
Η
αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας,
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, μπροστά στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα, μετά

από εννέα χρόνια μνημονίων, δύο χρόνια υγειονομικής
κρίσης και τελευταία με την ενεργειακή κρίση που έχει
ανεβάσει στα ύψη τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι απα-
ραίτητα για την επιβίωσή μας, είναι απαράδεκτη και κα-
ταδικαστέα από τις σχεδόν δύο χιλιάδες οικογένειες του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καθώς απαξίωσαν να εν-
διαφερθούν και να δώσουν μία απάντηση, έστω και αρ-
νητική για να αιτιολογήσουν την αδιαφορία τους για τα
αιτήματά μας στα ερωτήματα που τους θέσαμε με το Ψή-
φισμα της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας που
έγινε στις 26 Μαΐου 2022.

Το Ψήφισμά μας αυτό
εστάλη στον Πρωθυπουργό
της χώρας, στον Αρχηγό της
Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης, στους Αρχηγούς όλων
των κομμάτων που εκπροσω-
πούνται στη Βουλή, στους αρ-
μόδιους Υπουργούς, σε Βου-
λευτές καθώς και σε πολλούς
υπηρεσιακούς παράγοντες.
Όμως βασίλευσε από άκρο σε
άκρο η σιωπή από όλους και
αυτό μας πειράζει και μας
εξαγριώνει πολύ γιατί δείχνει
ότι για την πολιτεία δεν υπάρ-
χουμε καθώς αργεί όπως
φαίνεται η ημέρα της κάλπης
που τότε θα έχουμε έργο και
λόγο. Έτσι δυστυχώς δεν πή-
ραμε καμία απάντηση και αυ-

τό είναι σημάδι ότι το πολιτικό σύστημα χωλαίνει στην
πατρίδα μας, γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε αυτή η
απαξίωση της πολιτείας προς τον πολίτη. 

Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριοι της Αντιπολίτευσης
όπως καλά γνωρίζετε οι συνταξιούχοι πλήρωσαν την οι-
κονομική κρίση με τα αλλεπάλληλα μνημόνια που τους
επιβάλατε και τώρα με την ενεργειακή κρίση, τους τα πή-
ρατε όλα, μόνο την ψυχή δεν τους πήρατε γιατί για αυτήν
αποφασίζουν άλλοι. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουν
τίποτα άλλο να δώσουν και μην προγραμματίζετε άλλες
αλχημείες με τις λεγόμενες αυξήσεις τη στιγμή που ο πλη-
θωρισμός έχει κατά πολύ περάσει το 20% εσείς προγραμ-
ματίζετε μία αύξηση στο 7% και αυτή αναβάλλεται και με-
τατίθεται από μήνα σε μήνα καθώς και με την κοροϊδία

της κατάργησης της Ειδικής
Εισφοράς Αλληλεγγύης. 

Είναι η ώρα να αντιλη-
φθούν οι κρατούντες ότι δεν
έχουμε πλέον τίποτα να χά-

σουμε. Θα πρέπει επιτέλους
να αντιληφθούν ότι έχει ξε-
χειλίσει το ποτήρι της οργής
μας και της αγανάκτησής μας
και είναι καιρός πλέον να εμ-
πεδώσουν οι πολιτικοί άρχον-
τες της χώρας ότι οι συνταξι-
ούχοι είναι ενεργοί πολίτες οι
οποίοι έχουν σκέψη, άποψη,
κρίση και μνήμη. Θα μας
βρείτε απέναντι όταν έρθει η
ώρα γιατί μας τα πήρατε όλα
και δεν μας αφήσατε εναλλα-
κτικές επιλογές.

Η Διοίκηση

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

ΣιδηρόδρομοςΣιδηρόδρομος
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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Αγαπητοί συνάδελφοι – Φίλες και Φίλοι,

Σε περιόδους κρίσης, ωσάν κι αυτές που διανύουμε
σήμερα και που, αισίως περνάν τη δωδεκαετία και

που είναι κρίση οικονομική με τα αλλεπάλληλα μνη-
μόνια που μας επέβαλαν, κρίση υγειονομική με τα
εκατομμύρια ασθενών και τις χιλιάδες των θανάτων
καθώς και με την τελευταία κρίση την ενεργειακή και
των συνεχών ανατιμήσεων όλων των αγαθών που εί-
ναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου, συ-
νηθίζουμε να στρέφουμε τα βλέμματά μας πίσω στο
παρελθόν, για να κάνουμε τις αναγκαίες συγκρίσεις. 

Και επειδή, πριν από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των
12 τελευταίων ετών, προηγήθηκαν περίοδοι ικα-

νής ευμάρειας για την πλειοψηφία του Ελληνικού
Λαού, αυτή η στροφή του βλέμματος προς τα οπίσω,
στα δώδεκα, στα είκοσι χρόνια πίσω, δημιουργεί στον
άνθρωπο συναισθήματα άγχους, μελαγχολίας, έως
και κατάθλιψης.

Κατά τη δωδεκαετία αυτών των κρίσεων, ζήσαμε
πολλές και επώδυνες ανατροπές. Στην προσωπι-

κή ζωή, στην οικογενειακή κατάσταση, στην κοινω-
νική πραγματικότητα. Στο επίπεδο ζωής, στις σχέσεις
και συναναστροφές, στην καθημερινή μας διαβίωση.
Σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτές που βιώσαμε σαν
κοινωνία τα τελευταία δώδεκα χρόνια, γίνεται φανερή
η πρόθεση και η διάθεση των διανοουμένων πρώτα
και της κοινής γνώμης ύστερα, να ανατρέχουν στο
παρελθόν για να βρουν τις απαντήσεις στα πιεστικά
ερωτήματα και λύσεις στα σοβαρά κοινωνικά και πο-
λιτικά προβλήματα. 

Όμως στα χρόνια και τις περιόδους των κρίσεων,
που η αμηχανία κυριαρχεί στο νοητικό μας κόσμο

και η δυσφορία ισοπεδώνει τον συναισθηματικό, το
εθνικό πνευματικό απόθεμα έχει την ικανότητα να
συλλάβει τα νοήματα, να ανακαλύψει τις κρυμμένες
αλήθειες και την τόλμη να τις επιβάλλει. 

Οπολιτικός και ο πνευματικός μας κόσμος, μπορεί
να απαλλαγεί από πρότερες θέσεις, να απαγκι-

στρωθεί από παλαιότερες απόψεις, να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να επιχειρήσει την ανα-
γκαία υπέρβαση, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε,
πως κάποτε θα απαλλαγούμε από τα δεσμά της κρί-
ση. 

Και εν τέλει, ο πολιτικός και πνευματικός κόσμος,
θα καταλήξει στη «χρυσή τομή» της προσφοράς

παρηγοριάς στον κόσμο που δεινοπαθεί ή θα επιλέξει
να του παρουσιάσει ωμή την αλήθεια και απτή την
πραγματικότητα, γιατί την πιστεύει και τη θεωρεί ως
τη μόνη θεραπεία της βαριάς νόσου; 

Για εμάς οδηγός μας θα πρέπει να είναι ο στίχος
του Πολέμη που λέει «Μη φοβηθείς αυτόν που

στήριξε την Ελπίδα επάνω στην Αλήθεια. Τον είδα στη
ζωή να μάχεται μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Η Διοίκηση

   Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Χρειάζεται 
θάρρος και υπομονή

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1904 – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

από�τότε�που�ο�ατμοκίνητος�αστικός�σιδηρόδρομος�έγινε

ηλεκτροκίνητος

από�τότε�που�ο�ΣΑΠ�έγινε�ΕΗΣ�–�ΗΣΑΠ�–�ΣΤΑ.ΣΥ�και�είναι

πάντα�στη�διάθεση�και�εξυπηρέτηση�των�πολιτών.
περισσότερα στη σελίδα 6

Προκαλεί η αδιαφορία της πολιτείας με την οποία αντιμετωπίζει τα
συσσωρευμένα προβλήματα των συνταξιούχων

Με το φύλλο 163 της
εφημερίδας μας ο «Ηλε-
κτρικός» που σήμερα πή-
ρατε, συμπληρώνονται εί-
κοσι οκτώ χρόνια συνε-
χούς παρουσίας και ενη-
μέρωσης

περισσότερα στη σελίδα 7

28 χρόνια 
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»

Το ΜΕΤΡΟ επεκτείνεται

περισσότερα στη σελίδα 8

28 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ
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ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

AP. ΦYΛΛOY 163

TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ�ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ�ΗΣΑΠ

Έδρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185-31, 

Γραφεία: Πλατεία Λουδοβίκου 1

Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά 1ος όροφος. 

Τηλέφωνα: 210-5228.664, 210-5233.865, 210-4190.755,

210-4221.488 email: info@ssisap.gr

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH�EΠITPOΠH

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΠΑΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

NOMIKOΣ�ΣYMBOYΛOΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

TEXNIKH�EΠIMEΛEIA

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

• Φλωράτος Παύλος 20 Ευρώ
• Ψαρρή Κωνσταντίνα 30 Ευρώ
• Γκολφινόπουλος Σταύρος 30 Ευρώ
• Παπαντωνοπούλου Δήμητρα 15 Ευρώ
• Μανωλάκης Αντώνιος 20 Ευρώ
• Καλογεροπούλου Σωτηρία 30 Ευρώ
• Κράκαρη Ζωή 50 Ευρώ
• Μπαρμπάτης Νίκος 15 Ευρώ
• Μπουλουκάκη Τετιάνα 20 Ευρώ

• Κλέντος Αναστάσιος 15 Ευρώ
• Αθανασιάδης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Ζαχαρή Βασιλική 50 Ευρώ
• Προμηθευτικός Συνεταιρισμός 200 Ευρώ
• Κανελλόπουλος Ιωάννης 30 Ευρώ
• Βαμβακερής Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Δομόσογλου Γεώργιος 30 Ευρώ
• Δομόσογλου Σάββας 20 Ευρώ
• Κολύρη Δήμητρα 20 Ευρώ

Δωρεές Δωρεές 

για την Εφημερίδαγια την Εφημερίδα

• Ταυρή Ειρήνη 20 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και Δωρεές για το Σωματείο και 

την Εφημερίδατην Εφημερίδα

• Φετάνη Άννα 20 Ευρώ
• Γεωργιάδης Γιάννης 40 Ευρώ

Φτωχότερη έγινε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Φτωχότερη έγινε από τις 25 Οκτωβρίου 2022 η Ανωτάτη Γε-
νική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας γιατί το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου Κοσμάς Παναγιωτίδης μας εγκατέλειψε
για πάντα παίρνοντας τον δρόμο προς την αιωνιότητα.

Το άγγελμα του θανάτου του αγαπητού φίλου και συνεργάτου
Κοσμά Παναγιωτίδη μας συνετάραξε και μας προβλημάτισε
όλους το γεγονός ότι ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια δεν είναι
πλέον κοντά μας, στερώντας την παρουσία του και τη μακροχρό-
νια προσφορά τους προς το Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋ-
παλλήλων Εταιρειών Πετρελαίων και Υγραερίων που από τη
θέση του Προέδρου προσέφερε τις άοκνες υπηρεσίες του καθώς
και την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. της οποίας υπήρξε μέλος του Δ.Σ. από την
ίδρυσή της. Ο Κοσμάς Παναγιωτίδης ήταν ένας άνθρωπος που
δούλεψε σκληρά στη ζωή του προσπαθώντας να ξεπεράσει και
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε σε όλον του τον βίο.
Όμως παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε καταξιώθηκε στον
εργασιακό του χώρο και στην κοινωνία όπου ζούσε. Αγωνίστηκε
με πάθος για όλους τους συναδέλφους του. Υπήρξε για πολλά
χρόνια Πρόεδρος του Σωματείου του αλλά και μέλος του Δ.Σ. της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από την ίδρυσή της . Ήταν μπροστάρης σε όλα τα προ-

βλήματα που αντιμετώπιζαν οι συνταξιού-
χοι, μεγάλος αγωνιστής για τα συμφέ-
ροντα των συναδέλφων του, τους οποίους άξια εκπροσωπούσε. 

Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Κοσμά υπήρξες ένας ακέραιος
χαρακτήρας, έντιμος και χωρίς σκοπιμότητες ιδιοτέλειας ή και
άλλες επιδιώξεις. Υπήρξες φωτεινό μυαλό, μέχρι και τη τελευταία
σου στιγμή, αδαμάντινος χαρακτήρας, βαθύς γνώστης των προ-
βλημάτων των συνταξιούχων του Σωματείου σου και της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Υπήρξες άριστος συνεργάτης και σπουδαίος δάσκαλος
για όλους αυτούς που κάθισαν δίπλα σου στα συνδικαλιστικά
έδρανα. Προσέφερες τόσα πολλά στον χώρο των συνταξιούχων
που δεν θα ξεχαστούν όσο και να προσπαθήσουν όσοι δεν σε
γνώριζαν και δεν συνεργάστηκαν μαζί σου. Ο Κοσμάς Παναγιω-
τίδης έφυγε για πάντα από κοντά μας περνώντας τον Αχέροντα
στο ταξίδι του για την αιωνιότητα. Μόνες του αποσκευές θα είναι
οι αναμνήσεις όλων μας, όσων μείναμε πίσω, για τις στιγμές τις
καλές ή κακές που ζήσαμε μαζί του στον αγώνα για την επιβίωση,
είτε σαν άτομα είτε σαν ένα σύνολο που προσπαθούσαν με την
προσφορά τους να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Καλό σου ταξίδι
φίλε και συνάδελφε Κοσμά. Αιωνία η μνήμη σου.      Η Διοίκηση

Αντί ΣτεφάνουΑντί Στεφάνου

Η συναδέλφισσα Αικατερίνη Δεμερούτη κατέθεσε το ποσό
των 60 ευρώ αντί στεφάνου, στη μνήμη του συζύγου της και συ-
ναδέλφου μας Ιωάννου Δεμερούτη στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η συναδέλφισσα Κωνσταντίνα Βεσκούκη-Τσιομπίκου κα-
τέθεσε το ποσό των 60 ευρώ αντί στεφάνου, στη μνήμη του πα-
τέρα της και συναδέλφου μας Χρήστου Βεσκούκη στο
Γυμνάσιο Σμίνθης.

Από την προηγούμενη Εφημερί-

δα μας μέχρι σήμερα 11 συνά-

δελφοι και συναδέλφισσες έφυ-

γαν για πάντα από κοντά μας,

υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώ-

πινη μοίρα:

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Αρχιτεχνίτης Α’ Αποκλεισμού

ετών 66 

ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:

Αρχιεργάτης Γραμμής ετών 93

ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Διεκπεραιωτής ετών 77

ΣΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 

Χήρα Γεωργίου ετών 98

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: 

Εργοδηγός Έλξης ετών 64

ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:

Ρυθμιστής Πράσινων

Λεωφορείων ετών 88

ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:

Τμηματάρχης Α’ ετών 69

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

Τεχνίτης Εργοστασίου ετών 79

ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: 

Χήρα Αντωνίου ετών 94

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ:

Σταθμάρχης Α’ ετών 72

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:

Τεχνίτης Εργοστασίου ετών 98

Στους συγγενείς τους εκφρά-

ζουμε τα ειλικρινή μας συλλυ-

πητήρια.            Η Διοίκηση

Ο συνάδελφος Αντώνης Μανωλάκης κατέθεσε στη μνήμη του συνα-
δέλφου του και φίλου του Στέλιου Σωτήρχου, το ποσό των 20 ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού κατέ-
θεσε στη μνήμη του μέλους του Συνεταιρισμού και συναδέλφου
μας Μιχαήλ Σαριδάκη που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, το ποσό
των 200 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Αφιέρωμα στον συνάδελφο και φίλο
Μιχάλη Σαριδάκη

Το μεταξύ διάστημα ζωής και θανάτου, μέ-
σα στην αιωνιότητα, είναι απειροελάχιστο,
μας λέει ο Καζαντζάκης. Μέσα σε αυτή

την ζωή, που είμαστε όλοι περαστικοί, μεγαλύ-
τερη αξία έχει τι αποτύπωμα αφήνεις, όπως
μας είπε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, και όχι
πως και πότε θα φύγεις.

Παγώσαμε στο νέο! Με συντριβή υποκλινό-
μαστε! Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας
εκπληκτικός φίλος και συνάδελφος, ο ΜΙΧΑ-
ΛΗΣ ΣΑΡΡΙΔΑΚΗΣ.

Κλαίμε γιατί φεύγουν άνθρωποι που ομορ-
φαίνουν τον κόσμο και τη ζωή.

Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Μιχάλης.
Φτιαγμένος από μια άλλη πάστα ανθρώπου. Η
αξιοπρέπεια και η αγάπη του για την οικογένεια
τον όριζε ως άνθρωπο.

Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με σπάνιο

ήθος. Η ζωή του ήταν ένας αγώνας ανθρωπιάς,
υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας. Μοναδικό πα-
ράδειγμα εργατικότητας, μάστορας, που τα χέ-
ρια του μεταμόρφωναν τα αδιάφορα σίδερα σε
σύγχρονα εργαλεία επισκευής και συντήρησης
των τρένων, για να μεταφέρουν χιλιάδες επι-
βάτες.

Βρεθήκαμε στα πρώτα νεανικά και εργασια-
κά μας χρόνια στο μηχανουργείο των ΗΣΑΠ.
Νέα παιδιά από όλες τις γωνιές της χώρας, με
διαφορετικά βιώματα και εμπειρίες, που ανα-
ζητούσαν ένα νέο φιλόδοξο ταξίδι ζωής, για
πρώτη φορά μακριά από το προστατευτικό πε-
ριβάλλον της οικογένειας, που είχαν ζήσει… 

Όλα ήταν καινούρια και πρωτόγνωρα για
όλους μας, για να γίνουν στη συνέχεια ο νέος
μας κόσμος. Διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά τό-
σο ίδιοι, μια σχέση δυνατής φιλίας και αλλη-

λεγγύης μόλις είχε αρχίσει. Ο Μιχαλάκης που
μας την «έκανε» και αυτός πριν από τρία χρό-
νια, ο Νίκος, ο Δημήτρης ο Κίμωνας, ο Κώστας,
ο Τάκης ο Βασίλης και πολλοί άλλοι γίνονται η
νέα οικογένεια μας, που τολμά το ταξίδι στο
όνειρο. Εργασία, σχολείο, γάμος, παιδιά, τρα-
πεζώματα, εκδρομές, γέλια, πειράγματα, δυ-
σκολίες, συνδικάτο, συλλογικοί αγώνες! Όλα
αυτά, βιώματα ζωής δυνάμωσαν τη φιλία μας,
σταθεροποίησαν τις σχέσεις μας.

Δεν υπάρχουν άλλα δάκρυα. Λέμε ένα σε-
μνό «γεια» στο Μιχάλη:

«Φίλε, η γυναίκα σου, η Μαρία, τα παιδιά,
Νικόλας, Χρήστος, Χρυσή και Αρετή, θα είναι
περήφανα για σένα και εμείς οι φίλοι σου, οι
συνάδελφοί σου, θα σε θυμόμαστε με αγάπη
και θα σε μνημονεύουμε σε κάθε συνάντησή
μας, για να σε κρατάμε κοντά μας!»

Aπό τον Γιώργο Γαβρίλη



ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρχιεργάτης Γραμμής
1929-2022

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2022
στην ηλικία των 93 ετών
έφυγε για πάντα από κοντά
μας ο αγαπητός συνάδελφος
και φίλος Χρήστος Βεσκού-
κης. Αγαπητέ Χρήστο είναι
γεγονός αναμφισβήτητο

πως ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του είναι μία
ύπαρξη που πονά και πεινά, υποφέρει και ταλαι-
πωρείται, μοιράζεται χαρές και λύπες, ηδονές και
οδύνες. Επίσης είναι γνωστό πως ο άνθρωπος
κυοφορείται με πόνους. Όταν γεννιέται το βρέφος,
ο πρώτος του ήχος είναι το κλάμα και συνεχίζει
τον επίγειο βίο του με πόνο, πείνα, γέλια και κλά-
ματα. Όλη η ζωή του ανθρώπου κυλάει με αυτόν
τον τρόπο για να τελειώσει με την ασθένεια, τα γη-
ρατειά στην καλύτερη περίπτωση, όπως είναι και
η δική σου. Ασφαλώς αυτόν τον κανόνα δεν θα
μπορούσες να αποφύγεις και εσύ αγαπητέ φίλε
Χρήστο που πλήρης ημερών εγκατέλειψες τον μά-
ταιο τούτο κόσμο. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
Χρήστο λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να πα-
ρευρεθούμε στην εξόδιο ακολουθία σου και να σε
κατευοδώσουμε στην τελευταία σου κατοικία στην
ιδιαίτερη πατρίδα σου την Μυρσίνη του Νομού
Ηλείας. Η παρηγοριά του Χρήστου είναι ότι φεύ-
γοντας άφησε πίσω του μία άριστη οικογένεια που
όλοι θα ήθελαν να έχουν είναι η προίκα που άφη-
σε. Ο Χρήστος σταδιοδρόμησε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
όπου εργάστηκε με τιμιότητα και με υπευθυνότη-
τα μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησής του τον
Ιούλιο του 1989 με την ειδικότητα του Αρχιεργάτη
Γραμμής. Ήταν το υπόδειγμα του εργαζομένου και
του συναδέλφου αγαπητός από όλους καθώς αγά-
πη για όλους τους συναδέλφους του είχε να προ-
σφέρει πέρα από την αφοσίωσή του στην εργασία
του. Αγαπούσε και συμβούλευε όλους τους συ-
ναδέλφους του και αυτή την αγάπη την είχε μέχρι
τα βαθειά γηρατειά του στο Σωματείο μας που
ήταν μέλος από την ημέρα που συνταξιοδοτήθηκε.
Όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε και συνεργαστή-
καμε μαζί του του ανταποδίδουμε την αγάπη που
μας πρόσφερε γιατί την αξίζει. Αγαπητέ φίλε και
συνάδελφε Χρήστο, όλοι εμείς οι παλιοί σου συ-
νάδελφοι και συνεργάτες σου ευχόμαστε από τα
βάθη της καρδιάς μας να έχεις ούριο άνεμο στο
μεγάλο σου ταξίδι που δεν έχει γυρισμό και να εί-
ναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας σου
που σε σκέπασε για πάντα. Αιωνία να είναι η μνή-
μη σου.

ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεκπεραιωτής 
1945-2022

Στα 77 του χρόνια μας
εγκατέλειψε για πάντα ο
αγαπητός συνάδελφος Κώ-
στας Τζίμας. Δυστυχώς
όμως παρ’ όλες τις παραινέ-
σεις που απευθύνουμε μέσα
από τις σελίδες της εφημε-

ρίδας μας για να υπάρχει ενημέρωση ότι υπάρχει
κάποιο γεγονός, δεν υπάρχει η αναμενόμενη αν-
ταπόκριση. Έτσι μαθαίνουμε τα γεγονότα μετά από
πολλούς μήνες ή και χρόνια, όπως ακριβώς για
τον θάνατο του συναδέλφου μας Κώστα το πλη-
ροφορηθήκαμε μετά από παρέλευση ενός έτους.
Ασφαλώς δεν ευθύνεται ο ίδιος αλλά το οικογε-
νειακό του περιβάλλον και αυτό δεν μας τιμά. Ο
Κώστας ένας άνθρωπος ήσυχος, τίμιος και φιλό-
τιμος εργάστηκε στους ΗΣΑΠ ως διεκπεραιωτής
μέχρι τον Ιούλιο του 2011 που συνταξιοδοτήθηκε,
ήταν αγαπητός φίλος και συνεργάσιμος με όλους
τους συναδέλφους του. Δεν δημιούργησε το πα-
ραμικρό πρόβλημα στον φορέα που προσέφερε
τις υπηρεσίες του, προσπαθούσε για το καλύτερο
στον εργασιακό του βίο. Έτσι συνέχισε την επίγεια
ζωή του και σαν συνταξιούχος, πάντα δίπλα στο
Σωματείο μας συμμετέχοντας σε όλες τις εκδη-
λώσεις του και πάντα κοντά στους συναδέλφους
του προσφέροντας αγάπη και καλοσύνη. Αγαπητέ

συνάδελφε Κώστα μπορεί να έφυγες από κοντά
μας όμως δεν έφυγες από την καρδιά μας γιατί
θα είσαι για πάντα στη θύμησή μας. Καλό σου τα-
ξίδι στην αιωνιότητα.

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνίτης Εργοστασίου 
1943-2022

Πάλεψε αλλά ο αγώνας
ήταν άνισος, έγειρε και έπε-
σε αυτός ο λεβεντόκορμος
Κρητικός Γιώργος Μπικάκης
καθώς ο νόμος του θανάτου
είναι σκληρός, αδυσώπητος,
αιώνιος, ακατάλυτος, αλλά
και δίκαιος, γιατί έχει καθο-

ρίσει πως υπάρχει αρχή και τέλος, ό,τι γεννιέται
πεθαίνει, είναι κανόνας απαράβατος «Πάσα σάρξ
ως χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπων ωσεί άνθος
χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού
εξέπεσεν» αναφέρει ο Ψαλμωδός. Ο θάνατος εί-
ναι το αξεπέραστο δεινό του ανθρώπου σε αυτόν
κάθε ανθρώπινη δύναμη αποδεικνύεται μάταιη. Ο
Γιώργος εργάστηκε και προσέφερε ως εργαζόμε-
νος και στους ΗΣΑΠ αλλά και στους εργαζόμε-
νους συναδέλφους του καθώς από τη θέση του
συνδικαλιστή που με τη ψήφο τους αναδείκνυαν
για πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι ήταν πάντα στο
πλευρό τους, αγωνιζόμενος για τα δίκαια αιτήματά
τους. Όλοι εμείς που είχαμε την τύχη να τον γνω-
ρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του τον ευ-
χαριστούμε για την μεγάλη του προσφορά. Ο
Γιώργος στον μακρύ και αντίξοο αγώνα της ζωής
κατάφερνε, να βρίσκεται πάντα στην επιφάνεια
και να υπερισχύει η λογική του, η πραότητα, το
παραστατικό του χιούμορ και ο δικός του πετυχη-
μένος τρόπος προσέγγισης σε καταστάσεις, πρό-
σωπα και κοινωνικές σχέσεις με τους συναδέλ-
φους του και όλοι με ιδιαίτερη επιθυμία και ευ-
χαρίστηση επιζητούσαν την παρουσία του ανάμε-
σά τους. Μετά τη συνταξιοδότησή του το 2003
αποσύρθηκε με την οικογένειά του στην Κερατέα
όπου έζησε μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2022 που
έφυγε για πάντα από κοντά μας. Αγαπητέ συνά-
δελφε και φίλε Γιώργο για όλους εμάς που σε
γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου, θα εί-
σαι μία ζωντανή παρουσία, θα ζεις ανάμεσά μας
και θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Καλό
σου ταξίδι συνάδελφε και φίλε Γιώργο στην αι-
ώνια ζωή και στη γη του Παραδείσου.

ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τμηματάρχης Α΄ Προϊστάμενος Τμήματος
1953-2022

Με βαθιά συγκίνηση και
πόνο ψυχής στις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2022 στο Κοιμητήριο
των Αγίων Αναργύρων η οι-
κογένειά του, συγγενείς και
φίλοι, καθώς και πολλοί συ-
νάδελφοι συνταξιούχοι απο-
χαιρετήσαμε για πάντα τον

αγαπητό συνάδελφο και φίλο Γιάννη Δεμερούτη
και τον συνοδεύσαμε στο τελευταίο ανεπίστροφο
ταξίδι που είναι ένα ταξίδι για την άλλη ζωή στην
αιωνιότητα. Το θυμικό είναι αυτό που κυριαρχεί
τέτοιες στιγμές και οδηγεί τη σκέψη μας κάνοντας
αναδρομή στα χρόνια που πέρασαν και αβίαστα
έρχονται στιγμές που ζήσαμε μαζί με τον Γιάννη
στα τόσα χρόνια στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρό-
μους. Ο Γιάννης εγκατέλειψε πολύ νέος για τα ση-
μερινά δεδομένα τον επίγειο κόσμο, καθώς ήταν
μόλις 69 χρόνων, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο
κενό καθώς είχε πολλά ακόμη να προσφέρει για
την οικογένειά του καθώς και σε όλους εμάς που
είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνερ-
γαστούμε μαζί του. Είναι στ’ αλήθεια δύσκολο να
βρεις τα κατάλληλα λόγια ώστε να αποχαιρετήσεις
όπως πρέπει, έναν σπάνιο φίλο, συνάδελφο και
συνεργάτη. Και γίνεται ακόμη δυσκολότερο όταν
τα λόγια αυτά απευθύνονται σε έναν άνθρωπο που
είχε μέσα του μόνο αγάπη για όλους και ιδιαίτερα
για την αγαπημένη του σύζυγο Κατερίνα και τον
μονάκριβο γιο του Δημήτρη. Την ίδια αγάπη την
βιώσαμε και εμείς οι συνάδελφοί του που είχαμε

την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του ως εργαζό-
μενοι καθώς και ως συνταξιούχοι. Ο Γιάννης ερ-
γάστηκε πολλά χρόνια στην Εσωτερική Υπηρεσία
των ΗΣΑΠ μέχρι τον Ιούλιο του 2009 που συντα-
ξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Τμηματάρχη Α΄.
Όλα του τα χρόνια ήταν το υπόδειγμα του υπαλλή-
λου και του συναδέλφου. Ήταν αγαπητός, πράος,
σωστός και ακέραιος προς την υπηρεσία του κα-
θώς και προς όλους τους συναδέλφους του. Στη
συνείδηση όλων ο Γιάννης καταξιώθηκε σαν ένα
εξαιρετικός οικογενειάρχης, υπέροχος σύζυγος,
στοργικός πατέρας, αγαπημένος συγγενής και φί-
λος, αγαπητός συνάδελφος. Οι ευχές όλων τον συ-
νοδεύουν τον αξιομακάριστο Γιάννη στο αιώνιο τα-
ξίδι του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής Γης
που τον δέχθηκε στους κόλπους της. Ο Πανάγαθος
Κύριος να αναπαύσει τη ψυχή του και να δίνει βάλ-
σαμο παρηγοριάς τους δικούς του. Αιωνία η μνήμη
σου αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιάννη.

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εργοδηγός Έλξης
1958-2022

Εκεί στην λεβεντογέννα Κρήτη στις 16 Σεπτεμ-
βρίου 2022 και στον τόπο
που γεννήθηκε τον Φουρ-
φουρά Ρεθύμνου ο αγαπη-
τός συνάδελφος Μιχάλης
Σαριδάκης αποφάσισε ότι
θα έπρεπε να εγκαταλείψει
τον μάταιο τούτο κόσμο.
Άβυσσος είναι η ψυχή του

ανθρώπου που κανένας δεν μπορεί να αποφανθεί
πιο είναι το σωστό και πιο το λάθος. Ο Μιχάλης
εργασιακά σταδιοδρόμησε στους ΗΣΑΠ όπου για
πολλά χρόνια εργάστηκε στο εργοστάσιο μέχρι το
τέλος Οκτωβρίου του 2014 που συνταξιοδοτήθηκε
με τον βαθμό του Εργοδηγού Έλξης. Σε όλο τον
εργασιακό του βίο ο Μιχάλης ήταν ο άνθρωπος
των έργων και όχι των λόγων, προτιμούσε να ερ-
γάζεται πολύ και να μιλά λίγο. Ήταν τίμιος, εργα-
τικός και ευσυνείδητος υπάλληλος, αγαπούσε την
εργασία του καθώς και τη συνεργασία με όλους
τους συναδέλφους του, αποτελούσε πρότυπο ερ-
γαζόμενου και συναδέλφου, ακούραστος εργάτης
στη δουλειά του που έχαιρε της εκτίμησης όλων
των συναδέλφων του. Θα μας λείψει η ευγένειά
του και η καλοσύνη του. Ο Μιχάλης ήταν ένας άρι-
στος πατέρας και σύζυγος δημιουργώντας μία
θαυμάσια οικογένεια. έφυγε όμως πολύ νωρίς
από τη ζωή σκορπώντας σε όλους συγγενείς και
φίλους πόνο και θλίψη. Οι ευχές όλων μας συνο-
δεύουν τον αγαπητό συνάδελφο στο αιώνιο ταξίδι
του, να είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το
χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας του που τον δέχθη-
κε για πάντα. Όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε και
που ζήσαμε για πολλά χρόνια μαζί του συγγενείς,
φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες τον αποχαιρε-
τούμε με μεγάλη θλίψη γιατί έφυγε για πάντα από
κοντά μας. Αιωνία η μνήμη του.

ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ρυθμιστής Πράσινων Λεωφορείων
1934-2022

Στα 88 του χρόνια στις 30
Αυγούστου 2022 έφυγε για
το αιώνιο ταξίδι ο Αθανάσιος
Μπάκας, ένας καλός και
αγαπητός συνάδελφος και
συνεργάτης. Έκλεισε τον
επίγειο βίο του, έναν βίο γε-
μάτο από δράσεις και αγώ-

νες για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για
την οικογένειά του. Ξεκίνησε τον εργασιακό του
βίο στους ΕΗΣ στις 10 Αυγούστου 1960 όταν προ-
σελήφθη με την ειδικότητα του Εισπράκτορα στα
Πράσινα Λεωφορεία και συνταξιοδοτήθηκε τον
Δεκέμβριο του 1994 ως Ρυθμιστής στα Πράσινα
Λεωφορεία. Ήταν αγαπητός συνάδελφος και φί-
λος με όλους του εργαζόμενους. Είχε μέσα του το
αίσθημα της αγάπης και της προσφοράς προς τον
συνάνθρωπο του, ήταν πάντα δίπλα στον συνάδελ-
φό του αρωγός και συμπαραστάτης αλλά και πι-
στός στο καθήκον του που πολλές φορές ίσως και
να πίκρανε κάποιους. Ο Θανάσης ήταν καλός σύ-
ζυγος και πατέρας αφήνοντας μεγάλα κενά με την
απουσία του από όλους αυτούς για τους οποίους
προσέφερε την αγάπη του και την φροντίδα του.
Ο Θανάσης και μετά τη συνταξιοδότησή του δεν

απομακρύνθηκε από τη μεγάλη οικογένεια των
συνταξιούχων του ΗΣΑΠ, καθώς ήταν πάντα κοντά
στο Σωματείο μας και στα προβλήματα που αντι-
μετώπιζαν ειδικά τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε
σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Οι ευχές όλων μας
θα συνοδεύουν τον αγαπητό συνάδελφο Θανάση
στο αιώνιο ταξίδι του, ευχόμαστε να έχει ούριο
άνεμο στο μεγάλο του ταξίδι και να είναι ελαφρύ
το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τεχνίτης Εργοστασίου 
1924-2022

Πλήρης ημερών εγκατέ-
λειψε την επίγεια ζωή ο
αγαπητός συνάδελφος Βα-
σίλης Γεωργιόπουλος και
πέταξε προς την αιωνιότητα
στις 24 Ιουνίου 2022. Αθό-
ρυβα όπως αθόρυβα ήταν
όλη του η ζωή και ειδικά με-

τά τη συνταξιοδότησή του όταν εγκατέλειψε την
Αθήνα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην περιοχή
της Δράμας, έτσι αθόρυβα εγκατέλειψε τα πάντα
και έφυγε για το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρι-
σμό. Ο Βασίλης νέο παιδί έφυγε από το χωριό του
τα Λουτρά της Γορτυνίας και ήρθε στην Αθήνα
προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Εργάστη-
κε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ στο Εργοστά-
σιο μέχρι τον Απρίλιο του 1996 που συνταξιοδο-
τήθηκε. Ήταν ένας άνθρωπος πράος και καλοσυ-
νάτος, πάντα είχε έναν καλό λόγο για όλους χωρίς
καμία εξαίρεση. Ο Βασίλης και μετά τη συνταξιο-
δότησή του παρ’ ότι εγκαταστάθηκε μόνιμα στην
Δράμα της Μακεδονίας δεν απομακρύνθηκε από
την οικογένεια των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ, πάν-
τα έδειχνε ενδιαφέρον και ήθελε να μαθαίνει τα
τεκταινόμενα από εκεί μακριά που βρισκόταν. Στη
συνείδηση όλων ο Βασίλης καταξιώθηκε σαν ένας
εξαιρετικός οικογενειάρχης, υπέροχος σύζυγος,
στοργικός πατέρας, αγαπημένος συγγενής και φί-
λος, αγαπητός συνάδελφος. Οι ευχές όλων μας ας
συνοδεύουν τον αξιομακάριστο Βασίλη στο αιώνιο
ταξίδι του. Να είναι ελαφρύ το χώμα της Μακε-
δονίας που τον δέχτηκε στους κόλπους του. Καλό
σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Βασίλη στην αι-
ώνια ζωή και στη γη του παραδείσου. Αιωνία η
μνήμη σου. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Σταθμάρχης Α΄ Σιδηροδρόμου
1950-2022

Ο αδόκητος θάνατος του αγαπητού συναδέλ-
φου και φίλου Παύλου βύ-
θισε σε βαρύ πένθος την οι-
κογένειά του, τους φίλους
του και τους συναδέλφους
του που τόσο αγαπούσε και
τον αγαπούσαν. Ο Παύλος
έφυγε από κοντά μας στις

24 Σεπτεμβρίου 2022 αφού πάλεψε σκληρά με
την επάρατη νόσο καθώς και με τη νέα μάστιγα,
τον κορωνοϊό, ο αγώνας ήταν άνισος και πολεμο-
φόδια δεν υπήρξαν για να πολεμήσει, έτσι έγειρε
και έπεσε στα 72 του χρόνια. Ο Παύλος ξεκίνησε
τον εργασιακό του βίο στους ΗΣΑΠ ως Συλλέκτης
– Εκδότης εισιτηρίων, διένυσε όλες τις βαθμολο-
γικές κλίμακες φθάνοντας στον ανώτερο βαθμό
του Σταθμάρχη Α΄ Σιδηροδρόμου. Ο Παύλος σε
όλο τον εργασιακό του βίο υπήρξε εργατικός, τί-
μιος και ευσυνείδητος υπάλληλος, αγαπούσε τη
δουλειά του και τους συναδέλφους του καθώς
ήταν πάντα στο πλευρό τους. Αλλά και μετά τη
συνταξιοδότησή του τον Οκτώβριο του 2004 δεν
απομακρύνθηκε από τους συναδέλφους του κα-
θώς εντάχθηκε και έγινε μέλος του Σωματείου
μας και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του.
Αγαπητέ συνάδελφε Παύλο είναι γνωστό σε όλους
ότι ο θάνατος είναι η φυσική πορεία του κάθε αν-
θρώπου που γεννιέται, όταν όμως κάνει τον κύκλο
της ζωής του, εσύ όμως δεν τον έκανες αυτόν τον
κύκλο γιατί ήσουν νέος ακόμη και είχες πολλά να
προσφέρεις στην οικογένειά σου. Όμως στη ζωή
τα πράγματα δεν έρχονται όπως εμείς θέλουμε.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Παύλο, ευ-
χόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου τα-
ξίδι και ο Θεός να δίνει βάλσαμο παρηγορίας
στους δικούς σου για να σε θυμούνται με αγάπη.
Αιωνία η μνήμη σου.
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ΠΕΝΘΗ Αυτοί  που έφυγαν
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Υποχρεώσεις προς τους Δικηγόρους

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Λυπούμαστε που για μία ακόμη φορά είμαστε υποχρεωμένοι

να ενημερώσουμε μέσω της εφημερίδας μας τους ελάχιστους
συναδέλφους μας που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις
τους έναντι των δικηγόρων για την προσφυγή στη δικαιοσύνη
που αφορούσε τα αναδρομικά του 11μηνου (Ιούνιος 2015-Μάιος
2016). Όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στις αγωγές σύμ-
φωνα με τον νόμο είχαν υποχρέωση να αποδώσουν στους δικη-
γόρους το 4% σύμφωνα με το εργολαβικό που είχαν υπογράψει.
Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα, ευτυχώς ελάχιστοι συνάδελφοι,
δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους και εμείς από την
πλευρά μας γινόμαστε ικέτες προς τους δικηγόρους να μην στρα-
φούν δικαστικά κατά των συναδέλφων μας για να πάρουν τη νό-
μιμη αποζημίωσή τους. Επειδή όμως και η δική μας υπομονή
έχει εξαντληθεί δεν θα ασχοληθούμε άλλο με αυτό το θέμα και
ο καθένας από εδώ και μπρος να αναλάβει τις ευθύνες του.

Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι

Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέ-
χρι σήμερα 8 συνάδελφοι και συναδέλφισσες αποχώρησαν
από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο
Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

ΜΠΟΦΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: 
Επιθεωρητής Λειτουργίας Γραμμής 1

ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Τεχνικός ΚΕΛ

ΠΙΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: 
Εργοδηγός Ηλεκτρικού Τμήματος

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ: Ρυθμιστής Κυκλοφορίας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Ρυθμιστής Κυκλοφορίας

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Ρυθμιστής Κυκλοφορίας

ΤΣΑΛΤΑ ΑΘΗΝΑ: Εκδότης Εισιτηρίων

ΔΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Τεχνίτης Ακυρωτικών

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

Η Διοίκηση

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ  

Για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου μας και για να έχουν αντικείμενο εργασίας όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 21ης Οκτωβρίου ομόφωνα αποφασίστηκε να
γίνουν ομάδες εργασίας που αφού αξιολογούν τα προβλήματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια τα φέρνουν ως ει-
σήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκεί παίρνονται οι αποφάσεις.

Όμως δεν παύει τα συνδικαλιστικά όργανα να μην έχουν λόγο για όλα τα άλλα προβλήματα που καθημερινά αν-
τιμετωπίζει το Σωματείο μας. Όλοι από κοινού αποφασίζουμε. Η Διοίκηση

Ομάδες Εργασίας

Από ποιους αποτελούνται οι κοινές ομάδες Εργασίας
1. Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας

Μπασιάς Αναστάσιος – Τριανταφύλλου Τριαντάφυλ-
λος – Σιαπάτης Νίκος – Γεωργιλάς Αντώνης

2. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Εκδρομές
Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή – Χειμώνας Ευάγγελος

– Μαντάς Μιχάλης – Ντρης Λάμπρος – Μπασιάς Ανα-
στάσιος

3. Προβλήματα Ταμείου Συντάξεων
Ρουσιάς Ευθύμιος – Χειμώνας Ευάγγελος – Μητρο-

κώτσας Νικόλαος Ζαχαρής Ιωάννης - Μαντάς Μιχάλης
– Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος

4. Προβλήματα Ταμείου Υγείας
Ρουσιάς Ευθύμιος – Σιαπάτης Νίκος – Μητροκώτσας

Νικόλαος – Ζαχαρής Ιωάννης 

5. Απογραφή περιουσιακών στοιχείων Σωματείου –
Τακτοποίηση Αρχείου
Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος – Μητροκώτσας Νι-

κόλαος – Μαντάς Μιχάλης – Κλημαντίρης Νίκος –
Ντρης Λάμπρος – Χειμώνας Ιωάννης

6. Δημόσιες σχέσεις
Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος –Μαντάς Μιχάλης –

Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή – Κλημαντίρης Νίκος–
Γεωργιλάς Αντώνης – Χειμώνας Ευάγγελος – Ζαχαρής
Ιωάννης

7. Λειτουργία Γραφείων
Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή – Χειμώνας Ιωάννης –

Ντρης Λάμπρος Μαντάς Μιχάλης – Γεωργιλάς Αντώνης

8. Θέματα Μουσείου
Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος– Ντρης Λάμπρος –

Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή – Ζαχαρής Ιωάννης- Κλη-
μαντίρης Νίκος

9. Ιστοσελίδα του Σωματείου
Γεωργιλάς Αντώνης- Χειμώνας Ευάγγελος - Μπασιάς

Αναστάσιος

10. Πορεία δικαστικών υποθέσεων του Σωματείου
Ρουσιάς Ευθύμιος- Ζαχαρής Γιάννης- Μητροκώτσας

Νικόλαος- Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος – Σιαπάτης
Νίκος – Μαντάς Μιχάλης

TA NEA ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα από τη δράση της Ανωτάτης
Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Φαίνεται
ότι κάτι κινείται μετά από μία μεγάλη χειμερία νάρκη που
βρέθηκε λόγω της υγειονομικής πανδημίας που έπληξε
ολόκληρη την υφήλιο. Έτσι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές
επανήλθε με ανακοινώσεις και δελτία τύπου να κάνει αι-
σθητή την παρουσία της τόσο στα μέλη της καθώς και στην
πολιτεία με επιστολές προς τον Πρωθυπουργό της χώρας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δυστυχώς απαξίωσε να
δεχθεί τους συνταξιούχους της Ανωτάτης Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας που είναι το τριτοβάθ-
μιο συνδικαλιστικό όργανο των συνταξιούχων και δέχθηκε
να συναντηθεί με άλλες συνταξιουχικές πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό απο-
τελεί μέγα λάθος για τον Πρωθυπουργό της χώρας και ελ-
πίζουμε ότι θα επανορθώσει άμεσα. 

Το Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κατά τη συνεδρία-
σή του στις 24 Οκτωβρίου 2022 αποφάσισε να πραγματο-
ποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο
Εργασίας την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 12:30 το πρωί και να
επιδιώξει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας για
να τον κάνει κοινωνό στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα τα 2.500.000 συνταξιούχοι της χώρας μας. Χρέος
και υποχρέωση όλων των συνταξιούχων είναι να δώσουν το
δυναμικό παρόν στις 7 Νοεμβρίου στη συγκέντρωση αυτή
και με όλες τους τις δυνάμεις να διατρανώσουν την αθλία
οικονομική και όχι μόνο κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι
συνταξιούχοι και να απαιτήσουν από την πολιτεία να τους
δώσει πίσω όλα αυτά που τους στέρησε, με τα αλλεπάλληλα
μνημόνια τα τελευταία 12 χρόνια.                        Η Διοίκηση

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα 
για την Τρίτη Ηλικία

Τ
ο 1990 η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ αποφάσισε ότι η 1η Οκτω-
βρίου να αναγνωριστεί ως παγκό-

σμια ημέρα για την Τρίτη ηλικία, αφενός
για να επισημάνει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και αφε-
τέρου αν αποτίσει φόρο τιμής στην ηλι-
κία της ωριμότητας και της εμπειρίας. 

Οι ηλικιωμένοι σήμερα αποτελούν
σχεδόν το 20% του πληθυσμού της χώ-
ρας μας και όπως δείχνουν οι έρευνες
ο αριθμός αυτός συνεχώς θα αυξάνε-
ται. Είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας
που δεν ανήκουν πλέον στην παραγω-
γική τάξη του κοινωνικού ιστού, αλλά
παραμένουν ωστόσο ενεργό κομμάτι
της οικονομικής ζωής της χώρας και
ταυτόχρονα αποτελούν σημαντικό κε-
φάλαιο γνώσης, ωριμότητας και εμπει-
ριών για όλους μας. Η Τρίτη ηλικία εί-
ναι μία ηλικία δύσκολη συναισθηματι-
κά αλλά και βιολογικά. Η μοναξιά και
η κατάθλιψη είναι οι πρώτοι και μεγά-
λοι εχθροί των ανθρώπων της τρίτης
ηλικίας, οι ασθένειες είναι οι δεύτεροι
αρνητικοί παράγοντες. Και όμως παρά
τις αντιξοότητες και τα προβλήματα, οι
γιατροί λένε ότι δεν πρέπει να το βά-
ζουν κάτω. Αισιοδοξία, δραστηριότη-
τες, ψυχαγωγία, σωστή και έγκαιρη ια-
τρική παρακολούθηση, ακόμα και δια-
προσωπικές σχέσεις, χωρίς βέβαια
υπερβολές, είναι μερικές από τις συμ-
βουλές που οι ειδικοί δίνουν στα άτομα
της τρίτης ηλικίας για να νιώσουν και
να πιστέψουν ότι δεν είναι απόμαχοι
της ζωής.

Η πολιτεία έχει χρέος να βρίσκεται
δίπλα στους ηλικιωμένους, να τους
ενημερώνει, να τους πληροφορεί για
θέματα που ίσως δεν γνωρίζουν και να
φροντίζει για τη ψυχαγωγία τους. Να
στρατολογήσει ειδικούς επιστήμονες οι
οποίοι με άρθρα τους και συνεντεύξεις
τους να ενημερώνουν για τις πιο συ-
χνές ασθένειες της ηλικιακής αυτής
ομάδας, για την πρόληψή τους αλλά και
τη σωστή και άμεση αντιμετώπισή
τους. Να προτείνουν εναλλακτικές λύ-
σεις έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να απο-
τραβηχτούν από την πιο συχνή πηγή,
σύμφωνα με τις μελέτες που υπάρ-
χουν, διασκέδασης που είναι η τηλεό-
ραση, να βγουν από τα σπίτια τους και
να αισθανθούν ότι έχουν ακόμα δι-
καίωμα στη ζωή. Να συμβουλεύουν τι
πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να απο-
φεύγουν τα ατυχήματα από πτώσεις,
στο σπίτι ή στο δρόμο, αλλά και πώς να
προφυλαχτούν από τα τροχαία ατυχή-
ματα, αφού στη χώρα μας ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός πεζών που πέφτουν θύ-
ματα τροχαίων είναι άτομα τρίτης ηλι-

κίας. Ασφαλώς για όλους τους λόγους
αυτούς υπάρχουν τα Κέντρα Φιλίας τα
οποία θα πρέπει να είναι κοντά στα
άτομα της τρίτης ηλικίας και να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους για να μην
αισθάνονται οι ηλικιωμένοι την εγκα-
τάλειψη της πολιτείας. 

Επειδή η γήρανση του πληθυσμού
είναι φαινόμενο μη αναστρέψιμο, επι-
βάλλεται η πολιτεία να προσαρμόσει
την πολιτική της για τα άτομα της ηλι-
κίας αυτής. Έρευνες δείχνουν ότι οι
συντάξεις στη χώρα μας είναι από τις
χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα προγράμματα κοινωνικής μέρι-
μνας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας
μειονεκτούν κατά πολύ έναντι άλλων
χωρών. Δικαιολογημένα λοιπόν τα άτο-
μα της τρίτης ηλικίας αντιμετωπίζουν
πληθώρα προβλημάτων, ιδιαίτερα στις
αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα η οι-
κονομική ανέχεια να τους οδηγεί στην
κοινωνική απομόνωση. Ας μην ξεχνά-
με λοιπόν ότι η στάση των πολιτών και
της πολιτείας απέναντι στα άτομα της
τρίτης ηλικίας αποτελεί δείγμα πολιτι-
σμού και παιδείας. Έχοντας πάντα τη
φράση στο μυαλό μας «δεν σκοτώνουν
τ’ άλογα όταν γεράσουν» ο καθένας με
τον τρόπο του ας φροντίσει να βρίσκε-
ται δίπλα τους πρακτικά και συναισθη-
ματικά. Και βέβαια και οι ίδιοι ας πι-
στέψουν ότι η ζωή δεν τελειώνει στα
65 αλλά μπορεί κάλλιστα να ξαναρχίσει
αρκεί να τους προσφέρουμε Αγάπη –
Στοργή – Φροντίδα.

Η Διοίκηση



Για μία ιδιαίτερη συγκυρία κάνουν λόγο οι ει-
δικοί του Υπουργείου Υγείας στην πρόσφατη
εγκύκλιο που εξέδωσαν σχετικά με τον αν-

τιγριπικό εμβολιασμό. Όπως αναφέρουν χαρακτη-
ριστικά, φέτος τον χειμώνα εκτιμάται πως ο ιός της
γρίπης θα κυκλοφορήσει παράλληλα με τον ιό
SARS-COV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19. Μά-
λιστα υπογραμμίζουν ότι για τον λόγο αυτόν απαι-
τείται πιο πλήρης εφαρμογή του αντιγριπικού εμβο-
λιασμού κατά την προσεχή περίοδο με προτεραιότη-
τα του εμβολιασμού ατόμων που ανήκουν σε ομάδες
αυξημένου κινδύνου. Και διευκρινίζουν ότι στόχος
είναι η μείωση των πιθανοτήτων ταυτόχρονης προ-
σβολής και με τους δύο ιούς, που μπορεί να επιβα-
ρύνει την κατάσταση των ασθενών, καθώς και η μεί-
ωση του φόρτου των υπηρεσιών υγείας και ειδικότε-
ρα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, ώστε να μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα σε ενδεχόμενη
αυξημένη ζήτηση. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός θα
πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά και κατά προτε-
ραιότητα σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν
στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου.

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
2. Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν

ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντι-
κούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα.

α) Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως
άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

β) Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική δια-
ταραχή.

γ) Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη).
δ) Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση

μυελού των οστών. Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και
άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).

ε) Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο μεταβολικό νόσημα.
στ) Χρόνια νεφροπάθεια.

ζ) Χρόνιες παθήσεις ήπατος.
η) Νευρολογικά – νευρομυϊκά νοσήματα.
θ) Σύνδρομο DOWN.
3. Έγκυοι ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχώνες

και θηλάζουσες.
4. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια.
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παι-

διά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν
με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον
κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.

7. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και

εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και
αστυνομικών σχολείων, ειδικών σχολείων) νεοσύλ-
λεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες
φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης.

8. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μετανα-
στών.

9. Άστεγοι
10. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι,

εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται
σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Έγκαιρη χορήγηση του
εμβολίου

Επιπλέον και όπως αναφέρει η εγκύκλιος με
την υπογραφή του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύ-
ρη, το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται
έγκαιρα και πριν από την έναρξη της συνήθους
περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμά-
των γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου
δύο εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής
απάντησης. Κατά προτίμηση ο εμβολιασμός θα

πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4-6 εβδο-
μάδες προ της ενάρξεως του ετήσιου επιδημικού
κύματος της γρίπης, δηλαδή στα μέσα έως το τέλος
Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται δε, ότι ο αντιγριπικός
εμβολιασμός γενικά περιλαμβάνει μόνο μία δόση
του εμβολίου ετησίως. Το αντιγριπικό εμβόλιο μπο-
ρεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το εμ-
βόλιο κατά του κορωνοϊού – αλλά σε διαφορετικά
ανατομικά σημεία – όπως και οποιαδήποτε άλλη
μέρα πριν και μετά το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Σε ό,τι δε αφορά τους χρονικούς περιορισμούς χο-
ρήγησης του αντιγριπικού εμβολίου σε σχέση με
τη λοίμωξη COVID-19 υπογραμμίζονται στην ίδια
εγκύκλιο τα εξής:

-Ασυμπτωματικοί ή προσυμπτωματικοί ασθε-
νείς με θετικό εργαστηριακό έλεγχο COVID-19 πρέ-
πει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο μόλις ολο-
κληρώσουν την απομόνωσή τους.

-Ασυμπτωματικά άτομα που ήρθαν σε επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και έχουν αρ-
νητικό εργαστηριακό έλεγχο μπορούν να εμβολια-
στούν κανονικά.

-Συμπτωματικοί ασθενείς με λοίμωξη COVID-
19 πρέπει να αναβάλλουν τον εμβολιασμό του μέχρι
να ολοκληρωθεί η απομόνωσή τους και υφεθεί η
συμπτωματολογία της νόσου.

Η Διοίκηση
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

4 Οκτωβρίου: Μία ξεχωριστή και 
ιδιαίτερη ημέρα για το Σωματείο μας

Ηημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ,
αλλά και σε αυτούς, που αν και έχουν φύγει για πάντα από κοντά
μας εμείς τους έχουμε πάντα στη θύμηση μας και στην καρδιά

μας. Έτσι κάθε χρόνο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, με εξαίρεση τα δύο
τελευταία χρόνια που δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση-γιορτή
λόγω της υγειονομικής κρίσης, το Σωματείο μας πραγματοποιεί ημε-
ρήσια εκδρομή-γιορτή, σε διαφορετικά μοναστήρια κάθε χρόνο, για να
γιορτάσει και να τιμήσει τον προστάτη του Άγιο, τον Άγιο Ιερόθεο που
ήταν ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών. 

Η φετινή εκδήλωση που έγινε μετά από τα πολλά εμπόδια που πα-
ρουσιάστηκαν λόγω της αδιαφορίας αλλά και του σαμποτάζ που υπήρξε,
έγινε σε πείσμα των καιρών και των ανθρώπων, στη γυναικεία Μονή
Αγίου Δημητρίου Καρακαλά, που βρίσκεται στους πρόποδες του Αρα-
χναίου όρους στην περιοχή του Ναυπλίου. Η εκδήλωση έγινε, παρά τη
μικρή συμμετοχή των συναδέλφων μας συνταξιούχων, μέσα σε κλίμα
αγάπης και συναδελφικής αλληλεγγύης με απόλυτη επιτυχία όπως το
διαπίστωσαν όλοι οι συμμετέχοντες. Μετά την εκτέλεση των θρησκευ-
τικών μας καθηκόντων στον επιβλητικό ναό του Μοναστηρίου, ακολού-
θησε γεύμα στην περιοχή του Άργους καθώς και καφές στο όμορφο
Ναύπλιο και αργά το βράδυ επιστροφή στις εστίες μας. Η ημερήσια αυτή

εκδρομή-γιορτή του Σωματείου μας είναι κάτι το μοναδικό που για να
το καταλάβει κάποιος θα πρέπει να το ζήσει. Τελειώνοντας τη μικρή
αυτή αναφορά για την ετήσια γιορτή του Σωματείου μας θα θέλαμε να

ευχαριστήσουμε αυτούς τους λίγους συναδέλφους και συναδέλφισσες
που ήταν μαζί μας να ευχηθούμε σε όλους και του χρόνου ακόμα πιο
πολλοί να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή. H Διοίκηση

Το Σωματείο μας έχει προγραμματίσει στις

27 Νοεμβρίου ημερήσια εκδρομή στον Γοργο-

πόταμο για να συμμετάσχει στις εορταστικές

εκδηλώσεις της ανατίναξης της γέφυρας του

Γοργοποτάμου που έγινε από την Ενωμένη

Εθνική Αντίσταση στις 25 Νοεμβρίου 1942.

Εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία του Σω-

ματείου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου.

H Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες 
να γίνουν μέχρι το τέλος του 2022 

Πάνω από όλα η Υγεία
3 Ποιοι πρέπει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο

3 Οδηγίες και συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας

3 Η παράλληλη κυκλοφορία της γρίπης και του Covid-19 ανησυχεί τους ειδικούς

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας πέρα του Παθολόγου και του Γενικού Ια-
τρού θα μπορούν ακόμη 10 ειδικότητες γιατρών να ενταχθούν στον θεσμό του
προσωπικού γιατρού. Η πρόσκληση αφορά γιατρούς που ασκούν ελεύθερο
επάγγελμα και διατηρούν ιατρείο με βασική εκπαίδευση παθολογίας στις ειδι-
κότητες Αιματολογία – Γαστρεντερολογία – Νευρολογία – Ενδοκρινολογία –
Διαβητολογία – Νεφρολογία – Ρευματολογία – Παθολογική Ογκολογία – Πνευ-
μονολογία – Φυματιολογία και Φυσική Ιατρική Αποκατάσταση.

Με τον τρόπο αυτόν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιχειρεί να καλύψει τα
μεγάλα κενά που υπάρχουν σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας στο θέμα
του Προσωπικού Γιατρού και ειδικά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής που το 55%
των κατοίκων αδυνατούν να βρουν διαθέσιμο γιατρό στο σύστημα.

H Διοίκηση

Προσωπικός Γιατρός
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Τ
ο πρώτο δρομολόγιο του ατμοκίνητου σιδηροδρόμου
που συνέδεσε τον Πειραιά με την Αθήνα έγινε στις 27
Φεβρουαρίου 1969. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι τη

στιγμή που οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βή-
μα της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με την υποχρέωση που είχε αναλάβει ο ΣΑΠ, η
ηλεκτροκίνηση έπρεπε ν’ αρχίσει σε τρία χρόνια από τη δημο-
σίευση του νόμου ΒΨΞΕ΄ της 25ης Μαΐου 1900 στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως δηλαδή στις 25 Μαΐου 1903. Ο ΣΑΠ λόγω
προβλημάτων που αντιμετώπιζε ζήτησε παράταση της προθε-
σμίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1903, όμως ούτε και αυτή η πα-
ράταση δεν έφθασε έτσι ζητήθηκε δεύτερη καθώς και Τρίτη
παράταση που ήταν και η τελευταία και ο σιδηρόδρομος λει-
τούργησε για το κοινό στις 16 Σεπτεμβρίου 1904. Στο μεταξύ,
στις αρχές του 1904, ο έως τότε διαχειριστής της Εταιρίας Ν.
Τριανταφυλλίδης υπέβαλε την παραίτησή του, γιατί, όπως εδή-
λωσε, του ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει τη μετατροπή του
ατμοκίνητου σιδηροδρόμου σε ηλεκτροκίνητο. Τότε το Συμβού-
λιο παρακάλεσε τον Σύμβουλο Νικόλαο Θ. Βλάγκαλη να ανα-
λάβει τη διαχείριση της Εταιρείας μαζί με τον ανιψιό του Αλέ-
ξανδρο Κ. Βλάγκαλη. Αλλά τον Ιούλιο του 1904 ο Νικόλαος
Βλάγκαλης αποχώρησε από τη θέση του διαχειριστή και διορί-
στηκε διευθυντής ο Αλέξανδρος Βλάγκαλης, ο οποίος όμως
ήταν πολύ νέος, μόλις 31ετών, και η ηλικία του προκαλούσε
κάποιους δισταγμούς στους υπεύθυνους της εταιρείας. Οι δι-
σταγμοί τους αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Ο Αλέξανδρος Βλάγκα-

λης στάθηκε άξιος της αποστολής του και δεν είναι υπερβολή,
αν πούμε, ότι σ’ αυτόν οφείλεται η καταπληκτική εξέλιξη των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. 

Ο Ηλεκτροκίνητος Σιδηρόδρομος άρχισε να λειτουργεί στις
16 Σεπτεμβρίου του 1904. Άσχετα με τους αρχικούς φόβους και
με τους δισταγμούς, που τους έπαιρναν μάλλον ως επίκαιρο
θέμα οι ευθυμογράφοι της εποχής, όλοι καμάρωναν για το νέο
απόκτημα της Αθήνας. Όλοι είχαν πια επίγνωση ότι ένα πολιτι-
στικό έργο είχε συντελεσθεί στην Ελλάδα. Με τον Ηλεκτρικό
που ήταν πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο άνετος, και που δεν είχε
τόσο έντονη προσωπικότητα, όπως ο ατμήλατος, δεν σταματού-
σε δηλαδή όποτε ήθελε, ούτε νευρίαζε στους ανήφορους, ούτε
γέμιζε καπνιά τους επιβάτες, ούτε λέρωνε τα μεταξωτά λευκά
ή ανοιχτόχρωμα φορέματα των κυριών και τα κουστούμια των
ανδρών. Στο μεταξύ η Διοίκηση της Εταιρείας είχε αναθέσει
στον Αλέξανδρο Βλάγκαλη τη μελέτη των προόδων που είχε
σημειώσει στην Ευρώπη η ηλεκτρική έλξη, ο οποίος συνεχί-
ζοντας το ανακαινιστικό πρόγραμμά του, άρχισε από το 1906
να μελετά τη μετατροπή του τροχιοδρόμου του Πειραιά από ιπ-
πήλατο σε ηλεκτροκίνητο καθώς και με την επέκταση του ηλε-
κτρικού σιδηροδρόμου. Έτσι ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος έγινε
η σπονδυλική στήλη των αστικών συγκοινωνιών του Λεκανο-
πεδίου. Έζησε από κοντά τη ζωή και τη γρήγορη ανάπτυξη της

πόλης των Αθηνών και ειδικά μετά τη Γερμανική κατοχή και
τον εμφύλιο πόλεμο, τότε που έγινε η μεγάλη αστυφιλία και η
Αθήνα μεταμορφώθηκε ριζικά και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα
αστικά κέντρα. Έζησε από κοντά τη ζωή και τη γρήγορη ανά-
πτυξη όχι μόνο της πόλης των Αθηνών, αλλά και όλων των πε-
ριοχών που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του, συμ-
βάλλοντας σημαντικά την ανάπτυξη της οικονομίας και στην
καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Στην
εξέλιξη αυτή του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου μεγάλη ήταν και
η προσφορά των εργαζομένων καθώς όλοι όσοι εργάστηκαν σ’
αυτόν έβαλαν έστω και από ένα λιθαράκι για να σταθεί το οι-
κοδόμημα αυτό που λεγόταν ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ.

Όμως η σημερινή κατάντια της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ μόνο
θλίψη και πόνο προκαλεί ειδικά σε εμάς τους παλιούς συντα-
ξιούχους που είχαμε δώσει και την ψυχή μας για την Εταιρεία
μας και που την αποκλειστική ευθύνη την έχουν πολλοί από
τους διατελέσαντες επικεφαλής της Εταιρείας, οι οποίοι φάνη-
καν κατώτεροι των περιστάσεων και αδύναμοι για να προσφέ-
ρουν αυτά που έπρεπε για να μην φτάσει ο ΗΣΑΠ στο σημερινό
χάλι. Δεν ενδιαφέρθηκαν να λύσουν τα καθημερινά και τα μα-
κροχρόνια προβλήματα του φορέα και να τον εκσυγχρονίσουν,
το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να εμπλουτίσουν το βιογρα-
φικό τους, και εγκατέλειψαν τον ΗΣΑΠ στην φθορά του χρόνου
που είναι ορατή πλέον από όλους αυτούς που είναι αναγκα-
σμένοι να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή του ΗΣΑΠ για τις μετα-
κινήσεις τους.                                                           Η Διοίκηση

118 χρόνια ηλεκτροκίνησης των ΕΗΣ – ΗΣΑΠ 
118 χρόνια στην υπηρεσία του επιβατικού κοινού

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1904 – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Το Ιστορικό της Ηλεκτροκίνησης
του Σ.Α.Π.

Θέλω 
αλλά αδυνατώ

Είναι η κραυγή αγωνίας και απελπισίας που ακού-
γεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία δώδεκα και πλέον
χρόνια από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βίωσαν 9
χρόνια μνημονίων, 2 χρόνια υγειονομικής κρίσης και
τελευταία μία μεγάλη ενεργειακή κρίση που είχε ως
αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο των τιμών σε όλα
τα αγαθά που είναι απαραίτητα για να επιβιώσει ο άν-
θρωπος. Έτσι σήμερα ο Έλληνας πολίτης νιώθει ότι έχει
χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, η φτώχεια έχει
γίνει μόνιμος σύντροφός του και όπου βρεθείς και
όπου σταθείς τον ακούς να μονολογεί: Θέλω να πλη-
ρώσω τη δόση της εφορίας αλλά αδυνατώ γιατί την
επόμενη ημέρα δεν θα έχω χρήματα για τα φάρμακά
μου. Θέλω να πληρώσω τη ΔΕΗ αλλά αδυνατώ γιατί την
επόμενη ημέρα δεν θα έχω χρήματα για να πάρω τα
τρόφιμα που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μου.
Θέλω να πληρώσω τον ΕΝΦΙΑ αλλά αδυνατώ γιατί έχω
παιδιά και εγγόνια άνεργα και θα πεθάνουν από την
πείνα αν δεν ενδιαφερθώ εγώ.

Είναι πολλά τα θέλω αλλά αδυνατώ που βασανίζουν
εκατομμύρια Έλληνες που δυστυχώς όμως δεν ακού-
γονται και δεν φτάνουν στα αυτιά αυτών που λέγονται
υπεύθυνοι και αρμόδιοι για να φροντίζουν και να ικα-
νοποιούν τα δίκαια αιτήματα των πολιτών. Έχουν βου-
λώσει τα αυτιά τους και έχουν κλείσει τα μάτια τους
γιατί δεν θέλουν να ακούν και να βλέπουν τη δυστυχία
που μαστίζει τους πολίτες. Αλήθεια όλοι αυτοί που μας
κυβέρνησαν και αυτοί που μας κυβερνούν ζουν σε κά-
ποια άλλη χώρα; Δεν βγαίνουν έξω για να δουν πως
ζουν οι υπήκοοί τους; Δεν έρχονται σε επαφή με τον
κόσμο για να αφουγκραστούν τα προβλήματα, τον πό-
νο, την πείνα και τη δυστυχία των πολιτών αυτής της
χώρας; Δεν προβληματίζονται ότι αυτή η κατάσταση
έχει φτάσει στο μη παρέκει και ότι δεν πάει άλλο; Δεν
φοβούνται την αντίδραση του λαού, ο οποίος θέλει αλ-
λά αδυνατεί να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις
του; Είναι καιρός πλέον και η πολιτεία να πάρει τα μέ-
τρα που πρέπει, προτού να είναι πολύ αργά.

Ο Εκδότης

Πέρασαν 82 χρόνια από τότε αλλά και όσα ακό-
μα χρόνια κι αν περάσουν όλοι εκείνοι που πο-
λέμησαν και έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, για να

παραμείνει η Ελλάδα ελεύθερη, η 28η Οκτωβρίου
1940 θα είναι για πάντα στην επικαιρότητα, με την
αυτοθυσία τους να είναι χαραγμένη με κεφαλαία
γράμματα στα πρωτοσέλιδα των λαμπρών τόμων της
Ελληνικής ιστορίας γιατί Λευτεριά σημαίνει Ελλάδα
και Ελλάδα σημαίνει λευτεριά. Και ο Ελληνικός, όσο
κανείς άλλος λαός, την ύμνησε, την υπηρέτησε, της
αφοσιώθηκε ψυχή τε, σώματι και πνεύματι, και θυ-
σιάστηκε όταν έπρεπε, για να κατορθώσει τελικά να
την κάνει αποκλειστικό εθνικό λάβαρο. Αυτό το λά-
βαρο που έκανε τους Έλληνες να πολεμούν με πε-
ρηφάνια στους προμαχώνες, χωρίς να διστάζουν να
αφήσουν και την τελευταία τους πνοή για την Ελλάδα
και την αξία της λευτεριάς, στου χρόνου την αστα-
μάτητη ροή. Στιγμή δεν έπαψαν να πλημμυρίζουν την
ψυχή, το μυαλό και τις αισθήσεις τους εκεί στα κα-
κοτράχαλα βουνά της Πίνδου η αγάπη και η λευτεριά
της πατρίδας τους. 

Εκεί στην Ελληνοαλβανική μεθόριο, παίχτηκε το
1940 ένα έργο μοναδικού ηρωισμού, ανδρείας και
αυταπάρνησης, με πρωταγωνιστές τους Έλληνες
στρατιώτες και θεατές ολόκληρο τον υπόλοιπο κό-
σμο, που το παρακολουθούσε και έμεινε κατάπλη-
κτος και άναυδος από τα κατορθώματα των Ελλήνων
στρατιωτών. Και αυτό, γιατί είδε που υπάρχει η πραγ-
ματική δύναμη και πως μπορεί να προκαλεί θαύματα.
Τη δύναμη αυτή δεν την βρίσκουμε μέσα στους με-
γάλους πληθυσμούς και τις εκτεταμένες γεωγραφικά
και οικονομικά χώρες και κοινωνίες, αλλά μέσα στις
μεγάλες και ατρόμητες ψυχές που απογειώνουν την
εθνική έπαρση και περηφάνια σε ύψη δυσδιόρατα.
Όπως ακριβώς το κάναν οι πρόγονοί μας, στο Αργυ-
ρόκαστρο, το Τεπελένι, την Πρεμετή, την Κορυτσά,
τους Αγίους Σαράντα και στ’ άλλα αιματοβαμμένα
χωριά της Πίνδου γράφοντας παλικαρίσια και ανεξί-
τηλα το έπος του ΟΧΙ στην Ελληνική αλλά και την
παγκόσμια ιστορία. Καμαρώνουμε εμείς σήμερα
τους ήρωές μας που πολέμησαν και έπεσαν μαχό-
μενοι για την ελευθερία μας, όμως η πολιτεία πέρα
από τις μεγαλοπρεπείς παρελάσεις και τις εκφωνή-
σεις των πανηγυρικών ομιλιών με τις στομφώδεις

εκφράσεις των ομιλητών ότι όταν η πατρίδα τους κα-
λέσει, όλοι θα πράξουν το χρέος των προς αυτήν.
Όμως η σπουδαιότητα αυτής της ημέρας δεν φαίνε-
ται μόνο μέσα από τις παρελάσεις, τις εκδηλώσεις ή
τους φόρους τιμής. Εκείνα που έχουν ιδιαίτερη ση-
μασία είναι οι εικόνες και τα ιστορικά αρχεία, εκείνα
που μιλούν και μαρτυρούν την αλήθεια, την μία και
μοναδική, αυτή που δεν κρύφτηκε πίσω από την ημι-
μάθεια και την αδιαφορία. Αμετάθετο χρέος έχουμε
εμείς σήμερα να προβάλλουμε αυτή την αλήθεια στα
παιδιά μας και να τους μεταφέρουμε εικόνες που άλ-
λαξαν τον ρου της ιστορίας. Η επιβολή της κατοχής
από τις δυνάμεις του Άξονα (Ιταλίας – Γερμανίας)
επέφεραν αντιδράσεις στον Ελληνικό λαό και δεν άρ-
γησαν να φανούν να πρώτα σημάδια της καθολικής
αντίστασης του λαού. Δημιουργήθηκαν αντιστασια-
κές οργανώσεις που στόχο δεν είχαν μόνο την απο-
δυνάμωση των δυνάμεων κατοχής αλλά και την απε-
λευθέρωση της χώρας. Δεν θα πρέπει να λησμονού-
με σήμερα την ημέρα αυτή της ανθρώπινης απώλειας
τόσο των στρατιωτικών μας που έπεσαν πάνω στα
αλβανικά βουνά και που δυστυχώς μέχρι σήμερα
βρίσκονται σε ομαδικούς τάφους στα Αλβανικά βου-
νά και παραμένουν εκεί, άγνωστοι, άκλαυτοι και ατί-
μητοι με την ευθύνη να βαραίνει την Ελληνική πολι-
τεία, όσο των αμάχων καθώς και των αντιστασιακών,
που ήταν τεράστιες και πάντα φέρνουν ανείπωτη
οδύνη. Εξίσου ανυπολόγιστες είναι και οι υλικές κα-
ταστροφές που υπέστη η πατρίδα μας στη διάρκεια
της Γερμανικής Κατοχής.

Το «Έπος του Σαράντα» και οι μεγάλες νίκες που
είχε ο Ελληνικός στρατός κατά των Ιταλών και Γερ-
μανών ας είναι ο φάρος που θα οδηγεί την πατρίδα
μας στον σωστό δρόμο, στον δρόμο της ειρήνης, του
πολιτισμού και της ελευθερίας. Δεν χρειάζεται να
προβληματιζόμαστε πλέον σήμερα το ποιος είπε το
όχι του 1940, το είπε ο υπερήφανος Ελληνικός λαός
πολεμώντας πάνω στα Αλβανικά βουνά. Εκείνο που
θα πρέπει να πράξουμε εμείς σήμερα είναι να δώ-
σουμε να καταλάβουν οι νέοι μας τον πραγματικό λό-
γο που γιορτάζουμε το ιστορικό ΟΧΙ της 28ης Οκτω-
βρίου 1940

Η Διοίκηση

28η Οκτωβρίου 1940



Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσω-
πικού ΗΣΑΠ – ΤΡΑΜ – ΑΜΕΛ (ΣΤΑ.ΣΥ).

Ψήφισαν 132 συνάδελφοι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκλέγονται:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΡΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωματικοί:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται:
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Αναπληρωματικοί:
ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Διοίκηση

Είναι γεγονός ότι κατά τακτικά χρονικά διαστήματα τα μεγάφωνα των
οχημάτων των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς Τραίνα – Λεωφορεία – Τρό-
λεϊ – Τραμ αναγγέλλουν ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Δυστυ-
χώς όμως αυτό δεν έχει καμία απήχηση στο σύνολο του επιβατικού κοι-
νού καθώς υπάρχει μία μεγάλη μερίδα, που δυστυχώς μέρα με τη μέρα
μεγαλώνει, του επιβατικού κοινού, που όχι μόνο δεν συμμορφώνεται με
το μέτρο, που είναι αναγκαίο για την προστασία των συνανθρώπων τους
που συνταξιδεύουν τουναντίον σχολιάζει αρνητικά, χλευάζει και ειρω-
νεύεται ακούγοντας την ανακοίνωση αυτή. Χρέος της πολιτείας και των
αρμοδίων φορέων είναι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστα-
σία του επιβατικού κοινού πριν να είναι πολύ αργά.

Η Διοίκηση

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω

7O HΛEKTPIKOΣ / https://ssisap.gr

28 χρόνια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»

Ε
ίναι μία πορεία που την ζήσαμε μαζί
σας, βήμα-βήμα χτίσαμε ό,τι πιο όμορ-
φο μπορεί να υπάρχει σήμερα ως όπλο

ισχυρό στα χέρια του Σωματείου μας. Ο «Ηλε-
κτρικός» αποτελεί μία κατάκτηση που έχει
σχέση με τη συνέπεια στον χρόνο έκδοσης
και με την προσοχή και ευθύνη σε σχέση με
το περιεχόμενο και τη θεματολογία του. Εί-
κοσι οκτώ χρόνια μετά συνεχίζουμε με το ίδιο
πάθος για την αλήθεια στην προβολή των δί-
καιων αιτημάτων των μελών του Σωματείου
μας. Κι όλα αυτά σε εποχές πολύ δύσκολες
καθώς εμείς οι απόμαχοι της εργασίας δεχό-
μαστε καθημερινά μία ανελέητη επίθεση, πό-
τε με τα αλλεπάλληλα μνημόνια που μας τα-
λάνισαν για μία δεκαετία και μας μείωσαν κα-
τά 45% τις συντάξεις μας, πότε με τη μεγάλη
υγειονομική κρίση που είχε σαν αποτέλεσμα
τον θάνατο χιλιάδων ηλικιωμένων συνανθρώ-
πων μας και πότε με τη μεγάλη ενεργειακή
κρίση με τις μεγάλες αυξήσεις των ειδών
πρώτης ανάγκης για την επιβίωσή μας.

Όλα αυτά ήταν μέτρα που επεβλήθησαν
από τους δανειστές μας και τις μεγάλες δυ-
νάμεις και τα οποία εφαρμόζονται με θρη-
σκευτική ευλάβεια από τους ανθρώπους που
μας κυβερνούν, ανεξαρτήτως ιδεολογικοπο-
λιτικής προέλευσης και χρώματος. Είναι γε-
γονός ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς
και αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντικό τον ρόλο
της εφημερίδας μας. Ο «Ηλεκτρικός» κράτη-

σε μία ήπια και σταθερή στάση στήριξης της
δράσης του Σωματείου μας, ενώ πολλές φο-
ρές έδωσε σελίδες του για να φιλοξενηθούν
διαφορετικές απόψεις, χάριν της ελευθερο-
τυπίας και της αρχής ότι όλες οι φωνές εδώ
ακούγονται. Το κάναμε στο παρελθόν και συ-
νεχίζουμε να το κάνουμε με συνέπεια και σή-
μερα αλλά και αύριο γιατί το έχουμε ως αρχή.
Κι αυτό ακριβώς είναι που κάνει τους ανθρώ-
πους του Σωματείου μας, μέλη του και φίλοι

του, να περιμένουν με λαχτάρα την εφημερί-
δα τους τον «Ηλεκτρικό» κάθε δίμηνο, να την
πάρουν στα χέρια τους και να την ξεκοκαλί-
σουν, την εποχή της κινητής τηλεφωνίας και
των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, το
έντυπο μέσο όπως είναι η εφημερίδα μας ο
«Ηλεκτρικός», αποτελεί σημαντική, ανεξίτηλη
σφραγίδα, σταθερό οχυρό στην καλή και σω-
στή πληροφόρηση και επικοινωνία μεταξύ
μας, καθώς και ισχυρό ανάχωμα στην ανά-
δειξη της ιστορικής μνήμης και στην ανάσχε-
ση της ανθρώπινης μοναξιάς.

Μετά από είκοσι οκτώ χρόνια συνεχούς
κυκλοφορίας της εφημερίδας μας, έχει
εδραιωθεί για τα καλά στη συνείδηση όλων
των μελών μας και παράλληλα μας μεταφέ-
ρει την ευθύνη της συνέχισής της και της
αναβάθμισής της, γιατί εσείς όλοι οι ανα-
γνώστες της το θέλετε και το επιζητείτε και
είναι ακριβώς αυτό που σας κάνει να προ-
σφέρετε από το υστέρημά σας για τη συνέ-
χιση αυτής της προσπάθειας για έντιμη και
καθαρή ενημέρωση. Για να έχει όμως η έκ-
δοση της εφημερίδας θετική αντίδραση κατά
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θα
πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις,
όπως να μην θίγει θέματα που αναφέρονται
σε θέσεις ή ανταγωνισμούς κομματικούς και
να είναι αποστασιοποιημένη από τα πολιτικά
κόμματα. Να παρέχει πληροφορίες για τα
ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά θέματα

καθώς και προτάσεις για την προώθηση και
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν τα μέλη του Σωματείου μας καθώς και
γενικά οι συνταξιούχοι της χώρας μας. Να
προβάλλει πολιτιστικά θέματα που ενι-
σχύουν την πολιτιστική συνείδηση και συμ-
βάλλουν στη διατήρηση της ενότητας των
μελών του Σωματείου μας. Να διαπραγμα-
τεύονται θέματα που συγκινούν τα ανθρω-
πιστικά αισθήματα των συνανθρώπων μας
και τους προτρέπουν σε έργα αγάπης και αν-
θρωπισμού. Γεγονός είναι ότι σήμερα ζούμε
την εποχή της ισοπέδωσης των πάντων και
η εφημερίδα επιβάλλεται και πρέπει να γίνει
φραγμός στις αδηφάγες ορέξεις των εκά-
στοτε κυβερνόντων μας, να σταθεί με αίσθη-
μα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στον
αναγνώστη και να τον κατευθύνει υπεύθυνα,
σωστά και αντικειμενικά. Μόνο τότε όταν η
εφημερίδα πληροί όλες αυτές τις προϋπο-
θέσεις, είναι αντάξια του σκοπού έκδοσής
της. Η εφημερίδα μας ο «Ηλεκτρικός» υπό-
σχεται ότι θα προσπαθήσει να πορεύεται τον
δρόμο που χάραξε από την πρώτη της έκδο-
ση. Έναν δρόμο έντιμο, ανιδιοτελή, δίκαιο
και αντικειμενικό. Μαζί με όλους εσάς και
την ολόθερμη υποστήριξή σας συνεχίζουμε.
Σας ευχαριστούμε που είσαστε τόσο όμορφα
δίπλα μας. Εσείς είστε η δύναμή μας. Εσείς
δίνετε φτερά στον λόγο μας. Δεν πρόκειται
να σας διαψεύσουμε. Η Διοίκηση

Εκλογές στον Προμηθευτικό
Συνεταιρισμό Προσωπικού 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συντα-
ξιούχων ΗΣΑΠ στην προσπάθειά του να έχει άμεση
επαφή με τα μέλη του, απευθύνεται προς όλες τις
συναδέλφισσες και προς όλους τους συναδέλφους
και τους ενημερώνει.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μη ξεχνάς Ότι το Σωματείο είναι το δεύτερο

σπίτι σου και θα πρέπει να είσαι
τακτικός επισκέπτης για να μα-
θαίνεις τα τεκταινόμενα και για
να έχεις άμεση ενημέρωση για
ό,τι συμβαίνει.

Μη ξεχνάς Να ενημερώνεις άμεσα το Σωμα-
τείο όταν αλλάζεις διεύθυνση
κατοικίας καθώς και αριθμό τη-
λεφώνου για να έχουμε τη δυνα-
τότητα επικοινωνίας μαζί σου
όταν υπάρχει κάποιο θέμα για το
οποίο θα πρέπει να ενημερωθείς
καθώς και να λαμβάνεις τα όποια
έντυπα του Σωματείου.

Μη ξεχνάς Νέα συναδέλφισσα – νέε συνά-
δελφε ότι για να εγγραφείς και
να γίνεις μέλος του Σωματείου
θα πρέπει να έρθεις στα γραφεία
του Σωματείου και να συμπλη-
ρώσεις τη σχετική αίτηση εγγρα-
φής.

Μη ξεχνάς Ότι όταν έρθεις στα γραφεία του
Σωματείου μας, δεν θα πλήξεις
γιατί θα περάσεις ευχάριστα την
ώρα σου στις φιλόξενες αίθου-
σες του Σωματείου, μαζί με τους
άλλους συναδέλφους που θα συ-
ναντήσεις και συζητώντας θα ξε-
τυλίξετε μαζί το κουβάρι των
αναμνήσεων από το κοινό εργα-
σιακό βίο σας.

Μη ξεχνάς Να ενημερώνεις το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου άμεσα
όταν επέρχεται η οποιαδήποτε

μεταβολή στην οικογενειακή σου
κατάσταση, όπως θάνατος μέ-
λους, γάμος παιδιών, γεννήσεις,
βαπτίσεις, επαγγελματική επιτυ-
χία παιδιών και εγγονιών και γε-
νικά ό,τι ευχάριστο και θλιβερό
συμβεί στην οικογένειά σου.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Σήμερα που υπάρχουν τόσα πολλά μέσα επικοι-

νωνίας θα πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο να
πεθαίνει κάποιος συνάδελφος και να το πληροφο-
ρούμαστε μετά από χρόνια. Αυτό βέβαια βαραίνει
τους άμεσα συγγενείς των θανόντων συναδέλφων
μας, τη στιγμή μάλιστα που συνεχίζουν να λαμβά-
νουν την εφημερίδα του Σωματείου μας και ό,τι άλ-
λο έντυπο, δεν επικοινωνούν μαζί μας για να μας
ενημερώσουν σχετικά. Είναι ένα θέμα απαράδεκτο
να συμβαίνει στην οικογένεια των συνταξιούχων
του ΗΣΑΠ και ζητάμε τη βοήθειά σας για να το εξα-
λείψουμε.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Απευθυνόμαστε σε σένα για μία εισέτι φορά και

θα θέλαμε να έχουμε την ανταπόκριση που πρέπει
καθώς και τη βοήθειά σου για να συζητάμε μαζί
σου τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται και όλοι
μαζί να δίνουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις και τέ-
τοιες ευκαιρίες παρουσιάζονται όχι μόνο στις Γε-
νικές Συνελεύσεις και στις οποίες έχουμε υποχρέ-
ωση να δίνουμε το δυναμικό παρόν όλοι αλλά και
σε καθημερινή βάση στα γραφεία του Σωματείου
μας όπου έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε
και να προσπαθήσουμε για τη λύση κάθε προβλή-
ματος που ήθελε ανακύψει.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Εάν δεν έχουμε από εσάς τη βοήθεια που ζητά-

με πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επι-
κοινωνίας μαζί σας και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο
πλήγμα για τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται Σω-
ματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

Η Διοίκηση
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος, παρά την Υγειονο-

μική κρίση, το Σωματείο μας θα βραβεύσει τα παιδιά των
μελών του Σωματείου μας που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο,
στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο καθώς και αυτά τα παιδιά
μας που πέτυχαν να εισαχθούν σε ανώτερη ή ανώτατη
σχολή, το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Καλούμε:
1. Τους μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και

του Λυκείου που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2021-
2022.

2. Τους επιτυχόντες σε ανώτερες και ανώτατες
σχολές στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022.

3. Τους φοιτητές και φοιτήτριες που αρίστευσαν
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Να προσκομίσουν στα γραφεία του Σωματείου μας
μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022 τα αποδεικτικά των σπου-
δών τους. Τον χρόνο και τον τόπο της απονομής των
βραβείων θα τον καθορίσει η πορεία της υγειονομικής
κρίσης που ακόμη δεν μας επιτρέπει να πραγματοποι-
ήσουμε την Πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Σωματείου μας.

Έτσι όταν αρθούν τα υγειονομικά μέτρα θα προχω-
ρήσουμε στην πραγματοποίηση της Πρωτοχρονιάτικης
γιορτής του Σωματείου μας, διαφορετικά θα υποχρεω-
θούμε να αποστείλουμε ταχυδρομικά τα αριστεία στο
κάθε παιδί όπως θα πράξουμε και για τα παιδιά του Γυ-
μνασίου Σμίνθης στην Ξάνθη. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε
επιτυχία στα παιδιά μας που αρίστευσαν και θα είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν από κοντά τους σφίξουμε το
χέρι και τους ευχηθούμε καλή πρόοδο και καλή απο-
κατάσταση στον εργασιακό τους βίο.      Η Διοίκηση

Βράβευση Αριστούχων
Μαθητών - Φοιτητών

Μετά την παράδοση των τριών νέων σταθμών του ΜΕΤΡΟ στον
Πειραιά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις υπόλοιπες επεκτά-
σεις που θα αναβαθμίσουν τον συγκοινωνιακό χάρτη της

πρωτεύουσας.
Στα «κόκκινα» φαίνεται πως λειτουργούν οι μηχανές του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών με φόντο την πλήρη επέκταση του
ΜΕΤΡΟ σε κάθε γωνιά της Αθήνας.

Προτού προλάβει να καταλαγιάσει η σκόνη από τη λειτουργία
των τριών σταθμών της Γραμμής 3 στον Πειραιά, το Υπουργείο ερ-
γάζεται πάνω στις υπόλοιπες επεκτάσεις που θα διευκολύνουν τις
μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, αποσυμφορίζοντας την
πρωτεύουσα από το μεγάλο πρόβλημα του κυκλοφοριακού χάους.

Ανάμεσα στις επεκτάσεις βρίσκεται και αυτή της Γραμμής 1 προς
Βαρυμπόμπη, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών, Κώστας Καραμανλής, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
και τη δημοσιογράφο Βάσω Κουτσούμπα. Πρόκειται για μία επέ-
κταση που, όπως πρόσθεσε ο Υπουργός, θα λύσει το ζήτημα της
«ένωσης» της Εθνικής Οδού με το δίκτυο ΜΕΤΡΟ της Αττικής. Το
ΜΕΤΡΟ (και δη η γραμμή του Προαστιακού), λοιπόν, αναμένεται να
φτάσει στο ύψος του κόμβου της Βαρυμπόμπης μέσω υπόγειας σή-
ραγγας η οποία θα ξεκινά λίγο μετά τον σταθμό ΚΑΤ (ο σταθμός της
Κηφισιάς θα υπογειοποιηθεί), ενώ θα κατασκευαστεί και ένας εν-
διάμεσος σταθμός στη Νέα Ερυθραία. Προς το παρόν η εν λόγω
επέκταση βρίσκεται σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο, μιας και θα απαι-

τηθεί η μελετητική ωρίμανση του έργου, αλλά και η εξασφάλιση της
χρηματοδότησης. Εφόσον, ωστόσο, περάσουμε από το διαδικαστικό
σκέλος σε αυτό της έναρξης των εργασιών, τότε το ΜΕΤΡΟ θα φτά-
σει στην Εθνική οδό γρηγορότερα από ό,τι η Γραμμή 4 μέσω του
τμήματος Ε (Μαρούσι – Εθνικής Οδός) το οποίο εκτιμάται ότι θα εί-
ναι έτοιμο μετά το 2030.

Επιπροσθέτως, στα σκαριά βρίσκεται και η επέκταση της Γραμ-
μής 1 προς Καλλιθέα (κόστους 450 εκ. ευρώ) με γραμμή μήκους 5
χιλ. που θα ξεκινά από τον σταθμό Θησείο και θα περιλαμβάνει τους
εξής νέους σταθμούς: Χαμοστέρνας- Πλατεία Δαβάκη – Λόφος Φι-
λαρέτου – Τζιτζιφιές και Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος».                                                                               Η Διοίκηση

Το ΜΕΤΡΟ επεκτείνεται

10 Οκτωβρίου 2022

Η 10η Οκτωβρίου 2022 πράγματι είναι μία ξεχωριστή
ημέρα για τον Πειραιά γιατί έγινε η σύνδεση του πρώτου
λιμανιού της χώρας με το ένα και μοναδικό αεροδρόμιο
της Αθήνας. Η σύνδεση έγινε με την επέκταση της Γραμ-
μής 3 από το Αεροδρόμιο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο του
Πειραιά.

Στις 10 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκαν οι τρεις νέοι
σταθμοί Μανιάτικα (Πειραιάς που είναι κάτω από το Μέ-
γαρο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά) και Δημοτικό Θέατρο. Τα
εγκαίνια έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας περιστοι-
χιζόμενος από αρκετούς αυλικούς, αλλά με την απουσία

των εργαζομένων. Και οι τρείς νέοι σταθμοί πέρα του
ότι συνδέουν απ’ ευθείας το λιμάνι με το αεροδρόμιο,
είναι ένα στολίδι για την πόλη του Πειραιά. Ευχή όλων
μας είναι να το αγαπήσουν και να το προστατεύουν οι
Πειραιώτες για να μην καταντήσει σε λίγα χρόνια στην
κατάσταση που βρίσκεται η Γραμμή 1 που για 153 χρόνια
συνδέει τον Πειραιά με την Αθήνα και η οποία Γραμμή
1 έχει εγκαταλειφθεί από την Πολιτεία και τους εκάστοτε
διοικούντες την Εταιρεία ΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ μετά την κρατι-
κοποίηση.

Η Διοίκηση

26 Σεπτεμβρίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Οάνθρωπος δεν φτάνει μόνο ότι μεγαλώνει
ηλικιακά αλλά έχει και να αντιμετωπίσει
πολλές και διάφορες καταστάσεις με τις

ασθένειες που είναι υποχρεωμένος να τις υπο-
στεί και μία τέτοια ασθένεια η νόσος Αλτσχάϊμερ.
Η νόσος αυτή είναι μία νόσος που μας αφορά
όλους και σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα της τρί-
της ηλικίας. Είναι μία νόσος που τα τελευταία
χρόνια, σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος ζωής
που κάνουμε, προσβάλλει όλο και περισσότερα
άτομα. Αυτή η εξέλιξη με τη ραγδαία εξάπλωση
της νόσου του Αλτσχάϊμερ, αναμένεται μετά από
λίγα χρόνια να ξεπεράσει τις 600.000 συνανθρώ-
πων μας στην πατρίδα μας. Για την αντιμετώπιση
της εξάπλωσης της νόσου επιβάλλεται η αντιμε-
τώπισή της στο αρχικό στάδιο. Για να γίνει όμως
αυτό χρειάζεται ενημέρωση από την πολιτεία και
τους ειδικούς γιατρούς, καθώς και η ευαισθητο-
ποίηση του κόσμου και η ίδρυση εξειδικευμένων
δομών και υπηρεσιών για ασθενείς με άνοια.
Χρειάζεται οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε
ειδικές φαρμακευτικές θεραπείες. Επίσης χρει-
άζεται το κράτος να διαθέσει τα κεφάλαια που
απαιτούνται για την αντιμετώπιση της νόσου, κα-

θώς και το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και
υποστήριξη αυτών των ανθρώπων που είναι εν-
τεταλμένοι να φροντίζουν τους ασθενείς αυτούς,
καθώς και να υπάρχει συνεργασία των αρμοδίων
φορέων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Θα
πρέπει δε απαραιτήτως να τηρούμε τις εντολές
και τις συμβουλές των ειδικών όπως:

• Να κάνουμε τακτικά έλεγχο και να ελέγ-
χουμε την υπέρταση, τον διαβήτη, την αυξημένη
χοληστερίνη, το κάπνισμα και τη παχυσαρκία.

• Να βάλουμε στο πρόγραμμα τη σωματική
άσκηση και ειδικά το βάδισμα.

• Να ασκούμαστε πνευματικά, όπως είναι
το διάβασμα, το σταυρόλεξο και η προσπάθεια
για εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.

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

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

ναξιά είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύ-
νου για την άνοια επιβάλλεται να γίνουμε πε-
ρισσότερο κοινωνικοί.

• Αν θέλουμε να αποφύγουμε όσο είναι βέ-
βαια δυνατόν τη νόσο του Αλτσχάϊμερ χρειάζε-

ται καθημερινή συναναστροφή και σχέσεις φι-
λίας με πολύ κόσμο, καθώς επισκέψεις σε φί-
λους, εκδρομές με φίλους και συγγενείς, επι-
σκέψεις σε μουσεία, συμμετοχή σε δραστηριό-
τητες του δήμου της περιοχής, κέντρα φιλίας,
παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κα-
θώς και κινηματογραφικών ταινιών, παιχνίδια
με τα εγγόνια και άλλες δραστηριότητες που θα
μας κρατάνε μακριά από την απομόνωση και το
κλείσιμο στον εαυτόν μας.

Το Σωματείο μας προς αυτή την κατεύθυνση
προσπαθεί και έχει κάνει αρκετά βήματα για να
δώσει την ευκαιρία στον κάθε συνάδελφό μας
για να βγει από τη μοναξιά του και την απομό-
νωση, καθώς εκτός από τις εκδρομές και τις πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, έχει διαμορφώσει και μία
ειδική αίθουσα στα γραφεία μας στον Πειραιά
στην οποία θα μπορεί ο καθένας από εμάς και
εσάς να περάσει λίγες ευχάριστες ώρες παρέα
με τους παλιούς του συναδέλφους και συνεργά-
τες πίνοντας ένα καφέ, συζητώντας τα περασμέ-
να ή και να διαβάσει ένα βιβλίο από την πλούσια
βιβλιοθήκη που διαθέτει το Σωματείο μας.

Η Διοίκηση

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

Φουφλή Μαρία: Θυγατέρα του συναδέλφου μας Θωμά
Φουφλή.

Νικολάου Βασίλειος: Υιός του συναδέλφου μας Κώ-
στα Νικολάου

Γάμοι

Σήμα�κινδύνου�για�νέο�κύμα�πανδημίας�του�Covid-19
Έναν νέο κύκλο δοκιμασίας, όπως όλα

δείχνουν, καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα
ο πληθυσμός της χώρας μας που στην πλει-
ονότητά του είναι ανοχύρωτος. Ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων έκρουσε και πάλι τον
κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιεί πως
ο SARS-COV 2 συνεχίζει να αποτελεί απειλή
για την ανθρωπότητα.

Καθώς η πανδημία δεν έχει τελειώσει και
είμαστε ακόμη σε παγκόσμια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, όπως είπε πριν λίγες ημέ-
ρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα δε-
δομένα δείχνουν αύξηση στις διαγνώσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που υπο-
δηλώνει πως τις επόμενες εβδομάδες ανα-

μένεται νέα έξαρση του Covid-19 που μοιραία
θα προκαλέσει αναταράξεις στα κρούσματα.
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι πως οι μολύν-
σεις και οι νοσηλείες αφορούν ως επί το
πλείστον άτομα άνω των 65 ετών, καθώς εί-
ναι επιρρεπή σε βαριές επιπλοκές. Η ανησυ-
χία των ειδικών πηγάζει από την πρόσφατη
ανάδυση και εξάπλωση των νέων παραλλα-
γών, που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής σε
τουλάχιστον πέντε χώρες. Γι’ αυτό ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τους πολίτες
να εμβολιαστούν, ή να προχωρήσουν με τις
ενισχυτικές δόσεις, ειδικά όσοι βρίσκονται
σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου και μπορεί
να νοσήσουν σοβαρά.                 Η Διοίκηση

Επανυπολογισμός των Συντάξεών μας
Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμη το θέμα του επανυ-

πολογισμού των συντάξεών μας παρά τις εξώδικες δια-
μαρτυρίες προς τα αρμόδια Υπουργεία και την πιλοτική
αγωγή που καταθέσαμε τον Ιούνιο του 2022. Έτσι σήμερα
δεν γνωρίζουμε αν στις αυξήσεις των συντάξεων που θα
δοθούν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Ερ-
γασίας συμπεριλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι μας.

Τελευταία ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου μας ήταν η επιστολή που στείλαμε στη Διευ-
θύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων κυρία Ελένη
Νιαρχάκου που της ζητάμε να έχουμε άμεσα συνάντηση
μαζί της για να μας ενημερώσει πότε και πως θα γίνει ο
επανυπολογισμός των συντάξεών μας. Ελπίζουμε ότι θα
έχουμε απάντηση στο αίτημά μας.                    Η Διοίκηση

Μία ξεχωριστή ημέρα
για τον Πειραιά



Ειδικά τα τελευταία χρόνια η
ειδησεογραφία σε ό,τι αφορά την
περιοχή μας αλλά και γενικά
στην υφήλιο είναι αναμφισβήτη-
τα πλούσια σε γεγονότα και προ-
ξενεί ανησυχία. Μία απειλή πλα-
νάται και το ένα επεισόδιο φέρ-
νει το άλλο. Σίγουρα υπάρχουν
συμφέροντα και αυτά πυροδοτούν την εχθρότητα. Οι λαοί
σίγουρα δεν εμφορούνται από μίσος οι ηγεσίες τους όμως
δυστυχώς δεν συμμερίζονται τη βούλησή τους.

Εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί
που έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ειρήνης, εκ
του αποτελέσματος όμως κρίνουμε ότι η εργασία τους δεν
φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ρόλο παρατηρητή, συμ-
βουλάτορα, διαιτητή μόνο επιδεικνύουν, ουσιαστικού κριτή
σπάνια έως και ποτέ, φταίνε τα συμφέροντα και είναι πολλά.
Τα αυτονόητα για τους λαούς όπως είναι η ευημερία και η
πρόοδος είναι για τους ηγέτες και τα αρμόδια όργανα των
παγκόσμιων οργανισμών καταστάσεις πολυτελείας και φα-
νερώνουν ξεπεσμό της κοινωνίας και απαξίωση της ανθρω-
πότητας. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και οι πάμπολλοι τοπι-
κοί δεν έδωσαν το μάθημα προκειμένου να απολαμβάνουμε
την αρμονική συνύπαρξη. Έτσι σήμερα όσο και όπου συντη-
ρείται ψυχροπολεμικό κλίμα τόσο αυξάνονται οι κρατικές
αμυντικές δαπάνες. Οι βιομηχανίες όπλων θέλουν να που-
λήσουν. Για τον λόγο αυτόν, εκεί που ειρηνεύει ένας τόπος,
ένας άλλος αναστατώνεται. Αντί να δαπανώνται όλο και πε-
ρισσότερα για την υγεία, τις συντάξεις, τους μισθούς και την
παιδεία παρατηρούμε ότι οι κρατικοί προϋπολογισμοί φιλο-
ξενούν σημαντικά ποσά για την αμυντική θωράκισή μας. Ο
φόβος των πολλών φέρνει το κέρδος σε ελάχιστους. 

Η Μεσόγειος είναι μία θάλασσα που φιλοξενεί την ύπαρ-
ξή και την επιβίωση πολλών λαών. Το υπέδαφός της με τα
πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου προκαλούν ενέργειες
απαίτησης, διαμάχης, οικειοποίησης, ακόμα και συνεκμε-
τάλλευσης. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για μεσογειακή λε-
κάνη ειρήνης, γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης, διεκδίκησης,
παραπληροφόρησης. Κυριαρχικά δικαιώματα κρατών αμ-
φισβητούνται με ευκολία και παραβιάζονται με αυθάδεια.
Δύσβατος γίνεται ο δρόμος του διαλόγου, όταν αυτός επι-

χειρείται με στοιχεία αλαζονείας,
άρνησης, προκατάληψης. Η αμ-
φισβήτηση της Ιστορίας, η παρα-
ποίηση των συνόρων, οι ανίερες
συμμαχίες είναι επιλογές που
βλάπτουν τη συνύπαρξη και
υπονομεύουν την ειρήνη. Είναι
εκείνα τα στοιχεία που διαμορ-

φώνουν όρους που ταιριάζουν σε ζούγκλα και παραπέμ-
πουν σε σχιζοφρένεια. Έπειτα από όλα αυτά θολό είναι το
τοπίο, άγνωστος ο ορίζοντας, όνειρο η γαλήνη και η ειρήνη.
Ταραξίες κάθε εθνικότητας, καταβολής, σκοπιμότητος πάν-
τα υπήρχαν. Η αποθράσυνσή τους είναι εκείνο που τρομο-
κρατεί όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στη γεωγρα-
φική γειτονιά τους. Ο εδαφικός σφετερισμός, η παραχάρα-
ξη του παρελθόντος, η καταστρατήγηση διεθνών συνθηκών
συνιστούν προσβολή και φανερώνουν πονηριά και άνομα
συμφέροντα. Οι απειλές προκαλούν τον τρόμο, καλλιεργούν
την ανασφάλεια, οξύνουν τα πνεύματα. Ο δρόμος του δια-
λόγου εγκαταλείπεται εύκολα και ακολουθείται αυτός της
αγοράς νέων όπλων. Εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο του θα-
νάτου μας αντί να βελτιώνουμε το επίπεδο διαβίωσής μας.
Δεν πρέπει να μας φοβίζει το παραλήρημα του γείτονα. Εί-
ναι πρόκληση πραγματική να μιλούν για ειρήνη, εντιμότητα,
αμοιβαιότητα εκείνοι που τους χρεώνει η Ιστορία γενοκτο-
νίες, πολέμους, εισβολές. Εξωτερική πολιτική με κριτήρια
εντυπωσιασμού είναι χειρότερα και από πόλεμο. Οι αψυ-
χολόγητες κινήσεις μπορεί να εξυπηρετούν την εντόπια δη-
μοφιλία του, δεν μπορούν όμως να τρομοκρατήσουν άλ-
λους. Ο συμβιβασμός πλέον φαίνεται ως προθάλαμος της
υποτέλειας, της εξουθένωσης, της αλλοτρίωσης. 

Πρέπει επιτέλους να αξιωθούν όλοι οι κάτοικοι του πλα-
νήτη μας να απολαμβάνουν τα αγαθά που τους αναλογούν,
τους πολιτικούς που τους ταιριάζουν, την ηρεμία που τους
αξίζει. Μακάρι να μην υπάρχουν κυβερνήτες πολεμοχαρείς,
ιμπεριαλιστές, ανόητοι. Ας φροντίσουμε ώστε τα παραπάνω
να μην μας φαίνονται ρομαντικά ευχολόγια, ανούσιες δια-
πιστώσεις, φιλοσοφικές φλυαρίες. Έτσι θα ζούμε ανέφελα
και θα πορευόμαστε ανεξάρτητα, ατομικά και συλλογικά.
Δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαλότητα λαών, αλλά συμπό-
ρευση εθνών.
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Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα τε-
λευταία χρόνια όλες οι χώρες του κό-
σμου αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά

φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεγάλες
ξηρασίες που έχουν δραματικές επιπτώσεις
στη ζωή όλων μας. Δυστυχώς όμως τα γεγο-
νότα αυτά αντιμετωπίζονται με επικίνδυνη
ελαφρότητα για να μην πω αδιαφορία από
τους ιθύνοντες. Η ξηρασία που καταστρέφει
τις σοδειές και μειώνει το πόσιμο νερό βάζει
σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των ανθρώ-
πων είναι η νέα προειδοποίηση του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας για τις συνέπειες
που θα φέρει η κλιματική αλλαγή με αποτέ-
λεσμα πάνω από 250.000 παραπάνω άνθρω-
ποι θα πεθάνουν από ελονοσία, υποσιτισμό,
αφυδάτωση που είναι συνέπειες των αυξη-
μένων θερμοκρασιών, της φτώχειας και των
ανισοτήτων, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Ο Π.Ο.Υ. ανέλυσε επίσης 70.000 επιστημο-
νικές έρευνες και κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι 218 μολυσματικές νόσοι έχουν γίνει σοβα-
ρότερες και απαντώνται συχνότερα εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής. Σήμερα το 45% της Ευρω-
παϊκής Επικράτειας είναι σε επικίνδυνη κατά-
σταση κινδύνου ξηρασίας σύμφωνα με απολο-
γισμούς που δημοσίευσε το παρατηρητήριο ξη-
ρασίας τη Ε.Ε. και με το 15% να είναι σε κόκκινο
συναγερμό καθώς τα αποθέματα νερού έχουν
μειωθεί πάνω από 40% και η φετινή χρονιά είναι
η πιο ξηρή χρονιά των τελευταίων 60 ετών. Ο
άνθρωπος όλα τα χρόνια έκανε κακή χρήση
πολλών πραγμάτων, μέχρι που ήρθε η κρίση. Η

κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και με ολέθρια
τα αποτελέσματα. Είναι όλα αυτά που θα έπρεπε
πριν από πολλά χρόνια να τα είχαμε δει και να
τα είχαμε αντιμετωπίσει προτού φθάσουμε στο
έσχατο σημείο. 

Οι ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση είναι
πολλές και καταμερίζονται σε όλους, ιδιαίτερα
σε όσους ασκούν κάθε λογής εξουσία. Άναυδη
έχει μείνει η ανθρωπότητα με τη μεγάλη φωτιά
στο τεράστιο τροπικό δάσος του Αμαζονίου που
συνέβη προ ετών, αλλά και όλες τις μεγάλες
πυρκαγιές που κατέκαψαν τα δάση στην Ευρώ-
πη. Το ίδιο ισχύει και για τις πυρκαγιές που αν-
τιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα
μας. Οι επιστήμονες για ακόμη μία φορά
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και της ολο-
κληρωτικής καταστροφής που πλησιάζει.

Η άσκοπη χρήση των φυσικών πόρων, η
αλόγιστη βιομηχανική δραστηριοποίηση, η
περιβαλλοντική αναισθησία και η κοινωνική
ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των λαών της
υφηλίου είναι παράγοντες που οριοθετούν το
πρόβλημα του οποίου τα απόνερα θα μας
εξαφανίσουν από προσώπου γης. Οι πυρκα-
γιές, οι πλημμύρες, οι καύσωνες δεν είναι τυ-
χαία γεγονότα. Φανερώνουν ότι ο άνθρωπος
κάνει τα πάντα για το ατομικό του συμφέρον,

αγνοώντας για τις συνέπειες, βραχυ-
χρόνιες και μακροχρόνιες. Το οικο-
σύστημα δεν μπορεί να αντέξει άλλο
τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και η
φύση εκδικείται με τον τρόπο της,
στερεύει και μαραίνεται. Το να κλαί-
με πάνω από τα αποκαΐδια δεν είναι
λύση. Απαιτούνται ευαισθητοποίηση,

πρόληψη, προγραμματισμός. Καλή είναι η
διαπίστωση όμως καλύτερη είναι η εργασία.
Ασφαλώς οι απαιτήσεις άλλαξαν και οι ανάγ-
κες για την επιβίωσή μας πολλαπλασιάζονται
και θα πρέπει να μας ανησυχεί η διαπίστωση
ότι προ ετών ο ανεμιστήρας ήταν από περιτ-
τός έως και είδος πολυτελείας στο σπίτι μας
ή στον χώρο εργασίας μας, ενώ σήμερα τα
κλιματιστικά μηχανήματα έγιναν απαραίτητα
σε κάθε χώρο που ζούμε και εργαζόμαστε. Η
καθημερινότητά μας δέχεται καθημερινά δυ-
νατούς κραδασμούς από την ασέβεια που
δείχνουμε ποικιλότροπα οι πάντες στη φύση.
Πλέον δεν μιλάμε σήμερα για δείγματα αλ-
λαγής, αλλά για αποδείξεις εγκλήματος. Η
καλλιέργεια ανάλογης κουλτούρας θα ενθαρ-
ρύνει τον πλανήτη να επιβιώσει παρά τα ποι-
κίλα τραύματά του. Η κοινωνία πρέπει να
διεκδικεί αυτό που της ανήκει και οφείλει να
υπερασπίζεται ό,τι της αξίζει. Τα κέρδη των
ισχυρών δεν πρέπει να είναι υπεράνω αυτής
της ίδιας της ζωής μας. Χρειάζονται πρώτιστα
βήματα διαφώτισης και ύστερα μέτρα κατα-
σταλτικά. Πρωτοβουλίες απαιτούνται και όχι
ευχολόγια πριν να είναι αργά και η μία κατα-
στροφή να φέρνει την άλλη.

Επειδή, όμως, το μέλλον ανήκει στη νέα γε-
νιά, εκεί θα πρέπει να απευθυνθούν οι αρμό-
διοι ώστε εκείνη πρέπει να πληροφορηθεί.
Σκόπιμο θεωρείται η καθιέρωση στα σχολεία
μαθήματος πρωτεύοντος και όχι στην «ώρα του
παιδιού» αυτό της περιβαλλοντικής αγωγής σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Για να γίνει
δε βίωμα των νέων ανθρώπων το πρόβλημα
της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει όλα τα σχο-
λεία της χώρας μας να υιοθετήσουν από μια
καμένη έκταση και να αναλάβουν την ευθύνη
της αναδάσωσης και της καθημερινής φροντί-
δας. Όταν αυτή θα γίνει ξανά δάσος που θα
προσφέρει οξυγόνο και ομορφιά θα το χαίρον-
ται και θα το καμαρώνουν οι πάντες. Η αυστη-
ροποίηση των ποινών για όσους παρανομούν
και βιάζουν έμπρακτα το περιβάλλον είναι απα-
ραίτητη. Η ατιμωρησία κραυγαλέων ανομιών
απογοητεύει τον λαό και κλονίζει την εμπιστο-
σύνη του στους θεσμούς. Παράλληλα, η νομι-
μοποίηση αυθαιρεσιών, ιδίως σε προεκλογικές
περιόδους, είναι μεν μέτρο ψηφοθηρικό και ει-
σπρακτικό, όχι όμως και ηθικά ανεκτό, αντίθε-
τα είναι παράνομο και εξοργιστικό. 

Οφείλουν όλοι άρχοντες και αρχόμενοι της
γης να βρουν δρόμους για την ανατροπή της
σημερινής κατάστασης και τρόπους για την αλ-
λαγή του κλίματος που υπάρχει. Έτσι θα ανα-
χαιτιστεί η περαιτέρω κατηφόρα και καταστρο-
φή σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Να στα-
ματήσει το έγκλημα, που εκούσιοι ή ακούσιοι
συνεργοί είμαστε όλοι. Τα ποικιλόμορφα συμ-
φέροντα δεν μπορεί να υφίστανται υπεράνω
της ανάσας της ανθρωπότητας.

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

SOS εκπέμπει η ανθρωπότητα

Δύσβατος ο δρόμος του διαλόγου των ηγετών μας Είναι ώρα ευθύνης
για τους πολιτικούς μας

Τη στιγμή που οι κίνδυνοι περιζώνουν τη χώρα μας
και τα μαύρα σύννεφα που εμφανίζονται απειλητικά
στον ορίζοντα και η εσωτερική κατάσταση της χώρας
συνιστά μία ιστορική στιγμή για ώρα ευθύνης και επα-
γρύπνησης, υπαγορεύοντας εθνική εγρήγορση, επιβάλ-
λεται η ανάδειξη των προτερημάτων μας, είναι απαραί-
τητη η ομόνοια και η ομοψυχία.

Αν οι σημερινοί μας πολιτικοί ταγοί βρίσκονται στα
ατομικά κομματικά χαρακώματα και οι πράξεις τους ή
οι ενέργειές τους ενέχουν ανάλογες σκοπιμότητες και
επιδιώξεις, τότε η σήψη είναι επικίνδυνη. Η κατάσταση
είναι ιδιαιτέρως δύσκολη και οι πολιτικοί μας θα πρέπει
να αφήσουν τα χαρακώματα και τις σκοπιμότητες σε
αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, γιατί οι ευ-
θύνες τους είναι μεγάλες. Υπάρχουν ώρες ευθύνης,
επαγρύπνησης και χρέους. Και είναι οι στιγμές αυτές
οι οποίες δεν επιτρέπουν, ιδιαίτερα, σήμερα, στους πο-
λιτικούς μας ταγούς, ατομικά η κομματικά χαρακώματα
και σκοπιμότητες. Έχει κουραστεί ο Ελληνικός λαός να
ακούει αλληλοκατηγορίες των πολιτικών μας, να βλέπει
την Ελλάδα με απλωμένη τη χείρα της επαιτείας και να
καταρρακώνονται οι ηθικές αξίες στον τόπο όπου γεν-
νήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια διαταράχθηκε σε επικίν-
δυνο βαθμό η εθνική μας συνοχή, παρασυρθήκαμε σε
μία τεχνική ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, δεί-
ξαμε στα μάτια των συμμάχων μας ότι οι Έλληνες είναι
των Ελλήνων οι μεγαλύτεροι εχθροί. Είχε δίκιο ο Περι-
κλής όταν έλεγε πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια «πε-
ρισσότερο φοβάμαι τις δικές μας αμαρτίες παρά την
επιβουλή των εχθρών μας». Η ιστορία και η σύγχρονη
πραγματικότητα μας το επιβεβαιώνουν.

Είναι καιρός τώρα προτού να είναι πολύ αργά να αρ-
χίσει η εξυγίανση από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι
θα αποτελέσουν τη ζύμη και το παράδειγμα προς μίμη-
ση. Είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να αρχίσουν οι πο-
λιτικοί μας να ενδιαφέρονται περισσότερο για το Έθνος
μας, τους Έλληνες, την Ελλάδα και λιγότερο για το κόμ-
μα, το πολιτικό τους μέλλον, τον εαυτό τους και το προ-
σωπικό τους συμφέρον. Ευθύμιος Ρουσιάς
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Έκθεση για τον Ταμειακό Απολογισμό του Σωματείου Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

για το χρονικό διάστημα από 1/4-30/6/2022
O υπογεγραμμένος Αθανάσιος Κ. Μανάσκος, Λογιστής Α’ τάξεως με Αρ. Αδείας 17865 Ο.Ε.Ε., πα-

ρουσιάζω τον Ταμειακό Απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2ου 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 μη-

νιαίως στο σωματείο, από το ταμείο συντάξεων (ΕΦΚΑ). Το ύψος των εισφορών ανήλθε κατά την πε-
ρίοδο 1/4-30/6/2022 σε 26.598,00 ευρώ,. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά μήνα (υπό μορφή συμ-
ψηφισμού) στο Μουσείο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ποσό 4.433,00 Ευρώ η καταβολή του
οποίου προβλέπεται στο καταστατικό του Σωματείου. Καθαρό ποσό εισφορών 26.598,00 – 4.433,00
= 22.165,00 Ευρώ. Αναλυτικά τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

β. Τις εισφορές των συνταξιούχων που αποδίδονται μια φορά το χρόνο ως μετρητά στο ταμείο
του σωματείου. 

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 1-4/1-30/6/2022 σε 2.495,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον
παρακάτω Πίνακα. 

δ. Από ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ. Την 23-5-2022 κατατέθηκε το ποσό των 70 ευρώ από τον κα Μάμαλη
Ελένη εις μνήμη Μάμαλη Χαρίλαου.

Επίσης ως Έσοδα θεωρούνται :
γ. Οι απόδοση (τόκου) της προθεσμιακής κατάθεσης των 80.000,00 ευρώ που διαθέτει το σωματείο

με κάθε λήξη αυτής. 
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 σω-
ματείου. Αναλήψεις από τον λογαριασμό αυτό γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σω-
ματείου, ή τον ταμία έπειτα από έγκριση του ΔΣ.. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με 30-6-
2022 ήταν 1.360,99 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στον λογαριασμό αυτό υφίσταται ποσό 2.036,14
ευρώ που είναι υπόλοιπο από δωρεές και αμοιβές που έγιναν προς το Μουσείο μέσω τρα-
πεζικού λογαριασμού. 

• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-762 ο οποίος χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος για
την κατάθεση ή ανάληψη των προθεσμιακών καταθέσεων. Το υπόλοιπο του λογαριασμού με
30-6-2022 ήταν 3.397,64 ευρώ. 

• Λογαριασμός ταμιευτηρίου 5182-035793-819 (πολιτιστικών εκδηλώσεων). Το υπόλοιπο του
λογαριασμού με 30-6-2022 ήταν 0,00

• Την προθεσμιακή κατάθεση ύψους 80.000,00 ευρώ η οποία ανανεώνεται κάθε εξάμηνο. Η ανα-
νέωση έγινε για εξη (6) μήνες από 16-2-2022  μέχρι 15-8-2022

Η κατάσταση υπολοίπου των χρηματικών διαθεσίμων, φαίνεται παρακάτω :
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το Σωματείο - με δεδομένο ότι το Μουσείο δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό - πληρώνει από τον
τραπεζικό του λογαριασμό τις δαπάνες – έξοδα μισθοδοσίας, ΙΚΑ, παρακρατούμενους φόρους του Μου-
σείου 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 30-6-2022 στο ποσό των 3.159,04 ευρώ. Το εν λόγω ποσό λειτουργεί ως ανακυκλούμενη
προκαταβολή. Τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Το Σύνολο των Εσόδων για το 2ο Τρίμηνο 2022 ανήλθε στο ποσό των 24.730,00 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 ταμει-

ακή 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

Η δαπάνη μισθοδοσίας 2ου Τριμήνου 2022 στην οποία περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές
και οι αναλογούντες φόροι, ανήλθε στο ποσό των 5.357,25 ευρώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων 23.384,08 ευρώ
Ενδεικτικά των εξόδων αναφέρονται :
• Η δαπάνη για την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδας ανήλθε σε 4.930,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
• Τα ταχυδρομικά έξοδα για την αποστολή των ημερολογίων και της εφημερίδας ανήλθαν στο

ποσό των 861,34 ευρώ.
• Η δαπάνη του δημοσιογράφου Νίκου Θεοδωράκη για την έκδοση και επιμέλεια της εφημερίδας,

ανήλθε σε 1.600,00 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 400,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
• Η δαπάνη για τα έξοδα – αμοιβή της καθαρίστριας ανήλθε στο ποσό των 500,00 ευρώ.
• Η δαπάνη για τα βοηθήματα Γάμου και θανάτου ανήλθε στο ποσό των 0,00 ευρώ και 0,00 ευρώ

αντίστοιχα.
• Δόθηκε προκαταβολή στον προμηθευτή ΓΑΒΑΛΑ έναντι εκτύπωσης των ημερολογίων
Στοιχεία λειτουργίας του Σωματείου όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των οικονομικών – φορο-

λογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεών του. 
• Αποδόθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας στο ΙΚΑ για όλη την περίοδο
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οι ανά μήνα Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ.
• Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Υπ. Οικονομικών (taxis) οι ανά μήνα προσωρινές δηλώσεις για

τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών και πιστοποιήθηκαν έπειτα από
διασταύρωση με την αντίστοιχη πληρωμή αυτών. 

ΠΡΟΤΑΣΗ
Έπειτα από τα παραπάνω υποβάλλεται ο Ταμειακός Απολογισμός 2ου Τριμήνου 2022 του Σωματείου

Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για έγκριση.
Ο Λογιστής 

Αθανάσιος Κ. Μανάσκος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΣ

Ημερομηνία Μήνας

Εσοδα από
ΕΦΚΑ (εισφορά
συνταξιούχων

ΗΣΑΠ)

Δικαιώματα
Μουσείου
σύμφωνα 

με το
καταστατικό

Υπόλοιπο 
για διάθεση
Σωματείου

14/4/2022 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8.916,00 1.486,00 7.430,00
9/5/2022 ΜΑΪΟΣ 8.874,00 1.479,00 7.395,00
7/6/2022 ΙΟΥΝΙΟΣ 8.808,00 1.468,00 7.340,00

ΣΥΝΟΛΟ 26.598,00 4.433,00 22.165,00

Ημερομηνία Μήνας Ποσό

29/1/2022 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 510
26/2/2022 ΜΑΪΟΣ 885
31/3/2022 ΙΟΥΝΙΟΣ 1100

ΣΥΝΟΛΟ 2.495,00

Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο
38-03-00-0000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-827 1.360,99
38-03-00-0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5182-035793-762 3.397,64

38-03-00-0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5182-035793-819 0,00

38-04-00-0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 84.758,63 

ΜΗΝΑΣ
Δικαιώματα

Μουσείου σύμφωνα
με το καταστατικό

Πληρωμές μέσω
Τραπεζικού

Λογαριασμού
Σωματείου για

ανάγκες Μουσείου

Υπόλοιπο οφειλής
Σωματείου προς το

Μουσείο

Από Μεταφορά 31-3-2022 -574,27
Απρίλιος 1.486,00 2.029,89 -1.118,16
Μάϊος 1.479,00 3.267,12 -2.906,28
Ιούνιος 1.468,00 1.720,76 -3.159,04 

Περιγραφή Λογαριασμού Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση

Τακτικές αποδοχές Έμμισθου Εργαζομένου  60-00-00-0000 3.727,29 0,00
Δώρα εορτών (Χριστουγέννων 
και Πάσχα) Έμμισθου Εργαζομένου  60-00-03-0000 647,09 0,00

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Έμμισθου Εργαζομένου 60-03-00-0000 982,87 0,00
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 53-00-00-0000 0,00 3.436,71
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 54-03-00-0000 0,00 323,11
ΙΚΑ Λογαριασμός τρέχουσας 55-00-00-0000 0,00 1.597,43

ΣΥΝΟΛΑ 5.357,25 5.357,25

Κωδικός Περιγραφή Ποσό

61-00-00-0087 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24% 400,00 
61-00-06-0087 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24% 1.500,00
61-90-09-0000 ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.600,00 
61-90-09-1025 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΠΑ 6% 4.930,00 
62-03-00-0087 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24% 458,06 
62-03-02-0000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 861,34 
62-03-02-0087 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΦΠΑ 24% 6,63 
62-98-00-0025 ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΠΑ 6% 9,61 
63-04-00-0000 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.& ΦΩΤΙΣΜΟΥ 142,81 
63-98-02-0000 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΦΙΑ 305,54 
63-98-08-0000 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ) 1.492,05 
64-07-01-0087 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 24% 1.058,40 
64-07-03-0087 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 24% 322,13
64-07-04-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 0,00
64-07-04-0025 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΠΑ 6% 150,94
64-08-01-0025 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6% 0,00
64-08-01-0087 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24% 0,00
64-08-10-0036 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 656,30
64-08-10-0087 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 24% 15,05
64-98-05-0000 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2.718,00
64-98-05-0013 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 6% 10,20
64-98-05-0036 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 13% 0,00
64-98-05-0087 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24% 828,47
64-98-05-0500 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 500,00
64-98-05-0600 ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ- ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ 0,00
65-98-99-0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 61,30

ΣΥΝΟΛΟ 18.026,83



Απογευματάκι ώρα 16:00 είχε σταματήσει ημέρα
Πέμπτη 16η του μηνός το Τραμ στα σκουπίδια
στη διασταύρωση προς Πέραμα, περιμένοντας

τ’ άλλο Τραμ Μ προς Πειραιά.
Οι πόρτες ήταν ανοικτές δεξιά και στεκόταν στη με-

σιανή ο εισπράκτορας Ναπολέων Πετρόπουλος και
κοιτούσε έξω το ξάγναντο. Του φάνηκε πως δίπλα στη
σιδερένια κολώνα των ΕΗΣ κοιτούσε ένας σκύλος και
χάζευε το Τραμ. Τον χάζευε κι ο Ναπολέων, όπου
ξαφνικά τρέχοντας ένα αλάνι πλησίασε το ζώο και πιά-
νοντας μια πέτρα του την πέταξε βίαια και άκαρδα. Το
ζώο πόνεσε και γάβγισε πνικτά λυπημένα.

Ο Ναπολέων που του την είχε δώσει η πετριά, ξέ-
σπασε.

-Γιατί βαράς βρε το σκυλί. Τι σου κανε;
Το αλάνι τρόμαξε και βλέποντας τη στολή του Να-

πολέοντα, φόβος ξαφνικός τον κατέλαβε και το ‘βαλε
στα πόδια.

Κατέβηκε ο Ναπολέων και κοίταξε το σκύλο. Γύρισε
ο σκύλος και κοίταξε τον Ναπολέων. Χαμογέλασε ο πρώ-
τος, κούνησε την ουρά ο δεύτερος. Κι άρχισε η φιλία.

-Ρε φουκαρά, είπε ο Ναπολέων. Τι θέλεις εδώ στην
ερημιά; Πεινάς; Πεινάς βρε;

Ο σκύλος με το αναμφισβήτητο προσόν να καταλα-
βαίνει τους ανθρώπους, κατάλαβε ότι ο Ναπολέων δεν
ήταν εχθρός, αλλά φίλος και φέρθηκε ανάλογα.

Του γάβγισε μια φορά, του κούνησε ξανά την ουρά,
πλησίασε δύο βήματα. Άνοιξε την πέτσινη τσάντα του
ο Ναπολέων και του πέταξε ένα κομμάτι ψωμί.

Τ’ άρπαξε ο μαύρος μεγαλόσωμος σκύλος με τα προς
πόδια και το τραγάνιζε στα γερά με τους τραπεζίτες.

Η πείνα και η δυστυχία είχανε αφαίρεσε τη γυαλάδα
από το τρίχωμα του ζώου και είχανε κάνει σχεδόν δια-
φανές το πετσί του. Τόσο, που χωρίς προσπάθεια μπο-
ρούσες να μετρήσεις τα παΐδια του ζώου, καθώς ανέπνεε
βαθιά, στην προσπάθεια ροκανισμού του ξεροκόμματου.

Τον χάζευε ο Ναπολέων. Κ’ εκείνη τη στιγμή βγαίνει
κι ο οδηγός Παπαδόγκωνας και πέταξε σε παλιοεφημε-
ρίδα γιαχνί πατάτες που του ‘χαν μείνει στην καστανία.

-Να φάει να χορτάσει, πλάσμα του Θεού είναι κι αυ-
τό, είπε.

Ξαναείπε «ευχαριστώ» ο φίλος κουνώντας την ουρά
του. Ξανάριξε βλέμμα προς τους δύο καλούς ανθρώ-
πους που τον κοίταζαν. Κ’ ήταν το βλέμμα τόσο γεμάτο
από ευγνωμοσύνη, που αλληλοκοιτάχθηκαν ο Ναπο-
λέων με τον Παπαδόγκωνα.

-Έχει ψυχή κι ευχαριστεί το δύστυχο. Είδες;

-Είδα. Ας πάμε όμως τώρα μέσα, γιατί φάνηκε το K
κι ο Σωκράτης σφύριξε.

Ανεβήκανε, σφύριξε το Τραμ και φύγανε. Παλιά
τους τέχνη κόσκινο. Μήπως κάνανε και τίποτε άλλο;
Το βιολί-βιολάκι. Τραβαγιέρηδες ήτανε. Πέραμα, Πει-
ραιά, Πειραιά Πέραμα και μεγάλος είναι ο Θεός!

Την άλλη μέρα την ίδια ώρα το δρομολόγιο τους έφε-
ρε στα σκουπίδια να περιμένουν το Τραμ από Πέραμα.

Και κει που περίμεναν μ’ ανοιχτές τις πόρτες, μπή-
ζει τη φωνή ο Παπαδόγκωνας.

-Βρε Ναπολέων! Ο φίλος σου ρε!
Κάνει έτσι ο Ναπολέων και βλέπει το σκύλο.
Το ίδιο αδύνατο, το ίδιο μαύρο, το ίδιο γεμάτο κα-

λοσύνη. Κούνησε την ουρά, γάβγισε στα πετακτά, πλη-
σίασε παίζοντας. Έκανε να δείξει αδιαφορία ο Ναπο-
λέων μα δεν κράτησε. Πήγε κοντά, άπλωσε το χέρι,
χάιδεψε τη μουσούδα του ζώου.

-Εδώ βρε πάλι; Ε; Εδώ πάλι; Πείνες βρες; Πείνες;
Α, βρε φουκαρά, αλήτη.

Βγαίνει κι ο οδηγός να ταΐσει το σκύλο.
-Πως τον είπες, ρε Ναπολέων; Αλήτη; Έχει καλώς,

καλά το ‘πες, καλά το ‘πες. Αλήτης, λοιπόν. Τι κάνεις
βρε Αλήτη; Ε, Αλήτη!

Του έμεινε τ’ όνομα. Βαφτίστηκε μια για πάντα. Και
κουνούσε την ουρά, οπότε των φώναζαν κι έτρεχε στα
τέσσερα, πρόθυμος και περιποιητικός.

Φύγανε. Ξαναήρθανε. Ξαναφύγανε και πάλι φύγανε.
Και πάντα στο γυρισμό από Πειραιά, στην πάνω μεριά
της διασταύρωσης, λες και του στέλνανε σήμα, τους
περίμενε το σκυλί. Με υπομονή, με αφοσίωση.

Το μάθανε τούτο και τ’ άλλα τρία Τραμ και προσπά-
θησαν να πιάσουν φιλία με τον Αλήτη, δίνοντας του
φαγητό. Αλλ’ ο σκύλος δεν δέχθηκε. Τους το είπαν οι
άλλοι συνάδελφοί τους με έκπληξη και μείνανε κι αυτά
πιο έκπληκτα από κείνους.

Πιστό στο Τραμ Μ έμενε το ζώο. Έτρεχε στη στάση

όταν πλησίαζε Τραμ, έριχνε ματιές και μόλις καταλά-
βαινε πως δεν ήταν το δικό του Τραμ, έφευγε, με χα-
μηλωμένα αυτιά, μελαγχολικό και λυπημένο.

Τι είναι ο άνθρωπος! Τόσα βλέπει να γίνονται τρι-
γύρω του κάθε μέρα, τα περνάει αδιάφορα και συγκι-
νείται από την αφοσίωση του σκύλου.

Πέρασε καιρός. Τυχεροί ο οδηγός κι ο εισπράκτο-
ρας του Τραμ Μ. Κι ο σκύλος ο Αλήτης τυχερός μαζί
τους και δεκάρα τσακιστή δεν έδινε για τ’ άλλα Τραμ
και τους άλλους τραμβαγιέρηδες.

Και μια μέρα απογευματάκι ήτανε, άνοιξη ήτανε. Κι
ο Μάης στο φόρτε του, κι ο Αλήτης ευτυχισμένος απο-
λάμβανε στη στάση σκουπίδια τις περιποιήσεις των
δύο φίλων του.

Και τα πράγματα της ζωής πάνε από δω, πάνε από κει,
και ζητάνε το ‘να, και ζητάνε τ’ άλλο και φέρνουν τον άν-
θρωπο σε δύσκολη θέση κι ο Θεός να μας φυλάξει.

Έτσι και εκείνη τη φορά. Ερχότανε το Τραμ Κ από
Πέραμα και πως του ήλθε του Αλήτη να τρέξει στα τέσ-
σερα να περάσει τις γραμμές. Τι το ‘θελε; Αυτό ήτανε!
Μέχρι κει ήτανε. Όσο έζησε σκυλίσια στον μάταιο τού-
το κόσμο, έζησε...

Βγήκε ο Ναπολέων και έμπηξε τη φωνή, κάνοντας
σήμα στο Τραμ Κ να φρενάρει. Μα ήταν αργά πια, το
κακό είχε δρομολογηθεί.

-Το νου σου Αλήτη! Κάνε πίσω μωρέ! Πίσω, πίσω
Αλήτη! Πίσω βρε!

Δεν πρόφθασε να πει περισσότερα.
Ένα πλαφ ακούστηκε κι ο άγριος όγκος του Τραμ

τσάκισε το δύστυχο ζώο. Μισό ουρλιακτό, πνιγμένο
απ’ τον πόνο μόλις πρόφθασε ν’ ακουστεί. Κι όταν πέ-
ρασε το Τραμ και σταμάτησε, ο σκύλος νεκρός έπλεε
στα αίματα. Μα τα γεμάτα καλοσύνη μάτια του ορθά-
νοικτα κοιτούσαν τον Ναπολέοντα που έστεκε συγκι-
νημένος κι ένα δάκρυ κατέβαινε στα υγρά μάτια του
που ένιωθε πως έχασε ένα σύντροφο και φίλο.

Βγήκε κι ο Παπαδόγκωνας φέρνοντας ένα τσουβάλι
να βάλουν τ’ άτυχο ζώο.

-Ας μη τ’ αφήσουμε να το φάνε τα όρνια.
-Έχεις δίκιο, ας το θάψουμε στο Ναύσταθμο στου

Φυλακούρη.
Μα οι επιβάτες ζητούσαν να ξεκινήσει το Τραμ κι

ένας μάλιστα παρατήρησε.
-Μα επιτέλους αξίζουν τιμές σ’ ένα σκύλο;
Γύρισε ο Ναπολέων με πικρό χαμόγελο στα χείλη.
-Ναι, μουρμούρισε και ξέρω πολλούς ανθρώπους

θα ‘ταν τιμή τους αν του έμοιαζαν!
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν γίνει
ένα κρίσιμο μέρος σχεδόν κά-
θε έθνους σε όλο τον κόσμο.

Στις μέρες μας η δύναμη της χώρας
συχνά μετριέται από τη δύναμη του
Στρατού της, ενώ το σίγουρο είναι ότι
κάθε χώρα θέλει να έχει πιο ισχυρά
και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη
και όπλα από την άλλη.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και
πολλές άλλες χώρες διαθέτουν μεγάλα
τμήματα του προϋπολογισμού τους για
τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, υπάρ-
χουν λίγες χώρες στον κόσμο που πι-
στεύουν ότι ο «Πόλεμος είναι Κόλαση»
και ως εκ τούτου, δεν διατηρούν καμία
στρατιωτική δύναμη στη χώρα τους.
Με αυτόν τον τρόπο, μάλιστα, αποδει-
κνύουν ότι μπορούν να διατηρήσουν
την εδαφική τους κυριαρχία χωρίς να
διαθέτουν στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι χώρες χωρίς στρατό, λοιπόν,
σύμφωνα με το Business Insider, είτε
έχουν αποστρατικοποιηθεί, είτε δεν
έχουν ιδρύσει ποτέ στρατό με τη δη-
μιουργία της χώρας είτε είναι πρώην
αποικίες- εξαρτημένα μέλη εθνών με
στρατούς και εξακολουθούν να βρί-
σκονται υπό την προστασία αυτών των
χωρών. Για παράδειγμα, ο γαλλικός
στρατός είναι υπεύθυνος για την άμυ-
να του Μονακό, οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες είναι υπεύθυνες για την άμυνα των
Νήσων Μάρσαλ, καθώς και της Ισλαν-
δίας, ενώ η Γαλλία και η Ισπανία πα-
ρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στην
Ανδόρα -όπου βρίσκεται και η πρω-
τεύουσα με το μεγαλύτερο υψόμετρο

στον κόσμο– λόγω της εγγύτητάς
τους.

Βατικανό: Η ελβετική φρουρά
του Πάπα

Η μικρότερη χώρα στον κόσμο, το
Βατικανό είχε πολλές ένοπλες δυνά-
μεις για να προστατεύσει τον Πάπα και
τη χώρα, αλλά ο Πάπας Παύλος VI κα-
τάργησε όλες τις δυνάμεις το 1970.
Ωστόσο, δεδομένου ότι η μικρή χώρα
βρίσκεται στη Ρώμη, η Ιταλία προστα-
τεύει την Πόλη του Βατικανού. Παρό-
μοιο παράδειγμα αποτελεί και το Λί-
χτενσταϊν, το οποίο διατηρεί μόνο αστυ-
νομική δύναμη, εξοπλισμένη με φορη-
τά όπλα για την εκτέλεση καθηκόντων

εσωτερικής ασφάλειας. Αμυντική
βοήθεια παρέχεται από την Αυστρία
και την Ελβετία στο πλαίσιο άτυπης
συμφωνίας μεταξύ των τριών χωρών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις
λειτουργούν ως στρατιωτικές

Σύμφωνα με το World Factbook της
CIA και όσα αναφέρει το Business In-
sider, 31 χώρες και εδάφη δεν διαθέ-
τουν στρατό. Σύμφωνα με τον ορισμό
της CIA, αρκετές από αυτές τις πολι-
τείες δεν διαθέτουν «κανονική στρα-
τιωτική δύναμη», αλλά οι εθνικές
αστυνομικές δυνάμεις τους ενεργούν
ως de facto στρατιωτικές δυνάμεις.
Για παράδειγμα, οι Δημόσιες Δυνά-
μεις στην Κόστα Ρίκα είναι υπεύθυνες
για την προστασία των συνόρων της
χώρας, εκτός από τις συνήθεις ρυθμι-
στικές λειτουργίες της αστυνομίας.

Χώρες στον κόσμο που δεν έχουν στρατό

Ο ΑΛΗΤΗΣ
Tου Χαράλαμπου

Δρακάτου
Προέδρου της
Πολιτιστικής

Ενώσεως Περάματος

1 9 5 7

3 Σε κάποιες οι εθνικές, αστυνομικές δυνάμεις ενεργούν ως στρατιωτικές

Του Αντώνη Γεωργιλά
Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας



Ήρθε, κι όπου νάναι… έφυγε! Ο λό-
γος κι η κουβέντα για το Καλοκαί-
ρι. Το δικό μας Καλοκαίρι. Το ελ-

ληνικό! «Μοναδικό!», επιμένει ο Τρύφωνας.
Και συμπληρώνει, ο Τρύφωνας, πούκανε και
μια περατζάδα, ίσα που ακούμπησε, δηλαδή,
από Μύκονο μεριά. «Άπαιχτο! Τάχει όλα!»
κάνει με νόημα, χαμογελάει και συμπληρώ-
νει με ύφος μελετηρού φοιτητή «Πολυκατά-
στημα!» Καμαρώνει ο Τρύφωνας, που μπήκε
και σε γιότ, με φουσκωμένα πανιά και με
το… στήθος του, παραφουσκωμένο. Και συ-
νεχίζει , τα επαινετικά του σχόλια, για το Κα-
λοκαίρι, λες και διαπραγματεύεται, με όρους
από παλιό … προξενιό. Καταλήγει, βέβαια,
με ύφος που δεν παίρνει αντίρρηση« Τόπα-
με, άνθρωπε μου! Τόπαμε! Τάχει όλα… και
σε καλές τιμές! Συμφέρει!» 

Κι έχει δίκιο ο Τρύφωνας, που χαμογε-
λάει με αυτοπεποίθηση, πολιτικού που, μό-
λις, έχει κερδίσει εκλογές! 

Πρώτα – πρώτα, έχει τον ήλιο του, σου
λέει, που καίει από ψηλά και σου παρέχει,
ανέξοδα και στο γρήγορο, διαβατήριο ερω-
τικών επιτυχιών, μιας κι από αντιπαθητικό
ασπρουλιάρη σε μετατρέπει σε γοητευτικό
και ελκυστικό σκουρόχρωμο. « Λίγο είναι;»
ρωτάει ο Τρύφωνας. Κι απαντάει ο ίδιος:
«Όχι, δεν είναι!» ‘Έπειτα, σου δίνει την ευ-
καιρία, να δείξεις τις… φέτες σου, το γυμνα-
σμένο σου κορμί, γενικά και ειδικά, και που
σου βγήκε το λάδι , όλο το χειμώνα, να τα
φτιάξεις, περνώντας ώρες πολλές και πλη-
ρώνοντας αδρά, στο γυμναστήριο. Από κον-
τά, κι η θάλασσα! Άλλοτε ήρεμη κι άλλοτε
μισοθυμωμένη. Έτσι το κάνει, λέει, για ποι-
κιλία και για να σου κρατάει το ενδιαφέρον.
Ο Τρύφωνας, που γνωρίζει, τη βρίσκει παι-
χνιδιάρα. «Έχει κάτι από γυναίκα και μάλι-
στα ερωτευμένη!» δηλώνει με την έπαρση

του… στοχαστή! 
Το Καλοκαίρι, είναι σαν να ζεις σε… κενό:

ανεμελιά, ελευθερία, αφορμές, διασκέδαση,
χορός, τραγούδι, ποτοκαταναλώσεις,με τις
έγνοιες στην κατάψυξη και πολλές ανάσες…
ανακούφισης. Χωρίς «ρυθμιστικό πλαίσιο»,
ακολουθείς, ένα ομαδικό παραλήρημα. Κι
από κοντά, ένα τίποτα, δηλαδή, και «παντα-
χού παρών» ο άπληστος ο έρωτας, έτοιμος
να προτείνει περιπέτειες, αποδράσεις, προ-
νομιακές στιγμές! Όπως λέει κι ο Τρύφωνας,
«ζεις το κόσμο όχι όπως είναι , αλλά όπως
θα ήθελες να είναι!» Όλα, στο σαλόνι της
φαντασίας, για διαφυγή και … ταξίδια! «Μα-
κρινά, κοντινά, δεν έχει σημασία!» προπα-
γανδίζει ο Τρύφωνας , λες και εργάζεται σε
Τουριστικό Γραφείο. «Το ταξίδι , μετράει»
συμπληρώνει, πάντα, ο Τρύφωνας, με ύφος
δημιουργικής στιγμής, λες και τον έχει επι-
σκεφτεί η έμπνευση. Η αλήθεια, βέβαια, εί-
ναι άλλη! Δεν… «φεύγουμε», ποτέ, αλλά, κα-
ταφέρνουμε να… διαφεύγουμε και κομμάτι
να… ξεφεύγουμε! 

Καλοκαίρι και… Παραλία! Τραπεζάκια!
Ξαπλώστρες! Ταβερνούλες! Μπαράκια! Το
κύμα, χαλαρό, χωρίς συνωμοτικές διαθέσεις
– ούτε πλατς, ούτε πλούτς, που κάνει συνή-
θως. Απλά, κάνει, κάτι λιγότερο, κι από…

πλιτς! Ομπρέλες προστασίας, σε παράταξη.
Με τον ήλιο να ανεβαίνει, αργά και σταθερά,
μιμούμενος τις τιμές της ενέργειας, ενώ ο
αέρας έχει πάει για τις δικές του διακοπές.
Κορμιά, κορμάρες, παχουλά, αδύνατα,
άσπρα ή σκούρα, σχεδόν γυμνά, προς έκθε-
ση και θαυμασμό, αράζουν, μπρούμυτα,
ανάσκελα, στις ξαπλώστρες, ή σουλατσά-
ρουν… στη παραλία, ή μάλλον σε κάθε πα-
ραλία, προς άγρα βλεμμάτων θαυμασμού
και ερωτικής πρότασης! Κορμιά ιδρωμένα,
με αλμύρα, πασαλειμμένα με αντηλιακό,
σχεδόν γυμνά, αποκαλύπτονται, έτοιμα να
ενδώσουν στην … έκπληξη ή στο «αναμενό-
μενο» απρόοπτο! «Παράσταση, για πολ-
λούς!» συμπεραίνει ο Τρύφωνας, με τη σι-
γουριά νεόπλουτου μικροαστού . Καφές, με
μπόλικο αφρόγαλο, παγάκια, λίγη άμμο ανά-
μεσα στα δάκτυλα, απλωμένη πετσέτα στη
ξαπλώστρα, τσιγαράκι, γυαλί στο μέτωπο,
κρέμες μαυρίσματος και προστασίας. Κι ένα

χοντρό βιβλίο, κάπου εκεί για να δείξεις ότι
είσαι in! Ρουφάς καφέ, κοιτάζεις, αλείφεσαι
για μια ακόμη φορά, ξανακοιτάς, για να δεις
αν σε κοιτούν, ρίχνεις, καλού – κακού , κι
ένα χαμόγελο με στοιχεία υπόσχεσης, κι ελ-
πίζεις. «Το πράμα θέλει υπομονή!», μας
υπενθυμίζει ο Τρύφωνας που… ξέρει! Και
το κινητό απίκου! Μιλάς, tweetάρεις, σχο-
λιάζεις, κάνεις like, ξεκοκαλίζεις το face bo-
ok, ανανεώνεις την σελίδα σου, ποζάρεις,
ξανασχολιάζεις, δείχνεις και δείχνεσαι! Με
λεπτομέρειες: που κάνεις μπάνιο, που βρί-
σκεσαι, τι τρως, πως γλεντάς, πως και τι πί-
νεις… Όλα στη φόρα για να ικανοποιήσεις
τη ξιπασιά σου ή τη ματαιοδοξία σου, μένον-
τας στην «επιφάνεια» και στέλνοντας την
«ουσία» σε διακοπές

Έχουμε, όμως, και τις νύχτες! Στα μπα-
ράκια, αργά, πολύ αργά, με ποτό και τσιγάρο
να ξεχειλίζει ο έρωτας, μπόλικος και κυκλο-
φοριακός , σαν τις υποσχόμενες αυξήσεις
της κυβέρνησης. Ουρανός αστροφορεμένος
και κουβέντα για το τώρα και το χτες και το
αύριο. Στοχασμοί, αυθεντικοί, δογματικοί,
εμπειρίες, σκέψεις, λόγος κάθετος, κάπου
– κάπου δραματικός, από διανοούμενους
της στιγμής ή της… περίστασης! Ο κόσμος
μέσα από τον δικό σου πίνακα. Με τους δι-
κούς σου χρωστήρες… Αυτό είναι το δικό
μας Καλοκαίρι.

Το λέει κι ο Τρύφωνας: «αν το Καλοκαί-
ρι ήτανε πολιτικός, θα τη βγάζαμε… κο-
τσάνι!» Δίκιο; Άδικο; Εσείς τι λέτε;  
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Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Έγραψε με το αίμα του τι Σημαίνει Άνθρωπος!

ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Του Καλοκαιριού!

Αν κατάλαβες φίλε αναγνώστη, γράφω για τη φριχτή ει-
κόνα που είδαμε στη μικρή οθόνη, στις 28 Αυγούστου με
το δύστυχο γαϊδουράκι, που ένας ανεγκέφαλος συμπα-
τριώτης μας ήθελε να μάθει στο άτυχο τετράποδο πως δου-
λεύουν οι ταχύτητες ενός αυτοκινήτου.

Έτσι χωρίς εκπαίδευση, δίχως δίπλωμα, το άτυχο ζωάκι
ταπεινά και υπομονετικά , όπως λέει ο λαός μας κάτι για γαϊ-
δουρινή υπομονή, δέθηκε από το έξυπνο αφεντικό του πίσω
από το τροχοφόρο και χωρίς διαμαρτυρία και παράπονα προ-
σπάθησε να συντονιστεί με τις ταχύτητες του αυτοκίνητου
και με την λασκαρισμένη βίδα μυαλού του του οδηγού!

Όπως ήταν φυσικό σύντομα το άτυχο ζώο, έπεσε στο
έδαφος και ο ασυνείδητος οδηγός το έσερνε αδιαφορών-
τας αν το ζώο με το αίμα του έγραψε στο δρόμο την αγριό-
τητας όχι των λύκων ή άλλων άγριων θηρίων αλλά του θη-
ρίου άνθρωπος…

Προσωπικά πληγώθηκα βαθιά, μπαίνοντας στη θέση
του αθώου ανυπεράσπιστου γαιδουράκου, που ο ασυνεί-
δητος δίποδος εκμεταλλεύτηκε την υπομονή του. Με το
αίμα του ο γαιδουράκος ζωγράφισε την αγριότητα που
υπάρχει σήμερα στην ανθρώπινη κοινωνία. Και δυστυχώς
αγριότητα χωρίς σύνορα! 

Ενήλικοι ανήλικοι έχουν κάνει άθλημα τη βία! Με πόνο
βλέπεις μικρά παιδιά γεμάτα μίσος και πρωτοφανή αγριό-

τητα να χτυπούν αλύπητα συνομήλικά ή και μικρότερα,
αδιαφορώντας αν τα σκληρά τους χτυπήματα τα στείλουν
στον άλλο κόσμο. Και αλίμονο σε όσους λόγο συνθηκών
ζωής δε χάνουν κανένα δελτίο ειδήσεων… Μαθαίνουν τα
πάντα που δυστυχώς τα καλά νέα, είναι σπάνιο είδος!

Τα μαχαίρια, τα όπλα, οι στραγγαλισμοί σε ημερήσια
διάταξη! 

Κάποτε στη χώρα μας, οι άνθρωποι ήταν φιλήσυχοι και
αν γινόταν κάτι αργά και που…λέγαμε με πόνο «αμάν! Πιά
Σικάγο γίναμε»!

Ελπίζω να μη μας ανταποδίδει το Σικάγο, τα χρωστού-
μενα, λέγοντας ότι έγιναν Ελλάδα.

Αλλά ας σοβαρευτούμε, το ποτήρι ξεχείλισε! Το κουζι-
νομάχαιρα, τα κατσαβίδια, οι σιδερογροθιές ακόμα και τα
μαξιλάρια σε ημερήσια διάταξη! Η επιστήμη και η τεχνο-
λογία στα ύψη!

Λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Όπως πάνε τα πράγματα θα
καταργηθεί ο φυσικός θάνατος, ο χάρος θα αράξει, μιας
και οι άνθρωποι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του! Έκανε
αρχή ο σπουδαίος «ηθοποιός» που δήλωνε πιλότος! Και
για φαντάσου στην κηδεία της Καρολαιν έβαλε το παιδί της
στο στήθος του, σαν αλεξίσφαιρο γιλέκο. Από τότε έγινε
μόδα και η αρχαία τραγωδία δίνει και παίρνει! Γυναίκες
φυλαχτείτε ο Οθέλος καραδοκεί. 

Ας αφήσουμε όμως τα ελαφριά σχόλια!
Η επιστήμη, η τεχνολογία, η Δικαιοσύνη να κάνει έρευ-

νες στον παράγοντα Άνθρωπο! Για φαντάσου σε μαιευτική
κλινική αν πας στο θάλαμο των νεογνών είναι όλα τα βρέφη
ίδια! Μήπως η έρευνα πρέπει να γίνεται σε αυτούς που τα
έφεραν στον κόσμο? Σίγουρα κανένα βρέφος δεν γεννιέται
δολοφόνος! Λέω εγώ τώρα!...

Αυτό το γεγονός με το άκακο ζωάκι θα μείνει στην
ιστορία.

Τελικά το θανάτωσαν διότι οι πληγές του από τα απάν-
θρωπο σούρσιμο στο δρόμο, δεν είχαν γιατρειά! 

Κάποιοι είπαν ότι ευθανασία έπρεπε να κάνουν στον
ανεγκέφαλο δράστη!

Αντίθετα εγώ προσεύχομαι να περάσει τα εκατό με άρι-
στη μνήμη ακοή και όραση!

Και το θέμα αυτό να μείνει στους αιώνες! Άντε πάλι εγώ
η ρομαντική πίστεψα για λίγο, πως θα τον φάνε οι τύψεις!

Εξ ιδιον μου κρίνω! Το χω αυτό το κουσούρι. Εκλιπαρώ
τη δικαιοσύνη στα κακουργήματα ανθρώπων και ζώων να
σκληραίνουν οι ποινές. Τα πλάσματα που δεν έχουν αι-
σθήματα για τον πλησίον τους, λατρεύουν τον εαυτούλη
τους μόνο!

Επιτέλους ας σώσουμε μελλοντικούς δολοφόνους και
υποψήφιους θύματα!

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Ο Ηλεκτρικός» 
δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, 

σκέψεις και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα 
και όχι κατ’ ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου

ΑΓΣΣΕ



Έφτασε και πάλι το φθινόπωρο και μας υπο-
χρέωσε να εγκαταλείψουμε τις καυτές παραλίες
και τους δροσερούς ίσκιους που μας προσέφε-
ραν τα πλατάνια των χωριών μας και να επανέλ-
θουμε πάλι στις πατρογονικές μας εστίες. Απο-
τελούν παρελθόν πλέον οι χαλαρές μέρες του κα-
λοκαιριού με τα δροσιστικά ποτά και πάμε τώρα
στα ζεστά ροφήματα καθώς ο χειμωνιάτικος και-
ρός που έρχεται μας προκαλεί για άλλου είδους
εξερευνήσεις και απολαύσεις. 

Στην εποχή που ζούμε είτε έχουμε καλοκαίρι,
είτε έχουμε χειμώνα, μια και οι άλλες εποχές
έχουν καταργηθεί κλιματολογικά, οι προβλημα-
τισμοί μας και οι αγωνίες μας δεν έχουν τελει-
ωμό. Εμείς πρέπει να διαλέγουμε τον δρόμο που
θα τραβήξουμε, αναλογιζόμενοι όμως πάντα και
τις επιπτώσεις όχι μόνο προς εμάς αλλά και προς
τους άλλους. Αν και μερικές φορές, για να μη πω
τις περισσότερες, πρώτα σκεπτόμαστε τους άλ-
λους και έπειτα τον εαυτόν μας. Πιστεύω ότι οι
περισσότεροι από εμάς, παρακολουθούμε σχε-
δόν σιωπηλά μέσα από τις ειδήσεις να γκρεμίζε-
ται ο κόσμος γύρω μας. Φωτιά και θάνατος στις
διπλανές μας χώρες. Άνθρωποι σε άθλια κατά-
σταση να προσπαθούν να ξεφύγουν κυνηγημένοι
από τον θάνατο γεμάτοι φόβο. Είναι οι οικονομι-
κοί, οι επεκτατικοί αλλά και θρησκευτικοί αυτοί
οι πόλεμοι που μαίνονται δίπλα μας. Είναι ακόμη
ένα κυνηγητό των λεγόμενων ισχυρών κατά των
αδυνάτων που τους υποχρεώνουν στην εξαθλίω-

ση καθώς και
στην εγκατάλει-
ψη της πατρίδας
τους. Με μία
ανεργία που κα-
τατρώει τα σπλά-
χνα του μεγαλύ-
τερου πληθυ-
σμού της υφηλίου και οδηγεί στην φτώχεια εκα-
τομμύρια οικογένειες. Χωρίς θέρμανση και αυτόν
τον χειμώνα πολλά νοικοκυριά και με νοσοκο-
μεία φαντάσματα. Φυσικά για όλα πρέπει να έχεις
τις τσέπες σου γεμάτες. Τα τρόφιμα στα ύψη και
όλοι να κυνηγούν τις προσφορές των σούπερ
μάρκετ. Κατά τα άλλα βγήκαν στην τηλεόραση να
παινευτούν για τα κατορθώματά τους. Και ανα-
ρωτιέσαι τελικά μας περνούν για ηλίθιους ή εμείς
γελάμε πλέον μαζί τους; Διότι αυτοί έχουν χάσει
το μέτρο πλέον, την ανθρωπιά τους και τη συνεί-
δησή τους, μην πω και τα μυαλά τους, αφήνοντας
τον κόσμο να ρημάξει. Επιτέλους ας αντιμετωπί-
σουν την πραγματικότητα, ας επωμισθούν τις ευ-
θύνες που τους αναλογούν και ας πάρουν τις σω-
στές αποφάσεις που πρέπει με όποιο κόστος για
αυτούς και όχι για τον λαό, φτάνει πια! 

Και εμείς πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέ-
ψης. Να υπολογίζουμε πρώτα τον εαυτό μας, την
οικογένειά μας και τους γύρω μας. Πως θα ξη-
μερώσουμε την επόμενη ημέρα εμείς που τρα-
βάμε όλο το ζόρι και όχι αν αυτοί κρατήσουν τις

καρέκλες τους,
πράγμα δύσκολο,
διότι έχουν γαντζω-
θεί πάνω σε αυτές.
Δώστε προτεραι-
ότητα στις δικές σας
προσπάθειες για να
ζήσει η επόμενη γε-

νιά σε έναν υγιή κόσμο που δεν θα καταπατηθούν
τα δικαιώματά τους και θα υπάρχει σεβασμός και
όχι μετανάστευση. Όμως ας μη κοιμηθούμε πάλι
σήμερα με εφιάλτες. Ας ξορκίσουμε τα κακά και
ας σβήσουμε ό,τι μας κατατρώει. Ας βρούμε το
συστατικό που θα μας ζωντανεύει, που θα είναι
το ελιξίριο της ζωής και ας είναι το πιο απλό, το
πιο μικρό πράγμα που μας γιγαντώνει και μας
προφυλάσσει από όλων των ειδών τις στεναχώ-
ριες. Και ο χειμώνας βοηθάει σε αυτό, γιατί μας
μαζεύει στα σπίτια μας, γίνεται πιο οικογενειακή
και πιο παρεΐστικη η καθημερινότητά μας. Αντι-
λαμβάνομαι ότι ακόμη πολλοί κρατάτε τη μυρω-
διά των αντηλιακών και της αλμύρας της θάλασ-
σας επάνω σας και έχετε δίκιο. Γιατί μέσα στα
καταγάλανα νερά της διαλύεται ό,τι μας παιδεύει
και η μαγεία της κάνει τους πιο τολμηρούς να
παίζουν τους πειρατές της Καραϊβικής. Μόνο που
τα καράβια με τους θησαυρούς έχουν σαλπάρει
από την Ελλάδα και μας έχουν μείνει τα ναυαγο-
σωστικά του Λιμενικού, για να μαζεύουν τους με-
τανάστες και τους πρόσφυγες. Όμως και οι χει-

μωνιάτικοι μήνες μπορούν να μας οδηγούν και
να μας συνοδεύουν σε ομορφιές, μακριά από
προβλήματα, εκεί από όπου θα πάρει ανάσες το
μυαλό μας και το χαμόγελο θα έρθει από μόνο
του, απαραβίαστο, αλλάζοντας το σκυθρωπό πρό-
σωπό μας. Όπως και ας είναι ο καιρός ξεκινήστε
με διάθεση για μία βόλτα, εκεί που η ψυχή και ο
νους σας οδηγεί. Εκεί που τα μάτια θα γεμίσουν
χρώματα και εικόνες και η όσφρηση θα κατα-
κλειστεί από ευωδιές και αρώματα. Ίσως να είναι
μία στάση στο αγαπημένο σας ζαχαροπλαστείο,
εκεί μπαίνοντας θα ξεχάσετε φυσικά τη λέξη
θερμίδες, ειδικά για τις γυναίκες, και θα γευτείτε
χωρίς ενοχές αυτό που σας αρέσει. Δεν αποκλεί-
ονται φυσικά και οι ταβερνούλες με τα ζουμερά
και απολαυστικά μεζεδάκια συνοδεία κρασιού ή
τσίπουρου, γιατί όπως και να’ χει, μόνα τους δεν
κατεβαίνουν. Αλλά και η απόλαυση ενός καφέ
αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση. Η πολυκο-
σμία, οι θόρυβοι, οι δρόμοι με φώτα, δρόμοι σκο-
τεινοί, εμείς τους διαλέγουμε. Εμείς πάντα περι-
μένουμε να ξημερώσει μία άλλη ημέρα. Όλα, μα
όλα, κρίνονται από τη δική μας θέληση και διά-
θεση. Σπρώξτε λοιπόν τις στεναχώριες κάτω από
το χαλί. Μπορεί όλα τα όνειρά σας να γίνουν
πραγματικότητα αρκεί εσείς να το βάλετε στο
πρόγραμμά σας. Είναι σημαντικό να μην ξεχά-
σουμε να χαμογελάμε και να ελπίζουμε ότι θα
έρθει και πάλι το καλοκαίρι που θα ζεστάνει το
σώμα μας και την καρδιά μας.

Σίγουρα οι λέξεις του τίτλου δεν είναι καινούργιες
ώστε να ανήκουν στο σύστημα της λεξιπλασίας,
αλλά ούτε και σ’ αυτές των νεολογισμών. Απλώς…

ερμηνεύονται λαθεμένα. Ιδιαίτερα η λέξη «απασχόληση»
άρχισε να ερμηνεύεται λάθος; στις αρχές της δεκαετίας
του 2000…

Αν και άλλες φορές έχω απασχολήσει τους σχετικούς ή
τους άσχετους περί τα γλωσσικά, με λάθος ή -όπως εκτι-
μώ- εσκεμμένη προώθηση λέξεων που δεν έχουν την πρέ-
πουσα και ορθή ερμηνεία, εν τούτοις το λάθος συνεχίζεται
καθ’ έξην. Μπορεί κάποια λεξικά να ερμηνεύουν την απα-
σχόληση ως την «επίσημη ονομασία της μισθωτής εργα-
σίας…που αποτελεί σύμβαση μεταξύ δύο μερών, του ερ-
γοδότη και του εργαζόμενου» ή ότι «η έννοια της απα-
σχόλησης μελετάται από την οικονομική επιστήμη…».
Όμως αυτά που γνωρίζω είναι κοινώς γνωστά. Ότι δηλ. το
ρ. απασχολώ σημαίνει κάμνω κάποιον να διακόψει το
έργο του, και, κατά δεύτερον παρέχω εργασία. Ως προς
το πρώτο ο τρόπος διακοπής τού έργου (του οποιουδήποτε
έργου) συμβαίνει με την απόσπαση της προσοχής κάποι-
ου με πράγματα ξένα που δεν τον αφήνουν να συγκεν-
τρωθεί στο κύριο ενδιαφέρον ή στον στόχο του. παρά-
δειγμα: του βούτηξε το πορτοφόλι με τη μέθοδο της απα-
σχόλησης*. Αν και η λέξη «απασχόληση» μπορεί να ερμη-
νευτεί και ως μισθωτή εργασία (ρ. απασχολώ < από ασχο-
λώ), εν τούτοις στο ίδιο εννοιολογικό πεδίο βρίσκεται και
η λέξη «ασχολία» (αρχ. ασχολία < άσχολος [α στερητ.])
καθώς και η σχετ. λ. αργόσχολος. Έτσι για να μην είσαι
εργόσχολος, θα πρέπει να βρεις μια ασχολία για τον ελεύ-
θερο χρόνο σου δηλ. …να απασχοληθείς ώστε να μην
κάθεσαι, να βρεις κάτι να κάνεις να περνάει η ώρα σου!
(πρβλ. την έκφρ. σκοτώνω την ώρα μου!).

Κατάληξη: η λέξη «απασχόληση» δεν έχει το ίδιο ου-
σιαστικό περιεχόμενο με την λέξη «εργασία», καθ’ ότι
δεν είναι στενά συνδεδεμένη με την παραγωγή έργου,
αλλά για να περνάει κανείς την ώρα του!!… Ως προς
τη λέξη «εργασία» ετυμ. αρχ. εργασία < εργάζομαι. Ερ-
μηνεύεται δε, ως η χρησιμοποίηση σωματικών ή πνευ-

ματικών δυνάμεων για την παραγωγή αποτελέσματος
που ικανοποιεί κάποια ανάγκη. Βασικό διαφορισμό
από τις άλλες «εργασίες» αποτελεί η «μισθωτή εργασία»
η οποία ερμηνεύεται ως η εργασία που προσφέρει ο ερ-
γαζόμενος στον εργοδότη έναντι ορισμένης αμοιβής.
Όπως αντιλαμβάνεται ο προσεκτικός αναγνώστης – ερ-
μηνευτής, εδώ υπάρχει μια λεπτή εννοιολογική διαφορά
από τη λ. εργασία δηλ. την «εξαρτημένη σχέση παρα-
γωγής έργου» σε σχέση με την απασχόληση, που, πέ-
ραν των άλλων σημαίνει και ασχολία – απασχόληση
για να περνάει κανείς τον ελεύθερο χρόνο του. 

Η εννοιολογική διαφορά των παραπάνω λέξεων προ-
κύπτει και από το ότι, δεν μπορεί να πει κανείς την μι-
σθωτή εργασία, «μισθωτή απασχόληση»! ή τη στάση ερ-
γασίας, «στάση απασχόλησης»! ή την καθιστική εργασία,
«καθιστική απασχόληση»! όπως το εργατικό ατύχημα,
«ατύχημα απασχόλησης»! αλλά και «επίσχεση απασχό-
λησης»!

Και για να μη θεωρηθούν τα παραπάνω γραφόμενα
ως λεπτομέρειες, ο γράφων πριν 15 τουλάχιστον χρόνια
είχε κάνει την παραπάνω παρέμβαση - ανάλυση σε σχε-
τική ομήγυρη με θέμα εργασία – απασχόληση και οφείλω
να πω, πως βρέθηκαν πολλά ευήκοα ώτα…

Τέλος να σημειώσω σχετικά, πως το πρόβλημα άρχισε
από τη στιγμή που η λέξη απασχόληση…πήρε τη θέση
της εργασίας.

Εύχομαι, όχι μόνο να μην ακούσουμε και τη λέξη
«απασχολήσιμος» ως τον ικανό για εργασία γιατί πολύ
πιθανόν να χρειαστούμε και γιατρό απασχόλησης!

Το μέλλον θα δείξει… Όμως η κατάληξη θα είναι, αν

συνεχίσουμε έτσι, να μείνουμε ανθρώπινα πνευματικά
πτώματα που ουσιαστικά δεν θα έχουν ουσιαστική δια-
φορά από τα ανθρώπινα πτώματα (βλ. ρ. πίπτω) νοι-
ώθοντας ξεθεωμένα πνευματικά ράκη – πτώματα. Κλεί-
νοντας, και επ’ αυτού να παρατηρήσουμε αλλά και να
σημειώσουμε τα λάθος ακούσματα από την τηλεόραση
σχετικά με το πτώμα ακόμα και…τον «σορό»! (διάβαζε
την σορό) και να επισημάνουμε ότι με την αρχ. λ. «σο-
ρός» εννοούμε το νεκρό σώμα ανθρώπου το έτοιμο
προς ταφήν ή την «νεκροθήκη» κοινώς «κάσσα» ή «κα-
σόνι», αλλά και το ανθρώπινο λείψανο.

Επομένως είναι λάθος να λέμε «ανασύρθηκαν οι σοροί
από τη θάλασσα» ή βρέθηκαν οι σοροί από το αερο-
πλάνο. Θα πρέπει να πούμε βρέθηκαν τα πτώματα ή
ανασύρθηκαν τα πτώματα… Ως «πτώμα» εκτός από το
νεκρό σώμα ανθρώπου ή ζώου, ερμηνεύονται και πράγ-
ματα που αναδίδουν δυσάρεστη οσμή� όπως δυστυχώς
δυσάρεστη οσμή αναδίδουν εκτός από τα πολλά ακουό-
μενα, γραφόμενα, ακόμα και διδασκόμενα. 

Καίριες ερμηνευτικές επισημάνσεις
Αν και είμαι βέβαιος για την λανθασμένη – εσκεμμένη

προώθηση της λέξης απασχόληση, παρ’ όλα αυτά θεωρώ
πρέπον και λογικό να αναφερθώ στην ερμηνεία που δίδει
το Ορθογραφικόν και Χρηστικόν Λεξικόν Ζηκίδου των
εκδόσεων Ι. Σιδέρη εκδ. ογδόη. Απασχόλησις (η)-εως και
η απασχολία∙ η δι’ ασχολίας κώλυσις της προσοχής περί
άλλο.

Επίσης το Λεξικόν της «Πρωίας» στη λέξη απασχό-
ληση, αναφέρει: απασχόλησις –εως (η)∙ η ενέργεια και
το αποτέλεσμα του απασχολώ, το να στρέφη τις την
προσοχήν του ή το να χάνη χρόνον περί άλλο τι, διά-
φορον του κυρίως έργου του…

Τέλος, η αναφορά και μόνο στα παραπάνω έγκριτα
λεξικά πιστεύω πως επιβεβαιώνει την υποψία μου περί
εσκεμμένης στροφής της προσοχής στο δευτερεύον, που
είναι η απασχόληση έναντι του πρωτεύοντος που είναι η
εργασία.
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Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Περιμένουμε�να�ξημερώσει�μία�άλλη�ημέρα

Η απασχόληση και οι σοροί
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Τα νέα από το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ

Όχι�στο�ξεπούλημα
των�αστικών�συγκοινωνιών!�

Η�απεργία�της�
21ης�Σεπτέμβρη�ήταν�η�αρχή

Σεπτέμβριος 2022

Την ώρα, που η κοινωνία βιώνει
τις συνέπειες από την ιδιωτικοποί-
ηση της ΔΕΗ, με τους υπέρογκους
λογαριασμούς ρεύματος, η κυβέρ-
νηση προετοιμάζει την ιδιωτικοποί-
ηση του ύψιστου αγαθού, του νερού
(ΕΥΔΑΠ) και προχωράει, με έναν
εκτρωματικό νόμο, στο ξεπούλημα
των εταιρειών των αστικών συγκοι-
νωνιών της πρωτεύουσας (ΟΑΣΑ,
ΣΤΑ.ΣΥ, ΟΣΥ).

Ο νόμος, που ψηφίστηκε, με συ-
νοπτικές διαδικασίες, εκτός από την
ιδιωτικοποίηση προωθεί, όπως γρά-
ψαμε αναλυτικά σε ανακοίνωσή μας,
την δημιουργία εργαζόμενων πολ-
λών ταχυτήτων μέσα στον ίδιο εργα-
σιακό χώρο, την πρόσληψη ακριβο-
πληρωμένων golden boys παρακάμ-
πτοντας τους ήδη εργαζόμενους,
όπως έγινε στη ΔΕΗ, τις αδιαφανείς
απευθείας αναθέσεις στις προμήθει-
ες κ.α.

Οι συνέπειες για την κοινωνία εί-
ναι απόλυτα προβλέψιμες: Αύξηση
του εισιτηρίου, εκπτώσεις στην
ασφάλεια και μειώσεις σε δρομολό-
για. Τα πάντα για την αύξηση της
κερδοφορίας, όπως απαιτείται από
εταιρείες, που λειτουργούν με ιδιω-
τικά και όχι με κοινωνικά κριτήρια.

Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγ-
κοινωνίες πραγματοποίησαν, με
απόφαση του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας, 24ωρη απεργία στις 21 Σε-
πτεμβρίου. Η κυβέρνηση δείχνον-
τας, για ακόμα φορά, ότι δεν μπορεί
να ανεχτεί καμία διεκδίκηση επε-
δίωξε την ποινικοποίηση του αγώνα
μας και κατέφυγε σε σωρεία συκο-
φαντιών προς τους εργαζόμενους,
στις οποίες δώσαμε αναλυτική
απάντηση.

Η μεγάλη συμμετοχή των εργαζό-
μενων αλλά και η ομόθυμη απόφαση
των Σωματείων των συγκοινωνιών
να συμμετάσχουν στην απεργία απο-
τελεί σαφώς μια μεγάλη παρακατα-
θήκη για έναν αγώνα, που θα συνε-
χιστεί. Για να παραμείνουν οι αστι-
κές συγκοινωνίες δημόσιες. Για να
υπάρχει εργασία με αξιοπρέπεια.

Το Σωματείο μας παρεμβαίνει στη Βουλή 

και εξηγεί γιατί είμαστε αντίθετοι
στην ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών

Με τεκμηριωμένη
παρέμβαση στην Διαρ-
κή Επιτροπή Οικονομι-
κών Υποθέσεων της
Βουλής το Σωματείο
μας αιτιολόγησε, πλή-
ρως, την αντίθεση μας
στο νομοσχέδιο, που
προώθησε η κυβέρνη-
ση και οδηγεί σε ιδιω-
τικοποίηση της ΣΤΑ.ΣΥ
και των άλλων εταιρειών των αστικών συγκοινωνιών.

Να σημειωθεί ότι το Σωματείο μας ήταν ένα από τα τρία
Σωματεία όλης της Ελλάδας, που κλήθηκαν στη συνεδρία-
ση της Επιτροπής, για να διατυπώσει τις θέσεις του.

Στη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου
Πάνος Κοντογιάννης αποκάλυψε άρθρο προς άρθρο τις
διατάξεις εκείνες, που διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις

και προωθούν την αδιαφάνεια
σε θέματα προμηθειών και
προσλήψεων. Και υπογράμμι-
σε:

«Από θέση αρχής αλλά και
για λόγους ουσίας είμαστε αν-
τίθετοι με τα βασικότερα στοι-
χεία του νομοσχεδίου καθώς
επιχειρείται με συγκεκριμένα
άρθρα του η κατάργηση του
Δημόσιου Χαρακτήρα των

Εταιρειών Μεταφορών, του ΟΑΣΑ, της ΣΤΑ.ΣΥ, της ΟΣΥ
κ.ο.κ. και η έμμεση ιδιωτικοποίησή τους αλλά και η πλήρης
αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων».

Ερωτήσεις στον Πρόεδρο έκαναν ο υπουργός Οικονο-
μικών Χ. Σταϊκούρας και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ- Προ-
οδευτική Συμμαχία Νίκος Παππάς. 

Πληροφορίες για το πόρισμα 

για το δυστύχημα 

με θύμα τον συν. Π. Γιάμαλη
Με με-

γάλη καθυ-
σ τ έ ρ η σ η
φαίνεται να
προχωράει
η έρευνα
για τις αι-
τίες και κυ-
ρίως για

την απόδοση ευθυνών για το θανατηφόρο δυστύχημα, που
έγινε, τον περασμένο Νοέμβρη, στην Γραμμή 1 και στοί-
χισε την ζωή στον συν. Πέτρο Γιάμαλη.

Πάντως, στις αρχές Σεπτεμβρίου υπήρξαν δημοσιεύ-
ματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με πληροφορίες
από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, που διερεύνησαν
το ατύχημα.

Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα το πόρισμα κατα-
λογίζει «βαρύτατες ευθύνες για τραγικές παραλείψεις,
έλλειψη ενημέρωσης και λειτουργία εκτός των κανόνων
του πρωτοκόλλου στην ανάδοχο εργολαβική εταιρεία, η
οποία είχε αναλάβει με δική της μηχανή το έργο της λεί-
ανσης των γραμμών του ΗΣΑΠ».

«Αναφορικά με την ΣΤΑ.ΣΥ, γράφει το ίδιο δημοσίευμα
στο ethnos.gr, το πόρισμα δε φαίνεται να επιρρίπτει κά-
ποια ευθύνη για λανθασμένους χειρισμούς, αν και γίνεται
αναφορά σε πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν
ληφθεί»

Να σημειώσουμε ότι το Σωματείο μας δεν έχει λάβει,
ακόμα, επίσημα, το πόρισμα, οπότε δεν μπορούμε να κά-
νουμε σχόλιο επί του περιεχομένου του.

Πάντως, γενικότερα θα επισημαίναμε ότι η Εταιρεία θα
πρέπει, σταδιακά, να προχωρήσει στις αναγκαίες προμή-
θειες υλικών και μηχανημάτων ώστε να γίνονται από την
ίδια οι εργασίες, που γίνονταν στις γραμμές από τον ερ-
γολάβο/ ανάδοχο και να απεμπλακεί από τις εταιρείες αυ-
τές.

Εμείς, παρακολουθούμε στενά την υπόθεση μέχρι να
φτάσει στη Δικαιοσύνη και ν’ αποδοθούν ευθύνες σε
όποιους τους αναλογούν.

ΔΕΘ 2022:  Μεγάλες

συγκεντρώσεις εργαζόμενων

ενάντια στη κυβερνητική πολιτική

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και μεγάλες πορείες
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική πραγματοποιήθηκαν,
από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 10/9, στη Θεσσα-
λονίκη, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του πρωθυπουρ-
γού, στο Βελλίδειο Εκθεσιακό Κέντρο, στο πλαίσιο των
εγκαινίων της 86ης ΔΕΘ.

Κεντρικό σύνθημα ήταν «Δεν αντέχουμε άλλο! Άμεση
ενίσχυση εισοδημάτων. Προστασία εργασιακών δικαιω-
μάτων».

Η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ πραγματο-
ποιήθηκε στο άγαλμα του Βενιζέλου ενώ το ΠΑΜΕ πραγ-
ματοποίησε συγκέντρωση στη νότια πύλη της ΔΕΘ, στη
πλατεία της ΧΑΝΘ.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους για το
ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβειας, που «ψαλιδίζει» το οικογε-
νειακό εισόδημα και διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις σε
μισθούς και συντάξεις, φθηνό ρεύμα και καύσιμα και
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η κυβέρνηση, μη αντέχοντας τις διαμαρτυρίες και τις
κινητοποιήσεις, επιστράτευσε ισχυρότατες αστυνομικές
δυνάμεις, από όμορους Δήμους αλλά και από την Αττική,
σε μια… επίδειξη δύναμης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα

στη συμπρωτεύουσα βρέθηκαν περισσότεροι από
3.500 αστυνομικοί.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 9/9 στον Λευκό Πύρ-
γο πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
από τις Ομοσπονδίες των Πυροσβεστών, Αστυνομικών,
Λιμενικών και Ένοπλων Δυνάμεων.
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1η Σεπτεμβρίου Απόπειρα δολοφονίας της Αντιπροέδρου
της Αργεντινής Κριστίνας Κίρχνερ.

2 Σεπτεμβρίου Το Ελληνικό Κράτος δώρισε ένα αεροπλά-
νο στην Κύπρο για τις μετακινήσεις του
Προέδρου αυτής.

3 Σεπτεμβρίου Για δεύτερη φορά η NASA ματαίωσε την
εκτόξευση του πυραύλου Άρτεμις.

4 Σεπτεμβρίου Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η με-
γάλη βροχόπτωση στην περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης.

5 Σεπτεμβρίου Η Λιζ Τρας είναι η νέα Πρωθυπουργός της
Μεγάλης Βρετανίας.

6 Σεπτεμβρίου Με προβλήματα η πρεμιέρα της Πανεπι-
στημιακής Αστυνομίας, συγκεντρώσεις και
διαμαρτυρίες των φοιτητών και όχι μόνο,
βανδαλισμοί στα τουρνικέ του Α.Π.Θ.

6 Σεπτεμβρίου Στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη η Πρό-
εδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Τσαπούτο-
βα.

6 Σεπτεμβρίου Στην Ελλάδα και την Τουρκία η Υπουργός
Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά.

7 Σεπτεμβρίου Ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι το
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης θα δοθεί για χρήση
των πολιτών στο τέλος του 2023.

7 Σεπτεμβρίου Στους 76 ανέρχονται οι νεκροί στην Κίνα
από τον σεισμό.

8 Σεπτεμβρίου Έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 96 ετών
η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας Ελισ-
σάβετ Β΄.

8 Σεπτεμβρίου Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Ναυάγιο
της Ζακύνθου από σεισμό 5,4 Ρίχτερ στην
περιοχή μεταξύ Κεφαλονιάς-Ζακύνθου.

9 Σεπτεμβρίου Σύσκεψη των 27 Υπουργών Ενέργειας της
Ε.Ε. για το ενεργειακό πρόβλημα.

9 Σεπτεμβρίου Την δεύτερη θέση κατέλαβε η Εθνική ομά-
δα πόλο των γυναικών στο πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα.

11 Σεπτεμβρίου Η Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών
στους 8 της Ευρώπης.

11 Σεπτεμβρίου Εκλογές θρίλερ στην Σουηδία.
11 Σεπτεμβρίου Διακόπηκε η λειτουργία του πυρηνικού

σταθμού της Ζαπορίζια της Ουγγαρίας.
12 Σεπτεμβρίου Στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Γάλλο

Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει
σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

13 Σεπτεμβρίου Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Κα-
ζάκος 87 ετών.

14 Σεπτεμβρίου Έφυγε από τη ζωή η διεθνούς φήμης ηθο-
ποιός Ειρήνη Παππά σε ηλικία 103 ετών.

14 Σεπτεμβρίου Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παντερμα-
λής Καθηγητής της Κλασικής Αρχαιολο-
γίας – Πρόεδρος του Οργανισμού Ανέγερ-
σης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης –
Πρόεδρος του Μουσείου. Ήταν 82 ετών.

14 Σεπτεμβρίου Η Πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκντα-
λένα Άντερσον αποδέχθηκε την ήττα της
στις βουλευτικές εκλογές της 11ης Σε-
πτεμβρίου.

15 Σεπτεμβρίου 2ήμερη Σύνοδος Κορυφής του Οργανι-
σμού Συνεργασίας της Σαγκάης παρουσία
του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ και
του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

16 Σεπτεμβρίου Φοβερή καταιγίδα έπληξε την κεντρική
Ιταλία υπάρχουν 11 νεκροί και μεγάλες κα-
ταστροφές.

18 Σεπτεμβρίου Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ η
Γερμανία – νίκησε την Γαλλία 88-76.

19 Σεπτεμβρίου Παγκόσμιο αντίο στην Ελισάβετ Β΄. Τέσ-
σερα δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακο-
λούθησαν την κηδεία της.

20 Σεπτεμβρίου Για τη Νέα Υόρκη αναχώρησε ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να
συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του
Ο.Η.Ε.

21 Σεπτεμβρίου 24ωρη αιφνιδιαστική απεργία των εργα-

ζομένων στα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς
της Αθήνας.

21 Σεπτεμβρίου Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον Πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη
όπου είχε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

23 Σεπτεμβρίου Από το βήμα της 77ης Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα
στον Τούρκο Πρόεδρο να σεβαστεί τη συν-
θήκη της Λωζάνης.

24 Σεπτεμβρίου Πάνω από 55 οι νεκροί στις πρωτοφανείς
μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο
Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά
Αμινί, η οποία δεν φορούσε κανονικά το
χιτζάμπ της.

24 Σεπτεμβρίου Βιβλικές καταστροφές από τον κυκλώνα
που έπληξε τις ανατολικές ακτές του Κα-
ναδά.

25 Σεπτεμβρίου Εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία
στην Ιταλία. Πρώτο κόμμα «Αδέλφια της
Ιταλίας» με επικεφαλής τη νεοφασίστρια
Τζόρτζια Μελόνι.

28 Σεπτεμβρίου Συμμορία είχε ως ορμητήριο τη Φοιτητική
Εστία του Ε.Μ.Π. στου Ζωγράφου. Αρχη-
γός της συμμορίας είναι Αλβανός.

28 Σεπτεμβρίου Ο τυφώνας Ίαν σκόρπισε τον θάνατο στην
Φλόριντα, εκτιμήσεις μέχρι και για τριψή-
φιο αριθμό θυμάτων.

28 Σεπτεμβρίου Δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αε-
ρίου Nord Stream από αγνώστους μέχρι
στιγμής.

29 Σεπτεμβρίου Προσάρτηση των κατεχόμενων περιοχών
της Ουκρανίας από την Ρωσία μετά από το
ψευτοδημοψήφισμα.

30 Σεπτεμβρίου Ανεβλήθη η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη
των Ηγετών των εννέα χωρών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ασθενείας του
Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεβ.
Ασθενεί από κορωνοϊό.

30 Σεπτεμβρίου Μετά από 19 χρόνια η ΑΕΚ επιστρέφει
στην έδρα της με την τελετή των εγκαινίων
του νέου γηπέδου της.

30 Σεπτεμβρίου Ρωσικός πύραυλος έπληξε κομβόι που
μετέφερε αμάχους πολίτες στην Ουκρανία
υπάρχουν 25 νεκροί και 50 τραυματίες.

30 Σεπτεμβρίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο δη-
μοσιογράφος Ζάχος Χατζηφωτίου.

1η Οκτωβρίου Στην Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει
συνεργασία με την Φον Ντερ Λάιεν και
τους αρχηγούς των κρατών της Βουλγα-
ρίας, της Ρουμανίας και του Αζερμπαϊτζάν.

1η Οκτωβρίου Εκατόμβη νεκρών σε ποδοσφαιρικό αγώ-
να στην Ινδονησία 174 οι νεκροί, 180 οι
τραυματίες και των οποίων 11 είναι πολύ
σοβαρά.

1η Οκτωβρίου Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Σταμά-
της Κόκοτας ήταν 85 ετών.

3 Οκτωβρίου Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό
πύραυλο πάνω από την Ιαπωνία.

5 Οκτωβρίου Ναυάγιο με 100 μετανάστες στα Κύθηρα
όταν το σκάφος που τους μετέφερε προ-
σέκρουσε στα βράχια. Υπάρχει άγνωστος
αριθμός αγνοουμένων και νεκρών.

6 Οκτωβρίου Νέα τραγωδία με μετανάστες στην Λέσβο
υπάρχει άγνωστος αριθμός θυμάτων.

6 Οκτωβρίου Θερμό επεισόδιο Ερντογάν – Μητσοτάκη
στο επίσημο δείπνο που έγινε στην Πράγα.

6 Οκτωβρίου Πρώην αστυνομικός επιτέθηκε σε σχολείο
στην πόλη Ουτάι Σαουάν της Ταϊλάνδης με
όπλα και μαχαίρι σκότωσε 37 άτομα ανά-
μεσά τους 24 παιδιά και κατόπιν σκότωσε
τη γυναίκα του και το παιδί του και αυτο-
κτόνησε.

7 Οκτωβρίου Στην Πράγα για τη Διάσκεψη της Ε.Ε. βρί-

σκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και ο αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.

9 Οκτωβρίου Στο Κάιρο για συνομιλίες με τον Υπουργό
Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι βρίσκεται ο Νί-
κος Δένδιας.

9 Οκτωβρίου Η Ρωσία βομβάρδισε τη Ζαπορίζια της Ου-
κρανίας 17 οι νεκροί και 49 οι τραυματίες.

9 Οκτωβρίου Ο Αλεξάντερ Βαν Ντερ Μπέλεν επανεξε-
λέγη με ποσοστό 54,6 Πρόεδρος της Αυ-
στρίας.

9 Οκτωβρίου Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στον κόλ-
πο της Ιτέας.

9-10 Οκτωβρίου Στο Κάιρο και στην Μάλτα για συνομιλίες
ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

9 Οκτωβρίου Τουλάχιστον 150 μέχρι στιγμής είναι οι νε-
κροί στις διαδηλώσεις του Ιράν.

11 Οκτωβρίου Στην Μάλτα για συνομιλίες ο Υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

12 Οκτωβρίου Κύκλωμα μαστροπείας στον Κολωνό Αττι-
κής. Κτήνος εξέδιδε 12χρονο κορίτσι ίσως
και με τη συγκατάθεση της μητέρας της
12χρονης.

13 Οκτωβρίου Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν στο Καζακ-
στάν.

13 Οκτωβρίου Συνάντηση  Παναγιωτόπουλου – Ακάρ στη
διάσκεψη του ΝΑΤΟ.

13 Οκτωβρίου Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
εξελέγη ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Προκόπης Παυλόπουλος.

14 Οκτωβρίου Τραγικό ατύχημα σε ορυχείο στην βόρεια
Τουρκία 25 οι νεκροί 28 οι τραυματίες
υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.

14 Οκτωβρίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών ο δύο
φορές Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικο-
λαΐδης.

15 Οκτωβρίου Φονική καταιγίδα έπληξε την Κρήτη. Δύο
νεκροί και εικόνες βιβλικής καταστροφής
άφησε πίσω της η κακοκαιρία στους Νο-
μούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

15 Οκτωβρίου Σοκ προκάλεσε στην υφήλιο η ενέργεια
των Τουρκικών αρχών να ξεγυμνώσουν 92
μετανάστες και να τους ρίξουν γυμνούς
στον Έβρο με προορισμό την Ελλάδα.

16 Οκτωβρίου Δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε
διαδήλωση στο Παρίσι για τον πληθωρι-
σμό.

17 Οκτωβρίου Εγκαίνια των εργασιών στο Ελληνικό από
τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

18 Οκτωβρίου Στο Κίεβο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας.

20 Οκτωβρίου Μετά από 45 ημέρες στην πρωθυπουργία
παραιτήθηκε η Λιζ Τραζ.

20-21 ΟκτωβρίουΣύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες για τις
τιμές του αερίου.

21 Οκτωβρίου Πενθήμερη επίσκεψη του Οικουμενικού
Πατριάρχη στην Μεγάλη Βρετανία.

22 Οκτωβρίου Εντολή στην Τζόρτζια Μελόνι για σχημα-
τισμό κυβέρνησης δόθηκε από τον Πρό-
εδρο της Ιταλίας – Ορκωμοσία στις 23
Οκτωβρίου 2022.

23 Οκτωβρίου Για τρίτη θητεία εξελέγη Πρόεδρος της Κί-
νας ο Σι Τζινπινγκ.

24 Οκτωβρίου Νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι
ο Ρίσι Σούνακ.

25 Οκτωβρίου 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8
αγνοούνται από το πέρασμα του κυκλώνα
Σιτράνγκ στο Νότιο Μπαγκλαντές.

27 Οκτωβρίου Στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη ο Καγ-
κελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς.

Ειδήσεις  με λίγα λόγια
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Οι σελίδες του
Μουσείου

αναβάλλονται για την
επόμενη έκδοση της

εφημερίδας μας 
«Ο Ηλεκτρικός»
για τεχνικούς

λόγους

Ενημέρωση των μελών μας
από τους δικηγόρους του Σωματείου μας

Στις 6 Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Σωματείου μας έγινε από τους δικηγόρους του Σω-
ματείου μας Λουκά Αποστολίδη και Βασίλη Βασιλόπουλο
αναλυτική ενημέρωση των συναδέλφων μας που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σωματείου.

Τα θέματα που είχε θέσει προς συζήτηση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας ήταν:

1. Το θέμα της αποζημίωσης των 86 συναδέλφων μας
που συνταξιοδοτήθηκαν τους 8 πρώτους μήνες του 2011.

2. Το θέμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας 1403/2022 που αφορά τα αναδρομικά της επικου-
ρικής σύνταξης καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων – Πά-
σχα – Επίδομα αδείας το 11μηνο (Ιούνιος 2015 – Μάιος
2016).

3. Το θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεών μας.
Πάνω από 150 συναδέλφισσες και συνάδελφοι αντα-

ποκρίθηκαν στο κάλεσμα που τους έγινε μέσω των ανα-
κοινώσεων και μέσω της ιστοσελίδας του Σωματείου μας
και προσήλθαν για να ενημερωθούν για τα φλέγοντα θέ-
ματα που απασχολούν σήμερα όλα τα μέλη του Σωματεί-
ου μας καθώς γέμισε η αίθουσα και ο διάδρομός της. Η

ενημέρωση ήταν αναλυτική από τους δικηγόρους οι οποί-
οι απάντησαν και σε όλες τις ερωτήσεις που τους απεύ-
θυναν οι συνάδελφοί μας ως προς το πρώτο θέμα της
αποζημίωσης οι νομικοί μας,  μας ενημέρωσαν ότι ο αγώ-
νας συνεχίζεται με τις αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο για
τις αποφάσεις που ήταν αρνητικές στο Εφετείο και σειρά
έχουν οι υποθέσεις που θα αρχίσουν να εκδικάζονται στο
Εφετείο από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι και τον Μάρτιο
του 2025, περιμένοντας και την εκδίκαση στον Άρειο Πά-
γο της δεύτερης υπόθεσης που ανασύρθηκε ξεχασμένη
στα συρτάρια μιας δικαστίνας. Όπως μας είπαν οι δικη-
γόροι μας ο αγώνας θα είναι σκληρός αλλά αισιοδοξούμε
ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. 

Ως προς την απόφαση γρίφο του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών όσοι είχαμε προσφύγει
στη Δικαιοσύνη μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020. Η απόφαση
1403/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας για να ερμη-
νευτεί πρέπει να προσφύγουμε στο μαντείο των Δελφών
και να ζητήσουμε από την Πυθία για να την ερμηνεύσει.
Μόνο με πολιτική απόφαση μπορεί να λυθεί. 

Ως προς το τρίτο θέμα του επανυπολογισμού των συν-
τάξεών μας που βάσει του νόμου 4387/2013 θα έπρεπε
να έχει γίνει ο επανυπολογισμός από την 1η Ιανουαρίου
2019 και μέχρι σήμερα παρά τις εξώδικες διαμαρτυρίες
του Σωματείου μας προς τους Υπουργούς Ιωάννη Βρού-
τση και Κωστή Χατζηδάκη καθώς και προς τους Διοικητές
του e-ΕΦΚΑ Χρήστο Χάλαρη και Παναγιώτη Δουφεξή δεν
υπήρξε καμία ανταπόκριση, αποφασίστηκε να προβούμε
σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη με πιλοτική αγωγή κατόπιν
ενημέρωσης των μελών μας μέσω της εφημερίδας του
Σωματείου μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες προσφυγές
στην Δικαιοσύνη όταν οι νομικοί μας θα κρίνουν τον κα-
τάλληλο χρόνο και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινω-
νούν με αυτούς. 

Πράγματι αγαπητοί συνάδελφοι η συνάντηση αυτή με
τους δικηγόρους μας έλυσε πολλές απορίες για τα φλέ-
γοντα θέματα και θα επαναληφθεί στις αρχές του νέου
έτους και ελπίζουμε τότε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμε-
τοχή των μελών μας.
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Βανδαλισμοί�
στους�σταθμούς�

και�στα�μεταφορικά
μέσα

Μαζικής�Μεταφοράς
Το φαινόμενο των βανδαλισμών στα

μεταφορικά μέσα και τους σταθμούς εί-
ναι ένα φαινόμενο που σήμερα έχει
φθάσει στο απόγειό του. Είναι ένα φαι-
νόμενο το οποίο έχει τους εκτελεστές
του και τους υπευθύνους που κατευθύ-
νουν αυτά τα γνωστά-άγνωστα παιδιά να
διαπράττουν αυτές τις καταστροφές στην
περιουσία του Ελληνικού λαού. Δεν το
χωρά ο ανθρώπινος νους ότι αυτά τα
παιδιά προβαίνουν σε αυτές τις καλά
σχεδιασμένες καταστροφές γιατί δεν
έχουν κάτι να κάνουν και το κάνουν για
να γεμίσουν την άδεια ώρα τους, βαδί-
ζουν στην πραγματοποίηση της κατα-
στροφής με οργανωμένο σχέδιο που
διαθέτει ή πολιτική κάλυψη ή επαγγελ-
ματική κάλυψη.

Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να το
εξετάσει σε βάθος η πολιτεία προτού να
είναι πολύ αργά και καλό είναι να το
δουν και να το προβάλλουν και τα Μαζι-
κά Μέσα Επικοινωνίας γιατί μπορεί να
μην πουλά όσο πουλά η υπόθεση της
12χρονης του Κολωνού, είναι όμως ένα
φαινόμενο που καταδεικνύει ανοιχτές
πληγές της κοινωνίας που συνεχώς κα-
κοφορμίζουν και χρειάζονται θεραπεία.
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Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας στη συνεδρίασή
του στις 21 Οκτωβρίου, ομόφωνα αποφάσισε τη συμμετοχή του
Σωματείου μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που προγραμμά-
τισε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για τις 7 Νοεμβρίου για τη χορήγηση αύξησης
των συντάξεών μας στο ύψος του πληθωρισμού, έστω και μετά
από 12 χρόνια συνεχών μειώσεων λόγω των αλλεπάλληλων μνη-
μονίων. Για τη χορήγηση των αναδρομικών  του 11μηνου (Ιούνιος
2015 - Μάιος 2016) των επικουρικών συντάξεων καθώς και των
δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα – Επίδομα αδείας σε όλους τους
συνταξιούχους. Για τις καθημερινές αυξήσεις των ειδών πρώτης
ανάγκης που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας. Για την κα-
τάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχου και όχι μόνο
της Ειδικής Εισφοράς. Για την επαναφορά της συμμετοχής μας
υπέρ της υγείας στο ποσό που ήταν μέχρι το 2015 και μόνο για την

κύρια σύνταξη και όχι και για την επικουρική. Για την επαναρρύθ-
μιση της τελικής συμμετοχής μας στη φαρμακευτική δαπάνη, που
τελικά ανέρχεται στο 50% και όχι στο 25% που είναι η συμμετοχή
μας. 

Και τέλος ζητάμε τον σωστό επανυπολογισμό των συντάξεών
μας σε συμμόρφωση με τους νόμους 4387/2016 και 4670/2020.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Με τη συμμετοχή μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7

Νοεμβρίου θα δείξουμε ότι έχουμε δικαιώματα στη ζωή και θα
πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη από κανένα,
ζητάμε να πάρουμε πίσω αυτά που μας στέρησαν με τους διάφο-
ρους αντεργατικούς νόμους και τα μνημόνια των τελευταίων δώ-
δεκα χρόνων.

Η Διοίκηση

Σ
τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας, μαζί με
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα

του Σωματείου Συνταξιούχων της ΣΤΑ.ΣΥ εί-
χαμε την πρώτη συνάντηση με τον νέο Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο οποίος είχε
αναλάβει τη Διεύθυνση της Εταιρείας τον πε-
ρασμένο Ιούνιο, κ. Αθανάσιο Κοτταρά. Η συ-
νάντηση καθυστέρησε να γίνει γιατί μεσολά-
βησε η ενημέρωση που θα έπρεπε να γίνει
στον κ. Κοτταρά από τους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές
που μεσολάβησαν και βέβαια είχε βάλει και
το χέρι του και ο κορωνοϊός για την καθυστέ-
ρηση της συνάντησης. 

Σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση που διε-
ξήχθη μέσα σε κλίμα καλής θέλησης και κα-
τανόησης, το Σωματείο μας πρωτοτύπησε κα-
θώς δεν έθεσε κανένα θέμα που είναι σε εκ-
κρεμότητα και που αφορά τα μέλη του Σωμα-
τείου μας, αν και υπάρχουν πολλά. Κρίναμε
ότι αυτά μπορεί να περιμένουν αυτό όμως που
δεν μπορεί να περιμένει είναι η κακή κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Γραμμή

1 του ΜΕΤΡΟ, και όπως είπε σε μία αποστρο-
φή του λόγου του ο Διευθύνων Σύμβουλος
«Όταν μπαίνω από τη Γραμμή 3 στη Γραμμή 1
του ΜΕΤΡΟ στο Μοναστηράκι είναι σαν να
μπαίνω σε άλλη χώρα». Ναι κύριε Διευθύνον-
τα και εμείς οι Συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ που
εργαστήκαμε πολλά χρόνια στους ΗΣΑΠ σας
λέμε ότι αυτή η άθλια κατάσταση που επικρα-
τεί στη Γραμμή 1, η οποία επιδεινώθηκε ρα-
γδαία μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του
2004, μας έχει γεμίσει θλίψη και πόνο. Για τον
λόγο αυτό και εμείς αφήσαμε να συζητήσουμε
αργότερα τα καθημερινά προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουμε στο Σωματείο μας και ζητήσα-
με από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ενδια-
φερθεί άμεσα και να δώσει τις λύσεις αυτές
που θα φέρουν τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ στο
επίπεδο που βρίσκονται οι Γραμμές 2 και 3
του ΜΕΤΡΟ και για να είμαστε ειλικρινείς στο
περίπου. Ζητήσαμε από τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο να προσπαθήσει για τη βελτίωση της
Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ ώστε να πλησιάσει στο
ίδιο ύψος παροχής υπηρεσιών και τροχαίου
υλικού με τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ,

πράγμα που δεν έκαναν πολλοί από τους προ-
κατόχους του, που έδειξαν εγκληματική αδια-
φορία με συνοδοιπόρο την πολιτεία και το μό-
νο που τους ενδιέφερε ήταν πως να εμπλου-
τίσουν το βιογραφικό τους. 

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανά-
σιος Κοτταράς μας έδωσε την εντύπωση ότι
είναι γνώστης των προβλημάτων και μας
έδωσε την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει να
κάνει ό,τι πρέπει. Εμείς από την πλευρά μας
θα παρακολουθούμε από κοντά το θέμα και
θα επιβραβεύουμε κάθε θετική ενέργεια της
Διοίκησης, ζητήσαμε δε με επιστολή μας από
τη Διοίκηση του Σωματείου των εργαζομένων
της ΣΤΑ.ΣΥ να δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον
και από κοινού να παρακολουθούμε την ανα-
βάθμιση της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ που θα
πρέπει να είναι άμεση γιατί διαφορετικά μία
ιστορία 153 χρόνων θα πεταχτεί στα σκουπί-
δια και θα είναι ντροπή για την πολιτεία, ντρο-
πή για τη Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ, ντροπή για
τους εργαζόμενους, ντροπή για τους συντα-
ξιούχους.
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