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Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας υπεν-
θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το 
ισχύον καταστατικό της Ενώσεώς 
μας (ΠΕΣΥ) η θητεία του ΔΣ είναι 
τριετής. Συνεπώς οι αρχαιρεσίες  
προς ανάδειξη του νέου ΔΣ έπρεπε 
να γίνουν τον Οκτώβριο του 2020. 
Ένεκα της πανδημίας του Κορω-
νοιού, κατέστη αδύνατον να προ-
κηρυχθούν αρχαιρεσίες σύμφωνα 
με το Καταστατικό της Ενώσεώς 
μας. 
 Ως εκ τούτου, αποστείλαμε επιστο-
λή στο Υπουργείο Εργασίας, στον 
κο Χαρδαλιά, και στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο, ζητώντας παράταση 
της θητείας του ΔΣ της Ενώσεώς 
μας για 6 μήνες.
Η απάντηση μας ήρθε στις 
30.10.2020 ότι θα κατατεθεί Τρο-
πολογία προκειμένου να  δοθεί 
παράταση της θητείας του ΔΣ. 
Πράγματι στο αίτημά μας αυτό 
ανταποκρίθηκε το Υπουργείο 
Εργασίας και κατέθεσε τροπολο-
γία, η οποία ψηφίστηκε και εντά-
χθηκε στον Νόμο 4756/26.11.2020 
αρ φύλλου 235, που δημοσιεύθηκε 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
στο άρθρο 72 των «λοιπών διατά-
ξεων» και δίνει παράταση της 
θητείας του ΔΣ μέχρι τις 30.6.2021 
οπότε και θα διεξαχθούν οι εκλογές 
της ΠΕΣΥ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΣΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΠΑΣ

Ακολουθεί η επιστολή της ΠΕΣΥ προς 
τον Υπουργό Εργασίας Κο Βρούτση

Θέμα: «Αίτημα για παράταση των 
αρχαιρεσιών της ΠΕΣΥ»

   H Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων 
Υγειονομικών (ΠΕΣΥ) η οποία περιλαμ-
βάνει συνταξιούχους  Ιατρούς, Οδοντιά-
τρους, Φαρμακοποιούς και Κτηνιάτρους, 
είναι Σωματείο το οποίο ιδρύθηκε δια της 
υπ αρ: 1730/1945 με απόφαση του Πρω-
τοδικείου Αθηνών και είναι καταχωρημέ-
νη ως αναγνωρισμένο Σωματείο, με 
αύξοντα αριθμό : 1238/15.11.1984.
     Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η 
ΠΕΣΥ  πρέπει να προβεί σε αρχαιρεσίες, 
για την ανάδειξη νέου ΔΣ τον Οκτώβριο 
του 2020.
     Δεδομένης της έξαρσης του φαινομέ-
νου του Κορωνοϊού και των περιοριστι-
κών μέτρων ως προς τον αριθμό των 
παριστάμενων μελών, η διαδικασία 
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών καθίσταται 
ανέφικτη.
    Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη, ότι τα μέλη του Σωματείου ανή-
κουν ηλικιακά στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, κάτι το οποίο δυσχεραίνει 
την παρουσία τους στις εκλογές της Γεν. 
Συνέλευσης.
     Εκτιμάμε, ότι μια εξάμηνη παράταση, 
θα διευκόλυνε την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος.
  Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε 
εγγράφως την απάντησή σας το ταχύτε-
ρο δυνατόν διότι ο χρόνος μας πιέζει.

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 
Φέτος θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα 
αλλιώτικα. Μακριά από τα παιδιά μας, από 
τα εγγόνια μας, από τους φίλους μας. Όμως 
με πολύ αγάπη, με υπευθυνότητα και με 
οδηγό τις  Επιστήμες  που όλοι εμείς υπηρε-
τήσαμε, θα βγούμε νικητές.
Το ΔΣ της ΠΕΣΥ σας εύχεται καλά Χριστού-
γεννα με υγεία, ειρήνη και  απαλλαγή  από 
την πανδημία του Κορωνοϊού που μαστίζει 
την ανθρωπότητα.
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Κυκλοφόρησε 
το βιβλίο του 
Νικόλαου Χρη-
στάκη με τίτλο 
« Π ρ ο σ χ έ δ ι ο » 
«Οι εξελικτικές 
ρίζες μιας 
καλής κοινωνί-
ας».
Ο Νικόλαος 
Χ ρ η σ τ ά κ η ς 

είναι καθηγητής Κοινωνικής και Φυσι-
κής Επιστήμης στο πανεπιστήμιο του 
Yale όπου κατέχει θέσεις στα τμήματα 
της Κοινωνιολογίας, της Οικολογίας, και 
της Εξελικτικής Βιολογίας, της Στατιστι-
κής και στις Επιστήμες Δεδομένων, της  
Βιοιατρικής  Μηχανικής  και της Ιατρι-
κής. 
Το 2009 το περιοδικό Times τον συμπε-
ριέλαβε στον κατάλογο των 100 
ανθρώπων με την μεγαλύτερη επιρροή 
στον πλανήτη. 
Επίσης κυκλοφόρησε και δεύτερο 
βιβλίο του με τίτλο « Το Βέλος του Απόλ-
λωνα» όπου αναλύει τις βαθιές και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις της πρόσφα-
της πανδημίας και περιγράφει  τον 
τρόπο  με  τον  οποίο  θα εξελιχθεί η 
αποκατάσταση της πανδημίας τα 
επόμενα χρόνια. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
    1) Στην Ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, έχουν αναρτηθεί οι συντάξεις 
των συναδέλφων  που  λαμβάνουν 2 ΚΥΡΙΕΣ  Συντάξεις (ΤΣΑΥ και  
ΙΚΑ, Δημόσιο), όπως διαμορφώθηκαν από την εφαρμογή του 
Νόμου υπ αριθμ.4387/12.5.2016 (Νόμου  Κατρούγκαλου).
     2) Οι συντάξεις ΟΛΩΝ των συναδέλφων που έχουν περισσότε-
ρο από 30 έτη εργασίας, θα διορθωθούν σύμφωνα με τον Νόμο 
υπ αριθμ 4670/28.2.2020 (Νόμου  Βρούτση), ο οποίος τροποποιεί 
τους συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης. Ελπίζουμε η εργα-
σία αυτή να μην καθυστερήσει και πλέον να γνωρίζουμε  ακριβώς  
σε ποιο ύψος διαμορφώνονται οι συντάξεις μας. 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Η ΑΓΣΣΕ (Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων 
Ελλάδος), προσέφυγε στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) 
τη Δευτέρα 26/10/2020 με αίτημα την κήρυξη ως αντισυνταγ-
ματικού του πραξικοπηματικού νόμου 4734/8-10-2020 που 
μπλόκαρε τις αγωγές των συνταξιούχων μετά τις 8 Οκτωβρί-
ου 2020 για τα αναδρομικά. Στην πρωτοβουλία της αυτή συμ-
μετέχουν ενεργά συνταξιουχικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες.

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Υπήρξαν αιτήματα πολλών συναδέλφων γιατρών οι οποίοι έχουν 
πάρει σύνταξη από το Δημόσιο το 2012 και έχουν καταθέσει 
αίτηση το 2016, για συνταξιοδότηση από το ΤΣΑΥ αλλά δεν γνώρι-
ζαν αν έχει εκκαθαριστεί η σύνταξή τους. Ενημερώσαμε τις αρμό-
διες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι οποίες μας απάντησαν ότι υπήρξε 
πρόβλημα από την ανάδοχο εταιρεία και δεν μπορούσαν να βγουν 
συντάξεις με διπλό Ταμείο. Ήδη έχει αρχίσει να διορθώνεται το 
σύστημα και θα αρχίσουν να βγαίνουν οι συντάξεις αυτές σε λίγο. 
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   Το απερχόμενο ΔΣ της ΠΕΣΥ, όπως αυτό προέκυψε από 
τις αρχαιρεσίες της  30ης  Σεπτεμβρίου 2017, έθεσε ως 
πρώτη προτεραιότητα από την ημέρα της ανάδειξη του,  
την αναβάθμιση της  λειτουργίας  της Ενώσεως επιδιώκο-
ντας την αμεσότερη και ουσιαστικότερη επαφή με τα μέλη 
της. 
Ο Απολογισμός των έργων, των δράσεων και των εκδηλώ-
σεών του απερχόμενου ΔΣ της ΠΕΣΥ καταγράφεται συνο-
πτικά στον  κατάλογο που ακολουθεί: 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Η κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας για  το έτος  2018 έγινε 
στα γραφεία της ΠΕΣΥ  και η κοπή της πίτας το 2019 και 
2020 έγινε στο κτήριο «Κωστής Παλαμάς» του  Καποδι-
στριακού Εντευκτηρίου παρουσία του Προέδρου της Ανω-
τάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος 
(ΑΓΣΣΕ) κου Ανδρεαδάκη και του Γ. Γραμματέα κου Βογια-
τζή οι οποίοι αναφέρθηκαν στο μέλλον των συνταξιοδοτι-
κών οργανώσεων μετά την δημιουργία του ΕΦΚΑ. 

Εκδρομές – Επισκέψεις

Πραγματοποιήθηκαν: 
•  Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στις  
25 Μαΐου 2018  όπου έγινε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις. 
•  Εκδρομή στον Νομό Βοιωτίας στις 13 Οκτωβρίου 2018 
όπου επισκεφτήκαμε το Μουσείο των Θηβών, το Ηρώο των 
Σφαγιασθέντων το 1944 στο Δίστομο  και πραγματοποιή-
σαμε προσκύνημα στην Μονή  του Οσίου Λουκά.
•  Ημερήσια εκδρομή στην Αγία Φωτεινή Μαντινείας, τo 
σπήλαιo Κάψια, το γραφικό Λεβίδι και επίσκεψη στο Μου-
σείο – Σπίτι του ιστορικού Πρωθυπουργού Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου στις 11 Μαΐου  2019.  

Θεατρικές Παραστάσεις 

Οργανώθηκε η παρακολούθηση των θεατρικών παρα-
στάσεων όπως:
•  Το θεατρικό έργο «ART», κωμωδία της  Γιασμίνα Ρεζά 
στις 12 Δεκεμβρίου 2018. 
•  «Master Class»  με την Μαρία Ναυπλιώτου  στο ρόλο της 
Μαρίας Κάλλας στις 23/1/2019. 
•  «Το Δείπνο Ηλιθίων» στις 13 Φεβρουαρίου 2019. 
•  «Ο Συμβολαιογράφος» στις 27 Μαρτίου 2019. 
•  «Τζάσμιν» στις  29 Νοεμβρίου  2019. 

•  «Ο Αρχιμάστορας Σόλνες» στις  5 Δεκεμβρίου 
2019. 
•  «Εγκλημα στο Όrient Express» στις 30 Ιανουα-
ρίου 2020.
Εξασφαλίστηκαν ειδικές τιμές–προσφορές 
από  ταξιδιωτικά γραφεία  και ξενοδοχεία μόνο 
για τα μέλη του Συλλόγου μας  που κατά καιρούς 
αναρτούσαμε στην Ιστοσελίδα και τα περιοδικά 
μας.

Aνακαίνιση γραφείων
Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των ιδιόκτητων 
γραφείων  μας, τα οποία είναι κληροδότημα  του 
τότε συνταξιούχου Φαρμακοποιού Επαμεινώνδα  
Καρβούνη  το έτος  1983  προς  την  Πανελλήνια 
Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών, εις μνήμην 
των Γονέων του. Το κληροδότημα αυτό  μετατρά-
πηκε  σε έναν εκσυγχρονισμένο, λειτουργικό και 
καλαίσθητο χώρο υποδοχής, αντάξιο των συνταξι-
ούχων Υγειονομικών. 

Αγωγές
Μετά από παρότρυνση πολλών συναδέλφων, 
δόθηκε η δυνατότητα κατάθεσης  ομαδικών 
αγωγών για τα μέλη του Συλλόγου μας,  σε 
συνεργασία με δικηγορικό γραφείο το  έτος  
2019, σχετικά  με  την  διεκδίκηση της επιστροφής 
των αναδρομικών που αφορούσαν τις παράνομες  
περικοπές  των συντάξεών τους , των δώρων των 
εορτών και του επιδόματος καλοκαιριού,  ύστερα 
από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας 2287-2290 /2015 και 1439/2020. 

Αναβαθμίστηκε η Ιστοσελίδα μας

Αναβαθμίστηκε η Ιστοσελίδα μας που  πλέον 
άλλαξε μορφή, ανανεώθηκε, εμπλουτίστηκε και 
εμπεριέχει  10 καρτέλες -μενού όπου ανάλογα με 
το περιεχόμενο της κάθε μιας, καταχωρούνται τα 
αντίστοιχα άρθρα, και ο,τιδήποτε υλικό αφορά 
τους Συνταξιούχους Υγειονομικούς  καθώς και  τα 
μέλη του Συλλόγου μας. Οι Καρτέλες της Ιστοσελί-
δας της ΠΕΣΥ  είναι οι ακόλουθες : 1ον) Η Αρχική 
2ον) Το Προφίλ 3ον) Τα Πολιτιστικά 4ον)  Οι Νόμοι 
–Εγκύκλιοι 5ον) Τα Περιοδικά 6ον)Ο ΕΦΚΑ 7ον) 
Τα ΝΕΑ- Επιστολές 8ον)  Οι Σύνδεσμοι και 9ον)  Η 
Επικοινωνία.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ

συνέχεια στη σελίδα 4
Δημιουργήθηκε η δυνατότητα ομαδικής απο-
στολής μηνυμάτων της ΠΕΣΥ προς τα μέλη της  
μέσω των κινητών τηλεφώνων τους, σε συνεργα-
σία με εταιρία αποστολής sms. 
Συνεχίζεται σε τακτική ροή, η έκδοση   του  
περιοδικού μας  και  αποστολή  του στα  μέλη  
μας. Η πανδημία οδήγησε σε αναστολή των κανο-
νικών εκδόσεων και αποστολής του περιοδικού 
μας. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα επανέλθουμε 
στην κανονικότητα.
Συνεχίζεται η  ενημέρωση των μελών μας για 
συνταξιοδοτικά θέματα, μέσω της Ιστοσελίδας 
και του περιοδικού μας 
Αυξάνονται τα εγγεγραμμένα μέλη μας στους 
επίσημους καταλόγους μας.
Πραγματοποιήθηκε κοινή Συνάντηση των  
Προεδρείων των Σωματείων Συνταξιούχων 
του πρώην ΕΤΑΑ (Δικηγόροι, Μηχανικοί και Συμ-
βολαιογράφοι) στα γραφεία της ΠΕΣΥ με σκοπό 
την συζήτηση και απόφαση για μελλοντική 
συγκρότηση Συνομοσπονδίας των τριών Σωματεί-
ων από κοινού . 
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Ευχαριστήρια επιστολή στον Υπουργό

Προς τον Αξιότιμο Υπουργό Εργασίας 
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Βρούτση                  

   Κε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας ευχαρι-
στήσουμε για την άμεση επίλυση του 
προβλήματος λειτουργίας του ΔΣ του 
Συλλόγου μας, που λόγω απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας (lockdown), δεν είχαμε 
την δυνατότητα να προβούμε στις διαδικα-
σίες των αρχαιρεσιών για το νέο Δ.Σ και με 
την Τροπολογία του άρθρου 72 του ν. 
4756/ 26.11.2020, παρατείνεται η θητεία 
των Διοικητικών Οργάνων  των Νομικών 
Προσώπων  Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ

συνέχεια από τη σελίδα 3
Δημιουργήθηκε η δυνατότητα ομαδικής 
αποστολής μηνυμάτων της ΠΕΣΥ προς τα 
μέλη της  μέσω των κινητών τηλεφώνων τους, 
σε συνεργασία με εταιρία αποστολής sms. 
Συνεχίζεται σε τακτική ροή, η έκδοση   του  
περιοδικού μας  και  αποστολή  του στα  μέλη  
μας. Η πανδημία οδήγησε σε αναστολή των 
κανονικών εκδόσεων και αποστολής του περιοδι-
κού μας. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα επανέλ-
θουμε στην κανονικότητα.
Συνεχίζεται η  ενημέρωση των μελών μας για 
συνταξιοδοτικά θέματα, μέσω της Ιστοσελίδας 
και του περιοδικού μας 
Αυξάνονται τα εγγεγραμμένα μέλη μας στους 
επίσημους καταλόγους μας.
Πραγματοποιήθηκε κοινή Συνάντηση των  
Προεδρείων των Σωματείων Συνταξιούχων 
του πρώην ΕΤΑΑ (Δικηγόροι, Μηχανικοί και 
Συμβολαιογράφοι) στα γραφεία της ΠΕΣΥ με 
σκοπό την συζήτηση και απόφαση για μελλοντι-
κή συγκρότηση Συνομοσπονδίας των τριών 
Σωματείων από κοινού.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Δράσεις όπως:  η ανεύρεση μιας Αίθουσας απο-
κλειστικά για την συνάντηση των συνταξιούχων 1 
φορά την εβδομάδα στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στο 
κέντρο της πόλεως, η έκδοση προσωπικής κάρτας 
για κάθε μέλος του Συλλόγου μας,  η τροποποίηση 
του Καταστατικού, η εκδρομή της Καλαμάτας  για 
τον μήνα Απρίλιο του 2020, τα  οποία  είχαμε  σχε-
διάσει για  τα  μέλη μας,  ανεστάλησαν λόγω της 
πανδημίας του Κορωνοιού και ευελπιστούμε το 
επόμενο ΔΣ να τα υλοποιήσει. 

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφανθεί στις 15 
Ιανουαρίου 2021, για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις που 
μπλόκαραν την επιστροφή των αναδρομικών για τις 
επικουρικές και τα δώρα.

Πτερόεντα δώρα
   Ξένος του κόσμου και της σαρκός, κατήλθε την παραμονήν άπό τά 
ΰψη, συστείλας τάς πτέρυγας όπως τάς κρύπτη, θείος άγγελος. 
"Εφερε δώρα άπό τά άνω βασίλεια διά νά φιλεύση τούς κατοίκους της 
πρωτευούσης. τΗτον ό καλός άγγελος της πόλεως.
   "Εκράτει εις την χείρα έν άστρον καί επί του στέρνου του έπαλλε ζωή 
καί δύναμις, καί άπό τό στόμα του έξήρχετο πνοή θείας γαλήνης. Τά 
τρία ταύτα δώρα ήθελε νά μεταδώση εις όλους όσοι προθύμως τά 
δέχονται. 
   Είσήλθεν έν πρώτοις εις έν άρχοντικόν μέγαρον. Εϊδεν εκεί τό 
ψεύδος καί τήν σεμνοτυφίαν, τήν άνίαν καί τό άνωφελές τής ζωής 
ζωγραφισμένα εις τά πρόσωπα του ανδρός καί τής γυναικός, καί 
ήκουσε τά δύο τεκνία νά ψελλίζωσι λέξεις εις άγνωστον γλώσσαν. Ό 
Άγγελος έπήρε τά τρία ούράνια δώρά του, και έφυγε τρέχων εκείθεν.
   Έπήγεν εις τήν καλύβην πτωχού άνθρώπου. Ό άνήρ έλειπεν όλην 
την έσπέραν εις τήν ταβέρναν. Ή γυνή έπροσπάθει ν' αποκοίμιση με 
ολίγον ξηρόν άρτον τά πέντε τέκνα, βλασφημούσα άμα τήν ώραν πού 
είχεν ύπανδρευθή. Τά μεσάνυχτα έπέστρεψεν ό σύζυγος της. Αυτή 
τον ύβρισε νευρική μέ φωνήν όξεΐαν, έκείνος τήν έδειρε μέ τήν 
ράβδον τήν όζώδη, καϊ μετ’ ολίγον οί δύο έπλάγιασαν χωρίς νά 
κάμουν τήν προσευχήν των, και ήρχισαν νά ροχαλίζουν μέ βαρείς 
τόνους. Έφυγεν έκεϊθεν ό Άγγελος.
   Άνέβη εις μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον. Ησαν εκεί πολλά 
δωμάτια μέ τραπέζας, κ' έπάνω των έκυπτον άνθρωποι μετρούντες 
άδιακόπως χρήματα, παίζοντες μέ χαρτία. Ωχροί καί δυστυχείς όλη ή 
ψυχή των ήτο συγκεντρωμένη εις τήν άσχολίαν ταύτην. Ό Άγγελος 
έκάλυψε τό πρόσωπον μέ τάς πτέρυγας του διά νά μή βλέπη κ' έφυγε 
δρομαίος.
   Εις τον δρόμον συνήντησε πολλούς άνθρώπους, άλλους έξερχομέ-
νους άπό τά καπηλεία, οινοβαρείς, και άλλους κατερχομένους άπό τά 
χαρτοπαίγνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθην. Τινάς είδε ν' άσχημο-
νούν, και τινάς ήκουσε νά βλασφημούν τον Άι-Βασίλην ώς πταίστην. 
Ό Άγγελος έκάλυψε μέ τάς πτέρυγας τά ώτα, διά νά μήν άκούη, και 
άντιπαρήλθεν.
   Ύπέφωσκεν ήδη ή πρωία τής πρωτοχρονιάς, και ό Άγγελος διά νά 
παρηγορηθή, είσήλθεν εις μίαν έκκλησίαν.
Αμέσως πλησίον τής θύρας είδεν άνθρώπους νά μετρούν νομίσματα, 
μόνον πώς δέν είχον παιγνιόχαρτα εις τάς χείρας και είς τό βάθος, 
άντίκρυσεν ένα άνθρωπον χρυσοστόλιστον και μιτροφορούντα ώς 
Μήδον σατράπην τής έποχής του Δαρείου, ποιοΰντα διαφόρους 
ακκισμούς και έπιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιά και άριστερά άλλοι 
μερικοί έψαλλον μέ πεπλασμένας φωνάς: Τον Δεσπότην και άρχιε-
ρέα!
   Ό Άγγελος δέν εύρε παρηγορίαν. Έπήρε τά πτερόεντα δώρα του — 
τό άστρον τό προωρισμένον νά λάμπη είς τάς συνειδήσεις, τήν 
αύραν, τήν ίκανήν διά νά δροσίζη τάς ψυχάς, και την ζωήν, τήν 
πλασμένην διά νά πάλλη είς τάς καρδίας, έτάνυσε τάς πτέρυγας, και 
έπανήλθεν είς τάς ούρανίας άψίδας.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης


