 2 ½ χρόνια για να βγουν, όταν οι
ίδιοι άνθρωποι που έχουμε στο ταμείο μέσα σε λίγο χρόνο
έβγαζαν τις συντάξεις. Το δε Ταμείο Αλληλοβοήθειας, δηλαδή το ταμείο υγεία μας έχει μία σειρά προβλήματα, που
εκτός από τα οικονομικά τα περισσότερα ξεπερνιούνται χάρη στις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει το προσωπικό της υγειονομικής υπηρεσίας.
Ήταν ευτύχημα ότι καταφέραμε να κρατήσουμε, το ταμείο μας στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Ωστόσο τα προβλήματα συνεχίζουν κάθε μέρα να είναι πολλά και να εμφανίζονται και νεότερα. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη
λαίλαπα που σαρώνει τις ζωές μας. Συνάδελφοι να κάνουμε πράξη το σύνθημα, κανένας μόνος απέναντι σε αυτή την
κρίση. Ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι
μικρομεσαίοι επαγγελματίες στο τέλος πρέπει να νικήσουν.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

αφιέρωμα

Χαιρετίζω τη Συνέλευση μας.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας
βλέπω όλους εδώ υγιείς, καλά και εύχομαι
έτσι πάντα να είστε εσείς, τα παιδιά σας και
τα εγγόνια σας και όλοι.
Θέλω να πω πέντε πραγματάκια και δεν
θα σας καθυστερήσω πολύ. Το πρώτο έχει
να κάνει με το Σωματείο μας, των Συνταξιούχων το οποίο όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούσα και σαν εργαζόμενος αλλά και
σαν συνταξιούχος. Πιστεύω ότι το κατά δύναμη πράττουν αυτό που θα μπορούσαν να
κάνουν το ανθρωπίνως δυνατό, βέβαια
υπάρχουν και λάθη, όπως τα σημείωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Πρόεδρος ή μπορεί να
υπάρχουν και λάθη αν θέλετε.
Να ξέρετε πάντως όπως ξέρω και εγώ
και όπως μου είχε πει και ο πατέρας μου και όπως έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, λάθη κάνει αυτός που δουλεύει και όχι αυτός που κάθεται, όχι αυτός που
έχει τα πόδια σταυροπόδι και ξέρει μόνο να κατηγορεί. Έχω επίσης να πως και
δύο λόγια για τους ανθρώπους που ήταν πριν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτό
ότι και γι’ αυτούς νιώθω ευγνώμων, έχω την πεποίθηση ότι και αυτοί έχουν δουλέψει, έχουν και αυτοί δώσει τον ιδρώτα τους για ό,τι έχει γίνει στον ΗΣΑΠ και
σαν εργαζόμενοι αλλά και σαν συνταξιούχοι.
Το Μουσείο είναι ένα κομμάτι που ανήκει στους συνταξιούχους και αργότερα στους εργαζόμενους όταν γίνουν συνταξιούχοι. Θεωρώ τον ΗΣΑΠ ένα
κομμάτι. Είναι πεποίθησή μου ότι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι είναι ένα κομμάτι και καλό θα είναι να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι, γιατί χρειαζόμαστε και το νέο αίμα, χρειαζόμαστε και την αυθορμητικότητα που έχει ο νέος κόσμος αλλά και τη δύναμη και την εμπειρία που έχουν
οι άνθρωποι αυτοί που σήμερα είναι συνταξιούχοι. Θεωρώ ότι όλα έχουν γίνει
καλά, τα λάθη που έχουν επισημάνει κάποιοι συνάδελφοί μας ίσως έγκεινται
σε αυτό που είπα προηγουμένως, στο ότι μέσα στην προσπάθειάς μας, στις δύσκολες εποχές να κάνουμε κάτι, ίσως κάναμε και λάθη αλλά το γενικό αποτέλεσμα είναι θετικό.
Το Μουσείο μας ολοκληρώθηκε, έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή και μεγάλη δουλειά, έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί και πιστεύω ότι από
εδώ και πέρα θα το καμαρώνουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Τώρα θα έρθω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο μπορεί να κάνω λάθος, συγχωρήστε με, δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος για τα νομικά θέματα και τα διαδικαστικά θέματα, αναφέρομαι στο θέμα μιας πρόσθετης ασφάλισης, την οποία
εγώ προσωπικά και η οικογένειά μου την έζησα και σας μιλώ ειλικρινά, όποια
και να ήταν αυτή η πρόσθετη ασφάλιση εμένα με έβγαλε από τη λάσπη μέσα.
Θα ήθελα λοιπόν να πω τα εξής, επειδή γνωρίζω ότι στο παρελθόν έχουν γίνει
διαβουλεύσεις μεταξύ των Σωματείων Εργαζομένων και Συνταξιούχων και της
Εταιρείας για την ένταξη και των Συνταξιούχων στην πρόσθετη ασφάλιση. Τελικά δεν ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω και δεν εξετάζω τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως για να το θέτουν τα Σωματεία
μας των Συνταξιούχων θα ήταν εφικτό να γίνει, για κάποιους λόγους δεν έγινε, θέλω να πω τα εξής τώρα. Οι καιροί είναι δύσκολοι και δύσκολα τα βγάζουμε πέρα, εμείς ίσως καλύτερα από κάποιους συμπολίτες μας. Έχω να κάνω μία πρόταση, εάν έχω κάνει λάθος θα το κρίνετε εσείς, θα το κρίνει το Σωματείο. Η πρότασή μου είναι η εξής: Δώσαμε τα λεφτά που έπρεπε ίσως να
έπρεπε και περισσότερα για την μεταφορά του Σωματείου, δώσαμε λεφτά για
την αποπεράτωση των έργων του Μουσείου, δώσαμε για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, δώσαμε για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, για τις εκδρομές, για την ενίσχυση του Γυμνασίου Σμίνθης. Δεν έχω αντίρρηση γιατί τα δώσαμε, όλα καλά
τα κάναμε, εάν μπορούσαμε να φτιάξουμε μία πρόσθετη ασφάλιση για εμάς
τους Συνταξιούχους είτε με τη βοήθεια της Εταιρίας είτε με τη βοήθεια κάποιων άλλων φορέων αλλά και με εμάς τους ίδιους με την άλφα οικονομική ενίσχυση μειώνοντας κάτι από τα έξοδα του Σωματείου, περικόπτοντας κάτι από
τις άλλες εκδηλώσεις. Τα ποσά που ανέφεραν οι προλαλήσαντες είναι μεγάλα, αρκετά μεγάλα, βεβαίως δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα απαιτηθεί επειδή
όλοι είμαστε μιας κάποιας ηλικίας και είναι δύσκολο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να μας ασφαλίσουν. Πιστεύω ότι παλεύοντας, εξάλλου είστε ικανότατοι
άνθρωποι και θα προσπαθήσετε να βρείτε μία λύση.
Εάν μπορούσαμε να κάνουμε μία πρόσθετη ασφάλιση με μία μείωση των
εξόδων που έχει το Σωματείο και με κάποια επιχορήγηση, πιστεύω ότι θα ήταν
το καλύτερο για μια αξιοπρεπή υγεία και περίθαλψη, γιατί όταν έχει φθάσει η
μισή Ελλάδα να παίρνει αντικαταθλιπτικά χάπια για να μπορεί να βγάζει το
24ωρο, φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν που είναι κάποιας ηλικίας.
Επίσης λέω το εξής, μία ερώτηση προς όλους. Ποιος συνάδελφος που έχει
πάει σε μια εκδρομή, σε μία εκδήλωση, σε δύο τρεις, πέντε για να ευχαριστηθεί, ποιος όμως θα ευχαριστηθεί σκεπτόμενος ότι κάποιος υποφέρει στο νοσοκομείο και δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τα φάρμακα, τις γάζες, τους
επιδέσμους, τις πάνες και ό,τι άλλο χρειάζεται; Ποιος θα μπορούσε να ευχαριστηθεί;
Παρακαλώ πολύ θερμά, χωρίς να έχω καμία απαίτηση, εσείς που μπορείτε να κάνετε κάτι σας θεωρώ ικανούς και εάν χρειαστείτε τη βοήθειά μου θα
την έχετε, να κάνουμε μία πρόσθετη ασφάλιση για να έχουμε μία αξιοπρεπή
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εμάς και τις οικογένειές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Nίκος
Κούλογλου

Πέτρος
Βογιατζής
Γενικός Γραμματέας της
Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων
Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε)
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Χαιρετίζω τη Γενική Συνέλευσή σας και εύχομαι καλές και σωστές αποφάσεις, η δράση, η οργάνωση, η δομή σας είναι υπόδειγμα λειτουργίας για
τα συνδικάτα. Η ιστορική σας πορεία και οι αγώνες σας είναι φωτεινός φάρος μέσα στο σκοτάδι που μας οδήγησαν οι ανεπαρκείς πολιτικοί μας. Όλες
οι ομοσπονδίες και τα Σωματεία συσπειρωμένα γύρω από το Τριτοβάθμιο
συνδικαλιστικό όργανο, την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα αντισταθούμε στην καταστροφή
που μας οδηγεί το διεφθαρμένο καπιταλιστικό σύστημα.
Καλή επιτυχία στη Γενική σας Συνέλευση.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ TAMEIO ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Τι συνέβη με τις διακοπές των συντάξεων
Στις 23 Μαρτίου 2013 διαβάσαμε στον
ημερήσιο τύπο ότι από τον Απρίλιο διακόπτεται η καταβολή των συντάξεων σε
335.557 συνταξιούχους γιατί στα μητρώα
των δεν υπήρχε καταγραφή των αριθμών
του Α.Μ.Κ.Α. και του ΑΦ.Μ. και σύμφωνα
με τη δήλωση του αρμοδίου Υπουργού Εργασίας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τη διακοπή της σύνταξης, θέλει να σταματήσει
την οικονομική αιμορραγία των ασφαλιστικών ταμείων, εξαλείφοντας τις παράνομες
συντάξεις.
Από την πρώτη στιγμή το Σωματείο μας
ζήτησε να πληροφορηθεί από τη Διεύθυνση του Ταμείου Συντάξεων εάν στους
335.557 συμπεριλαμβάνονται και μέλη του
Σωματείου μας χωρίς όμως να είναι σε θέση να μας ενημερώσει ή γιατί δεν γνώριζε

ή γιατί δεν ήθελε για δικούς τους λόγους.
Την 1η Απριλίου ζητήσαμε επιτακτικά και
μας έδωσε το Ταμείο μία κατάσταση με
282 συναδέλφους που δεν είχαν τον
Α.Μ.Κ.Α. και 12 που δεν είχαν ούτε
Α.Μ.Κ.Α ούτε Α.Φ.Μ. Είναι απορίας άξιον
πως έγινε η απογραφή και οι αρμόδιοι εντεταλμένοι υπάλληλοι δεν είχαν καταγράψει όλα τα στοιχεία των απογραφέντων,
αυτό δεν το κατανοούμε.
Οφείλουμε να πούμε ότι το Υπουργείο
Εργασίας για τις τυχόν ελλείψεις στα στοιχεία των απογραφέντων είχε στείλει στις
διευθύνσεις των ασφαλιστικών ταμείων,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η
Διεύθυνση του Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ, τρία έγγραφα
με τα οποία ζητούσε τα ασφαλιστικά ταμεία
να ενημερώσουν τους συνταξιούχους που

δεν έκαναν αυτοπρόσωπη απογραφή και
να τους καλέσουν για να τους απογράψουν.
Τα ασφαλιστικά ταμεία όμως αδιαφόρησαν
πλήρως με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί
αυτό το τραγικό φαινόμενο της διακοπής
της σύνταξης για 335.557 συνταξιούχους.
Το Σωματείο μας όταν πληροφορήθηκε
ότι 294 συνάδελφοί μας κινδυνεύουν να
μην πληρωθούν στις 30 Απριλίου και μάλιστα ημέρες Πάσχα, κινήθηκε άμεσα. Πραγματοποίησε συναντήσεις με τη Διοίκηση
του ΙΚΑ και του αδιάφορου Ταμείου Συντάξεων, έστειλε εξώδικα και δελτία τύπου
προς όλους τους αρμοδίους και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσέφυγε στα
Δικαστήρια με ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάστηκαν στις 15 Απριλίου και στα τακτικά Δικαστήρια που ορίστηκε δικάσιμος για

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 25 Απριλίου 2013
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καταγγέλλει στον
Ελληνικό Λαό την απάνθρωπη στάση των ασφαλιστικών
οργανισμών που ενώ είχαν στα χέρια τους τρεις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας για να συμπληρώσουν
τις τυχών ελλείψεις από την απογραφή που είχαν κάνει
οι συνταξιούχοι, όχι μόνον δεν έπραξαν το καθήκον
τους, αλλά ενημέρωσαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ ότι 282 συνάδελφοι συνταξιούχοι, μέλη του Σωματείου μας δεν είχαν απογραφεί. Έτσι με τις
ενέργειές τους αυτές εξέθεσαν και τον Υπουργό Εργασίας ο οποίος δήλωσε στις 23 Μαρτίου 2013 ότι από τον
Απρίλιο διακόπτεται η συνταξιοδότηση 335.557 συνταξιούχων.
Το Σωματείο μας πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό
στις 30 Μαρτίου 2013, αμέσως φρόντισε και συμπλήρωσε τα στοιχεία που έλειπαν σύμφωνα με το αρμόδιο
γραφείο, σε 200 και πλέον συναδέλφους μας μέχρι τις
10 Απριλίου, ενέργεια που έπρεπε να είχε κάνει η αρμόδια προϊσταμένη του Ταμείου κα. Αθανασία Μπέλμπα. Παράλληλα δε, προχώρησε στις ενέργειες που
έπρεπε, για να μην μείνουν χωρίς σύνταξη και μάλιστα

μέρες του Πάσχα οι συνάδελφοί μας. Είχαμε συνεργασία με την Υποδιοικητή του ΙΚΑ κα. Βασιλική Τριανταφυλλίδη και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της
πολιτείας, καταγγείλαμε με δελτίο τύπου την αδιαφορία
των προϊσταμένων των ασφαλιστικών οργανισμών, καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα, προσφύγαμε στη δικαιοσύνη και έτσι πετύχαμε την αναστολή της εκτέλεσης
των 282 συναδέλφων μας αλλά και όλων των άλλων
συνταξιούχων που οι αρμόδιοι φορείς είχαν πάρει απόφαση με συνοπτικές διαδικασίες να εκτελέσουν.
Κύριοι της Κυβέρνησης, μην προσπαθείτε να μας
εξοντώσετε, το προσδόκιμο όριο ζωής το καθορίζει ο
θεός και όχι τα διάφορα ανθρωπάκια, ντόπια και ξένα.
Αρκετά πληρώσαμε με την κρίση που εσείς οι ίδιοι οι
πολιτικοί δημιουργήσατε, δεν αντέχουμε άλλα μέτρα,
μην παίζετε με τα νεύρα μας γιατί θα μας έχετε απέναντί
σας αφού έτσι και αλλιώς δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, μας τα πήρατε όλα.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος
Νικόλαος
Ρουσιάς
Μητροκώτσας

Διακοπή Συνταξιοδότησης
Προς
Την Αναπληρώτρια Διευθύντρια
του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
κα. Αθανασία Μπέλμπα
Τσόχα 22 και Σούτσου
Τ.Κ. 115-21, Αμπελόκηποι
Κυρία Διευθύντρια,
Μετά λύπης μας, πληροφορηθήκαμε ότι στις
30 Απριλίου δεν θα πάρουν σύνταξη 282 συνάδελφοί μας συνταξιούχοι επειδή υπήρχαν ελλιπή
στοιχεία στην απογραφή τους.
Όπως όμως μας είχαν ενημερώσει υπηρεσιακοί παράγοντες του Ταμείου Συντάξεων τον Δεκέμβριο του 2012 δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα
με την απογραφή των μελών μας, αλλά και εάν
υπήρχε κάποια έλλειψη στοιχείων, αυτό οφείλεται σε αυτούς που έκαναν την απογραφή και όχι
στους συνταξιούχους. Αλλά και πάλι εάν κάνατε
και εσείς το καθήκον σας δεν θα υπήρχε κανένα
πρόβλημα.
Κυρία Διευθύντρια, το Υπουργείο Εργασίας
1) Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 σας έστειλε το υπ’
αριθ. Φ.80000/οικ.20685/303 έγγραφο.
2) Στις 9-1-2013 σας έστειλε το υπ’ αριθ.
οικ.412/10/Φ.80355 έγγραφο.
3) Στις 20-2-2013 σας έστειλε το υπ’ αριθ.
5454/1075 έγγραφο,
για να πράξετε το αυτονόητο.
Δηλαδή να ενημερώσετε τους συνταξιούχους
που δεν έκαναν αυτοπρόσωπη απογραφή και να
τους καλέσετε να απογραφούν.
Εσείς όμως αγνοήσατε και τα τρία έγγραφα
του Υπουργείου Εργασίας και το μόνο που κάνατε ήταν στις 1 Απριλίου 2013 να δημοσιοποιήσετε μία κατάσταση με 282 ονόματα και με απόφαση, δεν γνωρίζουμε τίνος, να σταματήσει η συνταξιοδότηση 282 συναδέλφων μας, χωρίς να αντιλαμβάνεστε ότι τα εγκληματικά αυτά λάθη είναι
δικά σας, καταδικάζοντας τους συναδέλφους μας
να κάνουν Πάσχα στα συσσίτια της Εκκλησίας της
ενορίας τους, γιατί δεν θα έχουν τη δυνατότητα
να αγοράσουν ένα κιλό κρέας και εσείς σαν τον
Πόντιο Πιλάτο νίψατε τα χέρια σας και είστε αναπαυμένη ότι κάνατε το καθήκον σας.
Κυρία Διευθύντρια,
Εάν το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
στο οποίο προΐστασθε δεν ήθελε ή δεν μπορούσε

να κάνει αυτό που έπρεπε, το Σωματείο μας ήταν
διατεθειμένο να βοηθήσει για να ξεπεραστεί το
πρόβλημα και αυτό έπραξε. Όταν πληροφορήθηκε
το θέμα, προσπάθησε και ήρθε σε επικοινωνία με
την πλειοψηφία των συναδέλφων μας και πήρε τα
στοιχεία που δεν είχε το Ταμείο Συντάξεων.
Κυρία Διευθύντρια,
Επειδή η Διοίκηση του Σωματείου έχει υποχρέωση να προστατεύσει τα μέλη της, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα ποιες ενέργειες θα κάνετε για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας εις βάρος ανήμπορων να αντιδράσουν συνταξιούχων, για να λάβει και η Διοίκηση του Σωματείου τα μέτρα που επιβάλλεται να λάβει.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος
Νικόλαος
Ρουσιάς
Μητροκώτσας

τις 24 Μαΐου. Σε όλες αυτές τις ενέργειες
μας είχαμε την πλήρη συμπαράσταση του
δικηγόρου μας κ. Λουκά Αποστολίδη. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι το Σωματείο μας
πήρε την υπόθεση στα χέρια του και ενημέρωσε την πλειοψηφία των 294 συναδέλφων μας για την όλη κατάσταση με αποτέλεσμα να πετύχουμε αυτό που δεν έκανε
το Ταμείο Συντάξεων όπως είχε υποχρέωση να κάνει, δηλαδή συμπληρώσαμε τα
στοιχεία που έλειπαν. Έτσι πετύχαμε να
πληρωθούν άμεσα οι 282 συνάδελφοί μας.
Μόνο 12 συνάδελφοι έμειναν το Πάσχα
χωρίς συντάξεις και το Σωματείο ζητάει
συγνώμη από αυτούς που δεν μπορέσαμε
να τους εξυπηρετήσουμε άμεσα, αυτοί οι
συνάδελφοι θα πληρωθούν κανονικά 31
Μαΐου.

Προς την εκτελούντα
χρέη Διευθύντριας
του Ταμείου Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ
Το Σωματείο μας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει
δημόσια την εκτελούντα χρέη διευθύντριας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ κα. Αθανασία Μπέλμπα γιατί αφού έλυσε
όλα τα θέματα που απασχολούν τους Συνταξιούχους μας όπως η
έκδοση οριστικών Συντάξεων που ακόμη η καθυστέρηση δεν έχει
φτάσει τα τρία χρόνια, καθώς και το ότι δεν κατάφεραν να στερήσουν τη σύνταξη από 300 συναδέλφους μας με την αιτιολογία ότι
δεν έχουν Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ., έπρεπε να λύσουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα της εισόδου στα γραφεία του Ταμείου στην Τσόχα
και αφού έλυσαν και αυτό το πρόβλημα και μας καθόρισαν τις
ώρες που θα μας δέχονται στα γραφεία του Ταμείου Συντάξεων.
H κυρία Διευθύντρια μπορεί να είναι ήσυχη ότι έχει εκτελέσει στο
ακέραιο τα καθήκοντά της. Της ευχόμαστε καλή προαγωγή και
αφού αποφάσισε και δεν θέλει συνεργασία αλλά να μας έχει απέναντι της, θα το φροντίσουμε.
Η Διοίκηση

Πογκρόμ διώξεων
Το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ καταγγέλλει στον Ελληνικό
Λαό:
1. Τον Υπουργό Εργασίας κ.
Ιωάννη Βρούτση
2. Τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ.
Διονύσιο Πατσούρη
3. Την Διευθύντρια του Τοπικού
Υποκαταστήματος του Εντασσόμενου Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ κα. Αθανασία Μπέλμπα
Για προγκρόμ διώξεων εναντίον 294 συνταξιούχων μελών του
Σωματείου μας με την απαράδεκτη
και απάνθρωπη απόφασή τους να
τους στερήσουν χωρίς λόγο τη
σύνταξή τους και μάλιστα στις
εορτές του Πάσχα.

Η απάντηση του Σωματείου στο υπ’ αριθ. 3137
έγγραφο της Διευθύντριας του Ταμείου Συντάξεων
Κυρία Μπέλμπα, δεν ήταν ανάγκη
να μας ενημερώσετε για ό,τι δεν κάνατε, θέλαμε να ενημερώσετε το Σωματείο μας για την αδράνεια ή καλύτερα για την αδιαφορία που δείξατε
στα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας από τον Δεκέμβριο του 2012 με
αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς σύνταξη ανήμποροι και υπερήλικες συνάδελφοί μας. Όσο για την αποστολή
των Α.Μ.Κ.Α. στο Η.ΔΙ.Κ.Α. θα διαφωνήσουμε γιατί από τους 282 ασφαλισμένους που κατά την άποψή σας δεν
είχαν δώσει το Α.Μ.Κ.Α τους στην
απογραφή, το μεγαλύτερο μέρος το
διεκπεραίωσε το Σωματείο μας και
όχι εσείς, καλό θα είναι να είμαστε ειλικρινείς.
Η Διοίκηση

Όλοι οι συνταξιούχοι του
ΗΣΑΠ έχουν κάνει την απογραφή
που τους ζητήθηκε. Αν όμως τα
στοιχεία της απογραφής δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες,
είναι ευθύνη δική τους και όχι των
συνταξιούχων. Εκτός εάν εφαρμοστεί το προγκρόμ διώξεων και φυσικής εξόντωσης των συνταξιούχων της χώρας σύμφωνα με τις
δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας,
ότι από τον Απρίλιο θα κοπούν
335.557 συντάξεις, εκτιμώντας ότι
έτσι, θα σταματήσει η κατρακύλα
πολιτική-οικονομική-ηθική και
αξιακή στην οποία έχει οδηγήσει
τη χώρα η Κυβέρνηση με την Τρόικα.
Κύριε Υπουργέ, σας ενημερώνουμε ότι και οι 294 συνταξιούχοι
του ΗΣΑΠ είναι εν ζωή, πάρτε σήμερα απόφαση να τους χορηγηθεί
η σύνταξή τους, δεν είναι ανάγκη
ημέρες εορτών να βγουν στους
δρόμους και οι αρμόδιοι φορείς να
βρουν τα στοιχεία που τους λείπουν και που αυτοί τα έχουν χάσει. Εάν υπήρχε κάποιο κενό στα
στοιχεία που δόθηκαν, έπρεπε
σύμφωνα με το νόμο οι αρμόδιοι
φορείς, να ενημερώσουν τα μέλη
μας προτού προβούν στην απαράδεκτη ενέργειά τους για κόψιμο
των συντάξεων.
Φτάνει πια ο διωγμός που γίνεται σε βάρος του ανήμπορου να
αντιδράσει συνταξιούχου. Για ένα
να είστε σίγουροι, ότι κάποτε θα
ξυπνήσουν και οι ραγιάδες και τότε θα χάσετε τον ύπνο σας.
Σπείρατε ανέμους, θα θερίσετε
θύελλες.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν.
Γραμματέας
Ευθύμιος
Νικόλαος
Ρουσιάς
Μητροκώτσας
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Το Σωματείο μας συμπαραστέκεται
στους ανέργους-εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Το Σωματείο μας μαζί με το
Σωματείο της Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ καθώς
και το Ταμείο Αρωγής των
εργαζομένων των ΗΣΑΠ, τις
άγιες ημέρες του Πάσχα με τις
λίγες δυνάμεις που έχουμε,
βρεθήκαμε κοντά στους
εργαζόμενους-άνεργους στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
προσφέροντας τρόφιμα από
τον Συνεταιρισμό μας. Η
ενέργεια αυτή ήταν ένα μικρό
δείγμα αγάπης προς τον
συνάνθρωπό μας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

Ο ΗΣΑΠ εκσυγχρονίζεται
Μετά από δύο χρόνια που ήταν καλυμμένα με μαύρες σακούλες απορριμμάτων τέθηκαν
σε λειτουργία των σταθμών του ΗΣΑΠ οι ενδεικτικοί πίνακες που ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τον προορισμό και τον χρόνο διέλευσης των συρμών. Ό,τι γίνεται προς την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού είναι καλό. Καλό όμως είναι να προσέχουμε και
λίγο το πώς το προσφέρουμε. Εμείς οι συνταξιούχοι σχηματίσαμε την εντύπωση και την εκφράζουμε δημόσια. το κουβούκλιο είναι πολύ μεγάλο και τα γράμματα και οι αριθμοί δυσανάλογα πολύ μικρά σε σημείο να είναι δυσδιάκριτα ειδικά οι αριθμοί που δείχνουν τον χρόνο διέλευσης.
Η Διοίκηση

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΩΘΗΚΕ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ
πάρχει απορία μεταξύ των μελών του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ πως τόσα
χρόνια που παραπαίει η ελληνική οικονομία οι
υπηρεσιακοί παράγοντες των ΗΣΑΠ δεν είχαν
καταλάβει ότι αιτία είναι τα 10 με 15 παιδιά-εγγόνια των Συνταξιούχων που συμμετέχουν στις
κατασκηνώσεις των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και όχι της
ΣΤΑ.ΣΥ/Α.Ε. και έτσι για να σώσουν τη χώρα
μας από τη χρεοκοπία, αποφάσισαν ότι για να
συμμετέχει στις κατασκηνώσεις παιδί-εγγόνι
Συνταξιούχου πρέπει να πληρώσει 250 Ευρώ
το άτομο, τη στιγμή που γνωρίζουν σε ποια τραγική κατάσταση βρίσκονται οι Συνταξιούχοι.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η όλη κατάσταση δεν είναι για γέλια είναι για κλάματα με
την κατάντιά μας γιατί όπως όλοι γνωρίζετε σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει και

Υ

έναν και δύο ανέργους, οπότε η σύνταξη του
παππού πάει όλη για τη διατροφή των παιδιών
και των εγγονιών και δεν υπάρχει ούτε ένα Ευρώ διαθέσιμο για να στείλουν τα παιδιά στην
κατασκήνωση.
Το Σωματείο μας αμέσως όταν ενημερώθηκε έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. και τον παρακαλεί να επανεξετάσει το θέμα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε πάρει
απάντηση και επειδή δεν θέλουμε να είμαστε
εμείς η αιτία που ένα παιδί θα στερηθεί τη χαρά να συμμετάσχει στις παιδικές κατασκηνώσεις το Σωματείο μας δηλώνει ότι θα αναλάβει
τα έξοδα για 20 παιδιά ή εγγόνια των Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ που με σειρά προτεραιότητας θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι του ποσού
των 5.000 Ευρώ.

Προσφυγή στα Δικαστήρια για την αποζημίωση
Μετά από τις άκαρπες διαπραγματεύσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και
την αδιαφορία της επιτροπής για έκδοση πορίσματος για το νόμιμο ή μη της αποζημιώσεως των εξερχομένων της υπηρεσίας, το Σωματείο σε συνεργασία με το Σωματείο της Ένωσης Εργαζομένων σας κάλεσε σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε
στον Πειραιά στις 27 Μαΐου, όπου πάρθηκε απόφαση να διεκδικήσουμε δικαστικά τις
αποζημιώσεις.
Στη σύσκεψη παρευρέθηκε και ο δικηγόρος κ. Λουκάς Αποστολίδης, ο οποίος ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση. Το κόστος για κάθε συνάδελφο που θα συμμετέχει θα
είναι 50 ευρώ χωρίς άλλη υποχρέωση. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δικαστική αγωγή πρέπει να περάσουν από τα γραφεία του Σωματείου μας. Τα δε δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν είναι:
1. Απόφαση εργοδότη ότι απολύθηκε λόγω συνταξιοδότησης
2. Βεβαίωση του ποσού της αποζημίωσης που πήρε
3. Αστυνομική ταυτότητα
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία να απευθυνθείτε στα γραφεία του Σωματείου μας.
Η Διοίκηση

Πολύς θόρυβος έγινε τελευταία με τον
ΑΜΚΑ που είχε αποτέλεσμα να κινδυνέψουν
282 συνάδελφοί μας να μείνουν χωρίς σύνταξη. Θα προσπαθήσουμε σε λίγες γραμμές
να σας ενημερώσουμε τι είναι ο ΑΜΚΑ.
Ο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ αναλύεται ως εξής:
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης –
Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών
Συνταξιούχων. Κατ’ αρχήν θεσπίστηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου
2084/1992 που λέει: Το μητρώο ασφαλισμένων και συνταξιούχων, καθώς και το μητρώο
εργοδοτών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τηρείται μηχανογραφικά κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τηρείται μηχανογραφικά Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρα, καθώς και Εθνικό Γενικό Μητρώο Εργοδοτών κατά τα οριζόμενα
ομοίως με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάθε αναγκαίο
στοιχείο για την τήρηση του Γενικού Μητρώου
ασφαλισμένων συνταξιούχων και εργοδοτών.
Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες εφοδιάζονται με παραστατικό του
αριθμού μητρώου τους στοιχείο κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Η εγγραφή ασφαλισμένου ή εργοδότη
στα μητρώα του φορέα γίνεται βάσει δηλώσεως (δελτίου απογραφής) του ασφαλισμένου ή εργοδότη. Εργοδότης, ο οποίος απασχολεί πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εγγραφεί
στο μητρώο του οικείου φορέα υποχρεούται
να υποβάλει εντός τριών ημερών από την
έναρξη της απασχόλησης, στο φορέα το σχετικό δελτίο απογραφής. Πρόσωπα, τα οποία
έχουν έννομο συμφέρον για την εγγραφή
ασφαλισμένου στην ασφάλιση δικαιούνται να
υποβάλλουν στον αρμόδιο φορέα δήλωση για
την εγγραφή του. Σε κάθε περίπτωση τα όργανα ασφάλισης κάθε φορέα, όταν πληροφορηθούν την ύπαρξη προσώπων, τα οποία υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του φορέα και δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο ή εργοδοτών, οι οποίοι απασχολούν προσωπικό
το οποίο υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του φορέα, οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί,
οφείλουν να προβούν αυτεπάγγελτα στην εγγραφή τους.
Ο τύπος και το περιεχόμενο της δηλώσεως απογραφής, ο τρόπος διαπίστωσης ανυπόγραφων ασφαλισμένων – εργοδοτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κα-

θορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς με τις διατάξεις του
άρθρου 39 του Νόμου 2676/1999:
Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων υποχρεούνται να παρέχουν,
όταν αυτό τους ζητηθεί, κάθε στοιχείο απαραίτητο τόσο για τον έλεγχο της ασφαλιστικής
τους κατάστασης όσο και για τη δημιουργία
Γενικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών.
Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων
μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική ειδοποίηση, είναι δυνατή η αναστολή καταβολής της σύνταξης.
Η σύνταξη επαναχορηγείται αναδρομικά,
από την επομένη της διακοπής της, εφόσον
υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία.
Δικαίωμα για συλλογή στοιχείων έχουν οι
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και οι υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
64 του ν. 2084/1992, όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου
20 του ν. 2556/1997, τροποποιείται ως ακολούθως:
“Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς
και οι δημόσιοι φορείς, οργανισμοί και υπηρεσίες που τηρούν αρχεία για ασφαλισμένους
ή συνταξιούχους υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη δημιουργία και λειτουργία των Εθνικών Γενικών Μητρώων Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών. Οι Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και
οι Εργοδότες εφοδιάζονται με παραστατικό
του αριθμού μητρώου τους στοιχείο, κατά τα
οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.”
Για την υλοποίηση των παραπάνω διατάξεων απαιτείται η μετά προσοχής και υπευθυνότητας συμπλήρωση του Δελτίου απογραφής,
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από
το Ταμείο Συντάξεων του Εντασσόμενου Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ. Σκοπός
της δήλωσης αυτής με τα προσωπικά και
ασφαλιστικά στοιχεία του καθενός είναι η απονομή ενός μοναδικού μόνιμου και ενιαίου
αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε κάθε ασφαλισμένο εργαζόμενο και
συνταξιούχο. Οι ασφαλισμένοι των φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να παρέχουν, όταν τους ζητηθεί, κάθε στοιχείο απαραίτητο, τόσο για τον έλεγχο της ασφαλιστικής
τους κατάστασης, όσο και για τη δημιουργία
του Γενικού Μητρώου των ασφαλισμένων.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που έχουν
προγραμματιστεί
13 Ιουνίου (Της Αναλήψεως) : Ημερήσια εκδρομή: Γαλατά - Πόρο
---------------4 Οκτωβρίου: Ετήσια γιορτή του Σωματείου – Αρτοκλασία: Διακοπτό – Αγία Λαύρα - Καλάβρυτα
Σημείωση:
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκδρομές να δηλώσουν για να γραφτούν στους καταλόγους των εκδρομών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Έφορο του Σωματείου κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ανοιχτά τα γραφεία του Σωματείου μας.

Αθώοι οι
κατηγορούμενοι
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτειά μας μετά την καταγγελία ότι με την πρόταση που είχαμε κάνει στη
Γενική μας Συνέλευση στις 11 Μαΐου 2011 προς τα
Διοικητικά Συμβούλια των εργαζομένων για κοινές ενέργειες ενάντια στα μέτρα της τότε Κυβέρνησης που είχε πάρει απόφαση για τη διάλυση του
ΗΣΑΠ.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά
αθώωσε τους τότε Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ συνάδελφο Βασίλη Σταθούση, που ήρθε να
καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης καθώς επίσης και τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Αραπατσάκο για την θετική κατάθεσή του
ενώπιον του ακροατηρίου.
Το ερώτημα όμως παραμένει πως ένα έγγραφο
με το οποίο απευθυνόμαστε στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων των Εργαζομένων έφθασε
αυθημερόν στο γραφείο του τότε Διευθύνοντα. Ο
ευρών αμειφθήσεται.
Θύμιος Ρουσιάς

Εκκαθαριστικά
από τις
επικουρικές
συντάξεις
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι από φέτος τα εκκαθαριστικά από την επικουρική σύνταξη που είναι απαραίτητα για την υποβολή
της δήλωσης στην εφορία, δεν θα στέλνονται πλέον
ταχυδρομικά αλλά μέσω Ιντερνέτ. Για το λόγο αυτό το
Σωματείο μας πήρε την απόφαση, όπως και σας ενημέρωσε μέσω sms, να σας βοηθήσει. Για το λόγο αυτό όσοι συνάδελφοι παίρνουν επικουρική σύνταξη να
περάσουν από το Σωματείο έχοντας μαζί τους το ενημερωτικό σημείωμα που μας στέλνει κάθε τρίμηνο το
ΙΚΑ καθώς και τον Α.Φ.Μ. και ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουμε.
Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Δ.Σ. του Σωματείου
προς όλους τους
Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε για μία φορά ακόμα ότι:
Για να μπορείτε να λαμβάνετε την Εφημερίδα
του Σωματείου αλλά και για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας όποτε υπάρχει ανάγκη, θα
πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα:
α) Όταν αλλάζετε διεύθυνση κατοικίας
β) Όταν αλλάζετε αριθμό τηλεφώνου
γ) Όταν υπάρχει κινητό τηλέφωνο πρέπει να το
γνωστοποιήσετε εάν θέλετε στο Σωματείο για να
σας ενημερώνουμε μέσω SMS άμεσα για όποιο
πρόβλημα παρουσιάζεται.
Να ενημερώνετε τη Διοίκηση του Σωματείου,
όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή σας κατάσταση π.χ. θάνατος άμεσου
ασφαλισμένου ή συζύγου, ή γάμος παιδιών, προκειμένου να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα.
Μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό γινότανε είτε
από το Ταμείο Συντάξεων, ή από συγγενικά πρόσωπα. Μετά την μεταφορά όμως του Ταμείου Συντάξεων στους Αμπελόκηπους η ενημέρωση είναι
πάρα πολύ δύσκολη, έως αδύνατη.
Εάν λοιπόν δεν έχουμε από εσάς τη βοήθεια σε
αυτά που ζητάμε πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει η
δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πλήγμα, για τη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
Δωρεές για το Μουσείο
Η Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση

Του Μανώλη Φωτόπουλου
προέδρου του Μουσείου

• Μάτσας Κώστας: (Συνταξιούχος)
Μια υπηρεσιακή χλαίνη.
• Κοντζιά Μαρία: (Συνταξιούχος)
Μια φόρμα εργασίας με το λογότυπο ΗΣΑΠ
του αείμνηστου συναδέλφου μας και συζύγου της Γεράσιμου Κοντζιά .
• Πουλιάσης Χρήστος: (Εργαζόμενος στο
Τμήμα Επισκευής)
Διάφορα εξαρτήματα από τα ξύλινα και μεταλλικά βαγόνια, που τα περισυνέλεξε και
τα διαφύλαξε για να τα φέρει στο Μουσείο.
Παπαδάκης Μιχάλης: (Εργαζόμενος - Ηλεκτροδηγός):
Δύο δελτία βεβαίωσης αναγνώρισης Προσωπικού και αναγνώρισης μαθητευόμενου
Ηλεκτροδηγού ετών 1994, ένα καταστατικό
του Συνεταιρισμού και τέσσερις μονωτήρες στήριξης τηλεφωνικών καλωδίων.
• Τσικνάκος Ανδρέας :(Συνταξιούχος)
Δύο πλαφονιέρες από τα ξύλινα οχήματα
και ένα σακάκι φόρμας εργασίας με το λογότυπο ΗΣΑΠ.
• Μπάρμπας Γιώργος: (Συνταξιούχος)
Δύο βιβλία που έγραψε ο ίδιος με θέμα
“Σατιρικά Σαρκαστικά” (Ποιήματα)
• Μαρκούσης Κώστας: (Συνταξιούχος):
Μια φόρμα εργασίας με το λογότυπο ΗΣΑΠ
και ένα μπρίκι καφέ, από το ζαχαροπλαστείο “Παπά” Ν. Φαληρου.
• Εργαζόμενοι Ηλεκτρικού Τμήματος: Διάφορα εξαρτήματα από τα ξύλινα οχήματα
Σιδηροδρόμου.
• Χαμπίμπης Χρήστος: (Συνταξιούχος)
Πέντε (5) παλαιά εισιτήρια των ΗΣΑΠ
• Κοζύρης Γιάννης: Ένα υπηρεσιακό καπέλο
του αείμνηστου πατέρα του και συναδέλφου
μας Γιώργου Κοζύρη.
• Μέγα Αγγελική: Τρεις (3) φωτογραφίες του
αείμνηστου πατέρα της και συναδέλφου
μας Ανδρέα Διονυσίου.
• Μαρινίτση Στέλλα: (Συνταξιούχος)
Δεκαπέντε (15) φωτογραφίες από τις Παιδικές Εξοχές Βαρυμπόμπης.
• Βασιλάκης Σπύρος: (Εργαζόμενος Διευθυντής Διοικητικού ΗΣΑΠ): Ένα (1) Κανονισμό προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών
ΕΗΣ έτους 1960, δύο (2) καταστατικά των
ΕΗΣ έτους 1965, ένα (1) Κανονισμό Ασφαλείας και Ελέγχου έτους 1930 και οκτώ (8)
Κανονισμούς Προσωπικού Κινήσεως Λεωφορείων έτους 1955.
• Καραμανλής Γιώργος: (Συνταξιούχος):
Ένα σήμα των Πράσινων Λεωφορείων με
την ένδειξη “CHAUSSON” έτους 1955
• Νικολακόπουλος Σωτήρης: (Συνταξιούχος):
• Διάφορα έντυπα με τους λογότυπους ΕΗΣ –
ΗΣΑΠ.
• Γεωργίου Δημήτρης: (Αντιπρόεδρος του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ): Ένα
φύλλο πολιτικής επιστράτευσης έτους 1976,
και δύο (2) σημειώματα ένα για μαθητεία
ως οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία έτους
1965 και ένα για να κυκλοφορεί για υπηρεσιακές ανάγκες σε ώρες περιορισμού της
κυκλοφορίας έτους 1973.

Δωρεές
για το Μουσείο
• Πελέκασης Παναγιώτης

20 Ευρώ

• Μαλούχος Χαράλαμπος

50 Ευρώ

• Ζησόπουλος Γεώργιος

20 Ευρώ

• Αντωνόπουλος Ιωάννης

40 Ευρώ

• Καραμπατέας Γιάννης

20 Ευρώ

Την Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου ΟΜΟΝΟΙΑ πραγματοποιήθηκε
η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Μουσείου.
Στη Συνέλευση προσήλθαν 42 από τους 80 Εταίρους οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα:
α) Τον Απολογισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Τον Ταμειακό Απολογισμό
γ) Την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
Στη συνέχεια έγιναν εκλογές για το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο και τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
εκλέχτηκαν:
1.
2.
3.
4.

Ζαχαρής Γιάννης
Φωτόπουλος Μανώλης
Ρίζος Θανάσης
Ρουσιάς Ευθύμης

Σταυροί
προτίμησης
37
34
32
32

5. Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή
6. Γεωργίου Δημήτρης
7. Χατζηδούρος Αλέξανδρος

32
32
18

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
εκλέχτηκαν:
Σταυροί
προτίμησης
1. Χειμώνας Γιάννης
28
2. Γαζής Κωνσταντίνος
26
3. Κουτσονικόλας Νίκος
22
Οι εκλογές έγιναν από την Εφορευτική Επιτροπή
αποτελούμενη από τους:
1. Χειμώνα Βαγγέλη
2. Καπελιάρη Ευγενία
3. Βαλιάνο Πέτρο
Για τους ισοψηφήσαντες η κατάταξη έγινε κατόπιν
κληρώσεως από την Εφορευτική Επιτροπή.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της
νέας Ελεγκτικής Επιτροπής θα είναι για τρία (3) χρόνια.

Συμμετοχή του Μουσείου στο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος
της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCHI)
που θα γίνει στο Μουσείο Μπενάκη.
Η Αρχειονόμος κα. Φλώρα Αναστασίου η οποία έχει συντηρήσει και αρχειοθετήσει το Ιστορικό Αρχείο που
έχουμε συγκεντρώσει και το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο σε ειδικούς χώρους φύλαξης του Μουσείου στο Συνέδριο που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2013 στο Μουσείο Μπενάκη θα παρουσιάσει:
Την αρχειακή κληρονομιά των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 1874-1976.
Η πρόταση της κα. Αναστασίου προς το Συνέδριο εγκρίθηκε από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.

Νέο Δ. Σ. και νέα
Ελεγκτική Επιτροπή
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης
Απριλίου 2013, συγκροτήθηκαν σε “Σώμα” το
Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή με τις παρακάτω συνθέσεις:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Μανώλης Φωτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ευθύμης Ρουσιάς
Γραμματέας Οικονομικού:
Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Αναπλ. Γραμ. Οικονομικού:
Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων:
Θανάσης Ρίζος
Μέλη:
Γιάννης Ζαχαρής, Δημήτρης Γεωργίου
Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Κώστας Γαζής
Γραμματέας: Νίκος Κουτσονικόλας
Μέλος: Γιάννης Χειμώνας
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Μουσείου η
θητεία τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο
και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι για τρία (3)
χρόνια.
Πειραιάς 23 Απριλίου 2013
Η Διοίκηση

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Επισκέψεις Σχολείων
Την Μεγάλη Τετάρτη στην εκπομπή της ΕΡΤ1 “Η
Οδός Πειραιώς” έγινε αναφορά στην ίδρυση του
Μουσείου, παρουσιάστηκαν πλάνα από τους εκθεσιακούς χώρους και δηλώσεις του Προέδρου του
Μουσείου κ. Μανώλη Φωτόπουλου:
❱ Για το πώς δημιουργήθηκε το Μουσείο
❱ Για την ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
❱ Για την οδό Πειραιώς και τον φόρο που πλήρωναν τα οχήματα για να περάσουν και να πάνε στην Αθήνα
Για τα υπνωτήρια του Σταθμού Πειραιά στα
οποία διανυκτέρευαν οι εργαζόμενοι στην κίνηση,
οι οποίοι είχαν τελευταίες και πρώτες πρωϊνές
βάρδιες, γιατί τις εποχές εκείνες δεν υπήρχαν
υπηρεσιακά λεωφορεία, ΙΧ, ταξί ή άλλα μεταφορικά μέσα για να μετακινηθούν οι εργαζόμενοι.
Ο Πρόεδρος του Μουσείου αναφέρθηκε ακόμα
για τα συσσίτια της Κατοχής που λειτουργούσαν
στους χώρους του Εργοστασίου και έκανε την ευχή να μην αξιωθούν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι

των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων να ξαναζήσουν τέτοιες μαύρες εποχές και πολλά άλλα τα οποία δεν
προβλήθηκαν.
Στην πολύ ενδιαφέρουσα και με ιστορικές αναδρομές εκπομπή της ΕΡΤ1 ακούστηκαν πάρα πολλές μαρτυρίες εργαζομένων για τα εκατοντάδες
εργοστάσια και βιοτεχνίες που βρισκόντουσαν
στην οδό Πειραιώς και τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν αλλά και για τις χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας.
Σημείωση:
“ Όπως αναφέρει στις σημειώσεις του ο αείμνηστος Σωτήρης Χαίρης τα πρώτα υπνωτήρια κατασκευάστηκαν το 1905. Ενώ τα νεώτερα το 1928 και
τα οποία βρίσκονται πάνω από το Σταθμαρχείο Τάξεως στον Πειραιά. Κατά πληροφορίες παλαιότερων συναδέλφων σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται την δεκαετία του 1950 και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικοί χώροι από την ΕΛΜΕΣ. Σήμερα είναι χώροι αχρησιμοποίητοι.”

Τα Πράσινα Λεωφορεία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2001 και ύστερα από 46 χρόνια άριστης και πρωτοποριακής για τα τότε δεδομένα λειτουργίας, Λεωφορείων Αστικών Συγκοινωνιών, τα Πράσινα Λεωφορεία καταργούνται.
Μια ανιστόρητη και πάρα πολύ περίεργη απόφαση, κατά την άποψη πάρα πολλών εργαζόμενων
και συνταξιούχων.
Μια απόφαση που άφησε να αιωρούνται πάρα
πολλά ερωτηματικά δεδομένου ότι πριν από λίγους
μήνες μίλαγαν για εκσυγχρονισμό της μονάδας και
για προμήθεια νέων Λεωφορείων.
Μια απόφαση που είχε βάλει σε μεγάλες περιπέτειες τους εργαζόμενους στα Πράσινα, Σταθμάρχες, Ελεγκτές, Οδηγούς και Τεχνίτες, οι οποίοι μετατάγησαν σε άλλες εργασίες του Σιδηροδρόμου ως “φτωχοί συγγενείς” και χωρίς καμία
στήριξη ή υποστήριξη.
Τα δε προβλήματα που αντιμετώπισαν τότε ήταν

πάρα πολλά και γνωστά και δεν χρειάζεται σήμερα να γίνει η οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά.
Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα στο Μουσείο
για να το συμπεριλάβουμε στην Ιστορία των Πράσινων Λεωφορείων είναι να πούνε με στοιχεία και
όχι με μισόλογα όσοι γνωρίζουν γιατί καταργηθήκαν τα Πράσινα και γιατί διέλυσαν μια μονάδα πρότυπο στο χώρο των Αστικών Συγκοινωνιών.
Το γιατί καταργήθηκαν το 1977 τα Τραμ του Περάματος και ποιοι το είχαν ζητήσει, το γνωρίζουμε και είναι καταγραμμένο στις προθήκες του
Μουσείου.
Δεν νομίζετε ότι είναι πλέον καιρός να μάθουμε και να καταγραφεί στην ιστορία της Εταιρίας και
συγκεκριμένα των ΗΣΑΠ το γιατί καταργήθηκαν τα
Πράσινα Λεωφορεία;
Μανώλης Φωτόπουλος

❱ 9 Απριλίου:

Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας
ΚΕΤΕΚ Ν. Ηρακλείου άτομα 22
❱ 12 Απριλίου: Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας
ΚΕΤΕΚ Ν. Ηρακλείου άτομα 18
❱ 21 Απριλίου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
άτομα 45
❱ 22 Απριλίου: 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ
Αθηνών άτομα 15
❱ 28 Μαΐου:
Σχολή Δημοσιογραφίας και Φωτογραφίας ΙΕΚ-ΑΚΜΗ άτομα 20
Εκτός από τις επισκέψεις των σχολείων, το Μουσείο το επισκέπτονται καθημερινά πάρα πολλά άτομα
Έλληνες και ξένοι, σ’ αυτό συνετέλεσε η τοποθέτηση
αφίσας του Μουσείου στους πίνακες ανακοινώσεων
των σταθμών του ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ.
Η τοποθέτηση των αφισών έγινε από το γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων των ΣΤΑ.ΣΥ ύστερα από εντολή
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νίκου Παπαθανάση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η εκδήλωση
του Μουσείου μας
για την Παγκόσμια
Ημέρα Μουσείων
Με επιτυχία γιορτάστηκε από το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων η Παγκόσμια Ημέρα
Μουσείων.
Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2013,
περισσότερα από 1.000 άτομα κάθε ηλικίας επισκέφθηκαν την έκθεση φωτογραφίας, τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και τα ιστορικά
ξύλινα βαγόνια κατασκευασμένα το 1923 από
τους τεχνίτες του Εργοστασίου των ΣΑΠ-ΕΗΣ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το Μουσείο μας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και από
ώρα 9:00 το πρωί μέχρι της 2 το μεσημέρι.
Είσοδος Ελεύθερη

