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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Κλείνουμε
τα 19 μας
χρόνια

Του δημοσιογράφου
Νίκου Ελ. Θεοδωράκη

Κάθε χρόνο όταν φτάνουμε στα γενέθλια
αυτής της εφημερίδας επωμίζομαι την
ευθύνη να γράψω δυο λέξεις σ' αυτή τη
γωνιά του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ για να επισημάνω
τη σπουδαιότητα του να είμαστε εδώ,
παρόντες στο πέρασμα των χρόνων,
δυνατοί, ενημερωτικοί, όπως ακριβώς μας
θέλουν οι συνάδελφοι και μας περιμένουν
με λαχτάρα κάθε δίμηνο.

Το να κλείνει κανείς τα 19 του χρόνια
στον Τύπο, είναι ένας άθλος ως εκδοτική
παρουσία. Γνωρίζετε πως ο Τύπος ήταν ο
πρώτος που μπήκε στο στόχαστρο της
τρόικας και των εδώ επιστατών της.

Στα πρώτα μνημονιακά, μέτρα που πήραν
τον Αύγουστο του 2011 ήταν και η
τεράστια άυξηση των ταχυδρομικών
εξόδων... Η αποστολή του εντύπου αυτού
που κρατάτε στα χέρια σας, στα σπίτια των
συναδέλφων είναι πια από τα πιο
δυσβάστακτα έξοδα. Αυτό έγινε αφορμή
πολλά έντυπα να αναστείλουν τις εκδόσεις
τους.

Στο Σωματείο το μετρήσαμε σοβαρά αυτό.
Η υπεύθυνη ενημέρωση είναι δύναμη... Οι
συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν ανά
πάσα στιγμή τι συμβαίνει. Κι αυτό το
επιχειρούμε τόσο από την εφημερίδα
αυτή, όσο και από το Site μας, όταν αυτό
επείγει και είναι ανάγκη για άμεση
ενημέρωση...

Αν αντέξαμε στο χρόνο είναι γιατί από την
πρώτη στιγμή που δημιουργήσαμε αυτό το
το φύλλο είχαμε στο νου μας πως έπρεπε
να δώσουμε το καλύτερο που
μπορούσαμε, χωρίς επιτήδευση ή
εξωραϊσμό.

Το κάναμε με συνείδηση και κερδίσαμε
επάξια την εμπιστοσύνη σας. Οι
αναγνώστες μας, όλοι εσείς, περιμένετε
πώς και πώς για να διαβάστε την κάθε
έκδοση, από την πρώτη ώς την τελευταία
σελίδα...

Είμαστε περήφανοι, που έχουμε ένα τόσο
σπουδαίο εργαλείο στη διάθεση μας,
δυνατό και ικανό να τροφοδοτεί τη
διοίκηση του Σωματείου, ώστε να κάνει
πιο αποτελεσματική τη δουλειά της σε όλα
τα επίπεδα. Κι έτσι θα συνεχίσουμε.
Αταλάντευτοι στις αρχές που χαράξαμε
από το πρώτο φύλλο μας...

Ανοιχτή Επιστολή 
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Προς
Τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά

Κύριε Πρωθυπουργέ, οι δύο χιλιάδες συνταξιούχοι του Σωμα-
τείου μας καθώς και τα μέλη των οικογενειών των έχουν φτάσει στο
έσχατο στάδιο της φτώχειας δεν αντέχουν άλλο. Η έλλειψη των στοι-
χειωδών αγαθών για μια διαβίωση ανθρώπινη τώρα στη δύση του βίου
μας, μας έχουν οδηγήσει στην απόγνωση και στην κατάθλιψη.

Κύριε Πρωθυπουργέ δεν
είμαστε παράλογοι για να ζη-
τάμε τον ουρανό με τα άστρα.

Ζητάμε αυτά που μας
ανήκουν.

Ζητάμε αυτά που σαν
Έλληνες φορολογούμενοι
πολίτες δικαιούμαστε.

Ζητάμε μία σύνταξη που
μετά από 35 και πάνω χρόνια
σκληρής εργασίας να μπο-
ρούμε να ζήσουμε με αξιο-
πρέπεια.

Ζητάμε να έχουμε μία
ανθρώπινη αντιμετώπιση εκ
μέρους της πολιτείας.

Ζητάμε να έχουμε την
απαραίτητη ιατροφαρμακευ-
τική και νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη την οποία δικαιού-
μαστε.

Ζητάμε να μας προσφέ-
ρει η πολιτεία αυτά που υπο-
χρεούται να προσφέρει
στους πολίτες της, εάν θέλει
να είναι εντάξει με τις υπο-

χρεώσεις της.
Ζητάμε να μας αποδώσει το κράτος όλα αυτά που μας στέρησε

με τα συνεχή μνημόνια που ψηφίσατε εσείς και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις κατ’ εντολή της Τρόικας και του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου τα 4 τελευταία χρόνια και τα οποία στρέφονται μόνο,
κατά των μισθωτών και των συνταξιούχων, ενώ από την άλλη πλευρά
οι ημέτεροι και οι έχοντες και κατέχοντες μένουν στο απυρόβλητο.

Ζητάμε να σταματήσει η συνεχής άνοδος των τιμών στα είδη
πρώτης ανάγκης.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ζητάμε τον σεβασμό της πολιτείας γιατί ενώ
σας έχουμε στείλει από 29 Απριλίου το Ψήφισμα της Γενικής μας Συ-
νέλευσης με τα αιτήματά μας και σε εσάς προσωπικά αλλά και σε
όλους τους υπουργούς σας, μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμία απάν-
τηση και αυτό για μας είναι μεγάλο θέμα, η περιφρόνηση που υπάρ-
χει στον πολίτη εκ μέρους της πολιτείας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, τα όρια της υπομονής μας έχουν εξαντλη-
θεί προ πολλού και δεν νομίζουμε ότι θα θέλατε να βλέπετε καθημε-
ρινά στους δρόμους τους συνταξιούχους να διαμαρτύρονται και να
απαιτούν αυτά που από μόνη της η πολιτεία είχε υποχρέωση να προ-
σφέρει στους πολίτες της.

Κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς οι δύο χιλιάδες συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ για 35-40 και πολλοί πάνω από 40 χρόνια, εργαστήκαμε και κα-
ταβάλαμε τις εισφορές μας στα ασφαλιστικά μας ταμεία χωρίς να
έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τη διαχείριση των δικών μας ει-
σφορών και μάλιστα είχαμε πανελλήνια τα μεγαλύτερα ασφάλιστρα
με την προοπτική να έχουμε καλύτερη ιατροφαρμακευτική και νο-
σοκομειακή περίθαλψη καθώς και την ανάλογη σύνταξη. Δυστυχώς
όμως το κράτος από τον Αύγουστο του 2008 διέλυσε τα πάντα.

Τέλος κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά ζη-
τάμε να αναγνωρίσετε ότι έχετε υποχρέωση να προσφέρετε στους Έλ-
ληνες πολίτες και ειδικά στους ανήμπορους να αντιδράσουν συντα-
ξιούχους αυτά που δικαιούνται όσο το δυνατό συντομότερα, γιατί
όπως καταλαβαίνετε πλησιάζει η ώρα του θερισμού και ο καθένας μας
ό,τι σπείρει στο χωράφι του θα θερίσει.

Οι περισσότεροι από εμάς τους συνταξιούχους ξεκλέψαμε λίγο χρόνο από τις φροντίδες των παιδιών
και εγγονιών και επισκεφτήκαμε τα χωριά μας, αφήσαμε στην άκρη τα προβλήματα, άγχη, υποχρεώ-
σεις, λογαριασμούς κ.α. Βρεθήκαμε εκεί που πλάσαμε τα πρώτα όνειρά μας όταν ήμαστε παιδιά στον
καθαρό αέρα και στη δροσιά κάτω από τα έλατα, τα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά μακριά από
την ανωνυμία και την ασφυξία των μεγάλων πόλεων, αυτό ήταν και το μόνο καλό της οικονομικής
κρίσης, δηλαδή να επιστρέψουμε έστω και για λίγο εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Να κάνουμε παρέα
με φίλους και συγγενείς, να φάμε παραδοσιακά φαγητά και να γλεντήσουμε αυθεντικά. Εκεί κα-
ταλάβαμε ότι δεν χρειάζεται πολλά ο άνθρωπος να είναι ευχαριστημένος. Η ευχαρίστηση βρίσκε-
ται στα απλά και τα μικρά και όχι να ζει κανείς κλεισμένος στο καβούκι του μπροστά σε ένα χαζοκούτι,
χάνοντας κάθε επαφή με τον έξω κόσμο.

Ας κρατήσουμε τις όμορφες στιγμές που περάσαμε στα χωριά μας για να μας συντροφεύουν στο δύσκολο
και βαρύ χειμώνα που έρχεται και με τις θύμισες του καλοκαιριού να δυναμώνουμε και να ελπίζουμε ότι θα έλθουν καλύτερες μέ-
ρες.

Η Διοίκηση

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Συνελήφθησαν πρωτοκλασάτα στελέχη της Χρυσής Αυγής για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης
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ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι
σήμερα 16 συνάδελφοι και συναδέλφισσες
έφυγαν για πάντα από κοντά μας,
υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ:
Τμηματάρχης Α’ ετών 64

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Συλλέκτης ετών 87
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 96 
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ:

Χήρα Ευτυχίου ετών 81
ΣΟΥΦΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ:

Ηλεκτροδηγός ετών 73
ΚΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ:

Ρυθμιστής Λεωφορείων ετών 85
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ:

Ηλεκτροδηγός ετών 80
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:

Εργοδηγός Λεωφορείων ετών 82
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΩΗ:

Χήρα Γεωργίου ετών 101
ΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 92
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Οδηγός Λεωφορείων ετών 67
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 77
ΚΟΛΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

Χήρα Ευσταθίου ετών 66
ΑΛΕΞΑ ΑΝΤΩΝΙΑ:

Χήρα Κωνσταντίνου ετών 88
ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ:

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 93
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Προσωπάρχης

ετών 80
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

KOINΩNIKA

ΓΑΜΟΙ

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ

KΩΔIKOΣ 01-3164

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY

ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
¨AΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

AP. ΦYΛΛOY 110
TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

Σωματείο Συνταξιούχων HΣAΠ
Mενάνδρου 51

Tηλ. 210.5228.664-210.5233.865 • FAX: 210.5243.451

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

ΓIΩPΓOΣ ANTΩNAKOΠOYΛOΣ

TEXNIKH EΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος

6932 212755 - 210 5241576 - Fax: 210 5229150
E-mail: n.theodorakis@esiea.gr

http://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

PRESS LINE
Mάγερ 11, Aθήνα, Tηλ. 210.5225479

• Τζιώγκας Κωνσταντίνος 30 Ευρώ
• Θωμόπουλος Ιωάννης 50 Ευρώ 
• Καστρινάκης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Σουφλή Μαρία 100 Ευρώ
• Χειμώνας Ευάγγελος 20 Ευρώ

• Μουλάς Γεράσιμος 40 Ευρώ
• Κυριάκος Κωνσταντίνος 50 Ευρώ
• Μπαρμπάτης Νίκος 20 Ευρώ
• Λιτόπουλος Γεώργιος 30 Ευρώ
• Αλεβιζάτος Παναγιώτης 20 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και την ΕφημερίδαΔωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα

• Αναγνωστόπουλος Νίκος 40 Ευρώ  
• Φασόλης Γεώργιος 50 Ευρώ 
• Τσάλα Ασημίνα 50 Ευρώ
• Γρηγοράκος Γρηγόρης 50 Ευρώ
• Μαυροειδής Δημήτρης 30 Ευρώ
• Χασομέρης Σπύρος 40 Ευρώ

• Καψάσκης Δημήτριος 50 Ευρώ

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του
Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε
διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη
των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα
από κοντά μας:
• Στη μνήμη του Ευστρατίου Βενέρη και

ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Γε-
ωργίας, το ποσό των 200 Ευρώ αντί στε-
φάνου, διατέθηκε υπέρ το σκοπών του
Συλλόγου «Η Κιβωτός του Κόσμου».

• Στη μνήμη του Δημητρίου Βασιλικού και
ύστερα από επιθυμία της θυγατέρα του Όλ-
γας Τσεκούρα, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.

• Στη μνήμη της Ευφροσύνης Τουρναβίτη
και ύστερα από επιθυμία του συζύγου της
και συναδέλφου μας Χρήστου Τουρναβίτη,
το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του ιδρύμα-
τος «Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλ-
λιθέας».

• Στη μνήμη του Τριαντάφυλλου Σουφλή και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Μα-
ρίας Σουφλή, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.

• Στη μνήμη του Διονύσιου Σεμιτέκολου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Νι-
κολέτας Σεμιτέκολου, το ποσό των 90 Ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των
σκοπών του συλλόγου «Το Χαμόγελο του
Παιδιού».

• Στη μνήμη του Δημήτριου Μασούρα και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Δέ-
σποινας Μασούρα, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών
του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη του Λάμπρου Καντέλη και
ύστερα από επιθυμια της συζύγου του Αγ-
γελικής Καντέλη, το ποσό των 90 Ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνά-
σιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών
και μαθητριών του.

Στη μνήμη τηςΣτη μνήμη της
Ευφροσύνης ΧρήΕυφροσύνης Χρή--
του Τουρναβίτητου Τουρναβίτη

Αυτά τα λόγια έγραψα

για σένα Ευφροσύνη

που η καρδιά σου ήτανε

γεμάτη καλοσύνη.

Πάντα με το χαμόγελο

μονίμως εις τα χείλη

στο σπίτι όταν έρχονταν

οι συγγενείς και φίλοι.

Ποτέ δεν βαρυγκώμησες

αυτό το λένε όλοι

πως η καρδιά σου ήτανε

μεγάλο περιβόλι.

Αυτού ψηλά που βρίσκεσαι

μαζί με τους Αγγέλους

τον Μιχαήλ και Γαβριήλ

τους Πρώτους Αρχαγγέλους.

Αυτοί θα σ’ έχουν δίπλα τους

υπό την προστασία

γιατί ποτέ δεν ήθελες

καμία αδικία.

Μεγάλη η απουσία σου

δεν είσαι πια κοντά μας

εμείς θα σε θυμόμαστε

ώσπου να’ρθει η σειρά μας.

Αιωνία σου η Μνήμη

Ρίζος Γρίβας

Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

• Η κα. Σουφλή Μαρία κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Τριαντά-
φυλλου Σουφλή, το ποσό των 100 Ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε για μία φορά ακόμα ότι:
Για να μπορείτε να λαμβάνετε την Εφημερίδα του Σωματείου αλλά και για να μπορούμε να επι-

κοινωνούμε μαζί σας όποτε υπάρχει ανάγκη, θα πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα:
α) Όταν αλλάζετε διεύθυνση κατοικίας
β) Όταν αλλάζετε αριθμό τηλεφώνου
γ) Όταν υπάρχει κινητό τηλέφωνο πρέπει να το γνωστοποιήσετε εάν θέλετε στο Σωματείο

για να σας ενημερώνουμε μέσω SMS άμεσα για όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται.
Να ενημερώνετε τη Διοίκηση του Σωματειου, όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή στην

οικογενειακή σας κατάσταση π.χ. θάνατος άμεσου ασφαλισμένου ή συζύγου, ή γάμος παιδιών,
προκειμένου να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα.

Μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό γινότανε είτε από το Ταμείο Συντάξεων, ή από συγγενικά πρό-
σωπα. Μετά την μεταφορά όμως του Ταμείου Συντάξεων στους Αμπελόκηπους η ενημέρωση εί-
ναι πάρα πολύ δύσκολη, έως αδύνατη.

Εάν λοιπόν δεν έχουμε από εσάς τη βοήθεια σε αυτά που ζητάμε πολύ σύντομα δεν θα υπάρ-
χει η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πλήγμα, για τη μεγάλη
οικογένεια των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Δ.Σ. του Σωματείου

προς όλους τους Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας

μας μέχρι σήμερα 12 συνάδελφοι αποχώρησαν

από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν

από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

• Νικολάου Σταύρος: Αρχιτεχνίτης Β΄ 

• Θωμόπουλος Ιωάννης:

Φύλακας Εγκαταστάσεων

• Τζιώγκας Κωνσταντίνος:

Σταθμάρχης Β΄ Σιδηροδρόμου

• Συρίγος Ποθητός:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας

• Μουλάς Γεράσιμος:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας

• Καστρινάκης Κωνσταντίνος: 

Προϊστάμενος Σταθμού

• Κυριάκος Κωνσταντίνος: Νυκτοφύλακας

• Χαραλαμπάκης Γεώργιος:

Αρχιτεχνίτης Συντήρησης

• Λιτόπουλος Γεώργιος: Σταθμάρχης Α΄

• Καρούτζος Σωτήριος:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας

• Αλεβιζάτος Παναγιώτης:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας

• Καψάσκης Δημήτριος:

Αρχιτεχνίτης Β΄ Εκτυπωτικών

Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη

μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους

Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν

τη σύνταξή τους.

Η Διοίκηση

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Συλλυπητήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ εκ-
φράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην Έφορο του Σωματείου Φωτεινή Κουλοβασιλο-
πούλου η οποία στις 13 Αυγούστου έχασε τον αγαπημένο της πατέρα Αναστάσιο Μπαλτατζή.

Η Διοίκηση

Κύριοι χαίρεται!
Λέγομαι Θανάσης Μπέης, είμαι γαμπρός του κ. Παναγιώτη Δάρρα, συνταξιούχου του ΗΣΑΠ.
Η γυναίκα μου και εγώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ειλικρινώς για το πόσο που μας στεί-

λατε ως δώρο γάμου.
Αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομικά, περίοδο που διανύουμε ήταν μια πολύ ευχάριστη

έκπληξη.
Επιτρέψτε μας να σας συγχαρούμε για την αλληλεγγύη και την σύνεση που δείχνετε ως σύλ-

λογος.
Έχετε κερδίσει έναν νέο φίλο και συμπαραστάτη στον σκοπό σας.
Σας ευχόμαστε να έχετε Υγεία, Μακροημέρευση και Νίκες στους αγώνες σας!

Με τιμή
Μαρία Δάρρα - Θανάσης Μπέης

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

Λέρα Αγορίτσα: Θυγατέρα της συνταξιούχου
Μαρίας Λέρα 
Δάρρα Μαρία: Θυγατέρα του συνταξιούχου
μας Παναγιώτη Δάρρα

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα

• Γρίβας Ρίζος 10 Ευρώ

Αντί ΣτεφάνουΑντί Στεφάνου
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1991
Τα Στελέχη που επρόκειτο να λάβουν μέρος στην Κατασκήνωση, παρακολουθούσαν Εκ-

παιδευτικά Σεμινάρια που εγίνοντο στην Πολιτιστική Λέσχη, αλλά από το 1991 και στον Παιδι-
κό Σταθμό της Εμπορικής Τράπεζας στο Μαρούσι.

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου εκείνης της χρονιάς είχε ως εξής:
Κυριακή 12.5.91 9 π.μ. - 3:00
Σάββατο 25-5-91 π.μ. - 1:30 μ.μ.
Παρασκευή 14.6.91 1μ.μ. - 5:00μ.μ.
Σάββατο 15.6.91 10 - 3μ.μ. ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Αναχώρηση 9:00 π.μ. με πούλμαν από GREEN

PARK - Πλατεία Βικτωρίας. Επιστροφή 3:30 στον Ηλεκτρικό Σταθμό
ΗΣΑΠ -Κηφισιάς

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν σ’ εκείνο το Σεμινάριο σε θεωρητική και πρακτική μορφή
ήταν τ’ ακόλουθα:
– Ψυχολογικές ανάγκες και προβλήματα των παιδιών που έρχονται στην Κατασκήνωση
– Ανάλυση του παιδαγωγικού προγράμματος που εφαρμόζεται στην Κατασκήνωση
– Οργανωτικά κατασκηνωτικά θέματα
– Αισθητική αγωγή – Δημιουργική απασχόληση και έκφραση –Πολιτιστικές δραστηριότητες-

Ενεργοποίηση παιδιών – Εξοικείωση με τη φύση
– Τρόποι και τεχνικές απασχόλησης
– Ανάλυση και ερμηνεία των υποχρεώσεων του Στελέχους
– Πρώτες βοήθειες

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Τον Αύγουστο η Κατασκήνωση φιλοξενούσε πάντα αγόρια 10-16 χρονών και από τα μέσα

του μηνός κορίτσια της ίδιας ηλικίας. Τότε τα πράγματα άρχιζαν να γίνονται πιο ξεκούραστα, χα-
λαρά. Λιγότερες φωνές και αταξίες. Όχι πως έπαυαν να υπάρχουν προβλήματα, καμία φορά δύ-
σκολα και περίπλοκα που ούτε καν έβγαιναν στην επιφάνεια.

Ήταν όμως εύκολα διαχειρίσημα και γνωστά τ’ αποτελέσματα.
Η νέα Συντονιστική Επιτροπή – Διοικούσα Επιτροπή της Κατασκήνωσης λεγόταν, συγκρο-

τήθηκε γρήγορα σε σώμα:

1. Λευτεριώτη Κατερίνα Πρόεδρος Ομάδα “Ροές”
2. Θεοφίλου Ρένα »» Ομάδα “Στιγμές”
3. Θεοφίλου Πόπη »» Ομάδα “Μορφές”
4. Παναγούλια Νανά »» Ομάδα “Ροές”
5. Γεωργίου Μαρία »» Ομάδα “Αναμνήσεις”
6. Τσιαδή Έλσα »» Ομάδα “Έκφραση”

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μαστραντώνη Ντέμη Ομάδα “Στιγμές”
2. Ρέντα Ντέμη Ομάδα “Μορφές”
3. Γιαννακοπούλου Ξένια Ομάδα “Μορφές”
4. Παναγούλια Νίνα Ομάδα “Ροές”
5. Μαρτινέγκου Τίνα Ομάδα “Αναμνήσεις”
6. Παπανδρέου Ρένα Ομάδα “Έκφρασης”

“Άσπρα παπούτσια και πλατύ καπέλο
στο δάσος πάω το δειλινό…”

Τραγουδώντας και απολαμβάνοντας την ανόθευτη φύση έκα-
ναν συχνά απογευματινούς περιπάτους στις γύρω από την κατα-
σκήνωση δασικές περιοχές. Φτάναμε στην “πηγή”, στην “Αγία Κυ-
ριακή”, διασχίζαμε το ποτάμι. Καμιά φορά φτάναμε έως τους πρό-
ποδες της Πάρνηθας. Κάναμε διάφορα παιχνίδια, συλλογές φυ-
σικών αντικειμένων, παρατήρηση της φύσης, ασκήσεις προσα-
νατολισμού κι επιστρέφαμε με τη δύση του ηλίου στο Χαρούμε-
νο Χωριό, με γέλια, τραγούδια κι ένα μπουκετάκι κυκλάμινα στο
χέρι. Μόλις άρχισαν να προβάλουν καθώς ερχόταν το φθινόπω-
ρο. Ελαφριά συννεφιά και δροσιά. Ο Μπαλούς και ο Μαξ τα δυο
σκυλιά της κατασκήνωσης που τα περιποιόταν ο κύριος Λεωνίδας,
συντρόφευαν τα παιδιά στους περιπάτους που έκαναν.

Δεκαπενταύγουστος στο Χαρούμενο Χωριό
Κάθε φορά μ’ έναν διαφορετικό τρόπο εορτάζονταν το “Πάσχα

των Ελλήνων” στην κατασκήνωση. Τα περασμένα χρόνια από την
αποστολή των αγοριών τα τελευταία χρόνια, καθώς άλλαξαν οι
ημερομηνίες των αποστολών και η διάρκειά τους, ο εορτασμός
συνέπιπτε με αποστολές κοριτσιών.

Θυμάμαι παλαιότερα όταν έρχονταν το Δεκαπενταύγουστο η
κυρία Τζιρά μου έλεγε: “Μπαλού, ήρθε το Δεκαπενταύγουστο τε-
λείωσε η κατασκήνωση. Πάει κι αυτή η χρονιά.” Πράγματι. Όλα
ημέρευαν. Ηρεμία και ευχάριστες διαθέσεις, ένα πέπλο γαλήνης
και συναδέλφωσης απλωνόταν σε όλο το κατασκηνωτικό χώρο.

Ύστερα από πολλά χρόνια την Τρίτη 14 Αυγούστου 1990 στις 8
το πρωί έγινε μια θρησκευτική εκδήλωση στην κατασκήνωση: Η

τελετή του παρακλητικού κανόνα από τον εφημέριο της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου και τους
ψάλτες της εκκλησίας. Μαζί τους και ο κύριος Βαρελάς φύλακας της κατασκήνωσης, υπάλλη-
λος των ΗΣΑΠ. Έψελνε καλλίφωνα. Τα παιδιά παρακολουθούσαν την ιερή τελετή ήρεμα με κα-
τάνυξη. Μπορώ να πω ότι αυτή η τελετουργία είχε κάποια ψυχολογική επίδραση στην αφύπνι-
ση συναισθημάτων, στην επαφή με τον ιερό λόγο, στη σχέση τους με το υπερβατικό και πνευ-
ματικό στοιχείο της ύπαρξης.

Στη διάρκεια αυτής της θρησκευτικής σύναξης και βλέποντας τα παιδιά ν’ αντιδρούνε, την
ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί, σκεφτόμουν μετά από 18 χρόνια εάν θα μπορούσαν να
επαναληφθούν τέτοιες συνάξεις ιερουργίας και τελετουργίας, στην κατασκήνωση. Εάν βέβαια
υπάρχει κατασκήνωση μέχρι τότε…

Πριν πάμε για φαγητό το μεσημέρι της άλλης μέρας Τετάρτη
15 Αυγούστου, συγκεντρώθηκαν τα παιδιά στο μικρό θεατράκι.
Κοπέλες από διάφορες ομάδες έκαναν σύντομες παρουσιάσεις
για τα Λαογραφικά ήθη κι έθιμα του λαού μας σε σχέση με το Δε-
καπενταύγουστο. Μίλησα για λίγο κι εγώ για το νόημα αυτής της
μέρας. Τριπλό: Θρησκευτικό Λαογραφικό, Εθνικό. Ας μην ξεχνά-
με πως εκείνη την ημέρα το 1940, ιταλικό υποβρύχιο τορπίλισε το
καταδρομικό “Έλλη” που ήταν στο λιμάνι της Τήνου για τον εορ-
τασμό της Παναγίας. Τα σύννεφα του δευτέρου πολέμου που εί-
χε ήδη αρχίσει στην Ευρώπη, έφταναν και στην Ελλάδα. Δύο μή-
νες αργότερα 28 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα έλεγε “ΟΧΙ” στους κα-
τακτητές και θ’ άρχιζε η εποποιία στο Αλβανικό μέτωπο.

Η ημέρα επιβάλλει ρεμβασμούς… Θυμάμαι τον Παπαδιαμάν-
τη, το διήγημά του “Ρεμβασμός του Δεκαπενταύγουστου”…, μέ-
ρες σαν τη σημερινή όταν ένα μικρό δειλό αγοράκι έπαιξε στη
βραδινή φωτιά, ένα σκετσάκι με τ’ όνομα “Το πρόσφορο της Πα-
ναγίας”. Παντελή Τσολάκο τον έλεγαν.

Το απόγευμα τα κορίτσια χάρηκαν το πανηγύρι που έστησαν
στο Χαρούμενο Χωριό, και το βράδυ στο πάρτι που ακολούθησε
χόρεψα μαζί τους…

Δυσάρεστα όμως γεγονότα για την κα. Διαμαντοπούλου. Το
βράδυ έμαθε το θάνατο συγγενικού της προσώπου (πεθερού του
γιου της Λεωνίδα0 από αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συνέβη
στην Κρήτη. Ο αιφνίδιος θάνατος στη διάρκεια μιας γιορταστικής
μέρας πώς να σε αφήσει ασυγκίνητο; Σε κάνει ν’ αναρωτιέσαι τι
είναι ΖΩΗ;

(συνεχίζεται)

ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ

Mεροσ 61ο

Παιδική Mέριμνα EHΣ-HΣAΠ

Περιοδοσ Β’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός

Ονόματα ομάδων Χαρούμενου Χωριού και Ομαδάρχες

Συνεχίζουμε την καταγραφή ομάδων και ομαδαρχών του Χαρούμενου Χωριού κατά αλφαβητική σειρά από
το 1950 έως το 1990:
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Α΄ Αποστολή 1990 Ομαδάρχες: Βίκυ Παπαδοπούλου-Νίκος Τρογκάνης
ΡΟΚΕΣ: Γ΄ Αποστολή 1990 Ζωή Τσαγκαροσούλη– Νάνσυ Αντωνακοπούλου
ΣΕΛΗΝΗ: Α΄ Αποστολή 1989 Βέρα Γερακιανάκη-Αιμ. Γιαννιά 
ΣΠΟΥΝΤΙΝΓΚ: Β΄ Αποστολή 1969 Καστριώτης - Τσεκούρας 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: Β΄ Αποστολή 1959 Αλέξ. Παπαδόπουλος
ΣΤΑΧΥΑ: Α΄ Αποστολή 1989 Ελ. Τσιφλικιώτη
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ: Γ΄ Αποστολή 1989 Μαρία Παπαδοπούλου-Ευγ. Τσιαδή-Βίκυ Χρυσουλά
ΣΒΟΥΡΕΣ: Α΄ Αποστολή 1990 Κατ. Φραγκογιάννη
ΣΤΑΓΟΝΕΣ: Α΄ Αποστολή 1990 Βέρα Κουλουλία
ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ: Β΄ Αποστολή 1990 Άκης Κωνσταντίνου-Αγ. Μπούκης-Γ. Τατζηπλής
ΣΤΙΓΡΕΣ: Γ΄ Αποστολή 1990 Τάνια Γεωργιοπούλου-Βίκυ Πιτερού
ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ: Α΄ Αποστολή 1960 Π. Μαρκομιχάλη – Στέλλα Κατρή
ΤΖΟΥΝΙΟΡ: Α΄ Αποστολή 1960 Μπέσσυ Τσεκούρα – Παν. Κουρή
ΤΖΕΜΙΝΙ: Α΄ Αποστολή 1969 Λίτσα Παναγιωτοπούλου - Μοσχούτη
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ: Α΄ Αποστολή 1973 Ι. Περπινιάς-Γ. Κολλιού
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ: Α΄ Αποστολή 1973 Μάκης Πολίτης – Ν. Σπανουδάκης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: Α΄ Αποστολή 1973 Μηλιάδου – Σούλα Καραγιαννοπούλου
ΤΑΡΖΑΝΑΚΙΑ: Α΄ Αποστολή 1973 Λένα Τουλούπα – Μ. Τσιφτσή-Σούλα Μάγειρα
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΣΣΕΣ: Γ΄ Αποστολή 1973 Αγλ. Ρες-Τζίνα Μαρίνου-Μάσα Καραμούτσου-Ράνια Αλεξάνδρου
ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ: Γ΄ Αποστολή 1973 Ελ. Καλλια – Κ. Προκοπίου
ΤΡΕΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ: Α΄ Αποστολή 1989 Ιωνία Χρυσοπούλου
ΤΟΤΕΜ: Γ΄ Αποστολή 1989 Βίκυ Παπαδοπούλου- Νάνσυ Αντωνακοπούλου
ΤΙΓΡΑΚΙΑ: Α΄ Αποστολή 1990 Νάσια Μπίθα
ΤΡΕΛΟΠΑΡΕΑ: Α΄ Αποστολή 1990 Ασπασία Γκίκα-Γ. Χατζηπλής
ΥΑΚΙΝΘΟΙ: Γ΄ Αποστολή 1960 Ελένη Τουλούπα – Σ. Χαριτοπούλου
ΦΟΙΝΙΚΕΣ: Β ΄ Αποστολή 1960 Θαν. Χρυσοβέργης
ΦΛΕΒΩΝ: Β΄ Αποστολή 1958 Ανδρ. Ζούλος
ΦΩΤΙΕΣ: Α΄ Αποστολή 1989 Καραγιάννη
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑΚΙΑ: Α΄ Αποστολή 1990 Νάσια Μπίθα-Έλσα Τσιαδή
ΧΡΥΑΕΤΟΙ: Β΄ Αποστολή 1955 Γιάννης Χρυσόγελος
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ: Α΄ Αποστολή 1956 Βίκυ Καπελιάρη – Ζωή Κοτσώνη
ΧΡΥΣΑΕΤΟΙ: Α΄ Αποστολή 1960 Νίκος Βάσσος
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ: Α΄ Αποστολή 1960 Νίκος Πούπαλος
ΧΙΟΥΣΤΟΝ: Γ΄ Αποστολή 1969 Λίτσα Παναγιωτοπούλου-Λένα Διαμαντοπούλου
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΑΠΕΛΑ: Α΄ Αποστολή 1989 Τασία Κοντουδάκη-Εμ Πουλαντζά
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ: Α΄ Αποστολή 1989
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΕΑ: Β΄ Αποστολή 1969 Αγγ. Κάρτα – Γ. Τσολάκος
ΧΡΩΜΑΤΑ : Β΄ Αποστολή 1989 Βέρα Κουλιλία – Μ. Λεγάκη
ΧΡΥΣΕΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ: Α΄ Αποστολή 1990 Κατ. Φραγκογιάννη-Αφροδ. Γιαπράκη
ΨΑΘΙΝΑ ΚΑΠΕΛΑ: Α΄ Αποστολή 1990 Σωτ. Ασπρογέρακα – Νάνσυ Σταθακοπούλου

Αυτές ήταν περίπου οι ομάδες που λειτούργησαν από το 1958 έως το 1990. Καταγράφηκαν με αλφαβητική σειρά. Όπως είναι κα-
ταχωρημένες στο ευρετήριο ονομάτων ομάδων Χαρούμενου Χωριού. Ομάδα που το όνομά της άρχιζε με το Ω – το τελευταίο γράμ-
μα του αλφαβήτου δεν υπήρξε… Το αναφέρω ως σύμπτωση…

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,

Εργαζόμενη και Εργαζόμενε των ΗΣΑΠ

Μη ξεχνάς ότι:
Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα’ ρθεις.
• Ένας ασπρομάλλης συνταξιούχος των ΗΣΑΠ που

είναι απόμαχος της δουλειάς όχι όμως της ζωής
• Ένας ασπρομάλλης συνταξιούχος των ΗΣΑΠ που

μπορεί να είναι μέλος και της δικής σου οικογέ-
νειας, η μάνα σου, ο πατέρας σου, η γιαγιά σου, ο
παππούς σου

• Ένας ασπρομάλλης συνταξιούχος των ΗΣΑΠ που
μπορεί να είναι εκείνος που σε έπιασε από το χέ-
ρι όταν ήρθες στην εταιρία και σε έμαθε να δου-
λεύεις.

• Ένας ασπρομάλλης συνταξιούχος των ΗΣΑΠ που
θέλει να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του
με αξιοπρέπεια και χωρίς στερήσεις.

Γι’ αυτό μη ξεχνάς ότι:
Ο συνταξιούχος των ΗΣΑΠ σε θέλει δίπλα του φίλο
και συμπαραστάτη του και όχι εχθρό και πολέμιό
του.
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Ό
ποιοι τύχει σήμερα και βρεθούν στους
ιστορικούς χώρους του Εργοστασίου
των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ στον Πειραιά και

ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν εργασθεί στα διά-
φορα τμήματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια
ήταν γεμάτα από εργαζόμενους όλων των ει-
δικοτήτων, ειλικρινά θα τους πιάσει κατάθλιψη
και αμέσως θα αναρωτηθούν:

Μα καλά γιατί άφησαν ένα τέτοιο χώρο ο
οποίος έχει άμεση σχέση με την επισκευή και
συντήρηση του τροχαίου υλικού και κατ’ επέ-
κταση με την ασφαλή λειτουργία των οχημά-
των Σιδηροδρόμου, να απαξιωθεί και να οδη-
γείται σε διάλυση;

Οι εκπρόσωποί τους και γενικά τα Διοικη-
τικά Συμβούλια της Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ πως δέχτηκαν όλη αυτή την κατάσταση
και γιατί δεν φρόντισαν έγκαιρα να πάρουν όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όχι μόνο των
θέσεων εργασίας, αλλά και της λειτουργίας
όλων των τμημάτων γενικότερα;

Εκτός και εάν έχουν συμφωνήσει φανε-
ρά ή κρυφά με τη Διοίκηση της Εταιρίας ή τα
Υπουργεία να κλείσει το Εργοστάσιο και φο-
βούνται να το πούνε.

Το άμεσο μέλλον θα δείξει, όπως έδειξε
και παλαιότερα το ποιοι είχαν συναινέσει και
συμφωνήσει στο να κλείσουν τα Λεωφορεία,
για τις αλλεπάλληλες εκσυγχρονίσεις της ση-
ματοδότησης με την αγαπημένη τους Ζήμενς,
για το Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας, για τα
Ακυρωτικά Μηχανήματα, για το Ραδιοδίκτυο,
για το μόνιμο προσωπικό που το είχαν βαπτί-
σει Αορίστου Χρόνου, για την κατάργηση του
Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας, για το πλεονά-
ζων προσωπικό, για τις υποχρεωτικές μετατά-
ξεις, για το κλείσιμο του Παιδικού Σταθμού και
την παραχώρησή του πρόσφατα στο Δήμο Πει-
ραιά, για το Γυμναστήριο, για την παραμονή
των καρκινογόνων κεραιών κινητής τηλεφω-
νίας στο Μέγαρο του Σταθμού Πειραιά, για τα
άχρηστα βαγόνια της Ανατολικής Γερμανίας
(πατρίδα της Μέρκελ) που υποτίθεται ότι αγο-

ράστηκαν με αγροτικά προϊόντα κ.α.
Θέλω να πιστεύω ότι οι συγκεκριμένες κα-

ταγγελίες που για πολλά από τα παραπάνω έχει
κάνει κατά καιρούς το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ με αποφάσεις των Γενικών του Συνε-
λεύσεων, θα πάρουν σειρά και θα εξεταστούν
από τον κ. Ρακιντζή και τότε θα κλάψει κάθε
πικραμένος γιατί κάποτε θα πρέπει να πληρώ-
σουν όσοι έχουν ευθύνες για κακοδιαχείριση
και κατασπατάληση του Δημόσιου χρήματος.

Ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος μέχρι το 1981
ήταν πλεονασματικός, για τα ελλείμματα που
στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σίγουρα έχουν
σχέση με πολλά από όσα πιο πάνω αναφέρω.

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι η άμεση
στελέχωση όλων των τμημάτων του Εργοστα-
σίου με το απαραίτητο προσωπικό, θα πρέπει
να είναι ένα από τα κυριότερα αιτήματα της
Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ.

Στον αγώνα αυτό, για να μην κλείσει το
Εργοστάσιο, οι συνταξιούχοι έχουν όχι μόνο
καθήκον, αλλά και υποχρέωση να συμπαρα-
σταθούν στους εργαζόμενους.

Μανώλης Φωτόπουλος

Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχασε τη

ζωή του επειδή δεν είχε ή δεν ήθελε να πλη-

ρώσει το εισιτήριό του στα αστικά μέσα συγ-

κοινωνίας είναι τραγικό και όλοι θλίβονται

και λυπούνται.

Τραγικό όμως είναι και το γεγονός που

πολλές εφημερίδες πρόβαλαν τα γεγονότα

με στόχο μόνο την αύξηση της κυκλοφορίας

τους και ξεπέρασαν κάθε όριο. Μήπως δεν

γνωρίζουν ότι ο τύπος έχει υποχρέωση μό-

νο να ενημερώνει τους πολίτες και όχι να

παίζει το ρόλο του εισαγγελέα και να κατα-

δικάζει προτού αποφασίσει η Δικαιοσύνη; Το

μόνο που δεν αποφάσισαν ορισμένες εφη-

μερίδες ήταν ο τρόπος εκτέλεσης των υπαλ-

λήλων που διενεργούσαν τον έλεγχο. Μήπως

δεν γνωρίζουν ότι αυτές οι αποφάσεις του

αθώου ή του ένοχου ανήκουν στις αστυνο-

μικές και δικαστικές αρχές της πατρίδας

μας; 

Υπάρχει σήμερα το κίνημα «Δεν πληρώ-

νω» το οποίο ωθεί στην παραβατικότητα

πολλούς και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώ-

πους, τι θα γίνει όμως όταν αύριο το κράτος

θα αδυνατεί να συντηρήσει τα οχήματα και

δεν θα μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώ-

σεις του προς το προσωπικό και τους τρίτους

και τότε θα έχει έτοιμη την αφορμή για να

παραχωρήσει τα δημόσια αστικά μέσα μετα-

φοράς στους ιδιώτες, οι οποίοι ασφαλώς τό-

τε, θα καθορίσουν το ύψος του κομίστρου

ανάλογα και θα προστατέψουν με κάθε τρό-

πο και μέσο τα συμφέροντα τους.

Δεν γνωρίζω τον τρόπο που εργάζονται

σήμερα οι αρμόδιοι υπάλληλοι στον έλεγχο

των εισιτηρίων αλλά αντιλαμβάνομαι ότι εί-

ναι πολύ δύσκολο να πάρει κανείς το πρό-

στιμο που είναι 60 και 70 ευρώ από έναν επι-

βάτη που δεν ήθελε ή δεν είχε να πληρώσει

το κόμιστρο του 1 ευρώ. Καλό όμως είναι οι

λαλίστατοι δημοσιογράφοι για να έχουν άπο-

ψη για ό,τι συμβαίνει στα μαζικά μέσα μετα-

φοράς και ειδικά τις βραδινές ώρες, ας κά-

νουν μια διαδρομή και τότε θα μπορούν να

κάνουν το ρεπορτάζ που θα είναι και η πραγ-

ματικότητα.

Τέλος δεν γνωρίζω εάν συμβαίνει κάτι

τέτοιο το οποίο είναι καταδικαστέο, ότι δη-

λαδή οι αρμόδιοι υπάλληλοι που διενεργούν

τον έλεγχο αμείβονται με ποσοστά. Αυτό εί-

ναι απαράδεκτο και οι υπεύθυνοι των φορέ-

ων αυτών έχουν τεράστια ευθύνη και εάν

αποδειχθεί ότι οι υπάλληλοι έχουν ευθύνη

για το τραγικό αυτό γεγονός, την ιδία ευθύ-

νη έχουν και αυτοί που αποφάσισαν ότι οι

υπάλληλοι θα αμείβονται με ποσοστά.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Έγκλημα 
ή ατύχημα

Για φαντάσου, πολλοί από τους σημερινούς συνταξιούχους, γλύ-
τωσαν από τα βόλια των εχθρών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Τότε ήταν αθώα πιτσιρίκια που πλήρωσαν πολύ ακριβά τη μανία
του εχθρού…

Πολλά έχασαν τους γονείς του, άλλα έμειναν μόνο με τη μάνα, άλ-
λα με τον πατέρα με κομμένα πόδια, ή με δίχως χέρια, ή με δίχως μά-
τια.

Τα πιτσιρίκια εκείνης της εποχής μεγάλωσαν απότομα, μοιράστηκαν
τα προβλήματα της οικογένειας, και τα περισσότερα τέλειωναν το δη-
μοτικό και αμέσως έπιαναν κάπου δουλειά για να συνεισφέρουν λίγες
δεκάρες στα φτωχικά τους. Δίχως παιδιά χρόνια, δίχως παιχνίδια, δίχως
χατίρια κυλούσαν τα χρόνια για τα αδικημένα εκείνα παιδιά…

Οι εικόνες που ζούσαν ήταν γκρίζες, τα περιστατικά μαύρα σαν τα
ρούχα που φορούσαν οι χήρες, και οι μανάδες των ηρώων.

Θυμάμαι την κυρά-Βάσω, χήρα που είχε τρία ανήλικα παιδιά. Το
κράτος της είχε δώσει μια άδεια να πουλάει στραγάλια και σταφίδες
έξω από το σινεμά Θησέας στα κάτω Πετράλωνα. Έτσι που λες, η κυ-

ρά-Βάσω έσερνε το καρότσι της κάθε που σουρούπωνε έξω από τον
κινηματογράφο, και τα μεσάνυχτα γύριζε στο σπίτι με το ασήμαντο νυ-
χτοκάματο του πασατέμπου.

Κι όλο έγραφε βερεσέδια για στραγάλια και σταφίδες που έπαιρ-
ναν άλλες χήρες για τα δικά τους παιδιά. Μόλις έπαιρναν τη σύνταξη,
πλήρωναν την κυρά-Βάσω, τον μπακάλη, τον φούρναρη, και ό,τι πε-
ρίσσευε, αν περίσσευε, κάτι απόλυτα αναγκαίο.

Άχρωμα χρόνια που τα Ελληνάκια μαζί με τους ταλαίπωρους γο-
νείς, παππούδες, θείους, ξαδέρφια, βήμα-βήμα ανέβηκαν και πίστε-
ψαν πως έπιασαν κορφή. Έτσι, κοντά στο ηλιοβασίλεμα, είπαν να ξα-
ποστάσουν…

Μα δεν ήτανε στη μοίρα τους να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα…
Τι έγινε ρε παιδιά, ποιος μας έβαλε στο σημάδι; Ήρθανε ξανά οι

Γερμανοί;
Τα πράγματα όμως είναι πιο τραγικά. Τώρα οι Έλληνες σημαδεύουν

Έλληνες. Και λέω εγώ, η αμετανόητη πατριώτισσα. Αν είναι ρε παιδιά,
να σωθεί η Ελλάδα… πυροβολήστε τους συνταξιούχους…

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Πυροβολήστε τους συνταξιούχους

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.

Όχι άλλο ένα συνδικαλιστικό έγκλημα σε
βάρος των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ και

κύρια στους εργαζόμενους του Εργοστασίου

ΠΟΙΗΣΗ
Φυσάει αγέρι δροσερό, μελτέμια στο νησάκι
βόσκουν ανέμελα τ’ αρνιά πράσινο χορταράκι.

Παίζουνε και τα όργανα μιας όμορφης παρέας
κάνουνε πρόγραμμα σωστό, και φαεινής ιδέας.

Τραβάει εμπρός το τύμπανο, πιο πίσω καραμούζες
γλεντά ο κόσμος του νησιού, δεν ανταλλάσουν μούντζες.

Όλα είναι συμπτώματα μην τα υπολογίσουμε,
να μην κοιτάμε αδιάφορα, αν θέλουμε να ζήσουμε.

Κάποτε θα ‘ρθει η ΝΕΜΕΣΗ και θα τους τιμωρήσει
και φρόντισαν με πονηριά σ’ Ανατολή και Δύση.

Να είμαστε «δουλόφρονες», να μην κακολογούμε
τους άρχοντες του τόπου μας και ας κακοπερνούμε.

Τώρα, πώς να το κάνουμε, σφίχτηκε και πονάει
κλαίει ο δύστυχος γονιός που το παιδί πεινάει.

Έτσι η Αύρα στο νησί τυφώνας θε να γίνει
ν’ αρπάξει τους υπεύθυνους, πολέμου φέρνουν δύνη.

Να απολογηθούν αυτοί για συμφορές που φέρνουν
εργάτες, αγρότες, μισθωτοί, όλοι τους υποφέρουν.

Ένας λαός εργατικός πρέπει καλά να ζήσει
και όχι για τους «μερικούς» το αίμα του να χύσει.

Να φύγουνε οι τύραννοι οι κακαναθρεμμένοι
και ας φοράνε στέμματα ή και γραβατομμένοι.

Το δίκιο είναι του λαού, αυτός ΜΟΝΟ παράγει
τα αγαθά πολιτισμού, στεριά και στα πελάγη.

Τώρα αγώνας για ζωή, τιμή για το λαό μας
να μην ξεχάσουμε ποτέ, αυτός ειν’ ο ΝΑΟΣ μας.

Αγώνας για άξια ζωή, γεμάτη περηφάνια
να ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ μαθές, στεριές και τα λιμάνια.
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Κολλινιάτης Παναγιώτης

Συν/χος Η.Σ.Α.Π.

Προστασία



Άρθρο
του Κώστα Γαζή

Τ
ο 2008 αποφάσισα ν’ αποσυρθώ από
την ενεργό συνδικαλιστική δράση. Η
απόφασή μου εμπεριείχε και την έν-

νοια διακοπής κάθε μορφής συνδικαλιστι-
κής παρέμβασης στο χώρο. Μόνο σε περί-
πτωση που θα μου το ζητούσε αυτό η
Διοίκηση του Σωματείου μας, θα έσπευδα
σε βοήθεια.

Υπήρξαν και υπάρχουν όμως ορισμένες
ενέργειες που είναι αδύνατο να συνεχίζει
κανείς να σιωπά. Όταν μάλιστα διακυβεύε-
ται η ίδια εργασία συναδέλφων, ύστερα από
απαράδεκτες συνδικαλιστικές συμπεριφο-
ρές, που επιτείνουν την τραγική τους κατά-
σταση που δημιουργούν τα μνημονιακά
τσουνάμι: Με την κατάργηση κάθε εργασια-
κού, ασφαλιστικού και οικονομικού δικαιώ-
ματος.

Το έναυσμα γι’ αυτή μου την αντίδραση
μου έδωσαν δύο γεγονότα που τις τελευ-
ταίες μέρες έπεσαν στην αντίληψή μου. Συ-
νάδελφος εργαζόμενος, ζητούσε εναγωνίως
να μάθει ποια είναι η εργασιακή του σχέση,
αφού σύμφωνα με τον κανονισμό είναι μό-
νιμος, ενώ το συνδικαλιστικό του σωματείου
λέει πως είναι αορίστου χρόνου!!!

Επίσης συνάδελφος που είχε μεταφερ-
θεί παράνομα στο Υπουργείο Πολιτισμού
μπαίνει τώρα σε διαθεσιμότητα με άμεσο
κίνδυνο την απόλυσή του και την μη συντα-
ξιοδότησή του, ύστερα από 34 χρόνια υπη-
ρεσίας.

Δυστυχώς στο χώρο των Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων το 1998 ως το 2001 δια-
πράχθηκε το μεγαλύτερο και συγχρόνως
διαρκές συνδικαλιστικό έγκλημα από συ-
στάσεως των σιδηροδρόμων.

Συγκεκριμένα:
1ο: Το 1998 ψηφίστηκε ο νόμος 2669/98,

όπου στο άρθρο 6 παρ. 8 αναφέρονται τα
εξής:

“Το τακτικό προσωπικό των ΟΑΣΑ,
ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ και ΗΣΑΠ με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό-
μου πλεονάζει μεταφέρεται με την ίδια
σχέση εργασίας σε υπηρεσίες υπουρ-
γείων. Η μεταφορά είναι υποχρεωτική για
το πλεονάζων προσωπικό, χωρίς δικαίωμα
αποζημίωσης.” Τέλος ορίζεται σύνταξη πι-
νάκων από κάθε φορέα του μεταφερόμενου
προσωπικού. Και έχει ορισμένο και συγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, αφού
ομιλεί για προσωπικό που πλεονάζει το Δε-
κέμβριο του 1998.

Από μια απλή ανάγνωση βγαίνει το συμ-
πέρασμα ότι ο νομοθέτης στόχευε και ξε-
χώριζε συγκεκριμένη κατηγορία εργαζόμε-
νων, από το σύνολο του προσωπικού των
φορέων που θα μεταφέροντο με την ίδια
ακριβώς σχέση εργασίας.

2ο: Η σχέση εργασίας ολόκληρου του
προσωπικού των ΗΣΑΠ καθορίζεται με από-
λυτη σαφήνεια από τους δύο κανονισμούς
προσωπικού εσωτερικών και εξωτερικών
υπηρεσιών ΗΣΑΠ.

Στο κεφάλαιο β’ –προσλήψεις και στα
άρθρα 8, 9, 11,12,13 και 14 καθορίζεται με
σαφήνεια το ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ των
εσωτερικών υπηρεσιών, το οποίο υπόκειται
σε άρθρα του κανονισμού από πλευράς
όρων προσλήψεως, σχέσης εργασίας, μι-
σθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης,
πειθαρχικού ελέγχου και τιμωριών, εφάπαξ

αποζημιώσεως και όχι βέβαια από τις γενι-
κές ισχύουσες διατάξεις της εργατικής Νο-
μοθεσίας.

Τέλος στο άρθρο 69 ορίζεται επίσης με
σαφήνεια ο χρόνος αποχώρησης από την
υπηρεσία, ο οποίος χρόνος ταυτίζεται με
συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Δηλαδή η στα-
διοδρομία ενός μόνιμου υπαλλήλου έχει
συγκεκριμένο χρόνο λήξης, άρα είναι ορι-
σμένου χρόνου.

Στο άρθρο 10 του κανονισμού επίσης με
σαφήνεια καθορίζεται το προσωπικό που
προσλαμβάνεται από την Δ/νση επί χρόνον
ορισμένον ή αόριστον άνευ διαδικασίας ή
περιορισμού. Το προσωπικό αυτό υπόκει-
ται στις διατάξεις τις Εργατικής Νομοθε-
σίας και δεν υφίστανται γι’ αυτό οι όροι μι-
σθοδοσία και αποζημιώσεων του μόνιμου
προσωπικού.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε αντίστοιχα
άρθρα του κανονισμού εξωτερικών υπηρε-
σιών των ΗΣΑΠ.

Οι παραπάνω κανονισμοί είναι σε ισχύ
και υπέχουν θέση νόμου. Διότι έχουν συν-
ταχθεί και συναποφασιστεί σε τριμερή δια-
δικασία εργαζόμενων-εργοδοσίας-αρμό-
διου υπουργού και έχουν δημοσιευθεί στην
εφημερίδα τη Κυβερνήσεως. Μάλιστα έχουν
επικυρωθεί και με το νόμο 352/76 ο οποίος
επικύρωσε την πράξη νομοθετικού περιε-
χομένου περί ιδρύσεως οργανισμού ΗΣΑΠ
(δηλαδή την εξαγορά της Εταιρίας από το
δημόσιο). Αυτό έγινε ύστερα από απαίτηση
των τότε συνδικαλιστικών οργανώσεων
του χώρου. Δηλαδή ήρθε απευθείας το Δη-
μόσιο και με διάταξη νόμου όρισε την ισχύ
των κανονισμών και φυσικά όλο το περιε-
χόμενο τους. Διότι οι κανονισμοί δεν
εφαρμόζονται αλλά καρτ.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω
και χωρίς καμία ιδιαίτερη γνώση, ο καθέ-
νας αντιλαμβάνεται ότι στους κανονισμούς
προσωπικού ΗΣΑΠ υπάρχει σαφής διά-
κριση μεταξύ του ΜΟΝΙMΟY και ΟΡΙΣΜΕ-
ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ από εκείνο
του ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί λοιπόν ν’
αντιληφθεί την παραπάνω διαπίστωση, με
μια απλή ανάγνωση των σχετικών άρθρων
των κανονισμών. Πολύ δε περισσότερο οι
συνδικαλιστές που υποτίθεται ότι είναι
υποχρεωμένοι να γνωρίζουν στοιχειώδη
πράγματα, προκειμένου να περιφρουρούν
τα συμφέροντα αυτών που εκπροσωπούν.

Μόνο τελείως άσχετοι ή χαμηλότατου άι
κιου άνθρωποι μπορούν να ερμηνεύσουν
διαφορετικά τα περιλαμβανόμενα στους
κανονισμούς, εκτός και πίσω από οποι-
αδήποτε παρερμηνεία κρύβεται σκοπιμό-
τητα.

Ενώ λοιπόν χωρίς κανένα ζόρισμα τα
συνδικάτα θα έπρεπε να πουν ότι: Δεν μας
αφορά η συγκεκριμένη διάταξη νόμου.
(Εκτός εάν υπήρχαν κάποιοι στο καθεστώς
που προέβλεπαν τα άρθρα που αναφέρον-
ταν σε εργαζόμενους με σχέση εργασίας
αορίστου χρόνου), έγινε το ακριβώς αντί-
θετο. Συνδικαλιστές σε αγαστή συνεργα-
σία με το Λάμπο τότε πρόεδρο του Δ.Σ. του
ΗΣΑΠ έκαναν τα ψάρια κρέας, χαρακτηρί-
ζοντας όλους τους εργαζόμενους του φο-
ρέα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου!!!

Όταν η Διοίκηση του Σωματείου Συντα-
ξιούχων ΗΣΑΠ αντιλήφθηκε το τερατώδες
σκάνδαλο, επειδή με την αποχώρηση πολ-
λών συναδέλφων θα εθίγοντο πιθανόν και τα
ασφαλιστικά μας ταμεία και επειδή είχαμε
κάνει αγώνα για την κατοχύρωσή της μονι-
μότητας κατά την εξαγορά της εταιρίας, θε-
λήσαμε να διερευνήσουμε το θέμα και να
παρέμβουμε για να περισώσουμε ό,τι ήταν
δυνατό.

Από την όλη τότε έρευνα μας προέκυ-
ψαν τα εξής:

1ο: Όταν ψηφίστηκε ο ν.1669 και το
υπουργείο ζητούσε την εφαρμογή του, ο
νομικός σύμβουλος της Εταιρίας Δ. Βογια-
τζής ενημέρωσε τον Λάμπο ότι η συγκεκρι-
μένη διάταξη δεν είχε εφαρμογή στο προ-
σωπικό των ΗΣΑΠ διότι, όπως είπε: “Είναι
μόνιμοι και ορισμένου χρόνου.” Παρ’ όλα
αυτά του ζητήθηκε επιμόνως να γνωμοδο-
τήσει και να αναφέρει ότι το προσωπικό εί-
ναι αορίστου χρόνου, αλλά αρνήθηκε κα-
τηγορηματικά. Παρ’ όλο που οποιαδήποτε
θέση κι αν υποστηρίζεται από μια νομική
γνωμοδότηση, ο νομικός δεν φέρει καμιά
ευθύνη και η γνώμη δεν είναι υποχρεω-
τική.

Έτσι ο Λάμπος έμεινε μόνος και έβλεπε
πως θα εκτίθετο έναντι του υπουργού, αν
δεν μετέφερε προσωπικό. Ω του θαύματος,
ενώ δεν βρήκε συμπαράσταση από τον νο-
μικό του Σύμβουλο, βρήκε από πρωτοκλα-
σάτο συνδικαλιστή της πανίσχυρης τότε συν-
δικαλιστικής παράταξης που διαφέντευε στο
χώρο.

Προσέξτε: Όταν ένα σωματείο ζητά από
ένα νομικό να του συντάξει μια γνωμοδό-
τηση, του λέει συγχρόνως τι θέλει να υπο-
στηριχτεί μέσα από αυτή. Σε κάθε δε περί-
πτωση η γνωμοδότηση πρέπει να ταυτίζεται
με τα συμφέροντα των εργαζόμενων, δια-
φορετικά δεν την χρησιμοποιείς. Δεκάδες
γνωμοδοτήσεις έχουμε αναθέσει σε νομι-
κούς, οι οποίες πάντοτε είχαν στόχο να πε-
ριφρουρήσουν τα συμφέροντα των εργαζό-
μενων. Βέβαια ο κάθε νομικός δεν είναι
υποχρεωμένος να βλέπει πίσω από το αί-
τημα τι επιδιώκεται, απλά εκτελεί την πα-
ραγγελία.

Πρωτοφανές λοιπόν για τα συνδικαλι-
στικά δρώμενα ολόκληρου του συνδικαλι-
στικού κινήματος της χώρας το γεγονός ότι:
Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδικαλι-
στές παρουσίασαν και κυκλοφόρησαν
γνωμοδότηση, η οποία ούτε λίγο ούτε
πολύ, έλεγε πως το προσωπικό των ΗΣΑΠ
είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, την οποία μάλιστα οι ίδιοι
προπαγάνδιζαν στις πλατφόρμες και τους
χώρους δουλειάς τότε σε καθημερινή σχε-
δόν βάση.

Δηλαδή αυτό που δεν έκανε ο Δ. Βο-
γιατζής ως νομικός σύμβουλος της Εται-
ρίας για να περιφρουρήσει τους εργαζό-
μενους όπως και ιδίαν μας είχε πει, το
έκανε το συνδικάτο!!! Οι ίδιοι οι μόνιμοι
εργαζόμενοι, με τις εισφορές τους στο
σωματείο, πλήρωσαν να συνταχθεί η γνω-
μοδότηση που θα τους χαρακτηρίζει με
σχέση εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!! Έτσι
πήρε μια βαθειά ανάσα ο Λάμπος για να
συνεχίσει το έργο του, της κατάργησης της
ουσιαστικότερης κατάκτησης που ήταν η
μονιμότητα. Από τη δουλειά των οποίων ερ-
γαζόμενων ο Λάμπος για αρκετά χρόνια
έφαγε καλό ψωμί-παντεσπάνι.

Η έρευνα μας δεν σταμάτησε εδώ και
από πληροφορίες που είχαμε, μάθαμε πως
εκείνο τον επίμαχο καιρό ο Λάμπος βρι-
σκόταν σχεδόν καθημερινά στο υπουργείο
Δημοσίας Διοίκησης και Εσωτερικών, με
πρόθεση να πετύχει οπωσδήποτε μεταφορά
προσωπικού των ΗΣΑΠ.

Επισκεφτήκαμε λοιπόν στο παραπάνω
υπουργείο τον τότε Διευθυντή της Δ/νσης
για το προσωπικό του δημοσίου με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου.

(συνεχίζεται)
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ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

Να πως έγινε το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό έγκλημα σχετικά με τη ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΠΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Ό
πως όλα μεγαλώνουν μέρα τη μέρα έτσι και η εφη-
μερίδα μας «Ο Ηλεκτρικός» μεγάλωσε μαζί μας,
έκλεισε τα 19 και μπήκε στα 20 με 110 εκδόσεις.

Ήταν Οκτώβριος του 1994 όταν κυκλοφόρησε το 1 φύλλο
του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» και σήμερα 19 χρόνια μετά συνεχίζει
χωρίς διακοπές και ταλαντεύσεις να βρίσκεται κοντά σας,
γιατί όλοι εσείς οι συνάδελφοι συνταξιούχοι και φίλοι την
περιβάλατε με αγάπη και στοργή.

Εμείς στο Σωματείο και όσων πέρασαν από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο εργάζονται και εργάσθηκαν με τη ψυ-
χή τους ούτως ώστε κάθε φορά η έκδοση του «ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΥ» να είναι πιο τέλεια και να αγκαλιάζει όλες και
όλους τους συνταξιούχους.

Γι’ αυτό και δεν εφησυχάζουμε με το αποτέλεσμα όσο
καλό και αν είναι. Αναζητούμε συνεχώς το διαφορετικό,
το πληρέστερο, το καλύτερο. Κάθε φορά που έχουμε συγ-
κεντρώσει την ύλη και την παραδίδουμε για έκδοση, αγω-
νιούμε μέχρι να πάρουμε ολοκληρωμένο το φύλλο στα
χέρια μας. Σήμερα, καθώς μεγαλώσαμε και μπαίνουμε
στα 20 αισθανόμαστε βέβαια πιο ώριμοι, έχουμε τη δυ-
νατότητα να εκτιμούμε καλύτερα και να προβάλλουμε ορ-
θότερα τις ειδήσεις, αλλά έχουμε και την ευθύνη που μας
πιέζει για να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι γιατί απευθυ-
νόμαστε σε ένα αναγνωστικό κοινό που γνωρίζει να κρί-
νει, αγαπάμε και σεβόμαστε όλες και όλους τους συνα-
δέλφους. Δεν υποτιμήσαμε ποτέ κανέναν. Το αντίθετο. Η
ευαισθησία μας απέναντι στην κάθε ξεχωριστή προσωπι-
κότητα μας κάνει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε μας λέ-
ξη, σε κάθε μας βήμα, από την επιλογή των θεμάτων, με
κριτήρια άκρως αντικειμενικά, μέχρι την τοποθέτηση τους
στην εφημερίδα, την τακτοποίησή τους σε στήλες, την
ομαδοποίηση και την τιτλοφόρησή τους. Μπορεί πολλές
φορές να γινόμαστε σχολαστικοί και κουραστικοί με τους
συνεργάτες μας και ειδικά με το τυπογραφείο, όταν κά-
νουμε από την αρχή κάποιες σελίδες, με στόχο να πετύ-
χουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Δεν εφησυχάζουμε στην επιτυχία, δεν επαναπαυό-
μαστε στις «δάφνες μας». Κάθε φορά που ετοιμάζουμε
ύλη για το νέο φύλλο μπαίνουμε σε μια νέα πρωτόγνωρη
διαδικασία με άγνωστο αποτέλεσμα αλλά με σταθερό
προσανατολισμό. Κύριο μέλημα μας είναι διασφάλιση των
συμφερόντων των συναδέλφων συνταξιούχων και η εφη-
μερίδα «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» να είναι μία φωνή δυνατή, κα-
θαρή, που μπορεί να φτάσει παντού για την υπεράσπιση

της αλήθειας και του δικαίου. Η δύναμη της επικοινωνίας
είναι μεγάλη. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που είναι η επο-
χή της υπερπληροφόρησης από τα μαζικά μέσα επικοι-
νωνίας που πολλές φορές δεν απέχουν πολύ από την απο-
πληροφόρηση με τον άναρχο και ισοπεδωτικό τρόπο που
δίνεται η πληροφόρηση χωρίς αξιολογία και προτεραι-
ότητα η ειδησεογραφία στον αναγνώστη, στον ακροατή ή
θεατή, χωρίς να του προσφέρει τίποτα απλώς τον κουρά-
ζει.

Η δική μας δέσμευση, όλων των ανθρώπων που
ασχολούμαστε με την έκδοση της εφημερίδας μας «Ο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», είναι να αντισταθούμε όσο βέβαια γίνεται
σ’ αυτήν την ισοπεδωτική λογική που σαρώνει τα πάντα.
Όσο σκληρό και επώδυνο κι αν είναι αυτό. Να συνεχίσει
να έχει αυτή η εφημερίδα τη μεγάλη της κατάκτηση, την
πρώτη θέση στην καρδιά σας και την εμπιστοσύνη σας. Σί-
γουρο είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο και έτσι θα συνε-
χίσουμε. «Ο Ηλεκτρικός» θα συνεχίσει να είναι τόπος συ-
νάντησης και επαφής όλων εκείνων που δεν εφησυχά-
ζουν, που μάχονται για ένα καλύτερο αύριο και συσπει-
ρωμένοι κοντά και δίπλα στο Σωματείο ενώνουν τη φω-
νή τους με τη φωνή μας.

Ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» για την εμπιστοσύνη που
μας περιβάλλετε. Μόνιμο άγχος και καθημερινή ευθύνη
μας είναι να μη σας διαψεύσουμε. Και πιστέψτε μας, το
παλεύουμε πολύ για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Αυτό που θα σας αρέσει και θα σας ικανοποιεί. Αυτό, για
το οποίο, από φύλλο σε φύλλο ακούμε τα καλύτερα λό-
για.

Σήμερα είναι μέρα γιορτής και χαράς. Το «παιδί μας»,
« Ο Ηλεκτρικός» μεγάλωσε, τον βλέπουμε και τον ζούμε
19 χρόνια τώρα, τον χαιρόμαστε και τον καμαρώνουμε.
Είμαστε κοντά του από τα πρώτα βήματα, χαρήκαμε τις
προόδους του, κλάψαμε στις πρώτες δυσκολίες του, γε-
λάσαμε στα πρώτα κατορθώματά του, ξενυχτήσαμε βρά-
δια ατέλειωτα προσπαθώντας να του δώσουμε περισσό-
τερη ζωή, περισσότερη αγάπη, περισσότερη στοργή.

Όλοι αυτοί που είχαν αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια τη
διαπαιδαγώγησή του, μπορεί να δέχτηκαν καλόπιστη ίσως
και κακόπιστη κριτική αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Έτσι σή-
μερα που το «παιδί μας’ γίνεται 20 χρόνων, νιώθουμε
υπερήφανοι.

Μπήκαμε στα 20
19 χρόνια μαζί - 110 εκδόσεις
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Του K. Mητρόπουλου

Κυρία Μέρκελ

Υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά
της Γερμανίας και όχι μόνο
η βιτρίνα

Του K. Mητρόπουλου

«Για ποιο πλεόνασμα
μας μιλάει το Υπουργείο
Οικονομικών; Εγώ έχω
πλεόνασμα απελπισίας»

Για να τα λέει ο κ. Πρωθυπουργός έτσι θα είναι

Άραγε ποιον από όλους αυτούς να πιστέψει κανείς;



ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΣΑΠ
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Η προσφυγή που είχε κάνει το Σωματείο
μας στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του ελ-
ληνικού Δημοσίου και κατά του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 13
Δεκεμβρίου του 2011 και ήταν να εκδικαστεί
στις 3 Ιουνίου, πήρε αναβολή και εκδικά-
στηκε στο πρώτο τμήμα του Συμβουλίου
Επικρατείας στις 16 Σεπτεμβρίου 2013. Θα
περιμένουμε την απόφαση.

Αυτό και αν είναι καλή είδηση. Γιατί σήμερα συ-
νηθίσαμε να ακούμε μόνο κακές ειδήσεις. 

Ο παιδικός σταθμός στο Νέο Φάληρο πρωτολει-
τούργησε το 1958 με την ονομασία «Παιδική Στέγη Ελ-
ληνικής Βιομηχανίας, Σπίτι Παιδιού Νέου Φαλήρου»
σε οίκημα που είχε χτισθεί από τον οργανισμό «Έρα-
νος Βασιλίσσης» και φιλοξενούσε τα παιδιά των ερ-
γαζομένων στους ΕΗΣ καθώς αργότερα και τα παιδιά
των εργαζομένων στις τράπεζες Εμπορική, Ιονική-
Λαϊκή. Διέκοψε τη λειτουργία του το 2004 λόγω του
υψηλού κόστους λειτουργίας καθώς και το μικρό
αριθμό παιδιών, αυτή ήταν η αιτιολογία της Διοίκησης
των ΗΣΑΠ. Ο σταθμός τότε εγκαταλείφθηκε στην τύ-
χη του χωρίς να ληφθεί καμία μέριμνα για προστασία,
τουλάχιστον των κτιριακών εγκαταστάσεων και έτσι οι
εγκαταστάσεις άρχισαν να καταστρέφονται, να μετα-

τρέπονται σε αφοδευτήρια, στέκια ναρκομανών και τό-
πος συνάντησης όλων των περιθωριακών τύπων, όχι
μόνο του Φαλήρου αλλά και του Πειραιά. Τα κτίρια που
πριν από λίγο έσφυζαν από ζωή, από γέλια αλλά και
κλάματα των μικρών παιδιών, δεν θυμίζουν σε τίποτα
από αυτό που ήταν πριν από λίγο καιρό. Τα πάντα διέ-
λυσαν. Εμείς που γνωρίζουμε πως ήταν ο πρότυπος
παιδικός σταθμός του Φαλήρου, αισθανόμασταν φρί-
κη και ντροπή όταν περνούσαμε από εκεί. 

Σήμερα μετά από 10 χρόνια εγκατάλειψης και αφού
ο χώρος παραχωρήθηκε για εκμετάλλευση στο Δήμο
Πειραιά, τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται πυρετω-
δώς για να αποκαταστήσουν τις βλάβες, ούτως ώστε
να είναι έτοιμος για λειτουργία ο παιδικός σταθμός με
πρώτους φιλοξενούμενους, όπως μας ενημέρωσαν,
τα παιδιά των εργαζομένων στη νέα εταιρεία της στα-

θερής τροχιάς ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. Το Σωματείο μας χαιρετί-

ζει αυτή την απόφαση της Διοίκησης για να αξιοποι-

ήσει τον παιδικό σταθμό με την παραχώρηση για εκ-

μετάλλευση από το Δήμο Πειραιά, τη στιγμή βέβαια

που από μόνη της δεν είχε αυτή τη δυνατότητα.

Στο σημείο αυτό ταπεινά θα ήθελα να παρακαλέσω

τον καθηγητή κ. Λάκη Κουρεντζή (Μπαλού) ο οποίος

γνωρίζει όσο κανείς άλλος, γιατί ήταν ο πρωτεργάτης

της ίδρυσης, της στελέχωσης και της λειτουργίας του

παιδικού σταθμού, με τις θύμισές του να μας γυρίσει

αρκετά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε και εμείς οι νε-

ότεροι ότι κάποτε υπήρχε μια ιδιωτική εταιρεία που

λειτουργούσε μέσα στην κοινωνία, που φρόντιζε και

αγαπούσε τον άνθρωπο.

Η Διοίκηση

Εκδικάστηκε η
προσφυγή μας στο

Συμβούλιο Επικρατείας

Παιδικές Κατασκηνώσεις
Πληροφορηθήκαμε ότι στην τελετή λήξης της κατασκηνωτικής περιόδου που έγι-

νε την Τετάρτη 21 Αυγούστου στο Πέτρινο Θεατράκι του «Χαρούμενου Χωριού» στην
Βαρυμπόμπη, ειπώθηκε ότι «Το Χαρούμενο Χωριό» το οποίο λειτούργησε το 1950
αμέσως μετά τον εμφύλιο, τότε που η χώρα μας ήταν σε αθλία κατάσταση και βα-
σίλευε η φτώχεια, η πείνα και η δυστυχία, για να δώσει τη χαρά στα παιδιά των ερ-
γαζομένων στους ΕΗΣ θα κλείσει και ότι φέτος ήταν η τελευταία χρονιά λειτουργίας.
Δεν γνωρίζουμε αλλά θα μάθουμε ποιος κρατικός φωστήρας εισηγήθηκε το κλεί-
σιμο των παιδικών κατασκηνώσεων. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι του Διευθύνον-
τα Συμβούλου γιατί γνωρίζουμε ότι τρέφει απεριόριστη αγάπη για τα παιδιά και δεν
θα εισηγούνταν ποτέ το κλείσιμο των κατασκηνώσεων. Το θέμα μάλλον προέρχεται
από πολύ ψηλά από αυτούς που στο βωμό του κέρδους διαλύουν τα πάντα. Μπορεί
και να οραματίζονται ο χώρος των κατασκηνώσεων να πουληθεί για πολυκατοικίες.

Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τη συνιδιοκτήτρια του χώ-

ρου Εμπορική Τράπεζα, αλλά μπροστά στο χαμόγελο και τη χαρά του παιδιού τα εμ-
πόδια υπερνικούνται. Εμείς οι συνταξιούχοι που πολλοί από εμάς σαν παιδιά εργα-
ζομένων ζήσαμε αμέτρητες χαρές στο «Χαρούμενο Χωριό», σας παρακαλούμε να
δείτε διαφορετικά το θέμα και να προσπαθήσετε για τη λύση, γιατί το κλείσιμο των
κατασκηνώσεων δεν είναι λύση. Όταν υπάρχει θέληση και αγάπη για τα παιδιά όλα
είναι δυνατά.

Φέτος στις τρείς περιόδους λειτουργίας της κατασκήνωσης που συμμετείχαν και
24 παιδιά και εγγόνια συναδέλφων μας συνταξιούχων, το Σωματείο μας κάλυψε τα
έξοδα για τα δεκατέσσερα (14) παιδιά ενώ η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. μετά από ει-
σήγηση του Προέδρου της κ. Νίκου Παπαθανάση, κάλυψε τα έξοδα για τα υπόλοι-
πα δέκα (10) παιδιά. Το Σωματείο μας ευχαριστεί δημόσια τον κύριο Παπαθανάση
για την ενέργεια του αυτή.

Η Διοίκηση

Λίγα λόγια για
τους μεταταγέντες
συναδέλφους μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, εσείς που το κα-
λοκαίρι του 2011 πήρατε το δρόμο της αναγκαστι-
κής εσωτερικής μετανάστευσης από τους ΗΣΑΠ
γιατί θεωρηθήκατε ως πλεονάζων προσωπικό, δεν
ήταν όμως έτσι γιατί αμέσως μετά την απομάκρυν-
σή σας με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών
τις θέσεις σας κατέλαβαν εργαζόμενοι από άλλους
χώρους. Άλλοι ήταν οι λόγοι των μετατάξεων.

Εμείς στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ σας
θεωρούμε και σας νιώθουμε συναδέλφους μας,
για το λόγο αυτόν στην εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΣ» πάντα θα υπάρχει σελίδα όπου πέρα
από τις όποιες δικές μας αναφορές για το θέμα
σας, θα μπορεί ο καθένας και η καθεμιά από εσάς
ελεύθερα να αρθρογραφεί, να μας στέλνετε τις θέ-
σεις σας, τα προβλήματά σας, τις προτάσεις σας
και τις παρατηρήσεις σας, ενυπόγραφα.

Εμείς θέλουμε η εφημερίδα μας να αποστέλ-
λεται στα σπίτια όλων, χωρίς κανένα κόστος εκ μέ-
ρους σας. Για το λόγο αυτόν, παρακαλούμε όσους
από εσάς το θέλετε, να μας γνωστοποιήσετε τη δι-
εύθυνση της κατοικία σας.

Η Διοίκηση

Θα λειτουργήσει και πάλι 
ο Παιδικός Σταθμός στο Ν. Φάληρο

Αποζημιώσεις συνταξιούχων

Πέρασαν 109 χρόνια από τότε που ηλεκτροκινήθηκε. Σε όλα αυτά τα χρό-
νια γνώρισε δόξες, πολέμους, κατοχή, εμφύλιο, δημοκρατίες και δικτατορίες,
δημιουργικές περιόδους ανοικοδόμησης και ειρήνης, καθώς και περιόδους
στασιμότητας και μαρασμού. Μετέφερε προέδρους, βασιλείς, επώνυμους, κυ-
ρίως όμως δισεκατομμύρια ανώνυμους, εργαζόμενους από την Κηφισιά μέ-
χρι το Πέραμα και οι οποίοι ήταν οι στυλοβάτες του όλα αυτά τα χρόνια.

Ήταν και είναι η ραχοκοκαλιά των αστικών συγκοινωνιών της Πρωτεύου-
σας. Έζησε από κοντά τη ζωή και τη γρήγορη ανάπτυξη της πόλης και ειδικά
μετά τον εμφύλιο που πραγματοποιήθηκε η μεγάλη αστυφιλία και η Αθήνα
από μία μικρή και ασήμαντη πόλη μετεμορφώθη και έγινε ένα από τα μεγα-
λύτερα αστικά κέντρα. Παράλληλα όμως αναπτύχθηκε και ο ίδιος, προσφέ-
ροντας πάντα τεράστιες υπηρεσίες στους Αθηναίους, στους Πειραιώτες και
σε όλους τους ενδιάμεσους δήμους από όπου διέρχεται ο ηλεκτρικός σιδη-
ρόδρομος, συμβάλλοντας δραστικά στην εύρυθμη ανάπτυξη και λειτουργία
της Πρωτεύουσας, στην τόνωση της οικονομίας και στην καλύτερη ποιότητα
ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Μετά δε και τη λειτουργία των δύο
γραμμών του Μετρό είναι τα βασικότερα εργαλεία συγκοινωνιακής ανακού-
φισης και πολεοδομικής ανάπλασης της Αθήνας, απαλλάσσοντας το Λεκανο-
πέδιο της Αττικής από το θανατηφόρο νέφος για να είναι ορατά αυτά που έχει
κληρονομιά η Αθήνα, τα μνημεία της και τον καταγάλανο ουρανό.

Η Διοίκηση

109 χρόνια ηλεκτροκίνησης 
109 χρόνια προσφοράς των 

ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ στο κοινωνικό σύνολο
(16 Σεπτεμβρίου 1904 – 16 Σεπτεμβρίου 2013)

Εκδρομές που έχουν
προγραμματιστεί 

να γίνουν τους μήνες
Οκτώβριο-Νοέμβριο

1-4 Οκτωβρίου: Ημερήσια εκδρομή για
το Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στα
Καλάβρυτα. 
Η εκδρομή αυτή είναι γιορτή για το Σω-
ματείο μας και κάθε χρόνο διοργανώ-
νεται πάντα στις 4 Οκτωβρίου και πάντα
σε διαφορετικό μοναστήρι όπου εκεί
γίνεται Αρτοκλασία υπέρ της υγείας
όλων των συναδέλφων καθώς και των
οικογενειών τους, επίσης γίνεται τρισά-
γιο για όλους τους συναδέλφους και
όλες τις συναδέλφισσες που έφυγαν
από κοντά μας τη χρονιά που πέρασε για
το λόγο αυτό καλούμε τους συναδέλ-
φους και τις συναδέλφισσες να έχουν
όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή
στη γιορτή αυτή.

----------------
7-8-9-10-11-12-13-14-15 Οκτωβρίου:
9ήμερη για Βουγλαρία – Ρουμανία
Βουκουρέστι – Σιναία – Μπράσοβ -
Κωστάντζα – Βαρνά – Μεσημβρία –
Φιλιππούπολη – Μονή Ρίλλας – Σαν-
τάνσκι

----------------
30-31 Οκτωβρίου – 1-2 Νοεμβρίου:
4ήμερη για Θράκη – Σμίνθη – Ξάνθη –
Λίμνη Βιστωνίδας –Πόρτο Λάγος –
Ανδριανούπολη – Θεσσαλονίκη

----------------
24 Νοεμβρίου: Ημερήσια για Γοργο-
πόταμο

Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες
θέλετε να συμμετάσχετε στις εκδρομές
του Σωματείου μας μπορείτε να δηλώ-
σετε συμμετοχή τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες που είναι ανοιχτά τα γραφεία
μας στην Έφορο του Σωματείου κα. Φω-
τεινή Κουλοβασιλοπούλου.

Κατετέθη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και η δεύ-
τερη αγωγή για τις μειωμένες αποζημιώσεις που
κατέβαλε η Εταιρία στους συναδέλφους που απο-
λύθηκαν λόγω συνταξιοδότησης μετά την 10η Αυ-
γούστου 2011 μέχρι σήμερα και αφορά τους συ-
ναδέλφους:
1. Σίτη Ευάγγελο του Μιχαήλ
2. Ανθή Ευάγγελο του Κων/νου
3. Σορώτο Ιωάννη του Γιακουμή
4. Μαύρο Αθανάσιο του Γεωργίου
5. Καούκη Αθανάσιο του Παναγιώτη
6. Ηλιόπουλο Κωνσταντίνο του Αλεξίου
7. Καραμολέγκο Ιωάννη του Ναπολέοντα
8. Μαραγκό Μάρκο του Ιωσήφ
9. Θρουβάλα Γεώργιο του Εμμανουήλ
10. Σμυρλή Χαρίλαο του Βασιλείκου
11. Γιαννακόπουλο Κωνσταντίνο του Δημοσθένη
12. Καραμπίκα Τηλέμαχος του Χρήστου
13. Δούμπα Ιωάννη του Κωνσταντίνου
14. Παπαδημητρόπουλο Αλέξανδρο του Ανδρέα
15. Αποστολίδου Ευαγγελία του Αναστασίου
16. Τασσόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου
17. Αποστολόπουλος Απόστολος του Λάμπρου
18. Αναγνώστου Ελένη του Νικολάου
19. Μπάλλα Άγγελο του Ανδρέα

20. Τσότσο Γεώργιο του Δημητρίου
21. Ακουμιανάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ
22. Γεωργιάδη Νικόλαο του Προδρόμου
23. Κουνέλη Παναγιώτη του Στυλιανού
24. Αθανασόπουλο Δημήτριο του Αθανασίου

Κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.» που
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αθηνάς, αριθ-
μός 67 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Για τους πιο πάνω συναδέλφους ορίστηκε δι-
κάσιμος για τις 21 Ιανουαρίου 2014. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, επειδή υπάρ-
χουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν δώσει τα
χρήματα αλλά δεν έχουν φέρει τα δικαιολογητι-
κά που χρειάζονται, παρακαλούνται να τα φέρουν
το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013.

Τα δικαιολογητικά
που πρέπει να φέρετε είναι:

Απόφαση Απόλυσης
Αποδεικτικό του ποσού που εισέπραξε ο κά-

θε ενδιαφερόμενος
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
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ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ενθαρρυντικές μπορεί να είναι οι παρελάσεις των παιδιών μας που μας θυμί-
ζουν ότι σήμερα είναι εθνική γιορτή αλλά σε αυτές τις μεγάλες ώρες της πατρί-
δας μας πρέπει όλοι να γυρίσουμε 73 χρόνια πίσω και να θυμηθούμε ή να δια-
βάσουμε το έπος του 1940, γιατί πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι ένα λαός που δεν
έχει ιστορία ή ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να αφανιστεί. 

Δυστυχώς σήμερα βαδίζουμε προς τον αφανισμό με τα τραγικά γεγονότα που
συμβαίνουν στη χώρα μας, με ευθύνη των πολιτικών μας, που το μόνο που τους
ενδιαφέρει είναι πώς να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικά συμφέροντα, αδιαφο-
ρώντας για το κοινωνικό σύνολο, το οποίο με τις ενέργειές τους το έσπρωξαν
στην αγκαλιά της Κίρκης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν αναλάβει την ευθύνη των
πράξεών τους. Σήμερα αλωνίζουν τη χώρα μας τα φασιστικά και εγκληματικά

στοιχεία τα οποία φέρνουν στη μνήμη μας τα γεγονότα της Γερμανίας του 1936
καθώς και τη δικτατορία του Μεταξά επίσης το 1936. 

Έλληνες πολιτικοί, αναλογιστήκατε ότι το 1940 όλοι οι Έλληνες ενωμένοι αγω-
νίστηκαν για να διώξουν τον κατακτητή και το φασισμό από την Ελλάδα μας; Μην
τον επαναφέρετε όμως εσείς με τις πράξεις σας και τα έργα σας, κάντε κάτι για
να μην τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας που είναι διασκορπισμένα στα
αλβανικά βουνά πολεμώντας για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Ανορθώστε λοιπόν το ανάστημά σας και δείξτε ότι είστε άξιοι απόγονοι αυτών
για να έχετε το δικαίωμα να παραβρίσκεστε και να γιορτάζετε μαζί με τον ελλη-
νικό λαό κάθε εθνική επέτειο.

Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας σας καλεί όλες και

όλους στην ανοιχτή Συγκέντρωση που
διοργανώνει η Ανωτάτη Γενική Συνομο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας για να
βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί, ότι αυτή η
κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν αντέχουμε
άλλα μέτρα. Η σύνταξή μας έχει μειωθεί
στο μισό, η ιατροφαρμακευτική και νοσο-
κομειακή περίθαλψη έχει καταργηθεί. Οι
μνημονιακές κυβερνήσεις μας έχουν οδη-
γήσει στην καταστροφή, δεν σηκώνει το
πετσί μας άλλη φτώχεια, άλλη λιτότητα,
άλλη ανεργία. Αξίζουμε καλύτερης τύχης. 

Γι’ αυτό όλες και όλοι οι Συνταξιούχοι
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ στις
16 του Οκτώβρη στις 17:30 πρέπει να βρί-
σκονται στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στο χέ-
ρι μας είναι να διεκδικήσουμε αυτά που
μας έκλεψαν αυτοί που λήστεψαν την πα-
τρίδα μας.

Η προσυγκέντρωση των Συνταξιούχων
του Σωματείου μας θα γίνει κάτω από τη
Γενική Διεύθυνση, Αθηνάς 67 στην Αθήνα,
στις 17:00μ.μ. Να είμαστε όλοι εκεί.

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύριε Πρόεδρε,
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ σας

εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία στο δύσκο-
λο και βαρύ έργο που έχετε αναλάβει. Σας
ενημερώνει δε, για ένα σοβαρό θέμα υγεί-
ας για το οποίο οι προκάτοχοί σας δεν μπο-
ρούσαν ή δεν ήθελαν να το αναλάβουν και
να δώσουν λύση. Το θέμα αυτό αφορά την
οδοντιατρική περίθαλψη των Ελλήνων πο-
λιτών.

Κύριε Πρόεδρε, 
Αν και έχουν περάσει σχεδόν δύο χρό-

νια από την υποχρεωτική ένταξη των Ελλή-
νων ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ, ακόμη δεν
υπάρχει οδοντίατρος συμβεβλημένος με τον
οργανισμό. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους αλ-
λά και δεν μας αφορούν, εκείνο που αφορά
εμάς είναι να έχουμε άμεσα οδοντιατρική
περίθαλψη. Ασφαλώς και θα γνωρίζετε ότι
όλα τα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά λέ-
νε ότι η κυρία πύλη εισόδου των μικροβίων
στον άνθρωπο είναι η στοματική κοιλότητα,
με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του αν-
θρώπου. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι
υπάρχει σκοπιμότητα επειδή έχει αυξηθεί
το προσδόκιμο όριο ζωής του ανθρώπου, να
επιδιώκει η πολιτεία τη συντόμευση της
ζωής του στερώντας του την οδοντιατρική
περίθαλψη.

Παρακαλούμε να λάβετε τα μέτρα που
πρέπει για να έχουμε έστω τη στοιχειώδη
οδοντιατρική περίθαλψη ειδικά τώρα με
την οικονομική κρίση που μαστίζει την πα-
τρίδα μας και τα οικονομικά μέσα των συν-
ταξιούχων είναι πολύ πενιχρά και δεν
φθάνουν ούτε για τη διατροφή μας. Δεν νο-
μίζουμε ότι για να λυθεί ένα θέμα το οποίο
ενώ πρέπει να είναι πρώτιστο καθήκον της
πολιτείας χρειάζεται να στρατευτούν οι
συνταξιούχοι και να βγουν στους δρόμους.

Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Μητροκώτσας

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Δημήτριο Κοντό

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουμε σήμερα όλοι εμείς
οι απόμαχοι της εργασίας είναι πολλά
και δύσκολα, για άλλα υπάρχουν δυνα-
τές λύσεις και για άλλα όχι. Εμείς στο
Σωματείο είμαστε διατεθειμένοι να συ-
ζητήσουμε όλα τα προβλήματα που
απασχολούν τα μέλη μας και να δώσου-
με και λύσεις, γι’ αυτό σας περιμένου-
με στον Πειραιά κάθε εργάσιμη ημέρα
από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 το
μεσημέρι. Εκεί περιμένουμε να μας κά-
νετε τις προτάσεις σας και τις παρατη-
ρήσεις σας για τα θέματα που σας απα-
σχολούν με αυτό τον τρόπο και θα γνω-
ρίζουμε τα προβλήματά σας και θα γί-
νουμε καλύτεροι.

Περιμένουμε επίσης να μας στέλ-
νετε προτάσεις και θέματα για την εφη-
μερίδα μας γιατί η εφημερίδα μας «Ο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» ανήκει σε όλους και κά-
θε ενυπόγραφο θέμα θα δημοσιεύεται
στη στήλη στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ.
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Οι μεγάλες ώρες του ελληνικού λαού κρατούνται

και πρέπει να κρατούνται άσβεστες στη μνήμη μας

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Α Ι Μ Α Τ Ο Σ  Η Σ Α Π
Αιμοδοσία στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2013

Σ
τις 22 και 23 Οκτωβρίου 2013 η Τράπεζα Αίματος των ΗΣΑΠ θα πραγ-
ματοποιήσει αιμοληψία στους χώρους εργασίας των ΗΣΑΠ στις 22
στην Αττική και στις 23 στον Πειραιά. Το Σωματείο μας κάνει δραμα-

τική έκκληση προς όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους
να είναι αρωγοί στην προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε πριν από 29 χρόνια και
μέχρι σήμερα έχει προσφέρει χιλιάδες φιάλες αίματος σε όσους και όσες
το χρειάστηκαν. Σήμερα η Τράπεζα Αίματος κινδυνεύει να κλείσει γιατί από
τη μία πλευρά είναι η μεγάλη μείωση του προσωπικού και από την άλλη η
αδιαφορία όλων μας, συνταξιούχων και εργαζομένων. 

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, το πότε θα χρειαστεί κάποιος μία φιάλη αί-
ματος δεν το γνωρίζει, εκείνο που πρέπει να γνωρίζει είναι ότι ο καθένας
μας μπορεί να γίνει αιμοδότης. Σήμερα υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι συν-
ταξιούχοι που ήταν αιμοδότες σαν εργαζόμενοι και μπορούν να συνεχίσουν
να είναι αλλά και αυτοί που έχουν υπερβεί το όριο έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν αιμοδότη για την Τράπεζα Αίματος ΗΣΑΠ και παιδιά τους και εγγό-
νια τους.

Ας έχουμε ανοιχτό το παράθυρο της ελπίδας για κάποιον που έχει ανάγ-
κη γιατί η ανάγκη του αύριο μπορεί να είναι για σένα και την οικογένειά σου.
Κάνε μια προσπάθεια γιατί αξίζει τον κόπο. Μέχρι χθες δεν υπήρχε κανέ-
να πρόβλημα και όσοι από εμάς είχαν ανάγκη αίματος εξυπηρετήθηκαν
όλοι, σήμερα όμως τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ και στενοχωρού-
μαστε όταν μας παίρνουν τηλέφωνα συνάδελφοί μας και ζητούν μία φιάλη
αίματος και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσουμε γιατί το
αποθεματικό στην τράπεζα έχουν τελειώσει και δυστυχώς τα τηλέφωνα του
Σωματείου έχουν καθημερινά κλήσεις για αίμα. Ζητάμε τη βοήθειά σας και
τη συμπαράσταση σας στο θεάρεστο αυτό έργο της προσφοράς ζωής προς
το συνάνθρωπο. Για το λόγο αυτό στις προγραμματισμένες ημέρες της αι-
μοδοσίας, οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ να κάνουν το χρέος τους απέναντι
στον εαυτό τους και στους συναδέλφους τους.

Γιατί ίσως και εσύ να είσαι αύριο 
αυτός που θα χρειασθεί μία φιάλη αίματος

Κάθε χρόνο 11 Σεπτέμβρη, ανοίγουν τα σχολεία και γεμίζουν
τα προαύλια και οι αίθουσες με παιδικές φωνές, γέλια καθώς και
κλάματα από τα πρωτάκια που αποχωρίζονται για πρώτη φορά
τη μάνα και τον πατέρα. Όλα τα παιδιά από το νήπιο μέχρι το πα-
νεπιστήμιο, μπαίνουν στον αγώνα για τη μόρφωση και για μία θέ-
ση στον ήλιο. Εμείς οι μεγάλοι που ζήσαμε τα σχολικά χρόνια και
έχουμε θύμισες και καλές και άσχημες, ευχόμαστε σε όλα τα
παιδιά καλή πρόοδο και ό,τι και να κάνουν στη ζωή τους να το
αγαπήσουν. Το κυριότερο όμως είναι να διατηρήσουν την παι-
δική αθωότητα και το παιδικό χαμόγελο, να μείνουν για πάντα
παιδιά.

Φέτος δυστυχώς τα σχολεία της πατρίδας μας έκλεισαν πριν
καν ανοίξουν. Ευχόμαστε να επικρατήσει η σύνεση και να βρε-
θεί λύση γιατί δεν επιτρέπεται τα παιδιά να γίνουν ο σάκος του
μποξ μεταξύ πολιτείας και δασκάλων. Παιδιά σας ευχόμαστε να
έχετε κουράγιο και δύναμη για να ξεπεράσετε τα προβλήματα
και τις δυσκολίες που υπάρχουν και να μην ξεχνάτε ότι «τα αγα-
θά κόποις κτώνται». Είμαστε κοντά σας γιατί σας αγαπάμε.

Καλή πρόοδο.
Η Διοίκηση

Καλή σχολική χρονιά

Στις 24 Σεπτεμβρίου η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο της κ. Νίκο Μουλίνο είχε συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για να του
εκθέσει τα προβλήματα που απασχολούν τους
συνταξιούχους σχετικά με την ιατροφαρμακευτι-
κή και νοσοκομειακή περίθαλψη που είναι σχε-
δόν ανύπαρκτη και να ζητήσουμε από την υπεύ-
θυνη θέση που βρίσκεται να δώσει τις λύσεις που
επιβάλλεται να δώσει. Δυστυχώς όμως δεν βρή-
καμε καμία ανταπόκριση από τον κ. Πρόεδρο.
Όταν μπήκαμε στο γραφείο του είχαμε κάποιες
ελπίδες ότι θα μας συμπαρασταθεί, όταν φύγαμε
όμως φύγαμε αποκαρδιωμένοι. Ούτε λίγο ούτε
πολύ, μας είπε να μην ζητάμε τίποτα γιατί αν
υπάρξει περαιτέρω έλλειμμα στον ΕΟΠΥΥ, θα μει-
ωθούν και άλλο οι συντάξεις μας για να καλυφθεί
το έλλειμμα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει και
άλλη συρρίκνωση των δαπανών για την υγεία τη

στιγμή που από 12 δις έχουν γίνει 6 δις. Μας είπε
δεν και ένα αστείο «Η βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ εί-
ναι ταυτισμένη με το κράτος, υψηλότερο επίπεδο
παροχής υγείας με λιγότερα έξοδα». Το πώς θα
επιτευχθεί αυτό, μόνο οι σωτήρες μας στο Υπουρ-
γείο Υγείας και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ το γνωρί-
ζουν.

Επίσης για την έλλειψη γιατρών μας είπε ότι
μπορούμε να απευθυνόμαστε στο ΙΚΑ όπου υπάρ-
χει άμεση εξυπηρέτηση από τους γιατρούς όλων
των ειδικοτήτων. Για τους οδοντιάτρους που όπως
γνωρίζετε δεν έχει υπογράψει κανείς μέχρι στιγ-
μής σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, πάλι να πηγαίνουμε
στο ΙΚΑ της περιοχής μας. Υπάρχει βέβαια η σκέ-
ψη να προκηρυχθούν θέσεις ιατρών για όλες τις
ειδικότητες και όλα αυτά εν καιρώ. Δηλαδή πή-
γαμε με ελπίδα, φύγαμε με απελπισία.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Συμπεράσματα από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτριο Κοντό



Η
1η Οκτωβρίου έχει καθιερω-
θεί και γιορτάζεται, βέβαια
μόνο στα χαρτιά, ως «Παγ-

κόσμια Ημέρα για τα άτομα της Τρί-
της Ηλικίας», τα περήφανα γηρα-
τειά, όπως συνηθίζουν να τα απο-
καλούν.

Η ελληνική βουλή το 1991ψήφι-
σε ομόφωνα το νόμο 1931 που κα-
θιέρωνε την 1η Οκτωβρίου ως ημέ-
ρα των ατόμων της τρίτης ηλικίας.
Το νομοσχέδιο έλεγε ότι με προ-
εδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί
μετά από πρόταση του Υπουργού
Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, μέσα σε 6 μήνες από
την ισχύ του νόμου, θα ορισθούν οι
λεπτομέρειες και οι τρόποι απόδο-
σης τιμής στους ανθρώπους της
τρίτης ηλικίας. Πάντως μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε
που ψηφίστηκε ο νόμος και το εν-
διαφέρον της πολιτείας για τον παπ-
πού και τη γιαγιά, ούτε στα χαρτιά
που δεν στοιχίζει τίποτα δεν υπάρ-
χει. 

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι πο-
λιτικοί μας, θυμούνται τον παππού
και την γιαγιά μόνο κάθε φορά που
έχουμε εκλογές. Τότε υπάρχουν γι’
αυτούς, μετά τις εκλογές τους ξε-
χνούν. Πολλές φορές και τα μέσα
μαζικής επικοινωνίας, εφημερίδες-
ραδιόφωνο-τηλεόραση, ξεχνούν να
πουν ή να γράψουν κάτι για την
ημέρα αυτή, γιατί φαίνεται είναι ένα
θέμα που δεν πουλάει. Έτσι δυστυ-
χώς σήμερα για καμία ημέρα του
χρόνου δεν υπάρχει γιορτή για τον
παππού και τη γιαγιά. Ποιος ενδια-
φέρεται εάν τους φτάνει η σύνταξη,
εάν έχουν να φάνε ή εάν έχουν
χρήματα να αγοράσουν τα φάρμακά

τους; Ποιος ενδιαφέρεται, πόσες
και πόσοι ηλικιωμένοι βρίσκονται
εγκαταλελειμμένοι σε διάφορες
τρώγλες, που τις αποκαλούν οίκους
ευγηρίας; Αλήθεια, αναρωτήθηκε
ποτέ κανείς ή καμία, ότι από όσους
έχουν και κατέχουν τον πλούτο της
χώρας μας καθώς και οι Έλληνες
πολιτικοί που θα διαβάσουν αυτό το
μικρό κείμενο που ταπεινά αφιε-
ρώνουμε στον κάθε παππού και
στην καθεμιά γιαγιά, θα δείξουν κά-
ποιο ενδιαφέρον και ειδικά σήμερα
που η οικονομική κρίση μαστίζει
την κοινωνία μας;

Για να καλυφθεί το κενό της πο-
λιτείας, τα παιδιά και τα εγγόνια
πρέπει να δείξουν την αγάπη τους
και τη στοργή τους, που τόσο πολύ
έχει ανάγκη ο παππούς και η για-
γιά, με το να τους κάνουν λίγη πα-
ρέα, να τους προσφέρουν τη συν-
τροφιά τους στις δύσκολες ώρες
της μοναξιάς και της περισυλλογής
που περνά ο ηλικιωμένος άνθρω-
πος. Να είναι αρωγοί και σύμμαχοι
στις χαρές και στις λύπες του. Όλα
αυτά αξίζουν για τον ηλικιωμένο,
πολύ περισσότερο από όλο το χρυ-

σάφι του κόσμου. Πρέπει να κατα-
λάβουν όλοι και πρώτοι από όλους
οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, ότι
η ζωή μετά τη σύνταξη δεν είναι μό-
νο αισθήματα αποκλεισμού από τη
ζωή, αρρώστιες και το άγχος ότι
πλησιάζει ο θάνατος. Η τρίτη ηλικία
μπορεί και πρέπει να γίνει περίο-
δος δημιουργικότητας, πληρότητας
και ζωντάνιας, αρκεί μόνο να συμ-
φιλιωθούμε με τα γηρατειά, δηλαδή
να τα αγαπήσουμε. Η γήρανση δεν
είναι αρρώστια, λένε οι ειδικοί.
Ένας ηλικιωμένος μπορεί να ζήσει
ικανοποιητικά με καλή συντήρηση
της υγείας του και ψυχολογική
προσαρμογή στις νέες συνθήκες
ζωής. Η ανθρώπινη ζωή μοιάζει με
το ποτάμι που ρέει στην κοίτη του,
άλλοτε τρέχει ορμητικά, άλλοτε κυ-
λάει ήρεμα, αλλάζοντας κατεύθυν-
ση αμέτρητες φορές μέχρις ότου
ενωθεί με την απεραντοσύνη της
θάλασσας. Κι όπως το ποτάμι κου-
βαλά τα φερτά υλικά από όλη τη
διαδρομή του και τα εναποθέτει στο
γόνιμο δέλτα της εκβολής στην θά-
λασσα, έτσι και ο άνθρωπος γεμά-
τος εμπειρίες και σοφία από την
πορεία του, φτάνει στο τελευταίο
γόνιμο στάδιο στης ζωής του, την
τρίτη ηλικία.

Η τρίτη ηλικία μπορεί να γίνει μία
περίοδος δημιουργικότητας και
ανάπτυξης, αρκεί οι άνθρωποι να
μάθουν να γερνάνε. Να αποδέχον-
ται το βιολογικό μαρασμό, να συμ-
φιλιώνονται με το παρελθόν τους,
τα έργα τους και την αναπόφευκτη
φυσική φθορά. Να μην παραιτούν-
ται μετά τη συνταξιοδότηση, να μην
αφήνουν να υψωθούν τα τείχη της
απομόνωσης και να μην κυριεύον-
ται από αδιέξοδα. Να βιώνουν τα

γηρατειά ως μια εποχή πληρότητας
και να μη διστάζουν να αποδίδουν
στον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό
του γέρου όταν έρχεται αυτή η ώρα,
κουβαλώντας μέσα τους την πείρα
της ζωής και τη σοφία που απέκτη-
σαν και να συμβιβαστούν και να κα-
ταλάβουν πως η γήρανση του αν-
θρώπου δεν είναι αρρώστια που
πρέπει να αποβάλλουν αλλά μέρος
της ζωής. 

Στη ζωή όμως συμβαίνουν και
πράγματα ασυμβίβαστα με το σεβα-
σμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
έτσι βλέπουμε καθημερινά στους
δρόμους άτομα της τρίτης ηλικίας
να γίνονται επαίτες για ένα κομμά-
τι ψωμί και να ψάχνουν κάθε βρά-
δυ που να ακουμπήσουν το κουρα-
σμένο τους κορμί. Δυστυχώς αυτά
συμβαίνουν παντού γιατί και στο
χώρο μας γινόμαστε πολλές φορές
αποδέκτες παραπόνων από συνα-
δέλφους μας, ότι τους εγκατέλει-
ψαν τα παιδιά τους και ορισμένοι
απ’ αυτούς έφυγαν από τη ζωή με
το παράπονο της αδιαφορίας και
της εγκατάλειψης από τα ίδια τα
παιδιά τους.

Σε όλους αυτούς τους ανθρώ-
πους της τρίτης ηλικίας αφιερώ-
νουμε με απέραντη αγάπη και σε-
βασμό τα λίγα λόγια αυτά σήμερα
που είναι η Παγκόσμια Ημέρα των
ατόμων της Τρίτης Ηλικίας» και κά-
νουμε μια ευχή: Ποτέ πια κανένας
ηλικιωμένος και καμία ηλικιωμένη
να μην νιώσει τη μοναξιά και την
εγκατάλειψη και εάν αυτό συμβεί
από δικούς του ανθρώπους, τότε η
μοναξιά και η εγκατάλειψη είναι
αβάστακτη.

Η Διοίκηση
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Δυστυχώς τα νέα από το Ταμείο Συντάξεων δεν είναι καθόλου καλά, είναι
αποκαρδιωτικά. Έχουμε σχηματίσει, όχι την άποψη αλλά τη βεβαιότητα, ότι ο
Διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος καθώς η εκτελούσα χρέη προ-
ϊσταμένης στο Ταμείο Συντάξεων κα. Σοφία Σακαρέλη, μας εργάζονται και μά-
λιστα χοντρά. Είναι γελασμένοι όμως γιατί η καλοσύνη και η ευγένεια δεν εί-
ναι αδυναμία αλλά σεβασμός προς τη νομιμότητα, την οποία νομιμότητα δεν
υπηρετούν αυτοί, τους αρέσει η κόντρα και αφού την επιζητούν, θα την έχουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας στην τελευταία συνεδρίασή του
πήρε την απόφαση, σύσσωμο το Συμβούλιο με την Ελεγκτική Επιτροπή και το
Σωματείο των Εργαζομένων, να κάνουμε επίσκεψη στο Ταμείο Συντάξεων και

αναλόγως με την απάντηση που θα πάρουμε, θα καθορίσουμε τη στάση μας.
Η επίσκεψη αυτή μετατέθηκε γιατί μεσολάβησε η πολυήμερη απεργία των
υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων, θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη
λήξη της απεργίας. Επίσης στείλαμε επιστολή στη Διευθύντρια του Ταμείου
κα. Σοφία Σακαρέλη και της ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί της. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, τα ψέματα και τα χαϊδέματα τελείωσαν. Οι
άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, πορεύονται με σχέδιο εξόντωσης
των συνταξιούχων. Όμως δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, με όσες δυνάμεις
έχουμε θα αντιταχθούμε, για το λόγο αυτό να είστε έτοιμοι, θα σας χρειαστού-
με.

Καθόλου καλά νέα...
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ TAMEIO ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για επαρκή επιβίωση και επιτυγχάνεται
η ιδανική γήρανση.

Προϋποθέσεις απαραίτητες, όροι για να επιβιώσει ένας ηλικιωμένος
ικανοποιητικά είναι: Καλή συντήρηση της υγείας, ψυχολογική προσαρ-
μογή στις συνθήκες ζωής που έχουν διαμορφωθεί(στην υγεία, στα οικο-
νομικά κ.α) και ανάπτυξη της ικανότητας από τον ηλικιωμένο να υιοθε-
τήσει τη νοοτροπία, το στυλ ζωής που του ταιριάζει. Υπάρχουν ηλικιω-
μένοι που γίνονται πιο ενεργητικοί μετά τη συνταξιοδότηση τους, έχουν
ενδιαφέροντα, ασχολούνται με το ψάρεμα, την κηπουρική, καθώς και
ενεργά με τα πολιτικά και την πολιτική. Υπάρχει όμως και ο τύπος της
«κουνιστής πολυθρόνας», εκείνοι που έχουν μηδενίσει τις δραστηριότη-
τες που είχαν στο παρελθόν, δηλαδή πριν τη συνταξιοδότηση.

Για την ιδανική γήρανση του ανθρώπου πρέπει να συνδυαστούν πέντε

όροι, ώστε ο ηλικιωμένος όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να ζει καλά.
1. Πρέπει να έχει αυτονομία σε ένα βαθμό, να αισθάνεται και να κινεί-

ται αυτόνομα όσο μπορεί.
2. Πρέπει να έχει την αίσθηση ότι πετυχαίνει κάτι και να βρει να κάνει

κάτι πέρα από την τηλεόραση και το καφενείο.
3. Πρέπει να έχει διαπροσωπικές σχέσεις, να έχει κοινωνικές συνανα-

στροφές, να πηγαίνει εκδρομές, θέατρο και να βρίσκει φίλους σε αν-
τικατάσταση αυτών που έχει χάσει.

4. Θα πρέπει να συνεχίσει με δραστηριότητες που τον συγκινούσαν στο
παρελθόν.

5. Να έχει την ευελιξία και την προθυμία να αλλάζει όταν οι συνθήκες
το απαιτούν. 

6. Να πάψει να βαρυγκωμά και να αποβάλλει το άγχος και το φόβο.

Τα μυστικά για ζωή μετά τη σύνταξη

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1780
Αθήνα 1 Αυγούστου 2013

Προς
Την κα. Σακαρέλη Σοφία
Προϊσταμένη Δ/νσης του Υποκαταστήματος 
του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.-ΗΣΑΠ 
και του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κυρία Διευθύντρια,
Σε επίσκεψή μας στο γραφείο σας στις 23 Ιουλίου

2013 μα ανακοινώσατε ότι έχετε την πρόθεση να χορη-
γήσετε συντάξεις με κοινωνικά κριτήρια και όχι όπως
γινόταν μέχρι σήμερα, με σειρά προτεραιότητας.

Κυρία Διευθύντρια,
Πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν βρίσκεστε ακόμη σε

πολιτικό γραφείο και να ενεργείτε με πολιτικά κριτήρια
στη διοίκηση ενός οργανισμού. Και η πρώτη σας φρον-
τίδα είναι να βρείτε προσωπικό που χρειάζεται να στε-
λεχωθεί το Ταμείο Συντάξεων για να λειτουργήσει σω-
στά.

Σήμερα καλείστε να διορθώσετε παραλείψεις και
αμέλειες των προκατόχων σας και όχι να εισάγετε νέα
ήθη και έθιμα. Το Σωματείο μας είναι κάθετα αντίθετο
σε τέτοιες ενέργειες και αν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο,
δηλαδή να χορηγήσετε συντάξεις εκτός σειράς προτε-
ραιότητας αλλά με κριτήρια ίσως και ρουσφετολογικά,
να είστε βέβαιη ότι θα σας καταγγείλουμε όπου πρέπει
και η όλη ενέργειά σας θα είναι αιτία πολέμου.

Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1790
Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2013

Προς
Την κα. Σακαρέλη Σοφία
Προϊσταμένη Δ/νσης του Υποκαταστήματος 
του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.-ΗΣΑΠ 
και του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κυρία Διευθύντρια,
Στη συνάντηση που είχε το Προεδρείο του Σωματεί-

ου μας στις 23 Ιουλίου 2013 μαζί σας, μας ενημερώσα-
τε ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχει τοποθετηθεί και
δεύτερη υπάλληλος στο τμήμα έκδοσης των συντάξε-
ων των ΗΣΑΠ. Δυστυχώς όμως αυτό ήταν μόνο στα λό-
για γιατί μέχρι σήμερα 6 Σεπτεμβρίου όχι μόνον δεν
υπάρχει δεύτερη υπάλληλος αλλά ούτε και έχουμε τη
δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνι-
κώς για να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει για το λόγο
αυτό προτού πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται
για να προστατέψουμε τους 250 συναδέλφους μας που
περιμένουν την οριστική σύνταξή τους από τον Φε-
βρουάριο του 2011 μέχρι σήμερα και επειδή τα περι-
θώρια έχουν στενέψει και η υπομονή μας έχει εξαντ-
ληθεί και προτού πράξουμε τα δέοντα, Ζητάμε άμεσα
συνάντηση μαζί σας. 

Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας

Με τον ασφαλιστικό νόμο 3655/2008 από 1η Αυ-
γούστου 2008 το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού
ΗΣΑΠ εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γιατί σύμφωνα με τη
διαβεβαίωση της τότε Υπουργού Εργασίας κας. Φά-
νης Πετραλιά, θα γινόταν το νοικοκύρεμα των ασφα-
λιστικών ταμείων και οι συντάξεις θα χορηγούνταν
στους δικαιούχους το πολύ σε τρεις μήνες. Δυστυ-
χώς όμως σήμερα, πέντε χρόνια μετά, διαλύθηκαν τα
πάντα. Μετέφεραν το ταμείο στους Αμπελόκηπους σε
έναν χώρο που δύσκολα το βρίσκει ο κάθε ηλικιω-
μένος. Το προσωπικό μειώθηκε στο ελάχιστο, έτσι οι
δύο υπάλληλοι που εξυπηρετούν ακόμη το Ταμείο
μας όσες φιλότιμες προσπάθειες και να καταβάλ-
λουν, δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τους συν-
ταξιούχους μας, με αποτέλεσμα οι οριστικές συντά-
ξεις να χορηγούνται με καθυστέρηση πάνω από 32
μήνες.

Όσες προσπάθειες και να καταβάλαμε, βρίσκαμε
μπροστά μας τοίχο από την αδιαφορία, την αδυναμία
και την αποφυγή των υπευθύνων να συνεργαστούν μα-
ζί μας για να βρεθεί κάποια λύση. Όμως η υπομονή
μας έχει εξαντληθεί προ πολλού και εάν ορισμένοι που
στρογγυλοκάθονται στις πολυθρόνες και το παίζουν
υπεύθυνοι-ανεύθυνοι νομίζουν ότι η καλή μας ως τώ-
ρα συμπεριφορά είναι αδυναμία, είναι γελασμένοι. Αρ-
χίζει η δράση και ο καθένας μας ας αναλάβει τις ευ-
θύνες που του αναλογούν. Τέρμα η κοροϊδία.

Η Διοίκηση

Από το κακό
στο χειρότερο

1η ΟΚΤΩΒΡΗ

Παγκόσμια Ημέρα για τα άτομα της τρίτης ηλικίας

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
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Μεγάλη κινητικότητα είχε η ηγεσία της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές

Για να μην συμβεί ποτέ πια τέτοια καταστροφή και τέτοιος όλεθρος, πρέπει κάθε χρόνο τέτοια μέρα
να γίνεται μια υπενθύμιση της καταστροφής που συντελέστηκε στη Χιροσίμα και μετά στο Ναγκασάκι,
με τη ρήψη της ατομικής βόμβας που πριν 68 χρόνια στη Χιροσίμα προκάλεσε τον άμεσο θάνατο 80.000
κατοίκων, την εξαφάνιση 14.000 ενώ άλλοι 75.000 κάτοικοι πέθαναν κτυπημένοι από τη ραδιενέργεια, η
οποία δρούσε ύπουλα γιατί δεν ήταν ορατή δια γυμνού οφθαλμού. Επίσης από τα 60.000 σπίτια της Χι-
ροσίμα γκρεμίστηκαν δηλαδή ολοκληρωτική καταστροφή. Δυστυχώς όμως και σήμερα οι λεγόμενες με-
γάλες δυνάμεις καθώς και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) δεν θέλουν να πάρουν τα μέτρα που
πρέπει για να αποτραπεί μια τέτοια ή και μεγαλύτερη καταστροφή στον πλανήτη. Το μόνο που κάνουν
είναι ποιος θα έχει το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο οπλοστάσιο και ποιος έχει τη μεγαλύτερη σφαίρα
επιρροής στα άλλα κράτη. Πρόσφατο παράδειγμα που έπρεπε να είχε αποφθεχθεί ήταν η χρήση χημι-
κών στην Συρία με ανυπολόγιστες μέχρι σήμερα καταστροφές. Ας αναλογιστούν οι μεγάλες δυνάμεις τις
καταστροφές θα φέρει σήμερα ένας πυρηνικός πόλεμος και να συνεργαστούν για το καλό της ανθρω-
πότητας προτού να είναι πολύ αργά.

Η Διοίκηση

Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945
Πυρηνικό ολοκαύτωμα

Στα νέα γραφεία της
η Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Ύστερα από 9 χρόνια φιλοξενίας σε γραφεία που της
είχε παραχωρήσει η Ομοσπονδία Συνταξιούχων της
Δ.Ε.Η στην 3η Σεπτεμβρίου 7, η Ανωτάτη Γενική Συνο-
μοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας εγκαταστάθηκε στα
νέα γραφεία της στην Βούλγαρη 1 και Πειραιώς, τα οποία
τα παραχώρησε η Γ.Σ.Ε.Ε. και στις 24 Σεπτεμβρίου έγι-
ναν τα επίσημα εγκαίνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εύχεται
ολόψυχα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας
δύναμη ψυχική και αντοχή για να αντέξουν και να αγω-
νιστούν για να απαλύνουν τον πόνο και τη δυστυχία των
συνταξιούχων της πατρίδας μας, που υποφέρουν εξ αι-
τίας των μνημονίων που ψήφισαν οι πολιτικοί μας.

Οργανωτική Επιτροπή 
Εκτάκτου Καταστατικού
Συνεδρίου

Συνάδελφε,
Κατά την υπ΄αριθμ.10/9.9.2013 συνεδρίαση

του Δ/Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αποφασίστηκε η σύστα-
ση Οργανωτικής Επιτροπής για το Έκτακτο Κα-
ταστατικό μας Συνέδριο.

Ως μέλη ορίστηκαν:
- Γεωργίου Δημήτρης, Συντονιστής
- Αποστολόπουλος Βασόλης, Μέλος 
- Κοντούλης Κώστας, Μέλος
- Καραγεωργόπουλος Νίκος, Μέλος 

Σε συνέχεια των υπ΄αριθμ. 490/5.2.13 –
565/30.8.2013 επιστολών μας παρακαλούμε και
πάλι για υποβολή τυχόν προτάσεων μέχρι και
την 8η Οκτωβρίου 2013.

Για την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ορισμός συνάντησης με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Κύριε Πρόεδρε,Η Ανωτάτη Γενική Συνομο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
έχει συνδεθεί με την δική σας παρουσία κατά
την Ιδρυτική της διακήρυξη πριν από 7 χρό-
νια.Έκτοτε, πολλά μεσολάβησαν και οι συνταξι-
ούχοι, ιδιαίτερα σήμερα, βιώνουν σημαντικά οι-
κονομικά και κοινωνικού χαρακτήρα προβλή-
ματα.

Σημειώστε κύριε Πρόεδρε, ότι οι συνταξιού-
χοι:
– Είναι ενεργοί πολίτες με σημαντική παρου-

σία και θετική συμβολή σε όλες σχεδόν τις
εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι.

– Είναι φορολογούμενοι πολίτες και βέβαια η
πιο συνεπέστερη, ίσως κοινωνική ομάδα μα-
ζί με τους μισθωτούς.

– Έχουν κοινωνική και ουσιαστική προσφορά
στηρίζοντας την οικογένεια, μετέχοντας σε
συλλόγους κ.λ.π.

– Είναι πολίτες καταναλωτές, με σημαντική δυ-
νατότητα και παρέμβαση ακόμα

– Είναι πολίτες ψηφοφόροι με "εσωτερική δύ-
ναμη", με κριτική διάθεση και κρίση επιλο-
γών.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρά ταύτα οι συνταξιούχοι δεν αναγνωρί-

ζονται από την Πολιτεία ως Ισότιμος Κοινωνικός
Εταίρος και, βέβαια, δεν συμμετέχουν, ως θα
έπρεπε, στα κέντρα λήψης απόφασης για θέ-
ματα που, άμεσα ή έμμεσα, τους αφορούν.

Ζητούμε συνάντηση μαζί Σας προκειμένου
να θέσουμε υπόψη Σας και σωρεία, άλλων, ση-
μαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι συνταξιούχοι σε μια προσπάθεια, στο
μέτρο του δυνατού και του εφικτού, να έχουμε
την στήριξή Σας.

Ευελπιστούμε για την αποδοχή του αιτήμα-
τός μας.

Με διακεκριμένη τιμή
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικ.Κ.Μουλίνος Πέτρος Βογιατζής 

Συνάντηση Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με
τον Διοικητή του ΕΤΕΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17/9/2013 συ-
νάντηση αντιπροσωπείας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με επι-
κεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Νικ. Μουλίνο, με
τον Διοικητή του ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικου-
ρικής Ασφάλισης) κ. Αναστάσιο Παπανικολάου.

Ο Διοικητής του ΕΤΕΑ ενημέρωσε την αντι-
πρσοωπεια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για θέματα αρμοδιό-
τητας του Ταμείου, καθώς και για την πολιτική
που θα ασκηθεί προκειμένου να βελτιωθούν οι
παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Το Γραφείο Τύπου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤHN ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αποφάσισε τα Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο να γίνει στις 30
Οκτωβρίου και προς τούτο ορίστηκε οργανωτική επιτροπή με

συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου μας, Δημήτρη Γεωρ-
γίου.

Την Τρίτη 17 Σεπτέμβρη έγινε συνάντηση-σύσκεψη με τους προ-
έδρους των ομοσπονδιών και των σωματείων, όπου συζητήθηκαν
όλα τα τρέχοντα θέματα καθώς και ανταλλαγή απόψεων για την όσο
το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της Συνομοσπονδίας.

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε όπου έλαβε διάφορες αποφάσεις.

Στις 17 Σεπτέμβρη αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με επικεφαλής
τον Πρόεδρο της, είχε συνάντηση με το Διοικητή του ΕΤΕΑ (Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) κ. Αναστάσιο Παπανικολάου όπου
ενημερώθηκε για τα θέματα που μας απασχολούν.

Στις 17 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Νίκο Μουλίνο με τον Πρόεδρο
του ΤΑΥΤΕΚΩ

κ. Νικόλαο Δομένικο. Ο Πρόεδρος του ΤΑΥΤΕΚΩ επιφυλάχθη-
κε να απαντήσει εν ευθέτω χρόνω.

Στις 19 Σεπτέμβρη η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με ψήφισμά της καταδικάζει τη

δολοφονία του συμπολίτη μας Παύλου Φύσσα, από μέλος εγκλη-
ματικής οργάνωσης.

Στις 24 Σεπτέμβρη αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο της κ. Νίκο Μουλίνο πραγματοποίησε συνάντηση
με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτριο Κοντό όπου τον ενημέρω-
σε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και
ειδικά οι συνταξιούχοι από την έλλειψη της υγειονομικής περίθαλ-
ψης.

Επίσης έχει ζητήσει συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομ-
μάτων καθώς και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να τους εκ-
θέσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι συν-
ταξιούχοι και να ζητήσει τη συμπαράστασή τους και τη βοήθειά
τους.

Αυτά είναι ένα μέρος από τις ενέργειες και τις κινήσεις της Δι-
οίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Στις 16 Οκτωβρίου η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδας
πραγματοποιεί ανοιχτή Συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος
στις 17:30 το απόγευμα. Από αυτήν τη Συγκέντρωση δεν πρέπει
να λείψει κανένας συνταξιούχος της πατρίδας μας.

Η καθημερινή αλλεπάλληλη λαίλαπα που υφίστανται οι συνταξιούχοι και τα εισοδήματά τους δεν έχει προ-
ηγούμενο! Η εξαθλίωση μας, η φτώχεια, η ανεργία, η φτωχοποίηση, η λιτότητα, οι φοροεπιδρομές συνθέτουν μια
θλιβερή εικόνα ενός λαού που θα έπρεπε και που έπρεπε να έχει καλύτερη τύχη.  

Η επιβολή των μνημονιακών πολιτικών μας οδήγησε σε απώλεια στοιχειωδών Δημοκρατικών και Κοινωνικών
μας δικαιωμάτων και θεσμών που έχουν καταπατηθεί βάναυσα από τις μνημονιακές Κυβερνήσεις.

Συνταξιούχοι αλλά και εργαζόμενοι καθώς και οι άνεργοι συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανατροπή των κατα-
στροφικών επιταγών των μνημονίων, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και για να αλλάξουν ριζικά οι πο-
λιτικές στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. 

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) καλεί όλους τους Συνταξιούχους, τους Ερ-
γαζόμενους και τους ανέργους της χώρας μας στην μεγάλη Συγκέντρωση που διοργανώνει στην Πλ. Κλαθμώνος,
την Τετάρτη 16/10/2013 στις 17.30.
ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΛΑΘΜΩΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10/2013 ΩΡΑ 17.30Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η



Στις 9 Νοεμβρίου 2013 κλείνουν 80 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε το Σω-
ματείο Συνταξιούχων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους.

Όπως είχα γράψει και στο υπ’ αριθ. 107 φύλλο της εφημερίδας μας (Φε-
βρουάριος-Μάρτιος 2013) κατά την ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχείου της
Ένωσις Προσωπικού ΕΗΣ (1920-1967) βρήκα ξεχασμένο μέσα σε ένα φά-
κελο το καταστατικό της “Ένωσις Συνταξιούχων Ηλεκτρικών Σιδηροδρό-
μων” το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 8861/9 Νοεμβρίου 1933 από-
φαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αντίγραφο του καταστατικού το κοινοποίησα με το υπ’ αριθμ. 532/25-2-
2013 έγγραφο του Μουσείου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για
τις όποιες δικές του ενέργειες.

Πρότασή μου ήταν και είναι να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες,
έτσι ώστε στο λογότυπο του Σωματείου να αναφέρεται ως έτος ίδρυσής το
1933 και όχι το χουντικό έτος 1971.

Ελπίζω ότι ο δικηγόρος που του έχουν αναθέσει να εξετάσει το όλο θέ-
μα χωρίς άλλες καθυστερήσεις, θα δώσει άμεσα απάντηση έτσι ώστε στις
9 Νοεμβρίου με την ευκαιρία της επετείου για τα 80 χρόνια από την ίδρυ-
ση του Σωματείου να έχουν αλλάξει στα διάφορα έγγραφα του Σωματείου
το χουντικό λογότυπο που αναφέρει ως Αρχική Εγκριτική Απόφαση Ίδρυ-
σης του Σωματείου την 961/1971 και στη θέση της να αναγραφεί η πραγ-
ματική και ιστορική ημερομηνία που είναι:

(Εγκριτική Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών 8861/9/11-1933)
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ Του Μανώλη Φωτόπουλου
προέδρου του Μουσείου

• Γεωργία Βενέρη: 100 Ευρώ στη μνήμη του συζύ-
γου της και από τα ιδρυτικά μέλη του Μουσείου
αξέχαστου συναδέλφου και φίλου Στράτου Βενέρη

• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος: (Εργαζόμενος) 15 €
• Χόνδρος Παναγιώτης: (Εργαζόμενος) 20 €
• Χατζηϊωαννίδης Χρήστος: 50 €

Δωρεές για το Μουσείο

Κι άλλες δωρεέςΚι άλλες δωρεές
• Μπουρίτης Αντώνης: (Συνταξιούχος) Μια

υπηρεσιακή χλαίνη.
• Παναγόπουλος Μιχάλης: (Συνταξιούχος) Δύο

φόρμες εργασίας με το λογότυπο ΗΣΑΠ, δύο
ψάθινα καπέλα, ένα πουκάμισο και ένα γιλέκο
φωσφορούχο με το λογότυπο ΗΣΑΠ.

• Χαριτόπουλος Χαράλαμπος: (Συνταξιούχος)
Πέντε DVD με θέμα μεταφορικά μέσα,
σιδηρόδρομοι, αυτοκίνητα.

• Εργάτες Γραμμής: Ένα παλαιό φορητό
φαρμακείο.

• Μαρκούσης Κώστας: (Συνταξιούχος) Μια
πλαφονιέρα και μια χειρολαβή από τα Ξύλινα
οχήματα Σιδηροδρόμου, ένα φακό, ένα
εγχειρίδιο των συρμών Ανατολικής Γερμανίας
και τρεις γαλατιέρες με χαραγμένο το σήμα (Ζ.Φ)
Ζαχαροπλαστεία Φαλήρου που βρισκόντουσαν
στο Ξενοδοχείο της Εταιρίας στο Φάληρο και το
οποίο κατεδαφίστηκε το 1969 από τη χούντα.

• Κανελλόπουλος Γιάννης: Γραμματέας Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ. Μια στρόφιγγα πέδης από
τα ξύλινα οχήματα σιδηροδρόμου.

80 χρόνια από την ίδρυση 
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠΤι παραλάβαμε:

1ον: Από τη Διεύθυνση Έλξεως και Αποκλεισμού
α) Ένα (1) φάκελο με στοιχείο Γραμμής και οχημάτων Σι-

δηροδρόμου.
β) Ένα (1) φάκελο με διάφορα στοιχεία παλαιών οχημάτων

σιδηροδρόμου ξύλινα και μεταλλικά.
Η παράδοση έγινε από τον Διευθυντή Έλξεως κ. Γεώργιο

Σκούρα και η παραλαβή από τον Πρόεδρο του Μουσείου κ.
Μανώλη Φωτόπουλο.

2ον: Από τη Διεύθυνση Πληροφορικής ΣΤΑ.ΣΥ (ΗΣΑΠ)
Ενός φορητού υπολογιστή για τις ανάγκες του Μουσείου.

Η παράδοση έγινε από τον κ. Στέλιο Φούγια κατόπιν εντολής
του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Νι-
κόλαου Παπαθανάση και η παραλαβή έγινε από την Γραμμα-
τέα Οικονομικού του Μουσείου κα. Φωτεινή Κουλοβασιλο-
πούλου.

3ον: Από τη Διεύθυνση Γραμμής και Έργων ΣΤΑ.ΣΥ (ΗΣΑΠ)
1. Διάφορα Σχέδια Σηράγγων & Γραμμής 1927/1928
2. Έγγραφα Γεν. Διευθύνσεως από 29-9-36 έως 31-10-39
3. Αποκόμματα Εφημερίδων
4. Σχέδια Νέας Σήραγγας Ομόνοια-Βικτώρια-Αττική
5. Κουτί με αριθμό 14Β το οποίο περιέχει ατέλειες του έτους

1928
6. Κουτί με αριθμό 34 το οποίο περιέχει Αποκόμματα εφη-

μερίδων-τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων του 1972
7. Κουτί με αριθμό 40 το οποίο περιέχει έγγραφα σχετικώς

με υπερωρίες-σχέδιο κανονισμού – αυξήσεις προσωπι-
κού και εφημερίδες της κυβερνήσεως του χρονικού δια-
στήματος 1970-1982

8. Κουτί με αριθμό 35Α το οποίο περιέχει έγγραφα από την
κατασκευή της σήραγγας-εταιρείας παραγωγής του 1929

9. Κουτί με αριθμό 67 το οποίο περιέχει διάφορα σχέδια του
1926

10. Κουτί με αριθμό 86 το οποίο περιέχει διάφορα σχέδια
σταθμών του 1926

11. Κουτί με αριθμό 88 το οποίο περιέχει διάφορα σχέδια του
χρονικού διαστήματος 1926-1930

12. Κουτί με αριθμό 98 το οποίο περιέχει Διακηρύξεις του
χρονικού διαστήματος 1977-1980, Ο.Α.Π. εργασίες κατα-
σκευής αγωγού οδού Θεσσαλονίκης 1979, έγγραφα α. Με-
λέτη-εγκατάσταση δικτύων διανομής και β. Πεζογέφυρες
έτους 1978, διάφορα έγγραφα του 1980.

Η παράδοση έγινε από τη Διευθύντρια Γραμμής και Έργων
ΣΤΑ.ΣΥ (ΗΣΑΠ) κα. Ιουλία Καμπάνη και η παραλαβή από τον
Πρόεδρο του Μουσείου κ. Μανώλη Φωτόπουλο για να το εντά-
ξει στα αρχειακό υλικό του Μουσείου των Ηλεκτρικών Σιδηρο-
δρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

4ον: Από τις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ – ΗΣΑΠ)
Ένα περίτεχνο ξύλινο γραφείο, από τα γραφεία της Εται-

ρίας στο Μέγαρο Αθηνάς 67 με αριθμό αρχικής απογραφής
923.

Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενες εκδόσεις του
Ηλεκτρικού, η αρχική απογραφή όλων των επίπλων και μη-
χανημάτων είχε γίνει τη δεκαετία του 1920.

Η παράδοση έγινε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Νικόλαο
Παπαθανάση και η παραλαβή από τον Πρόεδρο του Μουσεί-
ου κ. Μανώλη Φωτόπουλο, για να το εντάξει στο υλικό του
Μουσείου. 

Παράδοση – Παραλαβή

Ιστορικού υλικού των

Ηλεκτρικών Σιδηρο-

δρόμων στο Μουσείο

Εάν βρεθούν συνάδελφοι και επιτρέψουν ή
προτρέψουν να εισβάλλουν και να εκκολαπτούν
στο Σωματείο μας οι “ακρίδες” των κομματικών
παρατάξεων και συνιστωσών, τότε χαιρετίσμα-
τα που λέει και ο Τσίπρας για τις δικές του συνι-
στώσες, σε χρόνο ρεκόρ θα διαλύσουν ό,τι με
αγώνες και θυσίες δημιουργήθηκαν από το 1994
έως και σήμερα, δεν πρόκειται να αφήσουν τί-
ποτα όρθιο.

Πάρα πολλοί που θα διαβάσετε αυτό το κεί-
μενο θα αναρωτηθείτε και θα πείτε, μα καλά τι
τον έπιασε τώρα τον Φωτόπουλο και κάνει αυτές
τις επισημάνσεις, αφού οι εκλογές στο Σωματείο
θα γίνουν το 2015 και μάλιστα με ενιαίο ψηφο-
δέλτιο γιατί αυτό προβλέπει το Καταστατικό.

Όταν κάποιος γνωρίζει πρόσωπα, τις φιλοδο-
ξίες και τις επιδιώξεις τους, δεν είναι και πάρα
πολύ δύσκολο να διαπιστώσει το που θα προ-
σπαθήσουν να οδηγήσουν το Σωματείο και ιδι-
αίτερα το δικό μας το οποίο δεν είναι μόνο δυ-

ναμικό και καταξιωμένο αλλά έχει 2.000 μέλη
και μια αξιόλογη εφημερίδα η οποία διαβάζεται
από 10.000 και πλέον άτομα, δηλαδή για τις
κομματικές παρατάξεις είναι μαγαζί γωνία.

Γι’ αυτό και θα επιδιώξουν να το ελέγξουν.
Το θέμα είναι εάν θα το μπορέσουν, γιατί εάν

το τολμήσουν τότε θα βρεθούν μπροστά σε πά-
ρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις.

Τώρα σε ό,τι αφορά το Μουσείο εκεί γνωρί-
ζουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, γι’
αυτό και δεν το έχουν πλησιάσει μέχρι σήμερα.

Άλλωστε το Μουσείο έχει 24 πόρτες και το ζη-
τούμενο δεν είναι το πώς θα μπεις!!! Αλλά το πώς
και από πού θα βγεις!!!

Για το Μουσείο σε επόμενες εκδόσεις του
“Ηλεκτρικού” θα γράψω περισσότερα για να
σας θυμίσω το ποιοι μας συμπαραστάθηκαν και
ποιοι μας πολέμησαν όταν ζητήσαμε να μας
δώσουν το παλαιό Ταχυδρομείο και όταν ζητή-
σαμε να επεκταθεί το Μουσείο.

Τα τηλέφωνα 

και η ηλεκτρονική

διεύθυνση μας
Για όσους θέλουν να επικοινωνούν με το

Μουσείο, τους ενημερώνουμε ότι μπορούν:
α) Στα τηλέφωνα: 214 41.41.552 –

210.4129.503
β) Στο FAX: 210-4121-687
γ) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@museum-synt-isap.gr
δ) Και τέλος μπορείτε να μας στέλνετε

επιστολές με τις όποιες παρατηρήσεις ή
προτάσεις σας στην παρακάτω διεύ-
θυνση:

Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ

Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Πλατεία Λουδοβίκου 1- Σταθμός Πειραιά

Τ.Κ. 185-31

Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι:
Επαναλειτουργεί το πωλητήριο στην είσο-

δο του Μουσείου όπου μπορείτε να προμη-
θευτείτε σε προσιτές τιμές, βιβλία με την
ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και διάφορα
άλλα αναμνηστικά από τον Ατμήλατο, τα ξύ-
λινα και μεταλλικά οχήματα του Σιδηροδρό-
μου, τις Ηλεκτράμαξες, τα Τραμ Παραλίας,
Περάματος και από τα Πράσινα Λεωφορεία.

Έργα τέχνης που με πολλή αγάπη και με-
ράκι έχει κατασκευάσει ο κ. Παναγιώτης
Χαραλαμπόπουλος υιός του συναδέλφου
Κίμωνα Χαραλαμπόπουλου.

Τα όποια έσοδα από τις πωλήσεις βιβλίων,
αναμνηστικών και δωρεές, θα διατεθούν για
τη ψηφιοποίηση του ιστορικού έντυπου υλι-
κού, σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες κ.α.

Η Διοίκηση

Ένα ακόμη έργο στους χώρους του Μουσείου ολοκληρώθηκε, πρόκειται για το
Μνημείο των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και είναι αφιερωμένο στους αγώ-
νες που έκαναν οι εργαζόμενοι στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο κατά τον πόλεμο
Ελλάδας – Ιταλίας – Γερμανίας τα έτη 1940-1945.

Μια μικρή αναγνώριση στους σκληρούς και ενωμένους αγώνες των παλαιότε-
ρων συναδέλφων μας για την ελευθερία της Πατρίδας μας που δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ποτέ και που θα πρέπει κάθε μέρα οι αγώνες τους αυτοί να γίνονται φω-
τεινό παράδειγμα για εμάς τους νεώτερους.

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου θα γίνουν από τους παλαίμαχους συνδικαλι-
στές Γιάννη Παπαδημητρίου και Πέτρο Ψαρόγιαννη.

Η ημερομηνία θα προσδιορισθεί ύστερα από συνεννόηση με τη Διοίκηση του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και τη Διοίκηση της Εταιρίας και θα γίνει έγκαι-
ρα γνωστή για να είμαστε όλες και όλοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι στις Στα-
θερές Συγκοινωνίες, ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ, παρόντες.

Η Διοίκηση του Μουσείου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του
Μνημείου για τους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης

Χαιρετίσματα…

Σε επόμενη έκδοση του «Ηλεκτρικού» θα γράψω το γιατί κλαίει η αγαπημένη του Ελληνικού Λαού Μέρκελ.


