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Στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ στο Κεφαλάρι Άργους

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

3 Στις

Τι περιμένουν σήμερα
οι συνταξιούχοι
μείς οι συνταξιούχοι, όλα τα χρόνια που εργαζόμασταν περιμέναμε με λαχτάρα το πότε θα έρθει η ημέρα εκείνη που θα συνταξιοδοτηθούμε και με τη σύνταξη που δικαιούμαστε να πάρουμε,
κάναμε όνειρα προγραμματίζοντας για το πώς θα ζήσουμε το υπόλοιπο του επίγειου βίου μας με αξιοπρέπεια μέσα στη ζεστασιά των
οικογενειών μας.
υστυχώς όμως όλα αυτά ήταν ελπίδες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ειδικά δε τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια
που εμείς οι συνταξιούχοι γνωρίσαμε και βιώσαμε πολλά δεινά
ξεκινώντας από τα αλλεπάλληλα μνημόνια που με το πρόσχημα
της μείωσης του χρέους της χώρας μας το μόνο που κατόρθωσαν
οι πολιτικοί μας ήταν οι δραματικές μειώσεις των συντάξεών μας
που μας έφεραν στο χείλος της φτώχειας.
κολούθησε η μεγάλη υγειονομική κρίση η οποία εδώ και δύο και
πλέον έτη πλήττει την ανθρωπότητα και έχει σαν αποτέλεσμα να
γεμίσουν τα νοσοκομεία από ασθενείς και τα νεκροταφεία από πεθαμένους και ενώ δεν μας έφθαναν όλα αυτά ήρθε σαν επιστέγασμα
η παγκόσμια ενεργειακή κρίση με την κατακόρυφη άνοδο όλων των
υλικών αγαθών που είναι απαραίτητα να επιζήσει ο άνθρωπος.
ε αυτή την τραγική κατάσταση βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα
τη στιγμή που τα όρια αντοχής των συνταξιούχων μπροστά στα δεινά που αντιμετωπίζουν έχουν μηδενιστεί καθώς μεγαλώνοντας περιορίζονται οι σωματικές και οι ψυχικές τους αντιστάσεις. Δεν αντέχουμε άλλο και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί η πολιτεία προτού
να είναι πολύ αργά, είναι υποχρέωση και χρέος της πολιτείας να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη κόπωση και αγωνία των πολιτών. Ποτέ
η Ελληνική κοινωνία δεν είχε περιέλθει σε τέτοια αποσύνθεση.
πολιτικοηθικός τυφώνας σαρώνει τη χώρα. Θεσμοί καταρρακώνονται, αξιώματα απαξιώνονται, φραγμοί στοιχειώδους ευπρέπειας πέφτουν, οι πηγές της αρετής ξηραίνονται και τα μαζικά μέσα
επικοινωνίας ρίχνονται στο παιχνίδι του εντυπωσιασμού και της σκοπιμότητας. Αν θέλουμε όχι απλά να επιζήσουμε, αλλά να παίξουμε
και κάποιον ρόλο στον σκληρό και ανταγωνιστικό κόσμο που έχουμε
μπροστά μας οφείλουμε να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε
μία νέα κοινωνία υπεύθυνων, δημοκρατικών, εργατικών πολιτών, με
έναν προγραμματισμό που θα αξιοποιεί τα προτερήματά μας. Έστω
και αν είμαστε απογοητευμένοι από την πολιτική που εφαρμόζουν
οι πολιτικοί μας όλα αυτά τα δύσκολα από κάθε άποψης χρόνια με
τα πολλά τους λάθη και παραλείψεις, όμως σε αυτούς εναπόκεινται
οι ελπίδες μας για καλύτερες ημέρες.
ια να αντιμετωπίσει σήμερα η πολιτεία την οικονομική, την υγειονομική και την ενεργειακή κρίση που μετά τη μείωση στο 50%
των συντάξεών μας και την κατακόρυφη αύξηση των τιμών στα
αγαθά που είναι απαραίτητα να επιζήσουμε, απαιτείται συμφωνία
από όλους, απαιτείται ομοφωνία λαού και πολιτικών ηγεσιών,
απαιτείται ψυχική ενότητα, απαιτείται κοινωνική και εθνική συνοχή. Χωρίς όλα αυτά θα ανεμοδερνώμεθα στο πέλαγος με τσακισμένο το σκάφος της εθνικής μας πορείας και με τον κίνδυνο να
καταποντιστούμε ανά πάσα στιγμή.
ο συμπέρασμα είναι ένα, για να φθάσουμε στο λιμάνι της σωτηρίας σώοι και αβλαβείς, όσο γίνεται βέβαια, θα πρέπει όλοι ομού
με βάρκα την ελπίδα και αγωνιζόμενοι με αισιοδοξία και θάρρος
να φθάσουμε στον τελικό προορισμό. Είναι καιρός όλοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και διοίκηση, μπροστά στο κρισιμότερο σταυροδρόμι της ιστορίας τους, να βάλουν κάποια δικά τους παραδοσιακά
ιδανικά σαν στόχο της προόδου και της ανάπτυξης, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει. Αν βέβαια θέλουμε να νιώσουμε ξανά τη
χαρά της ζωής χωρίς πόνο, να ζήσουμε εμείς οι συνταξιούχοι το
υπόλοιπο της ζωής μας με αξιοπρέπεια και να μας δώσει και πάλι
η ζωή ό,τι μας στέρησε τα τελευταία 12 χρόνια.
Η Διοίκηση

4 Οκτωβρίου η Ετήσια Γιορτή του Σωματείου μας

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η
καθιερωμένη εδώ και πάνω από 30 χρόνια ετήσια γιορτή-εκδρομή του Σωματείου μας στην Ιερά Μονή της
Αγίας Μακρίνας που βρίσκεται στο Κιβέρι-Κεφαλάρι
Άργους.

Ε

περισσότερα στη σελίδα 5

Δ
Α
Σ

Ο

Γ

Τ

της 26ης Μαΐου 2022 είχε πολλούς αποδεκτές όπως:
Τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τους Αρχηγούς των κομμάτων, τους αρμόδιους
Υπουργούς, Κρατικούς Λειτουργούς και Συνδικαλιστικούς Φορείς
ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ
1. Την άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που μείωσαν τις συντάξεις μας
τα τελευταία δέκα χρόνια πάνω από 40% και
την επαναφορά των συντάξεών μας στο ύψος
που ήταν πριν από την επιβολή των μνημονίων.
2. Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας.
3. Την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και όχι μόνο της Ειδικής Εισφοράς.
4. Την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης.
5. Τη μη συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα.
6. Την άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υπηρεσιών προκειμένου να του εκθέσουμε τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και
που επιβάλλεται να λυθούν.
7. Τη συνάντηση με τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για
να μας γνωστοποιήσει τον λόγο της μη επίλυσης των
προβλημάτων όπως ο μη επανυπολογισμός των συντάξεών μας βάσει του 4387/2016 που θα έπρεπε να
είχε γίνει μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2019 καθώς

και η μη παρακράτηση της εισφοράς των μελών μας
προς το Σωματείο μας που συνταξιοδοτήθηκαν μετά
τη ψήφιση του νόμου 4387/2016.
8. Την αλλαγή του υπολογισμού στις συντάξεις χηρείας στο 70% από το 60% που είναι σήμερα για τους
δικαιούχους πριν τη ψήφιση του Νόμου 4387/2016.
9. Τη μείωση της φορολογίας.
10. Την αναγνώριση του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι όπως έχει ζητηθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου.
περισσότερα στη σελίδα 6

Καλό Φθινόπωρο
Το πρώτο κουδούνι του σχολείου και οι πρώτες φθινοπωρινές ψιχάλες, μας θυμίζουν ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ύπαιθρο και τα όνειρα που πλάθαμε κάτω από δροσερά πλατάνια ή τις ακρογιαλιές τις
ζεστές μέρες του καλοκαιριού που οι περισσότεροι από εμάς τους απόμαχους της εργασίας περάσαμε στις
πατρογονικές μας εστίες παρέα με συγγενείς και φίλους και να επιστρέψουμε στην ωμή πραγματικότητα
παίρνοντας μαζί μας τις ευχάριστες στιγμές που ζήσαμε τους καλοκαιρινούς μήνες, για να μας συντροφεύουν
και να μας οπλίζουν με καρτερικότητα και θάρρος για να αντιμετωπίζουμε τα συσσωρευμένα προβλήματα
που μας περιμένουν με την ελπίδα ότι θα έλθουν και για μας καλύτερες μέρες.
Η Διοίκηση

Επί του Πιεστηρίου

Διαβάστε στη 2η σελίδα το Δελτίο Τύπου.
Ανακοίνωση - Καταγγελία του Σωματείου μας
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Δωρεές για το Σωματείο

ΘΑΝΑΤΟΙ

Ιούλιος - Αύγουστος 2022

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι σήμερα 4 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά μας,
υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:

• Καραμπατέας Γιάννης
• Λαγούδης Κώστας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Αρχιμηχανικός ετών 72

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιμηχανικός
1950-2022

ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1930-2022

Στις 28 Ιουνίου μετά
από την άνιση μάχη που
έδωσε με τον καρκίνο
έφυγε για πάντα από κοντά
μας ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Γιώργος
Τριανταφύλλου. Πέταξε
για τον ουρανό απαλλαγμένος από τους αφόρητους πόνους της ασθένειάς του. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο αυτή είναι η μοίρα
του ανθρώπου, αυτός είναι ο φυσικός και αμετάβλητος κανόνας της ανθρώπινης παραμονής
του ανθρώπου στη γη, ό,τι γεννιέται πεθαίνει
χωρίς βέβαια να υπάρχει και να τηρείται χρονολογική σειρά. Αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο
στο διάβα της ζωής σου υπήρξες μία καταξιωμένη προσωπικότητα στην κοινωνία, ήσουν άνθρωπος συνετός, πράος, αγαπητός με κύρος
και αξιοπρέπεια, έντιμος, τίμιος, εργατικός, καλός και προκομμένος οικογενειάρχης. Ήρθες
τη δεκαετία του 1980 από την Τασκένδη της Σοβιετικής Ένωσης άγνωστος μεταξύ αγνώστων
στην πατρίδα Ελλάδα προς αναζήτηση μίας καλύτερης τύχης. Χτύπησες την πόρτα του ΗΣΑΠ
που σε δέχτηκε ευχαρίστως και εσύ ανταπέδωσες με το παραπάνω αυτό το δώρο. Εργάστηκες και προσέφερες με αυταπάρνηση τις
υπηρεσίες σου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2001
που συνταξιοδοτήθηκες. Σε όλη τη διάρκεια
του εργασιακού σου βίου αλλά και μετά τη συνταξιοδότησή σου ήσουν το υπόδειγμα του συναδέλφου, αγαπητός και φίλος με όλους. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο όλοι εμείς οι
συνάδελφοί σου θα σε θυμόμαστε για τον ευγενικό σου χαρακτήρα, για το χαμόγελό σου
και για την αγάπη σου προς όλους μας και δεν
πρόκειται ποτέ να φύγεις από τη μνήμη μας.
Καλό σου ταξίδι και να είναι ελαφρύ το χώμα
της Αττικής Γης που σε σκέπασε.

Στις 17 Αυγούστου 2022
πλήρης ημερών έκλεισε
τον επίγειο βίο του ο συνάδελφος Νίκος Ζαχαρής,
ο οποίος σε όλο το διάβα
της ζωής του υπήρξε μία
καταξιωμένη προσωπικότητα στην κοινωνία, άνθρωπος συνετός, πράος,
εργατικός, καλός και προκομμένος οικογενειάρχης. Αγαπητέ συνάδελφε Νίκο αυτός είναι ο
φυσικός και αμετάβλητος κανόνας της ανθρώπινης ζωής, ό,τι γεννιέται πεθαίνει και το μόνο
που μένει είναι τι αφήνει κανείς πίσω φεύγοντας από τη ζωή και συ αγαπητέ συνάδελφε Νίκο άφησες πλούσιο έργο για να σε θυμούνται
όλοι με αγάπη καθώς με τις αρχές που σε διέκριναν που ήταν η εργατικότητα, η συνέπεια
και η καλοσύνη είναι οι παρακαταθήκες για
όλους εμάς που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε πολλές δεκαετίες ως εργαζόμενοι και
ως συνταξιούχοι. Ο συνάδελφος Νίκος Ζαχαρής νέο παιδί ξεκίνησε από τη Φτέρη Φθιώτιδος και ήρθε στην Αθήνα προς αναζήτηση εργασίας για να επιβιώσει τα δύσκολα χρόνια μετά την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο προσελήφθη στους ΕΗΣ όπου εργάστηκε μέχρι τον
Νοέμβριο του 1986 που συνταξιοδοτήθηκε με
την ειδικότητα του Προϊστάμενου Αμαξοστοιχίας. Τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα και οι
ανάγκες μεγάλες που ανάγκασαν τον Νίκο να
βρει τρόπο για να βελτιώσει τα οικονομικά του
φέρνοντας όσπρια από την πατρίδα του τα
οποία πωλούσε στους συναδέλφους του. Ο Νίκος και μετά τη συνταξιοδότησή του δεν απομακρύνθηκε από την οικογένεια των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ. Αν και ζούσε πολλούς μήνες
στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Φτέρη Φθιώτιδας, ήταν δίπλα μας και πάντα ενδιαφερόταν
για τα τεκταινόμενα. Ήθελε πάντα να μαθαίνει

ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ:
Χήρα Φώτη ετών 89
ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 92
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων
ετών 69
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Αγαπητέ
Συνταξιούχε
Βάλε βαθιά μέσα σου ότι τη σύνταξη δεν την πήρες για να απαρνηθείς τη ζωή, αλλά για να τη ζήσεις με
τις όποιες χαρές και λύπες έχει.
Νέοι δρόμοι που
περιμένουν να ταξιδευτούν.
Νέοι ορίζοντες που
Σύνταξη είναι: περιμένουν να εξερευνηθούν.
Νέα όνειρα που περιμένουν να γίνουν
πραγματικότητα.
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EKΔOTHΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKHEΠITPOΠH
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΠΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣΣYMBOYΛOΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

TEXNIKHEΠIMEΛEIA
NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος
6932 212755
E-mail: nikosth2004@yahoo.gr
https://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH
ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

ΠΕΝΘΗ

20 Ευρώ
50 Ευρώ

• Μπουλουκάκη Τετιάνα

20 Ευρώ
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Δωρεές για το
Σωματείο και
την Εφημερίδα
• Παπανικολόπουλος Βασίλης 40 Ευρώ
και όταν μπορούσε ήταν μπροστάρης σε όλες
τις εκδηλώσεις του Σωματείου μας. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Νίκο. Ευχόμαστε να
είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας
σου της Φτέρης Φθιώτιδας που σε σκέπασε.
Αιωνία η μνήμη σου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1953-2022
Στις 18 Αυγούστου 2022
έφυγε αιφνίδια από τη ζωή
ο συνάδελφος Παναγιώτης
Χαραλαμπόπουλος ο οποίος βιάστηκε να μας αποχαιρετίσει και να πάρει τον
δρόμο που δεν έχει επιστροφή, τον πρόδωσε η καρδιά του σε μία κοινωνική εκδήλωση που συμμετείχε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ήταν πολύ νέος ακόμη για
να κλείσει τον επίγειο βίο του ήταν μόλις 69
ετών νέος για τα σημερινά δεδομένα. Ο Παναγιώτης προσελήφθηκε στους ΗΣΑΠ στη μονάδα των Πράσινων Λεωφορείων όπου εργάστηκε ως οδηγός μέχρι το τέλος του 2001 που διαλύθηκε η μονάδα των Πράσινων Λεωφορείων
και μετά στην Εκμετάλλευση, στην έκδοση εισιτηρίων μέχρι τον Ιούνιο του 2011 που μετατάχθηκε ως πλεονάζων στους ΗΣΑΠ στο
Υπουργείο Μεταφορών εκεί εργάστηκε μέχρι
τον Οκτώβριο του 2012 που συνταξιοδοτήθηκε.
Διακρίθηκε για την εργατικότητά του και την
αγάπη προς τους συναδέλφους του και αυτή
την αγάπη διατήρησε και μετά τη συνταξιοδότησή του. Ήταν κοντά στο Σωματείο μας και
πάντα έδινε το παρόν και συμμετείχε σε όλες
τις εκδηλώσεις του. Η απουσία του Παναγιώτη
από σήμερα θα είναι αισθητή σε όλους μας και
θα τον έχουμε για πάντα στη θύμησή μας. Καλό
σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Παναγιώτη, ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου
ταξίδι που βιάστηκες να πραγματοποιήσεις και
που δεν έχει γυρισμό. Αιωνία η μνήμη σου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καταγγέλλει στον Ελληνικό Λαό την απαράδεκτη συμπεριφορά προς τα μέλη
του, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
και του e-ΕΦΚΑ γιατί ενώ είχαν την υποχρέωση βάσει του
νόμου 4387/2016 την 1η Ιανουαρίου 2019 να είχαν ολοκληρώσει τον επανυπολογισμό των συντάξεων μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει τίποτα για τα μέλη μας παρά τις δύο
εξώδικες διαμαρτυρίες – καταγγελίες που τους είχαμε
αποστείλει καθώς και με τις συναντήσεις που είχαμε
πραγματοποιήσει με τα αρμόδια όργανα και τους είχαμε
ενημερώσει σχετικά. Έτσι φθάσαμε τον Σεπτέμβριο του
2022 και οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ μένουν έξω από την
αύξηση των συντάξεων που έχει αποφασίσει ότι θα δώσει
η πολιτεία από 1-1-2023, έστω και αν δεν φθάνει στο μισό
του πληθωρισμού, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους.
Κύριε Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
κύριε Διοικητά του
e-ΕΦΚΑ ζητάμε να μας πείτε
ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος αποφάσισε ότι οι Συνταξιούχοι του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ την 1η Ιανουαρίου 2023 δεν δικαιούνται έστω και αυτή την πενιχρή αύξηση των συντάξεών τους, που αποφάσισε να τους χορηγήσει η πολιτεία.

Κύριοι τη Κυβέρνησης, μην προσπαθείτε να μας εξοντώσετε, το προσδόκιμο
όριο ζωής το καθορίζει άλλος και όχι τα
εξοντωτικά μέτρα της
πολιτείας. Αρκετά
πληρώσαμε στα εννιά
χρόνια μνημονίων και
τώρα με την ενεργειακή κρίση δεν αντέχουμε άλλο ζητάμε
άμεση εφαρμογή των
μέτρων. Δεν ζητάμε να μας λυπηθείτε, ζητάμε να μας σεβαστείτε εφαρμόζοντας τους νόμους που εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Ρουσιάς

Νικόλαος Μητροκώτσας
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ον Ιούνιο του 2015 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις του
2287 -2290/2015 έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και των δώρων που
επεβλήθηκαν με τους μνημονιακούς νόμους
4051/2012 και 4093/2012 και η απόφαση ήταν
επαναφορά όλων των συντάξεων στα επίπεδα
που ήταν το 2012. Ήταν μία απόφαση που δεν
εφαρμόστηκε καθώς τον Μάιο του 2016 ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση ο νόμος 4387/2016
(νόμος Κατρούγκαλου) ο οποίος νομιμοποίησε
τις περικοπές των συντάξεων, ακυρώνοντας τις
αποφάσεις 2287–2290/2015 του ΣτΕ.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή
του (1889–1890) στις 4 Οκτωβρίου 2016 έκρινε
συνταγματικά νόμιμο τον νόμο 4387/2016 και
επομένως νόμιμες όλες τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν με τους νόμους 4051/2012
και 4093/2012 αφήνοντας ένα κενό 11 μηνών
από την απόφαση του ΣτΕ 11 Ιουνίου 2015 μέχρι
τη ψήφιση του νόμου 4387/2016 που είχε εφαρμογή από 12-5-2016. Για την ιστορία σας κάνουμε γνωστό ότι Πρόεδρος του ΣτΕ που πήρε την
απόφαση που έκρινε συνταγματικά νόμιμο τον
νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) ήταν η
σημερινή Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις 14
Ιουλίου 2020 εκδόθηκε η απόφαση 1439/2020
της Ολομέλειας του ΣτΕ που δικαίωσε μόνο
όσους είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη αλλά με
απόφαση της πολιτείας δόθηκαν σε όλους τους
δικαιούχους τα αναδρομικά μόνο για την κύρια
σύνταξη για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος
2016 καθώς η Κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο
4714/2020 (νόμος Βρούτση) αποφάσισε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας ότι καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 και
οι αξιώσεις των συνταξιούχων για αυτό το διάστημα για τις επικουρικές συντάξεις καθώς και
για τα δώρα εορτών και επιδόματος αδείας δεν
καταβάλλονται.
Μετά από αυτές τις αποφάσεις της πολιτείας
κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου προσφυγή των συνταξιουχικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Μεταξύ των Σωματείων των Συνταξιούχων που προσέφυγαν στο ΣτΕ ήταν και το
Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. Η προσφυγή
μας στο ΣτΕ αφορούσε τη χορήγηση αναδρομικών ποσών για τα δώρα και την επικουρική σύνταξη. Η προσφυγή μας αυτή εκδικάστηκε στο

ΣτΕ στις 15 Ιανουαρίου 2021 και χρειάστηκε να
περάσουν 18 μήνες μέχρι το ΣτΕ να εκδώσει μία
απόφαση γρίφο, καθώς έκρινε ότι οι επίδικες
διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4714/2020
με τις οποίες δεν προβλέπεται η αξίωση για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές επικουρικών
συντάξεων και καταργήσεις επιδομάτων εορτών
και αδείας μόνον όμως για όσους δεν είχαν
προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τις 31-7-2020
με το σκεπτικό ότι αφορούν ένα περιορισμένο
χρονικό διάστημα αναγόμενο στο παρελθόν, δεν
θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση ούτε θέτουν σε διακινδύνευση
το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων, αλλά θεσπίζουν έκτακτο μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ειδική επιστημονική μελέτη. Το μέτρο αυτό αρκεί
να συνοδεύεται από σχετική αιτιολογική έκθεση, στην οποία να εκτίθενται οι ειδικότεροι λόγοι
που οδήγησαν στη θέσπιση της σχετικής ρυθμίσεως. Εν προκειμένου, οι λόγοι αυτοί προκύπτουν από τις οικείες αιτιολογικές εκθέσεις των
νόμων 4714/2020 και 4734/2020 και συνίστανται
στη διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη
οικονομικών αναγκών της χώρας και σε άλλους
τομείς, όπως η υγεία, η άμυνα, η διαχείριση των
μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, αποτελούν, δε ως σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, επαρκές, κατ’ αρχήν, αιτιολογικό έρεισμα για τη θέσπιση της επίμαχης ρυθμίσεως και
της περικοπής μέρους των αναδρομικών ποσών
που θα επιστραφούν στους συνταξιούχους εκείνους που δεν είχαν ασκήσει ένδικα βοηθήματα
έως τη δημοσίευση του νόμου 4714/2020. Περαιτέρω, με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις κρίθηκε
ότι η ρύθμιση του άρθρου 114 του νόμου
4714/2020, με την οποία προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους των ποσών που αντιστοιχούν μόνο σε περικοπές κύριων συντάξεων και όχι σε περικοπές επικουρικών συντάξεων, επιδόματα εορτών και αδείας δεν αντίκειται
στην υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, δεν συνιστά παράβαση του
δεδικασμένου και δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος τις οποίες επικαλούνται οι αιτούντες.
Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η απόφαση
της Ολομέλειας του ΣτΕ που στερεί τα αναδρομικά από την πλειοψηφία των συνταξιούχων και
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των

αναδρομικών σε όσους είχαν ήδη καταφύγει
στη δικαιοσύνη πριν τη δημοσίευση του νόμου
4714/2020 δηλαδή πριν από τις 31-7-2020, οι
οποίοι μπορούν να συνεχίσουν τον δικαστικό
αγώνα στα δικαστήρια ζητώντας να λάβουν εντόκως τα αναδρομικά επικουρικών συντάξεων
και δώρων για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος
2016 και αυτοί είναι γύρω στις 350.000 από το
σύνολο των συνταξιούχων που είναι πάνω από
2.000.000. Αλλά και αυτοί που θα συνεχίσουν
τον μαραθώνιο δικαστικό αγώνα έχουν ελάχιστες ελπίδες για να δικαιωθούν.
Εδώ υπάρχει ηθική, πολιτική και νομική
υποχρέωση από την πολιτεία να δώσει άμεσα
νομοθετική λύση του προβλήματος. Μπορεί η
πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ να αφήνει ανοιχτό
το ενδεχόμενο επιστροφής των αναδρομικών σε
όσους είχαν ήδη εκκρεμείς δίκες κατά τη δημοσίευση του νόμου 4714/2020 (31-7-2020), οι
οποίοι μπορούν να συνεχίσουν τον δικαστικό
αγώνα στα δικαστήρια για να λάβουν εντόκως
αναδρομικά 11 μηνών από τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις, αλλά τι γίνεται με όλους αυτούς τους συνταξιούχους που δεν είχαν ασκήσει
αγωγές πριν τις 31-7-2020;
Σήμερα μετά από 10 χρόνια μνημονίων, δύο
χρόνια αποκλεισμού λόγω της υγειονομικής
κρίσης και τελευταία με την ενεργειακή κρίση
που είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών
στα αγαθά στα ύψη, οι συνταξιούχοι της χώρας
μας ζητούν να αναγνωρίσει η πολιτεία τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να
παρέμβει νομοθετικά για να ρυθμίσει την επιστροφή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, για να δώσει μία ανακούφιση στον
συνταξιουχικό κόσμο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπου η ακρίβεια κτυπάει την πόρτα στη
συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Θα πρέπει να δοθεί τέλος στον μαραθώνιο δικαστικό
αγώνα που βιώνουν οι συνταξιούχοι από το 2010
μέχρι σήμερα. Αν δεν δοθεί λύση νομοθετική οι
δικαιούχοι που έχουν εκκρεμείς δίκες θα χρειαστούν πολλά χρόνια δικαστικού αγώνα και με
άγνωστο αποτέλεσμα έως να εκδοθούν τελεσίδικες αποφάσεις που να υποχρεώνουν την πολιτεία να καταβάλλει εντόκως τα οφειλόμενα
αναδρομικά ποσά για το 11μηνο (Ιούνιος 2015 –
Μάιος 2016). Οι συνταξιούχοι ζητούν από την
πολιτεία Αναγνώριση και Κοινωνική Δικαιοσύνη
για να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης
τώρα στη Δύση του επίγειου βίου τους.
Η Διοίκηση

Σενάρια με τις αυξήσεις των συντάξεων

Σ

ύμφωνα με τον νόμο 4670/2020 θα πρέπει από 1η Ιανουαρίου 2023 να δοθεί αύξηση στις συντάξεις η οποία
θα είναι η πρώτη μετά από 12 χρόνια και τη στιγμή που
οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί δραστικές μειώσεις των συντάξεών τους καθώς και κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων –
Πάσχα – επιδόματος αδείας λόγω των αλλεπάλληλων μνημονίων
που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας.
Το ονομαστικό ποσοστό της αύξησης που θα χορηγηθεί στις
συντάξεις θα προκύψει από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης
και του πληθωρισμού του 2022 δια του δύο. Σήμερα ο πληθωρισμός είναι στο 11% και η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 3% και 4%, ως εκ τούτου η
αύξηση των συντάξεων για το 2023 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 6% έως 6,5%. Η αύξηση θα χορηγηθεί σε όλα τα μεικτά, ακαθάριστα ποσά των κυρίων συντάξεων. Η δε καταβολή θα γίνει στο
τέλος Δεκεμβρίου, αφού οι συντάξεις προπληρώνονται. Υπάρχουν
όμως προβλήματα που σε πολλές περιπτώσεις οι συνταξιούχοι
δεν θα δουν καμία αύξηση στη σύνταξή τους καθώς με τον νόμο
4387/2016 όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά θα δουν
μόνο λογιστική αύξηση της σύνταξής τους και μηδενική στη τσέπη, καθώς η αναπροσαρμογή που δικαιούνται από 1/1/2023 θα
συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Αυτοί που θα δουν

πραγματικές αυξήσεις είναι όλοι οι νέοι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τη ψήφιση του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Επιπλέον αύξηση θα πάρουν περίπου 300.000 συνταξιούχοι με πάνω από 30 έτη ασφάλισης που με τον επανυπολογισμό των συντάξεων μηδένισαν την προσωπική διαφορά.
Όμως για να δοθεί οποιαδήποτε αύξηση απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να έχει γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων που δυστυχώς για το δικό μας ταμείο καθώς και σε αρκετά αλλά δεν έχει
γίνει ακόμη, ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους να έχει γίνει.
Το Σωματείο μας όπως σας έχει ήδη ενημερώσει έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για το θέμα του επανυπολογισμού των
συντάξεων. Και το κυριότερο για ποια αύξηση των συντάξεων
συζητάμε τη στιγμή που η κούρσα του πληθωρισμού συνεχίζεται
φτάνοντας σήμερα στο 11% με ανοδικές τάσεις μετά τις εκρηκτικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια που για τον συνταξιούχο δεν είναι 11% αλλά πάνω από το 20% που το 6% που θα
δοθεί μετά από 12 χρόνια δεν αναπληροί κανένα χαμένο εισόδημα, είναι μία σκέτη κοροϊδία, είναι ένα πικρό ποτήρι που είμαστε
αναγκασμένοι να το πιούμε στη δύση του επίγειου βίου μας και
να πάψουν να συζητάνε στα κυβερνητικά κλιμάκια για τάχα αυξήσεις συντάξεων. Ηλικιωμένοι είμαστε, ηλίθιοι όμως όχι.
Η Διοίκηση

Ξεπαγώνουν
οι συντάξεις
από τον Ιανουάριο
Τη δέσμευσή του ότι οι συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2023 θα ξεπαγώσουν παρά τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται ανέφερε ο Υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης «Με βάση την ήδη
υφιστάμενη νομοθεσία θα ξεπαγώσουν γενικώς
οι συντάξεις, έπειτα από 12 χρόνια», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο υπουργός, ο οποίος βέβαια ξέχασε να αναφέρει πόσες περικοπές των συντάξεων έχουν γίνει τα τελευταία 12 χρόνια από όλες
τις κυβερνήσεις που πέρασαν, διαβεβαιώνοντας
ότι υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό παρά τις πιέσεις που δέχεται
και συνέχισε ο κ. Υπουργός λέγοντα ότι «Έχουν
σταθμιστεί όλα και είναι συμφωνημένα».
Επανέλαβε επίσης ότι το ποσό της αύξησης
στις συντάξεις θα προκύψει από την αύξηση του
ΑΕΠ συν τη αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή
και αυτό το ποσό θα διαιρείται δια δύο. Ξέχασε
όμως ο κύριος Υπουργός να μας απαντήσει το
πότε θα γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων
που αφορά πάνω από 300.000 συνταξιούχους μεταξύ των οποίων και τους συνταξιούχους μας παρά τα δύο εξώδικα που του έχουμε στείλει.
Εμείς θα περιμένουμε καθώς πλησιάζει η 31η
Δεκεμβρίου 2022 για να ζήσουμε τη συνέπεια
των λόγων και έργων του Υπουργού Εργασίας.
Η Διοίκηση

Βαπτίσεις
Στο γραφικό παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων
στην Αίγινα που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα ο
Γιώργος Σορολής και η σύζυγός του Μαρία Μαντά,
θυγατέρα του συναδέλφου μας Μιχάλη Μαντά, βάπτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους στα οποία οι ανάδοχοι Χρήστος Σμυρνής – Μαρία Λειβαδάρα και
Ανδρέας Δρακάκης χάρισαν τα ονόματα Στυλιανός
και Μιχαήλ προς τιμή των παππούδων τους.
Ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή για την Χρυσούλα Σορολή και την Λουσί Μαντά για τον παππού Μιχάλη
τι να πούμε, ήταν έκδηλη η χαρά του, έλαμπε ολόκληρος και πετούσε από τη χαρά του. Ευχή όλων
μας είναι οι νεοφώτιστοι Στυλιανός και Μιχαήλ να
μεγαλώνουν και να ανδρειώνονται με τη φροντίδα,
τη στοργή και την αγάπη των γονιών τους, στους
πνευματικούς γονείς είναι υποχρέωση να έχουν
υπό τη σκιά τους τους νεοφώτιστους όπως επιβάλλουν οι κανόνες της εκκλησίας μας, στις δε γιαγιάδες και στον παππού Μιχάλη που όλοι τους πετούσαν στα σύννεφα από τη χαρά τους να τα
χαίρονται τα εγγονάκια τους και γαμπρούς να τα
καμαρώσουν και για να συμπληρωθεί η οικογενειακή ευτυχία ο Γιώργος και η Μαρία θα πρέπει να
χαρίσουν μία αδελφούλα στα δίδυμα αγοράκια τους
καθώς η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Μετά δε
τη βάπτιση σε παρακείμενο κέντρο δόθηκε δεξίωση
προς τιμή των νεοφώτιστων όπου όλοι οι καλεσμένοι συγγενείς και φίλοι των οικογενειών Σορολή
και Μαντά ευχήθηκαν να είναι καλότυχοι στη ζωή
τους ο Στυλιανός και ο Μιχαήλ.
Η Διοίκηση

Γέννηση
◗ Ο Νίκος Μέγκουλας υιός του συναδέλφου μας Δημητρίου Μέγκουλα και η σύζυγός του Ευαγγελία
συμπλήρωσαν την οικογενειακή τους ευτυχία αποκτώντας το τρίτο τους παιδάκι που είναι ένα χαριτωμένο και υγιέστατο αγοράκι που θα είναι ο φύλακας άγγελος για τις δύο αδελφές του. Ευχόμαστε
στους ευτυχείς γονείς Νίκο και Ευαγγελία να τους
ζήσει το αγοράκι τους, να είναι καλότυχο και να το
καμαρώσουν όπως αυτοί επιθυμούν, στους δε παππούδες και γιαγιάδες να έχουν υγεία και να αισθάνονται υπερήφανοι με την ευτυχία των παιδιών τους.
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΑ ΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝ ΩΝ
Ανατροπή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

3 Εισβολή και κατοχή μεγάλου μέρους της Κύπρου από την Τουρκία.
3 Μία πληγή που δεν αφήνουν και δεν θέλουν να κλείσει

Σ

υμπληρώθηκαν 48 χρόνια από τότε που το δικτατορικό
καθεστώς της Αθήνας προκάλεσε το πραξικόπημα στην
Κύπρο ανατρέποντας τον νόμιμο Πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο και έδωσε την αφορμή στην Τουρκία να επέμβει και
να καταλάβει δια των όπλων τη μισή σχεδόν Κύπρο. Βέβαια το
εγχείρημα αυτό έγινε με τη συγκατάθεση και τη βοήθεια κάποιων μεγάλων δυνάμεων και αυτό το επιβεβαιώνουν όλα τα ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αργότερα. Έτσι
ενώ η Χούντα των Αθηνών εξέδιδε συχνά ανακοινωθέντα που
μιλούσαν για θριαμβευτικές νίκες των Ελλήνων στην Κύπρο δεν
συνέβαινε τίποτα από αυτά γιατί στην πραγματικότητα συνέβαιναν μόνο οι προελάσεις του Τουρκικού στρατού με την ανοχή
του αχυρένιου Προέδρου της Κύπρου, τον οποίον είχε διορίσει
η Χούντα των Αθηνών. Μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο η Αμερική είχε απαγορεύσει στην Χούντα των Αθηνών να
στείλει από την Ελλάδα στρατό στην Κύπρο καθώς για τις ΗΠΑ
εκείνο που προείχε ήταν να διαφυλαχτεί ανέπαφη η νοτιοανα-

Καλή σχολική χρονιά
στα παιδιά μας
και στα εγγόνια μας
Στις 12 του Σεπτέμβρη θα κτυπήσει το
πρώτο κουδούνι που θα υπενθυμίσει
στους μαθητές ότι οι διακοπές τελείωσαν. Είναι η ημερομηνία που ανοίγουν
τα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και αποκτούν ζωντάνια τα προαύλια, οι διάδρομοι και οι αίθουσες των
σχολικών κτιρίων. Κτυπάει το πρώτο
κουδούνι και όλοι οι χώροι γεμίζουν από
παιδιά που με τις φωνές τους, το γέλιο
τους καθώς και τα κλάματα από τα πρωτάκια που για πρώτη φορά αποχωρίζονται για πολλές ώρες τη μάνα τους και τον
πατέρα τους και είναι γι’ αυτά μία από τις
σημαντικότερες στιγμές της ζωής του,
δίνουν μία ζωντάνια στα κτίρια που για 3
μήνες παρέμεναν κλειστά.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι
το νέο ξεκίνημα που θα μείνει για πάντα
χαραγμένο στη μνήμη των παιδιών. Το
παιδί στο σχολείο θα αποκτήσει γνώσεις,
θα καλλιεργήσει το πνεύμα του, θα αναπτύξει τις ικανότητές του και τις ιδιαιτερότητές του, θα έρθει σε επικοινωνία με
τα άλλα παιδιά, θα συνυπάρξει, θα αποκτήσει φίλους και το κυριότερο κοινωνική παιδεία. Το σχολείο είναι σταθμός
στη ζωή κάθε παιδιού.
Από τις 12 του Σεπτέμβρη όλα τα παιδιά από το νήπιο μέχρι και το λύκειο
μπαίνουν στον αγώνα για τη μόρφωση
που θα τους εξασφαλίσει μία θέση στην
κοινωνία που ζούμε, καθώς σήμερα ζούμε σε μία δύσκολη εποχή που χρειάζεται
όλα τα παιδιά να καταβάλλουν μεγάλες
προσπάθειες για να επιτύχουν τον στόχο
τους, χρειάζεται αγώνας, υπομονή και
επιμονή. Ευχόμαστε στα παιδιά μας και
στα εγγόνια μας ένα δημιουργικό και γόνιμο σχολικό έτος και να μη ξεχνούν ότι
«τα αγαθά κόποις κτώνται».
Η Διοίκηση

τολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να καταλαμβάνουν ανενόχλητοι τη μία πόλη μετά την άλλη στην Κύπρο.
Αν πάρουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά θα καταλάβουμε
όλοι ότι το σχέδιο ήταν προμελετημένο από τους λεγόμενους
συμμάχους μας. Το πρώτο στάδιο ήταν το πραξικόπημα της
Χούντας των Αθηνών που έγινε στις 15 Ιουλίου 1974 για να ανατρέψουν τον νόμιμο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την ολική
διάλυση όλου του αμυντικού μηχανισμού του νησιού και το δικαίωμα της εισβολής από αέρος και θαλάσσης των Τουρκικών
δυνάμεων στις 20 Ιουλίου που παρά την ομόφωνη απόφαση του
Συμβουλίου του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός συνέχισαν την
προέλασή τους στο Κυπριακό έδαφος μέχρι το μεσημέρι της
22ας Ιουλίου. Στη συνέχεια οι Τουρκικές δυνάμεις παραβίαζαν
συνεχώς την ανακωχή έχοντας στόχο να επεκτείνουν τις θέσεις
τους και να καταλάβουν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας για να
δημιουργήσουν αερογέφυρα με την Τουρκία. Ακολούθησε και

δεύτερη Τουρκική εισβολή στις 14 Αυγούστου, μία εισβολή που
έχει μείνει στην ιστορία με την επωνυμία «Αττίλας 2» όπου με
την ολοκλήρωση της επιχείρησης αυτής πέρασε στα χέρια των
Τούρκων το μισό σχεδόν έδαφος της Κύπρου, το οποίο δυστυχώς κρατούν μέχρι σήμερα. Έτσι το νησί διχοτομήθηκε, έπαψε
να είναι ενιαίο κράτος, σχηματίστηκαν δύο κράτη με δύο κυβερνήσεις και η κατάσταση αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα 48 χρόνια μετά καθώς για τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς φαίνεται ότι είναι λίγα για να κλείσει η ανοιχτή αυτή πληγή και να
λυθεί το πρόβλημα της παράνομης κατοχής της Κύπρου από τον
Τούρκο εισβολέα. Το πρόβλημα της κατοχής ενός ανεξάρτητου
κράτους θα πρέπει να το εξετάσουν οι μεγάλες δυνάμεις που το
δημιούργησαν και μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να
δώσουν τη λύση που είναι να γίνει και πάλι η Κύπρος έστω και
μετά από 48 χρόνια κατοχής ένα ενιαίο ανεξάρτητο κράτος.
Η Διοίκηση

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ

Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945
Ναγκασάκι 9 Αυγούστου 1945

Π

έρασαν 77 χρόνια από τότε που οι Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής διέπραξαν ένα από
τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και μάλιστα τη στιγμή που ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος είχε κριθεί και ακόμη δεν έχει αποδοθεί
δικαιοσύνη για να αναπαυθούν οι ψυχές τόσων χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν άμεσα καθώς και
των τόσων χιλιάδων που δυστυχώς μέχρι σήμερα
πεθαίνουν.
Δυστυχώς η ανθρωπότητα ξέχασε ότι η Χιροσίμα καταστράφηκε στις 6 Αυγούστου 1945 από τη
ρίψη της ατομικής βόμβας, με αποτέλεσμα να έχει
100.000 νεκρούς και 70.000 τραυματίες που ήταν
βέβαια όλοι από τον άμαχο πληθυσμό και όχι μόνο
αυτούς καθώς οι θάνατοι ήταν συνεχείς μετά τη ρίψη της βόμβας.
Δυστυχώς η ανθρωπότητα ξέχασε το Ναγκασάκι που καταστράφηκε από τη ρίψη της δεύτερης
ατομικής βόμβας στις 9 Αυγούστου 1945 και που
είχε 66 χιλιάδες νεκρούς, πολλές χιλιάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.
Ο ισχυρισμός της Αμερικής ότι έκαναν χρήση αυτού του όπλου για να επιταχύνουν δήθε το τέλος του
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου δεν ισχύει. Η αλήθεια είναι
πως η Αμερική είχε στόχο την επικράτηση μετά την
μεταπολεμική εποχή. Ήθελε να δείξει ότι αυτή θα
ήταν η κυρίαρχος στον κόσμο μετά τη λήξη του πολέμου. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Πρωθυπουργός της
Μεγάλης Βρετανίας Ουίστον Τσόρτσιλ γράφοντας
στα απομνημονεύματά του «Θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι η τύχη της Ιαπωνίας ερρυθμίσθη από την
ατομική βόμβα. Η ήττα της ήταν βεβαία πριν ριφθεί
η πρώτη βόμβα». Άλλη άποψη όμως είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Χ. Τρούμαν που την επόμενη της ρίψης της βόμβας στο Ναγκασάκι, ακούστηκε να λέει
με απίστευτη κυνικότητα λόγια ανατριχιαστικά στο
ραδιόφωνο όπως «εχρησιμοποιήσαμεν την ατομικήν
βόμβαν εναντίον εκείνων οι οποίοι μας επιτέθηκαν
προδοτικώς στο Περλ Χάρμπορ, οι οποίοι εβασάνισαν τους Αμερικάνους αιχμαλώτους πολέμου, οι
οποίοι παραβίασαν όλους τους νόμους του διεθνούς
δικαίου... Εχρησιμοποιήσαμεν την ατομικήν βόμβαν
δια να συντομεύσομεν τον πόλεμον... Θα την χρησι-

μοποιήσομεν και πάλιν. Μόνο η συνθηκολόγησις της
Ιαπωνίας θα μας σταματήσει. Τους ώμους μας βαραίνει τεράστια ευθύνη. Ευχαριστούμεν τον Θεόν
διότι είμεθα εμείς και όχι ο εχθρός που τη φέραμεν.
Και παρακαλούμε τον Θεόν να μας φωτίσει εις την
χρίσιν του οργάνου αυτού συμφώνως προς τας βουλήσεις του».
Όλα αυτά έγιναν λίγο πριν τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα τη στιγμή που ο
Άξονας κατέρρεε και η Ιαπωνία διαπραγματευόταν
τη συνθηκολόγηση και στο μόνο που απέβλεπε η
Αμερική ήταν να δείξει σε όλο τον κόσμο ότι είναι
η μεγαλύτερη υπερδύναμη του πλανήτη και για να
καρπωθεί το μεγαλύτερο μερίδιο από τα λάφυρα
του πολέμου. Χρόνια αργότερα, όταν πλέον είχε
διαπιστωθεί ότι πάνω από διακόσιες χιλιάδες άμαχοι είχαν σκοτωθεί στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι από την ατομική βόμβα και ότι η ραδιενέργεια
απειλούσε άλλους τόσους, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο

ουσιαστικός δημιουργός της ατομικής βόμβας, είχε εκμυστηρευτεί στους NEW YORK TIMES πως
δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η βόμβα του θα
προκαλούσε τέτοια τρομερή καταστροφή σε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς όμως τα τραγικά αυτά
εγκλήματα όχι μόνο δεν παραδειγματίζουν τους
ηγέτες της υφηλίου αλλά τουναντίον βλέπουμε να
επιδίδονται και σήμερα σε ενέργειες υποταγής σε
αυτούς όλων των αδυνάμων κρατών με τη βία και
όλα αυτά βέβαια γίνονται με την κάλυψη και την
ανοχή των οργανισμών που κύριο καθήκον τους
είναι να επιβάλλουν την ειρήνη επί της γης. Όμως
για να μην έχουμε επανάληψη της Χιροσίμας και
του Ναγκασάκι θα πρέπει όλοι οι μεγάλοι της γης
να καταβάλλουν προσπάθειες για να επικρατήσει
η ειρήνη των λαών της γης σήμερα καθώς το αύριο
είναι μακρινό και αβέβαιο.
Η Διοίκηση

Συναγερμός για τον Ιό του Δυτικού Νείλου
Ο Ιός του Δυτικού Νείλου έχει κάνει και πάλι
την εμφάνισή του στη χώρα μας και ειδικά στη
Βόρεια Ελλάδα που έχουμε 87 περιπτώσεις νοσηλείας στα νοσοκομεία και 5 θανάτους. Γι’ αυτό και οι ειδικοί του ΕΟΔΥ επαναλαμβάνουν σε
κάθε ευκαιρία τις εξής χρήσιμες συμβουλές.
– Φοράτε κατάλληλα ρούχα που καλύπτουν
όσο μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος γίνεται
(μακριά μανίκια και παντελόνια).
– Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος που να περιέχουν δραστικές
ουσίες με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.
– Κάνετε συχνά λουτρά καθαριότητας για
την απομάκρυνση του ιδρώτα καθώς ο ιδρώτας
προσελκύει τα κουνούπια.
– Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε σήτες σε

όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.
– Χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα χώρου.
– Χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά γιατί ο αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των
κουνουπιών και δυσχεραίνει την προσέγγισή
τους.
– Ποτίζετε τις πρωινές ώρες για να μειώσετε την έκθεσή σας στα κουνούπια κατά τη διάρκεια του ποτίσματος.
– Κουρεύετε τακτικά το γρασίδι, τους θάμνους και τις φυλλωσιές, είναι τα σημεία όπου
βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια.
– Και να μην ξεχνάτε ότι ένα τσίμπημα από
κουνούπι δεν είναι απλό πράγμα και να το αφήνουμε να περάσει απαρατήρητο γιατί εγκυμονεί
μεγάλους κινδύνους.
Η Διοίκηση
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
4 Οκτωβρίου: Μία ξεχωριστή ημέρα για το Σωματείο μας

Η

ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη όχι μόνο σε όλους τους
συνταξιούχους των ΗΣΑΠ αλλά και στους συναδέλφους
μας που έχουν φύγει από κοντά μας καθώς δεν τους ξεχνούμε και πάντα τους μνημονεύουμε. Η ημέρα αυτή είναι μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή για όλους εμάς τους συνταξιούχους των ΕΗΣΗΣΑΠ και σαν τέτοια θα πρέπει να την δούμε όλοι μας. Είναι θεσμός πλέον για το Σωματείο μας η 4η Οκτωβρίου, γιορτή του Αγίου
Ιεροθέου πρώτου Επισκόπου Αθηνών που είναι και ο προστάτης
Άγιος του Σωματείου μας.

Έτσι κάθε χρόνο εδώ και 28 χρόνια, με εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια του κορωνοϊού, την ημέρα αυτή το Σωματείο μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή, κάθε χρονιά σε διαφορετικά μέρη της
χώρας μας και σε διαφορετικά μοναστήρια για να γιορτάσει τον
προστάτη του Άγιο. Η γιορτή – εκδρομή αυτή του Σωματείου μας
έχει γίνει πλέον θεσμός και σαν θεσμό θα πρέπει όχι μόνο να την
διατηρήσουμε αλλά και να την βελτιώσουμε όπου πρέπει και γίνεται και αυτό επιτυγχάνεται με τη δική σας μεγαλύτερη συμμετοχή.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η παρατεταμένη οικονομική κρί-

ση των τελευταίων 12 ετών, έχει γονατίσει οικονομικά τις ευπαθείς
ειδικά ομάδες των πολιτών, όπως είναι οι συνταξιούχοι, να μην μας
διαφεύγει όμως ότι και οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα στη ζωή
και ένα από αυτά τα δικαιώματα είναι και η μαζική συμμετοχή μας
στις κοινωνικές εκδηλώσεις, φροντίζοντας βέβαια να έχουν όσο
το δυνατό μικρότερο οικονομικό κόστος. Η ημέρα αυτή θα πρέπει
να γίνει και πάλι όπως παλιά γιορτή για όλους τους συνταξιούχους,
το έχουμε ανάγκη όλοι μας.
Η Διοίκηση

Λίγα λόγια για το Μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας
Στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο Άστρος
Κυνουρίας βρίσκεται το Γυναικείο Μοναστήρι της
Αγίας Μακρίνας. Είναι ένα νέο Μοναστήρι της Μητροπόλεως Αργολίδος που η ιστορία του αρχίζει
το 1971 όταν στο χώρο των παιδικών κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος αποφασίστηκε να αναγερθεί Μοναστήρι προς τιμή της
Αγίας Μακρίνας η οποία ήταν η μεγαλύτερη αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου
Νύσσης και ήταν προικισμένη με πολλά πνευματικά χαρίσματα. Ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, από την ευσεβέστατη μητέρα της Εμμέλεια. Η Μακρίνα όταν μεγάλωσε,

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες
να γίνουν μέχρι το τέλος του 2022
4 Οκτωβρίου
Η καθιερωμένη εδώ και 28 χρόνια, με εξαίρεση τα δύο τελευταία
χρόνια λόγω του κορωνοϊού Ημερήσια εκδρομή-γιορτή θα γίνει στην
Ιερά Μονή Αγίας Μακρίνας στο Κιβέρι όπου μετά την αρτοκλασία υπέρ
της υγείας όλων των συνταξιούχων και την επιμνημόσυνη δεήση για
τους συναδέλφους μας που έχουν φύγει από τη ζωή θα μεταβούμε
στο Κεφαλάρι Άργους για φαγητό και διασκέδαση.
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 15 ευρώ

Εκδρομές Eξωτερικού

Α. Πρόταση 10-21 Οκτωβρίου 2022
12ήμερη
Μπενελούξ – Κάτω Χώρες
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 995,00 ευρώ σε 4κλινες εσωτερικές
καμπίνες στο πλοίο + 45,00 ευρώ οι φόροι.
Β. Πρόταση 10-17 Οκτωβρίου 2022
8ήμερη
Νότια Ιταλία – Σικελία – Απουλία
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 635,00ευρώ σε 4κλινές εσωτερικές
καμπίνες στο πλοίο + 35,00 ευρώ οι φόροι.

Εκδρομές Εσωτερικού

30-31 Οκτωβρίου 1-2 Νοεμβρίου
4ήμερη
Ξάνθη – Γυμνάσιο Σμίνθης – Λουτρά Πόζαρ – Παναγία Σουμελά
20 ή 27 Νοεμβρίου 2022
Ημερήσια Γοργοπόταμος
Eορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας περιμένουμε να δηλώστε τη συμμετοχή σας στις προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας. Η προεγγραφή δεν σημαίνει
απαραιτήτως και συμμετοχή, διευκολύνει όμως το Σωματείο μας στο
να κάνει τον καλύτερο προγραμματισμό των εκδρομών μας.
Για τις πολυήμερες εκδρομές συμβουλευτείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδρομών του Σωματείου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην Έφορο του Σωματείου μας κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες που είναι ανοιχτά τα γραφεία του Σωματείου μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Μετά από δύο και πλέον έτη απομόνωσης είναι ορατή πλέον η ώρα
που θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα, ασφαλώς όμως
όχι αυτή που ξέραμε μέχρι χθες, αλλά διαφορετική με όρους και προϋποθέσεις και τηρώντας όλους του νόμους και τους κανόνες που επιβάλει η πολιτεία. Προϋπόθεση για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα
είναι ο καθολικός εμβολιασμός και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας του εαυτού μας και του πλησίον μας. Τηρώντας όλους αυτούς
τους κανόνες σας περιμένουμε να δηλώσετε συμμετοχή στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Σωματείου μας ξεκινώντας από την ετήσια
εκδρομή-εορτή που θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή της Οσίας
Μακρίνας στο Κιβέρι του Άργους καθώς και στις άλλες εκδρομές που
θα ακολουθήσουν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Η Διοίκηση

Διαμόρφωση χώρων προς εκμίσθωση εντός των σταθμών του ΜΕΤΡΟ
Τα τελευταία χρόνια η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για να αυξήσει τα έσοδά της έχει
προβεί στην εγκατάσταση εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων ορισμένων
σταθμών της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ μόνο, περιπτέρων που θα παρέχουν στο
επιβατικό κοινό υπηρεσίες γρήγορης εστίασης και καφέ. Η ενέργεια αυτή
της διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. έγινε χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της ότι η τοποθέτηση των περιπτέρων αυτών αλλοιώνουν την όψη και την αισθητική
προβολή των σταθμών και μάλιστα των ιστορικών σταθμών ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
και ΠΕΙΡΑΙΑ που έχουν χαρακτηριστεί ωε έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έχει ενεργοποιήσει την ευαισθησία και τα αντανακλαστικά των Σωματείων Εργαζομένων και Συνταξιούχων και του Μουσείου
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., κύριε Πρόεδρε της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., η λειτουργία μίας τέτοιας επιχείρησης στους ιστορικούς
σταθμούς του ΗΣΑΠ μας προβληματίζει και είμαστε, σεβόμενοι την
ιστορία των 153 χρόνων των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ΣΤΑ.ΣΥ υποχρεωμένοι να
αντιδράσουμε με όλα τα ένδικα μέσα κρίνοντας ότι τοποθετώντας στους
σταθμούς τα περίπτερα-κιόσκια αυτά δεν σεβαστήκατε την ιστορικότητα,
ειδικά του εμβληματικού σταθμού του Πειραιά, που αποτελεί από μόνος
του και λόγω της εκεί λειτουργίας του Μουσείου, μαρτυρία για την ιστορία και την εξέλιξη του Μουσείου, μαρτυρία για την ιστορία και την εξέ-

λιξη του σιδηροδρομικού δικτύου της πατρίδα μας και δεν θα πρέπει
να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου περιπτέρου. Υπάρχουν τρόποι για να αυξήσει τα έσοδά του ο φορέας
και χωρίς την εγκατάσταση μιας τέτοιας επιχειρήσεως και σας καλούμε
να προβείτε σε άμεση παύση των σχετικών εργασιών. Σας ενημερώνουμε ότι για πρώτη ενέργεια των Σωματείων Εργαζομένων και Συνταξιούχων καθώς και του Μουσείου ήταν η εξώδικη διαμαρτυρία προς:
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το κεντρικό Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας,
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού,
Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλη
του Δήμου Πειραιά,
Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού
με έδρα την Αθήνα,
Τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων με έδρα την Αθήνα και αναμένουμε τη θέση τους.
Η Διοίκηση

αφοσιώθηκε στην αγαθοεργία έχοντας ως παράδειγμα τους αδελφούς της Βασίλειο και Γρηγόριο.
Μετά δε τον θάνατο του μνηστήρα της μαζί με τη
μητέρα της, αποσύρθηκαν σε γυναικεία μονή στον
Πόντο που βρισκόταν κοντά στον ποταμό Ίρη.
Το καθολικό της Μονής εγκαινιάστηκε στις 19
Ιουλίου 1993 ημέρα που εορτάζει η οσία Μακρίνα. Στο εντυπωσιακό αυτό Μοναστήρι μονάζουν
σήμερα δώδεκα μοναχές με ηγουμένη τη γερόντισσα Μακρίνα. Να σημειωθεί πως η θέα από τη
Μονή είναι μαγευτική καθώς απλώνεται μπροστά
της το απέραντο γαλάζιο του Αργολικού κόλπου.
Η Διοίκηση

Εύγε στα παιδιά μας
και στα εγγόνια μας
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική
Επιτροπή του Σωματείου μας, εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας που πέτυχαν να εισαχθούν στις ανώτερες και ανώτατες σχολές μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Οι απόφοιτοι των Λυκείων που
μετά από μία πολυετή προσπάθεια κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν τον στόχο τους είναι άξιοι
συγχαρητηρίων. Όπως επίσης τα συγχαρητήρια
θα πρέπει να αποδοθούν και στους εκπαιδευτικούς τους, καθώς και στους γονείς τους, που όλα
αυτά τα χρόνια στάθηκαν δίπλα τους, στις αγωνίες τους και τις ανησυχίες τους. Όμως και στα
παιδιά μας που δεν κατάφεραν να φτάσουν τον
στόχο τους, αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κατέβαλαν και δεν θα πρέπει να τα
αποθαρρύνουμε, έχασαν μόνο μία μάχη στη ζωή
τους, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε η ζωή του
ανθρώπου είναι μία συνεχής μάχη και θα πρέπει
να προσπαθήσουμε γονείς και καθηγητές να
κρατήσουμε τα παιδιά μας ετοιμοπόλεμα για τις
επόμενες μάχες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις
αποτελούν μία μόνο δοκιμασία από τις αμέτρητες
δοκιμασίες που μας επιφυλάσσει η ζωή. Αξία
στη ζωή έχει η προσπάθεια και ο δρόμος που
βαδίζει έκαστος για να πετύχει τον στόχο του.
Το μήνυμα που θα πρέπει να κρατήσουν τα
παιδιά μας από τη δοκιμασία των πανελλαδικών
εξετάσεων είναι ότι χαμένος αγώνας είναι εκείνος ο αγώνας που δεν δόθηκε ποτέ και όλοι οι
δρόμοι της ζωής θα ήταν αδιάφοροι χωρίς δυσκολίες και προκλήσεις. Εμείς οι μεγάλοι με την
πείρα που έχουμε τους λέμε ότι δεν θα πρέπει
να το βάζουν κάτω με το πρώτο εμπόδιο και θα
πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν ότι οι επιτυχίες στη ζωή και η κοινωνική
καταξίωση αποκτώνται με συστηματική εργασία
και με μεγάλες προσπάθειες. Το Σωματείο μας
εύχεται στους επιτυχόντες να έχουν ένα λαμπρό
μέλλον σε όλη τη φοιτητική τους πορεία και όχι
μόνο. Θα τους συνοδεύουν οι ευχές όλων μας
για να έχουν δύναμη, υγεία και επιτυχία σε ό,τι
κάνουν. Στους δε γονείς τους, που δικαιολογημένα αισθάνονται υπερήφανοι για την επιτυχία
των παιδιών του να τα χαίρονται και να τα καμαρώνουν.
Η Διοίκηση
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ης Ετήσιας Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ η οποία
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022
στην αίθουσα του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ στον Πειραιά.
Οι 400 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 τους νόμους που
ψήφισε η πολιτεία τα τελευταία δέκα χρόνια με τους
οποίους καταργήθηκαν:
α) Τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και το επίδομα
διακοπών.
β) Μειώθηκαν οι συντάξεις μας κύριες και επικουρικές σε ποσοστό μέχρι και 50%.
γ) Μας μείωσαν αυθαίρετα τη νόμιμη αποζημίωση
κατά την αποχώρησή μας από την εργασία.
δ) Δεν υπάρχει ενιαίο και σταθερό φορολογικό σύστημα.
ε) Έγινε μόνιμο πλέον το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ.
στ) Δεν έχει γίνει ακόμη ο επανυπολογισμός των
συντάξεών μας σύμφωνα με τους νόμους 4387/2016
και 4670/2020.
ζ) Δεν γίνεται από τον ΕΦΚΑ η παρακράτηση συνδρομής υπέρ του Σωματείου μας από τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τη ψήφιση του νόμου 4387/2016 τη στιγμή που έχει στη διάθεσή του όλα
τα παραστατικά.
2ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
α) Για τις συνεχιζόμενες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις
στα είδη πρώτης ανάγκης που κάνουν προβληματική
την επιβίωσή μας.
β) για την άγρια φορολογία και τα χαράτσια που μειώνουν ακόμα περισσότερο την πενιχρή σύνταξή μας.
γ) Για τη συνεχόμενη 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. Να πάψει επιτέλους η ασυνέπεια του κράτους και των φορέων υγείας που ενώ διπλασίασαν τις εισφορές των συνταξιούχων για την περίθαλψη, περίθαλψη δεν έχουμε.
3ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την απαράδεκτη και αλαζονική συμπεριφορά των
Υπουργών και Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, του ΕΦΚΑ και των Διοικητών που εποπτεύουν τους διάφορους οργανισμούς που όχι μόνο απαξιούν να μας δεχθούν και να συζητήσουν μαζί μας τα σοβαρά προβλήματά μας, αλλά απαξιούν και να απαντήσουν
στα εξώδικα έγγραφα που τους έχουμε αποστείλει.
4ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για τη διάλυση του Εντασσόμενου Ταμείου Συντάξεων ΗΣΑΠ και την ένταξή μας στην Ε΄ Διεύθυνση σε
μία υπηρεσία με όλους τους συνταξιούχους των ΔΕΚΟ
όπου δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τους
αρμόδιους για να συζητήσουμε τα προβλήματά μας
καθώς όλοι προφασίζονται ότι είναι αναρμόδιοι.
5ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ο e-ΕΦΚΑ όχι μόνο δεν εφαρμόζει τους νόμους
της πολιτείας αλλά σέρνει στα δικαστήρια μέχρι και στο
Συμβούλιο της Επικρατείας τους συναδέλφους μας που
συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 2011 και είχαν
υπηρεσία σαν εργαζόμενοι πάνω από 35 χρόνια.
6ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί η πολιτεία δεν χορηγεί στις χήρες πριν το 2016
στο ποσοστό σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΗΤΑΜΕ:
1ον: Την άμεση κατάργηση των νόμων 3845/2010,
3863/2010, 3863/2010, 3865/2010, 3896/2011,

Η πολιτεία αδιαφόρησε στο ψήφισμα
της Γενικής μας Συνέλευσης της /5/ 2022
υστυχώς για μία εισέτι φορά η πολιτεία έδειξε την αδιαφορία της στο ψήφισμα της Γενικής μας
Συνέλευσης και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι μετά από 9 χρόνια
οικονομικής κρίσης, δύο και πλέον χρόνια υγειονομικής κρίσης και έναν χρόνο ενεργειακής κρίσης που έχει σαν αποτέλεσμα να φθάσουν στα ύψη οι τιμές των αγαθών που είναι απαραίτητα για την
επιβίωσή μας.
Το ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης που έγινε στις 26 Μαΐου του 2022 εστάλη σε όλα τα κόμματα
της βουλής, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τους αρμόδιους υπουργούς και στους βουλευτές.
Από όλους αυτούς μόνο η ανεξάρτητη βουλευτής κα. Αγγελική Αδαμοπούλου, την οποία το Σωματείο
μας ευχαριστεί δημόσια, έκανε ερώτηση στη βουλή με θέμα «Αιτήματα του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ» και απάντησε μόνο η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Λίνα Μενδώνη. Ευχαριστούμε
την κυρία Υπουργό για τον ενδιαφέρον της στα προβλήματα του Σωματείου μας που εφάπτονται της αρμοδιότητός της. Από όλους τους άλλους αρμόδιους και μη σιγή ιχθύος βρίσκονται ακόμη σε καλοκαιρινές
διακοπές, ασφαλώς θα τους έχουμε υπόψιν μας στο μέλλον.
Η Διοίκηση

Δ

3996/2011, 4019/2011, 4024/2011, 4051/2012,
4093/2012 και 4387/2016.
2ον: Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος διακοπών.
3ον: Την επαναφορά των συντάξεών μας στο επίπεδο
του 2009.
4ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις που γίνονται σε καθημερινή βάση στα είδη πρώτης ανάγκης.
5ον: Τη μείωση της φορολογίας με τη ψήφιση από
την πολιτεία ενός δίκαιο και φορολογικού νόμου.
6ον: Την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και
όχι μόνο της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.
7ον:Τη μείωση στις τιμές των φαρμάκων.
8ον: Την κατάργηση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα διαγνωστικά κέντρα.
9ον: Την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης.
10ον: Ζητάμε την άμεση συνάντηση με τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματά μας.
11ον: Ο υπολογισμός των συντάξεων λόγω θανάτου
στις χήρες που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τη ψήφιση
του νόμου 4387/2016 να γίνεται στο 70% της σύνταξης
που ελάμβανε ο αποβιώσας σύζυγος, και όχι στο 60%.
12ον: Την αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτισμού
του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έτσι όπως έχει ζητηθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου.
13ον: Ζητάμε την άμεση συνάντηση με τον Διοικητή
του e-ΕΦΚΑ για να τον ενημερώσουμε για τα πολλά
και σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν και τα
οποία άπτονται και αυτής της υπάρξεώς μας.
14ον: Ζητάμε το σεβασμό και τη συνεργασία με τη
Διοίκηση του Εντασσόμενου Ταμείου ΗΣΑΠ καθώς ο
ρόλος του Σωματείου είναι θεσμικός και αναγνωρισμένος από το επίσημο κράτος.
15ον: Ζητάμε τη συμπαράσταση και τη βοήθεια της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. στα πολλά και σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει το Σωματείο μας.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ
α) Στους μαθητές, τις μαθήτριες και στο διδακτικό
προσωπικό του Γυμνασίου Σμίνθης, που βρίσκεται στα
Πομακοχώρια του Νομού Ξάνθης, προσφέροντας σύμφωνα με τις δυνατότητές που έχουμε. Στο πρόγραμμα
της βοήθειας είναι και η βράβευση των αριστούχων
μαθητών και μαθητριών που κάνουμε κάθε χρόνο που
τους επισκεπτόμαστε στο σχολείο τους. Ζητάμε δε από

την πολιτεία να δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον της για
τα παιδιά αυτά γιατί το αξίζουν.
β) Συμπαραστεκόμαστε με διάφορους τρόπους
στους άνεργους, στους άστεγους, στους ανασφάλιστους, στους ανήμπορους και ιδιαίτερα στα άτομα
της τρίτης ηλικίας τα οποία πλήττονται βάναυσα σήμερα.
γ) Συμπαραστεκόμαστε και συμμετέχουμε στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων για ψωμί – εργασία –
υγεία – κοινωνική δικαιοσύνη.
δ) Συμπαραστεκόμαστε και συνεισφέρουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας στα διάφορα κοινωφελή
ιδρύματα και ειδικά στα ιδρύματα προστασίας του παιδιού.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Τις μεθοδευμένες ενέργειες με τις οποίες η πολιτεία προσπαθεί να αποδυναμώσει και να διαλύσει το
συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας, για να μπορούν
πιο εύκολα να περνούν τα αντιλαϊκά και αντεργατικά
μέτρα τους.

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 Εργασίας – Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Οικονομικών – Παιδείας – Πολιτισμού.
Στον Πρόεδρο της Βουλής
Στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων
Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
των ΣΤΑ.ΣΥ
Στον Διοικητή του ΕΦΚΑ
Στα Σωματεία Εργαζομένων
Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
Να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα και στην Εφημερίδα του Σωματείου μας.
Πειραιάς 26 Μαΐου 2022
Με εντολή Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Χειμώνας
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Από το βιβλίο των ΕΗΣ για τα 100 χρόνια

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1928 – 1969)

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος
Μέρος 17ο
Το 1939 ήταν έτος συγκλονιστικό για την ανθρωπότητα. από τους πρώτους μήνες του έτους εκείνου
ο πόλεμος απειλούσε τον κόσμο. Και ξέσπασε την
1 Σεπτεμβρίου με την επίθεση των θωρακισμένων
γερμανικών μεραρχιών εναντίο της Πολωνίας.
Στην Ελλάδα κανείς δεν έτρεφε αυταπάτες. Οι
νίκες του Χίτλερ στην Πολωνία και η ολοένα μεγαλύτερη επέκταση των γερμανικών κατακτήσεων
μοιραία θα έφερναν τον πόλεμο και στα Βαλκάνια.
Η κατάκτηση της Αλβανίας τον ίδιο χρόνο από
τους Ιταλούς προδίκαζε με ποιους θα πολεμούσε
η χώρα μας.
Στο μεταξύ η Ελληνική Κυβέρνηση προσπαθούσε να κρατήσει όσο μπορούσε και με κάθε τρόπο
την ουδετερότητά μας, χωρίς να παραλείπη να ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. Και έτσι ο πόλεμος
έμενε ακόμη μακριά από την Ελλάδα. Η ζωή κυλούσε κανονικά, με τις χαρές και με τις λύπες της. Ένα
ιδιαίτερο πένθος είχαν και οι Ε.Η.Σ. το 1939. Πέθανε
ο Πρόεδρος της εταιρίας Ιωάννης Δροσόπουλος
και τη θέση του ανέλαβε ο Αλέξανδρος Κοριζής.
Αλλά ο πόλεμος πλησίαζε. Ο Μουσολίνι παρ’
όλο που είχε δηλώσει ότι θα παραμείνη ουδέτερος,
μετά την πτώση της Γαλλίας ξιφούλκησε και αυτός
. Πίστευε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε και ήθελε να
λάβη και αυτός μέρος στα κέρδη…
Στις 15 Αυγούστου του 1940, την ημέρα της μεγάλης γιορτής του Πανελληνίου, οι Ιταλοί τορπιλλίζουν την «Έλλη» στην Τήνο. Η Ελληνική Κυβέρνηση
κατορθώνει να διατηρήση την ψυχραιμία του Ελληνικού Λαού και συνεχίζει πιο δραστήρια τις προετοιμασίες της Χώρας.
Αλλά η ώρα του πολέμου εσήμανε και στην Ελλάδα. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ο διαπεραστικός ήχος των σειρήνων ξαφνιάζει τους Αθηναίους. Η χώρα μας βρίσκεται σ’ εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία. Στην ιταμή πρόκληση του Μουσολίνι και στην απαίτηση του να εισβάλη ανενόχλητα ο ιταλικός στρατός στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς είχε απαντήσει μ’ ένα ανένδοτο «ΟΧΙ» . Και στην απάντηση του αυτή εκπροσωπούσε ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό.
Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 οι εφημερίδες δημοσιεύουν το διάγγελμα του Γεωργίου του Β΄ και
του Ι. Μεταξά. Ο πόλεμος άρχισε και ο ηρωισμός
των Ελλήνων εφώτισε τη σκοτεινιασμένη Ευρώπη.
Ο λαός τους τρεις πρώτους μήνες πανηγυρίζει
για τις νίκες. Επάνω στα βουνά της Αλβανίας πολεμούν τα ελληνικά νιάτα, σκοτώνονται, λαβώνονται.
Σαν αρχαίες Σπαρτιάτισσες παραστέκονται οι μανάδες, οι αδελφές, οι γυναίκες, οι αγαπημένες. Το
αγγλικό ραδιόφωνο αναγγέλλει τις νίκες μ’ ενθουσιαστικά σχόλια. Τότε ακούστηκαν ύμνοι για τον ελληνικό στρατό και για τον ηρωισμό του Έλληνα φαντάρου. Μερικοί από τους ύμνους αυτούς έμειναν
παροιμιακοί: «Από δω και μπρος δε θα λέμε ότι οι
Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες».
Μέσα στον γενικό ενθουσιασμό για τις νίκες, μέσα στα πατριωτικά τραγούδια, τις επιθεωρήσεις των
θεάτρων που σατίριζαν τους Ιταλούς, ένα πένθος:
Ο Ι. Μεταξάς, ύστερα από σύντομη αρρώστια, πεθαίνει στις 29 Ιανουαρίου του 1941.
Την Πρωθυπουργία ανέλαβε τότε ο Αλέξανδρος
Κοριζής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
των Ε.Η.Σ. Στο μεταξύ εργαζόταν και ο σιδηρόδρομος σιωπηλά, αντιμετώπιζε τις αυξημένες ανάγκες
που δημιούργησε ο πόλεμος και δεν έπαψε να μεταφέρη εφόδια για την πρωτεύουσα.

Η Κατοχή – Κοινωνικές
υπηρεσίες των Ε.Η.Σ.

Οι μεραρχίες του Μουσολίνι δεν μπόρεσαν ν’ ανθέξουν στην ορμητική ελληνική προέλαση, στην
αδάμαστη αντοχή του ελληνικού στρατού. Ήρθε
όμως ο χείμαρρος των χιτλερικών στρατιών. Ήρθε
η Κατοχή. Ήρθαν τα χρόνια 1941-1944. Ήταν η μεγάλη η δοκιμασία του ελληνικού λαού, αλλά ακατάβλητη η εθνική του αντίσταση απέναντι του εχθρού
που πατούσε τη δοξασμένη ελληνική γη. Αλλά και
στη δοκιμασία έλαβαν μέρος οι Ε.Η.Σ. με καρτερία
και στην αντίσταση μ’ ευψυχία στον δικό τους τομέα. Παρ’ όλες τις καταστροφές από του βομβαρδισμούς των εγκαταστάσεων της εταιρίας και τους
δυστυχείς χρόνους του πολέμου και της Κατοχής,
η εταιρία κατόρθωσε να διασώση το προσωπικό της
και να εξασφαλίση τη λειτουργία των σιδηροδρόμων για την εξυπηρέτηση του χειμαζομένου πληθυσμού της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς. Στα δύσκολα αυτά χρόνια των σκληρών καθημερινών αγώνων
Πρόεδρος της εταιρίας ήταν ο Αλέξανδρος Διομήδης και τη διεύθυνση της εταιρίας, ως εντεταλμένος
σύμβουλος , είχε αναλάβει για λίγους μήνες ο Λουκάς Σακελλαρόπουλος, πρώτα, και ύστερα, συνέχεια ο καθηγητής κ. Στρατής Ανδρεάδης.

Μέρος της στέγης του σταθμού των Ε.Η.Σ. στον Πειραιά και η οδός Αλιπέδου.
Ιανουάριος 1944. Δεξιά διακρίνονται ερείπια από τους βομβαρδισμούς

Είχε να παλέψη η διεύθυνση της εταιρίας για την
επιβίωση του προσωπικού της, στην περίοδο αυτή
της πείνας, των στερήσεων, των καταδιώξεων. Η πίστη της ότι εταιρία σημαίνει πρώ’ απ’ όλα το προσωπικό της, οι άνθρωποι που εργάζονται σ’ αυτή, η
πίστη της ότι οι άνθρωποι έρχονται πριν από τα σίδερα, της έδινε τη δύναμη να αγωνίζεται αδιάκοπα.
Οργάνωσε άρτια συσσίτια για όλους τους εργαζόμενους στην εταιρία και τις οικογένειές τους, πρατήρια τροφίμων και ιματισμού, χορήγησε άτομα δάνεια μακροπρόθεσμα, προκαταβολές, επιδόματα και
δωρεές, κι έκαμε το παν για να συμπαρασταθή στο
προσωπικό της και να το βοηθήση αποτελεσματικά.
Είχε, ακόμη, να παλέψη η διεύθυνση με τις διάφορες υπηρεσίες των στρατευμάτων κατοχής, που
ήθελαν συνεχώς να χρησιμοποιούν τα συγκοινωνιακά μέσα για τη μεταφορά υλικών, στρατιωτών και
εργατών τους και καραδοκούσαν κάθε ευκαιρία για
να επιτάξουν τους σιδηροδρόμους και όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, όπως έκαμαν με το ξενοδοχείο της στο Φάληρο και το μέγαρό της στον
Πειραιά. Γι’ αυτό καθημερινές και μεγάλες ήταν οι
προστριβές με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς.
Και την εποχή αυτή, η λειτουργία του σιδηροδρόμου των Ε.Η.Σ. ήταν κυριολεκτικά ζήτημα επιβιώσεως των κατοίκων της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς,
αφού ο Ηλεκτρικός αποτελούσε πια το μόνο σχεδόν
συγκοινωνιακό της μέσο. Τα λεωφορεία δεν λειτουργούσαν, γιατί δεν υπήρχαν καύσιμες ύλες, και
όλος ο κόσμος χρησιμοποιούσε τον Ηλεκτρικό.
Ταυτόχρονα, οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί στην κατανάλωση του ρεύματος δημιουργούσαν διαρκώς
προβλήματα και η εταιρία είχε συνεχή αγώνα για
την εξασφάλιση του. Πολλές φορές αναγκάσθηκε
να καταργήσει ενδιάμεσες σταθμεύσεις, όπως στο
Μοσχάτο και στο Μοναστηράκι.
Στον επισιτισμό της Αθήνας οι Ε.Η.Σ έπαιξαν
πρωτεύοντα ρόλο. Ο κ. Λειβαδάρος γράφει σχετικά,
στα απομνημονεύματά του:
«Οι Ε.Η.Σ. πρόσφεραν τότε, όπως πάντα, άλλωστε, θετική υπηρεσία στον λαό των Αθηνών. Ο επισιτισμός της πρωτεύουσας εξασφαλίστηκε από τις
μεταφορές που έκαναν απ’ τον Πειραιά στην Αθήνα,
φέρνοντας τα εφόδια που έστελνε ο Ερυθρός Σταυρός με το τουρκικό καράβι, το περίφημο πια για
όσους έζησαν στην Κατοχή «Κουρτουλούς».
»Το πλοίο αυτό πλεύριζε στην ελευθέρα ζώνη.
Εκεί πήγαινε η ηλεκτράμαξα τριανταένα η τριανταδύο με φορτάμαξες και παρελάμβανε τα τρόφιμα,
για να τα μεταφέρη στην Αθήνα. Έπρεπε όμως να
σταματήση ο συρμός τους ελιγμούς Πειραιώς στην
έκτη γραμμή, να κάμη ελιγμό η ηλεκτράμαξα και μετά να περιμένη σήμα αναχωρήσεως για τον παλαιό
σταθμό Θησείου, εκεί όπου ήταν και οι αποθήκες
του Ερυθρού Σταυρού.»
Το 1942 εφαρμόζεται ενιαία τιμή εισιτηρίου και
το 1943 αφομοιώνονται οι θέσεις σε μία.
Στις 11 Ιανουαρίου του 1944 βομβαρδίζεται από
τους συμμάχους ο Πειραιάς. Το πρώτο λιμάνι της
χώρας είχε μεγάλες απώλειες σε έμψυχο και άψυχο
υλικό και οι Ε.Η.Σ. πλήρωσαν ακριβά τον βομβαρδισμό.
Ο κ. Λειβαδάρος, που έζησε, ώσπου ένα μεσημέρι, την 11η Ιανουαρίου 1944, ώρα δώδεκα, σήμανε συναγερμός. Όλοι πάλι έξω στον περίβολο του
εργοστασίου και στους ελιγμούς. Μερικοί συνάδελφοι έφυγαν με τον συρμό για την Αθήνα από προαίσθηση, ίσως. Εγώ περίμενα, ως συνήθως, στη
συντήρηση απ’ έξω και χάζευα στον ουρανό. Ηρεμία. Ούτε μύγα δεν πετούσε. Είχα πλέον βαρεθή να
χαζεύω, ώσπου σε μια στιγμή θυμήθηκα ότι χρειάζομαι ένα μονωτήρα. Τρέχω αμέσως να βρω τον
Νίκο Κατσανό στο καταφύγιο του σταθμού Πειραιώς. Το πεπρωμένο0 μ’ έσπρωξε εκεί. Μόλις κατέβηκα το τελευταίο σκαλοπάτι του καταφυγίου, άρχισε ο χαλασμός του κόσμου, ώρα 13. Είναι αδύνα-

Τα ερείπια της αποθήκης υλικού των ΕΗΣ στον Πειραιά, μετά την ολοκληρωτική
καταστροφή της από τους βομβαρδισμούς - 11 Ιανουαρίου 1944.

το να περιγράψω τις στιγμές του τρόμου που πέρασα.
»Εκείνο που μου έμεινε ως ανάμνηση είναι ότι
έχασα το δεξί αυτί μου, δηλαδή όχι ότι κόπηκε… αλλά έχασα την ακοή μου.
»Ο βομβαρδισμός εσταμάτησε. Οι σειρήνες εσήμαναν τη λήξη. Αλλόφρων βγήκα απ’ το καταφύγιο,
για να φύγω μακριά απ’ τον Πειραιά. Καθώς έφθασα
στη είσοδο του μεγάρου της αποβάθρας, ένα πτώμα εμπρός μου. Προχωρώ προς την αποβάθρα τρέχοντας, όπου βλέπω τον τοίχο μεταξύ συντηρήσεως
και σταθμού ανατιναγμένο. Τρέχω τότε προς τα εμπρός, στο μέσον της αποβάθρας… Ένας λάκκος
από βόμβα μου κλείνει τον δρόμο. Γυρίζω δεξιά τότε και βλέπω ένα όχημα του συρμού, που είχε παραμείνει στην πρώτη γραμμή, κατακομματιασμένο.
Περνώ απάνω απ’ τα συντρίμμια του και πηδώ απ’
τον τοίχο, που είχε ένα μεγάλο ρήγμα προς την πλατεία Λουδοβίκου, αλλά πέφτω στα μαλακά. Ήταν
πτώμα. Γεμάτη η πλατεία πτώματα. Ένα όχημα της
Η.Ε.Μ., που είχε πέσει πλησίον και πλαγίως του άλλη βόμβα, είχε μεταφερθή και ήταν σφηνωμένο στο
κτίριο της Τραπέζης.
»Τέλος βρέθηκα στην πλατεία Ιπποδαμείας…
Συνέχισα τρέχοντας τον δρόμο για την Αθήνα. Στον
σταθμό Φαλήρου σταμάτησα. Είδα ένα συρμό και
τους επιβάτες που απ’ την αποβάθρα έβλεπαν προς
τον Πειραιά.
»- Παιδί μου Γιάννη, πως είσαι έτσι; Τι έγινε κάτω;
ήταν η φωνή του μακαρίτη Βεργανελάκη.
»- Μη ρωτάς, κυρ Αριστείδη μου.. τίποτε δεν
έμεινε όρθιο, πάω στην Αθήνα με τα πόδια, κάπου
χτύπησα και πονάω πολύ.
»- Όχι Γιάννη μου… Στο καθήκον… Σύνελθε πρώτα.
»Και συνεχίζοντας μου λέει:
»-Άκουσε. Πήρα στο τηλέφωνο την ηλεκτρική να
δώση ρεύμα και μου είπαν ότι το τμήμα Πειραιώς
είναι βραχυκυκλωμένο. Πήγαινε λοιπόν στο κιβώτιο
διακοπτών απομονώσεως, που είναι δίπλα στο αμαξοστάσιο της Η.Ε.Μ., απομόνωσε και κάνε μου σινιάλο.
» Γυρίζοντας τότε πλέον προς τα πίσω, είδα τον
Πειραιά να φλέγεται πάλι. Επειδή δεν είχα κλειδί ν’
ανοίξω το κιβώτιο, έσπασα το κάλυμμα και απομόνωσα το τμήμα Πειραιώς. Ώσπου να επιστρέψω
στον σταθμό, είχε δοθή ρεύμα και με τι ενέργειες
του Βεργανελάκη εξεκίνησε ο παραμένων συρμός
στην Αθήνα. Από κείνη την ώρα και για πολλές μέρες η συγκοινωνία γινόταν από το Φάληρο στην
Ομόνοια. Ο απολογισμός της καταστροφής από τον
βομβαρδισμό αυτόν ήταν: Στην πρώτη γραμμή του
σταθμού το όχημα 401 είχε θρυμματισθή και απέμεινε μόνο το πλαίσιο. Στη συντήρηση δύο συρμοί
είχαν απανθρακωθή τελείως, εκτός ενός κινητηρίου
β-το 504β. Άλλα, έσπευσαν, μετά τη λήξη του βομβαρδισμού, ο αείμνηστος Αλέξανδρος Βλάγκαλης,
μετά του υιού του Νικολάου, καθώς και όσοι παρέμειναν στον Πειραιά συνάδελφοι, απέζευξαν το όχημα αυτό κι επειδή το ρεύμα κινήσεως είχε πλέον διακοπή, ώθησαν το τυχερό όχημα αυτό κι επειδή το
ρεύμα κινήσεως είχε πλέον διακοπή, ώθησαν το τυχερό όχημα είκοσι έως εικοσιπέντε μέτρα έξω απ’
τη δεύτερη γραμμή συντηρήσεως. Μετά, έσπευσαν
να επαναλάβουν το έργο της διασώσεως και σε άλλο όχημα, αλλ’ ηταν όμως αδύνατο να πλησιάσουν
εκεί, γιατί τεράστιες φλόγες είχαν φθάσει έως τις
θύρες της συντηρήσεως.
»Η αποθήκη υλικού κατεστράφη τελείως απ’ τη
φωτιά και μαζί με τα υλικά εκάηκαν και όλα τα τρόφιμα, που θα μας έκανε διανομή η επιχείρηση.
» Επίσης βόμβες έπεσαν και ανατίναξαν τα γραφεία έλξεως που υπήρχαν κοντά στο Παλαιό Χρωματιστήριο και, από την κατάρρευση του τριωρόφου αυτού κτιρίου, έπαθαν βλάβες δύο από τα διασκευαζόμενα τότε με το σύστημα Σ.Σ.Β. οχήματα.

» Οι πραγματικές ζημίες που υπέστησαν οι
Ε.Η.Σ. ήταν οι εξής: Υπέστησαν βλάβες μεγάλες το
μέγαρο κι ο σταθμός Πειραιώς, το κτίριο του τροχιοδρόμου, το κτίριο των εργοστασίων. Πλήρη καταστροφή έπαθε η αποθήκη υλικού, το διώροφο κτίριο του γραφείου έλξεως και εργοστασίων και τμήμα του εργοστασίου. Από το τροχαίο υλικό υπέστησαν τελεία καταστροφή πέντε κινητήρια οχήματα
σιδηροδρόμου και πέντε ρυμουλκούμενα, και μερική καταστροφή έξι οχήματα Περάματος και ένδεκα
οχήματα παραλίας».
Αυτά διηγείται ο κ. Λειβαδάρος στ’ απομνημονεύματά του. Και βλέπομε μέσα σ’ αυτά την αγωνία
και τα παθήματα των Ε.Η.Σ. και των υπαλλήλων
τους, που προσπαθούσαν να σώσουν ό,τι μπορούσε
να σωθή την εποχή εκείνη.
Η πόλη του Πειραιά νεκρώθηκε. Κύμα από πρόσφυγες κατέφυγε στην Αθήνα. Το «Γραφείο εκμεταλλεύσεως» των Ε.Η.Σ. εγκαταστάθηκε στο Μοναστηράκι και το «Γραφείο Έλξεως-Γραμμής-Έργων»
στον σταθμό του Θησείου. Ο σιδηρόδρομος σταμάτησε. Έπρεπε να καθαρισθούν τα ερείπια. Ξανάρχισε να λειτουργή στις 17 Ιανουαρίου του 1944 από
την Αθήνα ως το Φάληρο και μόλις στις 7 Φεβρουαρίου 1944 κατόρθωσε να επαναλάβη τα δρομολόγιά
του ως τον Πειραιά. Ταυτόχρονα, τα συνεργεία επισκεύαζαν στο ύπαιθρο, στο χώρο του σταθμού του
Θησείου, τα κατεστραμμένα οχήματα.
Το 1944 ξηλώθηκαν από τα στρατεύματα Κατοχής και η εξέδρα του Νέου Φαλήρου και τα λουτρά.
Μια ολόκληρη εποχή χανόταν κάτω από τις εκρήξεις και τα σφυριά των Γερμανών, που ανατίναζαν
ή κομμάτιαζαν τις καμπίνες και τον «προσθητα»,
όπως ονόμαζαν την εξέδρα οι εφημερίδες του 1981.
Αν μιλούσαν τα ξύλα και τα σίδερα, τι δεν θα είχαν να πουν. Για τις μυρτιές, που κατά καιρούς στόλισαν στους στύλους, τις σημαίες που πλατάγισαν
για να υποδεχθούν τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, όταν
επέστρεφε νικητής απ’ τους πολέμους του 19121913. Για τους περίπατους επάνω στο ξύλινο πάτωμα της εξέδρας… Και οι καμπίνες. Τι θα λεγαν για
τις ωραίες της εποχής, που έβγαζαν τα κρινολίνα
τους, για να φορέσουν τα μακριά μπανιερά τους. Για
τους δανδήδες και τους λεοντιδείς με τους τσιγκελωτούς μύστακες, με τ’ αστεία ριγέ μπανιερά τους,
με τον μονύελο που δεν τον έβγαζαν ούτε όταν ήταν
να… κολυμπήσουν. Για τους ναύτες του Λιμεναρχείου που τηρούσαν την τάξη και απαγόρευαν τον συγχρωτισμό των αρρένων με τα θήλεα, για τις πολιτικές μακρόστενες βαρκούλες, που περίμεναν στολισμένες, καλοβαμμένες με γυαλισμένα τα μπρούντζα
τους στις σκάλες της εξέδρας, για να πάρουν τους
ρομαντικούς για μια βόλτα στα νερά του Φαλήρου.
Στέναξαν τα ξύλα, βόγγηξαν τα σίδερα, γυμνή
φάνταξε η παραλία όταν έφυγε κι ο τελευταίος στύλος, όταν πήρε τον δρόμο για τη Γερμανία, για να
μεταβληθή σε πολεμικό μηχάνημα. Γι’ αυτό ξήλωσαν την εξέδρα οι Γερμανοί. Ο πόλεμος εκτός από
αίμα θέλει και σίδερο…
1941-1944. Οι Έλληνες εζούσαν με μια προσδοκία, την απελευθέρωση. Ποτέ, κανένας, δεν πίστεψε
στη νίκη του εχθρού. Τα σπίτια των Αθηναίων, των
Πειραιωτών, του κάθε Έλληνα, είχαν μεταβληθή σε
στρατηγεία. Άκουαν το Λονδίνο και σημείωναν στον
χάρτη. Δεν πτοήθηκαν ούτε από την προέλαση των
Γερμανών στην Αίγυπτο, ούτε από τις νίκες τους στο
ρωσικό μέτωπο. Σημείωναν στον χάρτη κι όταν η
γραμμή των Γερμανών άρχισε να υποχωρή, άρχισαν
και αυτοί να βλέπουν την εκπλήρωση των ονείρων
τους. Νίκη στην Αίγυπτο, απόβαση στη Νορμανδία.
Η ελευθερία ζύγωνε. Το χαμόγελο ξανάνθιζε στα
χείλη των σκλαβωμένων. Γελούσαν μπροστά στον
κατακτητή. Ο πόλεμος είχε χαθή για τον Άξονα.

συνεχίζεται
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Τα νέα από το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ
15 Ιουλίου 1920- 15 Ιουλίου 2022

Μηδενικές αντοχές & ανοχές!

102 χρόνια

Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ
στη Θεσσαλονίκη

συνεχούς και συνεπούς
συνδικαλιστικής δράσης

Τ

Το Σωματείο μας συμπλήρωσε
στις 15 Ιουλίου 2022 102 χρόνια συνεχούς και συνεπούς συνδικαλιστικής δράσης.
Η μεγάλη αυτή διαδρομή, που καλύπτει όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, από τη Μικρασιατική καταστροφή, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εμφύλιο, την Χούντα του 1967 και μέχρι
πρόσφατα την χρεωκοπία και τα Μνημόνια αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας.
Γι’ αυτό, ανιχνεύοντας αυτή τη
διαδρομή αποκομίζουμε σημαντικά
διδάγματα παρεμβάσεων, που έγιναν σε δύσκολες περιόδους. Κυρίως, όμως, διαπιστώνουμε ότι η
ενότητα των συναδέλφων αποτέλεσε
το μεγαλύτερο όπλο απέναντι και
στις μεγαλύτερες δυσκολίες.
Χαρακτηριστικά, θα αναφέρουμε
ότι σήμερα θεωρούμε αυτονόητη την
ύπαρξη του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού. Ωστόσο, έχει σημασία να
γνωρίζουμε ότι ο Συνεταιρισμός
ιδρύθηκε, το 1941, στη διάρκεια της
Γερμανικής κατοχής, με βασικό μέλημα την σανατοριακή περίθαλψη
των εργαζομένων και των μελών των
οικογενειών τους που έπασχαν από
φυματίωση.
Για την εξυπηρέτηση της ανάγκης
των διακοπών των παιδιών δημιουργήθηκαν, στις αρχές του 1950, οι Παιδικές Κατασκηνώσεις και λίγο αργότερα ο Παιδικός Σταθμός στο Νέο
Φάληρο.
Αυτοί και άλλοι σταθμοί της δράσης του Σωματείου μας αναδεικνύουν την σημασία του συνδικαλισμού και της ενωτικής δράσης, όχι
μόνο για την βελτίωση των συνθηκών
εργασίας ή την προώθηση αιτημάτων, πράγμα όχι αμελητέο, αλλά και
για την ανάληψη πρωτοβουλιών για
την αντιμετώπιση κοινωνικών δυσκολιών.

ο συνδικαλιστικό κίνημα πραγματοποιεί, στις 10 Σεπτέμβρη, με αφορμή
τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης
(ΔΕΘ), συλλαλητήριο, στην Θεσσαλονίκη.
Το Σωματείο μας δίνει το παρόν σε αυτό
το συλλαλητήριο, που έρχεται ως συνέχεια
της Γενικής Απεργίας στις 6 Απρίλη 2022,
της απεργίας της Πρωτομαγιάς και μιας σειράς άλλων κινητοποιήσεων ενάντια στον
στραγγαλισμό των εργασιακών δικαιωμάτων
και των συνδικαλιστικών ελευθεριών που
επιχειρεί, με διάφορους νόμους, η κυβέρνηση.
Ωστόσο, το φετινό συλλαλητήριο πραγματοποιείται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες
για τους εργαζόμενους, οι οποίοι οδηγούνται στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, εξαιτίας του γιγαντιαίου κύματος ακρίβειας στην
ενέργεια, στα καύσιμα και σε βασικά είδη
διατροφής, που εξανεμίζει το μισθό τους.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιδίδεται σε
ρεσιτάλ αυταρχισμού, εφαρμόζοντας τις πιο
ακραίες μεθόδους καταστολής, με συλλήψεις εργαζομένων, και αντιδημοκρατικές
πρακτικές προχωρώντας σε υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χιλιάδων πολιτών,

ακόμα και πολιτικών αρχηγών!
Η ανάπτυξη αγώνων για την ανατροπή
αυτής της πολιτικής αποτελεί μονόδρομο! Tο
Σωματείο μας, με την υπερεκατονταετή
παρουσία του στους εργατικούς αγώνες θα

Υπογράφτηκε νέα Επ. ΣΣΕ!
Για πρώτη φορά από το 2016
Μετά από σκληρές, επίπονες διαπραγματεύσεις και
εξαντλητικές πολύπλευρες προσπάθειες καταφέραμε να φτάσουμε
στην υπογραφή
μιας νέας Επ. Σ.Σ.Ε, για πρώτη φορά μετά το 2016.
Το σχέδιο της διετούς Επ. Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
παρουσιάστηκε, στις 27 Ιουλίου 2022, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας και ζητήθηκε εξουσιοδότηση
προς το Προεδρείο για την υπογραφή της.
Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες εξουσιοδότησαν το
Προεδρείο για την υπογραφή της νέας Επ. ΣΣΕ.
Με αυτό το θετικό τρόπο «έκλεισε» ένα κορυφαίο κεφάλαιο, όπως ήταν η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Όμως, ταυτόχρονα για εμάς, άνοιξε ένα άλλο: Η παρακολούθηση της εφαρμογής της και κυρίως η υλοποίηση της δέσμευσης της Διοίκησης και του Υπουργείου για την προώθηση
των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να εξαλειφθούν
οι κίνδυνοι από το διαβόητο πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Βέβαια, όπως έχουμε γράψει και αναφέρει, πολλές φορές,
η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποτελούσε ζήτημα προτεραιότητας για το Σωματείο μας.
Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε ιδιαίτερο βάρος και έγιναν
πολλές προσπάθειες, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, προκειμένου να ξεφύγουμε όλοι μας από:
3 το αδιέξοδο, στο οποίο είχε περιέλθει το θέμα της υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
3 την αβεβαιότητα, για την «επόμενη μέρα» σε ότι αφορά
τις εργασιακές σχέσεις.
3 την ανασφάλεια, για τις αποδοχές μας, τα δικαιώματά
μας, για το μέλλον μας στη ΣΤΑ.ΣΥ.

είναι παρών στους αγώνες. Θα βρεθούμε
στη Θεσσαλονίκη και θα διεκδικήσουμε ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
*Η φωτό είναι από τη συμμετοχή μας σε
παλαιότερο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

Παρέμβαση για τις μετακινήσεις
των ελεγκτών ασφαλείας
Ένα περιστατικό φάρσας για ύπαρξη βόμβας
στο σταθμό «Μοναστηράκι» ανέδειξε, περίτρανα, τα
προβλήματα, που έχουν
δημιουργηθεί από την βεβιασμένη, απροετοίμαστη,
μετακίνηση των Ελεγκτών
Ασφαλείας από τα Κ.Ε.Λ. στο κτήριο διοίκησης της Εταιρείας.
Το Σωματείο μας με επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθ. Κοτταρά αφού επεσήμανε ότι κατά το συμβάν
«δεν μπόρεσε να ενημερώσει το Τμήμα Ασφαλείας της ΣΤΑ.ΣΥ
τους εμπλεκόμενους φορείς» επεσήμανε τα εξής:
« (…) θεωρούμε ότι η μετακίνηση των Ελεγκτών έγινε με αδικαιολόγητη βιασύνη, χωρίς την αναγκαία προετοιμασία για να
ομογενοποιηθούν οι συνθήκες εργασίας, δεδομένης της διαφορετικότητας στη λειτουργία σε κάθε Κ.Ε.Λ./ Γραμμή, προκειμένου
να δημιουργηθεί οικονομία κλίμακας.
Ειδικότερα, διαπιστώνουμε ότι η μετακίνηση των Ελεγκτών
έγινε, βιαστικά, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες
εργασίες όπως είναι οι direct lines (τηλεφωνικές γραμμές) και
τα καταγραφικά τηλεφωνικών γραμμών ενώ δεν έχουν γίνει και
δοκιμές καλής λειτουργίας του CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης). Όμως, το πιο επικίνδυνο είναι ότι δεν υπάρχει έστω μια
γραπτή οδηγία, που να περιγράφει τις ενέργειες του εμπλεκόμενου προσωπικού σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, (…).
Επίσης, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι το δίκτυο
της Γραμμής 1 έχει την ιδιαιτερότητα πως η Διακοπή Ρεύματος
Έλξης μπορεί να γίνει μόνο μέσω χειρισμού από το ΚΕΛ ή της
χρήσης του βραχυκυκλωτήρα του συρμού, όποτε υπάρχει ανάγκη άμεσης επέμβασης.
Τέλος, να επισημάνουμε ότι όλες οι διαταγές, υπηρεσιακά σημειώματα και διαδικασίες της Γραμμής 1, όπου ενεργό ρόλο έχει
ο Ελεγκτής Ασφαλείας χρήζουν άμεσης επικαιροποίησης».
Καταλήγοντας αναφέραμε ότι «για οτιδήποτε συμβεί λόγω των
παραπάνω παραλείψεων (…), δεν θα επιρρίψει καμία ευθύνη
τους εργαζόμενους».
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Έκθεση για τον Ταμειακό Απολογισμό του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

για το χρονικό διάστημα από 1/1-31/3/2022
O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας 17865 Ο.Ε.Ε., παρουσιάζω τον Ταμειακό Απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 1ου Τριμήνου έτους 2022 του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, όπως παρακάτω :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ

Τα ΕΣΟΔΑ του σωματείου προέρχονται από :
α. Τις εισφορές των συνταξιούχων ΗΣΑΠ ως κράτηση επί της σύνταξης, η οποία αποδίδεται μηνιαίως στο σωματείο, από το ταμείο συντάξεων (ΕΦΚΑ). Το ύψος των εισφορών ανήλθε κατά την περίοδο 1/1-31/3/2022 σε 26.982,00 ευρώ,. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά μήνα (υπό μορφή συμψηφισμού) στο Μουσείο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 4.497,00 Ευρώ η καταβολή του
οποίου προβλέπεται στο καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών 26.982,00 – 4.497,00
= 22.485,00 Ευρώ. Αναλυτικά τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :
Δικαιώματα
Εσοδα από
Μουσείου
Υπόλοιπο
ΕΦΚΑ (εισφορά
Ημερομηνία
Μήνας
σύμφωνα
για διάθεση
συνταξιούχων
με το
Σωματείου
ΗΣΑΠ)
καταστατικό
13/1/2022
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
9.024,00
1.504,00
7.520,00
7/2/2022
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
9.006,00
1.501,00
7.505,00
4/3/2022
ΜΑΡΤΙΟΣ
8.952,00
1.492,00
7.460,00
ΣΥΝΟΛΟ
26.982,00
4.497,00
22.485,00
β. Τις εισφορές των συνταξιούχων που αποδίδονται μια φορά το χρόνο ως μετρητά στο ταμείο
του σωματείου. Για το εν λόγω τρίμηνο το ποσό είναι 60,00 ευρώ από την κα Καζή Ελένη.
γ. Τις δωρεές των μελών του σωματείου που καταβάλλονται στο ταμείο (μετρητά), έναντι ισόποσης
απόδειξης αλλά πλέον και τραπεζικής κατάθεσης στο τραπεζικό λογαριασμό . Το ύψος των εν λόγω
δωρεών ανήλθε κατά την περίοδο 1-1/1-31/3/2022 σε 2.065,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον
παρακάτω Πίνακα.
Ημερομηνία

Μήνας
Ποσό
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
880,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
830,00
ΜΑΡΤΙΟΣ
355,00
ΣΥΝΟΛΟ
2.065,00
δ. Από ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ. Την 23-02-2022 κατατέθηκε το ποσό των 70 ευρώ από τον κο ΜΑΝΤΟΥΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟ.
Επίσης ως Έσοδα θεωρούνται :
γ. Οι απόδοση(τόκου) της προθεσμιακής κατάθεσης των 80.000,00 ευρώ που διαθέτει το σωματείο
με κάθε λήξη αυτής και οι οποία ανήλθε σε 8,04 ευρώ μικτό ποσό και καθαρό ποσό (μετά την αφαίρεση
φόρου 15% , 1,21 ευρώ), σε 6,83 ευρώ.
Τα Χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου αποτελούνται από :
• τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη τράπεζα Πειραιώς :
• Λογαριασμός όψεως 5182-035793-827 στον οποίο κατατίθενται τα τρέχοντα έσοδα (εισφορές
συνταξιούχων κλπ) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σωματείου. Αναλήψεις από τον λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου,
ή τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ.. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 31-3-2022 ήταν
6.512,27 ευρώ. Να σημειωθεί ότι από το εν λόγω ποσό , ποσό 2.036,14 ευρώ είναι υπόλοιπο
από δωρεές και αμοιβές που έγιναν προς το Μουσείο μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Επομένως
το καθαρό υπόλοιπο του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού με 31-3-2022, είναι 4.476,13 ευρώ.
• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος για
την κατάθεση ή ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με
31-3-2022 ήταν 3.397,64 ευρώ.
• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-819 (πολιτιστικών εκδηλώσεων). Το υπόλοιπο του
λογαριασμού με 31-3-2022 ήταν 0,00
• Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται κάθε εξάμηνο. Η ανανέωση έγινε για εξη (6) μήνες από 16-2-2022 μέχρι 15-8-2022
Κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων, φαίνεται παρακάτω :

29/1/2022
26/2/2022
31/3/2022

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Κωδικός
38-03-00-0000
38-03-00-0001

38-03-00-0002
38-04-00-0000

Περιγραφή
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-827
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-762
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5182-035793-819
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο
6.512,27
3.397,64

0,00
80.000,00
89.909,91

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό - πληρώνει από τον
τραπεζικό του λογαριασμό τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας, ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους του Μουσείου ή οτιδήποτε έκτακτο έξοδο του Μουσείου προκύψει και δεν επαρκούν τα ταμειακά του διαθέσιμα.
Τα έξοδα αυτά συμψηφίζονται με τα μηνιαία δικαιώματα του Μουσείου στο τέλος κάθε μήνα όπως
αναφέρθηκε και στην παράγραφο (α) της παρούσας. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό από το Μουσείο
ανέρχεται με 31-3-2022 στο ποσό των 574,27 ευρώ. Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη
προκαταβολή. Τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
Πληρωμές μέσω
Υπόλοιπο οφειλής
Δικαιώματα
Τραπεζικού
ΜΗΝΑΣ
Μουσείου σύμφωνα
Λογαριασμού
Σωματείου προς το
με το καταστατικό
Σωματείου για
Μουσείο
ανάγκες Μουσείου
Από Μεταφορά 31-12-2021
1.543,04
Ιανουάριος
1.504,00
2.875,21
171,83
Φεβρουάριος
1.501,00
2.355,11
-682,28
Μάρτιος
1.492,00
1.383,99
-574,27
Το Σύνολο των Εσόδων για το 1ο Τρίμηνο 2022 ανήλθε στο ποσό των 24.686,83 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ
Η σκοπιμότητα των εξόδων υπόκεινται σε έγκριση του ΔΣ του Σωματείου, και η πληρωμή τους
δικαιολογείται με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ).
Τα ΧΕ βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτια Αποστολής ή μικροέξοδα από ταμειακή μηχανή), τηρούνται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κλασέρ και η καταχώρισή τους γίνεται κατ’
αύξοντα αριθμό στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Τα έξοδα ομαδοποιήθηκαν σε Μισθοδοσίας και Λειτουργικά όπως φαίνεται παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Περιγραφή Λογαριασμού

Λογαριασμός

Τακτικές αποδοχές
Έμμισθου Εργαζομένου
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
Έμμισθου Εργαζομένου
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
ΙΚΑ Λογαριασμός
τρέχουσας κινήσεως

Χρέωση

Πίστωση

60-00-00-0000

3.727,29

0,00

60-03-00-0000

840,12

0,00

53-00-00-0000
54-03-00-0000

0,00
0,00

2.929,26
271,74

55-00-00-0000

0,00

1.366,41

4.567,41
4.567,41
Η δαπάνη μισθοδοσίας 1ου Τριμήνου 2022 στην οποία περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές
και οι αναλογούντες φόροι, ανήλθε στο ποσό των 4.567,41 ευρώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Κωδικός

Περιγραφή

Ποσό

61-00-06-0087
61-90-09-0000
61-90-09-1025
61-00-00-0087
62-03-00-0087
62-03-02-0000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24%
1.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
800,00
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΠΑ 6%
2.265,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24%
2.400,00
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24%
657,26
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1.732,67
ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
62-98-00-0025
30,57
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 6%
63-04-00-0000 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ
262,31
63-98-02-0000 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΦΙΑ
0,00
63-98-08-0000 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ)
1.467,85
64-07-03-0087 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 24%
152,93
64-08-01-0087
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
257,85
64-08-10-0036
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ
434,24
64-07-04-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
552,93
64-98-05-0000 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
50,00
64-98-05-0087 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%
293,84
64-98-05-0500 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
450,00
64-98-05-0700 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ
200,00
65-98-99-0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
24,00
ΣΥΝΟΛΟ
13.531,45
Σύνολο Εξόδων 18.098,86 ευρώ
Ενδεικτικά των εξόδων αναφέρονται :
• Οι δαπάνη για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε σε 2.265,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή των ημερολογίων και της εφημερίδας ανήλθαν στο
ποσό των 1.732,67 ευρώ.
• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια της εφημερίδας,
ανήλθε σε 800,00 ευρώ .
• Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Σωματείου καθώς και του Μουσείου ανήλθε στο
ποσό των 1.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Η δαπάνη νομικών υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 2.400,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των 450,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε στο ποσό των 200,00 ευρώ και 0,00
ευρώ αντίστοιχα.
Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών – φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.
• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την περίοδο
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές δηλώσεις για
τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών και πιστοποιήθηκαν έπειτα
από διασταύρωση με την αντίστοιχη πληρωμή αυτών.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός 1ου Τριμήνου 2022 του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για έγκριση.
Ο
Λογιστής
Αθανάσιος Κ. Μανάσκος
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

Ο
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΣ
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Πορεία Δικαστικών
Υποθέσεων
1) Κατατέθηκε στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
πιλοτική αγωγή κατά του ΕΦΚΑ για τον μη επανυπολογισμό των
συντάξεων μας.
2) Το Δικηγορικό Γραφείο του Λουκά Αποστολίδη προχώρησε
σε αναίρεση στον Άρειο Πάγο στις αρνητικές αποφάσεις του Εφετείου και αφορά το θέμα των αποζημιώσεων.
Λόγω των καλοκαιρινών διακοπών των δικαστηρίων δεν είχαμε
άλλες εξελίξεις για τα θέματα που μας αφορούν, νεότερα θα έχουμε να σας ανακοινώσουμε με την έκδοση του επόμενου τεύχους
του «Ηλεκτρικού».
Η Διοίκηση

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο
Το θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου μας απασχόλησε από την
ημέρα που προέκυψε και καταβάλλουμε προσπάθειες μαζί με τα
αδελφά σωματεία συνταξιούχων στις μεταφορές για να βρούμε μία
λύση. Τελευταία ενέργειά μας ήταν η συνάντηση που είχαμε με τον
Υφυπουργό Μεταφορών κ. Παπαδόπουλο στις 6 Ιουνίου 2022. Στη
συνάντηση αυτή συμμετείχε ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Ευθύμιος Ρουσιάς, ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΣΑ Θεοχάρης Ταταράκης, ο
Πρόεδρος των ΗΛΠΑΠ Ιωάννης Μπελεχάκης και ο Πρόεδρος των
υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών Παναγιώτης Καραγεώργος.
Η συνάντηση με τον Υφυπουργό έγινε σε πολύ καλό κλίμα καθώς ο
Υφυπουργός παραδέχτηκε ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο αναγνωρίζοντας ότι είμαστε από τα ελάχιστα σωματεία που δεν έχουν διατηρήσει κανένα προνόμιο από αυτά που είχαμε ως εργαζόμενοι. Τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της λύσης του προβλήματος, θα συζητήσει δε το
θέμα με τον Υπουργό και μετά την τοποθέτηση του νέου Διευθύνοντος
Συμβούλου στον ΟΑΣΑ θα οριστεί νέα συνάντηση μαζί του για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του θέματος. Ελπίζουμε ότι η τοποθέτηση
του κυρίου Υφυπουργού στο θέμα μας αυτό να συμβάλλει στην επίλυση του θέματος. Για ό,τι νεώτερο υπάρξει μετά τις καλοκαιρινές
διακοπές θα σας κρατάμε ενήμερους. Η Διοίκηση

Εκλογές στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 θα
γίνουν εκλογές στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού
ΗΣΑΠ – ΤΡΑΜ – ΑΜΕΛ (ΣΤΑ.ΣΥ) για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε όσοι εκ των συναδέλφων μας συνταξιούχοι είναι
μέλη του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σωματείου Εργαζομένων στον ημιώροφο
του Μεγάρου του ΗΣΑΠ στις 14 Σεπτεμβρίου για να ψηφίσουν.
Η Διοίκηση

Αισθητή η απουσία
του συναδέλφου Ηλία Μπονάρου
από το Δ.Σ. του Σωματείου

Στις εκλογές του Σωματείου μας που έγιναν στις 15 και 16 Ιουνίου δεν εκλέχθηκε ο συνάδελφος Ηλίας Μπονάρος ο οποίος για
περίπου 20 χρόνια ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και η απουσία του θα είναι αισθητή
σε όλους μας καθώς ήταν ένας ενεργός συνδικαλιστής με λόγο,
σκέψη και αγωνιστική διάθεση, όπως αυτός αντιλαμβανόταν. Μπορεί να μην είχαμε ταύτιση απόψεων με τον συνάδελφο Ηλία πολλές
φορές μάλιστα είχαμε διάσταση απόψεων αλλά αυτά είναι το πιπέρι
και το αλάτι του συνδικαλισμού και συνδικαλισμός χωρίς διαφορετικές απόψεις δεν υπάρχει.
Συνάδελφε Ηλία σε ευχαριστούμε για την μέχρι χθες συμμετοχή
σου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας και σου ευχόμαστε
να έχεις υγεία και να περνάς ευχάριστες ώρες με την οικογένειά σου.
Η Διοίκηση

Διόρθωση λάθους
Τον λένε «ο δαίμων του τυπογραφείου» και υπάρχει από
τα πρώτα χρόνια που άρχισαν να εκτυπώνονται έντυπα για
να μας ταλαιπωρεί. Χώνει την ουρά του εκεί που δεν τον περιμένεις απλώς για να κάνει αισθητή την παρουσία του δημιουργώντας προβλήματα σοβαρά ή και λιγότερο σοβαρά.
Έτσι και στις τελευταίες εκλογές του Σωματείου μας
παρέλειψε να μας δώσει τον αριθμό ψήφων που έλαβε ο
αγαπητός συνάδελφος Μιχάλης Μαντάς. Ζητάμε ειλικρινά
συγνώμη από τον Μιχάλη, σας δε ενημερώνουμε ότι στις
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. που έγιναν στις
15 και 16 Ιουνίου 2022 ο Μιχάλης Μαντάς εκλέχθηκε με
381 ψήφους και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες στο μέλλον για να μην έχουμε επισκέπτη τον δαίμονα του τυπογραφείου όσο είναι το
ανθρωπίνως δυνατόν.
Η Διοίκηση

https://ssisap.gr / O HΛEKTPIKOΣ

Προσωπικός γιατρός
3 Τι πρέπει να γνωρίζουμε και πως επιλέγουμε τον προσωπικό μας γιατρό

Α

πό την 1η Οκτωβρίου 2022 όλοι οι πολίτες
από 16 ετών και άνω θα πρέπει να έχουν
επιλέξει τον προσωπικό τους γιατρό ο
οποίος θα αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής
του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και
παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα
στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας. Ο
ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται με ελεύθερη
επιλογή του στο προσωπικό ιατρό, ειδικότητας
παθολόγου και γενικής ιατρικής οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4461/2017. Όμως
με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως
προσωπικοί γιατροί να ορίζονται γιατροί και άλλων ειδικοτήτων, όταν δεν επαρκούν οι γιατροί
των ειδικοτήτων γενικής οικογενειακής ιατρικής
ή εσωτερικής παθολογίας και μετά από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης – επιμόρφωσης. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλον προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά το έτος. Σε περίπτωση αλλαγής
κατοικίας εκτός της περιφέρειας του ο πολίτης
έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.
Από την υποχρέωση εγγραφής σε προσωπικό
γιατρό εξαιρούνται τα εν ενεργεία στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία παρέχεται υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 3 του
νόμου 154/1975 (Α΄185). Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι του νόμου
4368/2016 άρθρο 33 παρ. 2 έχουν τη δυνατότητα
να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του ΕΟΠΥΥ εφόσον δεν δύνανται να καλυφθούν από προσωπικό
γιατρό των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ.
Ερώτημα 1ο: Στους ειδικούς γιατρούς θα είναι δωρεάν η πρόσβαση στον προσωπικό γιατρό;
Με το νέο σύστημα προβλέπεται ότι ως
προσωπικοί γιατροί ορίζονται και γιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό. Σε
κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για ειδικούς
γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ η
πρόσβαση θα είναι δωρεάν.
Ερώτημα 2ο: Είναι υποχρεωτική η εγγραφή στον προσωπικό γιατρό;
Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι μέσω
του προσωπικού γιατρού να προωθηθεί η αλλαγή κουλτούρας σε θέματα υγείας και οι πολίτες να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης με
τον γιατρό τους. Συνεπώς δεν γίνεται λόγος για
υποχρεωτικότητα εγγραφής. Ωστόσο, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο κινήτρων για τους πολίτες
ώστε να επιλέγουν την εγγραφή.
Ερώτημα 3ο: Στις περιοχές που ενδεχομένως δεν υπάρχουν γιατροί ή που δεν αποδέχονται να γίνουν προσωπικοί γιατροί που
θα εγγράφονται οι πολίτες;
Αν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα, τότε θα μπορούν οι πολίτες
να επιλέγουν γιατρό από άλλη περιοχή και να
τον συμβουλεύονται με τα μέσα της σύγχρονης
τεχνολογίας.
Ερώτημα 4ο: Πως θα γίνεται η παραπομπή
από τον προσωπικό γιατρό σε γιατρούς άλλων
ειδικοτήτων;
Ο προσωπικός γιατρός αντιπροσωπεύει το
πρώτο σημείο επαφής του πολίτη και με αυτόν
θα γίνεται η παραπομπή από τις αρχές του
2023 στους ειδικούς γιατρούς των δημοσίων
δομών υγείας και στους συμβεβλημένους με
τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας, για τα
μη επείγοντα προβλήματα υγείας. Από την 1η
Ιανουαρίου 2023, ο προσωπικός γιατρός θα
παραπέμπει τον πολίτη σε γιατρούς ειδικοτήτων των κέντρων υγείας, στις δημόσιες δομές
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας
υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές με βάση το σχετικό πλαίσιο, οι πολίτες
μπορούν να εγγράφονται, στην υγειονομική
μονάδα της περιοχής τους. Στην περίπτωση
που η μονάδα καλύπτεται μόνο από αγροτικό
γιατρό, η παραπομπή θα πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το πλησιέστερο κέντρο υγείας.
Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, καθορίζονται δύο κατηγορίες παραπομπών.
1. Απλή παραπομπή με ισχύ 30 ημερολο-

γιακών ημερών για τον προγραμματισμό μίας
επίσκεψης σε ειδικό γιατρό.
2. Για παραπομπή χρόνιου νοσήματος με
έναρξη τη ημερομηνία έκδοσης και ισχύ 12
μηνών και ισχύει για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων στον ειδικό γιατρό.
3. Για την εξυπηρέτηση των εκτάκτων και
επειγόντων περιστατικών δεν απαιτείται παραπομπή από τον προσωπικό γιατρό. Τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται στις δημόσιες δομές υγείας, σύμφωνα με την
ισχύουσα διαδικασία που έχουν.

Τι ισχύει σε περίπτωση
συνταξιοδότησης ή παραίτησης
γιατρού.

1. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, παραίτησης, λύσης της σύμβασης και εν γένει απώλειας της ιδιότητας του προσωπικού γιατρού,
οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν πολίτες επανεγγράφονται σε άλλον προσωπικό γιατρό.
2. Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχον εγγραφεί
σε οικογενειακό γιατρό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 4486/2017 λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό
και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω
ενέργειες.

Τα κίνητρα για εγγραφή και οι
επιπτώσεις της μη εγγραφής.

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα
από 1η Ιανουαρίου 2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό,
από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, κατά
ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά
περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.
Από 1η Οκτωβρίου πρόσθετη συμμετοχή
στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις
και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές
και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.
Από την 1η Ιανουαρίου 2023 τα ανωτέρω
προβλεπόμενα για τους μη εγγεγραμμένους σε
προσωπικό γιατρό αυξάνονται κατά ποσοστό
10% επιπλέον κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στη φαρμακευτική δαπάνη και εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, στα
νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές
παροχές. Επίσης στην υπουργική απόφαση
αναφέρεται για τον καθορισμό και την εξειδίκευση του συστήματος κινήτρων για την τήρηση
της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών
από τον προσωπικό γιατρό, συνιστάμενο στη
χορήγηση από 1η Σεπτεμβρίου 2023 προτεραιότητας στους τηρούντες τη διαδικασία τω παραπομπών πολίτες, κατά την παραπομπή τους
στους γιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, στις Δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας. Τον καθορισμό και την εξειδίκευση του συστήματος συνεπειών «αντικινήτρων»
για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό
από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 συνιστάμενο στην
εξυπηρέτηση από τις μονάδες δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας μόνο των
εκτάκτων περιστατικών. Εάν ο πολίτης δεν τηρεί
το σύστημα των παραπομπών και δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό, τότε συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά οι συνέπειες «αντικίνητρα» των παραπάνω.

Πως γίνεται η επιλογή το
προσωπικού γιατρού και οι τρόποι
εγγραφής του πολίτη

Αρχικά η εγγραφή είναι μία απλή διαδικασία για όλους αυτούς που είναι σε θέση να
γνωρίζουν και να χειρίζονται τα ηλεκτρονικά
μέσα καθώς η εγγραφή γίνεται μέσω ειδικής
πλατφόρμας είτε από τον ίδιο τον πολίτη είτε
από τον γιατρό και το προσωπικό δημόσιων
δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ στην περίπτωση που
ο πολίτης έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας του και μέχρι την ενηλικίωσή του την
εγγραφή του πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη
γονική μέριμνα, ενώ εάν ο πολίτης τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση όλες οι απαραίτη-

τες ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη.
Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής, μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε από τον πολίτη
μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε
από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημοσίων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας
(Π.Φ.Υ), τους προσωπικούς γιατρούς, είτε άλλους φορείς, οι οποίο δύνανται να προσδιοριστούν μεταγενέστερα, με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη. Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδέκτες, μέχρι τη συμπλήρωση
του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων
πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για
εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου
που ο κάθε γιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Οδηγίες για την εγγραφή

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους
κωδικούς ΤΑΧΙΣΝΕΤ. Η διεύθυνση είναι προκαταχωρημένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με
δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής.
Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών γιατρών. Οι
προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το
όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος».
Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό γιατρό και
ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης
λαμβάνει ενημερωτικό sms ή email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο
προσωπικό γιατρό καθώς και τους προσωπικούς
κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση
στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.

Για την εγγραφή αυτοπροσώπως
από τον πολίτη στη δομή ή τον
προσωπικό γιατρό

Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στη
δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ,
στην έδρα της τοπικής ομάδας Υγείας ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικού ιατρού, φέροντας μαζί του, προς απλή
επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο
Ταυτότητας), ή φωτοαντίγραφο.
Για εγγραφή δια νομίμου αντιπροσώπου
απαιτείται επιπλέον έγγραφο ή φωτοαντίγραφο
εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη. Τότε ο/η υπάλληλος της
γραμματείας της δομής ή ο προσωπικός γιατρός
εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό γιατρό, με χρήση των
προσωπικών του/της κωδικών ως διαπιστευμένος χρήστης. Καταχωρεί τον ΑΜΚΑ τον πολίτη.
Η διεύθυνση του πολίτη είναι προκαταχωρημένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. Σε περίπτωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό από δικαστικό συμπαραστάτη σημειώνονται για λογαριασμό προσώπου που τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση σημειώνονται και τα απαραίτητα
στοιχεία του δικαστικού συμπαραστάτη. Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο
πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Ο διενεργών
την εγγραφή επιλέγει προσωπικό ιατρό, με βάση την επιθυμία του πολίτη και ολοκληρώνει
την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση
της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό
sms ή και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς
του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.
Ο προσωπικός ιατρός, αποτελεί το πρώτο
σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και
συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας. Με την προϋπόθεση όμως
ότι το κράτος θα πείσει τους γιατρούς παθολόγους και γενικής ιατρικής να ενταχθούν στο
σύστημα και να συμφωνήσουν ότι δέχονται να
γίνουν οι προσωπικοί ιατροί των πολιτών καθώς μέχρι στιγμής η πλειοψηφία των γιατρών,
παθολόγων και γενικής ιατρικής δείχνουν
απροθυμία να ενταχθούν στο σύστημα.
Η Διοίκηση
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Τ η ς ε νέρ γ ει α ς
υσκολεύουνε, λέει, πάλι, τα πράματα. Αυτή τη φορά,
απ’ το ενεργειακό! Ανεβαίνει η ενέργεια. Τι ανεβαίνει,
δηλαδή; Τρέχει ιλιγγιωδώς! Σκέτος πύραυλος! Κι όλοι
σκέφτονται και συσκέφτονται, για το τι θα κάνουμε. Πολιτικοί, πωλητές ενέργειας, αγοραστές ενέργειες, υπουργοί,
κοινοβούλια, άνω βουλές , κάτω βουλές, το … «κεφάλαιο»,
η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και πάει λέγοντας. Μιλάνε,
όμως, κι οι ειδικοί! Η αλήθεια είναι, με μια κάποια αισιοδοξία, μιας και ξέρουν για το τι πρέπει να γίνει: ο καλός Θεός,
λένε, «θα βάλει το χέρι του» - αν το θυμηθεί, λέω εγώ! Το
βέβαιο είναι ότι έχουμε, μεγάλη «ενεργειακή κρίση!» Το
ερώτημα , τώρα, είναι: απ’ την άλλη τη «κρίση», έχουμε; Κι
αν έχουμε, είναι καλής ποιότητας; Δεν το βλέπω! Αφου, άνθρωπε μου, μυρίζει, ότι «έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα» που
λέει κι ο Νιόνιος, γιατί δεν φροντίζεις (τόσα χρόνια, βρε!) να
έχεις, αν όχι αδιάβροχο με κουκούλα και γαλότσες, τουλάχιστον μια ομπρέλα; Άσε που θα μπορούσες να είχες κατασκευάσει, ένα δικό σου υπόστεγο και να αράζεις μέσα ήρεμος κι άβραχος, γουστάροντας…. Αλλά, δεν το έκανες! Τώρα,
λέει, θα έχουμε αυξήσεις και μάλιστα μεγάλες.
- Στις συντάξεις; ρωτάει με ειρωνική διάθεση ο Παύλος,
την παρέα του, στο καφενείο, καθώς ετοιμάζεται να ρίξει τη
ζαριά του, στο πλακωτό
- Θα «πετάξει», και μάλιστα πολύ, το κόστος ζωής, λέει
κατσούφικα ο Μίμης, συνταξιούχος της ΟΑ.
Συμπληρώνει κι ο καπετάν Νικόλας, τη δική του εκδοχή,
με τον τρόπο που του έμαθε η θάλασσα
- Θάχουμε μεγάλες φουρτούνες! λέει, και τρίβει το μουστάκι του
Τελικά, όμως, τι φταίει για όλα αυτά που πρόκειται να περάσουμε; «Μα τα… γεγονότα!» που έλεγε ένας παλιός πολιτικός κι ανησυχούσε. Αυτά που δεν μπορείς να προβλέψεις,
να τα προσδιορίσεις εκ των προτέρων, ώστε να τα αντιμετωπίσεις καλύτερα. Και γι αυτό, παίρνεις τα μέτρα σου - εγ-

Δ

Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου
ΑΓΣΣΕ
καίρως! Τώρα, περιμέναμε πρώτα τα «γεγονότα», για να καταλάβουμε το αυτονόητο, ότι, δηλαδή τα «γεγονότα» είχανε
ξεκινήσει, από… χρόνια! Πολιτική, λένε, σημαίνει κάτι περισσότερο από μια καλή καθημερινότητα: πρόνοια και για
τις επόμενες γενιές, για το αύριο και το μέλλον μας. Όχι, βέβαια, πως δεν φαίνονταν από μακριά, μάλιστα, τα «γεγονότα»
που αλλάζουν τον κόσμο! Μη τρελαθούμε εντελώς! Μόνο,
όσοι δεν ήθελαν να το δουν, δεν το έβλεπαν. Αλλά, να… Δεν
τα περίμεναν τόσο νωρίς! Έπειτα, δυο – δυο, ή μοναχοί τους,
είχαν κάνει , που λένε, το κουμάντο τους. Υπάρχουν συμφωνίες κάτω απ’ το τραπέζι, που οι «ξύπνιοι» - που ξύπνησαν κάπως άγαρμπα! – κοιμόνταν τον ύπνο του… ανόητου.
- Και πολλά τα κέρδη! σχολιάζει ο Μίμης
- Υπερκέρδη! ακούγεται μια φωνή από το βάθος του καφενείου
- Θα υπάρξει υπερφορολόγηση! Τόπανε, δεν τόπανε; Θα
πάρουνε και μέτρα!
- Χιλιόμετρα χρειαζόμαστε κι όχι …μέτρα!
Γίνεται, για λίγο, σιωπή. Περισυλλογής; Φόβου; Αδιαφορίας; Ωστόσο, βλέποντας τα πρόσωπα, εύκολα καταλαβαίνεις
, ότι πλανιέται ένα ερώτημα: «τι θα γίνει;»
- Αμ το άλλο; ο καφετζής, σπάει την σιωπή
- Ποιο είναι το άλλο; ρωτάνε, σχεδόν, όλοι μαζί
- Οι Βρυξέλλες…
- Μη μου πεις; Θα κάνουν κάτι;
- Ναι! Έκαναν… συστάσεις!
Η ομήγυρης, κοιτάζεται απογοητευμένη και κουνώντας

το κεφάλι, πάνω – κάτω, θυμίζει τον Αυλωνίτη, που σε κάποια ταινία, έλεγε «Ρε που πάμε! Που πάμε!» Και τελικά δεν
πήγαιναν …πουθενά! Απλά, νόμιζε, πως πηγαίνανε κάπου!
Κι ο καφετζής, βρίσκει ευκαιρία, να ενημερώσει, τους
πελάτες του, με καθαρή διάθεση χιούμορ, για το περιεχόμενο των συστάσεων, των Βρυξελλών
- Λοιπόν, τα air condition, στο σπίτι, πρέπει να μένουν, τώρα
το καλοκαίρι, σταθερά, στους 21, το πολύ, 22 βαθμούς. Κι αν
έχει καύσωνα, διευκρίνισαν , ότι μπορείς να μπεις στη μπανιέρα, με μπόλικο νερό και παγάκια! Έπειτα , συστήνουν λιγότερη οδήγηση. Τι τα θέλουμε τόσα αυτοκίνητα, ε; Εκτός που
ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, δημιουργούν και κυκλοφοριακό
χάος. ‘Άσε που θα περιοριστούν και τα ατυχήματα. Αυτό που
το βάζεις; Θα σωθούν ζωές! Η αλήθεια είναι, ότι σε σκέφτονται!
Να περπατάμε κιόλας, σου λέει. Κάνει καλό στους …παπουτσήδες! Αν θέλεις , τώρα να πας, από τη Βούλα, που είναι το
σπίτι σου , στα γενέθλια της πεθεράς σου, που μένει στη Νέα
Ερυθραία, τα πράματα είναι απλά: αν ξέρεις ποδήλατο , πας με
το ποδήλατο. Δεν συνιστούν πατίνι: είναι ηχορρυπαντικό! Ή
παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξεκινάς λοιπόν το πρωί,
φτάνεις περασμένο μεσημέρι, κάθεσαι μια ώρα (έτσι κι αλλιώς
κανένας μας δεν αντέχει περισσότερο) και φτάνεις σπίτι σου,
προς το βράδυ, βραδάκι… ευχαριστημένος. Έπειτα, θες να ταξιδέψεις; Με τραίνο! Τέρμα τα αεροπλάνα! Από κει ψηλά, δεν
προλαβαίνεις να δεις τίποτα. Μόνο σύννεφα! Ενώ με το τρένο,
μπορεί να σε πιάσει η μέση σου, από τις πολλές ώρες που θα
ταξιδεύεις, αλλά απολαμβάνεις το τοπίο! Λίγο τόχεις;
Το περίεργο, είναι , που κανένας δε γελά! Και δε μιλούν!
Και ξαφνικά ,από το βάθος του καφενείου ξανακούγεται η
φωνή
- Βλέπω μεγάλη ύφεση!
- Κι εγώ βλέπω μεγάλο φέσι! Πάρα πολύ μεγάλο! Μέχρι
τ ‘ αυτιά! σχολιάζει ο Μίμης της ΟΑ, ενώ ετοιμάζεται να
φύγει.

Και όμως υπάρχει ελπίδα

Μ

ετά από 9 χρόνια συνεχών μνημονίων, δύο και πλέον χρόνια
παγκόσμιας επιδημίας του κορωνοϊού ήρθε και η ενεργειακή κρίση που
έφερε σαρωτικές αυξήσεις στα αγαθά που
είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας, δυστυχώς τίποτα δεν άλλαξε στη ζωή μας,
όσο και αν ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Τίποτα
δεν είναι όπως περιμέναμε και ας βλέπαμε
όλο αυτά τα χρόνια τους εργαζόμενους να
επαναστατούν με απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
στις οποίες συμμετείχαν και οι συνταξιούχοι έστω και με τις ελάχιστες δυνάμεις που
διαθέτουν. Είδαμε τους αγρότες με τα τρακτέρ τους στους δρόμους να προσπαθούν
να περισώσουν ό,τι μπορούσαν από το
ασφαλιστικό και φορολογικό για να επιζήσουν. Και φυσικά όλα έχουν και ένα αντίκτυπο, ένα κόστος στον ευρύ κοινωνικό
φορέα. Όμως όλοι ήμασταν μαζί τους και
συγχρόνως είδαμε για πρώτη φορά και τη
«διαμαρτυρία της γραβάτας» να βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή μαζί με τον εργάτη, τον
αγρότη, τον μισθοσυντήρητο και τον συνταξιούχο. Κάποτε έπρεπε αυτό να συμβεί.
Και το που θα καταλήξουν όλα αυτά δεν
μπορεί κανείς να γνωρίζει. Σίγουρα σήμερα είμαστε σε αδιέξοδο και το κράτος να
βαδίζει μέσα στην αβεβαιότητα. Έχουμε
εγκλωβιστεί μέσα στην άπλετη λεγόμενη
ελευθερία μας και στην ατελείωτη δημοκρατία μας, που μας έχει εγκλωβίσει μέσα
στην ανασφάλεια, στη φτωχοποίηση και
είμαστε κυριολεκτικά εγκλωβισμένοι μέσα

στα σπίτια
ακόμη να πομας. Τα γεγονούν γι’ αυνότα τρέχουν,
τούς τους ανκάθε λεπτό
θρώπους
και
Του Ευθυμίου Ρουσιά
και κάτι δυνα προσεύπροέδρου του Σωματείου
σάρεστο μας
χονται
να
αποκαλύπτεβρουν
τον
ται και ειδικά
δρόμο και τη
σήμερα μετά τον πόλεμο που έχει κηρύξει ζωή που με τόση δύναμη παλεύουν να
η Ρωσία κατά της Ουκρανίας που έφερε φτάσουν. Και οι συνάνθρωποί μας που
τεράστια αναστάτωση στην υφήλιο. Ποιος κοιμούνται στα παγκάκια και βρίσκονται
αντέχει να βλέπει το δράμα του προσφυ- σε ελεεινή θέση, αυτούς ποιος θα τους
γικού κάθε μέρα, όλη μέρα και που συνε- βοηθήσει; Ή υπάρχει κόσμος που πιστεύει,
χώς επιδεινώνεται. Κανείς, όλους, μας ότι όλοι εργάζονται, τα βγάζουν πέρα χωέχει αγγίξει και τους συμπονούμε. Όμως ρίς προβλήματα; Η κατάσταση είναι τραγιαυτό από πού ξεκίνησε; Ποιοι ξεκίνησαν κή και η αλήθεια αν παρουσιαστεί σε όλες
αυτόν τον πόλεμο χωρίς τελειωμό, που της τις διαστάσεις θα πάθουμε «μπλαέχει ισοπεδώσει ένα ανεξάρτητο κράτος, κάουτ». Γνωρίζετε πόσος κόσμος σήμερα
που έκανε συντρίμμια πόλεις και χωριά παίρνει αντικαταθλιπτικά και πόσοι άλλοι
και σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο που αποφεύγουν να παραδεχτούν, ότι πάστους ανθρώπους, οι οποίοι έμειναν χωρίς σχουν από κατάθλιψη ανακουφίζονται
ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τρόφιμα και τους αγοράζοντας από μόνοι τους ηρεμιστικά;
εξανάγκασε να διανύουν ατελείωτα χιλιό- Οι βιτρίνες του «είμαστε μια χαρά και χαμετρα προς την ελευθερία και που είναι η μογελάμε ξέγνοιαστα» έχουν γκρεμιστεί
μόνη τους ελπίδα;
πλέον. Ο άνθρωπος αποκαλύπτει τις φοΑπό την άλλη όμως μεριά όλα τα γειτο- βίες του και ψάχνει παρηγοριά και διέξονικά και όχι μόνο κράτη βούλιαξαν από δο, όπου μπορεί. Τα προηγούμενα χρόνια
τους πρόσφυγες. Ήρθαν τα πάνω κάτω όλοι λίγο-πολύ κάναμε έναν προγραμμαπαντού. Είναι δυνατόν με αυτήν την κρίση τισμό στη ζωή μας. Αυτά πλέον είναι παπου περνάμε να βιώνουμε και όλο αυτόν ρελθόν τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πως
τον επιπλέον πόνο της προσφυγιάς; Είναι θα ξημερώσει η επόμενη ημέρα. Όλοι αναδύσκολο, αλλά η ιστορία μας διδάσκει ζητούμε τις λύσεις που θα μας απαλλάπολλές φορές καθώς η χώρα μας έζησε ξουν από τις βαριές αλυσίδες που μας
την προσφυγιά και τη μετανάστευση και έχουν περικυκλώσει, αλλά η συμμετοχή
ευτυχώς οι δικές μας καρδιές μπορούν πρέπει να είναι από όλους, ώστε να ενώ-

σουμε τις δυνάμεις μας και τη λογική μας
και να μη φοβηθούμε να κρατήσουμε ο
ένας το χέρι του άλλου, να γίνουμε μια
γροθιά, μία ανθρώπινη αλυσίδα, που θα
μας επιτρέψει να μη χάσουμε την αξιοπρέπειά μας, να πιστέψουμε ότι υπάρχουν λύσεις και δεν θα χαθούμε σε αυτό το χάος
των δυσάρεστων εξελίξεων. Δεν μπορεί να
είναι τόσο μακρύ το ταξίδι για την αποκατάσταση και την επιστροφή της χώρας μας
στη θέση που της ανήκει. Στο φως, χωρίς
χαοτικές καταστάσεις παραλογισμού, χωρίς φόβο στις καρδιές μας. Διώξτε το μαύρο από τις καρδιές σας, μέσα από τα σπίτια
σας και από τις συζητήσεις που μόνο πόνο
και αγωνία μας γεμίζουν. Ας συμμετέχουμε όλοι στην επιστροφή της ελπίδας, της
ζωής. Μη σταματάτε να ονειρεύεστε. Όλα
μπορούμε να τα αλλάξουμε, όσο δεν παραδινόμαστε. Και ο ένας με τον άλλο να γίνουμε όλοι μαζί. Βλέποντας τον ίδιο ουρανό και αναπνέοντας τον ίδιο αέρα, η ανάσα
ανακούφισης του ενός γίνεται η αναπνοή
ζωής και για τους υπόλοιπους. Ας ζητήσουμε στην προσευχή μας και το καλό για
τους άλλους ανθρώπους και ίσως ο Θεός
φωτίσει τα μυαλά των ανθρώπων που είναι
οι υπαίτιοι αυτής της κατάστασης και σωθούμε από αυτή την καταστροφή. Γιατί
μπορεί εμείς να πατάμε στη στεριά, όμως
μας πνίγουν τα αρρωστημένα μυαλά και οι
ιδέες και τα έργα των λεγόμενων μεγάλων
ανδρών που μας κυβερνούν.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Η γήρανση

του εργατικού δυναμικού και
η αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου
εκτροχιάζει τις δαπάνες για συντάξεις
Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
του 21ου αιώνα, τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας, αναμένεται
να βρεθεί η πολιτεία και ειδικά η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.
Η δημογραφική βόμβα αναμένεται να πυροδοτηθεί
τα αμέσως επόμενα χρόνια προκαλώντας δραματικές
αναταράξεις στην οικονομία της χώρας και κατά συνέπεια στο ασφαλιστικό, καθώς εκτιμάται πως μόνο
εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, το σύστημα και εδικά μετά τις μειώσεις των ασφαλιστικών
εισφορών θα επιβαρυνθεί με δεκάδες δισεκατομμύρια
ευρώ. Η συνολική αυτή επιβάρυνση ανέρχεται με σημερινά οικονομικά δεδομένα σε περίπου 1,3 δις ευρώ
ανά έτος από σήμερα μέχρι το2050 ή σε μείωση των
παροχών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους, κατά
το αντίστοιχο αυτό ποσό. Υπάρχει μελέτη για το θέμα
αυτό του ομότιμου καθηγητή Σάββα Ρομπόλη και του
Βασιλείου Μπέτση που καταδεικνύει μεταξύ άλλων,
πόσο δύσκολη θα είναι στο μέλλον η επίτευξη υψηλών
ρυθμών ανάπτυξης στην χώρα, λόγω του γηρασμένου
εργατικού δυναμικού. Μάλιστα και πάντα σύμφωνα με
τις απόψεις των ειδικών εργατολόγων, η γήρανση αυτή
του εργατικού δυναμικού και η επίδραση στον ρυθμό
μεταβολής του ΑΕΠ προκαλεί με τη σειρά της αρνητικές επιπτώσεις και στο κοινωνικό-ασφαλιστικό σύστημα.

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου
Αναλυτικά, σύμφωνα με τους δύο επιστήμονες, τα
επόμενα χρόνια θα έχουμε μείωση του συνολικού
πληθυσμού της χώρας καθώς και μείωση του εργατικού δυναμικού. Όπως επισημαίνουν οι κ. Ρομπόλης
και Μπέτσης, οι εμφανιζόμενες εξελίξεις στη δομή του
πληθυσμού, του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης εξηγούνται από το γεγονός των ασκούμενων
πολιτικών των τελευταίων ετών και ειδικά στα χρόνια
των μνημονίων, με τη συνεχιζόμενη, κατά βάση, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και ειδικά
την τελευταία πενταετία. Επιπλέον, τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης θα αυξηθούν περαιτέρω, σύμφωνα
με το άρθρο 14 του νόμου 4387/2016, κάθε 10 έτη θα
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την αύξηση του
προσδόκιμου ορίου ζωής. Μάλιστα στις εκτιμήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιωσιμότητα του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας, εκτιμάται ότι το 2060 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα
είναι πάνω από το 70ο έτος.
Το γεγονός αυτό της αύξησης των ορίων ηλικίας

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
Δε μπορώ να καταλάβω τη συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου, ενάντια
στον πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Πριν καιρό του έκανε το τραπέζι και
το κλίμα φιλικό! Έτσι τουλάχιστον φάνηκε!
Από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας κάθισε στο τραπέζι της
Αμερικής, άστραψε και βρόντηξε ο
Τούρκος.
Εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε η
έκρηξη του σαν ερωτική αντιζηλία!
Οι εκφράσεις του ενάντια στον Έλληνα φανέρωναν ζήλεια και μόνο ζήλεια! Μη χειρότερα Θεέ μου!
Αυτές οι αντιδράσεις είναι τόσο φτηνές που δεν αρμόζουν σε πολιτικούς
αρχηγούς. Και τελικά έχουν χάσει κάθε
μέτρο συμπεριφοράς. Κατακρίνουν
τους Έλληνες άνανδρους και κομπλεξικούς και τις παραβιάσεις που κάνουν
τις φορτώνουν στους Έλληνες,. Σαν το
μανάβη που ξεγελά τον πελάτη με τα
σάπια.
Εγώ κι εσύ μεγαλώσαμε με ελπίδες
και όνειρα , λέγοντας «πάλι με χρόνια
με καιρούς, πάλι δικά μας θα ναι»!
Εγώ και άλλοι πολλοί έχουμε εμπειρίες
οικογενειακές… ο πατέρας μου ήρθε
μικρό παιδί με την οικογένεια του, το
22 με την καταστροφή της Σμύρνης.
Η μητέρα μου γεννήθηκε στο Πέραν

συνταξιοδότησης συνεπάγεται την αύξηση του εργατικού δυναμικού, καθώς και τη γήρανση του εργατικού
δυναμικού , αφού η μείωση των νέων εργαζομένων
λόγω της μειωμένης γονιμότητας και η αύξηση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης οδηγούν την κατανομή
του εργατικού δυναμικού στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Αυτό με τη σειρά του προκαλεί επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας, αφού ένα πιο γηρασμένο
εργατικό δυναμικό έχει μικρότερη παραγωγικότητα
από ένα νεανικό εργατικό δυναμικό.
Στη μελέτη τους οι κ. Ρομπόλης και Μπέτσης επισημαίνουν πως οι δυσμενές αυτές δημογραφικές προοπτικές στη χώρα μας, σε συνδυασμό και με τη διεθνή
και ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, συνηγορούν στη
μείωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στους χαμηλούς ρυθμούς μεταβολής
του ΑΕΠ, εξαιτίας της εξάλειψης της δημογραφικής
ώθησης που δίνει στις οικονομίες ο μεγάλος πληθυσμός ατόμων νεαρής ηλικίας που προσεγγίζουν το
ανώτερο επίπεδο της παραγωγικότητάς τους, που
όμως δεν υπάρχει στη χώρα μας που υφίσταται τις αρνητικές επιδράσεις της γήρανσης του πληθυσμού με
αποτέλεσμα και μόνο εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ζωής το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης
θα επιβαρυνθεί σε σημείο που δεν θα μπορεί να το
αντέξει η οικονομία της χώρας μας με αβεβαιότητα
στις παροχές συντάξεων στο μέλλον.

Πάλι με χρόνια με καιρούς;
Τι γίνεται ρε παιδιά;

της Κωνσταντινούπολης και μικρό παιδί ήρθε με την οικογένεια της γιατί τους
έδιωξαν οι Τούρκοι. Κι ας είχαν γεννηθεί εκεί! Τώρα θέλουν λέει τα νησιά
μας γιατί είναι δικά τους.
Εγώ έχω πάει σ αυτά αυτά , αλλά δεν
είδα να κατοικούνται από Τούρκους.
Τελικά πιστεύω ότι η οικονομική
τους κατάρρευση, τους έχει τρελάνει!
Και δεν φταίει ο λαός…δεν μας μισούν! Πήγα και στην Πόλη και στη
Σμύρνη και δεν αντιλήφθηκα την έχθρα
που εκφράζουν οι πολιτικοί τους για
μας , κάθε άλλο θα έλεγα!
Παρ όλα αυτά η μικροψυχία τους με
τρομάζει! τα νησιά μας δέχονται συχνά
ύπουλες και άνανδρες παρενοχλήσεις
που κάποια στιγμή, μπορεί να χαθεί η
ψυχραιμία για τα άδικα και τότε τι?
Ο λαός μας λέει ο Θεός να σε φυλάει από τον κακό γείτονα. Ας ΕΛΠΊΣΟΥΜΕ ΌΤΙ ΘΑ Μας ΦΥΛΆΞΕΙ! Τα μίση και
οι πόλεμοι οδηγούν στην εξαθλίωση
και στο θάνατο. Οι ανεγκέφαλοι πολεμοχαρείς αρπάζουν ρημάζουν, σκοτώνουν! Λες και σε καιρούς ειρήνης ο θάνατος θα έχει αργίες! Όλοι μα όλοι,
αφέντες και δούλοι κανείς δε γλυτώνει!
Γιατί λοιπόν να παραβιάζει το ρόλο του
θανάτου αφού από όλους τους τρανούς
της γης αυτός είναι πανίσχυρος και
αληθινός όσο κανείς

Αμ το άλλο που κάποιοι που νομίζουν ότι με τα αμύθητα πλούτη που μαζεύουν κρυφά και φανερά θα ξεγελάσουν το χάρο? Όχι μόνο δεν τη γλυτώνουν αλλά όταν αυτός τους κόψει τη
φόρα και τη ζωή, αφού τους κλείσει τα
μάτια, ανοίγει τα μάτια των άλλων ζωντανών και βλέπουν τα κρυμμένα.
Ρεζιλίκια πράγματα δηλαδή.
Ο θάνατος είναι η μόνη αλήθεια στη
γη.
Ας το σκεφτούνε όλοι κι ας φρενάρουν από κακίες, φόνους, αρπαγές! Σεβασμό λοιπόν στο θάνατο. Μακάρι όλοι
να φτάνουν εκεί ειρηνικά και αναμάρτητα!
Καλά ξέρω, με παρέσυρε πάλι ο παλιοχαρακτήρας μου, που θέλει τον κόσμο αγγελικά πλασμένο! Και τέλος θα
ρωτήσω κάτι που με τρώει. Οι Έλληνες
που μένουν μια ζωή στα νησιά μας , δε
θα τα εγκαταλείψουν γιατί είναι Ελληνικά! Τότε οι Τούρκοι τι θα κάνουν θα
τα κάψουν όπως έκαψαν τη Σμύρνη?
Ελπίζω ο πολιτισμός και η τεχνολογία να τους κόψουν τη φόρα!
Αλλά για ποιο πολιτισμό μιλάμε? Ας
μην ξεχνάμε την ιεροσυλία στην Αγία
Σοφία!
Ευτυχώς πρόλαβα και προσκύνησα
πριν χρόνια όταν είχε ακόμη τον παγκόσμιο σεβασμό!

Δίλημμα
Οι άνθρωποι χωρίζονται
Σε δυο κατηγορίες.
Η μία ανήκει στα λεφτά
Κι άλλη σε αξίες!
Και μπαίνεις σ ένα δίλημμά
Τι πρέπει να διαλέξεις
Ή χρήμα ή συναίσθημα
Εσύ να επιλέξεις!
Και πιάνει το μυαλό δουλειά
Και η καρδιά επίσης
Σκέφτεσαι πως με τα λεφτά
Ανέμελα θα ζήσεις!
Εκεί ματώνει η καρδιά
Και το συναίσθημά σου
Σου λέει μείνε άνθρωπος
Και ξέχνα τα λεφτά σου!
Αγάπη, πόνος ,νιαξιμο
Το χρήμα δεν αγγίζουν
Κι όμως στη σύντομη ζωή
Μόνο αυτά αξίζουν!
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Αμφιβολίας εγκώμιον
“Αμφιβολία ονομάζεται
η οδός για τη βεβαιότητα”
L. Seneca
ροσπαθώντας να βάλω σε τάξη τη βιβλιοθήκη μου βρήκα ένα βιβλίο με τον
τίτλο “Μωρίας Εγκώμιον”. Επειδή πριν
από πολλά χρόνια απέκτησα την “ιδιοτροπία”
να γράφω στο πρώτο φύλλο την ημερομηνία τη
χρονολογία και από που το αγόρασα(!), βλέπω
πως το αγόρασα το 1993 από την έκθεση βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Με παραλλαγή τού
τίτλου αυτού σκέφτηκα να γράψω το παρόν άρθρο, αρχίζοντας με αυτό - που θεωρεί μεταξύ
άλλων ο συγγραφέας ως μωρία – λέγοντας πως
είναι, οι περισπούδαστες και γεμάτες στόμφο
διατριβές μερικών συγγραφέων...που ο ένας
εγκωμιάζει τη Ρητορική και τη Φιλοσοφία· ο
άλλος βγάζει πανηγυρικό για τις ανδραγαθίες
κάποιου ηγεμόνα, ή μας σπρώχνει να πολεμήσουμε τους Τούρκους...ή πως να πουν την
κατσικότριχα(!). Σήμερα βέβαια, μπροστά στην
προσφερόμενη πληροφόρηση που κυμαίνεται
ανάμεσα στην παραπλάνηση και την προπαγάνδα, η αμφιβολία αποτελεί τη μοναδική
ασπίδα προστασίας για την πνευματική μας
αξιοπρέπεια και ευθυκρισία καθότι ο προβληματισμός είναι πολύ βαθύτερος από το πως θα
πούμε την...κατσικότριχα. Δυστυχώς σήμερα
κάθε αλήθεια φαίνεται να βρίσκεται υπό διωγμόν σε όλους τους τομείς, όπως τον επιστημονικό, τον θρησκευτικό, τον κοινωνικό, τον καλλιτεχνικό, τον φιλοσοφικό ίσως πολύ περισσότερο στον “καθαρά” πολιτικό. Όμως, η ελεύθερη
σκέψη “θέλει αρετή και τόλμη”. Η βεβαιότητα
δεν υπάρχει για τίποτα και γι’ αυτό δεν μπορεί
να μας οδηγήσει σε “αίσιον τέλος”. Παντού επικρατεί η αβεβαιότητα, η δυσπιστία, η υποψία,
η υπόνοια και η διχογνωμία. Αντίθετα η εμπιστοσύνη και ο εφησυχασμός είναι γι’ αυτούς
που σκέφτονται με ιδιοτέλεια, δηλ. το προσωπικό τους συμφέρον το οποίο βέβαια δεν ταυτίζεται, σχεδόν πάντα, με το κοινωνικό συμφέρον ή συμφωνούν πάντα με τον... προλαλήσαντα ανάλογα με αυτό που εκτιμούν ως προσωπικό τους συμφέρον. Πρέπει να γνωρίζουμε
όμως, πως, τίποτα δεν πρέπει να γίνεται χωρίς
δεύτερη σκέψη… Ο Νίτσε έλεγε ότι ο άνθρωπος
που δεν ανανεώνεται πνευματικά, πεθαίνει,
όπως το φίδι που δεν αλλάζει δέρμα. Η πνευματική ζωή συνεχίζεται, όταν ο άνθρωπος συνεχώς προβληματίζεται πάνω στα όσα γνωρίζει...και “προβληματισμός” κατά μίαν έννοια
σημαίνει αμφιβολία. Την αμφιβολία, ως γονιμοποιό δύναμη του πνεύματος, την κατανόησε ο Σωκράτης καταρρίπτοντας στην ουσία
τον δογματισμό για τη βεβαιότητα τής γνώσης. Η αμφιβολία είναι το αντίθετο του δογματισμού που δίνει την βεβαιότητα - όχι μόνο
την εντύπωση – σε κάποιους ότι τα ξέρουν
όλα. Δηλ. Είναι κάτι σαν τη θρησκευτική πίστη.
Η αμφιβολία δεν αφήνει το πνεύμα να ναρκωθεί μέσα στην περιρρέουσα πνευματική (και όχι
μόνο) ατμόσφαιρα, όπως συνέβη τον Μεσαίωνα
με τον Σχολαστικισμό(1) όπου το πνεύμα ήταν
υπόδουλο και δεσμευμένο στις αυθεντίες. Η
αμφιβολία ως έκφραση ελεύθερου συλλογισμού, λυτρώνει τη σκέψη από πνευματικά ταμπού. Να υπενθυμίσουμε εδώ τα λόγια τού με-

Π

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
γάλου Βελεστινλή: “όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά”. Όπου, λοιπόν, υπάρχει
αμφιβολία, εκεί θα υπάρχει έρευνα και κατ’
ακολουθίαν εξέλιξη που προάγεται μέσω του
διαλόγου του πνεύματος όχι μόνο με τον εαυτό
του, αλλά γενικότερα με τη γονιμοποίηση τού
στοχασμού. Δεν είμαι βέβαιος όμως πιό είναι
καλύτερο, η δυσπιστία ή η ευπιστία και αν θα
πρέπει να μοιάσουμε στον Άπιστο Θωμά(!) ή
όχι. Μιά και όπως είπαμε η αμφιβολία οδηγεί
στην έρευνα και κατά συνέπεια στην γνώση.
Ο εύπιστος είναι ευάλωτος στην οποιαδήποτε
προπαγάνδα(2), πολιτική, ηθική, ακόμα και συναισθηματική. Γι’ αυτό το θετικό είναι να μην
πιστεύουμε γρήγορα και “εν παντί λόγω”. “Μή
πάσι πίστευε” λοιπόν όπως έλεγε και ο Μυτιληνιός σοφός. Ούτε βέβαια να ακολουθούμε το
θεώρημα του “Όνου του Μπουριντάν” που μας
λέει πως, ένας γάιδαρος που πεινά και διψά,
όταν βρίσκεται ανάμεσα σε ένα δοχείο νερό και
σ’ ένα δεμάτι άχερα, πεθαίνει από την πείνα
επειδή δεν μπορεί να επιλέξει τι θέλει! Η λογική αμφιβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
γνωστικό εργαλείο για την έρευνα της αλήθειας
και την πνευματική πρόοδο. Η λογική αμφιβολία δεν σημαίνει απόρριψη αλλά επιφύλαξη θετική και καλοπροαίρετη χωρίς να φτάνουμε στη
σοφιστική αμφιβολία η οποία μπορεί να αποδυναμώσει μια ισχυρή άποψη και να ενισχύσει
μια αδύνατη πρβλ. το του Πρωταγόρα “τόν
ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν, καί τόν κρείττω
ἥττω” πράγμα που σημαίνει υπερβολή της αμφιβολίας.
Παρόλα αυτά, κάποιοι φιλόσοφοι (βλ. Descartes**) πιστεύουν πως πρέπει για όλα να
αμφιβάλλουμε· και ότι η αμφιβολία και η αμφισβήτηση των πάντων είναι αφετηρία για τον
φιλοσοφικό στοχασμό, και όχι τέρμα για κάθε
στοχασμό. Γιατί με την αμφισβήτηση που γίνεται με βάση ορθολογικά κριτήρια μπορούμε
αν όχι να κατακτήσουμε την αλήθεια(3), να
οδηγηθούμε προς αυτήν. Η αμφιβολία είναι
μια πνευματική διεργασία που βάζει το μυαλό του ανθρώπου σε δοκιμασία και γι’ αυτό διστάζει να πάρει θέση σε κάποιο ζήτημα, πράγμα που χαρακτηρίζει τον σκεπτόμενο άνθρωπο, ο οποίος δεν στέκεται στο συναίσθημα, αλλά ψάχνει τη βεβαιότητα μέσω της κριτικής
σκέψης που ουσιαστικά είναι η αμφιβολία.
Αν είμαστε σίγουροι για κάτι, και το θεωρούσαμε ανεπιφύλακτα αποδεκτό, τότε θα γνωρίζαμε την αλήθεια ή θα βρισκόμαστε κοντά σε
αυτήν. Ο άνθρωπος όμως λόγω των περιορισμένων ικανοτήτων του, δεν μπορεί να γνωρίσει παρά μόνο ένα μέρος ολόκληρης της αλήθειας. Γι’ αυτό και ο ερευνητής τής γνώσης είναι ανάγκη να γνωρίζει τη φράση τού Αριστο-

τέλη: “Ἐνδέχεται καί ἄλλως ἔχειν”, ακόμα και
του Einstein που μας λέει πως: “ό,τι ισχύει σήμερα δεν θα ισχύει στο απώτερο μέλλον….”
Καταλήγοντας, να συμπεράνουμε πως η
οδός της αμφιβολίας οδηγεί στην πλατεία της
βεβαιότητας όπου βρίσκονται οι επιστημονικές αποδείξεις.

Σημειώσεις – προσθήκες
(1) Σχολαστικισμός είναι η φιλοσοφία των
Σχολαστικών η οποία ασχολείται με λεπτομέρειες ασήμαντες με τύπους χωρίς σημασία και
παραβλέπει την ουσία. Αρχικά οι Σχολαστικοί
ασχολούνταν με τις εφτά ελεύθερες τέχνες
όπως μουσική, γραμματική, ρητορική, αριθμητική, γεωμετρία, θεολογία και φιλοσοφία. Σχολαστική φιλοσοφία ονομάστηκε η σχολή που
έθεσε τη φιλοσοφία στην υπηρεσία της θεολογίας… βλ. Ερμηνευτικό λεξικό των -ισμων Γ. Χασιάκου Β’ έκδ. Επικαιρότητα Αθήνα 1989. Να
συμπληρώσουμε ακόμα πως ο Σχολαστικισμός είναι τρόπος σκέψης· και ο σχολαστικός δεν είναι
κατ’ ανάγκην αφελής, αλλά τυπικός, λεπτολόγος,
επιμελής έντιμος και αφοσιωμένος σε ό,τι κάνει.
Μπορεί να πει κανείς πως είναι άνθρωπος της
τάξης και της λεπτομέρειας σε όλα τα επίπεδα·
από την εκτέλεση της εργασίας του μέχρι το κούρεμα και τα γυαλισμένα παπούτσια. Τέλος να
πούμε, πως ο σχολαστικός άνθρωπος έχει διάφορες εμμονές και γι’ αυτό αμφιβάλει για το κάθε
τι. Άρα σχολαστικός και κατ’ επέκταση σχολαστικισμός είναι τρόπος σκέψης.
Και για να ελαφρύνουμε λίγο το θέμα να αναφερθούμε στον “αφελή σχολαστικό” μέσα από το
βιβλίο Φιλόγελως των εκδόσεων Εξάντας Αθ.
1999. Λέει λοιπόν. Έναν σχολαστικό τον κάλεσαν για δείπνο, αλλά εκείνος δεν έτρωγε. Τότε
ένας από τους καλεσμένους τον ρώτησε: “Γιατί
δεν τρως;” (και η απάντηση) “Για να μη νομίζουν
οι άλλοι ότι ήρθα για φαγητό”!
(2) προπαγάνδα (η)· λέξη λατιν. (Propagare)
που σημαίνει συστηματική προσπάθεια για μονόπλευρη διάδοση δογμάτων, ιδεών, απόψεων.
Αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο σε ευρύτερο μέσω των
ΜΜΕ για τον επηρεασμό της σκέψης αλλά και
των ενεργειών των ανθρώπων, δηλ. της κοινής
γνώμης...
** Ο Descartes (1596 – 1650) θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης φιλοσοφίας και είχε σχεδόν
εμμονική σκέψη στην αναζήτηση να “κατακτήσει” την αλήθεια, καθώς και τη διαπίστωση ότι
η αμφιβολία είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί
στην βεβαιότητα.
(3) παρόλο που η αλήθεια, πιστεύω, πως μονάχα προσεγγίζεται, και δεν μπορεί να κατακτηθεί απόλυτα. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στο
χώρο των θετικών επιστημών όπως φυσική, χημεία, μαθηματικά, βιολογία κ.α.

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Ο Ηλεκτρικός»
δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
απηχούν θέσεις, σκέψεις
και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα και όχι κατ’
ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
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Ειδ ήσε ις με λ ίγα λόγια
29 Ιουνίου

Απροειδοποίητη 24ωρη απεργία των εργαζομένων στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.
29 Ιουνίου
Τραγωδία στο Τέξας με 46 νεκρούς μετανάστες που ξεχάστηκαν μέσα σε κλειστό φορτηγό και πέθαναν από τον καύσωνα.
29 Ιουνίου
Δεκτές στο ΝΑΤΟ Σουηδία – Φινλανδία.
1η Ιουλίου
Παρέμβαση και στην εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας μας από τον Πρόεδρο της
Τουρκίας.
2 Ιουλίου
Μακελειό μεταξύ αλλοδαπών κακοποιών στα
Κάτω Πατήσια με αποτέλεσμα 3 νεκροί και
δύο τραυματίες αστυνομικοί.
3 Ιουλίου
Τραγωδία στις Άλπεις. Έγινε αποκόλληση
στρώματος πάγου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 ορειβάτες, να τραυματιστούν 9 και να
υπάρχει άγνωστος αριθμός αγνοουμένων.
3 Ιουλίου
Οργισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο που βρίσκεται στο Τομπρούκ της
Λιβύης και το πυρπόλησαν, διαμαρτυρόμενοι
για το υψηλό κόστος ζωής.
3 Ιουλίου
Μακελειό σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάχης, 22χρονος πυροβολώντας σκότωσε 3 και
τραυμάτισε 4 πολίτες.
Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε το προσφυγόπου4 Ιουλίου
λο που πρώτευσε στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
4 Ιουλίου
7 άτομα έχασαν τη ζωής τους και 36 τραυματίστηκαν από ένοπλο στο Σικάγο σε συγκέντρωση της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
4 Ιουλίου
Νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο Ισίδωρος Ντογιάκος.
4 Ιουλίου
Νέα Πρόεδρος του ΣτΕ η Ευαγγελία Νίκα.
4 Ιουλίου
Εγκαινιάστηκε στην Νέα Υόρκη ο ναός του Αγίου Νικολάου που είχε καταστραφεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2011 από την επίθεση των Ταλιμπάν.
4-5- Ιουλίου Δεκάδες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια
αναζητούνται τα αίτια.
5 Ιουλίου
Στο Στρασβούργο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου θα μιλήσει
με θέμα «Αυτή η Ευρώπη».
6 Ιουλίου
Διαδοχικές παραιτήσεις Υπουργών στη Μεγάλη Βρετανία διαμαρτυρόμενοι κατά το
Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.
6 Ιουλίου
Επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία του βουλευτή Μπάμπη Παπαδημητρίου.
6 Ιουλίου
Στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε στο
Στρασβούργο ονοματοδοσία μίας αίθουσας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6 Ιουλίου
Συνέβη στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι, 6χρονος κοριτσάκι έπεσε στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας με αποτέλεσμα
να τραυματιστεί ελαφρά.
7 Ιουλίου
Την παραίτησή του υπέβαλε ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.
8 Ιουλίου
Δολοφονήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός της
Ιαπωνίας Σίνζο Αμπέ σε προεκλογική του
ομιλία.
9 Ιουλίου
Σκηνές χάους στην Σρι Λάνκα εξαγριωμένοι
πολίτες κατέλαβαν το Προεδρικό Μέγαρο και
έκαψαν την κατοικία του Πρωθυπουργού
διαμαρτυρόμενοι για τη μεγάλη ακρίβεια και
τη φτώχεια που πλήττει τη χώρα.
9 Ιουλίου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε στην απόφαση για κάλπες το 2023.
9 Ιουλίου
Ρωσική ρουκέτα έπληξε πενταόροφη πολυκατοικία στην πόλη Τσάσιβ Γιαρ της Ουκρανίας υπάρχουν 30 νεκροί.
9 Ιουλίου
Πάνω από 18 οι νεκροί από επιθέσεις που
έγιναν σε μπαρ στην Νότια Αφρική.
10 Ιουλίου
Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο αρχηγός του
ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος για
συνομιλίες με Αμερικανούς Αξιωματούχους.
11 Ιουλίου
Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στα Γιάννενα πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο οποίος
στις 12 Ιουλίου αναγορεύτηκε επίτιμος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
12 Ιουλίου
Επίσκεψη αστραπή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Οδησσό.
13 Ιουλίου
Τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου.

Πυροσβεστικό ελικόπτερο την ώρα της ανάληψης νερού έπεσε στη θάλασσα πνίγηκαν 2
από τα 4 μέλη του πληρώματος.
Επίθεση με γκαζάκια στο κτήριο που στεγά13 Ιουλίου
ζονται τα γραφεία της Real Group προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.
13 Ιουλίου
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.
14 Ιουλίου
Πολιτική κρίση στην Ιταλία παραιτήθηκε ο
Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.
14 Ιουλίου
Στις ΗΠΑ για συνομιλίες ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Είναι η
δεύτερη επίσκεψη μέσα σε δύο μήνες.
14 Ιουλίου
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη ότι η φέτα είναι εθνικό προϊόν της Ελλάδας.
14 Ιουλίου
Μπλόκο στην πώληση των F16 στην Τουρκία
έβαλε η Γερουσία των ΗΠΑ.
16 Ιουλίου
Πέρασαν τους χίλιους οι νεκροί από τον καύσωνα σε Ισπανία – Πορτογαλία.
16 Ιουλίου
Αεροσκάφος τύπου Αντόνωφ που μετέφερε
πυρομαχικά στο Μπαγκλαντές συνετρίβη
στην περιοχή της Καβάλας, νεκροί και οι 8
επιβαίνοντες.
18 Ιουλίου
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας απέμπεψε δύο
στενούς του συνεργάτες.
19 Ιουλίου
Επιστροφή του πύρινου εφιάλτη καθώς φωτιά που ξεκίνησε από την Πεντέλη έκαψε μεγάλες εκτάσεις δάσους και πολλές κατοικίες.
20 Ιουλίου
Νέες φωτιές σε Μέγαρα και Σαλαμίνα.
20 Ιουλίου
Έναρξη διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με την
Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία για την
ένταξή τους στην Ε.Ε.
20 Ιουλίου
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού του 2021. 10.432.481
είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας μειωμένος
κατά 3,5% σε σχέση με την απογραφή του 2011.
20 Ιουλίου
Ρεκόρ θερμοκρασίας στην Μεγάλη Βρετανία
καθώς το θερμόμετρο έδειξε 40 βαθμούς
Κελσίου.
22 Ιουλίου
1915 άτομα πέθαναν από τον καύσωνα το τελευταίο 10 ήμερο σε Πορτογαλία – Ισπανία.
22 Ιουλίου
Μεγάλες πυρκαγιές στο δάσος της Δαδιάς
και στην Ηλεία.
23 Ιουλίου
Ρεκόρ ζέστης στην Σκωτία για πρώτη φορά
στην ιστορία της καθώς το θερμόμετρο έδειξε 35,1 βαθμούς Κελσίου.
23 Ιουλίου
11 νεκροί από αποκόλληση πάγου στην ορεινή περιοχή Μορμολόντα στην Βόρεια Ιταλία.
23 Ιουλίου
Κρούσμα δολιοφθοράς έγινε στον υπόγειο
αγωγό τροφοδοσίας νερού της Αίγινας στη
θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας.
26 Ιουλίου
Συμφωνία των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.
για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15%.
26 Ιουλίου
Στην Αθήνα για συνομιλίες βρίσκεται ο Πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιλ Σαλμάν με πολυπληθή ομάδα.
27 Ιουλίου
Στον Καναδά βρίσκεται ο Πάπας Φραγκίσκος
όπου απολογήθηκε για ό,τι κακό συντελέστηκε
στα οικοτροφεία της Εκκλησίας την περίοδο
1895-1975 εις βάρος των ιθαγενών κατοίκων.
28 Ιουλίου
Στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται για συνομιλίες με την Ελληνική Κυβέρνηση η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ανελένα Μπέρμποκ.
28 Ιουλίου
Στην Κύπρο για συνομιλίες με τον ομόλογό
του ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
29 Ιουλίου
Φονικές πλημμύρες στο Κεντάκι των ΗΠΑ
πάνω από 35 οι νεκροί, άγνωστος αριθμός
αγνοουμένων, τεράστιες υλικές ζημιές.
29 Ιουλίου
Στην Πορτογαλία για ολιγοήμερες διακοπές ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την οικογένειά του.
1η Αυγούστου Κατέρρευσε μεγάλη σιταποθήκη στην Βηρυτό.
1η Αυγούστου Στο Βιετνάμ για συνομιλίες με τον ομόλογό
του βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας.
1η Αυγούστου Μετά από Συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και

2 Αυγούστου

2 Αυγούστου
2 Αυγούστου
4 Αυγούστου
4 Αυγούστου
5 Αυγούστου
5 Αυγούστου
5 Αυγούστου

8 Αυγούστου
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Ρωσίας και κατόπιν μεσολάβησης του Τούρκου Προέδρου αναχώρησε από την Οδησσό
το πρώτο πλοίο με σιτηρά.
Στην Ταϊβάν βρίσκεται η Πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι. Αναταραχή στην
περιοχή και σε ετοιμότητα η Κίνα. Τεταμένη
η κατάσταση για πολλές μέρες.
Έφυγε από τη ζωή ο εκδότης και δημοσιογράφος Σταύρος Ψυχάρης ήταν 77 ετών.
Με εντολή του Προέδρου των ΗΣΑΠ δολοφονήθηκε ο αρχηγός της Αλ Κάιντα Αϊμάν Αλ
Ζαουάχρι.
Στις φλόγες τυλίχθηκε το Ελληνικό Νοσοκομείο – Γηροκομείο στην Κωνσταντινούπολη
Μπαλουκλί.
Σύννεφα πολέμου πάνω από την Ταϊβάν.
Εκτόξευση πυραύλων και σε πολεμική ετοιμότητα με συνεχή γυμνάσια βρίσκεται η Κίνα.
Συνάντηση Πούτιν – Ερτνογάν στο Σότσι της
Ρωσίας.
Επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα υπάρχουν 9
νεκροί και άγνωστος αριθμός τραυματιών.
Τριγμός στην Κυβέρνηση λόγω των τηλεφωνικών υποκλοπών του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
Παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του Διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα.
Έφυγε από τη ζωή ο αστροφυσικός επιστήμονας Διονύσης Σιμόπουλος.
Απόπλους από το λιμάνι της Μεσίνα του
Τουρκικού Γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίντ
Χαν» κινήθηκε ανοιχτά της Αττάλειας.
Επίθεση αγνώστων σε στρατιωτική βάση της
Κριμαίας.
Αλιευτικό που μετέφερε παράνομους μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά της Ρόδου από
τους 80 μετανάστες διασώθηκαν 29 οι υπόλοιποι αγνοούνται.
Καταιγίδες έπληξαν Γαλλία – Ιταλία με 13 νεκρούς και τεράστιες υλικές ζημιές.
Χάκερ κτύπησαν τον ΔΕΣΦΑ.
Δύο πολύνεκρα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα
στην Τουρκία είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο
36 ατόμων και τον τραυματισμό 60 ατόμων.
Από κεραυνό κτυπήθηκε ορειβατική ομάδα
στο όρος Φαλακρό της Δράμας υπάρχει ένας
νεκρός και ένας βαριά τραυματίας.
Στην Ντόχα του Κατάρ για επίσημη επίσκεψη
βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου θα έχει συνομιλίες με τον Εμίρη
Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θαν για τα ενεργειακά.
Μετά από 12 χρόνια μνημονίων η Ελλάδα
βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία.
Πέντε χρυσά και ένα αργυρό ήταν τα μετάλλια που πήραν οι Έλληνες αθλητές στους
26ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες που έγιναν
στο Μόναχο.
Στην βουλή συζήτηση για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων του Νίκου Ανδρουλάκη.
Πάνω από χίλιοι οι νεκροί και τεράστιες οι υλικές ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες
στο Πακιστάν από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα.
Ανεβλήθη η εκτόξευση του Άρτεμις για τη
Σελήνη.
Τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί στην Τρίπολη
της Λιβύης μεταξύ των αντιμαχόμενων παρατάξεων.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ
Γκορμπατσόφ.
Σεισμικές δονήσεις 5,2 – 4,7 – 4,5 σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου.
Δεν αναφέρθηκαν θύματα και ζημιές.
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Μέρος 3ον

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και πρώην Προέδρου του Σωματείου
Από 16-3-1994 έως 27-3-2012

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΙΩΡΟΦΟ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ 1ο ΚΑΙ 2ο ΟΡΟΦΟ
Οι Αγώνες μας δεν σταμάτησαν με την παραχώρηση
των εκθεσιακών χώρων στο Υπόγειο-Ισόγειο και Ημιώροφο που λειτουργούσε το Μουσείο γιατί αποδείχτηκαν
πάρα πολύ μικροί για να εκτεθούν τα χιλιάδες Εκθέματα που είχαμε συγκεντρώσει και εξακολουθούσαμε
να συγκεντρώνουμε.
Γι’ αυτό ζητήσαμε να επεκταθεί το Μουσείο στον
1ο και 2ο όροφο.
Το αίτημα έγινε δεκτό χωρίς εμπόδια και αντιρρήσεις από τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο
Παπαθανάση, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Σπανάκη αλλά και από τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ κ. Σίμο Σιμόπουλο. Φανατικό φίλο της Ιστορίας των ΣΑΠ-ΕΗΣΗΣΑΠ, ο οποίος ως Φοιτητής είχε κάνει την Πρακτική
του Άσκηση στο Μηχανουργείο της Εταιρίας μας
Πριν από την έναρξη των Εργασιών υπήρξαν κάποια
εμπόδια που καθυστερούσαν την Έναρξη των Εργασιών.
Η επίσκεψη όμως στο Μουσείο του τότε Πρόεδρου
της Βουλής κ.Δημήτριου Σιούφα με Αντιπροσωπεία
Βουλευτών από Κόμματα της Βουλής, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια, να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν τα Έργα της Επέκτασης
και να μας παραχωρηθούν οι νέοι Εκθεσιακοί χώροι.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 808/18.4.2011
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου με τα θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα Μέλη, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σήμερα 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία
της Εταιρίας, Αθηνάς 67, 7ος όροφος.
Παρόντα Μέλη (Απαρτία) :
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ-ΔΙΒΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
Μέλος Δ. Σ
ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος Δ. Σ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Δ. Σ
ΚΑΜΑΡΠΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος Δ. Σ
ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος Δ. Σ
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Μέλος Δ. Σ
Εκπρόσωπος
Εργαζομένων
Μέλος Δ. Σ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εκπρόσωπος
Εργαζομένων
Μέλος Δ.Σ.
Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ο κ. Νικόλαος
Σοφιανός σύμφωνα με την με αρ. 802/4/28-12-10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 808/18-4-2011
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική παραχώρηση του ειδικά
διαμορφωμένου χώρου που κατασκευάστηκε προς το
σκοπό επέκτασης του «Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων», σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια εκτέλεσης

για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι γιατί τίποτα
δεν χαρίζεται όλα κατακτώνται και προστατεύονται με ενότητα και αγώνες
του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Μουσείου», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν 3920/3.3.2011 (ΦΕΚ 33, Τεύχος Α), που αφορά στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας
Αττικής, προκειμένου να εξυπηρετήσει το υπέρτατο
δημόσιο συμφέρον που συνίσταται στην αποδοτικότερη
λειτουργία των συγκοινωνιακών φορέων προς όφελος
του επιβατικού κοινού και της εθνικής οικονομίας.
2. Το συνδυασμό των εν λόγω διατάξεων με την
παραγ.6 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 που ορίζει ότι
όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού μετασχηματισμού (4.3.2011) θεωρούνται
ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας.
3. Την μη έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
που πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα με την περίπτωση δ της
παραγ.6 του Άρθρου 1 του Ν 3920/2011 και με την υπογραφή της οποίας πραγματοποιείται η μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων της ΑΕ ΗΣΑΠ στη νέα εταιρεία.
4. Την υπηρεσιακή ανάγκη για «παραχώρηση για
χρήση» στο Νομικό Πρόσωπο «Μουσείο Ηλεκτρικού
Σιδηροδρόμου» του ήδη ολοκληρωμένου και ειδικά
διαμορφωμένου χώρου για τις ανάγκες του Μουσείου
που αποτελεί τμήμα του Ακινήτου του Μεγάρου Σταθμού Πειραιά, κυριότητας της ΑΕ ΗΣΑΠ.
5. Την υπ. αριθμ . 568/30.5.2002 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου και τις κατά το παρελθόν αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων της ΑΕ ΗΣΑΠ (Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Διεύθυνσης, Διευθύνων Σύμβουλος) με τις οποίες εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν χρηματικά ποσά που αφορούσαν σε μελέτες, εργασίες
διαμόρφωσης, αγορά εξοπλισμού κλπ.
6. Την πανθομολογούμενη προσφορά της έως σήμερα λειτουργίας του Μουσείου, που οφείλεται στην
εθελοντική και ακούραστη προσφορά των ιδρυτών του,
Λειτουργία που ταυτόχρονα σαν ένα είδος χρονομηχανής μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή αφήνοντας
πινελιές νοσταλγίας στην μνήμη των παλαιότερων και
αποτελεί μάθημα για τους νεότερους καθώς φανερώνει
τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη της Αθήνας και του Πειραιά.
7. Την πεποίθηση που διέπει όλα τα μέλη του Δ. Σ.
ότι στο χρόνο που έρχεται το Μουσείο των Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσει αταλάντευτα σε στόχους όπως:
Α) Διάδοση της αγάπης για τον Σιδηρόδρομο και
προβολή του σαν μέσο μεταφοράς.
Β) Μελέτη της Σιδηροδρομικής Ιστορίας, τήρηση
Ιστορικού Αρχείου εξέλιξης (πχ τεχνικού, Διοικητικού,
Οικονομικού κλπ).
Γ) Συνέχιση της συγκέντρωσης, ταξινόμησης και
διαφύλαξης Σιδηροδρομικού υλικού πάσης φύσεως.
Δ) Προβολή και προώθηση της σχέσης της οικολογίας και του Σιδηροδρόμου.
Ε) Οργάνωση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με το Σιδηρόδρομο.
ΣΤ) Συμπαράσταση και συνεργασία με όλους τους
φορείς που έχουν σχέση με το Σιδηρόδρομο με στόχο
την προώθηση των σκοπών του Μουσείου.
Ομόφωνα αποφασίζει
Τη συμπληρωματική παραχώρηση του ειδικά διαμορφωμένου χώρου που κατασκευάστηκε προς το
σκοπό επέκτασης του «Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων», σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια εκτέλεσης
του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Μουσείου», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτού.
Η χρήση του χώρου αυτού, ως ενιαίο σύνολο του
«Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων», διέπεται από
τους όρους και τις προϋποθέσεις του από 25/6/2002

Ιδιωτικού Συμφωνητικού, μεταξύ των ΗΣΑΠ Α.Ε. και
τον «Σύλλογο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ».
Παράλληλα θα προταθεί στην επόμενη Διοίκηση η
συνέχιση της κάλυψης τμήματος των Λειτουργικών
Δαπανών του Μουσείου, στα πλαίσια των ορίων που
τίθενται από τους κατά περίπτωση προϋπολογισμούς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ I.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Το παρόν αντίγραφο αποτελεί πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής του νέου χώρου (επέκτασης)
του Μουσείου και γίνεται αποδεκτό το σύνολο του περιεχομένου του από το Δ.Σ. του «Μουσείου Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων» και από το Δ.Σ. του «Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ».
Πειραιάς 28 Απριλίου 2011
Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Σήμερα και 11 χρόνια μετά την Επέκταση του Μουσείου στον 1ο και στον 2ο Όροφο, διαπιστώνουμε ότι
χρειάζεται και άλλη Επέκταση για να εκτεθούν και
άλλα Ιστορικά Εκθέματα που έχουμε διασώσει και βρίσκονται στις Αποθήκες και στα Εργαστήρια, αλλά και
εκείνα που βρίσκονται στοιβαγμένα μέσα σε Ντουλάπες, Βιβλιοθήκες και Σχεδιοθήκες (Έγγραφα, Σχέδια,
Βιβλία, Φωτογραφίες, Υπηρεσιακές Στολές κ.α.).
Γι’ αυτό ΖΗΤΆΜΕ οι χώροι που βρίσκονται στον
Ημιώροφο του Μεγάρου, χώροι που είχαν επιλεγεί και
είχαν συμφωνηθεί με τον κ. Παπαθανάση όταν τους
είχε επισκεφτεί να παραχωρηθούν στο Μουσείο.
(Είχαν τοποθετηθεί και σχετικά ταμπελάκια στις
πόρτες που έγραφαν ότι οι χώροι αυτοί ανήκουν στους
ΗΣΑΠ, στο Μουσείο).Τους είχαμε καθαρίσει από δομικά υλικά, σπασμένα τζάμια, σπασμένες καρέκλες,,
σπασμένα φωτιστικά και δεκάδες σακούλες σκουπιδιών.
Είχαμε αλλάξει πολλά τζάμια που ήταν σπασμένα
και είχαμε επισκευάσει τα παράθυρα που έμεναν ανοιχτά και αντί να ξεκινήσουν οι εργασίες επέκτασης.
Κατά παράδοξο και περίεργο τρόπο όταν ξαναβρέθηκε στην Διοίκηση των ΗΣΑΠ ο κ. Κώστας Βασιλειάδης, πέταξαν τα ταμπελάκια και οι χώροι ενοικιάστηκαν αιφνιδιαστικά στο Αναψυκτήριο «Γρηγόρη» για
να τους κάνει Αποθήκη, αγνοώντας το έγγραφο αίτημά
μας.
Τι αναφέρει το Έγγραφο του Σωματείου που είχαμε κοινοποιήσει στον κ. Βασιλειάδη και δεν απαντήθηκε ποτέ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1052
Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2011
Προς
Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Σταθερών Συγκοινωνιών
(ΗΣΑΠ – ΑΜΕΛ – ΤΡΑΜ) ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη
Αθηνάς 67, Αθήνα
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς μας σε
σχέση με την παραχώρηση του εναπομείναντος και
αχρησιμοποίητου χώρου του 1ου ορόφου του Μεγάρου
Πειραιά στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
α) Η αποπεράτωση των συμπληρωματικών έργων
στο Μουσείο βρίσκεται στο τέλος και τα Εγκαίνια του

προσδιορίζονται για τις αρχές του νέου χρόνου.
β) Με την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών έργων διαπιστώθηκε η ανάγκη παραχώρησης και του
υπόλοιπου χώρου (συνέχεια του Μουσείου) στον 1ο
όροφο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Μουσείου.
Ο χώρος αυτός δεν είχε κριθεί τότε απαραίτητος,
είχε διαχωριστεί από το Μουσείο με πρόχειρο διαχωριστικό και παραμένει αναξιοποίητος. Να ληφθεί
υπόψη ότι αφ’ ενός μεν για την αξιοποίηση του προς
εκμετάλλευση χρειάζεται μεγάλη δαπάνη και αφ’ ετέρου στο σημείο που βρίσκεται και η δυσκολία προσβάσεως σ’ αυτόν καθιστά αδύνατη την οποιαδήποτε
μορφή εκμετάλλευσης.
γ) Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ θα διαμορφώσει το χώρο αυτό με δικές του δαπάνες και φυσικά
με την έγκριση των τεχνικών υπηρεσιών σας.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως το
Δ.Σ. της Εταιρίας προχωρήσει στη λήψη σχετικής απόφασης για παραχώρηση του χώρου. Για έκδοση συμπληρωματικής παραχώρησης με βάση το από 25-62002 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου και την
808/18-4-2011 συμπληρωματική παραχώρηση χώρου.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Μανώλης Φωτόπουλος
Ευθύμης Ρουσιάς

ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟ 2022
Εάν το πιο πάνω αίτημά μας δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτό, γιατί οι χώροι είναι δεσμευμένοι από το
Αναψυκτήριο «ΓΡΗΓΟΡΗ».
Τότε θα ζητήσουμε να μας παραχωρηθούν οι Χώροι
των «άδειων Γραφείων του 1ου και 2ου Ορόφου, οι
οποίοι βρίσκονται επάνω από την ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΟΜΟΝΟΙΑ».
Θα υποβάλλουμε το σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των
«ΣΤΑ.ΣΥ» και στα Υπουργεία Πολιτισμού και Μεταφορών και ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ.
Γιατί το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
που βρίσκεται και λειτουργεί καθημερινά από το έτος
2005 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙ και συγκαταλέγεται στα καλύτερα θεματικά Μουσεία της Νεώτερης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού προβάλλει
με τον καλύτερο τρόπο την Πλούσια και Μοναδική
Ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και αυτό αποδεικνύεται από την επισκεψιμότητα που έχει από τους εκατοντάδες επισκέπτες, από
Συλλόγους και Σχολεία, αλλά και από την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας μας, τις προβολές στις Τηλεοράσεις και τα Δημοσιεύματα στις Εφημερίδες.
Και θα γίνει ακόμα περισσότερο γνωστό με την λειτουργία του ΜΕΤΡΟ στον Πειραιά.
Γι’ αυτό το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ θέλει στήριξη και βοήθεια, όχι μόνο από την Διοίκηση της Εταιρίας και από
τα Υπουργεία Πολιτισμού, Μεταφορών, αλλά και από
τον Δήμο και την Περιφέρεια Πειραιά.
Όπως και από τα Σωματεία των Εργαζομένων στον
Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο τους αυριανούς αντικαταστάτες μας και συνεχιστές της λειτουργίας του Μουσείου
όταν και αυτοί γίνουν Συνταξιούχοι.
ΓΙΑΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ 153 ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣΗΣΑΠ ΔΕΝ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΕΚΤΟΠΙΖΕΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΤΑ 102 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.
Πειραιάς 11 Ιανουαρίου 2022
συνεχίζεται
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ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Από την Εκδήλωση των Σωματείων Συνταξιούχων και Εργαζομένων στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας (Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη)
για τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Εργαζομένων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ

20 Ιουλίου 1920 - 20 Ιουλίου 2022

Δ

όξα και τιμή σε αυτούς που ίδρυσαν και λειτούργησαν το Σωματείο των Εργαζομένων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους, ένα από τα πιο Ιστορικά
και δυναμικά Σωματεία στην Ελλάδα, για να υπερασπιστούν σε συνθήκες
πάρα πολύ δύσκολες τους Εργαζόμενους και τα αιτήματά τους.
Εργασιακά, Ασφαλιστικά, Σύνταξης, Υγείας και Μισθολογικά.
Η Διοίκηση του Μουσείου με σεβασμό για την προσφορά τους αυτή, έχει δημιουργήσει στον Ημιώροφο του Μουσείου ένα χώρο (Αίθουσα Γιάννη Παπαδημητρίου), αφιερωμένο στο Συνδικαλιστικό Κίνημα των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, από τις 20 Ιουλίου 1920 έως τις 20 Απριλίου 1967, με εκθέσεις φωτογραφιών
και Ιστορικών εγγράφων.
Αυτά που λείπουν και ζητάμε είναι:
Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν οι Συνδικαλιστές της εποχής εκείνης ποια
ειδικότητα είχαν όταν εργαζόντουσαν στην Εταιρία. Οι Υπηρεσιακοί Φάκελοι για
όσους έχουν εργαστεί στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ υπάρχουν και έχουν αρχειοθετηθεί
από τον Συνάδελφο Σπύρο Βασιλάκη και τους Συνεργάτες του, όταν ήταν Προϊστάμενος στο Τμήμα Προσωπικού και από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε τα στοιχεία που ζητάμε.
Ποιος όμως θα δώσει την εντολή;
Το αίτημα αυτό το είχαμε θέσει υπόψιν στον πρώην Διευθύνοντα Συμβούλο
κ. Χαιρέτα στα Γραφεία του Σωματείου όταν χαμογελώντας μας είχε πει ότι θα
κάνει έξωση στο Μουσείο από τους χώρους που βρίσκεται και λειτουργεί.
Του είχαμε δώσει και σε φωτοτυπίες ένα Καταστατικό του Σωματείου έκδοσης 20 Ιουλίου 1920 και ένα Καταστατικό του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ έκδοσης 11 Νοεμβρίου 1932 όπου στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει και μία γυναίκα η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε εάν η γυναίκα αυτή ήταν Συνταξιούχος από
δικής της εργασία στην Εταιρία, ή χήρα Συνταξιούχου των ΕΗΣ.
Δυστυχώς απάντηση δεν πήραμε ποτέ, γιατί λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση
αυτή ο κ. Χαιρέτας παραιτήθηκε και αποχώρησε από την Εταιρία.
Επειδή έχουμε υπομονή και δεν απογοητευόμαστε, το αίτημά μας αυτό θα το

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΡΩΤΑΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΜ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ;
Τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση που οι διορισμένες από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις Διοικήσεις
των ΣΤΑ.ΣΥ με την ανοχή και αδιαφορία τους κατάντησαν τον ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ;
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ
Τον άμεσο καθαρισμό όλων των Βαγονιών, των Σταθμών και των εγκαταστάσεων του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ
Να ληφθούν:
Αξιόπιστα μέτρα φύλαξης των εγκαταστάσεων και των βαγονιών από
τη μάστιγα των Γκραφιτάδων όπως αυτά του ΜΕΤΡΟ και των ΤΡΑΜ.
Διαφορετικά οι «Περαστικοί» της οδού Αθηνάς 67, εάν συνεχίσουν
να αδιαφορούν δεν θα ξέρουν από ποια πόρτα να φύγουν, όποια στήριξη
και προστασία και εάν έχουν.
Θα έχουν την τύχη του Σπυράκου.
Δεν απειλούμε, προειδοποιούμε. Γιατί ο «Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος»
είναι η Ιστορία μας, το σπίτι μας, η ζωή μας και δεν θα επιτρέψουμε σε
κανένα να τον απαξιώνει και να τον διασύρει στο επιβατικό κοινό Έλληνες
και Ξένους που καθημερινά εξυπηρετεί στα 153 χρόνια της Ιστορίας του.
ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ;
Πειραιάς
Ιούνιος 2022

επαναφέρουμε στον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κοτταρά που τον περιμένουμε
στο Μουσείο για να τον ξεναγήσουμε.
Τώρα κάποιοι Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες όταν διαβάσουν το άρθρο αυτό
δικαιολογημένα ίσως να μας πούνε.
Γιατί δυστυχώς το ακούμε συχνά. «Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχουν στους
Ιστορικούς χώρους των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων «αυτιά» για να σας ακούσουν
και να ενδιαφέρονται για την Ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και το τι έκαναν οι παλαιοί Συνδικαλιστές και οι Αγώνες των Εργαζομένων;»
Αυτά που τους ενδιαφέρουν είναι το πώς θα περνάνε καλά και το πώς θα εξελίσσονται και τίποτα άλλο.
Τι το γίνεται σήμερα στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο μετά τη διάλυση το «ξεδόντιασμα» της Εταιρίας το έτος 2011 με τον Νόμο 3920/2011 από τον Ρέππα και
την παρέα του και την ταλαιπωρία των Συναδέλφων που είχαν μεταταγεί σε άλλες
εργασίες ως πλεονάζων προσωπικό είναι γνωστά.
Όμως η Ιστορία μας και αυτά που παραλάβαμε από τους παλαιότερους δεν
διαγράφονται, δεν απεμπολούνται και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα απαξιώσει να τα διαλύσει.
Εάν δεν είχαμε υπομονή, θέληση, δύναμη και κουράγιο γι’ αυτά που κάνουμε
εδώ και 27 χρόνια και την στήριξη την δική σας θα υπήρχε Μουσείο;
Θα μίλαγε κανείς για την Ιστορία του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου για το Συνδικαλιστικό Κίνημα του χώρου;
Εμείς πιστεύουμε κανείς, γι’ αυτό αισθανόμαστε δικαιωμένοι και υπερήφανοι
γι’ αυτό που καθημερινά κάνουμε.
Όσον αφορά τώρα την ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σας καλούμε
να την επισκεφτείτε, για να δείτε και για να ενημερωθείτε, για τους Αγώνες που
έκαναν οι παλαιότεροι από εμάς Συνδικαλιστές.
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου Πρόεδρος του Σωματείου που είχε καταδικαστεί
σε θάνατο.
Ο Σπύρος Κόττας Πρόεδρος του Σωματείου που είχε εξοριστεί στην Ικαρία
για τις επιστολές που έστελνε στη Διοίκηση του Σωματείου.

Ο Θεόδωρος Μάγγος που πέθανε από την πείνα εξόριστος στην Ακροναυπλία.
Ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος που είχε εξοριστεί στην Λέρο.
Για τον Πέτρο Ψαρόγιαννη και τον Τάκη Τασούλη που είχαν φυλακιστεί στα
κάτεργα της Μπουμπουλίνας, τον Γιώργο Πανόπουλο, τον Δημήτριο Γιαχνή, τον
Δημήτρη Γεωργακόπουλο, τον Μανώλη Κουκλινό και άλλους.
Για τις εκτελέσεις στην Καισαριανή από τους Γερμανούς του Βοηθού Τεχνίτη
Τάσιου Μάστορα και του Εισπράκτορα Πέτρου Σαλπέα.
Για τις δεκάδες των Συναδέλφων που είχαν απολυθεί από την Εταιρία, είχαν
χάσει τη δουλειά τους γιατί είχαν κριθεί ως μη Νομιμόφρονες από τα ανδρείκελα, τους υπάνθρωπους των Επιτροπών Νομιμοφροσύνης Προσωπικού ΕΗΣ.
Για τα Πιστοποιητικά Κοινωνικών Φρονημάτων Ποινικού Μητρώου που ήταν
απαραίτητα για τις προσλήψεις στην Εταιρία.
Για τους Αγώνες για Μονιμοποίηση των Εργαζομένων στα Πράσινα Λεωφορεία.
Για τα Δελτία Τροφίμων, για τα Συσσίτια στο Εργοστάσιο.
Για το Αρχείο και τα χρήματα που είχε κατασχέσει η Ασφάλεια από το Σωματείο Προσωπικού ΕΗΣ την εποχή της Χούντας.
Για τους γραφικούς και αμετανόητους υποστηριχτές της Χούντας που με
τις Υπηρεσιακές τους Στολές συμμετείχαν στις παρελάσεις και στις εκδηλώσεις
που έκανε η Χούντα.
Και άλλα πολλά που θα ξυπνήσουν μνήμες και θα σας εντυπωσιάσουν
Ραντεβού τον Νοέμβρη στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα
και έξω από τους χώρους του Μουσείου για να τιμήσουμε τα 122 χρόνια ζωής
του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και τους Αγώνες των Εργαζομένων των ΕΗΣ κατά των Γερμανοϊταλών κατακτητών από τη
Διοίκηση του Μουσείου και τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ.
Η Διοίκηση

Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ 153 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜ
Επειδή έχω συνηθίσει να λέω και να γράφω
αυτά που πιστεύω και αυτά που κατά την δική μου
άποψη θεωρώ σωστά.
Δεν σας κρύβω ότι μόλις επήρα στα χέρια μου
το ΛΕΥΚΩΜΑ εξοργίστηκα.
Όχι για τα όσα γράφει και περιγράφει ο φίλος
μου Γιώργος Νάθενας.
Αλλά για τους Προλόγους και τις φωτογραφίες
αυτών που τα προλογίζουν.
Του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Νίκου Χαιρέτα
και του Προέδρου του Δ.Σ. των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Χαράλαμπου Δαμάσκου.
Δύο ανθρώπων περαστικών από την Εταιρία,
χωρίς καμία προσφορά, που βρήκαν την ευκαιρία
να αυτοδιαφημιστούν σε ένα Ιστορικό Βιβλίο, κίνηση
που κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να γίνει.
Και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν γνωρίζουν και δεν
φρόντισαν να μάθουν σε ποιους Ιστορικούς χώρους βρίσκονται, αλλά και ποια είναι η Ιστορία της
Εταιρίας που τους διόρισαν να Διοικήσουν.
Γιατί εάν είχαν φροντίσει να μάθουν θα ήταν
πιο προσεκτικοί και δεν θα ξεχνούσαν να αναφερθούν στους Απόμαχους, στους Συνταξιούχους και
την προσφορά τους, οι οποίοι κάτω από αντίξοες
συνθήκες, Πόλεμος, Δικτατορίες, Εμφύλιο, Κατοχή, Πείνα και Δυστυχία, κράτησαν ζωντανή την

Εταιρία.
Για να μάθουν λοιπόν σε ποιους Ιστορικούς χώρους βρίσκονται, δημοσιεύω τον Πρόλογο του Στρατή
Ανδρεάδη, του σκληρού Εργοδότη, στο Ιστορικό Λεύκωμα για τα 100 χρόνια ζωής της Εταιρίας, ΣΑΠ-ΕΗΣ
που το δημοσίευσε χωρίς να βάλει τις φωτογραφίες,
την δική του και του Αλέξανδρου Βλάγκαλη.
Το Λεύκωμα αυτό είναι ειδικά αφιερωμένο στο
προσωπικό του σιδηροδρόμου μας: σε όλους, όσοι
– στο διάστημα της εκατονταετίας, από το 1869 –
εργάσθηκαν στον Σ.Α.Π. και στους Ε.Η.Σ., και όσοι,
παλιοί ή καινούριοι, εργάζονται σήμερα στην εταιρία μας. Στη διαδοχή αυτή των γενεών του προσωπικού μας, αλυσίδα ολόκληρη ανθρώπων που
εμόχθησαν και εδημιούργησαν, η κοινή προσπάθεια και ο κοινός σκοπός, η καθημερινή αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσχερειών, η λύση τους
και το ξεπέρασμά τους και – τελικά – η σύνθεση
μιας πορείας ανοδικής, μιας αδιάλειπτης προόδου,
έχει συγκροτήσει μια ψυχική κοινότητα με μεγάλο
ιστορικό βάθος. Μια κοινότητα, όπου «Εκείνοι που
έφυγαν», εκείνοι που αποχώρησαν, αυτοί που μένουν και αυτοί που έρχονται είναι παρόντες στην
ενότητα του έργου, στην αγάπη τους γι’ αυτό, στην
επιθυμία τους να το συνεχίσουν. Ευλαβικό αφιέρωμα ευγνωμοσύνης και τιμής στη μνήμη όλων

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
Εκείνων που έφυγαν – αυτών που αποτελούν τις
προηγούμενες γενιές του προσωπικού μας-, αφιέρωμα αναγνωρίσεως και βαθιάς εκτιμήσεως στους
απομάχους μας, αφιέρωμα θερμής αγάπης στο σημερινό προσωπικό μας – εργατικό, εργατοτεχνικό,
υπαλληλικό – το Λεύκωμα αυτό εκφράζει, επίσης,
την υπερηφάνεια της Διοικήσεως της εταιρίας, γιατί της έλαχε η τιμή να είναι εντολοδόχος μιας τέτοιας αποστολής και να περιστοιχίζεται από τόσο
άξιους συνεργάτες. Εκφράζει, ακόμη, την αισιοδοξία της για την επέκταση του λαμπρού έργου της
εταιρίας, επιτεύγματος μακροχρόνιας συλλογικής
προσπάθειας, και την υπόσχεσή της να συνεχίση,
με μεγαλύτερο ζήλο, την προσπάθεια αυτή.
Δεκέμβριος 1970
ΣΤΡΑΤΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Υστερόγραφο:
Ο κ. Χαιρέτας παραιτήθηκε και αποχώρησε από
την Εταιρία, προλόγισε όμως το ΛΕΥΚΩΜΑ και αυτό που θα μείνει θα είναι η φωτογραφία του και
αυτά που γράφει και θα τα συμπεριλάβει στο Βιογραφικό του. Το ίδιο ισχύει και για τον κ. Δαμάσκο.
Τα όποια συμπεράσματα δικά σας.

