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H σύνταξη δεν είναι
παροχή ελεηµοσύνης
αλλά δίκαιη αναγνώ-
ριση σκληρής δουλειάς
µιας ολόκληρης ζωής

Του δημοσιογράφου
Νίκου Ελ. Θεοδωράκη

Στα χρόνια που συνεργάζομαι με
το Σωματείο, έχω

παρακολουθήσει πολλές Γενικές
Συνελεύσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι
έχω μια σημαντική εμπειρία από
μεγάλες πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις, μου δίνει ένα μέτρο
σύγκρισης…

Τα τελευταία χρόνια και τα
συνδικάτα έχουν υποστεί μια

κριτική σκληρή από τα μέλη που
εκπροσωπούν, χωρίς να είναι πάντα
άδικη. Η κριτική αυτή είναι
ιδιαίτερα σοβαρή, στα όρια της
αμφισβήτησης. Στην
πραγματικότητα θεωρούν ότι δεν
είναι σε θέση να υπερασπιστούν
στους μνημονιακούς καιρούς που
βιώνουμε τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους.

Αυτή η αποχή δυσκολεύει ακόμα
περισσότερο τα πράγματα…

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει στην
περίπτωση του Σωματείου μας. Η
ζωντάνια που καθημερινά
παρουσιάζει στα γραφεία του, στον
κεντρικό σταθμό του ΗΣΑΠ, είναι
ίδια και στη Γενική Συνέλευση.

Αν και η μέρα της
προγραμματισμένης Συνέλευσης

«έπεσε» πάνω στην 24ωρη απεργία
της ΓΣΕΕ και επηρέασε κατά κάποιο
τρόπο την προσέλευση εντούτοις η
ζωντάνια και συμμετοχή ήταν κι
αυτή τη φορά αξιόλογη.

Και το πιο σημαντικό είναι ότι
ακριβώς όσοι συμμετείχαν ήταν

εκεί γνωρίζοντας το λόγο και
προετοιμασμένοι κατάφεραν η
συζήτηση και ο προβληματισμός
ήταν σε θετική κατεύθυνση, γεγονός
που βοηθάει ιδιαίτερα τον κλάδο.

Επιπλέον το γεγονός ότι το
Σωματείο δίνει μια συνέχεια στη

μεγάλη προβολή του θέματος στην
εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια
σας δείχνει αν μη τι άλλο πόσο
σέβεται τα μέλη του.

Το Σωματείο μας έχει επιλέξει ένα
καλό δρόμο ρίχνοντας φως στη

δράση του με όλα τα μέσα που
διαθέτει. Και η εφημερίδα αυτή
ήταν και είναι από τα ισχυρά όπλα
της.

Σ
ε μια πολύ δύσκολη εποχή για το συνδικαλι-
στικό κίνημα της πατρίδας μας. το οποίο περ-
νά μία κρίση η οποία είναι κρίση θεσμών, α-

ξιών, ιδανικών και προσανατολισμού. Το Σωμα-
τείο μας πραγματοποίησε στις 9 Απριλίου την ε-
τήσια καταστατική του Γενική Συνέλευση στην ο-
ποία ομόφωνα οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισ-
σες οι οποίοι παρευρέθηκαν στο Ξενοδοχείο «ΤΙ-
ΤΑΝΙΑ» έστειλαν μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση
και προς κάθε αρμόδιο ότι αυτή η κατάσταση δεν
μπορεί να συνεχιστεί άλλο και απαιτούν:

1ον: Την άμεση κατάργηση των νόμων
3845/2010, 3863/2010, 3865/2010, 3896/2011,
3996/2011, 4019/2011, 4024/2011, 4051/2012,
4046/2012, 4051/2012 και 4093/2012.
2ον: Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστου-
γέννων, Πάσχα, επιδόματος Αδείας, την κατάρ-
γηση της επιβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης και το ύψος των συντάξεών μας να επα-
νέλθει στο επίπεδο που ήταν το 2009.
3ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατι-
μήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
4ον: Τη μείωση της φορολογίας.
5ον: Τη μείωση στις τιμές των φαρμάκων.
6ον: Την κατάργηση της συμμετοχής των συντα-
ξιούχων στα διαγνωστικά κέντρα.
7ον: Την αναβάθμιση της ιατρικής και νοσοκο-
μειακής περίθαλψης για να εξυπηρετούνται άμε-
σα οι ασφαλισμένοι των ταμείων υγείας και κύ-
ρια οι συνταξιούχοι, οι οποίοι και μεγάλης ηλι-
κίας είναι αλλά και με σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας και να μην ταλαιπωρούνται και να πληρώνουν
αυτοί και μόνο αυτοί την ασυνέπεια του κράτους
προς τους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, φαρ-
μακοποιούς και νοσοκομεία.
8ον: Για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και ι-
σονομία αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύου-
με, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι, τα διατάγματα
και οι αποφάσεις με τα οποία έχουν θεσπιστεί
προνόμια για τους λίγους και εκλεκτούς, γιατί εί-
ναι πρόκληση όταν ψηφίζονται οι νόμοι με τους
οποίους ζητούν θυσίες από τους συνταξιούχους

και τους εργαζόμενους να αποτελούν εξαίρεση
για ορισμένες ομάδες πολιτών.
9ον: Να μειωθούν οι βουλευτικές έδρες από 300
σε 200 όπως προβλέπει και το Σύνταγμα και αυ-
τό θα είναι μία έμπρακτη προσφορά προς την πα-
τρίδα.
10ον: Την άμεση συνάντηση με του Υπουργό Ερ-
γασίας προκειμένου να του εκθέσουμε τα προ-
βλήματα που απασχολούν τις 2000 οικογένειες
των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.
11ον: Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας στο ύ-
ψος που χορηγούσε το Τα-
μείο πριν την ένταξή
μας στο ΙΚΑ.
12ον: Την άμεση έκ-
δοση των οριστικών
συντάξεων οι οποίες
σήμερα εκδίδονται με
καθυστέρηση πάνω
από τρία χρόνια και ό-
χι σε τρεις μήνες
σύμφωνα με τις δη-
λώσεις στα Μαζικά
Μέσα Επικοινωνίας
που είχε κάνει ο Διοι-
κητής του ΙΚΑ.
13ον: Ο υπολογισμός
των συντάξεων λόγω

θανάτου στις χήρες να γίνεται στο 70% επί της σύ-
νταξης που ελάμβανε ο αποβιώσας σύζυγος ό-
πως ακριβώς γίνεται και στο ΙΚΑ και όχι στο 60%
που γίνεται σήμερα από το ταμείο μας.
14ον: Να δοθεί έστω και τώρα στους ελάχιστους
που βρίσκονται ακόμη εν ζωή αγωνιστές της Ε-
θνικής Αντίστασης το επίδομα Εθνικής Αντίστα-
σης.
15ον: Την αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έτσι όπως έ-
χει ζητηθεί από το Δ.Σ. του Μουσείου

Εμπειρία
Ζωής είναι
η Γενική
Συνέλευση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

Στις σελίδες 8-12 διαβάστε τις αποµαγνητοφωνηµένες

οµιλίες όλων των οµιλητών, τη λογοδοσία, την ταµεια-

κή διαχείριση του Σωµατείου και των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων, το ψήφισµα και την έκθεση την Ελεγκτικής

Επιτροπής. Είναι για δική σας ενηµέρωση και κρίση για

την δράση και τη λειτουργία του Σωµατείου µας.

Στην εφηµερίδα µας o «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», έχουµε σαν

αρχή να καταγράφουµε και να δηµοσιεύουµε όλες τις

σκέψεις και απόψεις χωρίς εµπάθεια και χωρίς καµία

εξάρτηση, παραθέτουµε µόνο γεγονότα.

Καλό καλοκαίρι
Άρχισαν ήδη οι ζέστες και είναι καιρός πλέον να προγραμ-

ματίσουμε τα σχέδιά μας για τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις, να
ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας και με τα αγαπημένα μας πρόσωπα να
αποδράσουμε για το βουνό ή τη θάλασσα, δεν έχει σημασία πάντως
μακριά από τα αστικά κέντρα για να γλυτώσουμε από την αφόρητη

ζέστη και από την πλύση εγκεφάλου που μας γίνεται από τα μαζικά
μέσα επικοινωνίας και να απολαύσουμε τις δροσερές μέρες και νύχτες
του καλοκαιριού στην ύπαιθρο. Μην ξεχάσετε όμως το δρόμο της επι-
στροφής, με τις πρώτες φθινοπωρινές ψιχάλες αρχές Σεπτεμβρίου πε-
ριμένουμε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία του Σωματείου μας για να

ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις και να προγραμματίσουμε τη
δράση μας. Δροσερό και ανέμελο καλοκαίρι για όλους μας.

Όλες τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις που έγιναν στη Γενική Συνέλευση
του Σωματείου μας, στις 9 Απρίλη στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»



• Γεωργιάδης Ιωάννης 40 Ευρώ
• Σταυρόπουλος

Παναγιώτης 30 Ευρώ
• Λιώσης Γεώργιος 50 Ευρώ
• ∆ούµπας Ιωάννης 50 Ευρώ
• Σµαήλος Ηλίας 30 Ευρώ
• Αναγνωστόπουλος Νίκος 50 Ευρώ
• Θεοπούλου Ασηµίνα 150 Ευρώ
• Λεονταρίτης Ηλίας 50 Ευρώ
• Αργύρης Βασίλειος 50 Ευρώ
• Μανίκας Χρήστος 25 Ευρώ
• Ζευγώλης Ιωάννης 50 Ευρώ

• Κουνάδης Φωτεινός 50 Ευρώ
• Στασινοπούλου Καλλιόπή 30 Ευρώ
• Σολοµήτρος Νικόλαος 30 Ευρώ
• Καραϊσκάκης Χαράλαµπος 50 Ευρώ

• Θεοδωρόπουλος Ανδρέας 20 Ευρώ
• Παπασταµατάκης Κων/νος 20 Ευρώ
• Μάτσας Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• ∆άρρας Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Θεοχάρης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Ιωάννης 20 Ευρώ
• Κουντουριώτης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Μιχαλοπούλου Ελισσάβετ 10 Ευρώ
• Ροϊνιώτης Νίκος 20 Ευρώ
• Κώης Κλέαρχος 20 Ευρώ
• Τσαµήτας Ευάγγελος 100 Ευρώ
• Ζήκου Γεωργία 20 Ευρώ
• Απέργης Αλέξανδρος 20 Ευρώ
• Ασηµακόπουλος Ιωάννης 15 Ευρώ
• ∆ιαµαντής Κωνσταντίνος 20 Ευρώ

• Κωνσταντινίδης Νίκος 20 Ευρώ
• Κράκαρη Ζωή 20 Ευρώ
• Ρούσσος Ανδρέας 20 Ευρώ
• Πλουµίδης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Κανελλόπουλος Μιχάλης 20 Ευρώ
• Μάργαρης ∆ηµήτριος 20 Ευρώ
• Σιδέρη Φωτεινή 10 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Ιωάννης 20 Ευρώ
• Στασινοπούλου Άννα 15 Ευρώ
• ∆ιονυσοπούλου Έλλη 10 Ευρώ
• Μερτζάνης ∆ηµήτριος 20 Ευρώ
• Σκαρλάτος Νικόλαος

(εργαζόµενος) 20 Ευρώ
• Σπηλιωτοπούλου

Παρασκευή 30 Ευρώ
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ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούµενη Εφηµερίδα µας

µέχρι σήµερα 8 συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες έφυγαν για πάντα από κοντά µας,
υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη µοίρα:
ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:

Νυκτοφύλακας ετών 62
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ:

Προϊστάµενος Αµαξοστοιχίας ετών 84
ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 80
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 87
ΣΑΡΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ:

Αρχιτεχνίτης Α΄ ετών 77
ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 90
ΠΟΡΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ:

Χήρα Θεµιστοκλή ετών 95
ΚΑΚΛΟΥ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ:

Αρχιεργάτης Γραµµής ετών 81
Στους συγγενείς τους εκφράζουµε τα

ειλικρινή µας συλλυπητήρια.
Η ∆ιοίκηση
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Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούµενη έκδοση της
Εφηµερίδας µας µέχρι σήµερα 5 συ-
νάδελφοι αποχώρησαν από την ερ-
γασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν
από το Ταµείο Συντάξεων Προσωπι-
κού ΗΣΑΠ:
• Αργύρης Βασίλειος:

Τεχνίτης Α’
• Τσορβάς Στέργιος:

Προϊστάµενος Αµαξοστοιχίας
• Μάργαρης ∆ηµήτριος:

Αρχιτεχνίτης Α’
• Κουνάδης Φωτεινός:

Σταθµάρχης Πράσινων Λεωφο-
ρείων

• Καραϊσκάκης Χαράλαµπος: Ερ-
γοδηγός Γραµµής

Καλωσορίζουµε τους νέους συναδέλ-
φους στη µεγάλη οικογένεια των συ-
νταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους
ευχόµαστε µε υγεία να χαρούν τη σύ-
νταξή τους.

Η ∆ιοίκηση

∆ωρεές για το Σωµατείο και∆ωρεές για το Σωµατείο και
την Εφηµερίδατην Εφηµερίδα

∆ωρεές για το Σωµατείο∆ωρεές για το Σωµατείο

∆ωρεές∆ωρεές
για την Εφηµερίδαγια την Εφηµερίδα

• Βαρβαρέσσος

Πολυχρόνης 20 Ευρώ

Αντί ΣτεφάνουΑντί Στεφάνου

Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωµατείου µας, καταθέσαµε τα παρα-
κάτω σε διάφορα Ιδρύµατα αντί στεφάνου,
στη µνήµη των συναδέλφων µας που έφυ-
γαν για πάντα από κοντά µας:
• Στη µνήµη του Αντώνη Αναγνωστό-
πουλου και ύστερα από επιθυµία της συ-
ζύγου του Ελένης Αναγνωστοπούλου, το
ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το δια-
θέσαµε στο Γυµνάσιο Σµίνθης για τις ανά-
γκες των µαθητών και µαθητριών του.
• Στη µνήµη της Πόπης Τσαµήτα και
ύστερα από επιθυµία του συζύγου της Βαγ-
γέλη Τσαµήτα, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαµε υπέρ των σκο-
πών του Συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παι-
διού».
• Στη µνήµη του Ευσταθίου Κυριάκη και
ύστερα από επιθυµία της συζύγου του Χρι-
στίνας Κυριάκη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαµε υπέρ των σκο-
πών του Συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παι-
διού».
• Στη µνήµη Ευάγγελου Γιαννάκη και
ύστερα από επιθυµία του υιού Κωνσταντί-
νου Γιαννάκη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαµε στο Γυµνάσιο
Σµίνθης για τις ανάγκες των µαθητών και
µαθητριών του.
• Στη µνήµη του Παναγιώτη Θεόπουλου
και ύστερα από επιθυµία της συζύγου του
Ασηµίνας Θεοπούλου, το ποσό των 90
Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαµε υπέρ
των σκοπών του Συλλόγου «Η Κιβωτός
του Κόσµου».
• Στη µνήµη του Γεωργίου Νίκα και
ύστερα από επιθυµία του υιού του Κυριά-
κου Νίκα, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στε-
φάνου, το διαθέσαµε υπέρ των σκοπών
του Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος.

∆ωρεές εις Μνήµην∆ωρεές εις Μνήµην
• Ο συνάδελφος Παναγιώτης ∆άρρας κατέθε-

σε στη µνήµη του συναδέλφου του και συνα-
δέλφου µας ∆ιονύση Κολοκοτσά, το ποσό των
40 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωµατείου.

• Ο συνάδελφος Βαγγέλης Τσαµήτας κατέθεσε
στη µνήµη της συζύγου του Πόπης Τσαµήτα,
το ποσό των 100 Ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωµατείου.

• Ο συνάδελφος Νίκος Κωνσταντινίδης κατέθε-
σε στη µνήµη των συναδέλφων του, το ποσό
των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωµατείου.

• Η κα. Ασηµίνα Θεοπούλου κατέθεσε στη µνή-
µη του συζύγου της και συναδέλφου µας Πα-
ναγιώτη Θεόπουλου, το ποσό των 150 Ευρώ
για το Σωµατείο και την εφηµερίδα.

• Η κα. Καλλιόπη Στασινοπούλου κατέθεσε στη
µνήµη του συζύγου της και συναδέλφου µας
Γιάννη Στασινόπουλου, το ποσό των 30 Ευρώ
για το Σωµατείο και την εφηµερίδα.

Στη μνήμη του
Πέτρου Κυριακόπουλου

ΟΠέτρος Κυριακόπουλος γεννή-
θηκε στην Αμαλιάδα το 1930

και εκεί τελείωσε το Γυμνάσιο. Το
1957 το τελευταίο δεκαήμερο του
Απριλίου διορίστηκε στους Ηλε-
κτρικούς Σιδηροδρόμους ως ει-
σπράκτορας στα Τραμ της Παρα-
λίας Περάματος. Το 1968 τον Φε-
βρουάριο απολύθηκε από την υπη-
ρεσία με τη συντακτική πράξη επί
χούντας το 1967 μαζί με άλλους 31
συναδέλφους του. Η απόλυσή του
οφειλόταν στις πολιτικές του πε-
ποιθήσεις και τους εργατικούς του
αγώνες, όπου ήταν πάντα παρόν.
Υπήρξε εκλεκτός συνάδελφος, α-

γαπητό και δεν πέρασε απαρατή-
ρητος από αυτή τη ζωή.

Ήταν παντρεμένος με τη Σταυ-
ρούλα και είχαν αποκτήσει ένα γιο
τον Παναγιώτη και δύο εγγόνια,
τον Πέτρο και τον Γιώργο. Η σύζυ-
γός του πέθανε στις 19 Νοεμβρίου
του 2013. Ο Πέτρος πέθανε λίγους
μήνες αργότερα 16 Μαρτίου του
2014 στην ιδιαίτερα πατρίδα του
την Αμαλιάδα όπου κατοικούσε μό-
νιμα τα τελευταία χρόνια.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του και
ελαφρύ το χώμα της γης που τον έ-
χει σκεπάσει.

Σταύρος Πανούτσος

Τη µεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου έφυγε α-
πό κοντά µας για το µακρινό ταξίδι εγκατα-
λείποντας τον µάταιο τούτο κόσµο ο αγα-
πητός φίλος και συνάδελφος Παναγιώτης
Θεόπουλος. Ο Παναγιώτης ήταν ένας πολύ
καλός συνάδελφος και φίλος του Σωµατείου
µας αλλά και του χωριού του Μαυρίλο που
πάντα είχε στην καρδιά του. ∆υστυχώς ό-
µως η ασθένεια του τα τελευταία 5 χρόνια
τον είχαν αποµακρύνει από όλους όχι όµως
και από το αγαπηµένο του χωριό το οποίο
τον δέχθηκε στην αγκαλιά του για πάντα.

Συνάδελφε Παναγιώτη δυστυχώς το Σω-

µατείο µας δεν µπόρεσε να παρευρεθεί και να
σε κατευοδώσει στην τελευταία σου κατοικία,
όµως όλοι εµείς οι συνάδελφοί σου θα σε έ-
χουµε για πάντα στην καρδιά µας και ευχόµα-
στε τώρα που διαβαίνεις την Αχερουσία λίµνη
να έχει ήρεµα και γαλήνια νερά για να έχεις κα-
λό ταξίδι. Στους δε δικούς σου ευχόµαστε την
εξ ύψους παρηγοριά και όλοι θα σε θυµόµαστε
µε αγάπη και γλυκιά ανάµνηση.

Ας είναι ελαφρύ το χώµα του αγαπηµένου
σου χωριού που σε σκέπασε. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Παναγιώτη.

Η ∆ιοίκηση

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ

ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν

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

Φραντζέσκα Σαββοργινάκη: Θυγατέρα
του συναδέλφου µας Παύλου Σαββοργι-
νάκη. H Φραντζέσκα το Σάββατο 10 Μαΐου
2014 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην
Εκάλη παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρ-
διάς της κ. Γιώργο Γούλα. Εµείς θα ευχη-
θούµε να είναι και ο εκλεκτός της ζωής
της. Το Σωµατείο µας εύχεται στο νιόπα-
ντρο ζευγάρι να στεριώσει και να ζήσουν
µαζί αγαπηµένοι µέχρι τα βαθειά γερά-
µατα τους. Στους δε ευτυχείς γονείς να
τους χαίρονται και να τους καµαρώνουν.

Η ∆ιοίκηση



3O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

Παρακολούθηση θεατρικών
παραστάσεων

Τα κορίτσια και αγόρια ηλικίας 12-16 χρο-
νών παρακολουθούσαν ένα πρόγραμμα επισκέ-
ψεων και παραστάσεων σε χώρους αρχαιολογι-
κού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως το
Ρωμαϊκό Θέατρο Ηρώδου του Αττικού στην Α-
θήνα, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου που συνδε-
όταν με εκδρομή στο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύ-
ουσα του ελεύθερου ελληνικού κράτους.

Οι επισκέψεις αυτές και παραστάσεις προη-
γούντο ξεναγήσεις και ανάλογες συγκεντρώσεις
όπου κατατόπιζαν τα παιδιά για το έργο, τους
συντελεστές και άλλα σχετικά με τους χώρους,
το έργο και την συγκεκριμένη παράσταση.

Εντυπώσεις από το Ηρώδειο
14.8.78

Ιπτάμενοι Δίσκοι

Η χτεσινοβραδινή παράσταση στο Ηρώδειο
άφησε σε όλους μας πολλές εντυπώσεις. Να τι
μας είπαν μερικά από τα μεγαλύτερα κορίτσια
του Χαρούμενου Χωριού που την παρακολού-
θησαν.

Ποιες εντυπώσεις έχετε και τι επίδραση εί-
χε σε σας η χτεσινή παράσταση;

Ελπίδα Μπουλιτσάκη: Ήταν μια εκπληκτική
παράσταση με βαθύ νόημα και πολλά διδάγμα-
τα. Η ψευτιά της σημερινής φιλίας, η ματαιότη-
τα του πλούτου και η δύναμη της κολακείας ή-
ταν διάχυτη σε όλο το έργο.

Ελένη Γκολφινοπούλου: Μου άρεσε πάρα
πολύ το έργο γιατί παρακολούθησαν για πρώτη
φορά αρχαίο θέατρο. Ελπίζω και εύχομαι να ξα-
ναπάμε.

Βαγγελία Αναστασάκη: Το έργο ήταν πάρα
πολύ ωραίο και πιστεύω ότι τέτοιες εκδηλώσεις
σαν και αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες και α-
ποδοτικές.

Μπέττυ Θεοδωρίδου: ήταν πάρα πολύ ωραία
εκδήλωση, το έργο ήταν πάρα πολύ ωραίο και
ελπίζουμε να γίνουν κι άλλες τέτοιες εκδηλώ-
σεις από μέρους της κατασκήνωσης.

Ρεβέκκα Χαραλαμπίδου: Μου έκανε μεγάλη
εντύπωση το κοινό που παρά το ότι ήταν τόσο
κόσμος επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Το έργο
είναι ένα από τα καλύτερα αρχαία γιατί μας μι-
λάει για ένα μεγάλο ιδανικό, την φιλία.

Χρύσα Χατζηλιάδου: Το έργο ήταν πολύ ω-
ραίο αλλά οι κερκίδες ήταν στενές και πιαστή-
καμε. Κατά τα άλλα μου άρεσε πολύ η εκδήλω-
ση.

Άρτεμις Αργυροπούλου: Ήταν μια πολύ ω-
ραία εκδήλωση και νομίζω ότι πρέπει να συνε-
χιστούν αυτές οι εκδηλώσεις γιατί προσφέρουν
στα παιδιά της επαρχίας πολλές γνώσεις.

Μαίρυλυν Βακαλοπούλου: Ήταν πολύ πετυ-
χημένη παράσταση που πραγματικά άξιζε να τη
δει κανένας. Οι ηθοποιοί είχαν μεγάλο ταλέντο
και πιο πολύ θαύμασα τον πραγματικά άφθαστο
Δημήτρη Χορν.

Στέλλα Μουροπούλου: Το έργο ήταν πολύ α-
ξιόλογο και όλη η εκδήλωση ήταν πολύ πετυχη-
μένη, αφού μας προσφέρει την ευκαιρία να δού-
με για πρώτη φορά αρχαίο θέατρο.

Νανά Χατζησιαγκαλή: Ήταν πολύ ωραίο και
αξίζει τον κόπο να το δει κανείς

Κική Σταυροπούλου: Δεν μπορώ να περι-
γράψω με λόγια τον θαυμασμό που ένοιωσα γ’
αυτό το έργο. Ήταν θαυμάσιο, η ερμηνεία του
Δημήτρη Χορν με ενθουσίασε καθώς και οι άλ-
λοι ηθοποιοί.

Κική Καραμιχαηλίδου: Μου άρεσε το έργο,
οι ηθοποιοί ολόκληρος ο θίασος, κυρίως γιατί
μας δίδαξε πολλά.

Σοφία Παπαδοπούλου: Το έργο μου φάνηκε
πολύ καλό, οι ηθοποιοί παίξανε πάρα πολύ ω-
ραία και θα ήθελα πολύ να ξαναβρεθώ στο Η-

ρώδειο για να ξαναδώ ένα τέτοιο καλό έργο.
Μαίρη Προκοπίου: Μου άρεσε πολύ γιατί έ-

δειχνε τον πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώ-
πων.

Δήμητρα Νικολαϊδου: Ήταν ωραίο έργο, έ-
δειχνε την ψευτιά των ανθρώπων, οι ηθοποιοί
παίζανε ωραία και θα ήθελα πολύ να ξαναπάω.

Τίνα Λέκκα: Μου άρεσε πολύ γιατί μπόρεσε
να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα, μπόρεσα
να δω τι είναι πραγματικά ο άνθρωπος.

Ύστερα από όλες αυτές τις απαντήσεις κα-
ταλαβαίνει κανείς την επιτυχία της εκδήλωσης
και ευχόμαστε και εμείς να συνεχιστούν τέτοι-
ες αξιόλογες προσπάθειες.

Σύνταξη: Αλέκα Μποτζαλίδου
Διακόσμηση: Στέλλα Μουροπούλου

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ “ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ”
ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ

Iον
“Ο ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ”

(Από τον “Ωραίο αδιάφορο” του ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ)
ΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΑΝΙΔΑ, ΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

2ον
Ζ.Π. ΓΙΑΚΟΨΕΝ

“ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΑΝ ΡΟΔΑ”
ΝΑΝΑ ΚΟΛΧΙΔΟΥ, ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΟΝΤΟΖΗ, Γ.

ΤΡΑΓΑΝΙΑΣ, Ν. ΒΑΣΣΟΣ κι ο
Π. ΤΣΟΛΑΚΟΣ

3ον
ΑΝΤΩΝ ΤΣΕΧΩΦ

“ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΛΑΧΕΙΟ”
ΜΑΡΙΚΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ, ΠΑΝΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Σκηνοθεσία Λ. Κουρετζή
ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ 5 ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ του “Σπιτιού μας”
συνεστήθη το 1960 με σκοπό την καλλιέργεια
της θεατρικής τέχνης στη Λέσχη μας. Είναι μια
σοβαρή προσπάθεια αναπτύξεως του καλλιτε-
χνικού αισθήματος των μεγάλων παιδιών.

Τα μόνα μέσα που διαθέτει είναι η αγάπη
των μελών του προς το θέατρο.

Με τα εφόδια αυτά ξεκίνησε πέρσι, παρου-
σιάζοντας δύο προγράμματα με την “Μικρή μας

πόλη” του Ο. Ουάιλντερ και τρία μονόπρακτα των
Τσέχωφ, Κουρτελή και Κουρετζή. Παρουσίασε
επίσης σ’ έκτακτη εμφάνιση τον Σεπτέμβρη
στην Βαρυμπόμπη μονόπρακτο “ΤΡΕΙΣ Σ’ΕΝΑ
ΠΑΓΚΟ” και συνεχίζει φέτος με την παρουσία-
ση 6 ακόμα μονόπρακτων εκ των οποίων 3 θα
δούμε απόψε. Πέρσι ο θίασος αριθμούσε 6 μέ-
λη, φέτος 10. Φιλοδοξία των 10 αυτών παιδιών
είναι να χαρίσουν στους φίλους τους ια καλλι-
τεχνική χαρά.

Δυστυχώς τεχνικά μέσα είναι ανύπαρκτα και
οι παραστάσεις μας παρουσιάζουν ελλείψεις. Ω-
στόσο είναι προτιμότερο να κάνη κανείς κάτι πα-
ρά να μην κάνει τίποτα. Και όταν μάλιστα αυτό το
κάτι είναι μια πνευματική προσπάθεια αξίζουν
πολλοί κόποι.

Με την ελπίδα πως η προσπάθειά μας θα
καρποφορήσει κάποτε και ότι με την απόκτηση
των αναγκαίων υλικών μέσων οι παραστάσεις
μας θα γίνουν πιο τέλειες και ευχαριστώντας
σας για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε από-
ψε στην παράσταση μας, ανοίγουμε την αυ-
λαία… Περιμένουμε και πιστεύουμε στα χειρο-
κροτήματά σας.

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΣΟΣ

ΝΑΝΑ ΚΟΧΛΙΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ
ΚΙΚΗ ΛΑΖΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΑΝΙΔΑΣ

ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΟΝΤΟΖΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
ΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ

“Ο ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ” : το μονόπρακτο αυτό είναι
μια ευρύτατη διασκευή του μονόπρακτου του
ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ “Ο Ωραίος αδιάφορος” που δια-
πραγματεύεται το θέμα της αδιαφορίας του αν-
θρώπου προς άνθρωπον. Το μονόπρακτο του
ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ περιορίζεται στην αισθηματική α-
διαφορία ενώ αυτό που θα δείτε απόψε προε-
κτείνει κάπως το θέαμα.

Ο Λ. Κ. που διασκεύασε το μονόπρακτο του
Ζ.Κ. πήρε ως βάση το νόημα του έργου και με-
ρικούς εκφραστικούς τόνους, κι αλλάζοντας το
θέμα, τα πρόσωπα και την πλοκή θέλησε να δώ-
σει μια εικόνα της αδιαφορίας του συγχρόνου
ανθρώπου προς άνθρωπον.

Ο Ωραίος αδιάφορος του μεγάλου ποιητή
και θεατρικού συγγραφέα Ζαν Κοκτώ, δεν έχει
παιχθεί ακόμα στην Ελλάδα.

Ζ.Π. ΓΙΑΚΟΨΕΝ.” Εκεί θα έπρεπαν ρόδα”
Ο Ζαν Πέτρος Γιάκοψεν, γεννήθηκε στην Δα-

νία και με τα έργα του κατόρθωσε να ξεπεράσει τα
στενά όρια της Πατρίδος του και να μπει στον κύ-
κλο των σημαντικών Ευρωπαίων δημιουργών.
Δύο απ’ τα μυθιστορήματά του “Μαρία Κρούμπε”
και “Νιλς Λυνέ” γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία. Το
“Εκεί θα έπρεπαν τα ρόδα” ανήκει στη συλλογή
διηγημάτων που ο ίδιος τιτλοφόρησε “Το βιβλίο
μου με τα σκίτσα”, κι αποτελεί ένα π’ τα καλύτερα
ποιητικά διηγήματα που δημοσιεύθηκαν στην Ευ-
ρώπη. Ο πεζός λόγος γίνεται μουσική και καθαρή
ποίηση. Το Εκεί θα έπρεπαν τα ρόδα μετέτρεψε σε
μονόπρακτο η Τατιάνα Σταύρου και το παρουσιά-
ζουμε απόψε για πρώτη φορά ως μονόπρακτο ε-
μείς. Η λαχτάρα για την ωραιοποίηση της πραγ-
ματικότητας, η διάψευση των ονείρων, ο αγώνας
και η επιμονή σε ιδανικά, βρίσκουν στο μονόπρα-
κτο αυτό, λεπτούς, τρυφερούς και συμβολικούς
ήχους για να εκφρασθούν. Καθαρά συμβολικό έρ-
γο χρειάζεται κάποια προσοχή απ’ τον θεατή για
να κατανοηθεί..

Λ.Κ.

ΑΝΤΩΝ ΤΣΕΧΩΦ “ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΛΑΧΕΙΟ”
Το μονόπρακτο αυτό είναι ένα χαρακτηρι-

στικό έργο, που μας φέρνει κοντά στον κόσμο
του Τσέχωφ. Κοντά στους απλοϊκούς και πονε-
μένους ανθρώπους.

Τη ζωή αυτών των ανθρώπων μας παρου-
σιάζει ο Τσέχωφ τις περισσότερες φορές.

Τα έργα του σκορπούν μια ακτίνα αισιοδο-
ξίας και ελπίδας και μιλούν βαθειά στην ψυχή
μας ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Γιατί ο Τσέχωφ
θέλει πάντοτε ν’ ανεβάζει στην σκηνή την καθη-
μερινή ζωή με τις πίκρες της και τις χαρές της
και μας δείχνει κατά κάποιον τρόπο, πως πρέ-
πει να την αντιμετωπίζουμε. Μας μαθαίνει, χω-
ρίς να το καταλάβουμε να συνηθίζουμε να παίρ-
νουμε τα πράγματα α’ την καλή τους πλευρά, και
να μην απελπιζόμαστε…

Αρκεί να διαβάσει κανείς από τον Τσέχωφ
σε μια στιγμή απαισιοδοξίας και αμέσως θ’ α-
ποκτήσει ξανά, αυτό που είναι τόσο απαραίτητο
στη ζωή, την αισιοδοξία και την ελπίδα.

Ν.Κ.
συνεχίζεται

ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ

MΕΡΟΣ 62οB

Παιδική Mέριµνα EHΣ-HΣAΠ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθµός

«Τι ωραία που ήταν τότε που ξέραµε τι είναι ευτυχία.»
T.S. ELIOT

To Σωµατείο µας στηρίζει τις επαγγελµατικές
δραστηριότητες των παιδιών των συναδέλφων
Κωνσταντίνος Σκορδαράς
Νικόλαος Σκορδαράς

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµα-
τείου µας συγχαίρει την Αναστασία
Μπονάρου, κόρη του συναδέλφου
και µέλους του ∆.Σ. Ηλία Μπονάρου,
η οποία πέτυχε στις εξετάσεις του Υ-
πουργείου ∆ικαιοσύνης και ανέλαβε
τα νέα της καθήκοντα ως Συµβολαι-
ογράφος.
Της ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία.
Τηλέφωνο Γραφείου: 213 0090 614
Κινητό: 6906 1858 05

Ο Κωνσταντίνος είναι γιος του συναδέλφου
μας Γιώργου Λιώση

Ο Κωνσταντίνος είναι γιος του συναδέλφου
μας Νίκου Σκαρλάτου

Η Μαρία είναι θυγατέρα του
συναδέλφου μας Παναγιώτη Λύρα

Ο Κωνσταντίνος είναι γιος και εγγονός
του συναδέλφου μας Νίκου Σκορδαρά
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Καθώς το έργο επλησίαζε στο τέλος του, ο Σ.Α.Π., συ-
γκρότησε το πρώτο του Διοικητικό Συμβούλιο που το
αποτελούσαν οι Α. Σκουζές, τραπεζίτης, Ιωάννης

Σκαλτσούνης, μηχανικός, και Δ. Δαμασκηνός, δικηγόρος, και
εγκατέστησε τα Γραφεία του στην οικία του Χρηστομάνου
στην οδό Νοσοκομείου.

Τα εγκαίνια της γραμμής είχαν ορισθή για τις 15 Φε-
βρουαρίου του 1869, αλλ’ αναβλήθηκαν για τις 27, επειδή θε-
ωρήθηκε αναγκαίο να γίνουν ορισμένες συμπληρώσεις, τις
οποίες έκρινε απαραίτητες η επιτροπή που επιθεώρησε τη
σιδηροδρομική γραμμή. Η πρώτη γενική δοκιμή έγινε στις
17 Φεβρουαρίου. Και η ατμομηχανή έσυρε έξι οχήματα,
στα οποία ανέβηκαν διακόσιοι καλεσμένοι, μηχανικοί, πο-
λιτευτές, δημοσιογράφοι και άλλα επίλεκτα μέλη της αθη-
ναϊκής κοινωνίας. Την απόσταση από την Αθήνα έως τον
Πειραιά την εκάλυψε σε δέκα εννέα λεπτά.

Στις 25 Φεβρουαρίου του 1869 η εταιρία καθόρισε το
πρώτο δρομολόγιο του σιδηροδρόμου με την ακόλουθη
ανακοίνωση:

«Ειδοποιείται το κοινόν ότι αι εργασίαι του σιδηρο-
δρόμου άρχονται την 28ην ισταμένου κατά το δρομολόγιον
τούτο, όπερ ισχύει μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως.

Αναχωρήσεις: Καθ’ εκάστην εκ Πειραιώς εις τας ώρας
6,7,9,11,2,3 και 30΄, 5 και 30΄, 7, Εκτάκτως κατά Κυριακήν
και Δευτέραν εις τας 4 και 45΄ π.μ.

Καθ’ εκάστην εξ’ Αθηνών εις τας 6 και 30΄, 8 και 30΄,
10 και 30΄, 12,3,5,6 και 30΄, 8. Εκτάκτως κατά Κυριακήν και
Δευτέραν εις τας 5 και 15΄ π.μ.

Τιμαί των θέσεων: Α΄ θέσις δραχμ. 1. Β΄ θέσις λ. 75. Γ΄
θέσις λ. 45.

Οι επιβάται δεν δύνανται, πριν πληρώσωσι το δικαίωμα
της μεταβάσεώς των και λάβωσι το εισιτήριόν των, να πλη-
σιάσωσιν επί των προ των τροχών των αμαξοστοιχιών δια-
δρόμων.

Παιδία τριών μέχρι δώδεκα ετών θέλουσι πληρώνει το
ήμισυ των δικαιωμάτων.

Επιτρέπεται εις τους επιβάτας Α΄ θέσεως να φέρωσιν
αποσκευήν βάρους 50 οκάδων. Εις τους της Β΄ θέσεως οκ.
40 και εις τους της Γ΄ θέσεως οκ. 30. Εκάστη πεντάς οκά-
δων επί πλέον του ορισθέντος βάρους θέλει πληρώνει λ. 10.

Η εταιρεία θέλει καταβάλει πάσαν δυνατήν προσπά-
θειαν όπως εξασφαλίση την ακριβή αναχώρησιν και άφιξιν
των αμαξοστοιχιών ουδεμίαν όμως υποχρέωσιν περί τού-
του αναλαμβάνει.

Ο Γενικός Διαχειριστής»
Τα επίσημα εγκαίνια του πρώτου ελληνικού σιδηρο-

δρόμου έγιναν με κάθε μεγαλοπρέπεια στις 27 Φεβρουαρίου
του 1869, στις 2 μ.μ., και πήραν τη μορφή παλλαϊκού συνα-
γερμού. Το όνειρο που έτρεφαν τόσα χρόνια οι Αθηναίοι και
οι Πειραιώτες έμελλε να γίνη επιτέλους, ύστερα από τόσες
περιπέτειες, τόσα βάσανα, τότες καθυστερήσεις, πραγματι-
κότητα. Οι σιδερένιες γραμμές που γυάλιζαν κάτων απ’ τις
ακτίνες του αττικού ήλιου μιλούσαν για πρόοδο, για εκσυγ-
χρονισμό. Είχε πια και η Ελλάδα τον σιδηρόδρομό της. Ήταν
μικρή η γραμμή του, μόλις οκτώ χιλιόμετρα. Ήταν όμως η
αρχή. Γρήγορα η Χώρα θ’ αποκτούσε κι άλλους σιδηρο-
δρόμους. Ο αραμπάς, το κάρο, η άμαξα, το «παμφορείο» σε
λίγο θ’ ανήκαν στο παρελθόν. Τα υψώματα γύρω απ’ το Θη-
σείο, όπου ήταν ο πρώτος σταθμός, είχαν γεμίσει από πο-
λύχρωμο πλήθος με τα καλά του. Γυναίκες, παιδιά, άνδρες,
γριές και γέροι ακόμα, συνωστίζονταν, για ν’ απολαύσουν το
θέαμα. Μέσα στο πλήθος έβλεπε κανείς ακόμα και φου-
στανέλλες και βράκες. Ήταν οι άνθρωποι της παλιά γενιάς
που δεν εννοούσαν να «φραγκέψουν».

Η ατμομηχανή, που της είχαν δώσει το όνομα της βα-
σίλισσας Όλγας, ήταν σκεπασμένη με δάφνες και μυρτιές.
Ολοκαίνουργη, λαμποκοπούσε, καθώς τη χάιδευαν οι ακτί-
νες του ήλιου. Και τα δέκα βαγόνια πίσω της, με το πρώτο,
το επίσημο, το βασιλικό, στολισμένο και αυτό με μυρτιές και
δάφνες, περίμεναν τους επίσημους ταξιδιώτες τους.

Ήταν μέρα γενικής χαράς. Γύρω στη μία άρχισαν να
φθάνουν οι καλεσμένοι κι άρχισε το σπρώξιμο, για να πά-
ρουν τις θέσεις τους. Γρήγορα γέμισαν τα εννιά βαγόνια. Κυ-
ρίες με κρινολίνα, στρατιωτικοί με «αρειμάνιους μύστα-
κες», με τα σπαθιά τους που βροντούσαν, κύριοι με ημίψηλα
και ρετινγκότες, το Διπλωματικό Σώμα με τις φανταχτερές
στολές του. Εχάζευε ο κοσμάκης που ήταν μαζεμένος γύρω
απ’ τον σταθμό και στα χείλη του καθενός ερχόταν ένα
όνομα γνωστό, που το ψιθύριζε στον διπλανό του. Ήταν μι-
κρή ακόμα η Αθήνα. Όλοι ήταν γνωστοί μεταξύ τους. Έφθα-
σαν και οι επίσημοι. Ο πρωθυπουργός Θ. Ζαΐμης, οι υπουρ-
γοί. Επήραν τη θέση τους κοντά στην πόρτα του βασιλικού
βαγονιού. Λίγα λεπτά πριν από τις δύο ακούσθηκαν σάλ-
πιγγες. Ερχόταν η Βασίλισσα Όλγα με την ακολουθία της. Ο
Βασιλιάς Γεώργιος απουσίαζε στο εξωτερικό. Εκείνη τον
αντιπροσώπευε. Κατέβηκε η Βασίλισσα από την άμαξα, ζη-
τωκραύγασε ο λαός, άστραψε πάλι ο ξύλινος σταθμός από
τις χρυσές στολές, γέμισε χρώματα από τα φουστάνια των
κυριών, λουλούδιασε από τα ανοιχτά ομπρελίνα.

Προχώρησε η Βασίλισσα, στάθηκε μπροστά στον Μη-
τροπολίτη Αθηνών Θεόφιλο. Μέσα σε κατανυκτική σιωπή
έψαλαν τον αγιασμό και ράντισαν την ατμομηχανή με το
αγιασμένο νερό. Ξέσπασε πάλι σε ζητωκραυγές το πλήθος.
Η μεγάλη στιγμή πλησίαζε. Το τραίνο θα ξεκινούσε. Το εί-
χαν δει να ξεκινάη, να τρέχη, να σφυρίζη, να βγάζη πυκνές
τουλίπες καπνού από την καπνοδόχο του πριν από δέκα μέ-
ρες, στο ανεπίσημο ταξίδι του. Αυτό εδώ όμως ήταν άλλο!
Αυτό ήταν το σπουδαίο! Από αύριο θα γινόταν κτήμα του
λαού. Οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να τα-
ξιδεύουν μ’ αυτό, και ο τελευταίος κάτοικος της Αθήνας ή
του Πειραιά, όπως και ο πιο τρανός και ο πιο πλούσιος
Αθηναίος.

Αλλά γιατί δεν μπαίνει μέσα η Βασίλισσα; Ο κόσμος
αδημονεί. Σπρώχνεται να δη καλύτερα την επιβίβαση. Κά-
ποιος αρχίζει να μιλή. Δεν ακούεται καλά από τον κόσμο, μό-
νοι οι πολύ κοντά μπορούν να παρακολουθήσουν τι λέει. Εί-
ναι ο υπουργός της Δικαιοσύνης, ο Πετσάλης. Τονίζει τη
σημασία του σιδηροδρόμου, το έργο της προόδου, του πο-
λιτισμού, που ανεβάζει την Ελλάδα και τη φέρνει κοντά στα
σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Ο κόσμος αδημονεί και πάλι.
Τα ξέρει όλα αυτά. Γι’ αυτό είναι περήφανος, γι’ αυτό θέλει
να δη το τραίνο να ξεκινάη, να τ’ ακούση να σφυρίζη. Τε-
λειώνει το λόγο του ο Πετσάλης. Δεν ήταν μεγάλος φά-
νηκε όμως ατέλειωτος στον λαό, στους καλεσμένους που
ήθελαν να «ταξιδέψουν». Επιβιβάσθηκε η Βασίλισσα. Κα-
λεσμένοι και λαός ξεσπάνε σε κραυγές. Είναι συγκινημένοι
οι υπεύθυνοι του σιδηροδρόμου, μηχανοδηγοί, υπάλληλοι,
μηχανικοί, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργάτες που έστρω-
σαν τις γραμμές. Είναι έργο δικό τους αυτό που εγκαινιάζεται
σήμερα. Σφυρίζει η ατμομηχανή, ακούεται ένας θόρυβος,
βγαίνει ατμός από τις ρόδες, δυναμώνει ο θόρυβος, κινεί-
ται το έμβολο, γυρίζουν αργά, διστακτικά οι ρόδες. Δίνει πε-
ρισσότερο ατμό ο μηχανοδηγός. Ξεκινάει, τραντάζεται ανά-
λαφρα ο συρμός. Ξεκίνησε! Τα σφυρίγματα πνίγονται από τις
ζητωκραυγές! Εκείνη τη στιγμή θαρρούσε πως και τ’ αρχαία
αγάλματα από τον Παρθενώνα και όσα είχαν απομείνει στη
σκεπασμένη με σπιτόπουλα αρχαία αγορά, σκύβουν να δουν
το σιδερένιο τέρας που, καπνίζοντας, τραβάει για τον Πει-
ραιά. Τρέχουν δίπλα του χαμίνια, παιδιά, άνδρες, γυναίκες,
κουνάνε μαντίλια, βραχνιάζουν απ’ τις φωνές. Τους αφήνει
πίσω ο συρμός. Είναι γρήγορος, απίστευτα γρήγορος για τα
τότε μέτρα του χρόνου και των αποστάσεων.

Δεκαπέντε λεπτά έκαμε να φθάση στον Πειραιά. Στον
Πειραιά, στον σταθμό περιμένει ο Δήμαρχος με το Δημοτικό
Συμβούλιο και όλος ο λαός του Πειραιά. Δεν είναι πολλοί οι
Πειραιώτες. Όλοι σχεδόν έχουν συγκεντρωθή εκεί. Ζητω-
κραυγάζουν, καθώς σταματάει ο σιδηρόδρομος. Κατεβαίνει
η Βασίλισσα, οι επίσημοι, το Διπλωματικό Σώμα, οι καλε-
σμένοι. Εκφωνεί κατασυγκινημένος ο Δήμαρχος ένα λόγο,
προσφέρονται αναψυκτικά. Τα πρόσωπα όλων λάμπουν από
χαρά. Ξαναμπαίνουν Βασίλισσα, επίσημοι, διπλωμάτες, κα-
λεσμένοι στον συρμό. Ξεκινάει πάλι. Και πάλι ζητωκραυγά-
ζει ο λαός και δείχνει τη χαρά που τον πλημμυρίζει.

Σε 16 λεπτά βρίσκεται στο Θησείο ο συρμός. Ο κόσμος
δεν έχει αραιώσει. Περίμενε εκεί υπομονετικά να τον ξα-
ναδή. Δεν είχαν όλοι οι Αθηναίοι δουλειές στον Πειραιά. Θα

κατέβαιναν όμως όλοι εκεί, αύριο, μεθαύριο, μέσα στη βδο-
μάδα, για να χαρούν το ταξίδι, για να δοκιμάσουν τη νέα
γεύση του πολιτισμού.

Τα σχόλια του αθηναϊκού τύπου
Σύσσωμος ο αθηναϊκός τύπος αφιέρωσε στήλες ολό-

κληρες για το σπουδαίο γεγονός. Ο «Αιών» έγραφε στις 28
Φεβρουαρίου του 1869:

«Ακριβώς χθές, κατά την δευτέραν ώραν μετά μεσημ-
βρίαν, ως διελάβομεν εις το χθεσινόν φύλλον μας, εγένετο
η εγκαινίασις του σιδηροδρόμου, ην ετίμησε και η Αυτής
Μεγαλειότης η Βασίλισσα δια της παρουσίας της. Ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Αθηνών ετέλεσε τον αγιασμόν και
απήγγειλε τας καταλλήλους ευχάς».

Από σήμερον ήρχισαν αι εργασίαι του σιδηροδρόμου
κατά το επόμενος δρομολόγιον όπερ θέλει ισχύει μέχρι νε-
ωτέρας ειδοποιήσεως της διεθύνσεως…» (αναφέρονται όσα
ήδη έχομε γράψει σχετικά με την ανακοίνωση της εταιρίας).
Και συνέχιζε ο «Αιών» με ένα επεισόδιο:

«Αγαθή τύχη ο σιδηρόδρομος εγκαινιάσθη εχθές και
δια γρονθοκοπημάτων. Το παράπηγμα ένθα έμελλε να τε-
λεσθή ο αγιασμός ήτο πλήρες εκλεκτού κόσμου προσκλη-
θέντος υφ’ ενός μόνον της επιτροπής του σιδηροδρόμου, ως
ηκούσαμεν. Έτερον μέλος, ο κύριος Σκαλτσούνης, ελθών κα-
τόπιν μετά πολλών κυριών δεν ηδυνήθη να εύρη και λάβη
θέσιν ανάλογον της αξίας και της δόξης του. Εδέησε λοιπόν
να κάμη τας ανηκούσας περί τούτου παρατηρήσεις εις τον
υιόν του συνεταίρου του κυρίου Σκουζέ και συγχρόνως
απήτησεν επιτακτικώς παρ’ αυτού να σεβασθή το άτομόν του
και τω παραχωρήση θέσιν. Πλήν, εις τας παρατηρήσεις ταύ-
τας ο κύριος Σκουζές απήντησε δι’ ενός γρόνθου κατά της
κεφαλής του κυρίου Σκαλτσούνη, ον παρηκολούθησαν κα-
τόπιν και δύο τρεις μπατσισμοί. Καλός οιωνός.»

«Χθες, περί την δευτέραν μεταμεσημβρινήν ώραν, εγέ-
νετο η εγκαινίασις του σιδηροδρόμου, παρούσης της Αυτής
Μεγαλειότητος της Βασιλίσσης ημών Όλγας, του Πρωθυ-
πουργού κ. Ζαΐμη και των λοιπών Υπουργών, του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών, απασών των αρχών της
πρωτευούσης και πολλών επισήμων προσώπων μετά των οι-
κογενειών των και πλήθους απείρου λαού καλύπτοντος
τους παρακείμενους λοφίσκους και όλον τον παρά τον σι-
δηρούν δρόμον χώρον, επ’ αρκετόν διάστημα. Μετά τον συ-
νήθη αγιασμόν και ομιλίαν κατάλληλον του Υπουργού της Δι-
καιοσύνης κ. Α. Πετσάλη η ατμάμαξη σύρουσα δέκα αμάξας,
εφ’ ων επέβαινεν η Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα, οι
Υπουργοί κλπ. κατήλθον μέσω του ήχου των μουσικών εις
Πειραιά μέσα εις δεκατέσσερα λεπτά, όπου διαμείνασα
χρόνον τινά ανέκαμψεν εκείθεν μετά ημίσειαν ώραν εις λε-
πτά δέκα εξ. Το θέαμα ήτο μεγαλοπρεπές και ευχάριστον
η ατμάμαξα ήτις ενήργησε την πρώτην επίσημον πορείαν
φέρει το όνομα «Όλγα»΄.

» Η εταιρεία του σιδηροδρόμου ώρισε τας εξής τιμάς:
Α΄ θέσις 1 δραχμή, Β΄ θέσις 75 λεπτά, Γ΄ θέσις 45 λεπτά.

» Παρατηρούμεν ότι αι ορισθείσαι τιμαί είναι πολύ
ακριβαί αν ήσαν λεπτά 75,50 και 25, αι εισπράξεις ήθε-
λον παρουσιάζει πολύ ευχαριστότερον αποτέλεσμα παρά
σήμερον με τας εξωγκωμένας τιμάς.»

Ο σιδηρόδρομος είναι καινούριος. Οι Αθηναίοι και οι
Πειραιώτες έχουν στημένο το αυτί τους για ν’ ακούνε τα
σφυρίγματά του. Τον έχουν κιόλας αγαπήσει και ο τύπος τον
παρακολουθεί, όπως κάθετι το καινούριο και το ενδιαφέρον.
Έτσι ο «Αιών» επανερχόταν στις 3 Μαρτίου του 1869 γρά-
φοντας:

«Ο Σιδηρόδρομος ήρξατο τακτικώς εργαζόμενος από
της τελευταίας Παρασκευής. Η συρροή των επιβατών είναι
μεγίστη. Οι πάντες δ’ ομολογούσι ας μεγίστας ωφελείας, ας
η κάταρξις του έργου τούτου υπισχείται. Ευχόμεθα και αύ-
θις, ίνα η μικρά αυτή γραμμή υπάρξη η αρχή του καθ’ όλην
την επικράτειαν συμπλεγματος σιδηροδρόμων. Και ευελπι-
στούμεν εις το αποτέλεσμα τούτο, ότε, ως εσμέν πεπεισμέ-
νοι, ο μικρός αυτός σιηδρόδρομος θα επιφέρη κέρδη εις
τους αναλαβόντας αυτόν».

Στις 17 Μαρτίου ο «Αιών» ξαναέγραφε:
«Αι εργασίαι του απ’ Αθηνών εις Πειραιά σιδηροδρόμου

προβαίνουσιν, υφ’ ους ήρξαντο αρίστους οιωνούς. Εάν αι ει-
σπράξεις της εταιρείας εξακολουθήσωσι με την αυτήν ορ-
μήν και κατά το επίλοιπον του έτους, και υπάρχει πιθανότης
η προς τον σιδηρόδρομον τάσις να αναπτυχθή έτι μάλλον τα-
χύτερον, μάλιστα κατά την εποχήν των θαλασσίων λουτρών,
τα κέρδη της επιχειρήσεως θα συμποσωθώσιν εις 40 και 50
επί τοις εκατόν. Τοιαύτη υπάρχει συρροή των επιβατών,
ώστε η εταιρεία υπεχρεώθη να παραγγείλη πολλάς αμάξας
νέας, διότι αι ήδη υπάρχουσαι εισίν ανεπαρκείς πλέον, ανήγ-
γειλε δε εις την Κυβέρνησιν, ότι επιθυμεί ν’ αρχίση αμέσως
την οικοδομήν του εν Πειραιεί σταθμού, ει και έχει ενώπιον
αυτής διετή προθεσμίαν. Εάν οι αναγνώσται ημών ενθυμώ-
νται, ανέκαθεν υπεστηρίξαμεν, ότι τα κέρδη της επιχειρή-
σεως ταύτης έσονται ανώτερα πάσης προσδοκίας…»

Υπήρξε ο ενθουσιασμός, αλλά δεν έλειψαν και οι γκρί-
νιες. Ο Σ.Α.Π. ήταν στα πρώτα βήματά του. Οι κριτικοί του
όμως δεν ήθελαν να του χαρίσουν τίποτα. Οι εφημερίδες
έγραψαν ότι, για να υποδεχθή τον Βασιλιά Γεώργιο ο Πρω-
θυπουργός και το «Υπουργείον», κατέβηκαν στον Πειραιά με
τον σιδηρόδρομο συνοδεύοντας τη Βασίλισσα. Αλλά δεν
παραλείπουν και να γκρινιάζουν.
Έτσι έγραφε ο «Εθνοφύλαξ» στις 4 Μαρτίου

του 1869:
«Η εταιρεία του σιδηροδρόμου και προχθές κατά την

άνοδον της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως και άλλοτε
έθετε δύο ατμαμάξας. Παρατηρούμεν ότι το άτοπον αυτό κα-
λόν ήθελεν είσθαι να μην επαναληφθή του λοιπού, αλλά να
φροντίση η εταιρεία να προμηθευθή μεγαλυτέρας δυνάμεως
ατμαμάξας, εάν αι υπάρχουσαι εισίν αναλόγως μικραί. Και
εις τον από Παρισίων εις Βερσαλλίας σιδηρόδρομον ετίθε-
ντο ενίοτε άλλοτε δύο ατμάμαξαι, αλλά, μετά τινα συμβάντα
ως εκ τούτου δυστυχήματα, απηγορεύθη ρητώς η επανά-
ληψις».

Στις 11 Μαρτίου έγραφε πάλι ο
«Εθνοφύλαξ»:

«Ο κλεινός μας σιδηρόδρομος έφθασε χθες εις το μη
περαιτέρω, εν τω μέσω της οδού, εξαποστείλας πεζή εις τας
Αθήνας τους επιβάτας, χωρίς μάλιστα να επιστρέψη αυτοίς
τα δοθέντα χρήματα. Αρκετήν επιείκειαν έδειξε μέχρι τούδε
η Κυβέρνησις εις την εταιρείαν, ήτις, ως προεγράψαμεν
από της 3 Μαρτίου, είναι έκπτωτος του δικαιώματος της (!).
Είναι αίσχος να εμπαιζώμεθα ούτως ασυνειδήτως. Η εται-
ρεία του σιδηροδρόμου πρέπει να υποχρεωθή να φέρη τά-
χιστα τας καταλλήλους ατμαμάξας και να εκπληρώση και
τους άλλους όρους των υποχρεώσεών της η μέχρι τούδε
διαγωγή της είναι καθαρά ληστεία. Τα χθεσινά χρήματα,
εφώναξαν πολλοί των μετά γογγυσμών αποστολικώς ελθό-
ντων επιβατών, οφείλει η εταιρεία να τα δώση εις την επι-
τροπήν του Εθνικού Στόλου. Ας ίδωμεν τι θα πράξη».

Και η «Αυγή» στις 11 Μαρτίου έγραφε:
«Αταξίαι και διακοπαί συμβαίνουσι, καθ’ α πληροφο-

ρούμεθα, εις τας πορείας των αμαξοστοιχιών ένεκα ελλεί-
ψεως της ατμομηχανής, ήττονος δυνάμεως ούσης του βά-
ρους, όπερ έχουσιν αι άμαξαι, τας οποίας σύρει. Ένεκα
τούτου αι πορείαι σταματούσι καθ’ οδόν και ενοχλούνται οι
οδοιπόροι και άλλα προσέτι ατοπήματα συμβαίνουσι, τα
οποία δεν αποδεικνύουσι μέριμναν περί την ακρίβειαν της
υπηρεσίας και φροντίδα περί του χανόμενου χρόνου, έτι δε
και της ζωής των οδοιπόρων. Ημείς και πάσα η δημοσιο-
γραφία ενδιαφέρεται περί της επιτυχίας και της ευτυχίας της
επιχειρήσεως, δι’ ο και ενισχύσαμε τας προσπάθειας αυτής,
όπως υπερβή τα μεγάλα προσκόμματα, άτινα απαντώνται εν
αρχή των τοιούτων επιχειρήσεων. Αλλά δεν εννοούμε πο-
σώς να μην προκαλέσωμεν εντόνως την προσοχήν της δι-
ευθύνσεως υπέρ της επανορθώσεως των ατοπημάτων τού-
των, εν δε ανάγκη και την της αστυνομικής αρχής
μεσολάβησιν.»

Συνεχίζεται…

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1869-2012 (Από το αρχείο ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ)

Από το βιβλίο των ΕΗΣ για τα 100 χρόνια της Εταιρείας (1869-1969) ένα αφιέρωμα για όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός»

ΟΟ  ππρρώώττοοςς  ααττµµοοκκίίννηηττοοςς  σσιιδδηηρρόόδδρροοµµοοςς  ααρρχχίίζζεειι  τταα  ππααννηηγγυυρριικκάά  εεγγκκααίίννιιαα  ((2277..22..11886699))



Το φύλλο της εφηµερίδας µας ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Σιδηρόδροµος Φεβρουάριος- Μάρ-
τιος 2014 ζητάµε µια υπεύθυνη απάντηση από τον Πρωθυπουργό της πατρίδας
µας, αν θα µειωθούν κι άλλο οι συντάξεις µας.

Πιστεύω πως το ερώτηµα είναι ρητορικό και γι’ αυτό είναι ανώφελο να περιµέ-
νει κανείς απάντηση. Πολύ περισσότερο οι ερωτώντες οι οποίοι κάποτε µας έλε-
γαν ότι τα αντεργατικά µέτρα που έπαιρνε τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τα
έπαιρνε, σύµφωνα µε τις οµιλίες και τις ανακοινώσεις των σηµερινών αιτούντων,
η «υπεύθυνη κυβέρνηση» δηλ. το ΠΑΣΟΚ το οποίο σύµφωνα µε τη λογική κάποιων
έγινε…«Σηµερινό ΠΑΣΟΚ»!!!

Ας µην ξεχνάµε όµως ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό, είναι το ίδιο που συγκυβερνά σήµερα
µε τη ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Ακόµα, δεν πρέπει να µας διαφεύγει πως είναι ο ίδιο «Κί-
νηµα» που όπως φαίνεται ξέχασε «τι σηµαίνει ∆εξιά» την οποία κάποτε ας µη ξε-
χνάµε είχε βάλει στο «χρονοντούλαπο της Ιστορίας»! όµως σήµερα συγκυβερνά
µαζί της, βοηθώντας ως λιπαντικό µια κυβέρνηση παραδοµένη σε ξένα συµφέρο-
ντα των Ευρωπαίων επικυρίαρχων καθώς και στα νύχια του ∆ιεθνούς Νοµισµατι-
κού Ταµείου.  

Θα µου πείτε βέβαια, πως αυτή είναι η πάγια τακτική των κοµµάτων τουλάχιστον
όσων τις κυβερνήσεις έχουµε γνωρίσει. ∆εν θα διαφωνήσουµε σ’ αυτό� γιατί το πλα-
νάσθαι ανθρώπινον, όµως το οµολογείν την πλάνην ο γενναιότερος ανδρισµός!

∆ηλαδή το να εξαπατηθεί κανείς είναι ανθρώπινο (δηλ. µέσα στη φύση του αν-
θρώπου)� όµως αντί να οµολογήσει το λάθος (µε τη γνώση που έχει προσθέσει ο
χρόνος και η πείρα), αυτός υπεκφεύγει. ∆ηλαδή δεν παίρνει σαφή θέση, αποφεύ-
γοντας να απαντήσει ή να εξηγήσει το γιατί κάποιοι ακόµα και σήµερα εξακολου-
θούν να γλύφουν εκεί που άλλοτε έφτυναν.

Θα συµφωνήσω µε την επισήµανση ενός πολιτικού που λέει� πως, «το κρίσιµο
ζήτηµα για µας τους Έλληνες σήµερα είναι η ανάκτηση της χαµένης τους υπερη-
φάνειας και η απόκτηση εθνικής αλλά και ατοµικής αυτοπεποίθησης». Όµως, πως
θα γίνουν αυτά όταν ζήσαµε στιγµές που κάποιοι –δυστυχώς- πίστεψαν, πως µαζί
µε «το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση» ο λαός βρίσκεται «στην εξουσία»!

Ε λοιπόν, και σήµερα το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση. Ο λαός όµως αν δεν κοι-
µάται στα παγκάκια, φυτοζωεί� του παίρνουν το σπίτι γιατί δεν µπορεί να πληρώ-
σει τα χαράτσια και τους δεκάδες φόρους που τον έχουν φορτώσει, µε µισθό 400
ή 500 Ευρώ  το µήνα και µε την ανεργία να ξεπερνά το 27%.

Και επειδή όπως προανέφερα ο λαός δεν ξεχνά, µήπως θυµάται κανείς τότε που
διαµαρτυρόµαστε -δικαίως- για τη γενιά των 700 Ευρώ, ακόµα και για το νόµο Πε-
τραλιά ή για το 0 + 0 = 14, όπως και για πολλά άλλα τα οποία µπροστά στην ανάλ-
γητη- άδικη, ανερµάτιστη και φοροµπηχτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ (τότε), αυτά που
έκανε η τότε κυβέρνηση τής Ν. ∆ηµοκρατίας αποδεικνύονται χάδια µπροστά στη ση-
µερινή συµφορά µε τη βοήθεια του…Σοσιαλιστικού (!) ΠΑΣΟΚ µε ηγέτη τον Ευάγ-
γελο Βενιζέλο και αντιπρόεδρο σε µια υπόδουλη κυβέρνηση που µαζί µε άλλους φω-
στήρες και παλιούς καθοδηγητές των εργαζοµένων βλ. Πρωτόπαπας, Μανιάτης,
Σπυρόπουλος προσπαθούν να µας…σώσουν! 

Έγραφα τότε, πως αυτοί µε µια υπογραφή τους παίρνουν πολλά περισσότερα
χρήµατα από αυτά που δικαιούνται το µήνα, όχι µόνο για να ζήσουν οι ίδιοι, αλλά
«όλο τους το σόϊ» και εµείς αγωνιζόµαστε (τότε) για τα έξοδα της κηδείας µας!

Ακόµα έγραφα: Το έργο το’χουµε ξαναδεί! Όµως, κάποιοι νόµισαν πως βρή-

καµε… συµµάχους. Ως πότε όµως οι εργαζόµενοι θα πληρώνουν την αισχρή και
λάθος αντιλαϊκή πολιτική τους, η οποία δεν έχει µόνο οικονοµικές συνέπειες, γιατί
πολύ περισσότερο προκαλεί, αφαιρεί το γέλιο και καταρρακώνει τον ψυχισµό των
Ελλήνων.

Είναι φανερό πως ο λαός µας, οι εργαζόµενοι & οι συνταξιούχοι νοιώθουν προ-
δοµένοι, παραπλανηµένοι και µάλιστα εσκεµµένα, από µια κυβέρνηση που κάποτε
κάποιοι έπιναν νερό στο όνοµά της!  

Αν είναι έτσι τα πράγµατα όµως, το κακό έχει γίνει, και όπως η πορεία δείχνει
τα χειρότερα έρχονται. Γιατί η οικονοµική βλάβη θα είναι διαρκής και η κοινωνική
πρόκληση είναι τόσο µεγάλη που χάριν του εκσυγχρονισµού, µας οδηγούν δεκάδες
χρόνια πίσω καταχρεωµένους και το χειρότερο και εξ’ αιτίας αυτού ένοχους και
ηθικά υπόλογους. Η οικονοµική κρίση έχει εξελιχθεί σε κρίση θεσµών και ∆ηµο-
κρατίας. Ίδη είµαστε µια κοινωνία υπό διάλυση και χωρίς προοπτική, εκτός απ’ αυ-
τήν που προβάλουν οι ευρωπαίοι επικυρίαρχοι. Η κυβέρνηση και το…«σηµερινό ΠΑ-
ΣΟΚ» τρέχουν πίσω από άπιαστους στόχους που έχουν επιβάλει οι ευρωπαίοι
πάτρωνες συνεπικουρούµενοι από τους τροϊκανούς οικονοµικούς εγκέφαλους.
Όµως όλες αυτές οι ενέργειες  της κυβέρνησης προδιαγράφουν ένα ζοφερό µέλ-
λον.

Ίσως κάποιοι να πιστεύουν τον κ. Πάγκαλο� ότι το έλλειµµα έγινε επειδή τα χρή-
µατα «τα φάγαµε µαζί» µε τον αµετροεπή και προκλητικό πρώην αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Όµως εξακολουθώ να πιστεύω πως, η πολιτική του «Κι-
νήµατος» ήταν πάντα παραπλανητική και είχε ως µοναδικό στόχο να απολαµβά-
νει τα αγαθά της εξουσίας. Έχω τη γνώµη δε, πως αν αυτός (ο λαός) παραµείνει
ακόµα θεατής στην παράσταση που παίζεται εις βάρος του, σε λίγο καιρό όχι µόνο
δεν θα δει ανάκαµψη, αλλά ίσως να είναι υποχρεωµένος να χορέψει το χορό του
Ζαλόγγου!

Και ειλικρινά πιστεύω, πως, ποσώς ενδιαφέρει τους ειλικρινείς και χωρίς πα-
ρωπίδες εργαζόµενους, ποιος από τους εκάστοτε κυβερνήσαντες (και νυν συγκυ-
βερνώντες)

έφαγε τα περισσότερα.
Το πρόβληµα είναι να σταµατήσουµε την καθηµερινή σχεδόν µετρολαγνεία και

αφαίµαξη όπως και τη χωρίς προηγούµενο εφαρµοζόµενη φοροµπηχτική πολιτική.
Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική ίσως δεν θα ήταν παράλογο να θυµηθούµε

τη συγκλονιστική φράση του Κάφκα: «Υπάρχουν πολλές ελπίδες� για µας όµως καµ-
µία». Όµως…τι λέω, µια ελπίδα ίσως υπάρχει� και αυτή είναι ο διαρκής αγώνας για
να κάνεις αυτά που πιστεύεις πράξη. Και ένα µέρος αυτού του αγώνα είναι να τους
στείλουµε σπίτια τους.
Ας προσπαθήσουµε λοιπόν όπως µπορεί ο καθένας και χωρίς να τους δικαιολο-
γήσουµε σε τίποτα. Γιατί η υπακοή µας, είναι άφεση αµαρτιών για τους υπεύθυνους.
Αυτή όµως θα είναι η εσχάτη πλάνη χειρότερη από την πρώτη… 

*Το άρθρο αυτό  είναι το ίδιο (µε µικρές και επί τα χείρω  προσθήκες) που κά-
ποτε δεν δηµοσιεύτηκε στον «ηλεκτρικό». Όµως τώρα πιστεύω να έχει καλύτερη
αντιµετώπιση. Γιατί τότε πιθανόν κάποιοι να είχαν την ψευδαίσθηση ακόµα πως το
ΠΑΣΟΚ  ήταν κυβέρνηση των εργαζοµένων!

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη

Αρχή µου ήταν και το εφάρµοσα µέχρι σήµερα να µην
σχολιάζω τα κείµενα που έστελναν προς δηµοσίευση
στην εφηµερίδα µας «Ο Ηλεκτρικός» συνταξιούχοι και
εργαζόµενοι των ΗΣΑΠ καθώς και διάφοροι φίλοι του
Σωµατείου µας. ∆υστυχώς όµως σήµερα είµαι υποχρε-
ωµένος ως Πρόεδρος του Σωµατείου και ως εκδότης
της εφηµερίδας µας να απαντήσω.

Πρώτον γιατί στο κείµενο που εστάλη προς δηµοσί-
ευση διακρίνω µία ειρωνεία και δεύτερον πρέπει να γί-
νει και µία αποκατάσταση της αδικίας που προσπαθεί να
κάνει ο αποστολέας του κειµένου αυτού.

Για το πρώτο διαβεβαιώνω τον αποστολέα του κει-
µένου το οποίο δηµοσιεύω αυτούσιο χωρίς λογοκρισία
ότι δεν είναι ρητορικό ερώτηµα αλλά ένα ερώτηµα ου-
σίας και για το οποίο ζητώ και θα λάβω απάντηση, να εί-
στε βέβαιος γι’ αυτό. Ας έρθουµε τώρα στο πολιτικό
θέµα. Ναι αγαπητέ κύριε συνάδελφε, εγώ καθώς και
άλλα 4 εκατοµµύρια Έλληνες το 1981 στείλαµε το ΠΑ-
ΣΟΚ στην εξουσία και αυτό ήταν βούληση και θέληση
της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και δεν ήταν πλάνη
για να θιχθεί ο ανδρισµός µας. Πράγµατι επί ΠΑΣΟΚ
εκτός εάν δεν θέλει κανείς να το καταλάβει, ανέκτησε
ο Έλληνας πολίτης την υπερηφάνεια του και την αξιο-
πρέπειά του.

Ασφαλώς και τότε και τώρα υπάρχουν εργαζόµενοι
και µη που έπαιρναν και που παίρνουν περισσότερα χρή-
µατα από όσα δικαιούνται να πάρουν, αναλογιστήκατε
όµως ποτέ µήπως µεταξύ αυτών είµαστε και εµείς;
Αναλογιστήκατε ποτέ ότι όταν επί τρισκατάρατου ΠΑ-
ΣΟΚ υπογράφηκαν 8 συλλογικές συµβάσεις και από
κάθε σύµβαση ο κάθε εργαζόµενος στους ΗΣΑΠ
έπαιρνε µηνιαία αύξηση από 30 µέχρι 75 χιλιάδες δραχ-
µές µάλιστα όταν στον ιδιωτικό τοµέα δεν έπαιρναν
ούτε το ένα δέκατο από αυτά βέβαια τότε µας ενδιέ-
φερε µόνο ο εαυτούλης µας και όχι το κοινωνικό σύ-
νολο. Και τότε υπήρχε ανεργία, µπορεί βέβαια να µην
ήταν στο σηµερινό ύψος αλλά πάντως υπήρχε χωρίς να
ενδιαφέρει κανέναν από εµάς.

Όσο για το 0+0=14 µε το νόµο Πετραλιά όπως λέτε
πρέπει να ανατρέξουµε στις φορολογικές δηλώσεις
των προηγούµενων ετών καθώς και των επόµενων από
τότε που ψηφίστηκε αυτό για να διαπιστώσουµε τη δια-
φορά φόρου που καταβάλαµε όλα αυτά τα χρόνια. ∆εν
µε ενδιαφέρει η πολιτική τοποθέτηση και τα πολιτικά πι-
στεύω του καθενός αλλά δεν µπορώ να ανεχθώ τη
σκόπιµη διαστρέβλωση της αλήθειας. Τέλος ας παρα-
δεχθούµε ότι για όλα φταίει το αµαρτωλό χθεσινό και

σηµερινό ΠΑΣΟΚ θεωρείται τόσο ηλίθιο τον ελληνικό
λαό που ακόµη και σήµερα πιστεύει στους σηµερινούς
κυβερνώντες ενώ έχει όλη την ευχέρεια µε τη ψήφο του
να τους ξαποστείλει στο πυρ το εξώτερον;

Αγαπητέ αποστολέα, να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα
πράγµατα οι συνδικαλιστές σαν Έλληνες πολίτες ανή-
κουν σε κάποιο κόµµα, δεν διαµορφώνουν όµως την πο-
λιτική των κοµµάτων, σκοπός τους είναι να προστατεύ-
ουν στο µέτρο του δυνατού τα συµφέροντα των µελών
τους και αυτό εφαρµόζουµε µέχρι κεραίας στο Σωµατείο
µας, για να το δει κάποιος όµως πρέπει να γνωρίζει που
είναι τα γραφεία και η διεύθυνση του Σωµατείου και
ασφαλώς δεν ζητάµε από κανέναν ούτε δικαιολογία για
τα πεπραγµένα µας ούτε άφεση αµαρτιών, που κατά την
άποψή σας µας βαραίνουν. Ζητάµε κρίση δικαία και µα-
κάρι να βρεθεί µία πλειάδα συναδέλφων οι οποίοι να εί-
ναι αποφασισµένοι να εργαστούν για τη βελτίωση της
κατάστασης που υπάρχει σήµερα και ευχή όλων µας εί-

ναι να αποδειχθούν περισσότερο αποδοτικοί από εµάς.
Και κλείνω µε ένα εντελώς προσωπικό. Εγώ ασφα-

λώς δεν το έκρυψα ποτέ ότι ήµουν οργανωµένος στο
ΠΑΣΟΚ, είχα όµως την ευθύνη της απόφασης να πα-
ραιτηθώ από το 2010 από κοµµατικό µέλος γιατί έτσι
έκρινα. Όµως µέχρι σήµερα καµία πολιτική παράταξη
δεν µε έπεισε ότι έχει πρόγραµµα που να µε πείσει να
ενταχθώ σε αυτή, θα περιµένω. ∆εν ξεχνώ όµως και
αυτό θα ήταν αχαριστία από µέρους µου, ότι επί τρι-
σκατάρατου,  όπως εσείς λέτε, ΠΑΣΟΚ, σαν εργαζόµε-
νος στους ΗΣΑΠ δεν έφαγα ψωµί αλλά παντεσπάνι
όπως θα έλεγε η Μαρία Αντουανέτα. Αυτά προς απο-
κατάσταση της αλήθειας. Και επειδή πιστεύω ακράδα-
ντα στην ελευθερία του λόγου, το κείµενο σας θα δη-
µοσιευθεί αυτούσιο και ας µας κρίνει ο λαός ο οποίος
µπορεί να µην βρίσκεται στην εξουσία, όπως λέτε και
εσείς, αλλά έχει και κρίση και άποψη.

Ρουσιάς Ευθύµιος
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Απάντηση σε ένα ρητορικό ερώτηµα*

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Στο κατώφλι της απόγνωσης

Μια ζωή δεν μου φτάνει
τα πολλά σου να γράψω,
μα υπόσχεση δίνω
τα τρανά να ξεθάψω.
Τι σημαίνει γυναίκα;
Μα, νομίζω πατρίδα
ευτυχία, αγάπη
ομορφιά και ελπίδα.
Και χαρά και ειρήνη
και στοργή και γαλήνη,
και θρησκεία και πίστη
τρυφεράδα, συγνώμη,
όλα αυτά μαζεμένα
στης γυναίκας τη γνώμη.
Τι σημαίνει γυναίκα;
Λυγαριά και μιμόζα,
τραγωδός στα μεγάλα
πανηγύρι στην πρόζα.
Τι σημαίνει γυναίκα;
Μα, αυγή που χαράζει,
στην πληγή, στην αρρώστια
τα βοτάνια της βάζει.
Συγχωρεί κι αγκαλιάζει
όσους έκαναν λάθη,
κι η καρδιά της βουλιάζει
στων ανθρώπων τα πάθη.
Η γυναίκα μητέρα
άγια είναι εικόνα,
ομορφαίνει την πλάση
κι ευλογεί τον αγώνα.
Τι σημαίνει γυναίκα;
Μα η ίδια η φύση.
Αν χαθούν οι γυναίκες
ο πλανήτης θα σβήσει.

Ζωή Σταματάκη

Τι σημαίνει
γυναίκα

Ανταπάντηση στο ρητορικό ερώτηµα

Αλήθεια, έχουμε καταλάβει ότι εκτός των πολιτι-
κών που έχουν μηδενίσει τα δικαιώματα του λαού,
μηδενιζόμαστε και μεταξύ μας;

Εικόνες όχι απλώς ντροπής, αλλά ματωμένες στιγ-
μές στο κάλεσμα της προσφοράς των ζαρζαβατικών
από τους παραγωγούς και εμπόρους των λαϊκών α-
γορών!... Άνθρωποι απελπισμένοι, πεινασμένοι, και
μπορεί και κάποιοι αβανταδόροι πληρωμένοι από
τους θιγόμενους της λαϊκής αγοράς, έφτιαξαν ένα
σκηνικό τριτοκοσμικής εικόνας…

Μπουλούκια ανθρώπων, χέρια απλωμένα, σπρω-
ξίματα, ουρλιαχτά, διαπληκτισμοί για δυο μαρούλια
και πέντε τομάτες… Τόσο λοιπόν αξίζει η αξιοπρέ-
πεια του Έλληνα; Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι
που βρέθηκαν σ’ αυτό το εξευτελιστικό πανηγύρι να
έλυσαν το διατροφικό τους πρόβλημα με δυο σα-
κούλες λαχανικά;

Και οι άρχοντες της προσφοράς, νιώθοντας την υ-
περοχή του ισχυρού, σε κάποιες στιγμές εκσφενδό-
νιζαν στον αέρα την πραμάτειά τους, κάνοντας το
πλήθος να κάνει ακροβατικά άλματα για να αρπάξει

τα υλικά που θα του κάλυπταν μερικώς το άδειο στο-
μάχι του.

Πατριωτάκια μου, μην εκτίθεστε για 5-6 ευρώ. Σε
καμία περίπτωση η ξευτίλα δεν ταιριάζει στους Έλ-
ληνες!... Και άντε να είσαστε οι τυχεροί που γεμίσα-
τε τα καρότσια σας με σαλάτες και φρούτα, που σί-
γουρα δεν διαλέξατε… Στο σπίτι μπορεί να πετάξατε
τα μισά, ίσως και όλα. Αλλά εκείνο που άξιζε πάρα
πολύ και ασυναίσθητα πετάξατε, ήταν η αξιοπρέπειά
σας. Γιατί ρε παιδιά; Γιατί δώσαμε τέτοια δικαιώμα-
τα στους πάσης φύσεως ισχυρούς να μας ποδοπατά-
νε;

Ίσως να έχουν δίκιο οι άνθρωποι της λαϊκής για
αυτές τις αλλαγές, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να ε-
ξευτελίζουν τα πατριωτάκια τους… Σας χρησιμοποί-
ησαν, πάτησαν στις ανάγκες σας και εξασφάλισαν
συμμάχους στα δίκαια ή άδικα αιτήματά τους. Οι πρά-
ξεις της προσφοράς, κατά τη γνώμη μου, δεν γίνονται
στη δημοσιά σαν κοινό, φτηνιάρικο θέαμα. Ίσως κά-
που ήσυχα, ταπεινά, αθόρυβα, θα είχε κάποια αξία…

Αλλά και πάλι, δεν νομίζω. Εδώ που έχουν φτάσει

οι ανάγκες μας, είναι αστείο να σκοτωνόμαστε για το
τίποτα! Λείπουν από τις ελληνικές οικογένειες απί-
στευτα βασικά πράγματα, και σίγουρα οι σαλάτες και
τα πράσα, και ό,τι άλλο σχετικό δεν κάλυψαν τα βα-
σικά και τα απαραίτητα, που δυστυχώς δεν καλύπτο-
νται με ελεημοσύνες…

Θερμή παράκληση πατριωτάκια μου, μην τσιμπά-
τε σε τέτοιου είδους πειρασμούς. Είναι σε βάρος σας.
Αυτή η χώρα θα σταθεί στα πόδια της, και θα βρει τις
χαμένες αξίες της, μόνο με αξιοπρεπή δουλειά και
δίκαιες αμοιβές… Και τα φιλοδωρήματα που τάζουν
από πλεόνασμα και πράσινα άλογα, εγώ υπέθεταν,
ότι αυτό το πλεόνασμα είναι τα κομμένα δώρα μας, οι
μειώσεις των μισθών και συντάξεων, το μιζέρικο σύ-
στημα υγείας, που στην ουσία είμαστε όλοι ασφαλι-
σμένοι εικονικά, και γενικά όλα τα κομμένα του ελ-
ληνικού λαού, τα μάζεψαν και καμαρώνουν ότι από
τις οικονομίες τους κάνουν κουβαρνταλίκια.

Κατρακυλάμε, κάθε μέρα, και δεν βλέπω πουθε-
νά ανήφορο!... Εσείς; Βλέπετε;

Ζωή Σταματάκη
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ρειάστηκε να φθάσει η Πατρίδα μας στο τελευταίο σκαλοπάτι της
χρεοκοπίας, της φτώχειας και της απόλυτης καταστροφής για να
βγει στην επιφάνεια η διαφθορά και η ρεμούλα που επί χρόνια

βασίλευε στη χώρα μας. Οι κυβερνώντες την πατρίδα μας εδώ και πολλές
δεκαετίες είχαν επιδοθεί σε μία άμιλλα μεταξύ τους για ενδιαφέροντα
μακρά αυτών για τα οποία οι Έλληνες πολίτες τους έστελναν στη βουλή
για να τους εκπροσωπούν. Διέφθειραν και απαξίωσαν την κρατική
εξουσία, δημιούργησαν και εδραίωσαν το πελατειακό κράτος,
δημιουργώντας πλασματικές θέσεις εργασίας, διορίζοντας κατά
βούληση ημετέρους κάνοντας μαζικές προσλήψεις μόνο για
ψηφοθηρικούς λόγους. Έτσι το αποτέλεσμα όλης αυτής της πορείας
τριάντα και πλέον ετών ήταν μίζες για τα υποβρύχια, μίζες για τους
πυραύλους, μίζες για τα αεροσκάφη, μίζες για όλα τα οπλικά
συστήματα, μίζες από τους αυτοκινητόδρομους, μίζες από την Ζήμενς,
μίζες από τις επιδοτήσεις, μίζες από τις χιλιάδες μη κυβερνητικές
οργανώσεις (Μ.Κ.Ο), Βατοπαίδι, λίστα Λαγκάρντ και αμέτρητες άλλες
μίζες. Έτσι πριμοδοτήθηκε η αναξιοκρατία. Έτσι εξαγοράστηκαν και

εκμαυλίστηκαν εκατομμύρια συνειδήσεις.
Σε όλο αυτό το φαγοπότι για να έχουν την ησυχία τους οι κυβερνώντες
έριχναν και μερικά κόκαλα στον ελληνικό λαό για να τα γλείφει ώστε
και αυτοί να εγκληματούν ανενόχλητοι αλλά και ο ελληνικός λαός να
αισθάνεται ότι απολαμβάνει και αυτός κάτι έτσι με τις σπατάλες των
επιδοτήσεων στο «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά» ο αγρότης έγινε δημόσιος
υπάλληλος και απολάμβανε τον καφέ του στο καφενείο αντί να
βρίσκεται στο χωράφι του, ο κάθε κτηνοτρόφος έπαιρνε επιδοτήσεις
για όλα τα ζώα της περιοχής του, όλα αυτά βέβαια ήταν εις γνώση και
συνενοχής της τοπικής αρχής της κάθε περιοχής. Ο κάθε υπάλληλος
είχε αποκτήσει μόνο δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Όλα αυτά
βέβαια με την παρότρυνση και τη βοήθεια της κεντρικής εξουσίας καθώς
και των τραπεζών που είχαν εφεύρει πολλούς και διάφορους τρόπους
να αιχμαλωτίζουν τον κόσμο με τα διαφόρων ειδών δάνεια όπως
εορτοδάνεια, δάνεια διακοπών, δάνεια αποπληρωμής των δανείων,
δάνεια για αγορά κατοικίας, δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου, δάνεια
για την αγορά οικοσυσκευών, δάνεια για την αγορά μετοχών.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η σημερινή κατάσταση την οποία
βιώνουμε όλοι μας. Σήμερα όλοι οι Έλληνες νιώθουν απογοητευμένοι
από την πολιτική και τους πολιτικούς, χρειάζεται όμως οι Έλληνες να
δείξουν ότι έχουν πολιτική ωριμότητα και να μην σαγηνευθούν από τα
λόγια ευκαιριακών πολιτικάντηδων της μιας χρήσης γιατί τότε θα
παρουσιαστούν νέα προβλήματα και θα είναι δυσμενέστερα από τα
σημερινά. Μπορεί σήμερα να έχουμε πέσει πολύ χαμηλά πρέπει όμως
να αποφύγουμε τον οικονομικό όλεθρο και την κοινωνική αναταραχή.
Δεν υπάρχουν σήμερα άλλα περιθώρια σφαλμάτων και αμελειών, δεν
υπάρχουν όταν βαδίζουμε στο χείλος του γκρεμού - είναι οφθαλμοφανές
ότι εκεί ακριβώς είμαστε. Δεν φτάνει να διαμαρτυρόμαστε για τη λιτότητα
ούτε είναι αποτελεσματικό να ρίχνουμε όπως πάντα τις ευθύνες για την
κατάντιά μας στους ξένους. Χρειάζεται υπευθυνότητα και δράση από
όλους μας για να σώσουμε την πατρίδα μας από την καταστροφή. Είναι
στο χέρι μας να το πετύχουμε γιατί το οφείλουμε και στον εαυτόν μας
αλλά και στις γενιές που έρχονται.

Ρουσιάς Ευθύμιος

ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

Ο Μινέλλης για τους παλαιότερους που τον
θυμούνται ήταν άνθρωπος του κρασιού, της ξε-
γνοιασιάς και του έξω καδιά κι από ‘δω παν’ κι’ άλ-
λοι.

Η ζωή του εκτός από το μανάβικο του πατέρα
του, εκινείτο μεταξύ Περάματος Πειραιώς και πά-
ντα με το Τραμ που το προτιμούσε από το πράσινο
λεωφορείο – suisson – των ΕΗΣ και που είχε γίνει
ένας γραφικός, εύθυμος, άκακος χαρακτηριστικός
και περιθωριακός τύπος.

Λοιπόν τις περισσότερες φορές είτε μόνος είτε
με τον πότη σύντροφό του Παρασάγγα τα κοπα-
νούσανε στην ταβέρνα Αίγινα του Καλογερά, στου
Παναγιωτάκου και τσουπ τραμπαλίζοντας έμπαινε ή
μπαίνανε στο Τραμ για Πέραμα.

Ευνόητο ήταν κάθε φορά να συμβαίνουν κω-
μικά ευτράπελα στο Τραμ με τον εισπράκτορα ή
τους επιβάτες που πια τον είχαν συνηθίσει και
απελάμβαναν το κανονικό του κρασοκινούμενο
πνεύμα.

Ο Μινέλλης είχε και τη συνήθεια αν υπήρχε
θέση καθήμενου να σπεύδει να την καταλαμβάνει.
Έτσι λοιπόν μπαίνοντας κάποια φορά, από τη στάση
Παναγιωτάκου, όπου και η διασταύρωση, πήγε και
στρογγυλοκάθισε σε κάποια κενή θέση.

Στα Ταμπούρια όμως ανέβηκε αρκετός κόσμος
στο Τραμ, όλες οι θέσεις πιαστήκανε και πολλοί τα-
ξιδεύανε όρθιοι και μια κυρία όχι όμορφη αλλά στα
νιάτα της τα τελευταία.

Ήταν φανερό πως αισθάνετο κουρασμένη γιατί
γυρίζοντας δώθε-κείθε τη κεφαλή έψαξε μάταια να
βρη θέση.

Όμως ο Μινέλλης που εκτός των άλλων ήταν και
ευγενής το παρατήρησε και σηκώθηκε και της πα-
ραχώρησε τη θέση του.

-Ευχαριστώ πολύ, του λέγει εκείνη με χαμόγελο
πλατύ. Δόξα σοι ο θεός που βρέθηκε ένας κύριος
ευγενής. Ήταν προφανές ότι δεν ήξερε ή δεν ανα-
γνώρισε το Μινέλλη, που κρατώντας μια μπουκάλα
κρασί της απάντησε με μια ελαφρά υπόκλιση.

-Παρακαλώ, κυρία μου, παρακαλώ. Δεν υπάρ-
χει λόγος να με ευχαριστείτε τόσο. Εγώ δεν μοιάζω
μ’ εκείνους τους ευγενείς που προσφέρουν τη θέση
τους μόνο στις ωραίες γυναίκες!

Και κάνοντας βαθύτερη την υπόκλισή του
απρόσεκτα καταβρέχει το φουστάνι της κυρίας με
το περιεχόμενο του μπουκαλιού. Εκείνη έγινε
έξαλλη και έβαλε αμέσως τις φωνές.

-Μου λερώσατε το φουστάνι μου, δεν φορού-
σαν τότε στη μακάρια κείνη εποχή παντελόνια οι
γυναίκες, θα μου το πληρώσετε, του είπε με θυμό.

-Να σας το πληρώσω ψιτ! Να σας το πληρώσω
ψιτ! Λεφτά έχουμε, σάματις το θελα!!

-Μάλιστα, αλλά στην επόμενη στάση θα κα-
λέσω την αστυνομία, είπε η κυρία που μόλις άρχισε
ν’ αντιλαμβάνεται με ποιον είχε να κάνει.

Μα κι ο εισπράκτορας ο Ναπολέων Πετρόπου-
λος θέλοντας να ησυχάσει τα πνεύματα είπε επεμ-
βαίνοντας.

- Έχετε δίκιο κυρία μου, μεγάλο δίκιο. Αλλά!
Αλλά τι να κάνουμε ατυχές συμβάν. Το θελε; Δεν το
θελε! Δώστε τόπο στην οργή, τι τις θέλετε τις
αστυνομίες.

Έπειτα το τμήμα είναι μακριά πολύ μακριά,
ποιος θα πάει να τους φωνάξει τους αστυνομι-
κούς; Και μέχρι νάρθουν, ζήσε Μάη μου να φας τρι-
φύλλι.

-Η κυρία όμως ήταν πεισματάρα και επέμενε.
-Καλέ τι λέτε, τι λέτε κύριε εισπράκτορα, η

αστυνομία τώρα έχει περιπολία δεν το ξέρετε;
-Εμ’ αυτό είναι! Είναι χαλασμένο το περιπολικό

του Τμήματος και θ’ αργήσουν πολύ. Και πως θα πε-
ριμένει τόση ώρα ο κόσμος. Κι τ’ άλλο Τραμ που θα
μας περιμένει στα σκουπίδια; Πο πω τι καθυστέ-
ρηση θα χουν όλα τα Τραμ!!

Μα η κυρία επέμενε.
-Και σεις που το ξέρετε ότι το περιπολικό εί-

ναι χαλασμένο;
-Που το ξέρω; που το ξέρω; Άκου που το

ξέρω.
Μου τοπε χθες ένας αρχιφύλακας του Τμήμα-

τος που ταξίδευε με το Τραμ.
-Ε! άμα είναι έτσι, αλλάζουν τα πράγματα. Είπε

η κυρία συγκαταβατικά.
-Εμ! αλλάζουν βέβαια. Δεχτείτε λοιπόν την

αποζημίωση που σας δίνει ο Μινέλλης. Κι ο Μινέλ-
λης παίρνοντας θάρρος με μάτια που σπινθηρί-
ζανε.

-Πόσο κάνει κυρία μου το φουστάνι σας;
-Διακόσιες δραχμές παρακαλώ.
-Δώστε μου τη διεύθυνσή σας και τ’ όνομά σας

και μόλις πάω σπίτι μου θα σας στείλω το ποσόν τα-
χυδρομικώς.

-Καλέ τι λέτε; φώναξε η κυρία ειρωνικά.
Πρώτα-πρώτα δεν συνηθίζω να κάνω πίστωση και
δεύτερον δεν σας γνωρίζω. Ποιος μου εγγυάται ότι
θα μου τα στείλετε;

Τότε ο Μινέλλης σαν να περίμενε μια τέτοια
αντίδραση απάντησε ψύχραιμα βγάζοντας –αν είναι
δυνατόν αυτός που δεν είχε ποτέ του δραχμή στην
τσέπη, 200 δρχ.

-Ορίστε κυρία μου 200 δραχμές, το αντίτιμο
του φουστανιού σας, αλλά αφού το πληρώνω από
τη στιγμή αυτή είναι ιδιοκτησία μου�κι επειδή δεν
συνηθίζω κι εγώ να κάνω πίστωση, ούτε και σας
ξέρω ποια είσθε, σας παρακαλώ, να βγάλετε το
φουστάνι σας και να μου το παραδώσετε.

Γέλια ακράτητα ακολούθησαν τη πρότασή του
και η κυρία μη μπορώντας να κάνε αλλιώς κάθισε
στο κάθισμα φουρκισμένη.

-Τι να σου κάνω; Τι να σου κάνω; Που είσαι
σκνίπα στο μεθύσι.

-Τι τα θέλετε, τι τα γυρεύετε κυρία ου, ο τρε-
λός είδε το μεθυσμένο και φοβήθηκε, συμπλή-
ρωσε θυμοσοφικά ο Ναπολέων.

-Καλός είσαι και συ του λόγου σου. Με το μέ-
ρος αυτουνού είσαι!

-Εγώ δεν είμαι με το μέρος κανενός. Εγώ είμαι
το Τραμ κυρία μου και το Τραμ πρέπει να κινείται
γρήγορα, ασφαλώς και χαρούμενα και να πηγαίνει
τον κόσμο στη δουλειά του ή στα σπίτια του.

Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Γενικού Γραμματέα

της Πολιτιστικής Ενώσεως Περάματος

1959: Επεισόδια στο Τραμ 
με τον Μινέλλη

Έναυσμα για την συγγραφή του παρόντος άρθρου ήταν η πα-
ρουσίαση μελέτης συνεργατών της ΑΓΣΣΕ, με θέμα: ΄΄Οι επιπτώ-
σεις της οικονομικής κρίσης στη ζωή των συνταξιού-
χων΄΄, που πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 30Απριλίου σε κεντρικό
ξενοδοχείο. 

Πριν αναφερθώ στο θέμα μου, θα ήθελα να εκφράσω ορισμέ-
νες σκέψεις αναφορικά με την εκδήλωση που προανέφερα. Αρχικά
οφείλω να σταθώ στην τεκμηριωμένη παρουσίαση των επιπτώσεων
της οικονομικής κρίσης στη ζωή των πολιτών αυτής της χώρας και
κυρίως των συνταξιούχων. Η μελέτη διενεργήθηκε από  εθελοντές συ-
νεργάτες της ΑΓΣΣΕ οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικούς επι-
στημονικούς χώρους. Παρουσιάσθηκε στους παρευρισκό-μενους με
τρόπο σαφή, σύντομο και απόλυτα κατανοητό, και κυρίως χωρίς α-
ναφορές και αναλύσεις που είθισται να γίνονται σε επιστημονικά συ-
νέδρια. Η όλη τεκμηρίωση βασίστηκε σε στοιχεία δημοσίων φορέων
και οργανισμών τόσο της χώρας μας, όσο και της ευρωπαϊκής ένω-
σης, τα οποία είναι επισήμως δημοσιευμένα και ως τούτου τα καθι-
στούν αξιόπιστα και αδιάψευστα. Όλοι οι ομιλητές ανέλυσαν το θέμα
της κρίσης και τις επιπτώσεις στις ζωές μας, εντοπίζοντας αστοχίες
και δυσαρμονίες και κυρίως πρότειναν λύσεις στα αδιέξοδα που έχουν
προξενήσει σε όλους σχεδόν τους πολίτες της χώρας. Αναφέρθηκαν
στην αλματώδη αύξηση της ανεργίας, και στις επιπτώσεις της στα οι-
κονομικά των ασφαλιστικών ταμείων, στη μείωση των μισθών, στην
απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων, σε βάρος των εργαζομένων,
και κυρίως στις μειώσεις που οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί από  ό-
λες αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό ήταν άλλωστε και το κεντρικό σημείο
της εκδήλωσης, παρουσιάζοντας με σαφήνεια την περίοδο που ε-
φαρμόστηκαν τα μνημόνια, καθώς και για τις αναμενόμενες περικο-
πές που ακολουθούν, εκ των οποίων άλλες έχουν ψηφιστεί και οσο-
νούπω αναμένεται να εφαρμοσθούν –μειώσει επικουρικών από  1-
7-2014- και άλλες που σχεδιάζονται και αναμένεται να εφαρμοσθούν. 

Αν και το αντικείμενο της μελέτης ήταν εξαιρετικά επίκαιρο και
αφορούσε τις ζωές μας  και διαβίωσή μας, για μια ακόμη φορά η συμ-
μετοχή των συνταξιούχων ήταν πολύ περιορισμένη. Η μικρών δια-
στάσεων αίθουσα που είχε παραχωρηθεί δεν καταφέραμε να τη γεμί-
σουμε, αν και η εκδήλωση αφορούσε όλους τους συνταξιούχους, δε-
δομένου ότι διοργανωτής ήταν η ΑΓΣΣΕ. Από  πλευράς ΗΣΑΠ, οι πα-
ρευρισκόμενοι μετρούνταν στα δάκτυλα. Δεν παρευρισκόμαστε πε-
ρισσότεροι από  10 με 12 στην εκδήλωση. Πιθανόν όλοι οι υπόλοιποι
να είχαν σημαντικότερα πράγματα να κάνουν, από  το να διαθέσουν
2 ώρες για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, ώστε να ενημερω-
θούν από  ανεξάρτητους μελετητές και όχι από  τα τηλεοπτικά μέσα που
προσφέρουν τις απόψεις που τους επιβάλλονται από  τους ιδιοκτήτες
τους. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο στο θέμα αυτό, αλλά η
έλλειψη της παρουσίας των συνταξιούχων έπρεπε να καταγραφεί. 

Και τώρα στο θέμα του άρθρου μου. Η οικονομική κρίση δεν έ-
χει επιπτώσεις μόνο στη ζωή και στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.
Παρουσιάζει έντονες αρνητικές επιδράσεις τόσο στο περιβάλλον όσο
και στο κτηριακό απόθεμα της πόλης. Σήμερα ζούμε σε μια ρευστή πε-
ρίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από  εξαιρετικά βίαιες και απροσδιό-
ριστες ανατροπές και μεταλλάξεις. Οι καταστάσεις αλλάζουν με τρο-
μερή ταχύτητα και ο χωροχρόνος αποκτά άλλη διάσταση, που δύ-
σκολα μπορούμε εξαρχής να αντιληφθούμε. Η αίσθηση που είχαμε για
τον τόπο και το αστικό τοπίο μεταβάλλεται συνεχώς και κυρίως συρ-
ρικνώνεται δραματικά, οδηγώντας το προς μια άλλη πραγματικότη-
τα την οποία θα αντιληφθούμε όταν παγιωθεί, αλλά τότε θα είναι πλέ-
ον αργά για να μεταστραφεί η καταστροφή. Συνεχώς αναδεικνύονται
νέες κοινωνικές αξίες οι οποίες συνδράμουν στη  κυριαρχία του εφή-
μερου, δημιουργώντας νέα περιβάλλοντα που διαμορφώνουν τόσο
το αστικό τοπίο της πόλης όσο και την αρχιτεκτονική των κτηρίων. Κά-
θε αρχιτεκτονικός χώρος δεν είναι απλώς μια κατασκευή, ένα κέλυ-
φος, αλλά νοηματοδοτείται από  τους ανθρώπους που τον κατοικούν
και είναι αυτοί που τον κάνουν να υπάρχει. Αν εκλείψει η συνιστώσα
του ανθρώπου της κάθε περιοχής, με τις ιδιαιτερότητές της, τότε ο χώ-
ρος θα είναι κενός από  αξίες ή θα μεταβληθεί σε άλλες χρήσεις που

μπορεί να είναι επιβλαβείς και επιζήμιες για την περιοχή και την πό-
λη γενικότερα. Αυτό ακριβώς είναι επιχειρείται να συμβεί στην Αθή-
να. Ήδη ο Αστέρας πουλήθηκε σε  ξένο όμιλο, Ο ́ ΄επενδυτής΄΄ θα α-
ξιοποιήσει το χώρο όπως διατείνονται οι πωλητές, και συγχρόνως θα
οικοδομήσει πολυτελείς κατοικίες για οικονομικά εύρωστους, οι ο-
ποίοι θα κατοικούν εντός των ́ ΄τειχών΄΄ απολαμβάνοντας όλες τις α-
νέσεις τους, αποκλείοντας συγχρόνως την πρόσβαση στους υπόλοιπους
κοινούς θνητούς στο χώρο. Το ίδιο επιχειρείται να συμβεί και με το πα-
λαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ήδη το αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ είναι
προς μετακόμιση, διότι δεν μπορεί να συνάδει η ΄΄ανάπτυξη΄΄ με το
αμαξοστάσιο στον ίδιο χώρο. Η περιοχή του Δέλτα στο Φάληρο έχει
ήδη αρχίσει να αλλάζει χαρακτήρα με την ανέγερση πλήθους νέων κα-
τασκευών εμπορικού κυρίως χαρακτήρα, οι οποίες αλλοιώνουν το
τοπίο δημιουργώντας ένα συμπαγή φραγμό προς το θαλάσσιο μέτω-
πο. Ο χώρος του παλαιού ιπποδρόμου στην Καλλιθέα παραχωρήθη-
κε σε επενδυτικό όμιλο για να κατασκευάσει τη νέα εθνική βιβλιοθή-
κη και την όπερα για θεατές υψηλών εισοδημάτων. Όλα αυτά γίνο-
νται όπως μας λένε  για το καλό μας. Θα δημιουργηθούν εκατοντά-
δες θέσεις εργασίας. Γιατί γκρινιάζετε; Δεν θέλετε την ανάπτυξη; Δεν
θέλετε να γίνει τίποτα; Θέλουμε να αξιοποιηθούν οι δημόσιες εκτάσεις
με τον καλύτερο τρόπο αλλά κυρίως προς όφελος των κατοίκων ό-
λης της πόλης και όχι για μερικούς οικονομικά ισχυρούς. Να γίνουν
πάρκα και χώροι συνάθροισης των πολιτών και όχι ΄΄γκέτο΄΄ για οι-
κονομικά εύρωστους ντόπιους ή ξένους. Φανταστείτε ένα μητροπολι-
τικό πάρκο στο Ελληνικό, ένα πάρκο που θα είναι μεγαλύτερο σε έ-
κταση από  central park της Νέας Υόρκης, το οποίο όλοι θαυμάζου-
με και είναι το καμάρι της πόλης. Μιας πόλης που είναι το προπύργιο
του καπιταλισμού, και όμως εκεί στην καρδιά της πόλης δημιουργή-
θηκε πάρκο το οποίο αποδόθηκε σε όλους τους κατοίκους και δεν δό-
θηκε για ανέγερση ουρανοξυστών. όπου τα κέρδη από τέτοια επένδυ-
ση θα ήταν τεράστια. 

Επειδή όμως οι δημόσιες μεγάλες εκτάσεις δεν είναι αρκετές, οι
΄΄επενδυτές΄΄ στρέφονται και προς άλλες περιοχές. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή κυρίαρχο ρόλο έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες του κρά-
τους. Ήδη έχει περάσει η άποψη ότι η Ελλάδα έχει από τα υψηλότε-
ρα ποσοστά ιδιοκτησίας, και συγχρόνως αυτή η μεγάλη διασπορά ι-
διοκτησίας ακινήτων είναι ένας σημαντικός φραγμός στην έλευση ξέ-
νων επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεγάλες εκτάσεις και όχι
για μεμονωμένες μικρές ιδιοκτησίες. Έτσι άρχισε να εφαρμόζεται ο φό-
ρος ακινήτων, τα χαράτσια στα ακίνητα και κάθε λογής σοφίσματα α-
πό  τους ιθύνοντες του υπουργείου οικονομικών ώστε να αναγκα-
στούν οι μικροϊδιοκτήτες να πωλήσουν τα ακίνητά τους σε εξευτελι-
στικές τιμές προς όφελος των επενδυτών. Επειδή όμως ο έλληνας εί-
ναι συναισθηματικά δεμένος με την ιδιοκτησία του δεν θα δώσει εύ-
κολα το ακίνητό του. Όποιος χρωστά στο δημόσιο ή σε δημόσιο φο-
ρέα ή σε ασφαλιστικό ταμείο θα απαλλοτριώνουν το ακίνητό του σε
μικρότερη τιμή της αντικειμενικής, τιμή που το ίδιο το κράτος έχει θε-
σπίσει, για να πάρει τα οφειλόμενα. Το ερώτημα που γεννάται είναι τι
θα τα κάνει όλα αυτά τα ακίνητα το κράτος; Εδώ αυτά που έχει από
κληροδοτήματα παραμένουν στα αζήτητα και απαξιώνονται καθημε-
ρινά, θα επωμισθεί και άλλα; Τα ακίνητα αυτά αποσκοπεί να τα προ-
σφέρει στους ́ ΄επενδυτές΄΄ για να αρχίσει η ανάπτυξη, βγάζοντας στο
δρόμο τους ανθρώπους που λόγω της οικονομικής κρίσης, για την ο-
ποία δεν είναι υπεύθυνοι οι πολίτες, έμειναν άνεργοι και δεν έχουν χρή-
ματα για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Με τον τρόπο αυ-
τό, έμμεσα, δημιουργείται μια νέα κατάσταση στο αστικό τοπίο, το ο-
ποίο μεταλλάσσεται προς μια άλλη κατεύθυνση η οποία σύντομα θα
είναι πραγματικότητα για την Ελλάδα. 

Σε ένα επόμενο άρθρο μου θα αναλυθεί περισσότερο η διάστα-
ση αυτή, διότι αφορά όλους μας, και κυρίως το μέλλον μας ως πολί-
τες αυτής της χώρας.     

Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Δρ. Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π.

Η οικονοµική κρίση και
η Ελληνική πόλη
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α

(Έστω κι αν θα δημοσιευτεί με καθυστέρηση)
1. Αν και δεν πολυσυμπαθώ τον Πούτιν (για πολλούς λό-

γους), τον τελευταίο καιρό μ’ έχει ξετρελάνει θετικά, με το
καθημερινό στραπατσάρισμα που κάνει στον Πλανητάρχη
της Μέκκας του καπιταλισμού τον πρόεδρο των Η.Π.Α.

Καλά ο άνθρωπος δεν παίζεται: Καταλαμβάνει και ενώ-
νει την Κριμαία με την Ρωσία, με συνοπτικές διαδικασίες
και ο πλανητάρχης αντιδρά με δεσμεύσεις κάποιων περι-
ουσιακών στοιχείων Ρώσων μεγιστάνων!!! Ξεσηκώνεται ο-
λόκληρη η ανατολική Ουκρανία (και με τις πλάτες βέβαια
του Πούτιν), προχωρούν σε δημοψηφίσματα και αυτονομή-
σεις από το Κίεβο των φίλων Ναζί της Δύσης και ο πλανη-
τάρχης εκλιπαρεί Μέρκελ και Ολάντ να πάρουν όλοι μαζί
κάνα μέτρο για την τιμή των όπλων. Και ο άλλος, ο αθεό-
φοβος ο Πούτιν; Αφού εκτοξεύει μερικούς διηπειρωτικούς
πυραύλους σε στρατιωτικά γυμνάσια, την ίδια ώρα παίζει
χόκεϊ επί πάγου και τους γράφει όλους κανονικά.

Ευχαριστώ ρε φίλε που με αξίωσες να ζήσω την ξευτί-
λα, της πάλαι ποτέ ΠΑΞ ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ.

2. Δεν είναι δυνατόν, αν θες να λέγεσαι άνθρωπος με το
χάρισμα της λογικής, της ηθικής και των συναισθημάτων, να
μην συνταράσσεσαι και να μένεις αδιάφορος μπροστά στο
δράμα των εξαθλιωμένων μεταναστών από Αφρική και Α-
σία. Ανθρώπων που καθημερινά σχεδόν πνίγονται στο Αι-
γαίο και την Μεσόγειο μέσα στα σαπιοκάραβα των δουλε-
μπόρων. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, συνήθως νέοι και γυναί-
κες με παιδιά στην κοιλιά τους. Άνθρωποι που εγκαταλεί-
πουν τις φτωχές και εξαθλιωμένες χώρες τους, πιστεύο-
ντας ότι θα βρουν μοίρα στον ήλιο, στην “πολιτισμένη” και
πλούσια Δυτική Ευρώπη. Όσοι δε απ’ αυτούς κατορθώνουν

να φτάσουν, το πρώτο που έχουν ν’ αντιμετωπίσουν είναι, έ-
ναν συνεχώς διογκούμενο ρατσισμό και επιθέσεις που φτά-
νουν στην αφαίρεση ακόμη και της ζωής τους.

Για  ποια Ευρώπη μιλάμε; Αυτή που για αιώνες, ως κα-
τακτητές τους απομυζούσαν τον τεράστιο πλούτο των χω-
ρών τους και στο τέλος τους παράτησαν στη φτώχεια και
την εξαθλίωση.

Για ποια δήθεν πολιτισμένη, δημοκρατική και κουρα-
φέξαλα Ευρώπη μιλάμε; Όταν τις ηγεσίες τους το μόνο που
τους απασχολεί είναι πως ο καθένας για πάρτι του θα απο-
φύγει το μεταναστευτικό κύμα με κάθε μέσο. Καμία σκέψη
και δράση για οικονομική και κάθε φύσεως βοήθεια στις
υποανάπτυκτες χώρες, έτσι ώστε να προχωρήσουν μπρο-
στά. Τέλος πολλοί πολίτες των “δημοκρατικών” χωρών της
Δύσης, γίνονται όλο και περισσότερο ρατσιστές.

Θλίβομαι βαθύτατα που και στη χώρα μας, που υπήρξε
κατ’ εξοχήν χώρα που μεγάλα τμήματα του λαού της έχουν
κατά καιρούς μεταναστεύσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
του κόσμου να υπάρχουν άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, νέοι
άνθρωποι, που προσχωρούν και ψηφίζουν αυτό το εγκλη-
ματικό-ναζιστικό-ρατσιστικό μόρφωμα που και στη χώρα
μας “ανθεί”.

Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν όλοι έχου-
με και από έναν δικό μας μετανάστη; Όταν ο ναζισμός και ο
φασισμός κατέστρεψαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τη χώ-
ρα μας και θρηνήσαμε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα;

Τόσο πίσω βρισκόμαστε από πλευράς γνώσης της ιστο-

ρίας μας, από πλευράς παιδείας αλλά και στοιχειώδους α-
γωγής;

Το πρόβλημα των ρευμάτων της μετανάστευσης δεν λύ-
νεται με τα όπλα. Αλλά με την δικαιότερη κατανομή του
πλούτου σε όλο τον πλανήτη και την ελαχιστοποίηση της εκ-
μετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο.

3. Τελευταία παρακολούθησα μια τηλεοπτική αντιπαρά-
θεση ανάμεσα στον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη (κατά κό-
σμο μπουμπούκο) και στον πρώην συνδικαλιστή και νυν
βουλευτή Δημ. Τσουκαλά.

Καλά ρε Τσουκαλά πήρες που πήρες το φανταστικό πο-
σό των 800 χιλιάδων ευρώ ως αποζημίωση από ασφαλιστι-
κή εταιρεία, που σε είχε (όπως λες) ασφαλίσει η ιδιωτική
τράπεζα που δούλευες. Και λέω τώρα εγώ: Για να πάρεις έ-
να τέτοιο τεράστιο ποσό ως αποζημίωση, θα έπρεπε η ι-
διωτική τράπεζα να ξόδευε για πάρτι σου, κάθε μήνα, πολ-
λές χιλιάδες ευρώ για ασφάλιστρα. Χρήματα που πλήρωναν
οι δανειζόμενοι με τους σκληρούς όρους και τα υψηλά ε-
πιτόκια όλα αυτά τα χρόνια. Τα δε τοκιζόμενα χρήματα α-
ποτελούσαν καταθέσεις άλλων συμπολιτών μας και όχι βέ-
βαια των τραπεζιτών.

Είναι λοιπόν δυνατόν να παρουσιάζεσαι σήμερα ΕΣΥ τι-
μητής των πάντων και συγχρόνως εξυγιαντής του διεφθαρ-
μένου συστήματος των ιδιωτικών τραπεζών;

Κάτσε στα αυγά σου και ροκάνισε ήσυχα-ήσυχα τα 800
χιλιάρικα ευρώ.

Ρόμπα σ’ έκανε ο μπουμπούκος. Τα ‘θελες και τα ‘πα-
θες.

Tου Κώστα Γαζή

Επίσκεψη σε Μουσείο

Σ
ήμερα με το σχολείο μου επισκεφτήκαμε το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, το ο-
ποίο είναι στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά. Σήμερα είναι 9 Δεκεμβρίου 2013 και η εκ-
δρομή αυτή είναι σαν δώρο για τη γιορτή μου.

Όταν φτάσαμε στο μουσείο, στην είσοδο ήταν ο υπεύθυνος του Μουσείου κ. Μανώλης που
συμπτωματικά τον γνώριζα γιατί είναι συνάδελφοι με τον μπαμπά μου (ο μπαμπάς μου εργά-
ζεται στον Ηλεκτρικό).

Το μουσείο έχει 3 ορόφους. Στην αρχή, πήγαμε στον τρίτο όροφο και είδαμε ένα βίντεο για
τις γραμμές των τρένων και για τις διαδρομές τους και μια σύντομη ιστορία για τη λειτουργία
του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου.

Μετά ο κ. Μανώλης μας πήγε στον δεύτερο όροφο και μας έδειξε παλιές φωτογραφίες που
είχαν σχέση με τα τρένα, διάφορα εξαρτήματα των τρένων, χειριστήρια, φανάρια, πινακίδες, ρο-
λόγια, στολές των οδηγών και των σταθμαρχών, τα σήματά τους και διάφορα ενθύμια. Όταν κα-
τεβήκαμε στον πρώτο όροφο με εντυπωσίασε ένα τρένο που είχε δύο βαγόνια. Μας έβαλαν μέ-
σα, καθίσαμε στα καθίσματα και ο κ. Μανώλης μας φώναζε ανά τρία άτομα και μας έδειχνε πως
ξεκινάει και πως σταματάει το τρένο. Επίσης μας έδειξε το κουδουνάκι όπου προετοίμαζε τους
επιβάτες ότι το τρένο θα ξεκινήσει. Ο κ. Μανώλης μας άφησε να το χτυπήσουμε και εμείς κα-
θώς φεύγαμε. Τέλος μας εξήγησαν ότι εκείνο ήταν το βαγόνι που χρησιμοποιούσαν οι βασι-
λείς. Όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε μας έδωσαν για ενθύμιο μια κονκάρδα με την ονομασία Η-
ΣΑΠ (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθήνα Πειραιά) και μας κέρασαν από μια πορτακαλάδα.

Όταν μπήκαμε στο πούλμαν ένιωσα μεγάλη συγκίνηση και θαυμασμό για το αποτέλεσμα της
προσπάθειάς του κ. Μανώλη που είχε βάλει σε τάξη όλα τα αντικείμενα καλογυαλισμένα, με
τα καρτελάκια που μας εξηγούσαν τι είναι το κάθε αντικείμενο και ποια χρονολογία τα χρησι-
μοποιούσαν. Το μουσείο αυτό σκέ-
φτηκε να το φτιάξει ο κ. Μανώλης
και μέσα σε τρεις ορόφους έκλεισε
όλη την ιστορία του Ηλεκτρικού Σι-
δηροδρόμου.

Έμεινα ενθουσιασμένη από την
επίσκεψή μας σ’ αυτό το μουσείο
και θα πρότεινα στους μαθητές και
στις δασκάλες της Ε τάξης του σχο-
λείου μας να το επισκεφτούν του
χρόνου.

Άννα Λύρη

Προς τα Σωματεία Εργαζομένων

Ποια είναι η αλήθεια για τις σχέσεις μας με τους
συνταξιούχους της ΑΜΕΛ και του ΤΡΑΜ

Αγαπητοί συνάδελφοι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες,
Το Σωματείο μας γνώριζε από χρόνια ότι θα έρθει κάποια στιγμή που από το ΤΡΑΜ και την ΑΜΕΛ θα βγαί-

νουν συνάδελφοι τη σύνταξη και αυτό το θέμα μας προβλημάτιζε και μας προβληματίζει. Εμείς σαν πρώτη
ενέργεια ήταν να βάλουμε στο καταστατικό του Σωματείου μας, που τροποιοποιήσαμε το 2012, σχετικό άρ-
θρο που σαν πρώτη κίνηση είναι ότι οι εξερχόμενοι της υπηρεσίας για συνταξιοδότηση από την ΑΜΕΛ και
το ΤΡΑΜ να γίνονται ύστερα από αίτηση τους δεκτά σας επίτιμα μέλη του Σωματείου μας. Η διάταξη αυτή
βέβαια είναι προσωρινή μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση από τους ενδιαφερομένους για το πώς θέλουν
να συμμετέχουν και όλα αυτά θα γίνουν μετά από διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών.

Η τροποποιητική διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού έγινε όταν παρουσιάστηκαν στα γραφεία του
Σωματείου μας δύο συνάδελφοι από το ΤΡΑΜ που μόλις είχαν συνταξιοδοτηθεί και δεν υπήρχε προσωρι-
νά άλλος τρόπος για να γίνουν μέλη μας. Τους γράψαμε ως επίτιμα μέλη και τους εκδώσαμε και κάρτα μέ-
λους και από τότε δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Το τελευταίο διάστημα είχαμε πληροφορηθεί ότι και από την
ΑΜΕΛ έχουν συνταξιοδοτηθεί 25 με 30 συνάδελφοι και μάλιστα κυκλοφορούν και διαδόσεις ότι εμείς στο
Σωματείο δεν τους θέλουμε για μέλη μας. Αυτό είναι αναληθές και συκοφαντικό και ίσως να υπάρχει και
σκοπιμότητα από ορισμένους.

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι υπάρχει το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ με όνομα και διεύ-
θυνση, με τηλέφωνα και e-mail και όποιος πραγματικά ενδιαφερόταν θα μας έβρισκε και θα ενημερωνό-
ταν με κάθε λεπτομέρεια. Δυστυχώς όμως δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για να μας βρει και να ενημερωθεί
σωστά. Όμως εμείς και πάλι προσπαθήσαμε και ήρθαμε σε επαφή με έναν συνάδελφο της ΑΜΕΛ από αυ-
τούς που συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα. Κάναμε μία πρώτη συνάντηση τέλη Μαρτίου στα γραφεία μας στον
Πειραιά, του εξηγήσαμε πως ακριβώς είναι η κατάσταση και ότι εμείς σαν Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε όλες τις παραμέτρους για να υπάρξει η δυνατότητα να είμαστε ενωμένοι
όλοι οι συνταξιούχοι της σταθερής τροχιάς. Ο συνάδελφος αυτός είπε ότι θα μεταφέρει τις προτάσεις μας
και στους άλλους συναδέλφους του και θα καθορίσουμε και νέα συνάντηση για να συζητήσουμε το θέμα
λεπτομερώς. Μάλιστα ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που ήταν για τις 9 Απριλίου τους κα-
λέσαμε να έρθουν και να έχουν και λόγο στο βήμα.

Όμως μέχρι σήμερα 23 Απριλίου δεν είχαμε κάτι το νεότερο. Πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι αυτοί
ότι εμείς τους θεωρούμε ισότιμα μέλη με τα μέλη του Σωματείου μας και όταν αποφασίσουν ότι πρέπει να
συναντηθούμε για να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε από κοινού λύση του προβλήματος,
είμαστε στη διάθεσή τους.

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

Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας

Eνημερωτική Επιστολή 

Τ
ην επιστολή αυτή είχαμε στείλει σε όλα τα σωματεία εργαζομένων
ΗΣΑΠ-ΑΜΕΛ-ΤΡΑΜ. Όμως μέχρι σήμερα, αν και έχουν περάσει
ένας μήνας και παρά τις όποιες συναντήσεις έχουμε κάνει με

συνδικαλιστικά στελέχη των σωματείων, εκτός από το Σωματείο της
Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ που έδειξε ενδιαφέρον, δεν πήραμε μέχρι
σήμερα απάντηση. Εμείς θα επιμείνουμε, γιατί αυτό το θέμα αφορά όλους.



Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, σας διαβάζω τον
απολογισμό δράσης και σας ζητώ αφού
πρώτα με ακούσετε προσεκτικά να τον υ-
περψηφίσετε.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Είναι κοινή διαπίστωση όλων των συ-

νταξιούχων της χώρας μας ότι το 2013 ήταν
αν όχι η χειρότερη χρονιά για τους συνταξι-
ούχους αλλά μία κακή χρονιά και ευχή ό-
λων είναι να μην ζήσουμε άλλη χρονιά σαν
και αυτή που πέρασε. Η Διοίκηση του Σω-
ματείου τη χρονιά που πέρασε δεν έμεινε
με τα χέρια σταυρωμένα, προσπάθησε για
κάτι το καλύτερο.

1) Εισοδηματική Πολιτική
Η Διοίκηση του Σωματείου μας πάντα σε

συνεργασία με την Ανωτάτη Γενική Συνο-
μοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας και με τα
Σωματεία Εργαζομένων του χώρου, προ-
σπάθησε να περισώσει κάτι από αυτά που
με αγώνες είχαμε κατακτήσει πραγματο-
ποιώντας συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, πο-
ρείες προς τα αρμόδια υπουργεία και οργα-
νισμούς, πραγματοποιώντας συναντήσεις με
τα κόμματα και τις διοικήσεις των διαφόρων
οργανισμών.

2) Ασφαλιστικά Ταμεία – Ταμείο Υγείας
Είναι σε όλες και όλους γνωστό ότι με-

τά την ένταξη του Ταμείου Υγείας στον ΕΟ-
ΠΥΥ έχουν διαλύσει τα πάντα. Το μόνο θετι-
κό είναι ότι σε συνεργασία με τα Σωματεία
Εργαζομένων κρατάμε ακόμη στους χώ-
ρους του ΗΣΑΠ τους τρεις γιατρούς οι ο-
ποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
εργαζόμενους και συνταξιούχους των Η-
ΣΑΠ χωρίς καμία ταλαιπωρία γιατί ο καθέ-
νας που θέλει να επισκεφτεί τον γιατρό
κλείνει ραντεβού έτσι η εξυπηρέτηση είναι
άμεση.

3) Ταμείο Συντάξεων
Από τον Αύγουστο του 2008 που το Τα-

μείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ για λό-
γους που ακόμη δεν είναι γνωστοί εντάχθη-
κε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ άρχισαν τα προβλήματα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η καθυστέ-
ρηση στην έκδοση των οριστικών συντάξε-
ων με διάφορα προσχήματα εκ μέρους του
ΙΚΑ. Η Διοίκηση του Σωματείου δεν αδρά-
νησε στο παραμικρό, προσπάθησε να εξο-
μαλύνει την κατάσταση. Υπήρξαν όμως κα-
ταστάσεις που δεν μας βοήθησαν στην προ-
σπάθειά μας όπως αλλεπάλληλες αποχω-
ρήσεις διευθυντριών του Ταμείου, ασθένει-
ες προσωπικού καθώς και αποχωρήσεις

των αρμοδίων υπαλλήλων για αγνώστους
λόγους.

4) Αποζημιώσεις αυτών που συνταξιοδο-
τούνται

Το Σωματείο μας με τη συνεργασία του
Σωματείου Εργαζομένων πραγματοποίησε
σύσκεψη στον Πειραιά με τους ενδιαφερό-
μενους συναδέλφους μας και ανέθεσε την υ-
πόθεση σε δικηγόρο για να διεκδικήσει τις α-
ποζημιώσεις στο ακέραιο ήδη η πρώτη προ-
σφυγή εκδικάστηκε μέχρι αυτή τη στιγμή δεν
έχει βγει η απόφαση του δικαστηρίου ακο-
λουθούν και άλλες δικάσιμες για το 2014

5) Έξοδα κηδείας
Εκκρεμεί η προσφυγή του Σωματείου

μας στα δικαστήρια για τη χορήγηση των ε-
ξόδων κηδείας στους δικαιούχους. Σήμερα
το Ταμείο Συντάξεων χορηγεί ως έξοδα κη-
δείας το ποσό που χορηγεί και το ΙΚΑ.

6) Δικαστικές διεκδικήσεις
Είμαστε από τα πρώτα Σωματεία που κα-

ταγγείλαμε και που καταθέσαμε πιλοτικές
αγωγές και από τα πρώτα Σωματεία Συντα-
ξιούχων καταθέσαμε 2 αιτήσεις αναιρέσεων
των οικονομικών μέτρων που μας επιβλή-
θηκαν με τα μνημόνια στο Συμβούλιο της Ε-
πικρατείας η μία εκδικάστηκε και περιμέ-
νουμε την απόφαση και η άλλη πήρε ανα-
βολή για τον Δεκέμβριο του 2014.

7) Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ 
Το Σωματείο βρίσκεται πάντα κοντά στο

Μουσείο και συνεισφέρει σύμφωνα με τις
δυνατότητες που έχει σε όποιες ανάγκες έ-
χει για τη λειτουργία του.

8) Εφημερίδα του Σωματείου
Η Εφημερίδα του Σωματείο «Ο Ηλεκτρι-

κός» έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζω-
ής μας και η προσπάθεια όλων μας είναι να
γίνεται όσο πιο πολύ γίνεται αξιόπιστη και
να παρέχει σωστή και αντικειμενική ενημέ-

ρωση όχι μόνο των συνταξιούχων του Σω-
ματείου μας καθώς και των εργαζομένων
και φίλων του Σωματείου. Κυκλοφορεί δε
κάθε 2 μήνες σε 3.000 τεύχη.

9) Κοινωνικές δραστηριότητες του Σωμα-
τείου

Παρά την οικονομική και την κοινωνική
κρίση που βιώνουμε όλοι μας εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι της πατρίδας μας, μπο-
ρούμε να πούμε ότι και η χρονιά που πέρα-
σε ήταν πλούσια σε κοινωνικές δραστηρίο-
τητες για το Σωματείο μας.

α) Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να
συμπαραστεκόμαστε στις ανάγκες των μα-
θητών και μαθητριών του Γυμνασίου Σμίν-
θης στα Πομακοχώρια της Ξάνθης τόσο
χρηματικά καθώς και ηθικά με τις βραβεύ-
σεις των αριστούχων μαθητριών και μαθη-
τών που κάναμε κατά την επίσκεψή μας τον
Νοέμβριο στο σχολείο τους.

β) Συνεχίζουμε να διαθέτουμε τα χρήμα-
τα αντί στεφάνου στη μνήμη των συναδέλ-
φων που έφυγαν από κοντά μας τη χρονιά
που πέρασε σε διάφορα ιδρύματα, όπως γη-
ροκομεία - ορφανοτροφεία και συλλόγους
προστασίας και φροντίδας παιδιών, σύμφω-
να με τις επιθυμίες των συγγενών τους.

10) Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Το 2013 η κρίση είχε αντίκτυπο και στις

εκδρομές που είχαμε προγραμματίσει για
να πραγματοποιήσουμε και δεν πραγματο-
ποιήθηκαν όλες. Αναλυτικά για το θέμα αυ-
τό θα σας ενημερώσει η έφορος του Σωμα-
τείου. Η ετήσια κοπή πίτας – συνεστίαση
που έγινε στις 27 Ιανουαρίου 2013 στο ξε-
νοδοχείο είχε μεγάλη επιτυχία κατά γενική
ομολογία των 700 συναδέλφων που συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση.

11) Εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση
Το Σωματείο μας μαζί με τη Διοίκηση

του Μουσείου και τον Προέδρο και Διευθύ-
νοντα Συμβούλου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. στις 18
Δεκεμβρίου και με τη συμμετοχή εργαζο-

μένων και συνταξιούχων του ΗΣΑΠ πραγ-
ματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια του μνη-
μείου Εθνικής Αντίστασης για τους αγωνι-
στές εργαζόμενους στους ΕΗΣ κατά την
Γερμανοϊταλική κατοχή 1940-1945 που βρί-
σκεται στο σταθμό του Πειραιά.

12) Ετήσια γιορτή του Σωματείου
Ήταν φέτος η 19η φορά που το Σωματείο

μας πραγματοποίησε την ετήσια εκδρομή –
γιορτή που είναι καθιερωμένο να πραγμα-
τοποιείται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου την
ημέρα αυτή που γιορτάζει ο Άγιος Ιερόθεος
προστάτης άγιος των συνταξιούχων του Η-
ΣΑΠ.

Η φετινή εκδρομή πραγματοποιήθηκε
στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας όπου έγινε η
καθιερωμένη αρτοκλασία υπέρ υγείας των
συνταξιούχων μας καθώς και των μελών
των οικογενειών τους. Επίσης έγινε και ε-
πιμνημόσυνη δέηση για αυτούς τους συνα-
δέλφους και συναδέλφισσες που έφυγαν α-
πό κοντά μας. Στην εκδρομή-γιορτή συμμε-
τείχαν 205 συνάδελφοι.

13) Λειτουργία των γραφείων του Σωμα-
τείου μας

Η μεταφορά των γραφείων του Σωμα-
τείου μας στον Πειραιά στους χώρους που
παραχώρησε ο ΗΣΑΠ στο Μουσείο για να
στεγάσει και τις λειτουργικές ανάγκες του
Σωματείου αποδείχθηκε ότι ήταν μία σωστή
κίνηση, αυτό αποδεικνύεται από την επι-
σκεψιμότητα που έχει. Σε καθημερινή βάση
πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
περνούν από τα γραφεία μας που βρίσκο-
νται στο Μέγαρο ΗΣΑΠ στον Πειραιά στον 1ο

όροφο αφ’ ενός να ενημερωθούν για τα
προβλήματα που τους απασχολούν και αφ’
ετέρου να καθίσουν στους άνετους χώρους
και να απολαύσουν έναν καφέ.

Άλλες δραστηριότητες του
Σωματείου μας

���� Συμμετείχαμε σε όλες τις αγωνιστι-
κές κινητοποιήσεις που έγιναν τη χρονιά
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η
Ετήσια Καταστατική Απολογιστική Γενι-
κή Συνέλευση του Σωματείου μας που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «ΤΙ-

ΤΑΝΙΑ» στις 9 Απριλίου είχε πολύ μεγάλο εν-
διαφέρον και για τους συναδέλφους που μας

έκαναν την τιμή να έρθουν και να παρακο-
λουθήσουν από κοντά τις εργασίες της συνέ-
λευσης αλλά και για αυτούς οι οποίοι για δι-
κούς τους λόγους δεν προσήλθαν. Για να γνω-
ρίζουν όλοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι

τι ειπώθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς
και από όλους τους ομιλητές που έλαβαν το
λόγο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συ-
νέλευσης. Η Διοίκηση του Σωματείου έκρινε ό-

Από τον 
Γενικό 
Γραμματέα 
Νίκο 
Μητροκώτσα



Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή μας συνέλευση και σας χαι-

ρετώ όλους μαζί και τον καθένα χωριστά χαίρομαι πολύ κάθε φορά που σας
βλέπω απ’ αυτό το βήμα και ομολογώ ότι μου δίνετε δύναμη και θάρρος
να νιώθω πως είμαι ακόμα νέος.

Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά λόγια και ευθύς αμέσως σαν τα-
μίας του Σωματείου μας επί τόσα χρόνια θα σας διαβάσω τον ταμειακό α-
πολογισμό του έτους 2013 ώστε να ενημερωθείτε για την οικονομική κα-
τάσταση του Σωματείου μας. Ποια ήταν τα έσοδά μας και πως τα διαθέσα-
με για τη λειτουργία του και σε ποια οικονομική κατάσταση βρέθηκε το
ταμείο μας στις 31/12/2013.
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ 2013

ΕΣΟΔΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

1 Εισφορές Μελών Σωματείου 119.528,50 €
2 Εισφορές Μελών Μουσείου 23.909,00 €
3 Δωρεές Μελών 14.685,00 €

Σύνολο Εσόδων 158.122,50 €
Απόδοση Εισφορών Μουσείο 23.909,00 €
Καθαρά έσοδα Σωματείου 134.213,50 €
Λειτουργικά έξοδα Σωματείου 123.225,51 €
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2013 10.987,99 €
1ον: Βιβλ. Κατ. Τ.Π. Λογ. 827 18.366,99 €
2ον: Βιβλ. Κατ. Τ.Π. Λογ. 762 5.887,45 €
Προθεσμιακή κατάθεση Τ. Π 120.000,00 €
Σύνολο υπολοίπων χρημάτων 155.242,43€
για το έτος 2014

Όλες αυτές οι δαπάνες που σας διάβασα έχουν όλα τ’ αντίστοιχα δι-
καιολογητικά τους γραμμάτια εισπράξεως, τιμολόγια, αποδείξεις και ε-
ντάλματα πληρωμών. Ο απολογισμός αυτός είναι εγκεκριμένος από το Δ.Σ.
και από την Ελεγκτική Επιτροπή και σήμερα ήλθαμε εδώ να ζητήσουμε
και τη δική σας έγκριση.

Αν όμως κάποιος ή κάποια συνάδελφος έχει την παραμικρή επιφύλαξη
ή απορία, μπορεί να περάσει από τα γραφεία μας όπου υπάρχουν όλα τα
δικαιολογητικά να ενημερωθεί.

Θέλω να σας τονίσω ακόμα μια φορά ότι το ταμείο μας είναι όπως πά-
ντα σε καλή οικονομική κατάσταση, ενημερωμένο και νοικοκυρεμένο. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα μου επιτρέψετε για λίγα λεπτά ακόμη
σαν παλαιός συνάδελφος και επί εικοσιπενταετία συνταξιούχος και ενδια-

φερόμενος πάντα για τα κοινά συμφέροντα μας να πω μερικά
λόγια απευθυνόμενος κυρίως στους νέους συναδέλφους. Το
Σωματείο μας από ιδρύσεως μέχρι σήμερα είναι από τα πιο ορ-
γανωμένα έναντι πολλών άλλων ομοειδών και παραμένει επί
χρόνια πρωτοπόρο, σταθερό, δυναμικό και δραστήριο σε όλους
τους τομείς και πρέπει να αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι.

Αυτό είναι επίτευγμα όλων των Δ/Σ που πέρασαν από κα-
λούς, έντιμους, έμπειρους και δραστήριους συναδέλφους μας.

Θέλω λοιπόν να κάνετε έντονη την παρουσία σας στα γρα-
φεία μας και να διατηρήσετε το Σωματείο μας αυτό όπως σας το παραδί-
δουμε και να συνεχίσετε το έργο μας προς όφελος όλων.

Διατηρήστε αυτή την πολύτιμη συναδελφική σχέση και την αδιάσπα-
στη επί τόσα χρόνια ένωσή μας που έχουμε δημιουργήσει αυτήν την με-
γάλη οικογένεια που εντός αυτής βρίσκει ο καθένας μας παρηγοριά, ζε-
στασιά και κατανόηση, για κάθε πρόβλημα μας. Πρέπει να έχουμε συνέ-
χεια σε αυτή την ιστορία ή πορεία μας γεμάτη αγώνες και δράσεις. Δυ-
στυχώς όμως τα τελευταία χρόνια η επονομαζόμενη κρίση που μαστίζει τη
χώρα μας και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανικανότητα των πολιτικών
μας να διαχειριστούν την οικονομία σε σπατάλες και καταχρήσεις εκ μέ-
ρους τους μας έχουν στερήσει τα βασικά αγαθά που χρειάζεται ένας άν-
θρωπος να ζήσει αξιοπρεπώς.

Δικαιώματα που αποκτήσαμε με αγώνες δεκαετιών έχουν μειώσεις
μισθών, συντάξεων, εφάπαξ και διάλυση όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Αυτά τα γνωρίζετε όλοι σας.

Μέσα σε αυτή την λαίλαπα των μνημονίων, ρυθμίσεων, μέτρων και νό-
μων καταφέραμε να κρατήσουμε κάποιους γιατρούς, να γράψουμε τουλά-
χιστον τα φάρμακά μας και να μην τρέχουμε.

Ας έχουμε την πίστη στο θεό, την ελπίδα και υπομονή πως κάποια η-
μέρα θα περάσουμε και αυτήν την επιδοκιμασία.

Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα γιατί δεν
γνωρίζω αν τον επόμενο χρόνο που λήγει η θητεία μου θα είμαι παρών για
την εμπιστοσύνη που δείξατε τόσα χρόνια στο πρόσωπό μου τιμώντας με,
με την ψήφο σας. 

Πολύ περισσότερο όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ και θερμό ευχαριστώ
σε όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκα αρμονικά και αγαπημένα
επί τόσα χρόνια.

Σας ευχαριστώ και τώρα θα σας διαβάσω και το προϋπολογισμό του
Ταμείου μας για το τρέχον έτος 2014. 

ΕΣΟΔΑ
Εισφορές μελών 115.000,00
Δωρεές μελών 15.000,00
Τόκοι Προθ. κατάθεσης 4.000,00
Σύνολον 134.000,00
ΕΞΟΔΑ     134.000,00

Σας ευχαριστώ και πάλι όλους που είχατε την υπομονή να με ακού-
σετε και σας εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα.

που πέρασε μαζί με τους εργαζόμενους και με την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

���� Συμμετείχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε όλες τις συ-
ναντήσεις που έγιναν με κυβερνητικούς και πολιτικούς
παράγοντες της πατρίδας μας.

����Συμμετείχαμε σε πολλές συσκέψεις με τα σωματεία
των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για θέματα που μας αφο-
ρούσαν.

���� Πραγματοποιήσαμε πάνω από δέκα συναντήσεις με
τη Διοίκηση του ΙΚΑ με τον Διοικητή κ. Ροβέρτο Σπυρό-
πουλο, τους Υποδιοικητέςτου ΙΚΑ, τον κ. Πατσούρη και την
κα. Τριανταφυλλίδη καθώς και με τις προϊσταμένες του υ-
ποκαταστήματος στην Τσόχα 22 στους Αμπελόκηπους.

Από το Ετήσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων

����Εκδώσαμε το Ημερολόγιο του Σωματείου το οποίο έ-
φτασε στα σπίτια όλων των συνταξιούχων, των εργαζομέ-
νων καθώς και σε πολλούς φίλους του Σωματείου

���� Εκδώσαμε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδρομών.
���� Συμμετέχουμε στα Διοικητικά Συμβούλια της

Α.Γ.Σ.Σ.Ε.  με δύο μέλη μας ο συνάδελφος Δημήτρης Γεωρ-
γίου από τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και ο
συνάδελφος Γιάννης Ζαχαρής από τη θέση του μέλους του
Δ.Σ..

���� Ανά πάσα στιγμή έχουμε τη δυνατότητα μέσω κινη-

τής τηλεφωνίας να σας ενημερώνουμε για τα όποια προ-
βλήματα παρουσιάζονται.

���� Η Διοίκηση του Σωματείου και τη χρονιά που πέρα-
σε λειτούργησε, έξω και μακριά από τις όποιες κομματι-
κές πολιτικές και παραταξιακές σκοπιμότητες και κατευ-
θύνσεις για μας όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι συναδέλ-
φισσες έχουν την ίδια θέση στην καρδιά μας.

���� Φυσικό είναι να διατηρεί ο καθένας μας τις όποιες
πολιτικές του προτιμήσεις, αλλά έξω και μακριά από τους
χώρους του Σωματείου όπου δεν έχουν θέση οι πολιτικές
και κομματικές συζητήσεις.

���� Τα γραφεία του Σωματείου μας ανήκουν σε όλες και
όλους και είναι ανοικτά από Δευτέρα μέχρι και την Παρα-
σκευή από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 1:30 το μεσημέρι. 

Εμείς το Δ.Σ. σας περιμένουμε να συζητήσουμε, να
προσπαθήσουμε και να βρούμε λύση στα όποια προβλή-
ματα σας απασχολούν όχι όμως προβλήματα πολιτικά και
παραταξιακά. Αυτά ο καθένας από εμάς τα αφήνει πριν την
είσοδο του στα γραφεία του Σωματείου. Υπάρχουν άλλοι
χώροι εκτός του Σωματείου που μπορεί ο καθένας να εκ-
φράσει τις πολιτικές πεποιθήσεις. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, με απλά λόγια αυτός ή-
ταν ο Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου μας τη χρονιά που πέρασε και σας ζητώ να
τον υπερψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το βήμα της Γενικής Συνέλευσης είναι πάντα μια

δοκιμασία για όλους τους ομιλητές. Τα λέμε κάθε χρό-
νο από αυτό το βήμα αλλά έχω την αίσθηση ότι η επα-
νάληψη βοηθάει. Με καθημερινή παρουσία στο Σωμα-
τείο, με ατελείωτες ώρες προσφοράς στο αντικείμενο
του οποίου έχω επωμισθεί την ευθύνη στον τομέα των
εκδρομών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σ’ έναν τομέα που αν και διαφέρει αισθητά από την
καθιερωμένη στην συνείδηση των συναδέλφων συνδι-
καλιστική δράση, έχει να παρουσιάσει έργο σημαντικό
και πολύπλευρο στην ψυχαγωγική πλευρά του εαυτού
μας.

Η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου, η γνωριμία της
χώρας μας, οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται
στα μέλη μας μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις ο-
λοκληρώνουν και ισορροπούν την προσωπικότητα μας.
Έχουμε ανάγκη να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να ανα-
πολήσουμε από το καθημερινό άγχος και στρες που μας
φορτώνουν όλα τα στοιχεία που μας περιβάλλουν. Ξέ-
ρετε; Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτό και ας ακούγεται
απλό. Στην πραγματικότητα χρειάζονται γερά νεύρα, με-
θοδολογία, υπομονή και επιμονή για να επιτευχτεί ο
στόχος και να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η καταξίωση και η αποδοχή έρχεται φυσιολογικά
με το χρόνο και είναι απόρροια της αποτελεσματικότη-
τας, συλλογικής δουλειάς της προσφοράς ψυχής στο
Σωματείο, της δύναμης, της αστείρευτης δύναμης να υ-
πηρετείς ανθρώπους που το αξίζουν και δέχονται με
χαρά όλη αυτήν την προσπάθεια.

Η γενική μας Συνέλευση είναι μια πολιτική συνδι-
καλιστική διαδικασία, μία κορυφαία στιγμή και πρέπει
να βοηθήσουμε όλοι να την κρατήσουμε ψηλά.

Ας μιλήσουμε για την οικονομική διαχείριση των
πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώσαμε την περα-
σμένη χρονιά, που παρ’ όλα την οικονομική παγκόσμια
κρίση που έχει κτυπήσει και μας, εμείς δεν το βάζου-
με κάτω. Επιμένουμε, προσπαθούμε μέσα από τις εκ-
δρομές, χτίζουμε και οικοδομούμε καλές ανθρώπινες
σχέσεις. Ευχαριστώ από την καρδιά μου που είσαστε
δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Εύχομαι και εγώ σε όλους σας Καλό Πάσχα, υγεία
σε μας και στις οικογένειές μας.
Σημείωση:

Η οικονομική διαχείριση του ταμείου των πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Σωματείου και από την Ελεγκτι-
κή Επιτροπή.

Όλα τα παραστατικά στοιχεία, τιμολόγια, εντάλματα,
βιβλία ταμείου καθώς και το βιβλιάριο καταθέσεων βρί-
σκονται στο αρχείο του Σωματείου και είναι στη διάθε-
ση όλων των μελών.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22001133

τι μέσω της εφημερίδας μας ο «Ηλεκτρικός»
πρέπει όλες οι ομιλίες απομαγνητοφωνημένες
να γίνουν κτήμα του καθενός από εμάς. Είναι
μια προσφορά της εφημερίδας μας στους συ-
ναδέλφους που πρέπει να ενημερωθούν για τα

πεπραγμένου του Σωματείου. Όμως όλοι οι συ-
νάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να
είναι κοντά στο Σωματείο και με την ενεργή
συμμετοχή τους να έχουν ουσιαστική συνει-
σφορά στις διεκδικήσεις που γίνονται για μια

καλύτερη ποιότητα ζωής. Καλές και εποικο-
δομητικές είναι οι κρίσεις και οι κριτικές ό-
ταν όμως συνδυάζονται και με τη συμμετοχή.

Ταµε ι α κή  ∆ ι α χ ε ί ρ ι ση
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

το έτος 2013

Εισηγήτρια: 
Η Έφορος του 
Σωματείου
Φωτεινή 
Κουλοβασιλοπούλου

Εισηγητής: 
Ο Ταμίας  του Σωματείου 
Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Ταμειακή Διαχείριση του Σωματείου  για το έτος 2013
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Η
ΑνωτάΗ Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνά-
δελφοι,

Τα Διοικητικά Συμ-
βούλια του Σωματείου
και της Ελεγκτικής Επι-
τροπής και εγώ προσω-
πικά σας καλωσορίζουμε
στην Ετήσια Καταστατική
Γενική μας Συνέλευση η
οποία πραγματοποιείται

σε μια πολύ δύσκολη ώρα για τον ανήμπορο να αντι-
δράσει στα τεκταινόμενα στη χώρα μας συνταξιούχο.

Ζούμε μία πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που
συνεχώς φοβίζει και τρομάζει ιδιαίτερα τους συνταξι-
ούχους και τους ηλικιωμένους. Ακούμε, βλέπουμε και
διαβάζουμε ότι δισεκατομμύρια ευρώ σε διεθνές, ευ-
ρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο χορηγούνται σε τράπεζες
και χρηματιστές για να σωθούνε αυτοί και μόνο αυτοί, οι
οποίοι ευθύνονται για την κρίση την οποία οι ίδιοι δημι-
ούργησαν. Η κρίση με γρήγορους ρυθμούς έχει απλω-
θεί παντού και έχει διαλύσει την οικονομία της πατρίδας
μας. Έχει παρασύρει και έχει εξαφανίσει εκτεταμένες
κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η κρίση
έχει οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες και στη χώρα
μας. Η υποβάθμιση της εργασίας, τα μισθολογικά, τα ερ-
γασιακά, τα ασφαλιστικά θέματα, έχουν οδηγήσει τον άν-
θρωπο στον μαρασμό. Η ακρίβεια και η φτώχεια βασι-
λεύει στο σπίτι του καθενός από εμάς. Το οικογενειακό
εισόδημα συνεχώς μικραίνει. Η αγοραστική μας δύναμη
συνεχώς μειώνεται. Όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που ψη-
φίστηκαν τα 4 τελευταία χρόνια, μας έχουν φέρει στο
έσχατο σημείο της ανέχειας και της φτώχειας. Η οργή
της κοινωνίας έχει ξεχειλίσει. Όλοι είναι αγανακτισμένοι
και φωνάζουν μέχρι εδώ, δεν πάει άλλο. Σε αυτήν τη θλι-
βερή κατάσταση που μας έχει γεμίσει όλους απελπισία
γεννάται το ερώτημα: Τώρα τι κάνουνε; Θα κάτσουμε με
τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένουμε το μοιραίο;
Δεν θα αγωνιστούμε για να την αλλάξουμε;

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, η ώρα έχει περάσει,
έστω και καθυστερημένα τα 2.500.000 Έλληνες συντα-
ξιούχοι της πατρίδας μας πρέπει να αφυπνιστούν, πρέ-
πει να σηκωθούν από τον καναπέ, πρέπει να πετάξουν τη
μοιρολατρία, πρέπει να ξεσηκωθούν, πρέπει να βγουν
στους δρόμους για να καταδικάσουν τις πολιτικές και τις
πρακτικές που τους έβαλαν στο περιθώριο. Πρέπει να
αγωνιστούν για να αλλάξουν τη ζωή τους. Πρέπει να
διεκδικήσουν το αυτονόητο και αυτό είναι να διεκδική-
σουν αυτά που τους έκλεψαν τα τελευταία 4 χρόνια με τα
διάφορα μνημόνια. Πρέπει να δώσουν να καταλάβουν
αυτοί που μας κυβερνούν, ντόπιοι και ξένοι ότι την κρίση
δεν τη δημιούργησαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι
αλλά αυτοί οι ίδιοι που μας κυβερνούν με τους αυλικούς
τους. Όμως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι την πληρώ-
νουν γιατί είναι η εύκολη λύση για κάθε πρόβλημα οι-
κονομικό που παρουσιάζεται. Δίνεται η εντολή και γίνε-
ται μείωση μισθών και συντάξεων αδιαφορώντας εάν ο
μισθωτός ή ο συνταξιούχος με αυτό που του απομένει
έχει τη δυνατότητα να επιζήσει.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, η σημερινή μας Γενική
Συνέλευση πραγματοποιείται κάτω από το βάρος της
μονόπλευρης λιτότητας που μας έχουν επιβάλει με τα
μέτρα.

Για την κατάντια της χώρας μας αγαπητοί συνάδελ-
φοι, τεράστια ευθύνη έχουν όλα τα κόμματα καθώς και
οι τριακόσιοι οι οποίοι εκλέγονται για να υπερασπίζουν
το Σύνταγμα και τα έννομα συμφέροντα του Έλληνα πο-
λίτη και όχι μόνο τα προσωπικά τους και των αυλικών
τους. Όλοι αυτοί ήξεραν που οδηγείται η οικονομία της
χώρας αλλά δεν μιλούσε κανένας γιατί φοβόντουσαν το
πολιτικό τους κόστος και όμως υπερασπίζονταν τα προ-
κλητικά προνόμιά τους και τις καρέκλες τους. 

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, η Διοίκηση του Σω-
ματείου τη χρονιά που πέρασε αλλά και τα προηγούμενα
χρόνια από τότε που η κρίση μας κτύπησε κατά κούτελα,
δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, αντέδρασε. Μπορεί
να μην πέτυχε το όνειρό της, μπορεί να μην πραγματο-
ποίησε αυτά που είχε βάλει σαν στόχο να κάνει σύμφωνα
με το πρόγραμμα που είχε καταστρώσει. Αυτά δεν τα λέω
για να απολογηθώ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κα-
ταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτά που είχαμε βάλει σαν
στόχο όχι γιατί δεν θέλαμε ή δεν προσπαθήσαμε. Και θέ-
ληση είχαμε και υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβά-
λαμε όμως παντού βρίσκαμε πόρτες κλειστές και όπου
προσπαθήσαμε και τις ανοίξαμε, συναντήσαμε την πα-
γερή αδιαφορία από τους υπευθύνους. 

Όμως δεν θα το βάλουμε κάτω, προσπαθούμε και
θα προσπαθήσουμε για να επιτύχουμε ό,τι το καλύτερο
για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Θέ-
λουμε όμως να έχουμε και τη δική σας συμμετοχή και
συμπαράσταση. γιατί όλοι εδώ είμαστε μεγάλοι άνθρω-
ποι με κρίση και γνώση και πρέπει να λέμε και την αλή-
θεια και η αλήθεια είναι ότι στα καλέσματα των Σωμα-
τείων δύσκολα σηκωνόμαστε από τον καναπέ.
Συγχωρήστε με που το λέω αυτό, αλλά ελάτε και στη
θέση τη δική μου όταν στις όποιες συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας που κάναμε είτε μόνοι μας σαν Σωματείο είτε
μαζί με την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιού-
χων Ελλάδας, η συμμετοχή μας δεν ήταν αυτή που
έπρεπε να είναι. Δεν ήταν αυτή που θα έδινε φτερά στα
σωματεία ή στις ομοσπονδίες για να πραγματοποιήσουν
το πρόγραμμά τους. Αυτή είναι η ωμή αλήθεια και κάνω
έκκληση από αυτό εδώ το βήμα, να είμαστε όλοι πιο κο-
ντά στα καλέσματα του Σωματείου μας, για να έχει τη δύ-
ναμη, η κάθε διοίκηση του Σωματείου να πραγματοποι-
ήσει έστω και μέρος από αυτό που έχει προγραμματίσει
να κάνει όπως να μας δώσουν αυτά που μας έκλεψαν.

Να δώσουν πίσω αυτά που μας πήραν με τους
αντεργατικούς νόμους και τα μνημόνια που ψήφισαν.

Να μας μεταχειρίζεται η κρατική εξουσία σαν ισό-
τιμα μέλη της κοινωνίας.

Να μας δώσουν τη δυνατότητα να ζήσουμε με αξιο-
πρέπεια.

Να μας δώσουν πάλι την ιατροφαρμακευτική και νο-
σοκομειακή περίθαλψη που είχαμε πριν την κρίση.

Να μας δώσουν πίσω τις συντάξεις που μας έκλε-
ψαν.

Να μας δώσουν πίσω τα δώρα Χριστουγέννων-Πά-
σχα καθώς και το επίδομα αδείας που μας έκλεψαν.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, για να τα πραγματο-
ποιήσουμε όλα αυτά χρειάζεται αγώνας, ομοψυχία και
αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πρέπει να γίνει βίωμά μας το
«εν τη ενώσει η ισχύς».

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, μπροστά σε αυτή τη
λαίλαπα που σαν ακρίδα κατατρώγει ό,τι βρει μπροστά

της, τη χρονιά που πέρασε δεν μείναμε αδρανείς. Προ-
σπαθήσαμε, μπορεί να μην πετύχαμε το στόχο μας σε
όλα όμως προσπαθήσαμε με πρώτο και κυριότερο να βά-
λουμε μία τάξη στην απονομή των συντάξεων, παρά τα
μεγάλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν όπως την αλ-
λαγή τριών διευθυντριών το 2013 στο Ταμείο Συντά-
ξεων, τη μακροχρόνια ασθένεια της υπευθύνου υπαλ-
λήλου της απονομής των συντάξεων, την αποχώρηση των
δύο υπαλλήλων που επί 25 και πλέον έτη εργάζονταν στο
Ταμείο. Κατορθώσαμε μετά από αμέτρητες συναντήσεις
που κάναμε με τη Διοίκηση του ΙΚΑ να εξομαλύνουμε
την κατάσταση και να λάβουμε τη διαβεβαίωση του Υπο-
διοικητή του ΙΚΑ κ. Διονύσιου Πατσούρη πριν ένα μήνα,
ότι σε τέσσερις μήνες η κατάσταση στην απονομή των
συντάξεων θα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως, ήδη τα απο-
τελέσματα είναι ορατά.

Για το Ταμείο Υγείας τα πράγματα για όλον τον ελ-
ληνικό λαό είναι δύσκολα. Το κράτος έχει βαρέσει διά-
λυση το μόνο παρήγορο είναι ότι παραμένουν οι τρεις
γιατροί στον Πειραιά έτσι ο καθένας μας μετά από τηλε-
φωνικό ραντεβού χωρίς καμία ταλαιπωρία μπορεί να
γράφει τα φάρμακα που του είναι απαραίτητα.

Λίγα λόγια για την πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη
που όλοι θέλουμε να έχουμε. Τα τέσσερα τελευταία χρό-
νια που παρουσιάστηκε στη χώρα μας η οικονομική
κρίση η οποία έχει και μεγάλο αντίκτυπο και στην υγεία
μας παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται καθημερινώς
διάφορες εταιρείες ως σωτήρες μας οι οποίες πριν 5 χρό-
νια σε συζητήσεις που κάναμε για την πρόσθετη ασφά-
λιση βγάζανε σπυράκια όταν τους λέγαμε ότι θέλουμε να
ασφαλίσουμε τα μέλη μας. Βάζανε βέτο και μας έλεγαν
ότι ασφαλίζουνε με ειδικούς όρους συνταξιούχους μόνο
μέχρι την ηλικία των 65 ετών και όταν τους λέγαμε ότι οι
περισσότεροι συνταξιούχοι μας είναι πάνω από αυτό το
όριο και δεν τους χωρίζουμε σε μικρούς και μεγάλους,
δεν έδειχναν καμία προσφορά για ασφάλιση.

Σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς που παρου-
σιάζονται σαν σωτήρες, πιστέψτε με που θα τους χαρα-
κτηρίσω πολύ απλά αεριτζήδες, για να μην πω κάτι το πιο
βαρύ, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα, άλλα προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν και να αρπάξουν ό,τι μπορούν.

Εμείς τη χρονιά που πέρασε καθώς και τις προη-
γούμενες ήρθαμε σε επαφή με πολλούς από αυτούς
όταν όμως τους δίνουμε να καταλάβουν τι ζητάμε να μας
προσφέρουν, πολλούς δεν τους ξαναβλέπουμε. Εμείς
πάντως επεξεργαζόμαστε κάθε προσφορά που μας έρ-
χεται. Όπως σήμερα βρισκόμαστε σε διάλογο με την
Ευρωπαϊκή Πίστη που βρίσκεται σε καλό δρόμο. Όταν
καταλήξουμε κάπου θα ενημερωθείτε λεπτομερώς και
από κοινού θα αποφασίσουμε.

Για τις μειώσεις των συντάξεών μας και την κατάρ-
γηση των δώρων είχαμε κάνει μία προσφυγή στα ευρω-
παϊκά δικαστήρια με θετική έκβαση που συστήνει στο ελ-
ληνικό κράτος να συμμορφωθεί και τρεις προσφυγές στο
Συμβούλιο Επικρατείας εκ των οποίων οι δύο εκδικά-
στηκαν και περιμένουμε τις αποφάσεις, η δε τρίτη θα εκ-
δικαστεί τον Δεκέμβριο του 2014.

Έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη για τους λίγους
εναπομείναντες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Η
δίκη έχει αναβληθεί δύο φορές. Φαίνεται ότι οι δικαστές
για να εκδικάσουν θα περιμένουν να πεθάνουν και οι τε-
λευταίοι αντιστασιακοί της χώρας μας.

Έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη για τα έξοδα
κηδείας. Έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη για την πε-
ρικοπή της αποζημίωσης που έγινε από τον Ιούλιο του
2011 και μετά σε όσους αποχωρούν της υπηρεσίας. Στο
πρόγραμμά μας είναι να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη
για να αυξηθεί το ποσοστό των συντάξεων στις χήρες
από το 60% του αποθανόντος συνταξιούχου που είναι σή-
μερα στο 70%, όπως είναι στο ΙΚΑ.

Έχουμε μία αρμονική συνεργασία με τα Σωματεία
των εργαζομένων του χώρου και από κοινού προσπα-
θούμε να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που καθη-
μερινώς παρουσιάζονται.

Η συνεργασία μας με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε είναι αρίστη και
είμαστε μπροστάρηδες σε όλες τις διεκδικητικές συ-
γκεντρώσεις καθώς και τις εκδηλώσεις που προγραμ-
ματίζει η συνομοσπονδία.

Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά του Γυ-
μνασίου Σμίνθης γιατί μπορεί η πολιτεία να τα έχει ξε-
χάσει, εμείς όμως δεν τα ξεχνάμε και θα τους συμπα-
ραστεκόμαστε όσο μπορούμε.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σω-
ματείου και Ελεγκτικής Επιτροπής δεχόμαστε και
ακούμε και προσπαθούμε να δώσουμε την όποια λύση
είναι εφικτή για αυτά που απασχολούν τα μέλη μας και
έτσι θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε.

Προσπαθήσαμε και το πετύχαμε με τη μεταφορά
των δραστηριοτήτων του Σωματείου στον Πειραιά να εί-
μαστε πιο κοντά σας και αυτό ζητάμε και από εσάς. Θέ-
λουμε να είμαστε δίπλα σας για όποιο πρόβλημα πα-
ρουσιάζεται στον καθένα από εμάς, για να γίνει αυτό
πρέπει να έχουμε και ενημέρωση από εσάς. Οι πόρτες
του Σωματείου είναι ανοιχτές για όλους χωρίς καμία
διάκριση.

Όπως ακούσατε από το πρόγραμμα δράσης που
σας διάβασε ο Γενικός Γραμματέας, όπως από τον Τα-
μία καθώς και από την Έφορο του Σωματείου, τη χρονιά
που πέρασε προσπαθήσαμε και το πετύχαμε να βελτιώ-
σουμε και τα οικονομικά του Σωματείου αλλά και τις πο-
λιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις μας. Συνεχίζουμε
τη διμηνιαία έκδοση της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΣ» με προσπάθεια να βελτιωνόμαστε όσο το δυνατό.
Για 9 χρονιά εκδώσαμε το ημερολόγιο του Σωματείου
μας το οποίο έχει διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλ-
φους μας καθώς και σε φίλους.

Βρισκόμαστε δίπλα στις ανάγκες του Μουσείου μας
γιατί έτσι πρέπει . Το Μουσείο είναι η ιστορία μας. Εμείς
θα φύγουμε αλλά αυτό θα υπάρχει για να δείχνει το πέ-
ρασμά μας από εδώ στις επόμενες γενιές. Για το λόγο
αυτόν πρέπει να είμαστε αρωγοί στις ανάγκες που πα-
ρουσιάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του.

Όμως οι δραστηριότητες του Σωματείου μας δεν
σταματούν εδώ. Παρακολουθούμε από κοντά τα όποια
προβλήματα παρουσιάζονται είτε για το σύνολο των συ-
ναδέλφων, είτε ατομικά και σας δίνουμε τη διαβεβαίωση
ότι θα είμαστε κοντά σας για ό,τι χρειαστείτε. Δώστε
μας όμως και εσείς τη δύναμη για να μπορούμε να τα
αντιμετωπίσουμε. Τελειώνοντας απευθύνω προς όλους
σας μία ευχή, να πρυτανεύσει σε όλους μας η αγάπη, η
συναδελφοσύνη και η αλληλεγγύη για να μπορέσουμε
όλοι μαζί ενωμένοι να αγωνιστούμε για να βελτιώσουμε
την ποιότητα της ζωής μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε

Ομιλία του Πρόεδρου του Σωματείου, Ευθύμιου Ρουσιά

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τη ση-
μερινή σας Συνέλευση διότι θεωρώ ότι εί-
ναι πολύ σημαντικό να μείνουμε σε ένα
σημείο που αφορά αυτό καθεαυτό το Σω-
ματείο σας.

Είναι ένα σωματείο πρότυπο, είναι
ένα σωματείο με πολύ καλή δραστηριό-
τητα, με συμμετοχή και στηρίζει εξαιρετικά
την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συ-
νταξιούχων Ελλάδας. Κάνει πράξη και ου-

σία αυτό που λέμε «συλλογικότητα» κάτι που λείπει σήμερα από το κίνημα
των συνταξιούχων, με ό,τι αυτό θετικό ή αρνητικό συνεπάγεται. Θέλω λοι-
πόν να υπογραμμίσω όσο γίνεται πιο έντονα αυτήν την παρουσία, να τους
ευχαριστήσω για τη μέχρι σήμερα στήριξη και ιδιαίτερα στην τελευταία εκ-
δήλωση που κάναμε στον Πειραιά «Εικαστική Εβδομάδα Λογοτεχνίας και
Ζωγραφικής» στο Μουσείο και παράλληλα να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου και στον Πρόεδρο τον κ. Ρουσιά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και
στον Πρόεδρο του Μουσείου τον Μανώλη τον Φωτόπουλο για τη στήριξη
και υποστήριξη που μας παρείχαν. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το τεχνικό
όσο είναι το ψυχολογικό και το ηθικό. Από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ. 

Και δυο λόγια ακόμα για τη σημερινή κατάσταση. Η Ανωτάτη Γενική
Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας στρατεύεται και στρατεύτηκε σε
μια συγκεκριμένη λογική. Να δημιουργήσουμε το θεσμικό πλαίσιο μέσα
από το οποίο το κίνημα των συνταξιούχων θα έχει χαρακτήρα συμμετο-
χής στα κέντρα λήψης απόφασης. Είναι ένα κοινό θεσμικού ενδιαφέρο-
ντος που τώρα φαίνεται με διάφορες επιλογές που έχουμε κάνει και τώρα
δεν είναι της παρούσης να το ανακοινώσουμε ότι μπορεί να λάβει συ-
γκεκριμένη μορφή. Τι σημαίνει αυτό. Να το δούμε πρακτικά.

Υπάρχει ένας νόμος που καθορίζει τα της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας, Εργαζομένων Ελλάδας η Γ.Σ.Ε.Ε., για το Οικονομικό
Επιμελητήριο, για το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για τους συνταξιούχους που
είναι περίπου 3.000.000 δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Το ένα κομμάτι εί-
ναι αυτό και το δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι επίσης σημαντικό, είναι ότι
γίνονται προσπάθειες αναγνώρισης της Συνομοσπονδίας στα κέντρα λή-
ψης απόφασης Και θέλω να κλείσω πριν από τις ευχές, με κάτι που το θε-
ωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις για να διεκ-
δικήσουμε νομικά ό,τι μας έχει περικοπεί μέχρι σήμερα. Αυτό το περίπου
50% κατά μέσο όρο που κυμαίνεται στις περικοπές, θα πρέπει να το διεκ-
δικήσουμε με ένα ομόλογο ή με κάποιο άλλο μέσο και έχουμε βρει τρό-
πους και συνεννοήσεις αυτή τη στιγμή μέσα μάλλον από συνεννοήσεις που
κάνουμε για να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Απλώς το καταθέτω

αυτό γιατί θα χρειαστεί και τη συμπαράσταση του Σωματείου αλλά θα πρέ-
πει να ξέρετε και εσείς ακριβώς ή περίπου τι κάνει η Ανωτάτη Γενική Συ-
νομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας. Το δεύτερο που κάνουμε και θα κά-
νουμε μάλλον πολύ σύντομα, είναι να οργανώσουμε περιφερειακές
συνδιασκέψεις προκειμένου να δημιουργήσουμε και τις υποδομές αλλά
να δώσουμε και πληροφόρηση στην περιφέρεια ότι υπάρχουν οι συντα-
ξιούχοι, είναι συμμέτοχοι στα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά δρώμενα,
έχουν κρίση και μνήμη και επομένως με αυτές τις λογικές κάνουν τις επι-
λογές τους.

Κλείνοντας θέλω να σας πω ότι στις 30 Απρίλη θα γίνει μία παρου-
σίαση στο ξενοδοχείο. Από μελέτη που έκανε η ομάδα τεκμηρίωσης της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας για τις απώλειες που έχουμε υποστεί
μέχρι σήμερα. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι γνωστό, δεδομένο όμως έχει
κάτι πολύ ουσιαστικό. Έχει το ότι η Συνομοσπονδία με τεκμηριωμένη επι-
στημονικά πρόταση μπορεί να διεκδικήσει αυτό το 50% που σας είπα προη-
γουμένως.

Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί συ-
νάδελφοι με την ευκαιρία σας εύχομαι Καλό Πάσχα, καλές γιορτές και να
θυμάστε ότι αν ο μήνας έχει 9 δεν είναι όπως τότε και το παλιό το τρα-
γουδάκι. Είναι μήνας και ώρα για δράση και αντίσταση. Ευχές για επιτυ-
χία και υγεία.

Ομιλία Πρόεδρου Ανωτάτης Γενικής  Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Νίκου Μουλίνου



Άκουσα προηγούμενα τον
πρώην Πρόεδρο του Σωματείου
τον κ. Φωτόπουλο, που πραγμα-
τικά ξεχνάμε λίγο την ιστορία και
τους αγώνες μας διότι λέω ένα
παράδειγμα και όλοι μας είμαστε
ασπρομάλληδες εδώ μέσα ότι αν
αυτά που συμβαίνουνε σήμερα
συμβαίνανε πριν 10 χρόνια, νο-
μίζω ότι αυτή η αίθουσα εδώ δεν
θα χωρούσε άνθρωπο για να
μπει μέσα. Αυτό για μένα είναι το

πιο σημαντικό στοιχείο και λέω πάντα τελευταία είναι η ιστορία του
μιθριδατισμού που υφιστάμεθα όλοι. Ο Μιθριδάτης απλώς θυ-
μίζω ήταν ένας σατράπης στα βάθη της Ανατολής και φοβότανε πά-
ντα από τις μαγγανείες και να μην το δηλητηριάσουν με τις τροφές.
Σιγά-σιγά άρχισε να παίρνει από αυτό το φάρμακο το δηλητήριο
ούτως ώστε όποτε δοκίμαζε κάποιος που επιβουλευόταν τον θρόνο
του για να τον σκοτώσει με μια σοβαρή δόση δηλητηρίου παρ’ όλο
το ότι πήρε το δηλητήριο, αυτός δεν κατάλαβε τίποτα. Έτσι λοιπόν
συμβαίνει και σήμερα. Ήρθαν τα πρώτα μέτρα το ’10, ήρθαν το ’11,
ήρθαν το ’12, συνεχίζουμε και λέμε καλά πάμε. Είπα και σε μια
προηγούμενη συγκέντρωση που έκανε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε ότι οι νομικοί
σύμβουλοι, κατά την άποψη μου, δεν είναι απλώς να παρίστανται
στο δικαστήριο αλλά να διαμορφώνουν συνθήκες που οι δικαστι-
κές προσφυγές να ενισχύονται από κοινωνικούς αγώνες για να
υπάρξει μια αλλαγή στο κλίμα. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που
εδώ και 8 με 9 χρόνια περίπου είμαι με το Σωματείο σας. Υπήρ-
ξαν κάποιες σοβαρές ανατροπές και θα τις θυμάστε, με τον ΛΑΦΚΑ
και άλλες. Όμως  μετά το 2010 ήρθαν οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες
διαμόρφωσαν μία καινούργια έννομη τάξη. Είπα την προηγούμενη
φορά ότι αυτή την καινούρια έννομη τάξη η οποία δεν σέβεται ούτε
το Σύνταγμα γιατί το παραβιάζει το Σύνταγμα, έχει τρεις βασικούς
κανόνες και επιδιώξεις. Ο ένας κανόνας είναι ίσως σήμερα ο πιο
δυσάρεστος διότι δεν είναι μονάχα οι μειώσεις που φτάνουν πε-
ρίπου στο 54, μέσο όρο ένα 50% στους τρεις πυλώνες δηλαδή στο
εφάπαξ, αποζημίωση όπως το λέτε, στην επικούρηση και στο
θέμα της σύνταξης, της βασικής σύνταξης, έχουμε τρεις βασικές
αλλαγές για τα επόμενα χρόνια. Η μία αλλαγή είναι ότι από 1-1-2015
η ρήτρα στην επικούρηση προς το παρόν ήταν το 38% το μάξιμουμ
που ήτανε μείωση. Από 1-1-2015με τη ρήτρα η οποία έχει ήδη νο-
μοθετηθεί θα έρχεται το ταμείο, γιατί είναι ενιαίο ταμείο τώρα το
ΕΤΕΑ και θα λέει. Δεν βγαίνω, δεν έχω λεφτά, δεν πληρώνω. Δεν
μιλάμε για μείωση, μιλάμε δεν πληρώνω. Εάν δηλαδή παίρνω μία
επικούρηση Α, δεν πληρώνω. Δεύτερον, που πιστεύω ότι εντός του
χρόνου μέσα στον Σεπτέμβριο θα συντεθεί η σύνταξη, η βασική,
ο πρώτος πυλώνας της σύνταξης, θα συντεθεί με κριτήρια εισο-
δηματικά. Είναι ένα σύστημα που ισχύει εν μέρει στην Αγγλία και
απόλυτα στην Αυστραλία που λέει αν ένας συνταξιούχος έτυχε και
είχε μια κληρονομιά ή είχε ένα εισόδημα χρονιαίο 30-40 χιλιάδες
παράδειγμα θα μειώνεται η σύνταξή του από αυτή που παίρνει σή-
μερα αντίστοιχα κατά 20%. Και όταν ένας συνταξιούχος τυχαίνει πα-
ράδειγμα να έχει εισόδημα πάνω από 100.000 δεν θα παίρνει κα-
θόλου σύνταξη. Αυτά που σας λέω δεν λέω για να κινδυνολογώ,
έλεγα κάποτε το 2007 όταν ξεκινήσαμε την Α.Γ.Σ.Σ.Ε  που θα πάνε
οι συντάξεις. Τα δύο αυτά πράγματα που σας λέω που σιγά-σιγά
δειλά βγαίνουν στις εφημερίδες, θα διαβάζετε και τις οικονομικές
εφημερίδες αυτές τις ημέρες που λένε, εν πάση περιπτώσει δεν θα
το κρίνουμε αυτό το μοντέλο τώρα θα το πάμε προς το φθινόπωρο
να το συζητήσουμε. Το λέω αυτό όπως παράδειγμα είπα και την
προηγούμενη φορά γίνεται μία κλοπή. Ποια κλοπή δηλαδή. Παίρ-
νετε μία σύνταξη, γίνονται οι μειώσεις αλλά η κράτηση που είναι
για το ταμείο ασθενείας δεν γίνεται στις πραγματικές αποδοχές που
παίρνετε γίνεται στο υψηλότατο επίπεδο των πλασματικών. Δηλαδή
έχει κάποιος 2.500 ευρώ σύνταξη, με τις μειώσεις παίρνει 1.700
ευρώ και στο 1.700-1.500 θα έπρεπε να είναι το 3 ή το 4% για το τα-

μείο ασθενείας, για τον κλάδο ασθενείας αντί να πάρεις το 1.700
που πραγματικά παίρνετε πάνε στο 2.400 που είναι πλασματικό.
Δηλαδή αυτό δεν είναι παράνομο απλώς είναι νόμιμη κλεψιά.
Λέω αυτά τα στοιχεία και τελειώνω αυτήν την κατάσταση. Ο μόνος
τρόπος που μπορεί πλέον να υπάρχει ανάχωμα σε αυτήν τη δια-
δικασία τη νομοθετική, γιατί όπως σας είπα προηγούμενα το Σύ-
νταγμα στη νέα έννομη τάξη ουσιαστικά στον χώρο των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων δεν ισχύει, παραβιάζεται ασύστολα και θα σας
πω συγκεκριμένα με τις αγωγές που έχετε κάνει εσείς ως Σωμα-
τείο. Κάναμε τις πρώτες αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της
Επικρατείας το 2010. Βγήκαν οι πρώτες αποφάσεις με μία ισχυρή
μειοψηφία των αντιπροέδρων και ενός από τους αντιπροέδρους ο
οποίος σήμερα είναι πρόεδρος, ο κ. Ρίζος, τότε ήταν μαζί μας. Φύ-
γαμε από εκεί πήγαμε στο Στρασβούργο, δικάσαμε, ξήλωσε όλους
τους μνημονιακούς νόμους. Από το ’10 μέχρι το ’12 θεωρώντας ότι
παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Προς το παρόν ο
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης δεν είναι στο κουμάντο της τοπι-
κής κυβέρνησης για να ελέγχεται. Με βάση λοιπόν αυτόν τον
χάρτη έχουμε μία δυνατότητα να σταματήσουμε αυτόν τον κατή-
φορο. Εάν και νομικά αυτός ο κατήφορος δεν κρατηθεί, αυτό που
σας είπα για τις μειώσεις θα πάει με ταχύτατους ρυθμούς και δεν
θα μπορέσει να μπει φρένο. Γιατί εάν δείτε τις συντάξεις σε Βουλ-
γαρία, Ρουμανία στη φίλη μας την Αλβανία οι συντάξεις εκεί είναι
ο βασικός στόχος να πάνε οι συντάξεις και μισθοδοτικές αποδο-
χές. Δηλαδή θεωρούν την ελληνική οικονομία ότι πρέπει να οδεύ-
σει εκεί και όχι να οδεύσει προς τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτό
είναι μία πραγματικότητα. Ούτε πολιτική είναι αυτή ούτε τίποτα
άλλο. Είναι μία καθαρή πραγματικότητα. Να σας πω τη συνέχεια
όμως για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μόλις βγήκαν οι αποφά-
σεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάμε να δικάσουμε στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, είχαν ήδη αναβληθεί δύο φορές οι αιτή-
σεις που είχαμε κάνει και για το δεύτερο και για το τρίτο μνημόνιο
έχουμε πάρει τρεις διαδοχικές αναβολές δηλαδή από την ολομέ-
λεια του ’12 που έπρεπε να γίνει, πήγαμε στο ’13, απ’ το ’13 το φθι-
νόπωρο που έπρεπε να γίνουν μας πήγαν 14 Δεκεμβρίου το ’14,
γιατί; Γιατί θεωρώ ότι 99% το δικαστήριο, θέλει δεν θέλει, θα βγά-
λει θετικές αποφάσεις. Αφενός αυτό θα λειτουργήσει θετικά να βά-
λει φρένο στις καινούριες αλλαγές και αφετέρου θα αναγκαστούνε
να δώσουνε κάποια χρήματα πίσω στα οποία οι ίδιοι οι δικαστές
έχουν αποφασίσει. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται, κάποια κομμάτια
στους ένστολους, κάποια κομμάτια στους δικαστές και εκεί που
υπάρχει η ουσία των πραγμάτων να μην είναι. Ποια είναι η ουσία
των πραγμάτων, λέω τρία βασικά θέματα. Δεν μπορείς να κόβεις
13ο, 14ο μισθό, δηλαδή να καταργείς δικαίωμα. Δεν μειώνεις, μου
καταργείς το δικαίωμα που είναι 60-70 χρόνια κατάκτηση σε αυ-
τόν τον χώρο. Και λέω ότι αυτή η συνείδηση των δικαιωμάτων, να
υπάρξουν πιλοτικές αγωγές από τα σωματεία. Έφερα ένα παρά-
δειγμα προχθές και στην ΑΔΕΔΥ και στον χώρο άλλων οργανώ-
σεων. Παράδειγμα τις αποφάσεις που πήραμε στο Στρασβούργο
δεν υπάρχει περιοδικό ευρωπαϊκό που ασχολείται με τα δικαιώ-
ματα που να μην τις έχει αναπαράγει. Στην Πορτογαλία οι αποφά-
σεις τους στηρίχτηκαν στις αποφάσεις τις δικές μας που κάναμε
στο Στρασβούργο και ανατρέψαν τη διαδικασία του 13ου, 14ου μι-
σθού. Εμείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την απόφαση
αυτή δεν μπορούμε να δικάσουμε γιατί είναι οι συνεχείς αναβο-
λές. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή που εδράζεται; Παράδειγμα
έχουν γίνει 750 αγωγές από τους δικαστές στις 3.000 με 3.500 που
είναι. Όταν και στην Ολομέλεια του ΣτΕ και στην Ολομέλεια του
Αρείου Πάγου είπαν ότι οι διατάξεις αυτές αφενός παραβιάζουν το
Σύνταγμα και  αφετέρου παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Για να είναι καθαρό στο μυαλό όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές συν-
θήκες εμείς παραχωρήσαμε το νόμισμα του ευρώ, θα έπρεπε να
ήταν προστασία μας το ευρώ και να ήταν το μέσο επιτόκιο για όλες
τις χώρες πράγμα που γίνεται η μεγάλη δοκιμασία και η προσπά-
θεια να είναι η προστασία των οικονομιών στην Ευρώπη και πα-
ράλληλα ψηφίσαμε τις ευρωπαϊκές συνθήκες να προστατεύουν τα
δικαιώματά μας, δηλαδή κάποιος άνθρωπος, είτε είναι άνεργος είτε
είναι συνταξιούχος είτε είναι μισθωτός να του αναγνωρίζει η πο-
λιτεία ότι έχει δικαιώματα. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Λέω
λοιπόν ότι έχουμε επιμέρους για το δεύτερο μνημόνιο κάναμε δύο
δικαστήρια, ένα τον Σεπτέμβριο και ένα τον Οκτώβριο που δικά-
σαμε. Περιμένουμε τις αποφάσεις, πιστεύω έστω τουλάχιστον μία
από αυτές να έχει κάποιο αποτέλεσμα θετικό. Τώρα σε τρεις τέσ-
σερις αγωγές οι οποίες τρέχουνε από αυτές που έχω κάνει μαζί
σας, είναι το θέμα της αποζημίωσης το λεγόμενου εφάπαξ που
αφορά κύρια αυτούς που φεύγουν από την υπηρεσία. Έχουμε δι-
κάσει, περιμένουμε απόφαση. Για την Εθνική Αντίσταση είναι μία
ομάδα 17 ανθρώπων περίπου που έχουνε κάνει, έχουμε κερδίσει
την απόφαση περιμένει το δικαστήριο εδώ και ένα χρόνο από το
ταμείο να πάει τα στοιχεία σε αυτούς για να αποφασίσει τελικά το
δικαστήριο και το ταμείο εδώ και 14 μήνες περίπου δεν έχει πάει
τα στοιχεία. Για άλλους τρεις που δεν έχω πρόχειρα τώρα τα ονό-
ματά τους έχει βγει θετική η προσφυγή για να πληρώνονται από
εδώ και στο εξής. Αυτό που κάνουμε τώρα στο ΣτΕ με δύο απο-
φάσεις. Μάλλον με τις αποζημιωτικές αγωγές. Πάμε στο Διοικη-
τικό Πρωτοδικείο, καταθέσαμε για τη σύνταξη και την επικούρηση
και θα ακολουθήσει και για τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και
αδείας με βάση την απόφαση στο Στρασβούργο να μπορέσουμε να
διεκδικήσουμε, να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση που υπάρ-
χει. Βέβαια επειδή έρχονται γιορτινές μέρες να σας ευχηθώ να
έχουμε μία πραγματική Ανάσταση και επειδή έρχονται και κάλπες
και λέω πάντα ότι οι κυβερνώντες τους μεν νέους τους φοβόνται
για εξεγέρσεις τους δε ηλικιωμένους τους φοβόνται για τη ψήφο
τους. Πιστεύω λοιπόν καλό βόλι σε όλους σας ευχαριστώ που με
ακούσατε.
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Δεν είχα υπόψη
μου να μιλήσω, ακού-
γοντας όμως τον φίλο
μου τον Ηλία Μπο-
νάρο να μιλάει και να
υπερασπίζεται τον
κομματικό συνδικαλι-
σμό, άλλωστε δεν εί-
ναι η πρώτη φορά
που το κάνει, σε κάθε
Γενική Συνέλευση
επαναλαμβάνει τα

ίδια και τα ίδια.
Όπως και εγώ δεν είναι η πρώτη φορά που εκ-

φράζω τις αντιρρήσεις μου και αυτό γιατί θεωρώ ότι ο
κομματικός συνδικαλισμός ευθύνεται για πάρα πολλά,
από όσα έχουν συμβεί και από όσα σήμερα βιώνουν ερ-
γαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Εγώ τον κομματικό συνδικαλισμό τον έχω πληρώ-
σει πάρα πολύ ακριβά:

α) Όταν συνδικαλιστής τότε, πρόεδρος της Ένωσης
Εργαζομένων με τις ίδιες ιδέες και τα ίδια κομματικά πι-
στεύω με τον Ηλία μου είχε κάνει μομφή και με είχαν κα-
θαιρέσει το 1984 από Γραμματέα της Ένωσης Εργαζο-
μένων ΗΣΑΠ, γιατί ως εκπρόσωπος των εργαζομένων
στο Δ.Σ. της Εταιρίας, αλλά και ως Γραμματέας του Σω-
ματείου είχα αντιδράσει και είχα καταγγείλει την τότε Δι-
οίκηση της Εταιρίας για την προμήθεια και τοποθέτηση
των άχρηστων ακυρωτικών μηχανημάτων και 

β) Όταν κάποια “βοθρολήμματα” της ΠΑΣΚΕ των
Πράσινων Λεωφορείων με διέσυραν καθημερινά στους
χώρους δουλειάς και στις εφημερίδες, είχαν φτάσει δε
σε σημείο παλιανθρωπιάς που ζητούσαν από τον τότε
Υπουργό Μεταφορών να με απολύσει από την Εταιρία.

Άντεξα όμως, δεν τους πέρασε.
Αναρωτιέμαι όπως πιστεύω και πάρα πολλοί από

εσάς που να βρίσκονται σήμερα όλα αυτά τα “καλό-
παιδα”; Σε ποιο πολιτικό στρατόπεδο έχουν καταλήξει;

Είπε ακόμα ο Ηλίας, εάν βέβαια κατάλαβα καλά, ότι
στο Σωματείο θα πρέπει να λειτουργούν παρατάξεις. Με
λίγα λόγια ζητάει να διαλυθεί το Σωματείο, γιατί εάν ει-
σβάλλουν οι ακρίδες των κομματικών παρατάξεων  στα
γραφεία του Σωματείου δεν πρόκειται να μείνει τίποτα
όρθιο.

Στα 18 χρόνια που ήμουνα Πρόεδρος του Σωματείου
δεν τόλμησε και δεν διανοήθηκε ποτέ κανείς να φτιάξει,
ή να στήσει κομματικό “μαγαζάκι” στα γραφεία του Σω-
ματείου στην Μενάνδρου, γι’ αυτό και το Σωματείο μας
πρόκοψε και γι’ αυτό είναι πρότυπο και πρωτοπόρο στο
συνταξιουχικό κίνημα της χώρας μας και θέλω να πι-
στεύω ότι έτσι θα εξακολουθήσει να είναι και τώρα, που
τα γραφεία μας μεταφέρθηκαν στον Πειραιά.

Εάν όμως επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, που πιθανόν κά-
ποιοι να ονειρεύονται και ο Ηλίας απλά μεταφέρει και
λέει αυτά που ακούει ή του λένε, τότε να είναι βέβαιοι
όσοι το επιχειρήσουν ότι θα με βρούνε μπροστά τους και
με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει θα μπω φραγμός
στον κομματικό συνδικαλισμό και στην διάλυση του Σω-
ματείου.

Για τα γραφεία του Σωματείου
Όσον αφορά τώρα τα γραφεία του Σωματείου. Τα

γραφεία τα είχαμε ζητήσει για να κατέβει το Σωματείο
στον Πειραιά, για να ξεφύγουμε από την υποβάθμιση της
Μενάνδρου και για να βοηθηθεί το Μουσείο στην όλη λει-
τουργία του.

Τα γραφεία είναι χρεωμένα στο Μουσείο, αυτό
όμως θα πρέπει να αλλάξει το έχω άλλωστε ζητήσει
επανειλημμένα και τα γραφεία θα πρέπει να χρεωθούν
στο Σωματείο και να απαλλαχθεί από κάθε ευθύνη λει-
τουργίας τους όχι μόνο το Μουσείο, αλλά και εγώ που τα
έχω παραλάβει ως Πρόεδρος του Μουσείου.

Συμβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου

Είπε ο φίλος μου ο Γιάννης Ζαχαρής για τις συμ-
βάσεις εργασίας των εργαζομένων στους Ηλεκτρικούς
Σιδηροδρόμους και για τις άδικες και παράνομες μετα-
τάξεις εργαζομένων σε άλλους χώρους εκτός ΗΣΑΠ.

Εδώ θέλω να πω και εγώ τις δικές μου θέσεις και
απόψεις που από το έτος 1990 διαρκώς διατυπώνω και
δεν διαφωνώ βέβαια με τις θέσεις του Γιάννη.

α) Όλοι οι εργαζόμενοι στους Ηλεκτρικούς Σιδη-
ροδρόμους είναι ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σύμφωνα με
τους υπηρεσιακούς κανονισμούς.

β) Αορίστου χρόνου είναι οι εργαζόμενοι που
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών δεν μπο-
ρούν να μονιμοποιηθούν π.χ. όρια ηλικίας.

Αυτά τα γνωρίζουν όλοι οι συνδικαλιστές του χώρου
και παρόλο που το γνωρίζουν, δεν αντέδρασαν όταν πε-
ρίπου 200 εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ, μετατάγησαν σε άλ-
λες εργασίες γιατί τους είχαν “βαπτίσει” ως εργαζόμε-
νους αορίστου χρόνου, αντίθετα συναίνεσαν.

Τα ίδια πήγαν να κάνουν και με τα Πράσινα Λεω-
φορεία αλλά τότε δεν τους βγήκε. Τους βγήκε όμως αρ-
γότερα όταν συναίνεσαν όλοι τους στην διάλυσή τους.

Η συνεργασία του Σωματείου μας
με συνδικαλιστές της Ένωσης

Εργαζομένων
Είναι γνωστό σε όλους τους συνταξιούχους, αλλά

και τους εργαζόμενους στους ΗΣΑΠ ότι όσο ήμουν Πρό-
εδρος του Σωματείου η συνεργασία του Σωματείου μας
με συγκεκριμένους συνδικαλιστές της Ένωσης Εργαζο-
μένων ΗΣΑΠ δεν ήταν από τις καλύτερες και αυτό διότι:

α) Δεν ήθελαν να ενταχθούν και οι συνταξιούχοι στα
προγράμματα της Πρόσθετης  Ασφάλισης και αντιδρού-
σαν με κάθε μέσο και τρόπο.

β) Γιατί η συμπεριφορά τους απέναντι στο Σωματείο
μας ήτανε πάντοτε εχθρική, εκδικητική και απαξιωτική
ίσως γιατί δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν.

γ) Γιατί πολέμησαν όχι μόνο στο προσκήνιο αλλά και
στο παρασκήνιο το Μουσείο μας και πολλά άλλα που οι
περισσότεροι από εσάς τα γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε για
ποιους αναφέρομαι.

Για το θέμα της Πρόσθετης Ασφάλισης και για το
Ταμείο Αλληλοβοήθειας το Σωματείο μας είχε καταθέσει
μήνυση και έχουμε εξετασθεί ως μάρτυρες, εγώ και οι
συνάδελφοι Γαζής, Γεωργίου και Ρουσιάς.

Κάποτε όμως θα πρέπει να γίνει έλεγχος και να μά-
θουμε όλοι μας, που πήγαν και πως διατέθηκαν τα χρή-
ματα της Πρόσθετης Ασφάλισης και του Ταμείου Αλλη-
λοβοήθειας, συνάδελφοι γιατί τα λεφτά ήταν πάρα
πολλά.

Εκπρόσωποι των εργαζομένων στο
Δ.Σ. της Εταιρίας

Θέλω να κάνω μια πρόταση σε όλους όσους έχουν
διατελέσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των εργαζομένων
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Να κάνουν είναι μικρό ή μεγάλο απολογισμό ανά-
λογα με τα πόσα χρόνια ήταν ο καθένας εκπρόσωπος για
να μάθουμε τι έχει γίνει από το 1982 μέχρι και το 2011 και
ενδεικτικά αναφέρω:

Με τα ακυρωτικά μηχανήματα, τους υποσταθμούς,
την ΑΜΠΕΡ, το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας, τη Σημα-
τοδότηση, την Ζήμενς, την προμήθεια των οχημάτων σι-
δηροδρόμου από την Ανατολική και Δυτική Γερμανία, το
ραδιοδίκτυο κ.α.

Αλλά και το πώς δημιουργήθηκαν τα τεράστια ελ-
λείμματα στο διάστημα αυτό στην Εταιρία εκτός και εάν
υπάρχουν συνάδελφοι που να πιστεύουν ότι για τα ελ-
λείμματα της Εταιρίας έφταιγαν οι συντάξεις και το 1
προς 2,7 όπως έλεγε ο περιβόητος Κωστούλας.

Για την Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Σε ό,τι αφορά την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία

Συνταξιούχων Ελλάδας είναι γεγονός ότι έχει χαλάσει τη
σούπα σε πολλούς, γι’ αυτό την πολέμησαν και την πο-
λεμάνε, την πολεμάνε γιατί δεν μπόρεσαν και δεν μπο-
ρούν να την ελέγξουν κομματικά και γιατί δεν έγινε υπο-
χείριο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Γι’ αυτό με τις ευλογίες και την συναίνεση της
Γ.Σ.Ε.Ε. η κομματική Ομοσπονδία των συνταξιούχων του
ΙΚΑ έπαιρνε από την Εργατική Εστία 155.000 ευρώ ενώ
στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που είναι Συνομοσπονδία έδιναν 3.000
ευρώ και όλα αυτά γιατί δεν μπορούσαν να την καπελώ-
σουν και να την ελέγξουν. Πιστεύω ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε θα συ-
νεχίσει την ίδια ανεξάρτητη και ακομμάτιστη πολιτική.

Τελειώνοντας θέλω να κάνω μια μικρή τοποθέτηση
για το Μουσείο μας.

Ζητώ βοήθεια, όσοι μπορούν να βοηθήσουν ας το
κάνουν γιατί το Μουσείο ανήκει σε όλους μας.

Το Μουσείο δημιουργήθηκε για να θυμίζει στους
παλαιότερους και να μαθαίνουν οι νεότεροι τους αγώνες
και την προσφορά όλων όσων δούλεψαν στους ΣΑΠ –
ΕΗΣ – ΗΣΑΠ.

Όπως είπε και ο συνάδελφος Πρόεδρος του Σωμα-
τείου Ευθύμης Ρουσιάς: “Εμείς κάποτε θα φύγουμε το
Μουσείο όμως θα μείνει”.

Έτσι είναι συνάδελφοι το Μουσείο έχει πλέον πάρα
πολύ βαθιά θεμέλια και πολύ βαθιές ρίζες και δεν μπο-
ρεί κανείς να το κουνήσει, να το απαξιώσει ή να το δια-
λύσει, χρειάζεται όμως βοήθεια και αυτή ζητώ από όλες
και όλους τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε

Περιληπτική Ομιλία 
Μανώλη Φωτόπουλου
Για τον κομματικό συνδικαλισμό

Ομιλία Γεν. Γραμματέα Ανωτάτης
Γενικής  Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Πέτρου Βογιατζή

Συναδέλφισσες –
Συνάδελφοι, είναι γε-
γονός ότι βιώνουμε

μία πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομικά και κοινωνικά.
Εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται μία πολιτική που περικό-
πτει το κοινωνικό κράτος. Η υγεία βρίσκεται σε σκληρή
δοκιμασία με πλήρη διαφοροποίηση προς το χειρότερο
και με στόχο την ιδιωτικοποίησή της. Η ακρίβεια σε συν-
δυασμό με τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις
αφομοιώνει ακόμα περισσότερο την ποιότητα της ζωής
και γενικά δοκιμάζεται η αντοχή μας και η ανοχή μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, όλα αυτά και πολλά
άλλα που σας είναι γνωστά βάζουν σε δοκιμασία την κοι-
νωνική συνοχή με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για το
σήμερα και το αύριο της κοινωνίας μας. Οφείλουμε να
αντιδράσουμε. Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συντα-
ξιούχων Ελλάδας επιμένει σε επιλογές συνολικές. Στρα-
τεύεται με στόχο και σκοπό να προβάλλουμε τα αιτήματά

μας, να βελτιώσουμε τη θέση μας και να οικοδομήσουμε
ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο δράσης και προοπτικής.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, θεωρώ ότι σε αυτό το
σημείο πρέπει να κάνω μία μικρή αναφορά στο Σωματείο
σας. Είναι πρότυπο σε ενέργειες και σε πρωτοβουλίες.
Έχει σύμπνοια, έχει κάτι περισσότερο, ενδιαφέρον ου-
σιαστικό και συγκεκριμένο για τον συνάδελφο. Έχει όμως
κάνει πράξη και τη συλλογικότητα. Στηρίζει την Α.Γ.Σ.Σ.Ε
πρακτικά σε συνεχή βάση με ειλικρινή διάθεση και
αγάπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο συνάδελφο Ευ-
θύμη Ρουσιά αλλά και στον Μανώλη τον Φωτόπουλο τον
Πρόεδρο του Μουσείου που στήριξαν με επιτυχία την
πρωτοβουλία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε για την Εικαστική Εβδομάδα
που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα. Να ευχηθώ επιτυχία
στις εργασίες σας και να είστε σίγουροι πως μόνο όλοι
μαζί, κάτι που εσείς γνωρίζετε πολύ καλά μπορούμε να
επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ.

AΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ομιλία του Νομικού Συμβούλου 
του Σωματείου κ. Λουκά Αποστολίδη



Καλημέρα
και από μένα και θα ήθελα

να αναφερθώ και να ξεκι-
νήσω από αυτά που είπε και ο
Λουκάς προηγουμένως. Για
να καταλάβουμε και τη σημε-
ρινή πραγματικότητα, πριν
από λίγες μέρες ψηφίστηκε
στη βουλή ένα πολυνομοσχέ-
διο. Ένα πολυνομοσχέδιο,
έτσι το ονομάζουν. Εγώ θε-
ωρώ ότι είναι ένα μνημόνιο

ακόμα ψηφισμένο από την ελληνική βουλή. Και λέω
και σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Λουκάς για Βουλγαρία,

Ρουμανία, Αλβανία. Αυτά που ήδη έχουν ψηφιστεί σήμερα, αυτά
που ήδη έχουν θεσπιστεί και ας μην ψηφίσουμε τίποτα από εδώ και
πέρα. Αν εφαρμοστούν αυτά που ήδη έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα
θα καταντήσουμε εντός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος 2-3
χρόνων, να έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, μισθούς Αλβανίας, συ-
ντάξεις, παροχές. Άρα αυτό που λέγεται για το success story και το
ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια και ότι επιτέλους σωθήκαμε, και ότι
επιτέλους πρέπει εμείς να αναγνωρίσουμε το μεγάλο και τεράστιο
έργο της κυβέρνησης αυτό πρέπει ο καθένας μας να το σκεφτεί,
πρέπει ο καθένας από εμάς να σκεφτεί αν θα πρέπει να είναι εδώ
στην πλατεία στη συγκέντρωση των συνδικάτων, θα πρέπει επιτέ-
λους να βγει στο δρόμο, θα πρέπει να αλλάξει αυτή η εικόνα που
δείχνει η κοινωνία, μία εικόνα αδράνειας, μη συμμετοχής και μία

εικόνα που είναι τελείως αντίστροφη από αυτό που συμβαίνει στην
κοινωνία μας σήμερα. Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε μία
θέση που ακούστηκε από τον Πρόεδρο για το Σωματείο των Συ-
νταξιούχων. Ότι το Σωματείο αυτό είναι πρότυπο. Ναι είναι πρότυπο.
Ό,τι συνδικαλιστική οργάνωση υπάρχει στον χώρο του ΗΣΑΠ, ήταν
πάντα πρότυπο. Σήμερα εμείς που πλέον δεν είμαστε ΗΣΑΠ, οι ερ-
γαζόμενοι, είμαστε ΣΤΑ.ΣΥ. Τα σωματεία του ΗΣΑΠ που ακόμα
υπάρχουν, είναι σημείο αναφοράς για το συνδικαλιστικό κίνημα όχι
μόνο σε επίπεδο ΣΤΑ.ΣΥ αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο. Διατηρή-
σαμε εμείς οι νεότεροι το επίπεδο, την κουλτούρα, τη νοοτροπία που
έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πίσω στον ΗΣΑΠ. Προσπαθούμε να τη
διατηρήσουμε σήμερα παρ’ όλο που δεν είμαστε ΗΣΑΠ, επανα-
λαμβάνω. Θα προσπαθήσουμε να τον διατηρήσουμε το επόμενο
διάστημα. Θα προσπαθήσουμε τα σωματεία που υπάρχουν στη
ΣΤΑ.ΣΥ και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες εμείς σαν Ένωση Εργα-

ζομένων ΗΣΑΠ, να προσπαθήσουμε να ενώσουμε το συνδικαλι-
στικό κίνημα σ’ αυτήν τη νέα εταιρεία. Να κάνουμε τα 7 σωματεία
1, να ενώσουμε τους εργαζόμενους. Πολλοί το παλεύουν να μην γί-
νει. Πολλοί βγαίνουν και το παίζουν επαναστάτες. Μερικοί από αυ-
τούς μας καταδίκασαν σήμερα να είμαστε 15 μήνες επιστρατευμέ-
νοι. Αυτούς, να είστε βέβαιοι, θα τους βάλουμε στην άκρη. Θα
παλέψουμε για την ενότητα των εργαζομένων, την ενότητα όλης της
κοινωνίας για να είμαστε μαζί με τους συνταξιούχους μας, οι συ-
νταξιούχοι μαζί μας για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε, να απο-
φύγουμε αυτό είπε ο Λουκάς προηγουμένως, τα επίπεδα της Βουλ-
γαρίας, της Ρουμανίας και της Αλβανίας. Τελειώνοντας σας εύχομαι
καλό Πάσχα, να είστε καλά, να είστε όρθιοι, θα τα ξαναπούμε στην
επόμενη γενική συνέλευση και να περάσετε ένα όμορφο Πάσχα.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙ-

ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
Σήμερα 12 Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε στα

γραφεία του Σωματείου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της η Ε-
λεγκτική Επιτροπή του Σωματείου, προκειμένου να συντάξει τον Ετήσιο
Ταμειακό Έλεγχο, καθώς και τα πεπραγμένα του Σωματείου, σύμφωνα με
το άρθρο του Καταστατικού.

Παρόντες: Χειμώνας Ευάγγελος, Αρβανίτης Γεώργιος, Θεοδωρό-
πουλος Ευάγγελος, Γερεντέ Αικατερίνη, Γιαννάκης Αχιλλέας

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  ΈΛΕΓΧΟΣ
Όπως προκύπτει απ’ τον έλεγχο ο οποίος έγινε σε όλα τα παραστα-

τικά στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης του Σωματείου για το έτος 2013,
τόσο τα γραμμάτια εισπράξεων, όσο και τα εντάλματα πληρωμών έχουν
εκδοθεί νόμιμα. Υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία έχουν
καταχωρηθεί στο βιβλίο ταμείου του Σωματείου.

Ο ταμειακός απολογισμός του 2013, ο ισολογισμός του 2013 και ο
προϋπολογισμός του 2014, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με όλα τα στοιχεία

τα οποία έχουν καταχωρηθεί. 
Το κεφάλαιο του ταμείου στις 31/12/13 ανέρχεται σε 144.254,44 Ευ-

ρώ 
εκ των οποίων 18.366,99 Ευρώ αποτελούν κατάθεση σε βιβλιάριο

της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. λογαριασμού 5182-035793-827 καθώς
και το ποσόν 5.887,45 Ευρώ κατάθεση σε δεύτερο βιβλιάριο της Τράπε-
ζας Πειραιώς με αρ. λογαριασμού 5182-035793-762.

Στο ταμείο του Σωματείου υπάρχει ποσό 10.987,99 Ευρώ και ποσό
120.000,00 Ευρώ σε προθεσμιακή κατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο λογαριασμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 31/12/13, εμφα-
νίζεται ως εξής:

Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.142,00 Ευρώ εκ των οποίων 3.780,00
Ευρώ αποτελούν κατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. λογαριασμού
5182-035793-819 στα χέρια της Εφόρου ευρίσκεται το ποσό 362,00 Ευ-
ρώ.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κινήθηκε με

συνέπεια στις αποφάσεις του καθώς και στις αποφάσεις των Γενικών Συ-
νελεύσεων.

Οι μεγάλες ανατροπές που έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν αφορούν
μόνο ρυθμίσεις που μειώνουν τις παροχές αλλά έχουν σχέση με τη στα-
διακή απονεύρωση των συλλογικών δικαιωμάτων.

Χάνονται δικαιώματα όπως οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, οι συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η απερ-
γία. Όλα αυτά που χάσαμε και άλλα που χάνονται κάθε μέρα μπορούμε
να διεκδικήσουμε τη δυναμική επίλυση τους έχοντας ενεργή παρουσία
στα σωματεία και συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις τους.

AΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ομιλία Προέδρου  Σωματείου Ένωσης 
Εργαζομένων ΗΣΑΠ συναδέλφου Λευτέρη Ρενιέρη

Ομιλία κ. Ηλία Μπονάρου, Μέλος Δ.Σ. Σωματείου
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Χαιρετίζω και εγώ την τακτική
Γενική μας Συνέλευση. Χαιρετίζω τα
ρετιρέ και τους υψηλόμισθους των Η-
ΣΑΠ. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Σή-
μερα είναι Πανελλαδική απεργία και
αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα γίνο-
νται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Το
ίδιο και στην Αθήνα. Γι’ αυτό πρέπει
και εμείς μόλις τελειώσουμε τη Συ-
νέλευση μας να πάμε να διαδηλώ-
σουμε και να υποστηρίξουμε τα δί-

καια αιτήματά μας.
Η κατάσταση είναι χειρότερη απ’ ότι ήταν πέρυσι όταν από αυτό εδώ

το βήμα σας είχα πει ότι οι φόροι θα αυξηθούν, η ανεργία θα φτάσει 30%
τα εισοδήματα θα μειωθούν. Ο ΕΟΠΥΥ όπου είχαμε βρεθεί μετά το ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ διαλύθηκε. Τώρα περιμένουμε το ΠΕΔΥ και θα δούμε πόσο θα ζή-
σει κι αυτό.

Τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο από τον Ιούλιο ό-
ταν θα αρχίσουν πάλι τα ραβασάκια της εφορίας με τους νέους φόρους και
τα «προσωπικά» χαράτσια, όταν ακόμα οι περισσότεροι από μας προσπα-
θούμε να ανταποκριθούμε και να πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε από το
2013. Και όμως! Η κυβέρνηση παρουσίασε πλεόνασμα. Συμφωνούμε υ-
πάρχει πλεόνασμα ανέργων, υπάρχει πλεόνασμα αστέγων, υπάρχει πλε-
όνασμα ασθενών που δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους και γενι-
κά υπάρχει πλεόνασμα φτώχιας και δυστυχίας.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Οι τράπεζες επιχορηγήθηκαν με 50δισ. για να σωθούν όπως μας εί-

παν. 50 δισ. που τα πληρώνουμε εμείς με περικοπές στους μισθούς και τις
συντάξεις, με νέους φόρου και χαράτσια. Παρ’ όλο λοιπόν που πληρώ-
νουμε εμείς τη σωτηρία των τραπεζών, δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε
τα σπίτια μας και να πληρώσουμε τα δάνεια και τους λογαριασμούς μας.

Προσέξτε όμως, έφθασε το τέλος του μνημονίου. Πρέπει να το πά-
ρουμε απόφαση δεν υφίσταται πλέον. Πρέπει ακόμα να πάρουμε απόφα-
ση ότι πρέπει να πληρώνουμε τα φάρμακά μας, πρέπει να πληρώνουμε τα
νοσοκομεία, πρέπει να πληρώνουμε τον αέρα που αναπνέουμε. Δεν υ-
πάρχει πλέον ζωή για εμάς. Εάν δεν αντιδράσουμε αποφασιστικά, εάν δεν
αγωνιστούμε με δύναμη ενάντια στον Μεσαίωνα που μας έχουν επιβάλ-
λει, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, άνερ-
γοι. Όλοι μαζί ενωμένοι διαφορετικά τα πάντα είναι χαμένα, δεν υπάρχει
ελπίδα ούτε για εμάς ούτε για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στους συναδέλφους που πλησιάζουν

3 χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους και ακόμα δεν έχουν πάρει τη σύ-
νταξή τους. Στην περσινή μας Συνέλευση αλλά και στα διοικητικά συμ-
βούλια είχα προτείνει δυναμική αντιμετώπιση του θέματος με κλείσιμο της
οδού Τσόχα όπου βρίσκεται το παράρτημα του ΙΚΑ. Τελικά εκτός από κά-
τι συναντήσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν έγινε τίποτα άλλο.

Άλλο ένα θέμα είναι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε Η τριτοβάθμια οργάνωση με τον με-
γάλο τίτλο και τη μηδενική προσφορά, στην οποία συμμετέχουμε όχι μό-
νο με εκπροσώπους αλλά και με χρηματική συμμετοχή.

Το μόνο που έχουν κάνει είναι κάτι συγκεντρώσεις με πολύ μικρή
συμμετοχή απλώς για να μας προτείνουν οι δικηγόροι καινούριες αγωγές
τις οποίες πληρώνουμε πολύ ακριβά και οι αποφάσεις βγαίνουν μετά από
10 χρόνια.

Ακόμα πολύ σύντομα θα μας απασχολήσει το θέμα των ελευθέρας και
τια θα γίνει με την εισβολή των ιδιωτών στην ΣΤΑ.ΣΥ και πρέπει να το α-
ντιμετωπίσουμε.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας χαιρετώ και σας προτείνω μετά το τέλος της Συνέλευσής μας μα-

ζική συμμετοχή στις σημερινές κινητοποιήσεις.

Ομιλία Γεν. Γραμματέα Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΠΟΣ
- ΔΕΗ Αθανάσιου Τριανταφυλλίδη

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, εγώ
έτσι σας αποκαλώ διότι το 1958 που
είχα προσληφθεί είχαμε άμεση σχέ-
ση ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος με
την ηλεκτρική εταιρία «Πάουερ». Ε-
μείς είχαμε σε κάποιες εποχές και
κοινό αγώνα. Περιμέναμε από το σω-
ματείο σας κόψτε το ρεύμα διότι θα
πρέπει να κάνουμε απεργία και το
κάναμε. Διότι είχαμε ένα κοινό αγώ-
να από τότε. Σήμερα στη σημερινή
μας εποχή υποκλίνομαι μπροστά σας

και σ’ αυτούς που έφυγαν τους αγωνιστάς του ΗΣΑΠ και στους σημερινούς
αγωνιστάς του ΗΣΑΠ που δώσανε πάρα πολλά προκειμένου να δημιουρ-
γηθεί και η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. διότι δεν θα ξεχάσω και τον Μανώλη τον Φωτόπου-
λο που είναι από τα ιδρυτικά μέλη όπως και ο Ευθύμης ο Ρουσιάς τι αγώ-
να κάναμε προκειμένου τότε να ιδρύσουμε την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Αλλά πέρα από

αυτό, επειδή λοιπόν πρέπει να κρατάμε ψηλά το κεφάλι μας και την αξιο-
πρέπειά μας σαν Έλληνες, επειδή αυτή η απάνθρωπη συμπεριφορά που
μας επιβάλλεται για να κόψουμε το κεφάλι μας και θα το κόψουμε απ’ τη
στιγμή κατά την οποία γονατίσουμε, απ’ τη στιγμή κατά την οποία αρνη-
θούμε τους αγώνες. Όταν μας σκοτώσουν τον αγώνα, μας έχουν σκοτώ-
σει και την ελπίδα και όταν μας σκοτώσουν την ελπίδα μας σκοτώσανε και
τον αγώνα. Τότε λοιπόν αυτοί οι κύριοι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, να μας
δώσουν μια κλωτσιά να μας στείλουνε πιο κάτω. Αλλά επειδή η Ελλαδί-
τσα μας γεννήθηκε αθάνατη με Έλληνες με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια
που στα τόσα χρόνια σκλαβιάς καταφέρανε και ελευθερωθήκανε παρα-
μένουμε πάλι Έλληνες με ψηλά το κεφάλι, παραμένουμε πάλι αγωνιστές
με ψηλά το κεφάλι και έτσι θα μείνουμε με τη βοήθεια του Θεού πάντα.
Θέλω κλείνοντας να υποκλιθώ ξανά σε όλους εσάς και στο Προεδρείο αλ-
λά και στο ηρωικό Σωματείο σας που έδωσε πολλούς αγώνες προκειμέ-
νου να φτάσει εκεί που έφτασε. Όπως λέτε και εδώ, δεν επαιτούμε, απαι-
τούμε. Και έτσι είναι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Από τον Γραμματέα 
της Ελεγκτικής 
Επιτροπής 
κ. Γιώργο Αρβανίτη

Έ κ θ ε σ η  Ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς

Στη σημερινή Γενική μας Συνέλευση όλοι θα θέλαμε να διεξαγόταν υπό διαφο-
ρετικές συνθήκες, τέτοιες που να μας εξασφάλιζαν σιγουριά και ηρεμία. Δυστυχώς ό-
μως το κλίμα που επικρατεί είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Μετά από τόσες θυσίες ήρθε το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή κα-
ταστρέφοντας και τα ΕΛΑΧΙΣΤΑ από τα εναπομείναντα ασφαλιστικά και οικονομικά
μας δικαιώματα.

� Νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις.
� Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτών και εργαζομένων, κατά 3,9% έχει σαν αποτέλεσμα να μεγαλώνει

την τρύπα των ταμείων κατά 800εκ. ευρώ ετησίως.
� Από τον Μάιο του 2010 που εφαρμόστηκε το μνημόνιο, μας έχουν αρπάξει περισσότερα από 63 δισ. ευρώ (ομολογία

Στουρνάρα) με αποτέλεσμα να μειωθεί το εισόδημά μας 4 φορές περισσότερο από το εισόδημα του Ευρωπαίου πολίτη.
Συνέχεια  μας βομβαρδίζουν με μέτρα. Kάθε φορά μας καθησυχάζουν ότι είναι τα τελευταία… μέχρι να ψηφιστούν τα

επόμενα.
� Και όλα αυτά δήθεν για το καλό μας
� Για τη σωτηρία της πατρίδας μας
� Για τη σωτηρία των παιδιών μας

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;
Ότι οδηγηθήκαμε στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Εμείς οι συνταξιούχοι αισθανόμαστε ιδιαίτερα αδικημένοι γιατί έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες.
� Η κύρια σύνταξη έχει μειωθεί 40 με 45 %
� Ενώ η επικουρική ξεπέρασε το 58%
Με τις πενιχρές συντάξεις που παίρνουμε πλέον δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές μας υποχρεώσεις.
Εάν στους 2.600.000 χιλιάδες συνταξιούχους που είμαστε σήμερα προσθέσουμε και τους άνεργους, τότε οι μισοί Έλλη-

νες χρειάζεται να συντηρούν τους άλλους μισούς.
300.000 χιλιάδες συνταξιούχοι ζουν με δανεικά γιατί για να εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης χρειάζονται

τρία χρόνια.
Σύμφωνα με τους αρμόδιους από πλευράς υπουργείου η διαδοχική ασφάλιση είναι μια από τις κύριες αιτίες. Ωστόσο ο

Υπουργός ο κ. Βρούτσης είναι τόσο αισιόδοξος που δηλώνει ότι το θέμα θα λυθεί σύντομα και θα μπορεί ο κάθε ασφαλισμέ-
νος να ενημερώνεται ηλεκτρονικά ποιος είναι ο συνολικός χρόνος ασφάλισής του.

Από τα λόγια στην πράξη όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά.
Τα ίδια περίπου μας έλεγε καi ο Λοβέρδος πριν 3 χρόνια. Ότι η κύρια σύνταξη θα χρειάζεται το πολύ 3 με 4 μήνες.
Αλλά και πιο πριν με το Ν. 2676/99 που υποχρέωνε τους ασφαλιστικούς φορείς 5 χρόνια πριν τη συμπλήρωση του ορί-

ου ηλικίας να εκδίδουν βεβαίωση η οποία εξομoιούται με απόφαση και θα βεβαίωνε τον χρόνο ασφάλισης “Ποτέ όμως δεν
εφαρμόστηκαν”.

Συνέχεια μας λένε ψέματα σε τέτοιον βαθμό που δεν ντρέπονται οι ίδιοι οι πολιτικοί και ντρέπονται τα ψέματα για λο-
γαριασμό τους.

Κατά τα τ’ άλλα για την κυβέρνηση όλα πάνε καλά. Έχοντας ως συμμάχους και τα Μ.Μ.Ε. που με περίσσιο θράσος πα-
ραποιούν την αλήθεια ξεπερνώντας κάθε όριο λογικής και ηθικής.

Μας υπόσχεται ότι σύντομα θα βγούμε από το μνημόνιο.
Καυχιέται για το πρωτογενές πλεόνασμα
Υπάρχει όμως πρωτογενές πλεόνασμα; Όταν το κράτος δεν εκπληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του όπως για πα-

ράδειγμα τις συντάξεις, το εφάπαξ κ.α., αυτά επηρεάζουν το δημοσιονομικό μας έλλειμμα. Οι υποχρεώσεις αυτές που δεν
εκπληρώνονται την τρέχουσα περίοδο δημιουργούν ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ Πρωτογενές πλεόνασμα και το πρόβλημα μεταφέρεται
πλέον στα επόμενα χρόνια.

Αυτή είναι η αλήθεια.
ΕΞ’ ΙΣΟΥ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δεν υπάρχει πλέον ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Είναι αφάνταστη η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων με τις συ-

νεχείς ανατροπές στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζονται μέτρα στον τομέα της υγείας.
Μέτρα στην κατεύθυνση μιας πραγματικής Μεταρρύθμισης και όχι Απορρύθμισης.
Στην ΥΓΕΙΑ σήμερα τα πάντα έχουν κόστος, που για να καλύψουμε τις ανάγκες μας βρισκόμαστε συνεχώς με το χέρι

στην τσέπη.
� Στον Γιατρό πληρώνεις
� Στο Νοσοκομείο πληρώνεις
� Στις Συνταγές πληρώνεις
Το φάρμακο παράγεται και εμπορεύεται πλέον με σκοπό το κέρδος. Συνεχώς η τιμή του ανεβαίνει, κι αν τύχει και μει-

ωθεί τότε εξαφανίζεται από την αγορά γιατί αυτό εξυπηρετεί τις φαρμακοβιομηχανίες.
Ας ευχηθούμε ο νέος φορέας ο επονομαζόμενος Π.Ε.Δ.Υ. (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) να μας εξασφαλίσει κα-

λύτερες υπηρεσίες διαφορετικά θα φθάσουμε στο σημείο της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία έχει απασχολήσει το Σωματείο
μας. Σας ενημέρωσε γι’ αυτό ο Πρόεδρος, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα πούμε εκτενέστερα.

Η κατάσταση αυτή έχει προβληματίσει όλους μας. Τα συνδικάτα προκειμένου να αντικρούσουν την επίθεση αυτή κατέ-
φυγαν στα δικαστήρια.

Το Σωματείο μας χωρίς χρονοτριβές και αναστολές κατέθεσε αγωγές όπως έχετε ενημερωθεί, αλλά έδωσε και το αγω-
νιστικό παρόν όποτε και όταν χρειάστηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έχει πλούσιο παρελθόν από αγώνες.
Δομημένο στην ΕΝΟΤΗΤΑ των συνταξιούχων και πάντα έτοιμο σε κάθε προσκλητήριο. Είναι χαρακτηριστικά που έδω-

σαν συνδικαλιστές με κύρος όπως οι συνάδελφοι Γαζής – Φωτόπουλος – Ζωάκος που αν και έχουν αποσυρθεί από το Σω-
ματείο δεν έπαψε ποτέ το ενδιαφέρον τους καθώς και αρκετοί άλλοι που δεν βρίσκονται στη ζωή. Να επισημάνω το πόσο δι-
καιώθηκε το Σωματείο στην απόφαση για τη μονιμότητα των εργαζομένων (σύμφωνα με τον κανονισμό Εσωτερικών και Ε-
ξωτερικών Υπηρεσιών), και που πολύ εμπεριστατωμένα ενημερωθήκατε μα άρθρο του συναδέλφου Γαζή μέσω της εφημε-
ρίδας μας. 

Σήμερα με την αλλαγή του κανονισμού ο νέος κανονισμός της ΣΤΑ.ΣΥ πουθενά δεν αναφέρει τη λέξη ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟ ενώ γίνεται σαφής διαχωρισμός του προσωπικού ποιο είναι αορίστου και ποιο ορισμένου χρόνου.

Για να επανέλθω όμως οι εποχές δεν είναι πάντα οι ίδιες.
Πολλά έχουν αλλάξει γύρω μας.
� Στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ έχουμε ενιαίους κανόνες (πλαφόν στις συντάξεις – ενιαίο μισθολόγιο).
� Στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ενιαίους όρους και προϋποθέσεις (όρια ηλικίας, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης – ασφαλιστές ει-

σφορές).
� Το ίδιο και στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ (όπως η ενοποίηση των ταμείων κ.λπ.)
Αυτά δυσκολεύουν αφάνταστα ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ προσπάθειες των ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ αντιμετώπισης των προβλημάτων. Χρει-

άζεται κοινή συλλογική προσπάθεια.
ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

1. Δικαστικοί αγώνες δαπανηροί μεν αλλά δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε πρέπει όμως και κάποια στιγμή να κά-
νουμε και τον απολογισμό μας.

2. Προβολή των προβλημάτων από τα Μ.Μ.Ε οργανωμένα και με άλλα Σωματεία και τις ομοσπονδίες.
3. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και σε ό,τι αφορά την προβολή των προβλημάτων κυρίως όμως με συ-

γκεντρώσεις των συνταξιούχων σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι η μόνη μας ελπίδα.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η παρουσία σας στο Σωματείο είναι απαραίτητη. Πρέπει ο καθένας να δίνει παρουσία τουλάχιστον μια φορά την εβδο-

μάδα πολύ περισσότερο όταν ζητούμε τη συμμετοχή σας για αγωνιστική δράση. Τότε πρέπει να είναι καθολική. Εξίσου σημα-
ντική είναι και η παρουσία σας στο Μουσείο, όπου αυτές τις ημέρες έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται σημαντικές εκδηλώ-
σεις.

Ολοκληρώνοντας σας καλώ όλους να εγκρίνετε τον Απολογισμό δράσης, την οικονομική-ταμειακή λογοδοσία καθώς και
τα ψηφίσματα.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι

Ομιλία κ. Γιάννη Ζαχαρή, 
Μέλους Δ.Σ. Σωματείου
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ TAMEIO ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Π ρ ο ς  δ ι ά λ υ σ η  τ ω ν  α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν  τ α μ ε ί ω ν

Με νομοσχέδιο που κατατίθεται στη βουλή ως κατεπείγον γίνεται
η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, με αποτέλεσμα οι μέχρι σήμερα
ασφαλιστικοί φορείς που είναι 60, ίσως και παραπάνω, γίνονται 3,
οι οποίοι θα καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους
της πατρίδας μας και θα έχουν την ευθύνη της παροχής της κύριας
και της επικουρικής σύνταξης καθώς και της αποζημίωσης και του
εφάπαξ για τους εξερχομένους από την εργασία για συνταξιοδότηση.

Οι τρεις φορείς που θα δημιουργηθούν είναι:

1. Το ΙΚΑ στο οποίο θα υπάγονται όλοι οι μισθωτοί.
2. Ο Ο.Α.Ε.Ε. στον οποίο θα υπάγονται όλοι οι ελεύθεροι

επαγγελματίες.
3. Ο Ο.Γ.Α στον οποίο θα υπάγονται οι αγρότες.
Όλα αυτά είναι γιατροσόφια και το ασφαλιστικό πρόβλημα της

πατρίδας μας όχι μόνο δεν λύνεται με αυτά αλλά απεναντίας
διογκώνεται και ειδικά σήμερα με τη μείωση των εργοδοτικών
εισφορών και με τη μεγάλη ανεργία που υπάρχει χρειάζονται άλλα
μέτρα εκτός βέβαια εάν η κυβέρνηση έχει υπόψη της να εξασφαλίσει

για όλους για σύνταξη ένα επίδομα πρόνοιας των 350 ευρώ. Εξάλλου
θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι και οι
συνταξιούχοι πρέπει να είναι με το όπλο παρά πόδας για να
αντιδράσουν εάν βέβαια θέλουν να επιζήσουν.

Εμείς οι 2.000 και πλέον συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ την ενοποίηση
την ζούμε στο πετσί μας από το 2008 όταν η Υπουργός Εργασίας
κα. Πετραλιά μας ενοποίησε με τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς
και από τότε δεν είδαμε άσπρη μέρα.

Η Διοίκηση

Επιστολή προς τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο

ΑΡ. ΠΡΩΤ.2155
Αθήνα 29 Απριλίου 2014

Συνάντηση με την
Προϊσταμένη του
Ταμείου Συντάξεων

Κύριε Διοικητά,
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έκανε μεγάλες προσπάθειες για να έχει μία

συνάντηση με την προϊσταμένη του Εντασσόμενου Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού
ΗΣΑΠ που εδρεύει στην Τσόχα 22, για να τις εκθέσει τα προβλήματα τα οποία έχουν
συσσωρευτεί στα 2.000 και πλέον μέλη μας, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να το έχει
επιτύχει και αυτό οφείλεται στην άρνηση της κυρίας προϊσταμένης η οποία όχι μόνο
δεν δέχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας για να το ενημερώσει
σχετικά, αλλά εκφράζεται και απαξιωτικά για το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας ξεχνώντας ότι το σωματείο κάθε κλάδου είναι θεσμικό όργανο και
θα πρέπει να έχει τη συνεργασία και την ενημέρωση για τα προβλήματα που
απασχολούν τα μέλη του από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Εμείς κύριε Διοικητά, δεν ζητάμε από την κυρία προϊσταμένη ρουσφέτια, ζητάμε

το αυτονόητο, ζητάμε την ενημέρωση για την πορεία των προβλημάτων μας την οποία
ενημέρωση η πολιτεία είναι υποχρεωμένη για των οργάνων της να μας την παρέχει.
Επειδή η κυρία προϊσταμένη όμως απαξιεί να μας δεχτεί και να συζητήσει μαζί μας
τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται, ζητάμε από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να
μας ορίσει τον υπεύθυνο στον οποίο θα μπορεί από εδώ και στο εξής να
απευθυνόμαστε και να εκθέτουμε τα προβλήματα των μελών μας γιατί τα
προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί θέλουν λύση και η υπομονή μας έχει πλέον
εξαντληθεί.

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

Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας

Ώρες συναλλαγής του κοινού 
µε το Ταµείο Συντάξεων

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε την υπ’
αριθμόν 15/12-02-2014 εγκύκλιο με την οποία
καθορίζει τις ώρες και τις ημέρες εισόδου του
εναλλασσομένου κοινού στις διάφορες
διοικητικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Με την
απόφαση αυτή γεγονός είναι ότι ως δια μαγείας
λύθηκαν όλα τα χρονίζοντα προβλήματα που
απασχολούν χιλιάδες συνανθρώπους μας και τα
οποία δημιούργησαν και συντηρούν οι ίδιοι.
Καιρός είναι να αντιληφθούν οι διοικούντες το
ΙΚΑ καθώς και τα περιφερειακά υποκαταστήματα
ότι αυτοί που επισκέπτονται τις διάφορες

υπηρεσίες και ειδικά τις υπηρεσίες απονομών
και πληρωμών συντάξεων καθώς και τις
υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης δεν κάνουν
επίσκεψη αναψυχής, αλλά επίσκεψη
αγανάκτησης από την ταλαιπωρία και την
κοροϊδία που υφίστανται από την ανάλγητη και
αλαζονική κρατική μηχανή. Αν όλοι αυτοί που
εργάζονται σε αυτούς τους φορείς κάνουν το
καθήκον τους τότε οι συναλλασσόμενοι πολίτες
δεν θα είχαν καμία υποχρέωση και καμία
διάθεση για να τους επισκεφθούν.

Η Διοίκηση

Την Τρίτη 27 Μαΐου τα Σωματεία
Συνταξιούχων και Εργαζομένων

του ΗΣΑΠ άνευ προσκλήσεως
έκαναν επίσκεψη για ενημέρωση
στα γραφεία του Ταμείου όπου
αντιμετώπισαν την έχθρα και το
μίσος που έχει η κυρία Προϊσταμένη
προς τα σωματεία. Εμείς πάντως αν
και μας αντιμετώπισε εχθρικά και με
ύφος ανάρμοστο για δημόσιο
υπάλληλο, της εκθέσαμε τα
προβλήματα που μας απασχολούν
και την θέσαμε προ των ευθυνών
της γιατί η υπομονή μας και οι
τρόποι καλής συμπεριφοράς έχουν
πλέον εξαντληθεί. Το μόνο θετικό
είναι ότι προχωράει ικανοποιητικά η
έκδοση των οριστικών συντάξεων
και σήμερα βρίσκονται στον
Νοέμβριο – Δεκέμβριο του 2011. Θα
θέλαμε όμως να στείλουμε ένα
μήνυμα στην κα. Προϊσταμένη και να
της υπενθυμίσουμε ότι ο δημόσιος
υπάλληλος είναι υπηρέτης του λαού
και όχι δυνάστης.

Η Διοίκηση

Την Τετάρτη 30 Απριλίου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» έγινε η
παρουσία μιας εμπεριστατωμένης μελέτης από την ομάδα τεκμηρίωσης
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε με θέμα: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ζωή
των συνταξιούχων.

Πράγματι  η μελέτη αυτή που ήταν προσπάθεια μιας ομάδας
συνταξιούχων επιστημονικής κατάρτισης  οποία κατέγραψε τα
αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια και
τις επιπτώσεις που είχε η κρίση αυτή εις βάρος των συνταξιούχων.

Είναι μία μελέτη η οποία πρέπει να υπάρχει στο σπίτι του κάθε
συνταξιούχου για ενημέρωση του. Δυστυχώς όμως οι συνταξιούχοι της
πατρίδας μας θα είχαν άλλα ενδιαφέροντα και άλλες ασχολίες και δεν
προτίμησαν να έχουν μία ενημέρωση σωστή και αντικειμενική για τα
προβλήματα που τους απασχολούν ξοδεύοντας 2 ώρες από τον πολύτιμο
χρόνο τους ερχόμενοι να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν εάν το
ήθελαν με ιδέες και προτάσεις στην εκδήλωση αυτή.

Η Διοίκηση

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.
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Προς
Τον Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
κ. Νίκο Μουλίνο
Βούλγαρη 1 και Πειραιώς
Τ.Κ. 104-37, Αθήνα

Θέμα: Πρόβλημα συνεργασίας με
την κα. Ελένη Λιάπη

Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας έχει κάνει
πολλές προσπάθειες για να έχει

συνάντηση με την
προϊσταμένη του
Εντασσόμενου Ταμείου
Συντάξεων Προ-σωπικού
ΗΣΑΠ κα. Ελένη Λιάπη, αλλά

αυτό μέχρι σήμερα στάθηκε αδύνατο
γιατί η κυρία προϊσταμένη όχι μόνο δεν
δέχεται να δεχθεί και να συζητήσει με
ένα νόμιμα εκλεγμένο θεσμικό όργανο
όπως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας, αλλά και σε συναδέλφους
που εξαναγκάζονται για να πηγαίνουν
στην Τσόχα 22 για να ενημερωθούν για
την πορεία της υπόθεσής τους
εκφράζεται με απρέπεια και
περιφρονητικά για το Σωματείο μας. 

Στο σημείο αυτό ζητάμε τη βοήθεια της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας για να έχουμε
συνάντηση με την κυρία προϊσταμένη για
να της απαντήσουμε όπως πρέπει στην
ανάρμοστη και απάνθρωπη συμπεριφορά
της.

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

Ευθύμιος Νικόλαος 
Ρουσιάς Μητροκώτσας

Πρόβλημα συνεργασίας 
με την κα. Ελένη Λιάπη Σίγησε η φωνή του Συνταξιούχου

Πριν δύο χρόνια περίπου και ύστερα από συντονισμένες
προσπάθειες της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και ειδικά του Προέδρου
αυτής κ. Νίκου Μουλίνου, ο συνταξιούχος απέκτησε τη δική του
φωνή στα μαζικά μέσα επικοινωνίας Εξασφάλισε μία ώρα την
εβδομάδα κάθε Κυριακή να απευθύνεται μέσω της τηλεοράσεως
στον Έλληνα πολίτη, εργαζόμενο και συνταξιούχο, να τον
ενημερώνει για τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν σήμερα και
να προσπαθεί για να επιλύσει πολλά εξ αυτών. Δυστυχώς, όμως,
η φωνή αυτή όπως φαίνεται δεν άρεσε σε πολλούς, γιατί ασφαλώς
τάραζε τα λιμνάζοντα ύδατα αλλά και τον ύπνο των υπευθύνων και
έτσι χωρίς κανένα ουσιώδη λόγο κόπηκε η εκπομπή πριν λίγες
ημέρες. Ασφαλώς και γι’ αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, η
εντολή ήταν άνωθεν.

Το Σωματείο μας που από την πρώτη στιγμή ήταν υποστηρικτής
της όλης ενέργειας λυπάται για το γεγονός αυτό και παρακαλεί τον
αξιόλογο και αγαπητό φίλο Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Ε.Ε. κύριο Νίκο
Μουλίνο να κάνει προσπάθεια για να βρεθεί άλλο τηλεοπτικό κανάλι,
το οποίο θα μεταδίδει τη φωνή του συνταξιούχου.

Είμαστε σίγουροι κύριε Πρόεδρε ότι πολύ σύντομα οι ενέργειές
σας θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η Διοίκηση

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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1) 4 Οκτωβρίου: Ετήσια γιορτή του Σωματείου
Η οποία γίνεται κάθε χρόνο προς τιμή του προστάτη αγίου του Σωματείου Άγι-

ου Ιερόθεου. Η εκδρομή αυτή ήταν προγραμματισμένη σύμφωνα με το ετήσιο πρό-
γραμμα να γίνει στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Χιλιομόδι Άργους. Δεν θα
γίνει εκεί αλλά στην Ιερά Μονή Κερνίτσας που βρίσκεται πλησίον της Βυτίνας και
για φαγητό θα πάμε σε ταβέρνα στην περιοχή του Νέου Καρδαρά πλησίον του Λε-
βιδίου. Η αλλαγή αυτή γίνεται γιατί στην περιοχή του Άργους δεν βρήκαμε κατάλ-
ληλη ταβέρνα που να έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τα 200 και πλέον άτο-
μα που συμμετέχουν κάθε χρόνο στην ετήσια γιορτή του Σωματείου μας.

2) Εκδρομή Εξωτερικού
Σύμφωνα με το πρόγραμμα η εκδρομή του εξωτερικού από 7 μέχρι 16 Οκτω-

βρίου έχει δυο προτάσεις.
Α΄ Πρόταση: Βουδαπέστη – Πράγα (Δρέσδη) – Βιέννη – Βελιγράδι – Σκόπια με

τιμή κατά άτομο 520 ευρώ περίπου
Β΄ Πρόταση: Κωνσταντινούπολη – Προύσσα – Σμύρνη – Έφεσο – Κουσάντασι

– Χίο με τιμά κατά άτομο 620 ευρώ περίπου.
Λόγω όμως ότι και για τις δύο προτάσεις έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους

για συμμετοχή πολλοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απο-
φάσισε να πραγματοποιηθούν και οι δύο προτάσεις. Έτσι η μεν πρώτη για Βουδα-
πέστη κ.λπ. να γίνει κανονικά από 7 μέχρι 16 Οκτωβρίου, η δε δεύτερη για Κων-
σταντινούπολη κ.λπ. να γίνει από 21 μέχρι 30 Οκτώβριου. Για τον λόγο αυτόν πα-
ρακαλούνται οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμε-
τάσχουν σε μία εκδρομή της αρεσκείας τους ή και στις δύο να επικοινωνήσουν
άμεσα με την έφορο του Σωματείου κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου για να δη-
λώσουν ποια εκδρομή προτιμούν. Αυτό θα διευκολύνει και το Σωματείο για να κά-
νει τον καλύτερο προγραμματισμό. Ασφαλώς το θέμα αυτό θα πρέπει να κλείσει
πριν τις διακοπές.

3) 3-4-5-6 Νοεμβρίου: Τετραήμερη εκδρομή στην Θράκη – Κομοτηνή – Σμίν-
θη – Καβάλα – Σπήλαιο Αλιστράτης –  Θεσσαλονίκη

Στο πρόγραμμα της εκδρομής αυτής περιλαμβάνεται και η βράβευση των μα-
θητών του Γυμνασίου Σμίνθης Ξάνθης. Είναι μία ιδιαίτερη στιγμή για το Σωματείο
μας η εκδήλωση αυτή και για να τη ζήσει κανείς πρέπει να είναι εκεί όταν γίνε-
ται η βράβευση των αριστούχων μαθητριών και μαθητών.

Η ημερομηνία της εκδρομής αυτής θα αλλάξει εάν πραγματοποιηθούν και οι δύο
εκδρομές του εξωτερικού.

4) Γοργοπόταμος
Η χρονιά κλείνει με τη συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις στον Γοργοπόταμο ό-

που κάθε χρόνο στο Σωματείο μας συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις μνή-
μης για την Εθνική Αντίσταση 1940-1945

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες 
να γίνουν τους μήνες Oκτώβριο - Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2014

Εκδρομές που έγιναν
Τους μήνες Απρίλιο – Μάιο έγι-

ναν δύο ημερήσιες εκδρομές και
μία διήμερη 

1) 1η Απριλίου: Ημερήσια στο
Λεωνίδιο και τη Μονή Ελώνας

2) 1-2 Μαΐου: 2μερη Καρπενήσι
– Προυσό – Κεφαλόβρυσο – Μ.
Χωριό 

3) 29 Μαΐου (της Αναλήψεως):
Ημερήσια στην Κέα (Τζια)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ 
Θα λειτουργήσουν και εφέτος οι παιδικές

κατασκηνώσεις στην Βαρυμπόμπη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το τραγικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην περιοχή του

Ελληνικού προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην Διοίκηση
της Εταιρείας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσής
μας στην Βαρυμπόμπη.

Μάλιστα, το γεγονός ότι η Εμπορική τράπεζα αποσύρθηκε
από τη λειτουργία της κατασκήνωσης δημιούργησε ένα
πρόσθετο στοιχείο προβληματισμού για τη Διοίκηση, με
αποτέλεσμα να είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να μην
λειτουργήσει, για πρώτη φορά, εδώ και πολλά χρόνια, η
κατασκήνωση «Χαρούμενο Χωριό».

Αυτό για εμάς ήταν αδιανόητο. Οι σημερινές ανάγκες των

οικογενειών όλων των συναδέλφων, εν ενεργεία και
συνταξιούχων, η προσφορά στα παιδιά μας και οι αναμνήσεις
απ’ αυτόν τον πευκόφυτο κατασκηνωτικό χώρο μας επέβαλαν
να αντιδράσουμε άμεσα και ουσιαστικά. 

Γι’ αυτό τα σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων
έκαναν άμεση παρέμβαση προς τη Διοίκηση και απαίτησαν
να λειτουργήσει κανονικά η κατασκήνωση κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.

Μπροστά στην ομόθυμη αντίδρασή μας, η Διοίκηση
υποχρεώθηκε να ανακρούσει πρύμναν και να πάρει απόφαση
για τη λειτουργία της κατασκήνωσης, η οποία ξεκίνησε από
το 1950, θέτοντας από τα πρώτα χρόνια ως στόχο της
λειτουργίας της την καλλιέργεια της αγάπης για το περιβάλλον,
την άθληση, την καλλιτεχνική έκφραση και το δυνάμωμα των

δεσμών μεταξύ των μελών της.
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές και δυνατές φιλίες

δημιουργήθηκαν σε αυτή την κατασκήνωση, για την οποία
αισθανόμαστε πραγματικά μεγάλη χαρά, αφού καταφέραμε
να λειτουργήσει και φέτος σε ιδιαίτερα δυσμενείς και
αντίξοες συνθήκες.

Τις επόμενες μέρες η Διοίκηση θα εκδώσει εγκύκλιο με
όλα τα αναγκαία στοιχεία για τις κατασκηνωτικές περιόδους,
τις συμμετοχές κ.ο.κ., ώστε όλες οι συναδέλφισσες και οι
συνάδελφοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους για το φετινό
καλοκαίρι.

Οι Διοικήσεις των Σωματείων
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Ενα αστέρι γεννιέται

Ένα αστέρι του πενταγράμμου γεννήθηκε στην εκδρομή του
Σωματείου μας στο Καρπενήσι. Το αστέρι αυτό δεν είναι άλ-
λος από τον συνάδελφο Γιώργο Πάσχο ο οποίος από την πίστα
του κέντρου το βράδυ της 1ης Μαΐου με τα τραγούδια του σκόρ-
πισε ατελείωτο κέφι και ξεσήκωσε όλους τους θαμώνες του κέ-
ντρου στην πίστα για χορό, με τον άψογο τρόπο και την επαγ-
γελματική εκτέλεση των τραγουδιών. 
Γιώργο να είσαι πάντα καλά και να σκορπάς παντού και πά-
ντα το κέφι και τη χαρά, ειδικά δε σήμερα που το έχουμε πο-
λύ ανάγκη.

ΗΗ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη

Αιµοδοσία
στους ΗΣΑΠ

Στις 27 και 28 Μαΐου το Περιφε-
ρειακό Κέντρο Αιµοδοσίας του Ιπ-
ποκράτειου Νοσοκοµείου πραγµα-
τοποίησε αιµοδοσία στην Αττική και
στον Πειραιά προς ενίσχυση της
Τράπεζας Αίµατος ΗΣΑΠ. Η ίδρυση
Τράπεζας Αίµατος ήταν µία πρωτο-
βουλία αγάπης και αλληλεγγύης
προς τον άνθρωπο η οποία γεννή-
θηκε πριν 28 χρόνια από τους τότε
εργαζόµενους και νυν συνταξιού-
χους κατά µεγάλο µέρος και η προ-
σφορά της ήταν µεγάλη.

Τα πρώτα χρόνια η συµµετοχή
των συναδέλφων ήταν πολύ µεγάλη
γιατί υπήρχε µία µεγάλη ενηµερω-
τική καµπάνια πολλές µέρες πριν
την αιµοδοσία, από τη Γενική ∆ιεύ-
θυνση, µε σχετική εγκύκλιο καθώς
και µε ανακοινώσεις του Σωµατείου
Εργαζοµένων. Επίσης καθοριστικό
ρόλο έπαιξε και η Υγειονοµική Υπη-
ρεσία µε επικεφαλής τον εκάστοτε
αρχίατρο. ∆υστυχώς όµως σήµερα
τείνει να απαξιωθεί από τις ενέρ-
γειες ορισµένων υπεύθυνων-ανεύ-
θυνων. Ασφαλώς και θα πρέπει να
γνωρίζουν εκεί στην Αθηνάς ότι η
πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι
ισότιµα µέλη της Τράπεζας Αίµατος
καθότι έχουν προσφέρει επί πολλά
χρόνια για να υπάρχει και για να
µπορεί να προσφέρει ζωή σε κάθε
άνθρωπο που είχε ανάγκη µία φιά-
λη αίµατος. Και θα έπρεπε να υ-
πάρχει µία ενηµέρωση σχετικά µε
τον χρόνο και το τόπο που θα γίνε-
ται. 

Εµείς το Σωµατείο Συνταξιού-
χων ΗΣΑΠ δεν ζητάµε, απαιτούµε
κάθε φορά που γίνεται αιµοδοσία
για την Τράπεζα Αίµατος ΗΣΑΠ να
έχουµε έγκαιρη ενηµέρωση. Αυτό
άλλωστε είναι και υποχρέωση των
αρµοδίων υπαλλήλων να το κάνουν
γιατί οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ εί-
ναι ισότιµα µέλη της Τράπεζας αί-
µατος σύµφωνα µε το καταστατικό
και δεν µας κάνουν καµία χάρη. Ευ-
χή µας είναι να µην επαναληφθεί
αυτό το ατόπηµα, διατυπώνουµε δε
ένα αίτηµα. Μήπως είναι προτιµό-
τερο το θέµα της αιµοδοσίας να το
αναλάβουν από κοινού η Υγειονο-
µική Υπηρεσία µε τα σωµατεία των
εργαζοµένων;

Η ∆ιοίκηση

Άρχισε και πάλι η λειτουργία του εστιατορίου στον Πειραιά
Μετά από μία μεγάλη διακοπή άρχισε και πάλι η λειτουργία του εστιατορίου στο

εργοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, το οποίο θα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους και
όχι μόνο. Είναι μία καλή ενέργεια εκ μέρους της Διοικήσεως και εκ μέρους του Σω-
ματείου των εργαζομένων. Πρέπει όμως να την στηρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι.

Η Διοίκηση
Σας επισυνάπτουμε και την ανακοίνωση των  Σωματείων των Εργαζομένων Η-

ΣΑΠ
ΗΗ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΣυυννααδδέέλλφφιισσσσεεςς  ––  ΣΣυυννάάδδεελλφφοοιι,,

ΣΣααςς  εεννηημμεερρώώννοουυμμεε  όόττιι  ααππόό  2288//55//22001144  ξξεεκκίίννηησσεε  ηη  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα  ττοουυ  εεσσττιιααττοορρίίοουυ  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ΕΕππιισσκκεευυαασσττιικκήήςς  ΒΒάά--
σσηηςς  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά..

ΟΟιι  ώώρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  εείίννααιι  ααππόό  66::3300  ππ..μμ..  έέωωςς  1144::3300
ΤΤηηλλ..  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς  εεσσττιιααττοορρίίοουυ  11550055  εεσσωωττ..
ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  669977..8888..9966..660000
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ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μόνο στα χαρτιά 
είμαστε ίσοι;
Π

ρόσφατα το Μισθοδικείο το οποίο συ-
νεδρίασε στην ολομέλεια του και η
σύνθεσή του αποτελείτο από τρεις δι-

καστές, τρεις καθηγητές νομικών σχολών και
τρεις δικηγόρους, έκρινε ότι οι περικοπές των
μισθών των δικαστών ήταν παράνομες. Εδώ
γεννάται το ερώτημα. Οι μειώσεις των άλλων
Ελλήνων πολιτών μισθωτών και συνταξιού-
χων ήταν νόμιμες;

Εάν όπως λέγει το Σύνταγμα, είμαστε όλοι
ίσοι πρέπει η απόφαση του Μισθοδικείου να

εφαρμοστεί σε όλους τους θιγόμενους από τα
αλλεπάλληλα μνημόνια, λαμβάνοντας ως δε-
δικασμένο την απόφαση του Μισθοδικείου
για τους δικαστικούς. Διαφορετικά όλοι οι υ-
πόλοιποι φορολογούμενοι πολίτες θα πρέπει
να προβούν σε αθρόες προσφυγές κατά των
μειώσεων μισθών και συντάξεων επιβαρυνό-
μενοι με το ανάλογο κόστος. Κάποτε πρέπει
να έχουμε όλοι δικαίωμα στη ζωή και όχι μό-
νο αυτοί που έχουν και το μαχαίρι και το πε-
πόνι. Το γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι α-

ποδεικνύεται με την υπ’ αριθ. 446/2014 από-
φαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών το οποίο α-
πέρριψε ως αόριστη την αγωγή που είχαν α-
ποβάλει 17 συνάδελφοί μας για δεδουλευμέ-
να ως εργαζόμενοι. Για το θέμα αυτό θα υ-
πάρξει σχετική ενημέρωση από τον Δικηγό-
ρο του Σωματείου μας.

H Διοίκηση

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
ΣΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η στελέχωση δεκατριών θέσεων Τομεαρχών,
τριών θέσεων Αναπληρωτών Τομεαρχών και τεσ-
σάρων θέσεων Υπευθύνων Γραφείων ως ακολού-
θως:

Στο Γραφείο Υγείας και Ασφάλειας η κα. Δή-
μητρα Καλοφωλιά

Β1. Στη Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 1
Στον Τομέα Σταθμών τοποθετείται ως Αναπλη-

ρωτής Τομεάρχης ο κ. Ιωάννης Μπέτσης
Στον Τομέα Συρμών τοποθετείται ο κ. Χαράλα-

μπος Ζήσης
Β2. Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 2
Στον Τομέα Κ.Ε.Λ. Γραμμής 2-3 τοποθετείται

Τομεάρχης ο κ. Αντώνιος Σιφναίος
Στον Τομέα Σταθμών Γραμμής 2 τοποθετείται ο

κ. Βασίλειος Κρέλιος
Στον Τομέα Συρμών Γραμμής 2 τοποθετείται ως

Τομεάρχης ο κ. Κωνσταντίνος Γκουρζίνας και ως
Αναπληρωτής Τομεάρχης ο κ. Γεώργιος Μίχος

Β3. Διεύθυνση Λειτουργίας της Γραμμής 3
Στον Τομέα Σταθμών τοποθετείται ως Τομεάρ-

χης ο κ. Κωνσταντίνος Βιλαέτης

Στον Τομέα Συρμών τοποθετείται ως Τομεάρ-
χης ο κ. Ευρυβιάδης Αντζουλάτος και ως Αναπλη-
ρωτής Τομεάρχης ο κ. Σταύρος Τσιώρος.

Β4. Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής ΤΡΑΜ
Στον Τομέα Συρμών τοποθετείται ως Τομεάρ-

χης ο κ. Αναστάσιος Κουτσομπίνας
Στο Γραφείο Επιθεωρητών Λειτουργίας τοπο-

θετείται ως Υπεύθυνος Γραφείου ο κ. Μάριος Κα-
μπόλης

Β5. Διεύθυνση Κομίστρου και Ασφάλειας Δι-
κτύου

Στον Τομέα Κομίστρου τοποθετείται ως Τομε-
άρχης ο κ. Ηλίας Μανίκας

Γ. Γενική Διεύθυνση Συντήρησης και Έργων
Στον Τομέα Τροχαίου Υλικού Γραμμής 1 τοπο-

θετείται ως Τομεάρχης ο κ. Χρήστος Γεωργίου
Στον Τομέα Τροχαίου Υλικού Γραμμής 2 τοπο-

θετείται ως Τομεάρχης ο κ. Ηλίας Πάγγειος
Στον Τομέα Τροχαίου Υλικού Γραμμής 3 τοπο-

θετείται ως Τομεάρχης ο κ. Χρήστος Μαμαλουκά-
της

Γ1. Διεύθυνση Συντήρησης Συστημάτων

Στον Τομέα Συντήρησης Ηλεκτροδότησης το-
ποθετείται ως Τομεάρχης ο κ. Ιωάννης Αποστολό-
πουλος

Στον Τομεά Συντήρησης Σηματοδότησης τοπο-
θετείται ως Τομεάρχης ο κ. Βασίλειος Γκόργκας

Δ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Υποστηρι-
κτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Στο Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας τοποθε-

τείται ως υπεύθυνη Γραφείου η κα. Φιλιών Μαν-
δρέκα-Χαμπάκη.

Δ2. Διεύθυνση Εμπορικής Πολιτικής και Εται-
ρικής Επικοινωνίας

Στο Γραφείο Κοινωνικής Δικτύωσης τοποθε-
τείται ως Υπεύθυνη Γραφείου η κα. Βαρβάρα Πα-
παγγελοπούλου

Το Σωματείο εύχεται καλή επιτυχία στα νέα στε-
λέχη του φορέα η οποία να είναι προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου και όχι προς εξυπηρέτηση της
φιλοδοξίας του κάθε εργαζόμενου.

Η Διοίκηση

Με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Aποφασίζεται

Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πολίτες γίνονται μάρτυρες αλλά κυρίως θύ-
ματα της διαμάχης που υπάρχει μεταξύ του Υπουργού Υγείας και των διαφό-
ρων παραγόντων που εμπλέκονται με το Υπουργείο Υγείας. 

Πρώτο και κύριο είναι ότι το υπεύθυνο κράτος έχει μειώσει κατακόρυφα
τα τελευταία τέσσερα χρόνια τον κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία. Ας μας
πει ο λαλίστατος κατά τ’ άλλα αρμόδιος υπουργός, ποιος ήταν ο προϋπολογι-
σμός για την υγεία το 2009 και ποιος είναι σήμερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να υπάρχει από το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνο στάση πληρωμών από το Υ-
πουργείο προς γιατρούς-φαρμακοποιούς, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα.
Βέβαια όλα αυτά είναι εις βάρος των ασφαλισμένων. Έτσι όσοι από αυτούς έ-
χουν χρήματα θα μπορούν να απευθύνονται για την περίθαλψη τους σε ιδιώ-
τες, οι δε άλλοι είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. 

Κύριε Υπουργέ της Υγείας, δεν είναι ηθικό και σωστό να απευθύνεστε σε
επιστήμονες γιατρούς και να τους υποχρεώνετε να μην εξετάζουν και να μην
χορηγούν το απαραίτητο φάρμακο που χρειάζεται ο κάθε ασθενής. Χρέος δικό
σας και υποχρέωση σας είναι να αυξήσετε τα κονδύλια για την υγεία και όχι να
τα μειώνετε κάθε χρόνο με μόνο σκοπό να εξασφαλίσετε πρωτογενές πλεόνα-
σμα, γιατί σε λίγα χρόνια μπορεί να υπάρχει αυτό αλλά δεν θα υπάρχουν άν-
θρωποι να κατοικούν στη χώρα μας με την πολιτική που εφαρμόζετε. Αυτή η ι-
στορία μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στην εποχή του Ναστραδίν Χότζα ο ο-
ποίος έβαλε στοίχημα να κάνει τον γάιδαρο του να μην τρώει έτσι άρχισε σιγά-
σιγά να του μειώνει την καθημερινή του τροφή. Όταν όμως έφτασε στο σημείο
να μην του δίνει καθόλου τροφή διαπίστωσε ότι ο γάιδαρος είχε ψοφήσει. 

Κοινή διαπίστωση είναι ότι και σήμερα οι αρμόδιοι Υπουργοί Εργασίας και
Υγείας προσπαθούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα αυτό. Στο χέρι όλων μας εί-
ναι να τους αφήσουμε ή όχι να το εφαρμόσουν.

Η Διοίκηση

Στάση πληρωμών 
από το Υπουργείο Υγείας Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό σε όλους το ιατρικό προσωπι-

κό της Υγειονομικής Υπηρεσίας αποτελείται από τον αρχίατρο, έναν ιατρό παθολόγο και
έναν ελεγκτή οδοντίατρο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε περί 5.500 ασφαλι-
σμένους εργαζόμενους, συνταξιούχους καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των για
την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μέχρι χθες κάθε ασφαλισμένος είχε τη δυνατότητα κα-
τόπιν τηλεφωνικού ραντεβού να επισκέπτεται τον ιατρό για εξέταση ή για συνταγογρά-
φηση. Σήμερα όμως μετά την ενοποίηση των φορέων ΗΣΑΠ-ΑΜΕΛ-ΤΡΑΜ όλοι οι ερ-
γαζόμενοι ζητούν να απολαμβάνουν της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης από
τους γιατρούς του ενιαίου φορέα. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει μία μεγάλη καθυστέρη-
ση στα ραντεβού των ιατρών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας με το που έγινε γνωστό το πρόβλημα
δεν αδράνησε καθόλου. Είδε ζεστά το θέμα και έχει την άποψη ότι η Υγειονομική Υπη-
ρεσία θα πρέπει να στελεχωθεί με επιπλέον γιατρούς για να υπάρχει η δυνατότητα να
καλυφτούν οι ανάγκες παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης όλου του προσωπικού της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. καθώς και των συνταξιούχων. Προς τον σκοπό αυτόν πρώτον βρίσκεται σε
συνεχή συνεργασία με τα σωματεία εργαζομένων του φορεά και δεύτερον στις 24 Α-
πριλίου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νί-
κο Παπαθανάση, στον οποίο εξέθεσε το πρόβλημα που υπάρχει καθώς και μέσα που
πρέπει να λάβει για να λυθεί το πρόβλημα όπως είναι η επάνδρωση της Υγειονομικής
Υπηρεσίας με το ανάλογο ιατρικό προσωπικό.

Ο κύριος Παπαθανάσης είδε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό κα ότι χρήζει άμεσης
επίλυσης. Μας υποσχέθηκε ότι αφού μελετήσει τις προτάσεις μας που είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα. Το Σωματείο μας θα πα-
ρακολουθεί το πρόβλημα και για ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσει. ΣΣήήμμεερραα  οοιι
σσυυννάάδδεελλφφοοιι  μμέέλληη  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  μμααςς  ππααρραακκααλλοούύννττααιι  νναα  κκλλεείίννοουυνν  εεγγκκααίίρρωωςς  ρρααννττεεββοούύ
γγιιαα  σσυυννττααγγοογγρράάφφηησσηη  κκααιι  νναα  μμηηνν  ππεερριιμμέέννοουυνν  νναα  ττεελλεειιώώσσοουυνν  τταα  φφάάρρμμαακκαα  ττοουυςς  γγιιαα  νναα
κκλλεείίσσοουυνν  τταα  ρρααννττεεββοούύ..

ΗΗ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη

Πρόβλημα με το ιατρικό προσωπικό 

ΚΚλλεειισσττόό  
θθαα  ππααρρααμμεείίννεειι
ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι
ττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο  μμααςς

Το καλοκαίρι το Σωματείο μας θα
παραμείνει κλειστό από 21 Ιουλίου έ-
ως και 31 Αυγούστου. Έχουμε κι ε-
μείς ανάγκη από λίγη ξεκούραση…

Για ότι σημαντικό έχετε και θέλε-
τε να επικοινωνήσετε  μαζί μας το τη-
λέφωνο του προέδρου 6974114720
θα είναι ανοιχτό, διαθέσιμο, έτοιμο να
σας ακούσει.

Ε π ι τ υ χ ί ε ς  
συναδέλφων μας
στις εκλογές

Στις πρόσφατες δημοτικές και πε-
ριφερειακές εκλογές συμμετείχαν και
αρκετοί συναδέλφοι μας συνταξιού-
χοι. Μέχρι τη στιγμή που η εφημερίδα
μας πήγε στο τυπογραφείο προς ε-
κτύπωση έγινε γνωστό ότι έχουν ε-
κλεγεί οι:

1) Ο συνάδελφος Γιώργος Γαβρί-
λης Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά

2) Ο συνάδελφος Βαγγέλης Χει-
μώνας Δημοτικός Σύμβουλος στον
Δήμο Μεταμόρφωσης

3) Ο συνάδελφος Βαγγέλης Θεο-
δωρόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος
στον Δήμο Γορτυνίας

4) Ο συνάδελφος Ηλίας Κοσμίδης
Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Κο-
ρυδαλλού

Εάν εκλεγεί και κάποιος άλλος
δεν το γνωρίζουμε καλό είναι να μας
ενημερώσει.

Το Σωματείο μας εύχεται καλή ε-
πιτυχία στους εκλεγέντες συναδέλ-
φους μας, να έχουν δύναμη και κου-
ράγιο για να έχουν επιτυχία στο δύ-
σκολο έργο που αναλαμβάνει και να
είναι συμπαραστάτες στο δύσκολα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σή-
μερα οι πολίτες της πατρίδας μας. Σε
αυτούς δε που δεν κατόρθωσαν να ε-
κλεγούν να καταβάλλουν μεγαλύτερη
προσπάθεια και ενδιαφέρον για τα
κοινά και τότε η επιτυχία θα έρθει.

Εργατική 
Πρωτομαγιά

Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μία
ημέρα μνήμης, περισυλλογής και α-
πότισης τιμής για αυτούς που έδωσαν
ακόμη και την ίδια τη ζωή τους, για να
απολαμβάνουμε σήμερα εμείς αν-
θρώπινους όρους εργασίας και απο-
λαβών. Δυστυχώς όμως και εφέτος,
όπως άλλωστε συμβαίνει τα τελευταία
χρόνια, οι εργαζόμενοι γιόρτασαν κα-
τά ομάδες και κατά κόμματα την ετή-
σια αυτή γιορτή. Είναι φαίνεται κατά-
ρα της γενιάς μας να μην συμφωνού-
με σε τίποτα και μάλιστα σήμερα που
τα προβλήματα που υπάρχουν στους
εργαζόμενους έχουν γίνει χιονοστι-
βάδα με κίνδυνο να τους καταπλακώ-
σει. Είναι καιρός πλέον οι Έλληνες ερ-
γαζόμενοι να βρουν τον δρόμο τους
μακριά από κομματικές αγκάλες και
ανίκανους εργατοπατέρες. Έτσι μόνο
θα μπορέσουν να πορευτούν ενωμέ-
νοι για να διεκδικήσουν ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας και βελτίωση των
οικονομικών τους.

Η Διοίκηση
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Νάκης Σταύρος: (Συνταξιούχος)
Ένα δελτίο ελευθέρας κυκλοφορίας της μη-
τέρας του έκδοσης 1950

• Μωραΐτης Μάρκος: (Συνταξιούχος)
Μια υπηρεσιακή ταυτότητα Ελεγκτή Πράσι-
νων Λεωφορείων έκδοσης 1990

• Γεωργίου Δημήτρης: Αντιπρόεδρος Σωμα-
τείου και μέλος Δ.Σ. Μουσείου
Μια φωτογραφία που απεικονίζει ένα Ι.Χ αυ-
τοκίνητο μέσα στις γραμμές του Ηλεκτρικού
στα Πετράλωνα (25 Σεπτεμβρίου 1984)

• Βλάμης Κώστας: (Συνταξιούχος)
Παλαιές ταινίες μισθοδοσίας (κίτρινες) ετών
1985-1986

• Ζήσης Χαράλαμπος: (Εργαζόμενος)
Ένα κατασκευαστικό σχέδιο των ξύλινων
οχημάτων Σιδηροδρόμου έτους 1913

• Κουλοβασιλόπουλος Παύλος: Μια φωτο-
γραφία του αείμνηστου πατέρα του και συ-
ναδέλφου μας Γιώργου Κουλοβασιλόπουλου

• Πανούτσος Σταύρος: (Συνταξιούχος)
Δύο δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας έκδο-
σης 1988 και 2001

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

Συμμετέχοντας στον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Μουσικής το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο «LIBRO
CORO» θα παρουσιάσει ένα μουσικό ταξίδι με συνθέσεις
των Χάρη Βλαστάκη, Κώστα Γιαννίδη, Αλκίνοου Ιωαννίδη,
Γιάννη Κ. Ιωάννου, Γιώργου Καγιαλίκου , Μανώλη Καλο-
μοίρη, Κώστα Καπνίση,  Ιάκωβου Κονιτόπουλου, Δημήτρη
Μηνακάκη, Ανδρέα Χατζηαποστόλου και Μάνου Χατζιδά-
κη.

Η συναυλία θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσείου  Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων στον σταθμό ΗΣΑΠ
Πειραιά το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 και ώρα 20:30. 
Είσοδος ελεύθερη
Τη χορωδία συνοδεύει το σύνολο εγχόρδων  «Musica da
Camera».
Διδασκαλία Διεύθυνση συνόλων: Ανθή Γουρουντή

Έγραψαν για μας

• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος: 70 Ευρώ
• Θεοπούλου Ασημίνα: 50 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

1-4-2014: 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας
(Γ΄ και Δ΄ Τάξη Δημοτικού άτομα 56)

3-4-2014: Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαι-
δευτικούς – Τομέας Αγωγής Υγείας
Δ.Ε. Πειραιά (άτομα 12)

4-4-2014: ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη (άτομα 17)
9-4-2014: Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών

(άτομα 13)
11-4-2014: Μητροπολιτικό Κολέγιο Πειραιά

(άτομα 10)
13-5-2014: Εσπερινό Λύκειο Περάματος

(άτομα 35)
14-5-2014: Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Πειραϊκά

Εκπαιδευτήρια “Πράξις και Πράξεις”
Γ΄ και Δ΄ Τάξη Δημοτικού (άτομα 11)

23-5-2014: Μητροπολιτικό Κολέγιο Πειραιά το-
μέα Ειδικής Αγωγής (άτομα 6)

29-5-2014: ΙΕΚ Διπλάρειος (άτομα 21)

Άλλες επισκέψεις
Εκτός από τις καθημερινές επισκέψεις στο Μου-
σείο, Ελλήνων και ξένων, οι οποίες είναι πάρα πολ-
λές και αυτό οφείλεται στις αφίσες που έχουν το-
ποθετηθεί σε όλους τους σταθμούς “Ηλεκτρικού”
και “ΜΕΤΡΟ”, την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 επισκέ-
φτηκαν το Μουσείο περίπου 150 άτομα μέσα στα
πλαίσια της ιστορικής περιήγησης σε διάφορους
χώρους του Πειραιά που είχε διοργανωθεί από τον
ραδιοφωνικό σταθμό 105,55 στο Κόκκινο και τα
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ).

Επισκέψεις Σχολείων

Ερώτηση του Απόστολου Κακλαμάνη
προς τον Υπουργό Πολιτισμού για το Μουσείο μας

Συναυλία 
για την Παγκόσμια 
Ημέρα Μουσικής Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

και πρώην Πρόεδρος της

Βουλής κ. Απόστολος Κα-

κλαμάνης στις 2 Απριλίου

2014 κατέθεσε στην βουλή

Διεύθυνση Κοινοβουλευτι-

κού Ελέγχου σχετική Ερώ-

τηση προς τον Υπουργό

Πολιτισμού για την ανα-

γνώριση του Μουσείου

μας από το Υπουργείο Πο-

λιτισμού.

Tα «ΝΕΑ» της 26-27/4/2014 έγραψαν για το Μουσείο μας.

Παράδοση-Παραλαβή ιστορικού υλικού 
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων στο Μουσείο

Τι παραλάβαμε:
1ον: Από τις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ-
ΗΣΑΠ)
• Μία βιβλιοθήκη-ερμάριο δίφυλλο με κωδικό

απογραφής 361-1/2007
• Ένα τραπέζι γραφείου με κωδικό απογρα-

φής 319-1/2007
• Μία συρταριέρα με κωδικό απογραφής 

323-1/2007
• Ένα τραπεζάκι διαστάσεων 0,60 x 0,30 x 0,80

με κωδικό απογραφής 325-1/2007
• Ένα τραπεζάκι διαστάσεων 0,25 x 0,25 x 0,80

χωρίς κωδικό απογραφής
• Ένα τραπεζάκι διαστάσεων 0,40 x 0,60 x

0,80χωρίς κωδικό απογραφής
Η παράδοση έγινε από τον Πρόεδρο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβου-
λο των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Νικόλαο Παπαθανάση και η
παραλαβή από τον Πρόεδρο του Μουσείου κ.
Μανώλη Φωτόπουλο για να το εντάξει στο υλι-
κό του Μουσείου.

2ον: Από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
(ΣΤΑ.ΣΥ - ΗΣΑΠ)
• Μια “ταμπακιέρα” εισιτηρίων που χρησιμο-

ποιούσαν οι προϊστάμενοι Αμαξοστοιχίας ό-
ταν έκαναν ελέγχους στους συρμούς οχημά-
των σιδηροδρόμου.

• 12 “πλάκες” έκδοσης εισιτηρίων από τα παλαιά
μηχανήματα εκδοτηρίων της δεκαετίας του 1960

• 200 παλαιά εισιτήρια σταθμών των ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ 

Η παράδοση έγινε χωρίς πρωτόκολλο παράδο-
σης-παραλαβής

3ον: από τη Διεύθυνση Γραμμής και Έργων
(ΣΤΑ.ΣΥ-ΗΣΑΠ)
• Δύο παλαιά ξύλινα γραφεία της δεκαετίας του

1920, τα γραφεία αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί
από τους Διευθυντές της Διεύθυνσης Γραμ-
μής και Έργων κ.κ. Κονοφάο, Μεσκούρη,
Κουτσόπουλο, Ψιλόλιγνο, Χαροκόπο, Ρίζο και
από τους Αρχιμηχανικούς και Μηχανικούς.

Η παράδοση έγινε χωρίς πρωτόκολλο παρά-
δοσης – παραλαβής.

4ον: Από Τομέα Μισθοδοσίας ΣΤΑ.ΣΥ – ΗΣΑΠ
• Δύο μεταλλικές πινακίδες με την ένδειξη:

“ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”
Η παράδοση έγινε χωρίς πρωτόκολλο παρά-
δοσης – παραλαβής

5ον: από Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ-
ΗΣΑΠ)
• Ένα φάκελο που είχε διαφυλάξει η Προϊστα-

μένη της Κεντρικής Γραμματείας κα. Καίτη
Μπαξοπούλου με διάφορες παλαιές φωτο-
γραφίες, παλαιά εισιτήρια και διάφορα έγ-
γραφα εποχής ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Η παράδοση έγινε από τον Πρόεδρο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβου-
λο των ΣΤΑ.ΣΥ κ. Νικόλαο Παπαθανάση και η
παραλαβή από τον Πρόεδρο του Μουσείου κ.
Μανώλη Φωτόπουλο για να το εντάξει στο υλι-
κού του Μουσείου.


