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παροχή ελεημοσύνης
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μιας ολόκληρης ζωής
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Κλείσαμε
και τα 18 μας
χρόνια
Του δημοσιογράφου
ΝΙΚΟΥ ΕΛ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
, δεν είναι και λίγο να νιώθεις να
περνάει έτσι θετικά από πάνω σου ο
καιρός, είτε άνθρωπος είσαι, είτε έντυπο.
Εν προκειμένω η εφημερίδα που κρατάτε
στα χέρια σας έκλεισε κιόλας τα 18 της
χρόνια. Κι άρχισε να... μπουσουλά στα 19...
έρασαν κιόλας τόσα χρόνια. Όμορφα
κοντά σας... Σαν χθες μου φαίνεται που
με κάλεσε ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου
(αργότερα έγινε Σωματείο) Μανώλης
Φωτόπουλος και συζητήσαμε την ιδέα του
να βγάλουμε τον ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ.
ίχε ένα πάθος με ότι καταπιάνονταν ο
Μανόλης... Δημιουργικό πάθος. Θεωρώ
υποχρέωση μου να τον ευχαριστήσω
δημόσια κι ας μην κατέχει σήμερα θέση
ευθύνης στο Δ. Σ.
ξάλλου το φύλλο αυτό το”περπάτησε”
μέχρι τα 100. Από κει και πέρα ανέλαβε
η σημερινή ηγεσία με πρώτο και καλύτερο
τον Θύμιο Ρουσιά... Αυτά για να ξέρουμε
λίγο την ιστορία, επειδή είπαμε 18 χρόνια
ανελλιπούς παρουσίας είναι μια πολύ
σημαντική υπόθεση για ένα έντυπο που
σέβεται τον εαυτό του και τους αναγνώστες
του.
φείλω λοιπόν να καταθέσω ότι είναι η
πιο ωραία δουλειά στην οποία
συμβάλλω με την επαγγελματική μου
κατάρτιση δίνοντας λίγο από το... νεύρο, την
εμφάνιση, την αισθητική και το
περιεχόμενο της...
συνεργασία μου με τους ανθρώπους
του Σωματείου είναι καταπληκτική.
Κάθε φορά που πάω στο Σωματείο να
παραλάβω την ύλη, να κουβεντιάσουμε τι
και πώς θα μπει σε κάθε σελίδα, διακρίνω
αυτή τη σπίθα και τον ενθουσιασμό της
δημιουργίας στα μάτια τους.
τα 18 μας διαθέτουμε πια τα στοιχεία της
ωριμότητας, απαραίτητα στον Τύπο που
θέλει στις δύσκολες μέρες που περνάμε να
παίξει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο. Να
αναδεικνύει θέματα, να ανοίγει νέους
δρόμους, να συσπειρώνει, να ενημερώνει
σωστά και υπεύθυνα...
υχαριστώ όλους όσους εμπιστεύονται το
αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας
κάθε δίμηνο και περιμένουν με αγωνία για
να το ξεκοκαλίσουν. Σας διαβεβαιώνω ότι
τίποτα εδώ δεν γίνεται πρόχειρα και στο
πόδι. Κάθε λέξη από τις χιλιάδες που έχει
σε κάθε έκδοσή του Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, έχει
κάτι από την καρδιά μας...

Ε

Στις 27
Ιανουαρίου

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας κάνουμε γνωστό ότι η Πρωτοχρονιάτικη γιορτή (συνεστίαση) του Σωματείου θα γίνει στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ την
Κυριακή 27 Ιανουαρίου στις 13:00 το μεσημέρι. Η φετινή
μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους Αλέξανδρο Βλάγκαλη, Νικόλαο Βλάγκαλη και Στρατή Ανδρεάδη, τρεις
άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν πολλά, ξεκινώντας
από την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου το 1904
και την επέκταση μέχρι την Κηφισιά ως το 1976
που τη διαχείριση του φορέα ανέλαβε το Ελληνικό
Κράτος.

η Πρωτοχρονιάτικη
γιορτή του
Σωματείου μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι προσκλήσεις για την Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, το πρόγραμμα των εκδρομών και το
Ημερολόγιο του 2013 που είναι αφιερωμένο στους πρωτεργάτες της ηλεκτροκίνησης και της επέκτασης του Σιδηροδρόμου

1904-1975, θα μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από την Πέμπτη 3
Ιανουαρίου 2013 από τα νέα γραφεία μας στον Πειραιά, Πλατεία
Λουδοβίκου 1 – Μέγαρο ΗΣΑΠ, 1ος όροφος, γραφεία 19-20-21.
Από την ίδια ημέρα θα αρχίζει και η θεώρηση των ταυτοτήτων του Σωματείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί είναι 600
γιατί αυτή είναι η χωρητικότητα του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ και θα
είναι αποκλειστικά για τα Μέλη του Σωματείου μας και όχι για κανένα ξένο.
Οι προσκλήσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας στους
συναδέλφους που θα έρχονται στον Πειραιά μέχρι να εξαντληθούν
όλες, δεν θα δίνονται με παραγγελίες. Όποιος θέλει πρόσκληση
θα έρχεται να την παραλαμβάνει προσωπικά. Χωρίς πρόσκληση
δεν θα μπορέσει να εισέλθει κανείς στους χώρους της εκδήλωσης, γι’ αυτό καλό είναι όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Σωματείου μας να παραλάβετε έγκαιρα την πρόσκληση.

Π

Απεργία χωρίς Απεργούς

Ε

3 Συγκέντρωση χωρίς συγκεντρωμένους.
3 Διαμαρτυρία χωρίς διαμαρτυρόμενους.
3 Πορεία χωρίς λαό.

Ε

Ο

υτή η τραγική κατάσταση ήταν στις δύο 24ωρες
απεργίες – συγκεντρώσεις – διαμαρτυρίες – πορείες που πραγματοποίησαν Γ.Σ.Ε.Ε. – ΑΔΕΔΥ στις
26 Σεπτεμβρίου και 18 Οκτωβρίου ενάντια στα βάρβαρα
και απάνθρωπα μέτρα της ΤΡΟΪΚΑ (Ελληνικής και Ευρωπαϊκής).

Α

Όποιος αγωνίζεται μπορεί και να χάσει
και όποιος δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει.

Η
Σ

Ε

Εάν σε μια χώρα που έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους,
2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και 5 εκατομμύρια που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, γίνονται συγκεντρώσεις των 20 με 30 χιλιάδων ανθρώπων, είμαστε άξιοι της
τύχης μας και η κατάσταση αυτή πρέπει να μας προβληματίσει όλους και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι:

Πρωταπριλιά
ορίστηκε
η δίκη στο ΣτΕ
ην 1 Απριλίου 2013 εκδικάζεται
στο πρώτο τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, η
προσφυγή του Σωματείου μας για
ακύρωση του πρώτου μνημονίου.

Τ

Ευχές
Το Σωματείο μας με τη γέννηση του
Θεανθρώπου και την ανατολή του νέου
έτους 2013 εύχεται σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ό,τι καλύτερο για αυτούς και τις οικογένειές
τους. Η νέα χρονιά να είναι ειρηνική και
δημιουργική, γεμάτη από ενδιαφέροντα,
θετικά στοιχεία και μια δράση ανεπανάληπτη. Και αν είναι δυνατόν οι κυβερνώντες ντόπιοι και ξένοι να λάβουν υπ’
όψιν τους ότι και οι άνθρωποι της τρίτης
ηλικίας είναι μεν απόμαχοι της εργασίας
όχι όμως της ζωής.

Τι απάντησε η Ελληνική Κυβέρνηση στην Προσφυγή που είχε κάνει το
Σωματείο μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια
Λεπτομέρειες στη σελίδα 6
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ

Από την προηγούμενη Εφημερίδας μας
μέχρι σήμερα 11 συνάδελφοι έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας
στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΣΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Οδηγός Πράσινων
Λεωφορείων ετών 72
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ: Χήρα Βασιλείου ετών 82
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Τμηματάρχης
Α’ Προϊστάμενος ετών 82
ΚΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ηλεκτροδηγός ετών 81
ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Χήρα Δημητρίου
ετών 96
ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Αρχιτεχνίτης
Πράσινων Λεωφορείων ετών 69
ΜΥΩΤΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Χήρα Παναγιώτη
ετών 82
ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Εισπράκτορας Πράσινων Λεωφορείων ετών 91
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Αρχισχεδιαστής
ετών 80
ΘΕΟΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας ετών 80
ΒΑΛΑXΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Χήρα Δημητρίου
Βαλαχή ετών 86
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Δωρεές εις Μνήμην
• Η συνάδελφος Αικατερίνη Δεμερούτη κατέθεσε στη μνήμη των γονιών της Δημητρίου και
Αλεξάνδρας Στέλιου, το ποσό των 50 Ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Μουσείου.
• Η κα. Ευσταθία Αγγελοπούλου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της Ανδρέα Αγγελόπουλου, το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Νικόλαος Λεμονής κατέθεσε
στη μνήμη του αδελφού του Γιώργου Λεμονή, το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Ευθύβουλος Κουκλινός κατέθεσε στη μνήμη του αδελφού του Μανώλη και
των γονιών του, το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Μαρία Αρώνη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της Νίκου Αρώνη, το ποσό των 20
Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Φωτεινή Γκέκα κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της Βασίλη Γκέκα, το ποσό των 100
Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Θωμάς Σκάρλος κατέθεσε
στη μνήμη του αδελφού του Νίκου Σκάρλου,
το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
• Η κα. Ελένη Δέδε κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της Δημήτρη Δέδε το ποσό των 30 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
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Δωρεές για την Εφημερίδα
• Πλαστήρας Νίκος
20 Ευρώ
• Χειμώνας Ευάγγελος
20 Ευρώ
• Φρίμας Λεωνίδας
20 Ευρώ
• Παπαχριστοδούλου Γεώργιος 50 Ευρώ
• Τουμάσης Κώστας
100 Ευρώ
• Βιδάλης Κωνσταντίνος
50 Ευρώ

• Μοθωνιός Αργύρης
• Κισσαμιτάκης Ευάγγελος
• Σταυρόπουλος Ιωάννης
• Παπαϊωάννου Σωτήρης
• Ντέμος Δημήτρης

Δωρεές για τo Μουσείο
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο
• Πατελάρος Κώστας
• Ζωγράφος Βασίλης
• Προμπονάς Δημήτριος
• Κουλοχέρης Γεώργιος
• Αγγελοπούλου Ευσταθία
• Δολαπτσιόγλου Αθανασία
• Παππάς Γεώργιος
• Λεμονής Νικόλαος
• Μερτζάνης Δημήτριος
• Μπαρμπαντωνάκης Κώστας
• Οικονομάκης Νίκος
• Ζωϊόπουλος Χαράλαμπος
• Λέκκος-Αλέκκος Γεώργιος
• Καγιάς Γεώργιος
• Μπαρκούτσος Κλέαρχος
• Πατήρ Βιτζηλαίος Νίκος
• Πρωτόπαππας Ιωάννης
• Σαρρής Πέτρος
• Ασημακόπουλος Ιωάννης
• Κούλογλου Νίκος

20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

5 Ευρώ
• Κούλας Σωτήρης
• Κουκλινός Ευθύβουλος
20 Ευρώ
• Δετώρος Γεώργιος
10 Ευρώ
• Τσουκαλάς Γεώργιος
20 Ευρώ
• Φώσκολος Δημήτριος
20 Ευρώ
• Σουφλής Τριαντάφυλλος
10 Ευρώ
• Δεμέλκος Ευάγγελος
20 Ευρώ
• Μωραγιάννης Γιάννης
20 Ευρώ
• Αρώνη Μαρία
20 Ευρώ
30 Ευρώ
• Κισσαμιτάκης Ευάγγελος
• Γκέκα Φωτεινή
100 Ευρώ
• Κουλοβασιλοπούλου Γεωργία 20 Ευρώ
• Σκάρλος Θωμάς
50 Ευρώ
• Γκαραγκάνης Δημήτριος
20 Ευρώ
• Τούλιας Ματθαίος
20 Ευρώ
• Χαρκιολάκη Αικατερίνη
20 Ευρώ
• Παπανικολόπουλος Βασίλης 20 Ευρώ
• Δέδε Ελένη
30 Ευρώ
• Ιντέρνου Αγγελική
20 Ευρώ
• Γιαννούλα Πηνελόπη
50 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα
• Νίκας Κυριάκος
• Ματσής Στυλιανός
• Αβαρκιώτης Κώστας
• Νικολουδάκης Ιωάννης
• Ρότσιος Κωνσταντίνος
• Λουλουργάς Ζαφείρης
• Φλωράτος Παύλος

30 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ

• Μωραΐτης Αναστάσιος
• Γεωργιάδης Ιωάννης
• Κρεατσάς Δημήτριος
• Μαραβέλιας Θεόδωρος
• Πέτραινας Παναγιώτης
• Γεωργιλάς Αντώνιος
• Βασιλείου Θεανώ

40 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ

Μαύρη χρονιά για τους ΗΣΑΠ και
τους εργαζόμενους στους ΗΣΑΠ
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει
στο μέλλον ο ΗΣΑΠ χειρότερη χρονιά από το
2011. Κάποιοι ανεγκέφαλοι στο Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων θέλοντας να
«εκσυγχρονίσουν» τον φορέα του άλλαξαν το
όνομα και από ΗΣΑΠ έγινε ΣΤΑΣΥ, οπότε δια
μαγείας λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έτσι σήμερα είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού ο
«εκσυγχρονισμός» διάλυση του φορέα. Και
για να αποτελειώσουν το έργο τους αποφάσισαν ότι 222 εργαζόμενοι στον ΗΣΑΠ ήταν υπεράριθμοι και έπρεπε να πάρουν μετάταξη σε
άλλους χώρους εκτός ΗΣΑΠ με καθήκοντα και
αρμοδιότητες άγνωστες σε αυτούς και αμέσως
τα κενά τα συμπλήρωσαν με εργαζόμενους

από την Ολυμπιακή και το ΤΡΑΜ.
Πρωτεργάτης όλων αυτών των μετατάξεων
ήταν ο ανεκδιήγητος «καθηγητής» κ. Αραπατσάκος ο οποίος με τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Υπουργό κ. Ρέππα εξασφάλισε την
παραμονή του στους ΗΣΑΠ για λίγους μήνες
επιπλέον.
Αλήθεια ποιος θα μας πληροφορήσει ποια
ήταν τα κριτήρια της μετάταξης τόσων συναδέλφων και τι υπηρεσία προσφέρουν εκεί που
πήγαν; Βέβαια αυτοί που διέπραξαν αυτά τα
εγκλήματα εις βάρος τόσων εργαζόμενων δεν
θα αισθάνονται τύψεις γιατί δεν έχουν ούτε
ευαισθησίες ούτε και φιλότιμο. Όλοι όμως αυτοί θα κριθούν στο μέλλον.

Έκδοση οριστικών συντάξεων
Επιτέλους μετά από καθυστέρηση 27 μηνών το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ άρχισε να εκδίδει
από 2 Οκτωβρίου οριστικές συντάξεις.
Καιρός ήταν να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία
που υφίστανται 2 χρόνια τώρα 300 συνάδελφοι χωρίς
καμία δική τους ευθύνη. Η ευθύνη της καθυστέρησης
ανήκει στον ΗΣΑΠ κατά ένα μέρος. Την κύρια ευθύνη
όμως την είχε η Διοίκηση του ΙΚΑ και η πρώην Διευθύντρια του ταμείου κα. Αναστασία Τερζή.
Μετά από πολλές παρεμβάσεις του Σωματείου μας
βρέθηκε η λύση του προβλήματος. Ας έχουν λίγο υπομονή οι συνάδελφοι και σε εύλογο χρονικό διάστημα
θα εκδοθούν όλες οι οριστικές συντάξεις των συναδέλφων μας όπως μας ενημέρωσε η αρμόδια υπάλληλος του Ταμείου Συντάξεων κ. Μαρία Τσιλίκα, η
οποία εργάζεται πυρετωδώς σε καθημερινή βάση για
να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους συ-

ναδέλφους. Το Σωματείο παρακολουθεί από κοντά την
όλη υπόθεση και θα προσπαθήσει να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.
Θα ήταν αχαριστία εάν δεν λέγαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αναπληρωτή προϊστάμενο στο τμήμα
προσωπικού, συνάδελφο Χρήστο Ευθυμίου, ο οποίος
ήταν συμπαραστάτης μας σε όλη αυτήν τη χρονική περίοδο που προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια λύση
του προβλήματος αυτού.
Επίσης το Δ.Σ. του Σωματείου ευχαριστεί και τον νομικό του Σύμβουλο κ. Λουκά Αποστολίδη για ουσιαστική βοήθεια που προσέφερε για την επίλυση του
μεγάλου αυτού προβλήματος.
Συνάδελφε Χρήστο και αγαπητέ κύριε Λουκά Αποστολίδη, το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ σας ευχαριστεί για ό,τι κάνατε για μας.

• Δεμερούτη Αικατερίνη
50 Ευρώ
• Ματσής Στυλιανός
25 Ευρώ
• Παπαδόπουλος Νίκος
20 Ευρώ
• Φουντουλάκης Μιχάλης
20 Ευρώ
• Κισσαμιτάκης Ευάγγελος
35 Ευρώ
• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
(εργαζόμενος)
• Σερέτης Κώστας
10 Ευρώ
• Πικούνη Δέσποινα
50 Ευρώ
• Καραμπατέας Γιάννης
20 Ευρώ
• Τσάβαλου-Παπαδημητρίου
Κατερίνα
500 Ευρώ
(συμβολή στα έξοδα του Μουσείου)
• Βασιλείου Θεανώ
50 Ευρώ

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω
σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη του Γεωργίου Λεμονή και ύστερα από επιθυμία του αδελφού του Νίκου Λεμονή, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου
το διαθέσαμε υπέρ του Συλλόγου «Η Κιβωτός του Κόσμου».
• Στη μνήμη του Νικόλαου Σκάρλου και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Δημητρούλας Σκάρλου, το ποσό των 90 Ευρώ
αντί στεφάνου το καταθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών
και μαθητριών του Γυμνασίου.

Προς το Σωματείο
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Προσφέρω στην εφημερίδα μας “ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ” 100 Ευρώ στη
μνήμη του επί σειρά ετών ακάματου βετεράνου ΛΕΥΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Προέδρου μας.
25-8-2012
Κώστας Τουμάσης
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Συνάντηση με τη
νέα Διευθύντρια
του Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ
Το Σωματείο μας ζήτησε συνάντηση με την
αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου
Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ κα. Αθανασία Μπέλπα. Η συνάντηση έγινε στις 19 Οκτωβρίου στα γραφεία του Ταμείου, Τσόχα 22-Αμπελόκηποι, όπου μετά τις
ευχές για καλή επιτυχία στο έργο της έγινε μια
εποικοδομητική συζήτηση στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Ταμείου
που χειρίζονται αποκλειστικά τα θέματα του
Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ για το πώς πρέπει να προχωρήσουν
τα θέματα που απασχολούν τα μέλη του Σωματείου μας. Η κυρία Διευθύντρια έδειξε κατανόηση και μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει
να είναι αρωγός στα προβλήματα που καθημερινά παρουσιάζονται. Εμείς θα περιμένουμε τα
λόγια να γίνουν έργα, γνωρίζοντας βέβαια τις
δυσκολίες που υπάρχουν.

Συνταξιοδοτήθηκε
η κ. Αναστασία Τερζή
Στις 10 Ιουλίου απεχώρησε από την υπηρεσία
της λόγω ότι συνταξιοδοτήθηκε η Διευθύντρια
του Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ, κα. Αναστασία Τερζή.
Το Σωματείο μας εάν και είχε πολλά παράπονα
από τη μη καλή και σωστή συνεργασία που είχε
μαζί μας, της εύχεται να έχει υγεία και να χαρεί
τη σύνταξή της. Στην δε αναπληρώτρια της
κα. Αθανασία Μπέλπα, εύχεται καλή επιτυχία
και να έχει υπ’ όψιν της ότι μόνο η υστεροφημία
συνοδεύει τον καθένα μας όταν φύγει από τη
θέση ισχύος που κατέχει πρόσκαιρα.
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Π αιδική M έριμνα EHΣ-HΣAΠ
Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός
“– Που πάει αυτός ο δρόμος; – Αν έχουμε πάρει τον σωστό δρόμο πάει στην κορφή”

Περιοδοσ Β’

Mεροσ 57ο
Βάρος παιδιών
Υπήρχε μια εποχή όπου τα παιδιά που έρχονταν στην κατασκήνωση ζυγίζονταν… Τους παίρναμε το βάρος. Παρουσία
της ίδια της Τζιράς και κάποιου Στελέχους –συνήθως ήταν Γυμναστής ή Γυμνάστρια- ένα παιδί ανέβαινε στην ζυγαριά και
σημειώναμε το βάρος του κατά την ημέρα άφιξής του στην κατασκήνωση. Το ίδιο γινόταν και όταν αναχωρούσαν τα παιδιά
από την κατασκήνωση.
Αυτό είχε καθιερωθεί από παλιά. Από τότε που τα παιδιά
ανέβαιναν στην κατασκήνωση για να τραφούν και ξεκουραστούν. Ήταν οι γενιές της μεταπολεμικής περιόδου και του εμφυλίου. Της κατοχής και των δεινών που περίπεσε ο λαός μας.
Ξεφυλλίζοντας το τετράδιο όπου καταγράφονταν το βάρος των παιδιών αναφέρω μερικά:
Βαγγέλης Κωστάκος
άφιξη 26
Ζάνα Παπανδρέου
“ 32
Γιώργος Σχίζας
“ 32
Νίκη Αλυφαντή
“ 29
Κατερίνα Κουμαλάτσου
“ 25
Νάνσυ Αντωνακοπούλου
“ 39
Ασπασία Λούβαρη
“ 22
“ 22
Δικαίος Χατζηπλής
Γιώργος Τσολάκος
“ 36
Φωτεινή Τσολάκου
“ 16
Γιάννης Χατζηγιάννης
“ 61
Γιώργος Αντωνακόπουλος
“ 57

αναχώρηση
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

27
33
31
29
24
38
22
22
36
16
59
57

Θα συνεχίσουμε το αλφάβητο στο επόμενο τεύχος. Έτσι
για να φέρουμε στη μνήμη όλα εκείνα τα παιδιά, όλες εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε και δημιουργήσαμε μαζί.
Ο Προσεχτικός αναγνώστης θα παρατήρησε ότι σε ορισμένες χρονιές ομάδες σε διαφορετικές Αποστολές και με
διαφορετικά Στελέχη έπαιρναν το ίδιο όνομα. Ήταν επίδραση
από ορισμένα επιστημονικά, κοινωνικά γεγονότα εκείνου του
καιρού. Ίσως και από τις διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις
που κατείχαν τα παιδιά και τον Ομαδάρχη ή Ομαδάρχισσες.
Αυτό θα το δούμε πιο καθαρά στα ονόματα των ομάδων που
θ’ ακολουθήσουν κατά αλφαβητική σειρά. Το 1969 π.χ. έγινε
ο πρώτος περίπατος αστροναύτη στη Σελήνη. Ήταν ο Άρμστρονγκ από το αμερικανικό διαστημόπλοιο “Απόλλων”. Γι’
αυτό τα τόσα ονόματα ομάδων “Αστροναύτες”, “Απόλλων” κλπ.

Καύσωνας
Ήταν Πέμπτη 26 Ιουλίου του 1990 το Χαρούμενο Χωριό
μας είχε γενέθλια. Γινόταν σαράντα χρονών. Ημέρα καύσω-

κιλά
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Τα στελέχη απέφευγαν να ζυγιστούν.
Τότε τα παιδιά ανέβαιναν για να παχύνουν. Από
αυτό εξαρτάτο για τους γονείς η επιτυχία της κατασκήνωσης. Αργότερα έρχονταν, ιδίως στις αποστολές
όπου φιλοξενούντο παιδιά μεγάλων ηλικιών, για να
αδυνατήσουν… ιδιαίτερα τα κορίτσια.

Ονόματα Ομάδων Χαρούμενου Χωριού
Ας αναλογιστούμε μερικά ονόματα ομάδων του
Χαρούμενου Χωριού. Ονόματα που έδιναν τα παιδιά
με την συμβολή και των Ομαδαρχών. Ο συμβολισμός του ονόματος ήταν αφορμή για πολλές δημιουργικές δράσεις της ομάδας:

να… 40 βαθμούς θερμοκρασία. Το πρωί κατεβήκαμε μαζί με
την κ. Ήβη Διαμαντοπούλου στην Αθήνα. Στην Γενική Διεύθυνση των ΗΣΑΠ είχαμε συνάντηση με τον Γενικό. Μαζί μας
και δυο μέλη της κατασκηνωτικής Επιτροπής – της “Επιτροπής Παιδικής Μέριμνας” όπως αποκαλείτο. Οι συνάδελφοι
Ηλίας Μπονάρος και Δημ. Γεωργίου.
Συζητήσαμε ορισμένα κατασκηνωτικά θέματα στα οποία
έπρεπε να ληφθούν σύντομα αποφάσεις:
1ον) Η διαδοχή μου λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής
μου. Τα φυσικά, ουσιαστικά προσόντα του διαδόχου μου.
“Είμαι έτοιμος να δεχτώ τις προτάσεις σας αλλά όχι τώρα μας είπε ο κ. Γενικός. τον απασχολούν άλλα σοβαρότερα
προβλήματα του Οργανισμού….” Έπειτα δεν ξέρει εάν θα είναι αυτός που θα δώσει την λύση… Συζητήσαμε πάντως το
θέμα είπα κι εγώ την γνώμη μου όπως μου ζητήθηκε. Απόφαση δεν πάρθηκε.” Ίσως το θέμα έρθει σε συζήτηση αργότερα”.
2ον) Σχετικά με τα κατασκηνωτικά επιδόματα. Τον κατα-

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
ΑΕΤΟΙ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ 2
ΑΠΟΛΛΩΝ 2
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΕΙΑΝΟΙ
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΑΜΑΖΟΝΕΣ
ΑΞΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ
ΓΙΑΣΕΜΙΑ
ΛΥΚΟΙ
ΓΙΑΠΩΝΕΖΕΣ
ΓΑΛΑΖΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ
ΔΑΦΝΗ
“
ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ
ΔΑΦΝΕΣ
ΔΑΦΝΟΦΟΡΕΣ
ΔΡΟΜΕΙΣ
ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΠΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΒΟΛΑΚΙΑ
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“
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“
“
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τοπίσαμε σχετικά. Του ζητήσαμε να επισπεύσει την απόφαση ώστε το προσωπικό να τα λάβει εγκαίρως. Μας είπε ότι το
θέμα θα πρέπει να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και
μετά να δοθεί η έγκρισή του.
Η κα. Διαμαντοπούλου του ανέφερε το πρακτικό της αντίστοιχης επιτροπής της Εμπορικής Τράπεζας τ’ οποίο της είχε παραδώσει ο κ. Μπεκιάρης. Το πρακτικό περιείχε μερικά
παράδοξα και εξωφρενικά αιτήματα π.χ
Η Εμπορική να καταβάλλει επιδόματα μόνο στους δυο
υπαλλήλους που εργάζονται στις Παιδικές Εξοχές και ανήκουν στην Εμπορική Τράπεζα.
Γιατί δεν υπάρχει πισίνα στην Κατασκήνωση;
Ο Κουρετζής υποκίνησε τα παιδιά κι έτσι δεν έγινε το
Εκπαιδευτικό Κέντρο που ήθελε να χτίσει η Τράπεζα στην
Βαρυμπόμπη (μέσα σε κατασκηνωτικό χώρο).
Το πρακτικό κατετέθει στον Γενικό.
Με την κα. Διαμαντοπούλου επισκεφθήκαμε κατόπιν τον
προσωπάρχη κ. Γιάνναρο για το θέμα της συνταξιοδότησης

Ομαδάρχης:
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ΑντώνηςΤσοπανάκης
Τάκης Λύτρας
Παντ. Τσολάκος
Ι. Καραμπατέας
Κούλης Σκαμάγκας
Τ. Αξιώτης-Χατζηθεοδώρου
Αγ. Λεβέντη - Ανθή Καλιαμβάκου
Στ. Χατζηδάκης
Γ. Δουραμπέης
Μ. Μαστοράκη - Μ. Τσιφτσή
Αιμ. Γιαννιά - Αθ. Λευκαδινού
Ηλ. Πίτσικας - Ν. Σπανουδάκης
Αντ. Περπινιάς - Αγ. Ρηγόπουλος
Φρ. Αντιόχου - Ρένα Πάτσιου
Μ.Δημοπούλου-Γιώργος Τσολάκος
Δ. Διαμανίδης-Μάνος Μαυρογιώργης
Όλγα Κρητικού
Στ. Καλοβούρης - Δημ. Κοντός
Ευαγ. Μάγειρα - Γ. Κολλιού
Μαρία Παπαδοπούλου
Ε. Μαστροθεοδώρου - Δ. Κατσούλα
Μαρία Μιχάλαγα
Μ. Σκαμάγκα – Κική Γαϊτάνου
Ντίνα Τσουργιάννη - Π. Κεντρωτή
Πέγκυ Μελά – Ευαγ. Μάγειρα
Αφές Κολλιού
Πέγκυ Μελά - Σούκα Μάγειρα
Γιάννης Χατζηγιάννης
Κ.Μποζώνας-Μ.Ρουχωτάς-Π. Σέξτου
Π. Βαγιακάκος – Γ. Χατζηγιάννης
Γιάννης Χατζηγιάννης

μου και την σχετική διαδικασία. Μας είπε πως εγώ τουλάχιστο μετά ένα χρόνο έφευγε και η κα. Διαμαντοπούλου μένοντας στην υπηρεσία περισσότερο “χάνω” παρά “κερδίζω”.
Ύστερα επισκεφθήκαμε τον Γενικό Επιθεωρητή Οικονομικών Υπηρεσιών Ηλία Μεϊντάνη. Ο Μανώλης ο Φωτόπουλος
που ήταν εκείνη την ώρα στο γραφείο του είπε να μην φύγω
ακόμα. Θα είναι δυσαναπλήρωτο το κενό… Ο Μεϊντάνης μου
είπε ότι υπάρχει τρόπος για ένα χρόνο ακόμα να παραμείνω,
εργαζόμενος “με σύμβαση έργου”.
Αυτά όλα σήμερα, μια μέρα αφόρητου καύσωνα.
Φύγαμε με την κα. Διαμαντοπούλου. Ο Βασίλης ο Πάκας
μας περίμενε στο αυτοκίνητο της κατασκήνωσης.
Καθώς πλησιάζαμε στην Βαρυμπόμπη, στο Χαρούμενο
Χωριό, άρχισε να δροσίζει κάπως…
Το απόγευμα είχαμε επισκεπτήριο γονέων.
“Λοιπόν Μπαλού;” με ρωτάει η κα. Διαμαντοπούλου.
(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ

Άρθρο του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ- ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΩΝ
Σε δράμα πολλών πράξεων εξελίσσεται η καταστροφική επιδρομή της τρόικας και των κυβερνήσεων εφαρμογής των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών στη
χώρα μας. Σαρώνουν στη κυριολεξία τις ζωές, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα
της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Στη διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων ζούμε τα αλλεπάλληλα «επεισόδια» εκβιασμών και απειλών, προκειμένου να μπουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο ελληνικός λαός στον «ίσιο δρόμο» των «προγραμμάτων προσαρμογής», που θα έφερναν τη σωτηρία και την ευημερία.
Ζήσαμε τον θεατρινισμό των μνημονιακών κυβερνήσεων, την παραπλάνηση των συνειδήσεων. Να φτάνουμε κάθε τρεις και λίγο στο «παραπέντε» καταληκτικών ημερομηνιών, ώστε να αποδίδουν οι ωμοί εκβιασμοί και να κάνουμε
τελικά τα «χατίρια» της τρόικας. Να παραδίδουμε κάθε φορά όλο και περισσότερα από τους μισθούς μας, τις συντάξεις μας, τις κατακτήσεις μας, τα δικαιώματά μας ακόμα και να υποθηκεύουμε το μέλλον και την ελπίδα των παιδιών μας.
Εδώ και τρία χρόνια, το ένα μνημόνιο διαδέχεται το άλλο. Κάθε νέο μνημόνιο είναι ακόμη πιο βάρβαρο και πιο καταστροφικό από τα προηγούμενα και βυθίζει την οικονομία και την κοινωνία όλο και πιο βαθειά στην καταστροφή, με παρατεταμένη ύφεση, σκληρή λιτότητα και εκτίναξη της ανεργίας ενώ μετατρέπουν
την Ελλάδα από χώρα της Ευρώπης σε χώρα με συνθήκες Αφρικής μιας άλλης
εποχής.
Ο δημόσιος πλούτος λεηλατείται με τις ιδιωτικοποιήσεις, οι δημόσιες κοινωνικές επιχειρήσεις παραχωρούνται στους ιδιώτες και τα δημόσια κοινωνικά
αγαθά μετατρέπονται σε είδη πολυτελείας και αγοραίας εκμετάλλευσης. Η εργασία και όλο το εργατικό θεσμικό πλαίσιο επιστρέφει στην εποχή των δουλοπάροικων, οι μισθοί, οι συντάξεις εξαερώνονται και η χώρα μετατρέπεται σε ζώνη
φτηνής εργασίας.
Η φοροληστεία και τα χαράτσια απομυζούν τα εισοδήματα και οδηγούν σε
απόγνωση τα λαϊκά στρώματα. Τα λουκέτα στα καταστήματα δημιουργούν καθημερινή εικόνα ερήμωσης, οι νέοι και οι νέες αποτελούν τη νέα γενιά μετανάστευσης, η φτώχεια και η ανέχεια αγγίζει πλέον τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού
ενώ το κράτος πρόνοιας μεταλλάσσεται σε κράτος φιλανθρωπίας.
Τα δύο μνημόνια δεν κατάφεραν να μας «βάλουν στον ίσιο δρόμο», δεν ολο-

κληρώθηκαν ακόμη οι αποσαρθρώσεις που επιδιώκουν, γι αυτό και πρόσφατα
με μια ριπή – σε ένα νομοσχέδιο, με ένα άρθρο – η τρικομματική κυβέρνηση ψήφισε το τρίτο μνημόνιο «σωτηρίας».
Ο παράδεισος που εκβίασαν και μας ετοίμασαν και περνούσε με τον προϋπολογισμό του 2013 και με το Μεσοπρόθεσμο 2013-2016 (μνημόνιο 3), προβλέπει:
Νέες περικοπές μισθών, συντάξεων, περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη, στα κοινωνικά επιδόματα και στην εκπαίδευση, νέα φορολογική επιβάρυνση.
Περικοπές και νέοι φόροι που θα βαρύνουν για άλλη μια φορά την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, ακόμη και τους ανάπηρους.
Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για πακέτο μέτρων αλλά για βόμβα μεγατόνων
που ολοκληρώνει την «ανθρωπιστική καταστροφή».
Τα στοιχεία μιλάνε καθαρά και απλά και μας λένε ότι τα μνημόνια επιδεινώνουν δραματικά το πρόβλημα το οποίο υποτίθεται ότι ήρθαν να λύσουν.
Τον Μάϊο του 2010 μας έφεραν το μνημόνιο γιατί το κρατικό χρέος δεν ήταν
διαχειρίσιμο καθώς κινούνταν στο 120% του ΑΕΠ. Δυόμισι χρόνια αργότερα, οι πολιτικές των μνημονίων το εκτόξευσαν σε απίστευτα επίπεδα. Το 2016 θα καταφέρουν να το «μειώσουν» λένε στο… 184,9% του ΑΕΠ!!.
Οι πολιτικές των μνημονίων με λίγα λόγια έχουν φέρει την ελληνική οικονομία στα πρόθυρα μιας κατάρρευσης επικών διαστάσεων.
Δεν μπορούν να κρύψουν όσο και αν φροντίζουν να παρουσιάζουν υποτιμημένα τα στοιχεία της ανεργίας ότι πρόκειται για εργατική γενοκτονία με ασύλληπτες κοινωνικές επιπτώσεις.
Η ολοκλήρωση του ξεπουλήματος της ακίνητης δημόσιας περιουσίας και των
δημόσιων επιχειρήσεων και δημόσιων υποδομών παραδίδει τα κλειδιά της χώρας στις μεγάλες πολυεθνικές.
Τα «δανεικά» της τρόικας δεν είναι για να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις.
Αντίθετα οι μισθοί και οι συντάξεις, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα
πληρώνουν για να βγεί το κεφάλαιο από τη δικιά του κρίση. Τα δανεικά δεν πάνε
στους μισθούς και στις συντάξεις αλλά απευθείας στις τράπεζες, χωρίς όφελος

για την πραγματική οικονομία.
Οι δανειστές, η ΕΕ, η ΕΚΤ, το ΔΝΤ μετατρέπουν τους εργαζομενους και τους
συνταξιούχους σε πειραματόζωα και τη χώρα σε προτεκτοράτο, καταπατωντας
κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας.
Ληστεύουν το εργατικό εισόδημα, χτυπούν τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα, καταπατούν συνταγματικές κατακτήσεις και καταργούν το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Φουντώνει ο αυταρχισμός, συντηρούν
και ανέχονται τη νεοφασιστική τρομοκρατία, η πληροφόρηση επιστρέφει στην
εποχή της ΥΕΝΕΔ και έχουν βάλει όλη την κοινωνία στην μηχανή του χρόνου που
μας επιστρέφει στην εποχή των δουλοπάροικων του 19ου αιώνα.
Μετατρέπουν την πολιτική σε τέχνη παραπλάνησης, εξαπάτησης και εκβιασμού.
Τίποτα πια δεν μπορεί να καμουφλαριστεί. Δυόμισι χρόνια τώρα μάθαμε να
διαβάζουμε, μάθαμε να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις, μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις τους, ζούμε στο πετσί μας τις επιπτώσεις αυτών των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών, βλέπουμε αμήχανοι
να σβήνουν οι ελπίδες των παιδιών μας για το μέλλον, κλονίζεται η αξιοπρέπειά
μας, μας μετατρέπουν σε ανθρώπινη ζούγκλα χωρίς συνοχή και μέλλον.
Αλλά εμείς είμαστε οι πολλοί. Δεν πρέπει να γίνουμε θύματα των μνημονίων τους. Πρέπει να αντισταθούμε. Θέλουμε να ζήσουμε και θα αγωνιστούμε
για να ζήσουμε.
Σε αυτό το μεγάλο σχέδιο του κεφαλαίου για αναδιανομή του πλούτου σε βάρος των δυνάμεων της εργασίας πρέπει να αντιτάξουμε το δικό μας σχέδιο. Να
σηκώσουμε το ανάστημά μας και να συγκροτήσουμε τη δύναμή μας που είναι η
ενότητα και οι αγώνες μας.
Σε αυτό το πόλεμο να σταθούμε όλοι μαζί όρθιοι, απέναντι στη βαρβαρότητα
και στη πρωτόγνωρη αντεργατική επιδρομή που βιώνουμε. Ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση και στον εκφασισμό της κοινωνίας, που επιδιώκει και επενδύει
για άλλη μια φορά το μεγάλο κεφάλαιο και οι υπηρέτες του.
Νοέμβρης 2012
Σταθούσης Βασίλης
Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΠΟΙΗΣΗ
Στην παγίδα
του Δ.Ν.Τ
Εσύ που έκανες
τον κόσμο άνω-κάτω,
εσύ που σήμερα
ανεύθυνα περνάς,
η χώρα έγινε
βαρέλι δίχως πάτο
γι’ αυτό στα σίγουρα, στην κόλαση θα
πας!...
Εσύ κι αυτοί που συμφωνήσανε
μαζί σου,
για να μας πείσετε
με λόγια φαφλατά,
ήρθε η ώρα να πληρώσετε
θυμήσου,
γιατί ο λαός
είναι αυτός που σας κρατά!!
Πώς να ξεχάσουμε
τα λόγια τα μεγάλα
κι αυτόν που είπε πως υπάρχουνε λεφτά,
πως όλα είναι στην πατρίδα
μέλι-γάλα,
και μας την έφερε
πισώπλατα, κλεφτά.
Έδωσε πίστη ο λαός
στα παραμύθια
γιατί βρισκότανε σχεδόν
στο πουθενά,
έτσι πετάξανε στο βούρκο,
την αλήθεια
και σάπιο σύστημα
σαφώς μας κυβερνά!
Ήρθε η ώρα
οι πολίτες να ξυπνήσουν
και να ψηφίζουνε
πολύ συνειδητά,
γιατί σκοπεύουνε
να μας εξαφανίσουν
κι από ανθρώπους
να μας κάνουμε φυτά.
Το Δ.Ν.Τ. ήταν το σχέδιο
φαντάσου…,
ύπουλα, άνανδρα
μας έριξαν εκεί,
έτσι, πολίτη,
για τα μέτρα τα δικά σου,
το Δ.Ν.Τ.
Είναι μια σκέτη φυλακή.
Η περηφάνια και η αξιοπρέπεια σου
μηδενιστήκανε αυτομάτως
δυστυχώς,
γιατί τα άδικα
τα μέτρα τα φτηνά του,
ήταν απλά
να την πληρώσει
ο φτωχός!
Zωή Σταματάκη

Εδώ Πολυτεχνείο 39 χρόνια μετά
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Μ

Μαρία με τα Κίτρινα, που λέει και το τραγούδι,
πως τα βλέπεις τα πράγματα από τη θέση της Επιτρόπου Αλιείας με κανένα 10χίλιαρο στο παντελόνι καθαρό, συν τα υπόλοιπα. Τι έχεις να πεις στους αλιείς μετά την απαγόρευση της πεζότρατας, ένα πανάρχαιο
εργαλείο το οποίο τραβούσαν ακόμα και οι Μαθητές του
Χριστού πριν από 2.000 χρόνια, όπως δείχνουν οι πίνακες ζωγραφικής μεγάλων ζωγράφων της Αναγέννησης.
Μόνο ότι δεν θα φάμε μαριδάκι, αυτό μόνο; Στις 10.000
οικογένειες που ζούσαν από αυτό το πανάρχαιο εργαλείο
στα ακριτικά νησιά τα οποία είναι και άγονα, θα τους κάνεις δημοσίους υπαλλήλους; Γιατί αυτοί ήταν και φρουροί των θαλάσσιων συνόρων μας. Με ψίχουλα των εταίρων μας τους αναγκάσατε να σπάσουν τα καΐκιά τους
στέλνοντας στην ανεργία και δεκάδες άλλες ειδικότητες
που ζούσαν από αυτή την δραστηριότητα όπως κάνατε με
τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, με τις ποσοστώσεις
κ.λπ. και σήμερα καταντήσαμε ζήτουλες της Ευρώπης για
τρόφιμα.
Μπράβο Μαρία, αυτά είχες κατά νου όταν φώναζες
«Εδώ Πολυτεχνείο». Τότε θα μου πεις, είμαστε παιδιά
όλοι μας και εμείς από έξω φωνάζαμε «Ψωμί, Παιδεία,
Ελευθερία» και άλλα κακά λόγια. Για εσάς βέβαια τα
πράγματα άλλαξαν. Από την κονσόλα του πρόχειρου ραδιοσταθμού στα έδρανα της Βουλής με επαναστατικές
ιδέες και χωρίς κανένα εύσημο στο βιογραφικό σας. Γι’
αυτό δεν έχετε ιδέα πως βγαίνει το μεροκάματο, τι λοιπόν μπορείς να πεις στους αλιείς και στα συναφή επαγγέλματα που μένουν άνεργοι, μόνο ότι δεν θα φάμε μαριδάκι. Κάποιοι όμως έφαγαν εκατομμύρια για διάφορες
δήθεν μελέτες από αρκετά προγράμματα για τη
σωτηρία της παράκτιας αλιείας. Μέσα
στα γραφεία
τους και στις
αίθουσες πολυτελών ξενοδοχείων,
αποφάσισαν οι
σοφοί της κονόμας ότι για
όλα φταίει η πεζότρατα, χωρίς
κανείς να έχει κάνει τον κόπο να
πάει έστω και μια
φορά με αυτά τα εργαλεία να δει πως βγαίνει το μεροκάματο και να καταγράψει τις τρατοκαιάδες όπως λέγονται, για να πάνε μετά από
κάποιο εύλογο διάστημα να δουν τα αποτελέσματα.
2) Να καταγράψουν αυτά τα ιστορικά εργαλεία με κάθε λεπτομέρεια, τα οποία έθρεψαν και εκπαίδευσαν εκατομμύρια ναυτικούς ανά τους αιώνες και τόσα άλλα πολύτιμα στοιχεία που γνωρίζουν οι άνθρωποι της θάλασσας. Αντί λοιπόν να ορίσουν διάφορους θαλάσσιους θύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, στους οποίους εναλλάξ θα
απαγορευότανε η αλιεία για κάθε είδους εργαλείο και με
τον τρόπο αυτό να γίνεται η αποκατάσταση των αλιευμάτων του. Αλλά αυτού του είδους τα προγράμματα δεν
γίνονται από τα γραφεία, χρειάζεται δουλειά για καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση για να βγουν σωστά συμπεράσματα. Εδώ κάνουμε μια απαγόρευση ως
συνήθως και καθαρίζουμε απλά πράγματα αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Άσε που μας συγχαίρουν και
οι εταίροι μας που δεχόμαστε να καταστρέψουμε άλλη μια δραστηριότητα στη χώρα μας όπως τόσες και
τόσες και μαζί με τους αλιείς τόσα άλλα παραδοσιακά
επαγγέλματα. Ταρσανάδες ή (καρνάγια) όπου κατασκεύαζαν τα περίφημα ελληνικά ξύλινα σκάφη όπως
τα τρεχαντήρια, τους βαρκαλάδες, τα καραβόσκαρα και
τόσα άλλα σκαριά. Και έτσι χάνεται η παράδοση γιατί
οι τεχνίτες αυτοί δούλευαν χωρίς σχέδια και μεταβίβαζαν τη τέχνη τους από γενιά σε γενιά στην πράξη.

Αυτά λοιπόν Μαρία σκεπτόσουν να κάνεις όταν κήρυττες την Επανάσταση φωνάζοντας «Εδώ Πολυτεχνείο»,
ότι θα γινόσουν ο νεκροθάφτης της παράδοσης στέλνοντας στην ανεργία ακόμα μερικές χιλιάδες και με χαμόγελο να μας λες ότι μόνο το μαριδάκι θα μας λείψει. Τότε
Μαρία, είσαι μακριά νυχτωμένη λόγω Βρυξελών θα λείψουν πολλά Μαρία και θα έπρεπε να σε είχαν ενημερώσει οι διάφοροι συνεργάτες σου όταν έγραφαν 60-100
ώρες υπερωρία το μήνα, τις οποίες πλήρωναν οι ΔΕΚΟ,
τι στο διάβολο κάνανε τα κεφαλοτύρια, γύριζαν που λέει
και ο λαός.
Θα έπρεπε επίσης να σε ενημερώσουν ότι η χώρα μας
ήταν κάποτε αυτάρκης και μπορούσε να θρέψει το λαό
της γιατί εκτός από άφθονα τρόφιμα θα είχαμε και βιομηχανικά προϊόντα. Μέχρι μηχανές εσωτερικής καύσεως
κατασκεύαζε πριν από τον πόλεμο. Αλλά ήρθατε εσείς η
Γενιά του Πολυτεχνείου και είχατε μοντέρνες ιδέες, της
κονόμας. Καλύτερα μεταπράτης παρά παραγωγός. Έχεις
περισσότερα κέρδη. Μπαίνεις και στο χρηματιστήριο και
τα οικονομάς χωρίς να παράγεις τίποτα, μόνο αέρα κοπανιστό τον οποίο πληρώνουμε σήμερα κόβοντας μισθούς και συντάξεις. Ωραία επανάσταση κάνατε. Ο Σημίτης βομβιστής, γι’ αυτό μας ανατίναξε βάζοντας μας στη
Νομισματική Ένωση ξεβράκωτους. Ο Χριστοδουλάκης να
κατασκευάζει ραδιοσταθμούς, αργότερα υπουργός οικονομικών που μαζί με τον Παπαντωνίου όπου έκλεισαν την
ισοτιμία του Ευρώ 340 και κάτι ψηλά, κατά 30% πάνω από
την πραγματική αξία για να υποτιμήσει του μισθούς και
τις συντάξεις κρυφά.
Εσύ Μαρία κήρυττες την επανάσταση στην
επαναστατική αριστερά, μετά στην κοινοβουλευτική αριστερά, μετά σε κυρίεψαν
μικροαστικές αδυναμίες και αφού διάβασες το βιβλίο του Μίμη το ΜΕΤΑ και
το ΕΥΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ του αείμνηστου Φαράκου, τα
μελέτησες τα πράγματα και κατέληξες
σε σοφότερες επιλογές ας γευτούμε
και λίγο εξουσία. Καιρός είναι να πάμε με τους Σοσια-ληστές του Γιώργου
που είναι και άλλα συντρόφια και
έχουν μεγαλύτερη πείρα. Άλλωστε
το είχε πει και ο συγχωρεμένος ο
Κατσιφάρας, ότι αν δεν βρισκόταν ο
Ανδρέας ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας
τους δεν θα τους ήξερε. Επιπλέον στο ΠΑΣΟΚ του Γιώργου είχαν εμπλουτιστεί και με άλλους Σοσια-ληστές,
όπως ο Παπακωνσταντίνου – Λοβέρδος – Μπιρμπίλη –
Κουτρουμάνης. Αστέρια, γι’ αυτό και δεν αφήσανε τίποτα όρθιο λες και πέρασε τυφώνας. Μπήκες και εσύ να
συνεχίσετε την επανάσταση κόβοντας μισθούς και συντάξεις, εργατικά δικαιώματα και να τα μεγαλεία, Επίτροπος Αλιείας κοντά στο άλλο αστέρι, την Μπιρμπίλη.
Αλήθεια, τι κάνει αυτή η ψυχή, έτσι κυκλοφορεί στα
σαλόνια των Βρυξελών, με τα σπορτέξ και το ταγάρι στην
πλάτη; Φαντάζομαι θα γελάει κάθε πικραμένος στην Ευρώπη. Γι’ αυτό έχουμε γίνει οι ξευτίλες των Ευρωπαίων.
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Πως ριγώ σαν θυμάμαι αυτά
τα παιδιά του μεγάλου αγώνα
που εγράψαν σε μία νυχτιά
το δικό τους λαμπρό ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ.
Πως θρηνώ σαν θυμάμαι αυτούς
που με αίμα έγραψαν τις λέξεις
σε κανένα σημείο της Γης
μ’ αλυσίδες δεν δένονται οι σκέψεις.
Ανδρέας Λ. Τσικνάκος
Και εσύ πάντως μας το είπες πριν τις εκλογές, ότι πρέπει
να ψηφίσουμε τους ίδιους. Γιατί θα μας διώξουν από το
Ευρώ και θα πεινάσουμε και να τους πάλι οι ίδιοι και επιπλέον η ΔΗΜΑΡ τώρα έδεσε η σούπα που λέει και ο λαός, μόνο που τώρα άλλαξαν οι ρόλοι, ο Αντώνης αποφασίζει και οι Βενιζέλος – Κουβέλης στηρίζουν και έτσι θα
κόψουν και άλλο τους μισθούς και τις συντάξεις και θα
καταργήσουν κάθε εργατικό δικαίωμα, ακόμα και απ’ τα
νησιά σκέπτονται να βγάλουν τους κατοίκους για να μπορέσουν να τα αρπάξουν μαζί με ό,τι πολύτιμο υπάρχει σε
αυτή τη χώρα με τιμές Μπανανίας, οι λεγόμενοι επενδυτές. Ό,τι δεν πέτυχαν οι Γερμανοί με 2 Παγκόσμιους Πολέμους, βρήκαν πρόθυμους εσάς να τους τα παραχωρήσετε, η λεγόμενη «Γενιά του Πολυτεχνείου» που επί 38
χρόνια σουλατσάρει στην εξουσία και φτιάξατε τις υποδομές για αυτή τη ξευτίλα του Ελληνικού λαού. Μπράβο
λεβέντες που τα καταφέρατε μέσα σε λίγα χρόνια να ανεβάσετε τον φασισμό στη χώρα μας και να κάνετε έναν
υπερήφανο λαό, ζητιάνο της Ευρώπης.
Αλήθεια, έχει πάει κανείς σας στα καφενεία της γειτονιάς ή στα χωριά χωρίς την φρουρά του να ακούσει από
τους θαμώνες που εκτός από τα μπινελίκια που σας σέρνουν υπάρχει και το μόνιμο σλόγκαν μα δεν υπάρχει ένας
δεκανέας να τους μαντρώσει και να τους πάει στο Γουδί.
Εκεί καταντήσατε την επανάσταση, συγχαρητήρια. Τουλάχιστον Μίμη σαν φιλόσοφος που είσαι, να γράψεις ένα
βιβλίο για τους ιστορικούς του μέλλοντος πως νιώθει ένας
επαναστάτης στα νιάτα του του στον να συμμετέχει όταν
ωριμάσει σε μια Κυβέρνηση τύπου Βαϊμάρης του Μεσοπολέμου την οποία ψηφίζει και στηρίζει και μάλιστα με
κομματική πειθαρχία.
Έχουν δίκιο λοιπόν αυτοί που λένε ότι ένα μεγάλο
κομμάτι της Αριστεράς είναι η αριστερή πόρτα της Δεξιάς. Γι’ αυτό το βιβλίο σου αυτό θα είναι η μεγαλύτερη
προσφορά για τους νέους του μέλλοντος.
Χαιρετίσματα λοιπόν στην Επανάστασή σας Λεβέντες.
Εσείς πάντως καλά την βολέψατε.
Γεωργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Μπορώ εγώ ο αμαρτωλός λουλούδια να μαζέψω
και ταπεινός προσκυνητής στο μνήμα να σταθώ
και ράκος απ’ τα κρίματα σεμνά να γονατίσω
και σαν κατηγορούμενος να απολογηθώ.

Να πω γιατί λησμόνησα μια ανθρώπινη θυσία
και την θυμάμαι μοναχά σαν νάτανε γιορτή
τι έγινε και έμεινα με χέρια σταυρωμένα
και ξέχασα η λεβεντιά πως είναι αρετή.

Να πω γιατί εξέχασα τον όρκο πούχα κάνει
πως θάβρισκαν δικαίωση εκείνα τα παιδιά
κι εγώ ο μικρός δεν μπόρεσα δεν βρήκα ευκαιρία
να πάω εκεί στον τάφο τους να ανάψω δυο κεριά.

Να πω για όσα έκανα μες τη ζωή μου λάθη
κι ορκίζομαι στις κρίσεις μου δεν θάμαι φειδωλώς
και έρμαιος απ’ τις τύψεις μου πικρά να ομολογήσω
δεν μπόρεσα γιατί ήμουνα και έμεινα ΔΕΙΛΟΣ.
Ανδρέας Λ. Τσικνάκος

Απίστευτα και όμως αληθινά
Μήπως ήρθε η ώρα και το ίδιο το κράτος να
ελέγξει τις σπατάλες που κάνει;
Γράφτηκε στον τύπο ότι δύο πρώην Πρόεδροι της
Δημοκρατίας 83 και 86 ετών σήμερα έχουν στη διάθεσή τους 22 αστυνομικούς. Αλήθεια αναρωτήθηκε
κανείς από ποιους κινδυνεύουν; Έχουν ακόμη 11
υπαλλήλους στα γραφεία τους, άραγε τόσο μεγάλο
φόρτο εργασίας έχουν που χρειάζονται τόσους υπαλλήλους; Επίσης κάθε βουλευτής δικαιούται να έχει 1
ως 2 αστυνομικούς για την ασφάλειά του, ενώ στο
πολιτικό του γραφείο μπορεί να έχει ως 4 δημοσίους
υπαλλήλους-αποσπασμένους ή μετακλητούς, και
έναν επιστημονικό συνεργάτη.
Ακόμη και σήμερα μετακλητοί υπάλληλοι υπηρετούν στα γραφεία πρώην πολιτικών αρχηγών όπως
Αλέκου Αλαβάνου – Νίκου Κωνσταντόπουλου – Δημήτρη Τσοβόλα – Μαρίας Δαμανάκη. Υπάρχει ακό-

μη υπάλληλος της Βουλής που είναι χρεωμένος στο
γραφείο του πρώην αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
Γιάννη Χαραλαμπόπουλου. Παράλληλα, η Βουλή
πληρώνει επτά μετακλητούς στο γραφείο του γενικού
γραμματέα, δύο στο γραφείο του ειδικού γραμματέα,
ενώ ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου παρά το γεγονός
ότι ο κανονισμός του εξασφαλίζει δέκα τρεις θέσεις,
έχει στο γραφείο του μόνο τρεις μετακλητούς υπαλλήλους. Οι αντιπρόεδροι Γιάννης Τραγάκης, Αθανάσιος Νάκος και Γιάννης Δραγασάκης έχουν από τέσσερις μετακλητούς υπαλλήλους στα γραφεία τους αν
και από τον κανονισμό της Βουλής προβλέπονται (5)
πέντε. Όσοι απασχολούνται δηλαδή στα γραφεία των
αντιπροέδρων Χρήστου Μαρκογιαννάκη, Λεωνίδα
Γρηγοράκου και Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά. Από τους
πρώην προέδρους ο Απόστολος Κακλαμάνης έχει
πέντε, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη τέσσερις, ο Δημή-

τρης Σιούφας έξι, ο Φίλιππος Πετσάλνικος 6 και ο
τριών ημερών πρόεδρος Βύρων Πολύδωρας τρεις.
Μεγάλο πάρτι με τους μετακλητούς υπαλλήλους
είναι στα γραφεία των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Στη Ν.Δ. υπηρετούν 18, στον ΣΥΡΙΖΑ
13, στο ΠΑΣΟΚ 7, στους ΑΝ.ΕΛ. 6, στην Χρυσή Αυγή
5, στην ΔΗΜΑΡ 5, στο Κ.Κ.Ε. 6. Παράλληλα, ο ελληνικός λαός, πληρώνει σημαντικό αριθμό υπαλλήλων
που υπηρετούν στα γραφεία των πρώην Πρωθυπουργών της χώρας. Ο Κώστας Μητσοτάκης, ο Κώστας Σημίτης και ο Κώστας Καραμανλής απασχολούν
από έξι μετακλητούς υπαλλήλους ο καθένας. Ενώ ο
πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου απασχολεί τέσσερις υπαλλήλους. Επίσης από έναν υπάλληλο πληρώνει η Βουλή δηλαδή το Ελληνικό Κράτος, για τα γραφεία των Ευάγγελου Βενιζέλου και
Θεόδωρου Πάγκαλου, ως πρώην αντιπροέδρων κοι-

νοβουλευτικής Κυβέρνησης καθώς και ο Πρόεδρος
του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης απασχολεί έναν
υπάλληλο, και το γλέντι συνεχίζεται καθώς οι πρώην
πρόεδροι της Βουλής που και δεν έχουν εκλεγεί
βουλευτές, δικαιούνται και έχουν αυτοκίνητο δωρεάν καθώς και γραφεία στο Μέγαρο Αρβανίτη απέναντι από το Κοινοβούλιο. Και ο κατήφορος δεν έχει
τελειωμό. Όλα αυτά συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια την στιγμή που για την οικονομική καταστροφή της χώρας στοχοποιούνται οι Συνταξιούχοι.
Κι όμως οι ανάλγητοι συγκυβερνώντες έφτασαν στο
σημείο να κόψουν και τα δώρα των συνταξιούχων
των 780 Ευρώ, τα οποία δώρα τα προόριζαν για να
πάρουν ένα δωράκι στα εγγόνια τους.
Εδώ αρμόζει μόνο μια λέξη ΝΤΡΟΠΗ.
Ο Εκδότης
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Το πικρό ποτήρι θα το πιούμε μέχρι τέλος
ην ώρα που η καγκελάριος κα. Μέρκελ έπαιρνε το
αεροπλάνο για να φέρει τα δώρα στην Ελλάδα, ο
Υπουργός Οικονομικών κ. Σόιμπλε μας ανακοίνωνε ότι η Αθήνα για να πάρει οικονομική βοήθεια θα πρέπει να τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για τις
μεταρρυθμίσεις. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις; Αυτό είναι
κάτι το σχετικό και είναι, ό,τι αποφασίσει κάθε φορά η
Τρόικα, πρέπει να αποτελεί δέσμευση της Ελλάδας.
Σύμφωνα με το τελευταίο τελεσίγραφο της Τρόικας
προς το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας το οποίο
κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, το οποίο Υπουργείο ποτέ δεν λέει όχι στις
επιταγές της Τρόικας, έγιναν προτάσεις όπως η κατάργηση του πενθημέρου, η αύξηση των ημερών εργασίας
στις έξι, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης να είναι οι 11
ώρες την ημέρα, αυτό σημαίνει εργασία μέχρι 13 ώρες,
κατάργηση των περιορισμών στην εναλλαγή μεταξύ της
πρωινής και της απογευματινής βάρδιας, η δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να επιβάλουν στους εργαζόμενους
διαφορετικά ωράρια εργασίας μέσα στην ημέρα, η μείωση του χρόνου προειδοποίησης για την απόλυση των
υπαλλήλων προκειμένου να τους καταβάλλεται το 50%
της αποζημίωσης, μείωση του κατώτατου μισθού, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, μείωση των μισθών, κατάργηση των δώρων και του επιδόματος αδείας, κατάργηση των τριετιών, μείωση των συντάξεων κύριων και επικουρικών, μείωση των δώρων και του επιδόματος από τους συνταξιούχους, μείωση των συντάξεων και των δώρων από τους συνταξιούχους του ΟΓΑ,
κατάργηση της νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, κατάργηση των φαρμάκων και αντικατάσταση με γενόσημα φάρμακα χωρίς να γνωρίζουν ακόμη την αποτελεσματικότητά τους.
Αυτά είναι μέτρα που δεν εφαρμόστηκαν ούτε στην
Λατινική Αμερική, ούτε καν στην Αφρική. Και ενώ θα
περιμέναμε να βγει υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης και να πει τέρμα έως εδώ, δεν πάει άλλο, δεν μπο-

Τ

Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες:
Από την Αειφορία στην Βιωσιμότητα… και τελικά
στην αύξηση του εισιτηρίου.
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 άρχισαν να διαφαίνονται ορισμένες, μικρές σε μέγεθος και επίδραση αρχικά χωρικές δυσλειτουργίες, κυρίως στις αστικές περιοχές, όπου παρουσιάζονταν μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις και εγκαταστάσεις οικονομικών δραστηριοτήτων, που προβλημάτισαν όλους εκείνους που ήταν επιφορτισμένοι με το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και τη λειτουργία των πόλεων.
Οι δυσλειτουργίες που εμφανίσθηκαν είχαν άμεση
συνάρτηση με την εύρυθμο ανάπτυξη και την ομαλή
λειτουργία του αστικού χώρου. Αυτό ήταν το έναυσμα
για μια εκτεταμένη διαβούλευση με την επιστημονική
κοινότητα και τους φορείς σχεδίασης, διαχείρισης και
ανάπτυξης του αστικού χώρου, ώστε να εντοπιστούν οι
δυσλειτουργίες που ενέσκηπταν και να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόποι προς όφελος
όλων. Μια βασική συνιστώσα των αστικών δυσλειτουργιών είναι οι αστικές μεταφορές, και κατ’ επέκταση η
κινητικότητα των κατοίκων των μεγάλων, αλλά και μεσαίου μεγέθους πόλεων.
Το σημαντικότερο πρόβλημα των μεταφορών τόσο
στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη αποτελεί
η συνεχής αύξηση της ζήτησης για μετακινήσεις. Η αύξηση επικεντρώνεται στις οδικές μεταφορές, λόγω της
ευελιξίας για την οποία διακρίνονται, σε συνδυασμό με
το μικρό κόστος υποδομής που απαιτούν, αφού μοιράζονται το οδικό δίκτυο με τα υπόλοιπα χερσαία μέσα.
Επίσης και τα άλλα μεταφορικά συστήματα εμφανίζουν
αυξητικές τάσεις, όπως τα συστήματα σταθερής τροχιάς
που κινούνται σε δικούς τους αποκλειστικούς διαδρόμους, παρέχοντας αξιόπιστες και ταχείς μετακινήσεις
στο επιβατικό κοινό χωρίς να εμπλέκονται και να επιβραδύνονται από την υπόλοιπη αστική κυκλοφορία, με
μόνο μειονέκτημα, αρκετά σημαντικό, το κόστος της
υποδομής τους.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέρχονται από τις μεταφορές, οι επιστήμονες των μεταφορών, χρησιμοποίησαν όρους που μέχρι τότε ήταν ξένοι με το αντικείμενό τους. Δανείστηκαν από την επιστήμη της δασοπονίας τον όρο “αειφορία” για να καταδείξουν το μέγεθος του προβλήματος που τους απασχολούσε, αλλά και πως αυτό θα αντιμετωπίζεται όχι
μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και σε βάθος χρόνου. Η
“αειφορία” , σύμφωνα με τη δασοπονία, είναι η απόδοση ίδιας ποσότητας δασικών προϊόντων κατά περιόδους από τις ίδιες εκτάσεις. Ο όρος “αειφορία” στις
μεταφορές δεν χαρακτηρίζεται ως “προϊόν”, αλλά μετουσιώνεται σε “υπηρεσία” και σημαίνει ότι οι μεταφορές οφείλουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
πόλεων χωρίς όμως να καταστρέφουν το περιβάλλον
μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, ώστε και οι επόμενες γενιές να μπορούν να απολαμβάνουν εξίσου ικανοποιητικές και ποιοτικές υπηρεσίες μεταφορών μέσα σε ένα καθαρό και ισορροπημένο αστικό περιβάλλον.
Επειδή όμως τα μεταφορικά μέσα για να κινηθούν
και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους των πόλεων, χρειάζεται να καταναλώνουν ενέργεια, προκύπτει ότι όσο αυξάνεται η ζήτηση τόσο αυξάνεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας και συγχρόνως τα επίπεδα εκπομπών αερίων ρύπων και θορύβου, που αποτελούν μια επιπλέον παράμετρο υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, πέρα από την
απαιτούμενη υποδομή.
Επιπλέον η επέκταση των συγκοινωνιακών υποδομών για την κάλυψη της διογκούμενης ζήτησης, έχει ως

ρεί η εξαθλίωση των Ελλήνων να συνεχιστεί άλλο με
επιβολή δυσβάσταχτων νέων μέτρων, μας ανακοίνωσε
ο κύριος Πρωθυπουργός ότι τα μέτρα μπορεί να είναι
δύσκολα αλλά είναι αναπόφευκτα. Όπως καταλαβαίνει ο
καθένας το όχι δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της κυβέρνησης, και αυτά που προτείνει η Τρόικα θα εφαρμοστούν,
αν προλάβουν, διότι υπάρχει περίπτωση μια των ημερών το καζάνι που βράζει να εκραγεί.
Οι Έλληνες γνωρίζουν τι θα πει Γερμανός κατακτητής και γνωρίζουν ότι οι Γερμανοί είναι αποφασισμένοι
να εξωθήσουν τους Έλληνες στο έσχατο σημείο εξαθλίωσης. Μπορεί σήμερα να μην υπάρχουν τα στρατόπεδα του Άουσβιτς και του Νταχάου, έχουν όμως τον
τρόπο να κάνουν ευθανασία στους ηλικιωμένους και
στους ασθενείς, να μετατρέψουν σε κανονικούς σκλάβους τους εργαζόμενους και τη χώρα μας σε προτεκτοράτο, να κάνουν πλιάτσικο στο δημόσιο πλούτο με τις
ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας, να διώξουν
ό,τι πιο αξιόλογο υπάρχει σε ανθρώπινο δυναμικό στο
εξωτερικό και να αντικαταστήσουν σταδιακά μέρος του
πληθυσμού με πεινασμένους λαθρομετανάστες ώστε να
διευρυνθεί η παλέτα των σκλάβων ούτως ώστε να μην
υπάρχει περιθώριο άρνησης των αυτοχθόνων να εργαστούν σε συνθήκες γερμανικού στρατοπέδου συγκέντρωσης. Μπροστά στην αποφασιστικότητα των Γερμανών να εξοντώσουν στην κυριολεξία τον ελληνικό πληθυσμό –κάτι που είχαν αποπειραθεί ξανά πριν από μερικές δεκαετίες- δεν έχει βρεθεί ελληνική κυβέρνηση
να πει «μέχρι εδώ». Παράλληλα, η ανυπαρξία πραγματικής ελληνικής εθνικής πολιτικής, διευκολύνει τη γερμανική εισβολή και κατοχή, διότι περί αυτού πρόκειται.
Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είμαστε υπό γερμανική κατοχή. Η πλειονότητα της εγχώριας δήθεν ελίτ,
λειτουργεί ως κανονικός συνεργάτης των Γερμανών, δίνονται στην Τρόικα μπιλιετάκια και σημειώματα με αιτήματα για ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση των εργαζομένων. Αντί το βάρος να δοθεί στην πάταξη της γραφει-

οκρατίας, που λειτουργεί ως φονιάς των επενδύσεων
και εξολοθρευτής της επιχειρηματικότητας, πέφτει το
εισόδημα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, εμμέσως και
ευθέως, η ιδιωτική ακίνητη περιουσία μέσω της ανηλεούς φορολόγησης, δεσμεύεται. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε εθνική κατάθλιψη και πανελλήνια απόγνωση. Το
σοκ στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Έλληνες κάτω από
την Γερμανική μπότα, δεν τους έχει αφήσει πολλά περιθώρια να οργανώσουν την αντίδρασή τους. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και η συνέργεια των ελληνικών κυβερνήσεων. Σιγά-σιγά όμως η απελπισία δίνει τη θέση της στην
οργή και την αναζήτηση τρόπου απεμπλοκής της χώρας
από τη μέγγενη των δανειστών οι οποίοι επλούτισαν εκμεταλλευόμενοι τη δύσκολη στιγμή που περνούν οι λαοί του νότου.
Η οργή αυτή κατά των Γερμανών δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Βεστερβέλε, είναι απ’ αυτούς που έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται το κλίμα που δημιουργείται πανευρωπαϊκά.
Δήλωσε δε πρόσφατα: « Η πολιτική της δημοσιονομικής
πειθαρχίας, της αλληλεγγύης και του προσανατολισμού
στην ανάπτυξη, δίνει τις σωστές απαντήσεις. Την ίδια
στιγμή όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να
μην βλάπτουμε με δηλώσεις που υποκινούνται από κομματική τακτική το κύρος μας στην Ευρώπη και στον κόσμο». Βεβαίως έχει δίκιο ο Υπουργός Εξωτερικών της
Γερμανίας κ. Βεστερβέλε, αλλά τώρα μάλλον είναι αργά. Εξάλλου, δεν είναι απλώς τι λένε, είναι κυρίως τι κάνουν. Με την πολιτική που εφαρμόζουν σε λίγο καιρό
όχι μόνο δεν θα μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους
στην κατεστραμμένη από την υπερβολική δόση λιτότητας Ευρώπη, αλλά είναι αμφίβολο εάν μπορούν να κυκλοφορούν στα Ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως του Νότου.
Ο πρώην καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ, με τη μεγάλη πολιτική εμπειρία που διαθέτει, είχε επισημάνει ότι οι ιστορικές μνήμες είναι νωπές και δεν επιτρέπουν στη Γερμανία να ηγηθεί της Ευρώπης. Πόσο μάλλον που σήμε-

Άρθρο του Αλέξανδρου Χατζηδούρου*
συνέπεια την επιπλέον κατάληψη ζωτικού δημόσιου
χώρου, που σήμερα βρίσκεται σε ανεπάρκεια, στις μεγάλες αστικές περιοχές. Η συνεχής προσφορά όμως
νέων υποδομών, εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης, προκαλεί μεσοπρόθεσμα περαιτέρω
αύξηση της ζήτησης, οδηγώντας έτσι σε ένα φαύλο κύκλο. Από την άλλη πλευρά όμως, η έλλειψη επαρκών
και κατάλληλων υποδομών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στα ήδη επιφορτισμένα δίκτυα, με σοβαρές επιπτώσεις στη ρύπανση, και κατ’ επέκταση στην ποιότητα του περιβάλλοντος, ενώ ευθύνεται και για μεγάλο ατυχημάτων.
Απέναντι σε αυτά τα αδιέξοδα, η μόνη εφικτή, οικονομικά προσφορότερη και περιβαλλοντικά συμβατή
λύση είναι η στήριξη, η ενίσχυση και ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορικών συστημάτων, τα οποία είναι σε
θέση να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τις
καθημερινές επιθυμίες μετακίνησης των κατοίκων.
Μετά από αυτές τις πρώτες διαπιστώσεις σχετικά με
τη λειτουργία του αστικού χώρου, μετατοπιστήκαμε από
την “αειφορία” στη “βιωσιμότητα” των αστικών μετακινήσεων, και μάλιστα στην επίτευξη μιας βιώσιμης κινητικότητας που θα συμβάλει στη “βιώσιμη ανάπτυξη”
(CDS, OHE, Agenda 21). Και στην περίπτωση αυτή, ο όρος
“βιωσιμότητα” δανείστηκε από την επιστήμη της κοινωνιολογίας, για να περιγραφεί με σαφήνεια η δυνατότητα λειτουργίας, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και αποκλίσεις από τους στόχους της λύσης που επιλέγεται, και στο μέλλον.
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, άρχισε ένας
συστηματικός σχεδιασμός για τις αστικές μετακινήσεις,
ο οποίος έλαβε υπόψη του τις βασικές κατευθύνσεις
της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που διαμορφώθηκε από όλους τους εταίρους
μετά από συντονισμένες ενέργειες και αποτέλεσε το
γνώμονα για τις πολιτικές επιλογές που θα πρέπει να
ακολουθηθούν στον τομέα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο.
Οι βασικές αρχές ενός σχεδιασμού με έμφαση στη
βιώσιμη κινητικότητα είναι:
• Η μείωση των συνολικών ρυθμών αύξησης της ζήτησης μεταφορικών υπηρεσιών.
• Η μεταστροφή των κατοίκων από τα ιδιωτικά μέσα
μετακίνησης στα δημόσια.
• Η μετατόπιση της ζήτησης σε μέσα περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον, και με μεγαλύτερες χωρητικότητες.
• Η βέλτιστη διαχείριση των υποδομών με τρόπο τέτοιο, ώστε η κάλυψη της όποιας ζήτησης να επιτυγχάνεται με το ελάχιστο περιβαλλοντικό, πολεοδομικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
Έτσι το επίκεντρο της στρατηγικής για μια βιώσιμη κινητικότητα, είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας
του τομέα των μεταφορών στο σύνολό του, ώστε να
καλύπτονται με τον ασφαλέστερο τρόπο οι επιθυμίες μετακίνησης των πολιτών, μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Οι δράσεις που διασφαλίζουν την επίτευξη του στόχου
είναι:
• Ανάπτυξη και επέκταση υποδομών αστικών συλλογικών μέσων μεταφορά, τόσο στα αστικά κέντρα όσο
και στην περιφέρεια, με έμφαση στα συστήματα
σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερη πρόνοια απαιτείται να
λαμβάνεται στη σωστή διαχείριση των μεταφορικών συστημάτων, που σε πολλές περιπτώσεις είναι
σημαντικότερη από την ίδια ανάπτυξή τους.
• Αναβάθμιση και επέκταση του οδικού δικτύου με
στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων έντονων κυ-

κλοφοριακών καταστάσεων και συγχρόνως βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
• Προώθηση εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως ηλεκτροκίνηση, κυψέλες καυσίμου
κ.α.
• Ενίσχυση και αναβάθμιση των μη οδικών τρόπων
μεταφοράς και ιδιαίτερα των συστημάτων σταθερής τροχιάς.
• Βέλτιστη διαχείριση κυκλοφοριακών ροών, με παράλληλη προώθηση μέτρων πριμοδότησης των αστικών συγκοινωνιών, όπως λεωφορειόδρομοι, λεωφορειολωρίδες, μονοδρομήσεις κ.α.
• Εκτεταμένη εγκατάσταση, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση, όπου υφίσταται, της τηλεματικής.
• Ενίσχυση της αξιοπιστίας των δημόσιων συλλογικών μέσων μεταφοράς, σε συνδυασμό με μέτρα
πριμοδότησης και διευκόλυνσης της κίνησής τους.
• Οργάνωση των δρομολογίων στων αστικών μεταφορικών συστημάτων, με έμφαση στη συνεργασία
και αποτροπή στην μεταξύ τους ανταγωνιστικότητα.
• Τέλος, προώθηση μέτρων αποθάρρυνσης χρήσης ΙΧ
οχημάτων και προώθηση πολιτικών μεταβολής της
συμπεριφοράς των χρηστών σε ότι αφορά τις ανάγκες μετακίνησης, την επιλογή του μέσου, την επιλογή του χρόνου μετακίνησης κ.α.
Η εθνική στρατηγική για τις μεταφορές ακολουθεί
σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών,
όπως αυτή έχει εκφραστεί από τα αρμόδια όργανα, με
ορισμένες διαφοροποιήσεις που απορρέουν από χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, χωρίς να αποκλίνει σοβαρά από το βασικό στόχο, που είναι
η επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης του αστικού χώρου.
Προκύπτει συνεπώς, ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική αστικών μεταφορών, αποτελεί κομβικό σημείο ανάπτυξης μιας βιώσιμης κινητικότητας και πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί από την πολιτεία, διότι συμβάλλει καθοριστικά στην ορθολογική ανάπτυξη του χώρου με τη λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Σήμερα όμως είμαστε μάρτυρες μιας άλλης πολιτικής, η οποία αντί να ενισχύει και να προωθεί τις δημόσιες συλλογικές μεταφορές, τις υπονομεύει. Οι δημόσιες αστικές μεταφορές εκφράζονται άμεσα από το
τρίπτυχο ταχύτητα – ασφάλεια – οικονομία. Πράγματι,
οι αστικές συγκοινωνίες, τόσο οι οδικές με τις ειδικές
λωρίδες κυκλοφορίας που απέκτησαν, μετά από έντονες διαμάχες και αντιδράσεις από άλλους χρήστες του
οδικού δικτύου (ταξί), αλλά κυρίως οι σταθερής τροχιάς, κινούνται ταχύτατα, εξασφαλίζοντας άνετες μετακινήσεις στους κατοίκους της πόλης. Ο δείκτης ατυχημάτων σε όλα τα δημόσια μεταφορικά συστήματα είναι πολύ μικρός έως μηδενικός, προάγοντας τις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες ως το πλέον ασφαλές σύστημα μετακινήσεων. Επίσης το κόμιστρο, ο τρίτος πυλώνας διάρθρωσης της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, βρίσκεται σε ανεκτά επίπεδα, αν και λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα, σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, και την εκτόξευση της ανεργίας κυρίως των νέων, που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία και είναι
οι εν δυνάμει χρήστες των αστικών συγκοινωνιών, θα
έπρεπε να είχε προσαρμοστεί προ τα κάτω, δεδομένου
ότι η αστική συγκοινωνία είναι μια κοινωνική παροχή
που κάθε ευνομούμενη πολιτεία έχει υποχρέωση να
παρέχει στους πολίτες της, και δεν έχει καμία συσχέτιση με επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε να αποφέρει κέρδος.
Όμως σήμερα είμαστε θεατές σε ένα έργο παρα-

λόγου. αντί να μειωθεί το κόμιστρο, η πολιτεία προτείνει την αύξηση του κατά 25 %. Έτσι ο ένας από τους
τρεις πυλώνες στήριξης της αστικής συγκοινωνίας, το
χαμηλό και προσιτό κόστος, καταστρατηγείται και ως
τούτου οι αστικές συγκοινωνίες χάνουν το κυριότερο
συγκριτικό τους πλεονέκτημα.
Η ανικανότητα της πολιτείας να ελέγξει την εισιτηριοδιαφυγή, ώστε να έχει έσοδα και να ανακτεί ένα
τμήμα των εξόδων, προβάλει ως αντίδοτο την αύξηση
της τιμής του εισιτηρίου. Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής είναι να επιβαρύνονται οι συνεπείς χρήστες με μεγαλύτερο κόστος και συγχρόνως να ωθούνται προς άλλους τρόπους μετακινήσεις και κυρίως προς το ΙΧ αυτοκίνητο του οποίου επιθυμούμε να μειώσουμε τη χρήση του στις αστικές περιοχές.
Γυρίζοντας λίγο πίσω χρονικά, διαπιστώνεται ότι,
η υπηρεσία που ήταν επιφορτισμένη με τον έλεγχο
των εισιτηρίων αφέθηκε να ατονήσει και τελικά να
διαλυθεί και οι εργαζόμενοι σε αυτή, όπως συνέβη
και με την υπηρεσία ελέγχου κομίστρου στους ΗΣΑΠ,
μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές ήταν ξένες ως προς το αντικείμενο των μεταταχθέντων, με αποτέλεσμα, εκτός
από τον αποδεκατισμό και ως εκ τούτου την υπολειτουργία της υπηρεσίας ελέγχου κομίστρου, οι μεταταχθέντες να υποαπασχολούνται και στην καλύτερη
περίπτωση να ετεροαπασχολούνται ως φύλακες μουσείων και σε άλλες θέσεις χωρίς ουσιώδες αντικείμενο απασχόλησης.
Απορεί κανείς με τις επιλογές των κυβερνώντων, οι
οποίοι αντί να ενισχύσουν και να προωθήσουν τις αστικές συγκοινωνίες ώστε να εξασφαλίζεται ένα καλύτερο περιβάλλον, όπου οι πολίτες θα απολαμβάνουν
εκτός από γρήγορες και ασφαλείς και οικονομικές
υπηρεσίες, τις τιμωρούν απαξιώνοντάς τες, αυξάνοντας το εισιτήριο, οδηγώντας το επιβατικό κοινό σε μεγαλύτερη εισιτηριοδιαφυγή και κατ’ επέκταση σε οικονομικό μαρασμό τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης.
Μέτρα όπως αγοράζοντας μια δεσμίδα των 10 εισιτηρίων έχει ένα δώρο, παραπέμπουν σε εμπορικά διαφημιστικά κλισέ, όπου με ένα σαμπουάν σου δίνουν ακόμη ένα δώρο. Όμως η αστική συγκοινωνία δεν είναι προϊόν. Είναι υπηρεσία που η πολιτεία οφείλει να παρέχει
στους πολίτες, και κυρίως σε εκείνους που είναι οικονομικά ασθενέστεροι ή που δεν διαθέτουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Να επισημανθεί ακόμη ότι
σε κοινωνίες που σέβονται και υποστηρίζουν τον πολίτη, η αστική συγκοινωνία είναι δωρεάν, ή με κάποιο μικρό αντίτιμο για τους οικονομικά πιο ασθενείς πολίτες και
τους άνεργους. Εδώ όμως, όπως πάντα, επιχειρείται ότι
σωστό υπάρχει να καταστρέφεται. Ότι είναι υπέρ των εργαζομένων να καταστρατηγείται. Ό,τι κάνει τη ζωή των
πολιτών έστω και λίγο πιο άνετη να απαλείφεται.
Αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη φτωχοποίηση, ακόμη μεγαλύτερη παραβατικότητα, ακόμη μεγαλύτερος
κοινωνικός διαχωρισμός.
Έως που πλέον θα φθάσει η αναλγησία, η ανευθυνότητα, η απουσία σχεδιασμού και προτάσεων; Πότε θα
αντιληφθούν οι κυβερνώντες ότι οι δημόσιες αστικές
συγκοινωνίες είναι ο καλύτερος τρόπος μετακίνησης
σε αστικές περιοχές με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις; Υπάρχει ακόμη χρόνος να αναθεωρήσουν και να
σκύψουν μαζί με τους εργαζόμενους στο πρόβλημα για
να βρουν λύσεις που θα προωθούν και θα προάγουν
τις αστικές συγκοινωνίες διότι αποτελούν το μέλλον
των μετακινήσεων στις σύγχρονες πόλεις.
* Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ
Εντ. Επίκουρος Καθηγητής

ρα η κυρία Μέρκελ δεν θέλει απλά να ηγηθεί αλλά να
κυριαρχήσει.
Σήμερα στην Γερμανία γίνεται μια προσπάθεια για να
αμβλύνουν τις εντυπώσεις, καθώς βλέπουν τις εξαγωγές τους να σημειώνουν κάμψη γενικά στη νότια Ευρώπη. Και αυτή είναι μία αυθόρμητη μορφή αντίδρασης των
λαών που αισθάνονται στο πετσί τους την «αλληλεγγύη»
του Βερολίνου. Τώρα οι Γερμανοί ξεκινούν μια επιχείρηση δημοσίων σχέσεων για να μπορέσουν να αλλάξουν
το προσωπείο τους, με τη συνδρομή και τη χρηματοδότηση των μεγάλων εταιρειών, αλλά με την απαίτηση προς
την ελληνική κυβέρνηση να ελέγξει το κλίμα.
Αυτός ήταν ο σκοπός της επίσκεψης της καγκελάριου κας. Μέρκελ και της πολυπληθούς αντιπροσωπείας
στη χώρα μας. Όσο και να προσπαθήσουν όμως να μας
πείσουν ότι «οι Γερμανοί είναι φίλοι μας» αν όχι ακατόρθωτο, είναι πολύ δύσκολο και αυτό τα δείχνουν τα
μνημεία που είναι σε όλη την Ελλάδα από την φιλική
επίσκεψη που είχαν κάνει στην πατρίδα μας 1941-1945.
Γι’ αυτό και τώρα θα αποτύχουν στην προσπάθειά
τους και θα μείνουν μόνο σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Ολοκληρωτικό πόλεμο στα άλλα κράτη
της Ευρώπης. Μπορεί βέβαια να μην υπάρχει σήμερα η
αντίδραση των Εθνών που καταπιέζονται. Μπορεί να αργεί η αντίδραση, αλλά θα έρθει. Ήδη τα πρώτα σύννεφα
φαίνονται στον ορίζοντα. Και η κατάληξη θα είναι τραγική, θα είναι αυτό που φοβούνται όλοι. Ότι για τρίτη φορά σε έναν αιώνα να κάνουν τα ίδια πράγματα στην Ευρώπη. Αυτή τη φορά, η εξόντωση των πληθυσμών θα είναι πιο τραγική από τις δύο πρώτες, γιατί η καταδίκη εις
θάνατο θα είναι δια της πείνας, της εξαθλίωσης και της
αυτοκτονίας μετά από τα τόσα οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα που μας δημιούργησαν.

Ρουσιάς Ευθύμιος
Πρόεδρος του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

ΟΧΙ
ΟΧΙ, δεν είναι πιστευτό, δεν το χωράει ο νους
μας
το να ξεχνούν το αίμα που, έχυσαν οι δικοί μας.
ΟΧΙ, μου έρχεται ανάποδο, την πίστη να πετάνε
αγωνιστές ιστορικά, σ’ άλλους τόπους να πάνε.
ΟΧΙ, με πείσμα προσπαθώ, την αγανάκτησή
μου
να μην τη δείξω πουθενά, με την υπομονή μου.
ΟΧΙ, παντού και πάντοτε, το δίκιο του εργάτη
να μην προδώσεις άμυαλε, δεν θα σου πουν
σπολλάτη.
ΟΧΙ, παντού και ψέματα, σκορπάνε οι εχθροί
μας
να μην εμπιστευόμαστε, δεν γίνονται δικοί μας.
ΟΧΙ, πολύ αρρώστησα που χθες κοκορευόσουνα
ότι στο χρέος σου πιστός, θα καταναλώσουνα.
Και που θα ‘βρεις τους φίλους σου, για να τους
χαιρετήσεις
και να ‘βρεις κατανόηση, και θέλεις να μιλήσεις;
Σιχαίνομαι την κατάντια, που βρήκε τόσο κόσμο
πώς να τους βάλεις στη σειρά, που πήραν στραβό δρόμο.
Τρομάζω με την κατάντια, πάρα πολλών ανθρώπων
όπου αλλαξοπίστησαν, και πάτησαν τον όρκο.
Ο όρκος πάντα της ψυχής, πρέπει τώρα και
πάντα
να δένει τις κινήσεις μας, δεν είναι για γιρλάντα.
Θέλω να υποψιάζομαι, συντρίμμια η ψυχή τους
να κλάψουν πρέπει φανερά, κι όχι να κλαψουρίσουν.
Στο ζύγισμα γελάστηκα, μπερδεύτηκα “λιγάκι”
δεν πρόσεξα την φάκα τους, τώρα πίνω φαρμάκι.
Με τούτα τα λεγόμενα, πρέπει και προσπαθούμε
λάθη μην ξανακάνουμε, αν θέλουμε να ζούμε.
Γιατί το κάθε σφάλμα μας, πληρώνεται πολλές
φορές
δεν είναι για διασκέδαση, άσχημες δίνει συμβουλές.
Έτσι, κάθε παράβαση, πληρώνεται με κλάμα
με κάποιους ανεγκέφαλους, κι αυτό είναι το
δράμα.
Μαζέψτε την σκέψη σας, δέσετε στο μυαλό σας
ότι οι καπιταλιστές, ΛΗΣΤΕΣ στο σύνολό τους.
Να μη σας παρασύρουνε, με λόγια οι λαοπλάνοι
αυτοί ‘ναι υπηρέτες τους, μ’ αυτούς περνούν
“κοτσάνι”.
με απέραντη θλίψη….
18 Σεπτέμβρη 2012
Κολλινιάτης Παναγιώτης
Συν/χος Η.Σ.Α.Π.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
Το Σωματείο μας μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συμμετείχε σε όλες τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και τις πορείες που είχαν προγραμματίσει
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ενάντια στα βάρβαρα-αντιλαϊκάισοπεδωτικά μέτρα της κυβέρνησης.
Η συμμετοχή των Συνταξιούχων μας σε σχέση με τους άλλους οργανισμούς ήταν πιο υποφερτή, όχι όμως αυτή που έπρεπε, γιατί αν αναλογιστούμε όλοι τι πρόκειται να υποστούμε με τα
νέα μέτρα του μνημονίου θα έπρεπε όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να ήταν ακόμη
στο Σύνταγμα.
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι κρατούντες την αδιαφορία μας την εκλαμβάνουν ως
αδυναμία και κάθε λίγο και λιγάκι θα έχουμε
νέα μέτρα.
Το Σωματείο μας έστειλε επιστολή στον νέο
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και ζήτησε συνάντηση μαζί του. Επίσης καταλυτική για την έκδοση των
οριστικών συντάξεων ήταν η επιστολή που
έστειλε το Σωματείο μας στον Διοικητή του ΙΚΑ
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο.

Ψωμί – Παιδεία Ελευθερία – Εργασία
Επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε ήταν το φετινό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 39 χρόνια από τότε που οι φοιτητές επαναστάτησαν
ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών ζητώντας τα αυτονόητα. Τότε οι φοιτητές ζητούσαν
ψωμί - παιδεία – ελευθερία. Σήμερα ο ελληνικός λαός ο οποίος στενάζει κάτω από την δαμόκλειο σπάθη της κυρίας Μέρκελ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ζητά ψωμί –
ελευθερία – εργασία. Τρία πράγματα που είναι
υποχρεωμένη να παρέχει κάθε ευνοούμενη πολιτεία στους κατοίκους της χώρας. Η φετινή
συμμετοχή ήταν πολύ μειωμένη από άλλες χρονιές αλλά και η πιο ήσυχη πορεία η οποία κατέληξε στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Αιμοδοσία
στους ΗΣΑΠ
24-25 Οκτωβρίου
Για τις ανάγκες της Τράπεζας αίματος το περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, πραγματοποίησε Αιμοδοσία
για τους εργαζόμενους των ΗΣΑΠ στις 24 Οκτωβρίου στην Αττική και στις 25 Οκτωβρίου στον
Πειραιά.
Συγκεντρώθηκαν 108 φιάλες αίματος.
Η Τράπεζα Αίματος των ΗΣΑΠ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των εργαζομένων πριν από
26 χρόνια. Στα 26 χρόνια λειτουργίας της βοηθήθηκαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών των.
Για το λόγο αυτό πρέπει όλοι, εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι, να στηρίξουμε την Τράπεζα αίματος. Αν δεν μπορούν να δώσουν αίμα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων μπορούν να δώσουν τα
μέλη των οικογενειών των έτσι ώστε να ενισχύσουμε την Τράπεζα Αίματος.
Θέληση χρειάζεται και αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, γιατί κανένας δε γνωρίζει πότε θα
χρειαστεί μία φιάλη αίματος. Μία φιάλη αίματος
για αυτόν που θα την προσφέρει δεν στοιχίζει
τίποτα γιατί το αίμα αναπληρώνεται αμέσως,
μπορεί όμως να σώσει μια ζωή.
Η Διοίκηση

Πληρωμή αποδείξεων
Από 10 Οκτωβρίου άρχισε η πληρωμή αποδείξεων από φάρμακα – γυαλιά – ακουστικά,
ταξί για τους αιμοκαθαριζόμενους και άλλα
φαρμακευτικά σκευάσματα.
Όσοι Συνταξιούχοι έχουν αποδείξεις από 1η
Μαΐου μέχρι σήμερα μπορούν να έρχονται στην
Υγειονομική Υπηρεσία ΗΣΑΠ στον Πειραιά τις
εργάσιμες ώρες και ημέρες έχοντας μαζί τους
τις αποδείξεις και το μπλε βιβλιάριο για να εισπράττουν τα χρήματα που δικαιούνται.
Σημείωση:
Όποια απόδειξη υπερβαίνει το ποσό των 150
Ευρώ, θέλει υπογραφή από ελεγκτή γιατρό.

ΚΑΙ ΤΟΥΣ

ΗΣΑΠ

4 Οκτωβρίου είναι
μια ιδιαίτερη ημέρα για το Σωματείο μας
ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους
συνταξιούχους των ΗΣΑΠ αλλά και
σε αυτούς που έχουν φύγει από κοντά μας για πάντα.Η φετινή γιορτή-εκδρομή
ήταν η δεκάτη όγδοη συνεχόμενη χρονιά
που το Σωματείο μας διοργάνωσε.
Κάθε χρόνο το Σωματείο μας διοργανώνει
ημερήσια εκδρομή, σε διαφορετικά μοναστήρια, για να γιορτάσουμε τον Άγιο Ιερόθεο, πρώτο Επίσκοπο Αθηνών, ο οποίος
έχει καθιερωθεί ως προστάτης Άγιος των
Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ. Αλλά δεν ξεχνάμε να μνημονεύσουμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που έχουν
φύγει από κοντά μας.
Η φετινή εκδρομή-γιορτή έγινε στο Όσιο
Θεοδόσιο λίγο έξω από το Ναύπλιο. Συμμετείχαν 201 άτομα σε 4 πούλμαν. Παρ’ όλες
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα
οι Συνταξιούχοι με την οικονομική κρίση, η
εκδρομή μας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
άκρως επιτυχημένη και αυτό φάνηκε από
την αρχή όταν από τις 7 το πρωί άρχισαν να
συναθροίζονται στο γνωστό μέρος οι συνταξιούχοι μας όλοι με ένα χαμόγελο, μια ζεστή καλημέρα και πειράγματα μεταξύ τους
λες και δεν ήταν συνταξιούχοι αλλά παιδιά
του Δημοτικού και πήγαιναν την πρώτη τους
εκδρομή. Με τάξη όλοι επιβιβάστηκαν στα
4 πούλμαν και ξεκίνησε το πρόγραμμα της
εκδρομής. Πρώτος σταθμός στον Ισθμό για
καφέ. Μετά τον καφέ επιβιβαστήκαμε στα
πούλμαν και αναχωρήσαμε για το Μοναστήρι όπου έγινε αρτοκλασία υπέρ υγείας
και ευημερίας των συνταξιούχων και των
μελών των οικογενειών των και ακολούθως
το τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των συναδέλφων και συναδελφισσών που έχουν φύγει για πάντα από κοντά μας. Ήταν ξεχωριστές στιγμές αυτές να βλέπεις όλους να παρακολουθούν με ευλάβεια και να συμμετέ-

Η

χουν στο μυστήριο ψάλλοντας μαζί με τον
ιερέα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και
όλες σας για την τάξη που τηρήσατε. Αυτό
μου μετέφερε η ηγουμένη του Μοναστηριού στο τέλος όταν την συνάντησα, μου είπε
ακριβώς τα εξής: «Πρόεδρε, πρώτη φορά
βλέπω τόσος κόσμος να έχει τόση τάξη και
τόση ευλάβεια». Η τιμή ανήκει σε όλους και
όλες σας, το Σωματείο σας ευχαριστεί.
Με τις υποχρεώσεις μας στο Μοναστήρι
ακολούθησε γεύμα και χορός στο κέντρο
Αγαμέμνων έξω από τις Μυκήνες, καφές
στην παραλία του Ναυπλίου και αργά το
βράδυ επιστροφή στην Αθήνα.
Η Διοίκηση του Σωματείου αισθάνεται
υπερήφανη που μπορεί και διοργανώνει εκδηλώσεις που αγγίζουν την πλειοψηφία των
συνταξιούχων.

Γοργοπόταμος: 70 χρόνια μετά

Όπως κάνει κάθε χρόνο το Σωματείο μας έτσι και
φέτος τίμησε την αντίσταση των Ελλήνων στην γερμανική κατοχή με τη συμμετοχή του στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στις 25 Νοεμβρίου στον Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της Γέφυρας.
Η φετινή εκδήλωση είναι πιο επίκαιρη από κάθε άλλη χρονιά γιατί σήμερα ο Ελληνικός λαός είναι πάλι
κάτω από την μπότα του γερμανού κατακτητή, με άλ-

λον μανδύα. Τότε ήταν κάτω από τα όπλα των Γερμανών ενώ σήμερα οι νεοναζί κατακτητές έχουν καταδικάσει τον Ελληνικό λαό εις θάνατον δια της πείνας.
Τότε οι αδούλωτοι Έλληνες πήραν τα όπλα και βγήκαν
στα βουνά για να πολεμήσουν τον κατακτητή, ενώ σήμερα ο κατακτητής παρουσιάζεται ως σύμμαχος.
Κυρία Μέρκελ και κύριε Σόϊμπλε, δεν νομίζετε ότι
έχετε παρατραβήξει το σχοινί και υπάρχει κίνδυνος
να κοπεί; Η συμπεριφορά σας μπορεί να έχει γονατίσει τον Ελληνικό λαό αλλά να είστε βέβαιοι ότι αυτό
που λέγεται αδούλωτη ελληνική ψυχή γρήγορα θα
βγει από το λήθαργο και τότε θα έχουμε όχι έναν αλλά πολλούς Γοργοπόταμους.
Αυτά ας τα έχουν υπ’ όψιν τους και οι άλλοι ψευτοσύμμαχοί μας που από το ένα μέρος χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την κατάντια της Ελλάδας μας, όπως
αυτοί την κατάντησαν, και από την άλλη πλουτίζουν δανείζοντας μας με δυσβάσταχτους όρους και μας σπρώχνουν με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία.
Η Διοίκηση

Εκδρομές
που έγιναν
Πραγματοποιήθηκε η οκταήμερη εκδρομή στις Δαλματικές ακτές από 7 μέχρι 14 Οκτωβρίου με μεγάλη επιτυχία, συμμετείχαν 43 συναδέλφισσες και συνάδελφοι οι οποίοι επέστρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η εκδρομή αυτή είναι κάτι το μοναδικό
που για να το καταλάβει κάποιος πρέπει να
το ζήσει. Και παρ’ όλες τις δυσκολίες που
παρουσιάζονται σε τέτοιες πολυάριθμες εκδρομές, πιστεύουμε ότι με την βοήθεια
όλων των προσκυνητών, η εκδρομή μας
μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη. Και επειδή δεν διεκδικούμε το αλάθητο οι απόψεις
σας και τα σχόλιά σας λαμβάνονται υπόψιν
του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
Τελειώνοντας τη μικρή αναφορά για την
ετήσια γιορτή του Σωματείου μας, θέλουμε
να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες που ήταν
μαζί μας και να ευχηθούμε υγεία σε όλους
και του χρόνου ακόμα περισσότεροι να
γιορτάσουμε την ημέρα αυτή.

Η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης
στην προσφυγή του Σωματείο μας
στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων στις
23 Μαΐου 2012 έκανε αποδεκτή την υπ’ αριθ. 78/2012
καταγγελία του Σωματείου μας και κάλεσε την Ελληνική Κυβέρνηση να υποβάλει γραπτές τις προτάσεις και
τις παρατηρήσεις της μέχρι 12 Ιουλίου 2012.

Τι απάντησε η Ελληνική Κυβέρνηση
Η Ελληνική Κυβέρνηση αρνείται στο σύνολό της τις
προσφυγές και αιτείται την απόρριψη των παραπάνω
ισχυρισμών ως αβάσιμων α) Γιατί έλαβε τα φορολογικά και διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, β) Διαψεύδει τους ισχυρισμούς των συλλογικών προσφυγών σχετικά με παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 3 του Ε.Κ.Χ. γ)
Λέει ότι υπάρχει βελτίωση του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης σε ένα υψηλότερο επίπεδο και καταλήγει
στο συμπέρασμα:
«Το κράτος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι
ώστε τα οικονομικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία για
την έξοδο της χώρας από τις εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, να έχουν το μικρότερο δυνατό
αντίκτυπο στους συνταξιούχους που λαμβάνουν χαμηλό
ή μεσαίο ύψος συντάξεων.
Τα παραπάνω μέτρα δείχνουν ότι, παρά τις αρνητικές
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, κάθε προσπάθεια
έχει γίνει για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της χώρας με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, καθώς και την προστασία των
πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Για τους λόγους αυτούς, η Ελληνική Κυβέρνηση ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων να απορρίψει του ισχυρισμούς της προσφυγής
υπ’ αριθμ. 78/2012 που κατέθεσε το Σωματείο Συνταξιούχων Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών – Πειραιώς».
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Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Αλήθεια ποιος θα μας σώσει από τους Σωτήρες μας;
Μήπως οι γυρολόγοι των κομμάτων που ένας από αυτούς
ήταν που ζητούσε να πάρει εν μέσου κρίσης 150.000
Ευρώ αναδρομικά, που κατάφερε να περάσει διαδοχικά
από 7 κόμματα και είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Το
1977 εξελέγη με το ΠΑΣΟΚ καθώς και το 1981 και
διετέλεσε για λίγους μήνες, μόλις έντεκα, Υφυπουργός.
Το 1984 ίδρυσε δικό του κόμμα την ΕΣΠΕ, πήρε
μέρος στις Ευρωεκλογές και έλαβε 8.282 ψήφους με
ποσοστό 0,14%.
Την επόμενη χρονιά συνεργάστηκε με το Κ.Κ.Ε. για
να επανέλθει στη Βουλή με τη διαδικασία της λίστας.
Αργότερα προσχώρησε στον Συνασπισμό χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής.
Όταν δημιουργήθηκε η Πολιτική Άνοιξη, άλλαξε
στρατόπεδο και προσχώρησε σε αυτή χωρίς να τα καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής στις εκλογές του 1993.
Έκανε πάλι στροφή και συνεργάστηκε με το ΔΗΚΚΙ
πραγματοποιώντας στη συνέχεια πολλές προσπάθειες
να επανέλθει στο ΠΑΣΟΚ. Χωρίς να το καταφέρει και
τελευταίος σταθμός της πολιτικής του σταδιοδρομίας μέχρι σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ όπου λόγω ονόματος κατόρθωσε τον Ιούνιοι του 2012 να εκλεγεί βουλευτής.
Δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα που γράφει στην
εφημερίδα «Παραπολιτικά» το Σάββατο 17 Νοεμβρίου
2012 ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Κερτεζίτης, γιατί
εάν αληθεύουν όσα γράφει προκαλούν ντροπή και αποτροπιασμό, ενέργειες σαν και αυτές δεν αρμόζουν σε
Έλληνα πολίτη, πόσο μάλλον σε εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤ
ΑΣ

ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤ

ΗΤΑ

Δέκα οκτώ μήνες τώρα συνεχίζεται ο αλληλοσπαραγμός στην Συρία με
39.000 νεκρούς, πάνω από 200.000 τραυματίες και με ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες και είναι να αναρωτηθεί κανείς;
Υπάρχουν κράτη; - Υπάρχουν έθνη; – Υπάρχουν Διεθνείς Οργανισμοί;
Το μόνο που τους ενδιαφέρει να πουλάνε πολεμοφόδια και στις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις και εκεί κλείνουν οι υποχρεώσεις των;

του ΚΥΡ

του ΚΩΣΤΑ ,ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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“ΑΦΙΕΡΩΜΑ”
ΣΤΟΝ
ΗΤΡΙΟΥ
Μ
Η
Δ
Α
Π
Α
Π
Η
ΓΙΑΝΝ

Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά των Συσκέψεων για
την Εθνική Αντίσταση των εργαζομένων ΕΗΣ στους
Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους

(Από το Συνδικαλιστικό Αρχείο του Τάκη Τασούλη)
ΜΕΡΟΣ 10ον
Νίκος Τριανταφυλλίδης: Εγώ θα αναφερθώ στον
συμπλήρωμα από την συζήτηση του Γιάννη Παπαδημήτρη. Αναφορικά για τα τότε του Διευθυντή Σακελλαρόπουλου. Εγώ έπιασα δουλειά κατά τον Δεκέμβρη του ’42. Έπρεπε σαν εργαζόμενος μιλάω φυσικά
για το εργατοτεχνικό προσωπικό να αρχίσω να αναζητώ και να μαθαίνω για να μπορέσω να προσαρμοστώ στις συνθήκες εργασίας, στους όρους κ.τ.λ. Όμως
ένα από τα πρώτα πράγματα που είχα μάθει, είχα
ακούσει κάποιο όνομα για τον Γενικό Διευθυντή τότε. Μ’ αυτό το όνομα στο εργοστάσιο γνώρισα το Γενικό Διευθυντή Σακελλαρόπουλο. Βλέπετε ότι ο Σακελλαρόπουλος σαν στρατιωτικός έπρεπε να εφαρμόσει στρατιωτικά τα διοικητικά του καθήκοντα αφού
του πήρανε από τη σκακιέρα και τον τοποθέτησαν σαν
πιόνι και από την άλλη πλευρά το προσωπικό έβλεπε
στο πρόσωπο του Γενικού Διευθυντή τον Καρασπάθα. Νομίζω πως ήτανε μια μορφή γελοιοποίησής του.
Πρέπει να ήτανε κάπου αρχές του ‘ 43. Όταν σ’ όλες
τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου μαθεύτηκε ότι κατέβηκε ο Γεν. Διευθυντής και γρήγορα μα πολύ γρήγορα σταματήσανε τα πάντα. Κάθε τι που κινιότανε
εργαλειομηχανές κ.τ.λ. γερανοί όλα αυτά τα πράγματα ακινητοποιηθήκανε και όλο μα όλο το προσωπικό
σύσσωμο πήγε και μποϊκοτάρισε τον Γεν. Διευθυντή

Νέοι
Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας
μέχρι σήμερα 6 συνάδελφοι
και συναδέλφισσες αποχώρησαν από την εργασία τους
και συνταξιοδοτήθηκαν από
το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Παπαχριστοδούλου Γεώργιος: Τμηματάρχης Α΄
Βενέτος Ανδρέας: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων
Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης: Οδηγός Πράσινων
Λεωφορείων
Μαραβέλιας Θεόδωρος:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
Γεωργιλάς Αντώνιος: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Βασιλείου Θεανώ: Τμηματάρχης Α΄
Καλωσορίζουμε τους νέους
συναδέλφους στη μεγάλη
οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους
ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση

Γάμοι
Στους συναδέλφους που
πάντρεψαν τα παιδιά τους,
θερμά συγχαρητήρια και
στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές μας στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.
Σκουτής Σπυρίδων του Μαρίνου
Μωραγιάννη Δήμητρα του
Ιωάννη
Στρογγύλη Ευανθία του Ιάκωβου

ακριβώς στο προαύλιο που βρίσκεται μεταξύ Επισκευής και Μηχανουργείου. Είχε έλθει τότε και η Διοίκηση του Σωματείου με τον Πρόεδρο τότε τον Γιάννη τον Παπαδημήτρη και όπως είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τα διακόσια άτομα περίπου έγινε μια συζήτηση σ’ αυτό τον ανοιχτό χώρο για τα προβλήματα του προσωπικού και ειδικότερα για τα προβλήματα του εργατοτεχνικού προσωπικού.
Σ’ αυτό το διάστημα όμως και όπως όλοι μας κοιτάζαμε προς δυσμάς αντιληφθήκαμε στο μέγαρο του
σταθμού και απάνω στην ταράτσα που είχε και φυλάκια σκοπιές να κινούνται ένοπλοι Γερμανοί και να
ερευνούν και να κοιτάζουν με περιέργεια τον κόσμο
που βρίσκεται σχεδόν κάτω από τα πόδια τους. Δεν
θυμάμαι αν είχανε στήσει και κανένα πολυβόλο. Οι
Γερμανοί τότε είχανε επιτάξει κανά δυο τρεις ορόφους του μεγάρου του Σταθμού Πειραιώς και το είχανε μετατρέψει σε Νοσοκομείο του Ναυτικού τους.
Μάλιστα εδώ συμπληρώνω ότι έγινε ο βομβαρδισμός
από τους Αγγλοαμερικανούς είχε πέσει μια αεροτορπίλη, τρύπησε την ταράτσα και κανά δυο πατώματα η
οποία δυστυχώς δεν εξερράγη. Ενώ στην πλατφόρμα
έγιναν μεγάλες ζημιές. Σ’ αυτήν την κατάσταση κι
εμείς από κάτω ρίχναμε τα μάτια μας προς την ταράτσα και μπορεί να πει κανείς ότι ενστικτωδώς είχαμε
μια ετοιμότητα μήπως συμβεί κάτι. Γιατί η περίοδος
τότε ήτανε κι όσοι την έχουνε ζήσει φυσικά την θυ-

μούνται και όσοι συνάδελφοι ζούνε ίσως να θυμούνται και την ειδική αυτή περίπτωση. Να βρισκόμαστε
σε κάποια αναμονή. Όμως δεν συνέβη τίποτα. Γίνηκε
η συζήτησις δεν θυμάμαι πόσο διήρκησε ακόμα και
κάθε ένας μετά τη λήξη της συζητήσεως αυτής κάθε
ένας απεχώρησε ήρεμα ήσυχα στο πόστο της δουλειάς του. Απ’ αυτό βγαίνει ένα συμπέρασμα. Οφθαλμοφανές μπορεί να πει κανείς ότι το Εργατοτεχνικό
προσωπικό και πάντοτε γι’ αυτό μιλάω στο συμπληρωματικό αυτό γεγονός ότι η αγωνιστική του διάθεση ήτανε απόλυτα συνειδητοποιημένη. Μετά όταν πέρασαν πέντε δέκα λεπτά κάθε ένας θα πρέπει, όπως
το σκέφθηκα εγώ δηλαδή ότι δεν μπορούσε να συμβεί μέσα σε ένα δυο τρία λεπτά του χρόνου και τι θύματα μπορούσαμε να έχουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται
να το αναφέρουμε αυτό. Θα ήθελα ακόμα να έκανα
προτού κλείσω το συμπλήρωμά μου, ορισμένες προτάσεις. Φυσικά η ιστορία υπάρχει. Αυτή τη στιγμή
όμως επιβάλλεται να αποκαλύψουμε υπεύθυνα αυτή
την ιστορία και ο παράγων άνθρωπος θα πρέπει απ’
αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει. Η Εταιρία το 1970 έκδωσε σε τόμο γιορτάζοντας τα 100 της χρόνια δραστηριότητος και δημιουργίας 1869-1969. Διαβάζοντας το βιβλίο θα δούμε ότι υπάρχουνε πάρα πολλά
πράγματα τα οποία είναι και όλο σχεδόν το υλικό
γραμμένο στα μέτρα και τα σταθμά τους. Αγνοώντας
ουσιαστικά τη δράση των εργαζομένων.

Μια πληροφορία για την ταφή του Πέτρου Σαλπέα. Διάβασα στο βιβλίο του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΙΛΟΥ
με τίτλο «Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1944-1948».
Στη σελίδα 164 σε γράμμα της η κ. Φρόσω Φουντουκλή αδελφή του εκτελεσθέντος Αλέξανδρου
Φουντουκλή τ. μάχιμου ανθυποπλοίαρχου από την
Αθήνα, γράφει τα παρά κάτω.
« Το πρωί της 25ης Ιουνίου πήγα με τη θεία μου
Φουντουκλή στο Γ΄ Νεκροταφείο. Προπορευόταν η
μητέρα του Παναγάκου, γυναίκα από χωριό ντυμένη
με την μακριά σουρωτή φούστα, τη μαντήλα και χυμένα τα μαλλιά της. Τη συνόδευαν γυναίκες που μοιρολογούσαν. Η ίδια φώναζε και γύρευε: «μην είδατε
το πιο ωραίο αγόρι του κόσμου»
Φτάνοντας στο τέλος του Νεκροταφείου σ΄ ένα τεράστιο οικόπεδο είδαμε 20 νεοσκαμμένους λάκκους
και ένα ανοιχτό. Ο ένας τάφος ανήκε στο Σαλπέα ένα
παλληκάρι που εκτελέστηκε μια βδομάδα πριν. Μ’ αυτός είχανε κάνει αρχή. Μέσα σε δυο τρεις μήνες το οικόπεδο αυτό είχε γεμίσει από εκτελεσμένους. Μπροστά στους τάφους είχανε αφήσει ένα φορείο ματωμένο. Επίτηδες.»
Η εκτέλεση και ταφή των 20 καταδικασμένων του
Ναυτικού έγινε το πρωί της 25ης Ιουνίου 1948.
Τέλος

Το 2011 αποχώρησαν 124 εργαζόμενοι εκ των οποίων:
1 Γιατί συμπλήρωσε το όριο ηλικίας
102 Γιατί έκαναν χρήση των νόμων 1902-1976-3029-2227-3655-3232-612. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία παρά τη
θέλησή τους, γιατί δεν άντεξαν την αναγκαστική μετάταξη που τους έστειλε
η «εξυγίανση» του Διευθύνοντος Συμβούλου «καθηγητού» κου. Αραπατσάκου, ο οποίος για να κερδίσει λίγους μήνες παραμονής στους ΗΣΑΠ ξεπούλησε τα πάντα.
16 Λόγω σωματικής ανικανότητας
3 Λόγω παραίτησης
3 Διαγράφτηκαν λόγω θανάτου
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ΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη
ΠΑΤΣΙΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη
ΑΠΟΣΚΙΤΗ-ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Ευαγγελία
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου
ΧΑΤΖΗΔΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κίμωνα
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου
ΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία
ΔΟΥΛΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος
ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
ΜΑΛΑΜΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του Συμεών
ΚΑΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων/νου
ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Αγγέλου
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου
ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κυριάκου
ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου
ΠΑΓΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Αντωνίου
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου
ΚΩΤΣΗ-ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χριστ.
ΧΑΪΚΑΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Διον.
ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
ΜΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κων/νου
ΔΑΜΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου
ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΝΤΕΡΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Θεοδώρου
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Κων/νου
ΒΑΚΑΛΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Μιχαήλ
ΤΟΜΠΡΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του Παύλου
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ του Παναγιώτη
ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σταύρου
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αθανασίου
ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη
ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σταύρου
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Κων/νου
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
ΚΑΡΑΜΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θωμά
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φραγκή
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αποστ.
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη
ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου
ΜΑΚΑΜΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κων/νου
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
ΑΡΤΟΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Χρήστου
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κυριάκου
ΠΑΠΑΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη

Σταθμάρχης Α΄ (Λόγω Θανάτου)
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Δικηγόρος-Νομ. Σύμβ.
Δικηγόρος-Προϊστ. Νομ. Συμ.
Αρχιμηχανικός
Διευθυντής
Σταθμάρχης Α΄
Σταθμάρχης Α΄
Τεχνίτης Α΄
Σταθμάρχης Α΄
Διευθυντής
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Οδηγός Λεωφορείων
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Ρυθμιστής Λεωφορείων
Προϊστ. Διεκ/των
Εργοδηγός Α΄
Διευθύντρια
Τμημ.Α΄-Προϊστ. Τμημ.
Τμηματάρχης Α΄
Αρχισχεδιάστρια
Αρχισχεδιάστρια
Τμημ. Α΄- Προϊστ. Τμήμ.
Διευθυντής
Τμηματάρχης Α΄
Νυκτοφύλακας
Τμηματάρχης Α΄
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Συλλέκτης Εισιτηρίων
Τμηματάρχης Α΄
Νυκτοφύλακας
Εργοδηγός Α΄Εξ. Ηλ/γων
Ηλεκτροδηγός Γραμμής
Εργοδηγός Α΄
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Αρχιτεχνίτης Α΄
Ηλεκτροδηγός Γραμμής
Τεχνίτης Γ΄-Κηπουρός
Φυλακ. Φρουρ. Εγκ.&Χρημ.
Τεχνίτης Α΄ (Λόγω Θανάτου)
Αρχιτεχνίτης Α΄
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Αρχιτεχνίτης Α΄
Ηλεκτροδηγός Γραμμής
Αρχιτεχνίτης Α΄
Εργοδηγός Α΄
Αρχιτεχνίτης Α΄
Νυκτοφύλακας
Τμηματάρχης Α΄
Φυλ. Φρουρ. Εγκ.&Χρημ.
Αρχιτεχνίτης Α΄
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Αρχιτεχνίτης Α΄
Προϊστ. Αμαξ/χιας
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Δημητρίου
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη
ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Οδυσσέα
ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου
ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου
ΛΥΓΚΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Σπυρίδωνα
ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Νικολάου
ΒΟΥΓΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ιωάννη
ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευθυμίου
ΜΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου
ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Άγγελου
ΜΑΓΚΟΥΡΑ-ΜΑΜΑΗ του Αριστείδη
ΞΑΚΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Θεοδώρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργ.
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη
ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Φιλίππου
ΚΑΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του Παύλου
ΜΠΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου
ΕΛΙΑΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σολομώντα
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη
ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων.
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου
ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Ευαγγέλου
ΖΕΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
ΤΖΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
ΦΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανάργυρου
ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φωτίου
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
ΛΥΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνα
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθαν.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κων/νου
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου
ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου
ΞΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου
ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ανδρέα
ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ
ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευθυμίου
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. του Ανδ.
ΚΑΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θεοδωρ.
ΔΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
ΤΣΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου
ΤΗΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία
ΜΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
ΣΟΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γιακουμή
ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Χρήστου
ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Λάμπρου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιλτ.
ΚΑΜΠΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ
ΒΑΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου
ΣΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου

Αρχιεργάτης Γραμμής
Νυκτοφύλακας
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Εισπράκτορας Τροχ/μου
Συλλέκτης Εισιτηρίων
Ειδικός Σύμβουλος
Ειδική Σύμβουλος
Τμημ.Α΄-Προϊστ. Τμήμ.
Τμημ. Α΄-Αν. Προϊστ. Τμ.
Προϊστ. Διεκ/των
Διεκ/της Α΄
Προϊστ. Ηλεκ. Μηχ/κος ΤΕ
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Οδηγός Λεωφορείων
Τμημ. Α΄- Προϊστ. Τμήμ.
Αρχιηλεκτροδηγός
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Ελεγκτής Σιδ/μου
Θυρωρός Εργοστασίου
Σταθμάρχης Β΄(Λόγω Θανάτου)
Ειδικός Συνεργάτης
Σταθμάρχης Λεωφορείων
Τεχνίτης Α΄
Αρχιτεχνίτης Α΄
Τμηματάρχης Α΄
Θυρωρός Εργοστασίου
Νυκτοφύλακας
Αρχιτεχνίτης Α΄
Αρχιτεχνίτης Α΄
Συλλέκτης Εισιτηρίων
Τεχνίτης Γ΄-Κηπουρός
Συλλέκτης Εισιτηρίων
Ηλ/γος Κίνησης
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Βοηθός Α΄ Τεχνίτης Απ.
Εργάτης Γραμμής
Τεχνίτης Γ΄
Τεχνίτης Α΄
Θυρωρός Εργοστασίου
Τμηματάρχης Α΄
Ηλεκτροδηγός Κίνησης
Συλλέκτης Εισιτηρίων
Προϊστάμενος Μηχανικός
Προϊστάμενος Μηχανικός
Τμημ. Α΄- Αναπλ. Προϊστ.
Αρχιτεχνίτης Α΄
Νυκτοφύλακας
Προϊστ. Πολιτικ. Μηχανικός
Σταθμάρχης Λεωφορείων
Νυκτοφύλακας
Προϊστ. Αμαξ/χιας
Αρχιτεχνίτης Α΄
Φυλακ. Φρουρ. Εγκ.&Χρημ.
Οδηγός Φορτηγ. Αυτοκινήτων
Νυκτοφύλακας
Διεκ/της Β΄
Τεχνίτης Α΄
Τεχνίτης Α΄
Αρχιτεχν. Β΄ Τεχν. Έργων
Εργοδ. Α΄Εξ. Ηλ/γων
Αρχιτεχν. Α΄ Τεχν. Έρ.
Αρχιτεχνίτης Α΄
Αρχιτεχνίτης Α΄
Αρχιτεχνίτης Α΄
Φυλακ. Φρουρ. Εγκ.&Χρημ.
Κλειδούχος Τροχοπεδ.

Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους
ΗΣΑΠ και τους ευχόμαστε για πάρα πολλά χρόνια και με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
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Η Λογοτεχνία στη ζωή μας...
τέλειος σύντροφος για χειμώνα-καλοκαίρι είναι το βιβλίο.
Το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του
ανθρώπου. Αποτελεί εξαιρετική συντροφιά και ωφέλιμη ασχολία ιδιαίτερα σε
στιγμές χαλάρωσης και ειδικά αυτές τις
δύσκολες μέρες που περνάμε θα πρέπει
να φεύγει και λίγο ο λογισμός μας από τα
επαναλαμβανόμενα μνημόνια και τα αντεργατικά μέτρα που καθημερινά μας επιβάλλουν οι κρατούντες.
Το βιβλίο ανοίγει τις πύλες φανταστικών
κόσμων και προσφέρει μια χαμηλού κόστους και υψηλών προδιαγραφών περιή-

Ο

Κορυφαίος ποιητής και κωμωδιογράφος. Θεωρείται ο επιφανέστερος εκπρόσωπος της αρχαίας αττικής κωμωδίας και είναι
ο μόνος του οποίου έχουν διασωθεί ολόκληρα έργα, παρ’ όλα αυτά ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία του έχουν διασωθεί. Γνωρίζουμε καλά ότι η σχέση του με την φιλολογική, την πολιτιστική και
την πολιτική ζωή του τόπου του υπήρξε πολλή ζωντανή και απεικονίστηκε γλαφυρότατα στο έργο του, από το οποίο αντλούμε
στοιχεία τόσο για τον ίδιο όσο και για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του.
Σύμφωνα με τους σχολιαστές γεννήθηκε το 445 π.Χ. και πέθανε το 338 π.Χ. Ήταν γιος του Φιλίππου, γνήσιου Αθηναίου από
τον αστικό δήμο Κυδαθηναίων, ο οποίος βρέθηκε στην Αίγινα ως
κληρονόμος της πόλης του και παρέμεινε εκεί για αρκετά χρόνια. Πιθανότατα εκεί γεννήθηκε και ο Αριστοφάνης, παρότι αυτό
δεν είναι εξακριβωμένο, αποτέλεσε πάντως ένα στοιχείο που
χρησιμοποιήθηκε εναντίον του, καθώς ο πολιτικός Κλέων και ο
αντίζηλός του ποιητής Εύπολις κίνησαν εναντίον του «γραφήν ξενίας» δηλαδή ζήτησαν να χαρακτηριστεί ξένος και να χάσει τα δικαιώματα του Αθηναίου πολίτη. Τρεις φορές κίνησαν αυτή την
διαδικασία αλλά και τις τρεις ο Αριστοφάνης δικαιώθηκε. Περαιτέρω στοιχεία για την ιδιωτική του ζωή δεν υπάρχουν. Θεωρείται ότι ζούσε σεμνά και συντηρητικά, προσηλωμένος στην ηθική
και στις ιδέες του, για τις οποίες αγωνίστηκε σε όλη του την ζωή.
Παντρεύτηκε νέος και απέκτησε τρεις γιους τον Φίλιππο, τον Νικόστρατο και τον Αραρότα.
Ο τελευταίος ήταν και αυτός κωμικός ποιητής και με το όνομα του ο Αριστοφάνης δίδαξε στα τελευταία χρόνια της ζωής του
τις κωμωδίες του «Κώκαλον» και «Αιολοσίκωνα». Ενώ λοιπόν ο
Αριστοφάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μία ευτυχισμένη και ειρηνική περίοδο, ιδιαίτερα παραγωγική πνευματικά, η εποχή της
συγγραφικής του δράσης κάθε άλλο παρά ιδανική μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού ταυτίζεται σχεδόν με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, που υπέσκαψε τα θεμέλια της Δημοκρατίας.
Το γενεσιουργό πλαίσιο της τέχνης που υπηρετούσε, της κωμωδίας. Υπήρξε για μια περίπου τεσσαρακονταετία η εξέχουσα
φυσιογνωμία της κωμικής σκηνής των Αθηνών, λειτουργώντας
ως γνήσια αντιπολίτευση, γέννημα και θρέμμα μιας Δημοκρατίας
που του παρείχε την ελευθερία να αμφισβητεί πρωτίστως και
κυρίως τους φορείς της, καθώς έσβηνε σιγά σιγά από την απερισκεψία τους. Όπως προκύπτει από τα έργα του, η μόρφωσή
του ήταν εξαιρετική, είχε μελετήσει τους αρχαιότερους και τους
σύγχρονους του ποιητές, όπως τον Όμηρο, τους λυρικούς, τους
τραγικούς και τους κωμωδιογράφους. Είχε μελετήσει πολύ τον
Αισχύλο, τον οποίο θαύμαζε και στον οποίο, στους βάτραχους,
σ’έναν ιδιότυπο διαγωνισμό που γίνεται στον Άδη, δίνει τα πρωτεία της ποίησης. Επίσης είναι άριστος γνώστης των ωδών του
Πινδάρου και του Στησιχόρου. Εκείνος όμως που επέδρασε περισσότερο στο ύφος, στην τεχνική και στην γλώσσα του ήταν ο
Ευριπίδης, παρόλο που αποτελούσε το μόνιμο στόχο επιθέσεων
και των διακωμωδήσεων του. Λέγεται, μάλιστα ότι είχε σχεδόν
αποστηθίσει τις τραγωδίες του. Ο Κρατίνος προκειμένου να χαρακτηρίσει την προσκόλληση αυτή του Αριστοφάνη στον Ευριπίδη, έπλασε το ρήμα «ευριπιδαριστοφανίζειν». Σε όλο του το
έργο καταγγέλλει τους φαύλους σφετεριστές της εξουσίας και
όσους θεωρεί επιπόλαιους νεωτεριστές. Βαθιά συντηρητικός ο
ίδιος, ιδεολόγος αριστοκράτης και υποστηρικτής των παραδοσιακών αξιών, πίστευε ότι η Αθήνα όφειλε να επιστρέψει στα
ιδεώδη της ένδοξης εποχής των Μαραθονομάχων και αντιμετώπιζε τα νέα ήθη στην πολιτική, στην τέχνη και στην παιδαγωγική
ως ενδείξεις παρακμής. Με το μεγάλο του όπλο, το σκώμμα (δηλαδή την κοροϊδία, το περίπαιγμα) στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε, είτε είναι δημόσιο πρόσωπο είτε τύπος ανθρώπου που
θεωρεί ότι με την συμπεριφορά του (λόγια ή έργα) απομακρύνει
το λαό από τις παραδοσιακές αξίες και τον ωθεί σε νέα ήθη και
πρακτικές αμφιβόλου ηθικής και αποτελέσματος. Η απληστία, η
δημοκολακία, η αρχομανία, η υπέρμετρη φιλοδοξία που οδηγούσε ορισμένους σε ενέργειες παρακινδυνευμένες για το κοινωνικό σύνολο, η χρήση θεμιτών και αθέμιτων μέσων προκειμένου να ικανοποιηθούν τα προσωπικά συμφέροντα, η κατάχρηση της εξουσίας και οι πολιτικές ατασθαλίες, η νεωτεριστική διδασκαλία αλλά και οι υπερβολικές γενικά εκδηλώσεις προκαλούσαν το συντηρητικό ιδεαλισμό και την ηθική του γι’ αυτό

γηση σε πάθη και φαντάσματα της ανθρώπινης φαντασίας. Είναι γεγονός πως μέσω
του βιβλίου επιτυγχάνεται η επιβράδυνση
της γεροντικής άνοιας. Δεν έχει σημασία η
τοποθεσία της ανάγνωσης του βιβλίου της
επιλογής σας και φυσικά μην περιοριστείτε σχετικά με το είδος του αναγνώσματος.
Μπορείτε να διαβάσετε στον καναπέ του
σπιτιού σας ή στην αναπαυτική ξαπλώστρα
σας δίπλα στην θάλασσα.
Προτιμάτε το βιβλίο από τις τηλεοράσεις.
Φυσικά ποτέ δεν πρέπει να αγνοείται η σημασία του βιβλίου και των δώρων του στην
συλλογικότητα και την καλλιέργεια του

Αριστοφάνης

και βρίσκονταν σταθερά στο στόχαστρο του. Θεωρείται μάλιστα
ότι, στην προσπάθεια του να περισώσει ότι μπορεί από τον ένδοξο παρελθόν, πολλές φορές αδίκησε σημαντικούς ανθρώπους
με την κριτική του.
Οι Αθηναίοι αγάπησαν το έργο του, του έδωσαν δέκα συνολικά πρώτα βραβεία και τίμησαν τον ίδιο γι’ αυτό και το 405 π.Χ τον
στεφάνωσαν με το κλαδί της ειρήνης ελιάς – ύψιστη τιμή για την
εποχή – που ισοδυναμούσε με χρυσό στεφάνι. Ήταν ιδιαίτερα
δημοφιλής στα λαϊκά στρώματα. Όλοι οι απλοί πολίτες προσπαθούσαν με ενδιαφέρον να ακούσουν τα σχόλια του για τα τεκταινόμενα και να δουν με ποιο τρόπο θα φώτιζε τις πολιτικοστρατιωτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Κάλυπτε την ανάγκη τους να
ασκήσουν κριτική με τρόπο απλό και χονδροειδή συνάμα προς
όλους όσοι, σοβαροφανείς όντες και ταυτόχρονα στην εξουσία,
καθόριζαν την τύχη των ιδίων αλλά και της Αθήνας γενικότερα.
Τους έδινε την ευκαιρία, μέσα από μία εύστοχη διακωμώδηση, να
διατηρούν την ελπίδα που ίσως μπορούν να επιφέρουν βελτίωση ή και την σωτηρία.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και η ιδιαίτερη τόλμη που επιδεικνύει συχνά ο ποιητής τόσο στη σύλληψη όσο και στην έκφραση,
το προσωπικό σκώμμα και η λοιδορία, οι αισχρολογίες, οι βωμολοχίες και οι υπαινιγμοί που υπάρχουν στα έργα του, δεν τους
προκαλούσαν αλλά τους διασκέδαζαν. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι αγαπημένοι του πρωταγωνιστές είναι κυρίως οι αγρότες, μικροκαλλιεργητές της Αττικής, οι ηλικιωμένοι και γενικότερα οι απλοί άνθρωποι, που ενώ δεν συμμετέχουν στην εξουσία,
υφίστανται τις συνέπειες του παραλογισμού ή της ασυνειδησίας
όσων την καταχρώνται. Αυτοί οι άνθρωποι προβληματίζονται για
όσα συμβαίνουν γύρω τους και συχνά βρίσκουν λύσεις πολύ πιο
πρακτικές από τους ιθύνοντες για να αντιμετωπίσουν τα όποια
πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα τους ταλανίζουν.
Η περίοδος της ακμής της αττικής κωμωδίας είναι δεύτερη
πεντηκονταετία του 5ου π.Χ αιώνα και ο Αριστοφάνης αποτελεί το
σύμβολο της. Έγραψε συνολικά 44 κωμωδίες και σώζονται 11 έργα του. Στην πρώτη φάση της συγγραφικής του δράσης επικρατεί η πολιτική σάτιρα. Το 427, σε ηλικία μόλις 17 ετών, ανεβάζει
το πρώτο του έργο, τους Δαιταλείς = φαγοπότες, γλεντοκόποι,
φαγάδες, με το οποίο, αν και νεότατος ακόμη τολμά να εξαπολύσει επίθεση κατά του ισχυρού πολιτικού Κλέωνα, τον οποίο θεωρεί αδίστακτο και παράφρονα δημαγωγό. Προκαλεί έτσι την οργισμένη αντίδραση του, γεγονός που, ωστόσο δεν αναχαιτίζει την

κοινωνικού αισθήματος ενισχύοντας την
κοινωνική φύση του ανθρώπου.
Για τους λόγους αυτούς η εφημερίδα «Ο
Ηλεκτρικός» σε κάθε έκδοση θέλοντας να
συμβάλει στην διάδοση του βιβλίου από
την έκδοση αυτή θα δίνει στην δημοσιότητα στοιχεία από την ζωή και τα έργα Ελλήνων Λογοτεχνών αρχής γενόμενης από
τους αρχαίους κλασσικούς. Με πρώτη δημοσίευση την ζωή και τα έργα του Αριστοφάνη, ο οποίος αν και έζησε και έγραφε
πριν από 2.5000 χρόνια τα έργα του σήμερα είναι τόσο επίκαιρα λες και γράφτηκαν
χθες.
ορμή του ποιητή. Ο Κλέωνας θα αποτελέσει το βασικό του στόχο
και αργότερα στους Ιππείς.
Η γλώσσα του Αριστοφάνη βρίσκεται πολύ κοντά στον καθημερινό λόγο του απλού Αθηναίου πολίτη, είναι πλούσια, ευφάνταστη, δηκτική και ελευθεριάζουσα. Το γεγονός ότι μόνο δικές
του κωμωδίες σώζονται ακέραιες οφείλεται κυρίως στους αττικιστές, που θεωρούσαν την γλώσσα του υπόδειγμα και σημαντική πηγή της αττικής διαλέκτου, την οποία εμπλουτίζει με δικές
του λεκτικές κατασκευές. Παρωδεί αποσπάσματα από τραγωδίες,
ύμνους και επίσημα έγγραφα, αλλά και χρησμούς, φιλοσοφικές
κατασκευές και ρητορικούς λόγους. Αρέσκεται να διακωμωδεί
τις τραγωδίες του Ευριπίδη, τα παραφθαρμένα ελληνικά των δούλων, τις θεωρίες του Σωκράτη. Φυσικά, αμφισβητεί το ταλέντο
άλλων ομοτέχνών του και δεν δείχνει κανέναν απολύτως σεβασμό στους θεούς. Ο Διόνυσος στους Βατράχους εμφανίζεται μέθυσος, δειλός και φλύαρος. Δείγμα της εφευρετικότητας του και
γενικότερα, της γλωσσοπλαστικής του ικανότητας αποτελεί το γεγονός ότι στις Εκκλησιάζουσες επινόησε την μεγαλύτερη λέξη
της ελληνικής γλώσσας που συναντάμε σε λογοτεχνικό κείμενο
(εκατόν εβδομήντα γράμματα) για να περιγράψει ένα πολύπλοκο
έδεσμα, η οποία μάλιστα έχει καταχωριστεί στο βιβλίο Guinness
των ρεκόρ.
Γενικά σε όλα τα έργα του ο Αριστοφάνης σατιρίζει την τότε
πολιτική κοινωνική πραγματικότητα η οποία δεν διαφέρει καθόλου από την σημερινή κατάσταση και από το στόχαστρο του δεν
γλυτώνει κανένας Αθηναίος πολίτης. Από τα 44 έργα που έγραψε σώζονται σήμερα 11 και είναι Νεφέλες, Ιππείς-Εκκλησιάζουσες-Λυσιστράτη-Θεσμοφοριάζουσες-Αχαρνής-Βάτραχοι-Σφήκες-Όρνιθες-Ειρήνη-Πλούτος. Το όνομα του Αριστοφάνη έχει
ταυτιστεί με την έννοια της αρχαίας κωμωδίας. Τα έργα του εξακολουθούν να προσφέρουν ψυχαγωγία στο ευρύ κοινό, όπως
ακριβώς και στην αρχαιότητα, γιατί, παρότι γράφτηκαν για να στηλιτεύσουν τα κακώς κείμενα μιας εποχής πολύ μακρινής μας
χρονολογικά αγγίζουν, με την μεγαλοφυή ελευθερία και την φαντασία που τα χαρακτηρίζει, την ανθρώπινη φύση, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τις αδυναμίες και τα πάθη της, ανάλογα με
τρόπο εύστοχο και πνευματώδη, τα επίκαιρα και καυτά πολιτικοκοινωνικά ζητήματα κάθε εποχής: δημαγωγία, αναλγησία των
ισχυρών, πολεμοκαπηλία, πολιτική ανηθικότητα, αλλά και φτώχεια, πλούτο, κατάπτωση αξιών, προσωπικό συμφέρον. Γραμμένα σε μια γλώσσα πλούσια, ζωηρή και χυμώδη, οδηγούν το κοινό σε μια ευχάριστη ανάπαυλα από την καθημερινότητα, δίνοντας του την ευκαιρία να αναρωτηθεί κατά πόσο έχει αλλάξει η
φύση της ζωής των ανθρώπων, αν οι αγωνίες και οι αναζητήσεις
τους έχουν κατ’ ουσία διαφοροποιηθεί στο πέρασμα των αιώνων,
αλλά και να δει με κριτικό βλέμμα την εξουσία καν να προβληματιστεί σοβαρά μέσα από το γελοίο. Γιατί σε αυτήν ακριβώς την
σύζευξη του γελοίου (με την έννοια του αστείου, του κωμικού) με
το σοβαρό, ο Αριστοφάνης έχει αναδειχθεί ιδιοφυής τεχνίτης.
Από ιστορικής πλευράς το έργο του Αριστοφάνη αντικατοπτρίζει
τη διάσταση που ταλάνιζε τους Αθηναίους εκείνη την δύσκολη
περίοδο και εξηγεί τις αμφιταλαντεύσεις τους στην πρώτη περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου που έκλεισε με την Νικίειο
ειρήνη το 421 π.Χ. Το σημαντικότερο στοιχείο της αριστοφανικής
μεγαλοφυΐας υπήρξε η ικανότητα του ποιητή να συγχωνεύει τόσο ανάλαφρα τα συνηθισμένα στοιχεία με τα ποιητικά και λυρικά μέσα σε έναν κυκεώνα ποιητικής φαντασίας. Η κωμωδία του
Αριστοφάνη θεωρήθηκε ως η καθαρότερη πηγή αρχαίας αττικής
διαλέκτου από τους αττικιστές γραμματικούς και στο γεγονός αυτό οφείλεται βασικά η διάσωση των έντεκα κωμωδιών του, οι
οποίες και επέζησαν σε δυτικά χειρόγραφα. Ο Πλάτων είχε ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον Αριστοφάνη και στο Συμπόσιον του παρουσίασε τιμητικά να αναπτύσσει τις ιδέες του για τον έρωτα, ενώ
του αφιέρωσε επίσης το εξής μεταθανάτιο επίγραμμα «Οι χάριτες γυρεύοντας να βρουν ναό ακατάλυτο θρονιάστηκαν στην ψυχή του Αριστοφάνη».
Παρά την ακατάσχετη αισχρολογία του, την εριστικότητα και
την πικρολογία του, ιδιότητες που κατέστησαν επικριτές του άνδρες όπως ο Πλούταρχος, ο Αριστοφάνης επισκίασε τον Μένανδρο, τον Κρατίνο, τον Εύπολη και άλλους κωμικούς και κατατάσσεται σήμερα στην πρώτη σειρά των αρχαίων κλασικών.
Πηγές: De AGOSTINI – Εγκυκλοπαίδειες - Διαδίκτυο

Σοφές σκέψεις

Σοφές συμβουλές

✔ Εκείνοι που δεν έκαναν τίποτα κατηγορούν τους άλλους,
για δεν τα έκαναν όλα.
✔ Πλεονέκτης είναι αυτός που δεν ευφραίνεται ποτέ μ’ αυτά που έχει, λυπάται γι’ αυτά που του λείπουν.
✔ Αδύνατος άνθρωπος είναι αυτός που δεν μπορεί να κρύψει τα μυστικά του.
✔ Ισχυρός αυτός που μπορεί να συγκρατεί την οργή του
✔ Υπομονετικός εκείνος, που κρύβει τη δυστυχία του
✔ Πλούσιος αυτός που αρκείται σ’ όσα έχει.

✔ Να χαμογελάς: Το χαμόγελο είναι η μελωδία της ψυχής
✔ Να εργάζεσαι: Η εργασία είναι η δύναμη του πνεύματος
✔ Να παίζεις: Το παιχνίδι είναι το μυστικό της νιότης
✔ Να μελετάς: Η μελέτη είναι η πηγή της Σοφίας
✔ Να προσεύχεσαι: Η προσευχή είναι το επιστέγασμα και η
απάντηση σ’ όλα τα παραπάνω.
Από το πνευματικό Ανθολόγιο
το ΑΓΓΕΛΜΑ της ΗΜΕΡΑΣ

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
Τη στιγμή που οι συνταξιούχοι πληρώνουν
ακόμη αναδρομικά από το μνημόνιο που τους
επεβλήθη το 2012, ψηφίστηκε το νέο μνημόνιο, τρίτο στη σειρά, το οποίο θα ισχύσει από
την 1η Ιανουαρίου του 2013 και το οποίο είναι
η θανατική καταδίκη των Συνταξιούχων.
Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι αρχηγοί
των κομμάτων της συμπολίτευσης που είναι
οι προεκλογικές σας εξαγγελίες ότι δεν θα θιγούν οι συνταξιούχοι ειδικά οι μικροσυνταξιούχοι. Όλα αυτά που λέγατε ήταν να μας αρπάξετε την ψήφο μας και τίποτε άλλο, γιατί με
το υπ’ αριθμό 4093 πολυνομοσχέδιο της 12
Νοεμβρίου 2012 θίγονται βάναυσα όλοι οι
συνταξιούχοι γιατί:
α) Από 1-1-2013 καταργούνται τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και επίδομα αδείας σε
όλους ανεξαιρέτως τους Συνταξιούχους.
β) Μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των
1.000 Ευρώ που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:
Άνω των 1.000 Ευρώ και έως 1.500 μειώνεται στο σύνολο του ποσού
κατά 5%.
Από 1.501 Ευρώ έως και 2.000 Ευρώ κατά
10%.
Από 2001 Ευρώ έως και 3.000 Ευρώ κατά
15%.
Από 3001 Ευρώ και άνω 20%.
γ) Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες
θυγατέρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720
Ευρώ.
Μετά δε την κατάργηση του αφορολόγητου
και των αποδείξεων πρέπει να αντιληφθείτε
κύριοι της συγκυβέρνησης ότι δεν έχουμε τίποτε άλλο να σας δώσουμε, μόνο την ψυχή
μας έχουμε την οποία την χρωστάμε αλλού
και δεν σας την χαρίζουμε.
Ο εκδότης

Σε ποιο σάπιο
κράτος ζούμε και
ποιοι άσχετοι μας
κυβερνούν
Η Λίστα Λαγκάρντ παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές στο Παρίσι με αριθμό πρωτοκόλλου. Ωστόσο, από την έρευνα που έγινε στο
εμπιστευτικό πρωτόκολλο του γραφείου του
Υπουργού Οικονομικών, δεν βρέθηκε κανένα
επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η λίστα βρέθηκε κάποια στιγμή στο Υπουργείο,
παρόλο που ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου
παραδέχτηκε ότι έλαβε επίσημα τη λίστα με
τα ονόματα από την τότε Γαλλίδα Υπουργό Οικονομικών κ. Κριστίν Λαγκάρντ αλλά από τον
Άννα στον Καϊάφα χάθηκε η λίστα με τα 1991
ονόματα. Για να καταλάβετε γιατί χάθηκε την
απάντηση την έδωσε το ΣΔΟΕ με τη δήλωση
«Όταν θα δείτε τα ονόματα θα καταλάβετε γιατί την… έχασαν. Όταν θα αρχίσουν να ασκούνται οι πρώτες ποινικές διώξεις αμέσως όλοι
θα καταλάβουν γιατί ξεχάστηκε η Λίστα Λαγκάρντ».
Ο εκδότης

ΣΗΜΑΔΙΑ
ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Σχετικά με τα σημάδια παρακμής μιας δημοκρατίας ο Ισοκράτης (436-338 π.Χ) μεγάλος ρήτορας και ιστορικός της αρχαιότητας
γράφει:
“Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται,
διότι καταχραστήκαμε το δικαίωμα της ελευθερίας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν
την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως
ελευθερία και την αναρχία ως ευδαιμονία”.
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ΑΡΧΑΙΑ ΦΩΚΙΔΑ - ΤΙΘΟΡΕΑ
Mεροσ 2ο
Tου Κώστα Γαζή
Πόλεις της Αρχαίας Φωκίδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ήταν παράλειψή μου που στο πρώτο
μέρος δεν αναφέρθηκα στη ζωή του Παυσανία.
Γεννήθηκε το 120 μ.Χ. πιθανότατα στην Λυδία
της Μ. Ασίας. Ήταν γεωγράφος – περιηγητής – ιστορικός. Το συγγραφικό του έργο “Ελλάδος περιήγησις” έχει περιληφθεί σε πέντε τόμους όπου περιέχεται και το πρωτότυπο κείμενο του Παυσανία. Τα
Βοιωτικά και Φωκικά ήταν η τελευταία περιήγησή
του και χρονολογείται γύρω στο 175 με 176 μ.Χ. Φαίνεται ότι το τελευταίο το έκλεισε βεβιασμένα, χωρίς
να περιηγηθεί την ανατολική Λοκρίδα, που ήταν στο
πρόγραμμά του. Πέθανε το 180 ή το 185 μ.Χ.
1ο) ΠΑΝΟΠΕΥΣ: (Γράφει ο Παυσανίας). Βρίσκεται
σε απόσταση είκοσι στάδια από την Χαιρώνεια. (Σήμερα ακολουθώντας κανείς την παλιά εθνική οδό
από Λειβαδιά προς Λαμία συναντά αριστερά το
δρόμο του χωριού Άγιος Βλάσης και προς το ύψωμα
βρίσκονται ίχνη του). Στην κορυφή ενός λόφου επιμήκους και πετρώδους σώζονται μέρη του τείχους
και πύργοι του αρχαίου Πανοπέα. Αν μπορεί κανείς να
την ονομάσει κι αυτή πόλη, μολονότι ούτε θέατρο,
ούτε αγορά, ούτε νερό να κατεβαίνει σε κρήνη. Ούτε
κανένα οικοδόμημα για τους άρχοντες έχει, ούτε γυμναστήριο. Οι άνθρωποι κατοικούν σε μια χαράδρα
κάτω από απλές καμπυλούμενες στέγες. Έχουν όμως
και αυτοί όρους που ξεχωρίζουν τη δική τους χώρα και
στέλνουν κι αυτοί αντιπροσώπους στο Φωκικό συνέδριο.
Σημείωση: Πολλές πόλεις φημισμένες παλαιότερα, είχαν εκλείψει στα ύστερα χρόνια της αρχαιότητας και άλλες βρίσκονταν σε παρακμή, όπως
ο Πανοπεύς. Επί Παυσανία κατοικούνταν από ολιγάριθμους φτωχούς αγρότες: Ήταν τα υπολείμματα του
Πανοπέα. Ο Όμηρος αντίθετα αναφέρει τον Σχεδίο,
έναν από τους δύο αρχηγούς των Φωκέων στην εκστρατεία της Τροίας (Ιλ. β517) ως “ηγεμόνα πολλών
ανδρών”, ο οποίος είχε την έδρα του “΅Εν κλειτώ Πανοπήι”. Ο Όμηρος επίσης ονόμασε την πόλη των Πανοπέων καλλίχορον (καλός τόπος για χορό) και
στους σχετικούς στίχους με τη μάχη πάνω στο νεκρό
του Πάτροκλου, όπου αναφέρει πως ο βασιλιάς των
Φωκέων Σχεδίος, γιος του Ιφίτου, που σκοτώθηκε
από τον Έκτορα κατοικούσε στον Πανοπέα. Ο λόγος
για τον οποίο ο βασιλιάς κατοικούσε εδώ, χρησιμοποιώντας ως Φρούριο τον Πανοπέα, φαίνεται πως
ήταν ο φόβος από τους Βοιωτούς, γιατί στο μέρος
αυτό το πέρασμα από την Βοιωτία στη Φωκίδα ήταν
ευκολότερο. Ο Όμηρος επίσης στην (Ιλ. ψ655 οδ.
49β) αναφέρει ότι πατέρας του Επείου ήταν ο ήρωας
Πανοπεύς. Ο Επειός φημίστηκε ως τεχνίτης επιδέξιος με τη βοήθεια της Αθηνάς κατασκεύασε στην
Τροία το δούρειο ίππο (Οδ. λ. 523) ο οποίος ήταν τέχνασμα του Οδυσσέα.

Συνεχίζοντας ο Παυσανίας αναφέρει: Ο λόγος για
τον οποίο ο Όμηρος ονομάζει τον Πανοπέα καλλίχορον
το διδάχτηκε από τις ονομαζόμενες στους Αθηναίους
Θυϊάδες. Οι Θυϊάδες είναι γυναίκες της Αττικής που
μαζί με τις γυναίκες των Δελφών πηγαίνουν κάθε
δεύτερο έτος στον Παρνασσό για τις θρησκευτικές τελετές προς τιμή του Διονύσου. Υπήρχε η συνήθεια
κατά την πορεία τους από την Αθήνα οι Θυϊάδες αυτές
να στήνουν χορούς σε διάφορα μέρη μεταξύ των
οποίων και στον Πανοπέα. Ο Παυσανίας αναφέρει ως
κόρη του Καστελίου τη Θυΐα και ως πρώτη ιέρεια του
Διονύσου στους Δελφούς. Έτσι βρήκε μια εξήγηση
για το όνομα Θυϊάδες που επικράτησε να δίνεται στις
γυναίκες που τελούσαν στον Παρνασσό και συγκεκριμένα στο Κωρύκειο άντρο σπήλαιο, σε ιερό ενθουσιασμό τα διονυσιακά όργια.
Την πόλη ίδρυσε ο γιος του Φώκου του Αιακού
του Αιγινήτη ο Πανοπέας.
2ο) ΔΑΥΛΙΔΑ: Εικοσιεφτά στάδια από τον Πανοπέα απέχει η Δαυλίδα. Στο δρόμο ευθεία από τη Χαιρώνεια προς Δελφούς. Το όνομα λένε πως δόθηκε
στην πόλη από μια νύμφη Δαυλίδα κόρη του Κηφισσού. Άλλοι είπαν πως το μέρος όπου συνοικίστηκε η
πόλη καλύπτονταν από πολλά δένδρα και οι τόποι με
την πυκνή βλάστηση, ονομάζονταν από τους παλιούς
δαύλα. Γι’ αυτό ο Αισχύλος τα γένεια του Γλαύκου από
την Ανθηδόνα τα ονόμασε υπήνην δαύλον (πυκνή γενειάδα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δαυλίδα βρίσκεται πολύ κοντά
στη σημερινή κωμόπολη Δαύλεια στους πρόποδες
του Παρνασσού. Ο Ηρόδοτος (8,35) την αναφέρει με
το όνομα δαυλίων πόλις ως μία από εκείνες που
έκαψε η μοίρα του στρατού του Ξέρξη που κατευθύνονταν στους Δελφούς. Ο Θουκυδίδης (2,29) και ο
Σοφοκλής (Οιδ. Τύραννος 73Α) την αναφέρουν με το
όνομα Δαυλία. Αυτό το όνομα το ξέρει και ο Στράβων
ο οποίος ρητά σημειώνει πως ο Όμηρος ονόμασε
την πόλη Δαυλίδα, ενώ οι μεταγενέστεροι Δαυλία.
Οι άνθρωποι στη Δαυλίδα (συνεχίζει ο Παυσανίας)
δεν είναι πολυάριθμοι, είναι όμως και στην εποχή μου
οι ονομαστότεροι ανάμεσα στους Φωκείς στο μέγεθος
και στη δύναμη. Στη Δαυλίδα υπήρχε ένα ιερό της

Αθηνάς και άγαλμα παλιό. Στο ιερό της Αθηνάς πολιάδος πρέπει να υπήρχε και ναός. Το ακόμα παλιότερο ξόανο λένε πως το έφερε από την Αθήνα η Πρόκνη. Υπάρχει και ανάβαση δια μέσου της Δαυλίδας
στην κορυφή του Παρνασσού, (την υψηλότερη την
Λιάκουρα 2.457 μ. Είναι πιο μακρά παρά η ανάβαση
από τους Δελφούς, δεν είναι όμως εξίσου δύσκολη. Η
ανάβαση αυτή συνεχίζει προς το Κωρύκειο άνδρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δαυλίδα πλην της καταστροφής
της στα 480 π.Χ. από τους Πέρσες, καταστράφηκε και
στα 346 π.Χ. από τον Φίλιππο Β΄ μαζί με τις άλλες
φωκικές πόλεις στο τέλος του τρίτου ιερού πολέμου.
Ανοικοδομήθηκε όμως στα μακεδονικά χρόνια και
ξαναοχυρώθηκε με επιμέλεια ώστε οι Ρωμαίοι λίγο
μετά το 200 π.Χ. πολύ δυσκολεύτηκαν να την καταλάβουν.
Από την Δαυλίδα είναι γνωστές αρκετές επιγραφές. Οι λατρείες της Αθηνάς πολιάδος της Αρτέμιδας
σωτείρας και του Σάρπι, είναι επιγραφικά μαρτυρημένες. Στην Αθηνά πολιάδα γίνονταν η “ανάθεση” απελευθερωμένων δούλων. Ο ιερέας του Σάρπι επιφορτίζεται με την φροντίδα να μην καταπατούνται οι
απελευθερωτικές πράξεις. Ως μάρτυρες αναφέρονται
δύο Δαυλιείς και ένας Τιθορέας. Στην περιοχή της
Δαυλίδας υπήρχε ένας τόπος που λέγεται Τρωνίς. Αυτού υπήρχε ηρώο για κάποιον ήρωα “αρχηγέτη”. Ο
ήρωας αυτός λένε πως είναι ο ξακουσμένος στον πόλεμο Ξάνθιππος, που διακρίθηκε γύρω στα 300 π.Χ.
στον πόλεμο κατά του Κασσάνδρου και ελευθέρωσε
την Ελάτεια και άλλοι πως είναι ο Φώκος του Ορντινίωνα γιου του Σιφύφου.
Γυρίζοντας κανείς πίσω από την Δαυλίδα (συνεχίζει ο Παυσανίας) στο δρόμο που κατ’ ευθείαν οδηγεί στους Δελφούς και προχωρώντας στο δρόμο αυτό
συναντά αριστερά (κοντά στην Δαυλίδα) οικοδόμημα
ονομαζόμενο Φωκικό που συνέρχονται οι Φωκείς,
αντιπρόσωποι των πόλεων. Το οικοδόμημα είναι ευρύχωρο και έχει μέσα κατά μήκος κίονες. Από τους
κίονες ως καθένα από τους δύο τείχους υψώνονται
βαθμίδες πάνω στις οποίες κάθονταν οι σύνεδροι των
Φωκέων. Στο βάθος κίονες δεν υπήρχαν ούτε βαθμίδες, αλλά άγαλμα του Δία, της Αθηνάς και της Ήρας.

Ο Δίας παριστάνεται καθιστός σε θρόνο, η Ήρα όρθια
δεξιά του και η Αθηνά αριστερά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση του οικοδομήματος αυτού
είναι γνωστή αλλά (σήμερα) δεν έχουν ακόμη επισημανθεί ούτε είναι γνωστές οι ακριβείς διαστάσεις του. Ο αρχαίος δρόμος το αφήνει αριστερά,
κοντά στο ρέμα του Πλατανιά. Από το σημείο όπου ο
δρόμος Λειβαδιάς-Δελφών συναντάει το ρέμα του
Πλατανιά, η θέση του “φωκικού βουλευτηρίου” απέχει 2,5 χιλιόμετρα, προς βορειοανατολικά κατά μήκος του Πλατανιά. Οικοδομικοί λίθοι στη θέση αυτή
μπορούν α’ αποδοθούν στο μεγάλο αυτό βουλευτήριο. Βρέθηκαν και βάσεις όπου γομφώνονται στήλες,
καθώς και ψήφισμα πολυακρωτηριασμένο, στο τέλος του οποίου είναι χαραγμένα πολλά ονόματα.
Υποτίθεται πως το ψήφισμα ήταν στημένο στο βουλευτήριο γύρω στα 200 π.Χ. Στην περιοχή του βουλευτηρίου υπήρχε συνοικισμός ήδη από τα αρχαϊκά
χρόνια (βρέθηκαν επιτύμβιες στήλες). Υπάρχει και
πηγή σε μικρή απόσταση δυτικά της θέσης του βουλευτηρίου, καθώς και οχυρωμένος λόφος στα νοτιοδυτικά που χρησίμευε ως ακρόπολη. Ο Παυσανίας
δεν αναφέρει την πολίχνη αλλά το βουλευτήριο το
βρήκε σε χρήση.
Απ΄αυτού προχωρώντας (γράφει ο Παυσανίας)
θα φτάσεις σε μια οδό ονομαζόμενη Σχιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφή του τόπου στην περιοχή
της Σχιστής οδού δεν αλλάζει από τα προϊστορικά
χρόνια μέχρι σήμερα, γιατί πρόκειται για το μοναδικό πέρασμα προς τους Δελφούς, ανάμεσα στα
βουνά Παρνασσού προς βορρά και Κίρφις (Ξεροβούνι) προς νότο. Μπροστά στο πέρασμα αυτό του
Ζεμενού συναντώνται τρεις δρόμοι κατευθυνόμενοι
προς το πέρασμα. Ο ένας από τον βορρά από τον Πανοπέα και τη Δαυλίδα, ο άλλος από ανατολικά από
Θήβα και Λειβαδιά και ο τρίτος από το νότο από την
Αμβρόσσα ή Δίστομο και το σημερινό Στείρι. Σχιστή
οδός του Παυσανία έχει το ίδιο όνομα και στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή (στ. 733). Παράλληλα
λέγεται και “Τρεις Κέλενθοι” ή “Τριπλαί οδοί” ή “Τριπλαί αμαξιτοί”.
Σ’αυτή την οδό ο Οιδίποδας σκότωσε τον πατέρα του. Η μοίρα τόφερε σ’ όλη την Ελλάδα να διατηρηθούν υπομνήματα των παθημάτων του Οιδίποδα.
Μόλις γεννήθηκε διαπέρασαν τα σφυρά του και τον
άφησαν έκθετο στο βουνό Κιθαιρών. Στην περιοχή
της Πλαταιάς. Ανατράφηκε ο Οιδίποδας στην Κόρινθο και έπειτα η φωκική γη και η Σχιστή οδός δέχτηκαν το μίασμα του φόνου του πατέρα του. Η Σχιστή οδός και οι τάφοι του Λαΐου και του δούλου του
που τον ακολούθησε σώζονται οι ίδιοι ακόμη (γράφει
ο Παυσανίας) καταμεσίς στο τρίστρατο και πάνω σ’ αυτούς συσσωρευμένες πέτρες, μαζεμένες από γύρω.
Λένε πως τα πτώματα τα είχε βρει ο βασιλιάς της Πλάταιας Δαμασίστρατος και αυτός τα έθαψε.
Απ’ αυτού ο κύριος δρόμος για τους Δελφούς γίνεται περισσότερο ανηφορικός και δυσκολότερος για
έναν πεζοπόρο.
Συνεχίζεται

Ενημερωτικό Σημείωμα για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών
του Σωματείου μας σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΕΟΠΠΥ
1. Λίστες γιατρών υπάρχουν στο Σωματείο. Μπορεί όποιος θέλει να
περάσει για να πάρει τη λίστα με τους συμβεβλημένους γιατρούς της περιοχής του.
2. Για να κλείσω ραντεβού για εξετάσεις σε μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ επικοινωνώ στα τηλέφωνα των τηλεφωνικών εταιρειών που έχουν
κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και για συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια και συμβεβλημένους γιατρούς, ο δικαιούχος επικοινωνεί απ’ ευθείας με τα εργαστήρια ή τους συμβεβλημένους γιατρούς.
3. Οι γιατροί εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές που πρέπει να εκτελεστούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αφού προηγουμένως έχει
θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό, όπου τούτο προβλέπεται.
4. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές σε τετράκλινο θάλαμο.
5. Δεν αναγνωρίζεται η δαπάνη από γιατρό που θα γράψει ορθοπεδικά βοηθήματα, γυαλιά, ακουστικά κ.λ.π. εάν δεν είναι συμβεβλημένος
με τον ΕΟΠΥΥ.
6. Ο ΕΟΠΥΥ δεν αναγνωρίζει τη νοσηλεία σε μη συμβεβλημένη κλινική οπότε όλες οι δαπάνες βαρύνουν τον ασθενή όταν νοσηλευθεί σε μη
συμβεβλημένη κλινική.
7. Μπορεί να εξεταστεί κάποιος από μη συμβεβλημένο ιατρό. Η αναγνώριση της συνταγογράφησης φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων
αναγνωρίζεται από τον ΕΟΠΥΥ όταν τα φάρμακα και οι εξετάσεις έχουν
συνταγογραφεί ηλεκτρονικά.
8. Ελεγκτές γιατροί: Όταν χρειάζομαι θεώρηση παραπεμπτικού
απευθύνομαι στους ελεγκτές του ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ.
9. Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που προβλέπονταν από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούνται στους δικαιούχους:
α) Χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου εντός των μονάδων υγείας

του οργανισμού πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των σχηματισμών του ΕΣΥ.
β) Με 15% συμμετοχή του δικαιούχου σε συμβεβλημένα με τον οργανισμό διαγνωστικά εργαστήρια.
Δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση στον δικαιούχο όταν κάνει εξετάσεις σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο.
10) Θεώρηση βιβλιαρίου υγείας θα γίνεται όπως το θεωρούσα μέχρι σήμερα.
11) Κάθε φορά που επισκέπτομαι τον γιατρό πρέπει να έχω μαζί μου
το μπλε βιβλιάριο υγείας.
12) Κάθε γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ δικαιούται να εξετάζει τους 50 πρώτους ασθενείς κάθε εβδομάδα και μέχρι 200 τον μήνα
χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή από τον δικαιούχο ασθενή.
Με απ’ ευθείας τηλεφωνική συνεννόηση με τον συμβεβλημένο γιατρό, θα ενημερώνεται ο ασθενής από αυτόν εκ των προτέρων για το εάν
υπάρχει οικονομική επιβάρυνση δηλαδή εάν έχει συμπληρώσει το πλαφόν και πότε μπορεί να τον δεχθεί.
13) Ο δικαιούχος περίθαλψης εξυπηρετείται:
α)Από τους συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ.
β) Από μη συμβεβλημένους αλλά πιστοποιημένους για συνταγογράφηση γιατρούς μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων-εξετάσεων.
γ) Από τα πολυιατρεία και ιατρεία του Οργανισμού (Μονάδες υγείας
πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
δ) Από τα Κέντρα Υγείας – Περιφερειακά και Αγροτικά ιατρεία.
ε) Από τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
14) Οι παρακλινικές εξετάσεις αναγράφονται:
α) Σε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά.
β) Σε χειρόγραφα παραπεμπτικά μόνο από συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ γιατρούς (όταν δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα).

γ) Αναγράφονται στο μπλοκ παραπεμπτικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή εάν ο
γιατρός δεν διαθέτει μπλοκ τις αναγράφει στο συνταγολόγιο του ιατρείου του.
Θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών από τον ελεγκτή ιατρό και
εκτελούνται εντός μηνός από την θεώρηση.
15) Οι φαρμακοποιοί και τα διαγνωστικά εργαστήρια εκτελούν όλες
τις ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές και παραπεμπτικά αντίστοιχα για
τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί
από συμβεβλημένους ή μη γιατρούς.
16) Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις επισκέψεις κατ’ οίκον από τις
υπόλοιπες του ιατρείου.
17) Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για έγκριση φαρμάκων, εξετάσεων
κ.λ.π. μπορούν να εξυπηρετηθούν από ελεγκτές γιατρούς όλων των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων.
18) Απαγορεύεται ο θεραπευτής γιατρός να είναι και ελεγκτής γιατρός ταυτόχρονα.
19) Εάν ένας γιατρός δεν επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά
επιθυμεί να συνταγογραφεί για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ καθώς και στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφεί για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ,
φάρμακα και εξετάσεις μόνο μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
ενώ δεν αποζημιώνεται για τις επισκέψεις των ασθενών από τον οργανισμό αλλά από τον ίδιο τον ασθενή.
20) Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής συμβεβλημένοι οδοντίατροι με
τον ΕΟΠΥΥ.
21) Για παραλαβή χρημάτων από το Ταμείο, αν δεν είναι ο ίδιος ο
ασφαλισμένος, πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση.
Η Συντακτική Επιτροπή

11

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

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
δώ και αρκετό καιρό συνειδητά δεν ασχολήθηκα με σχολιασμό της επικαιρότητας, μέσω
της εφημερίδας μας. Γιατί η κρισιμότητα και
η δραματικότητα των καταστάσεων έχουν φτάσει
σε τόσο οριακό σημείο, που όσο λιγότεροι δίνουμε
“λύση”, τόσο λιγότερο μπερδεύεται ο κόσμος.
Άλλωστε αισθάνομαι τελείως εκτός κλίματος,
αφού η όλη οικονομικοπολιτική και κοινωνική κατάσταση έχει γίνει δραματικά τραγελαφική, που μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει. Δυστυχώς
όμως θαύματα την σήμερον ημέραν μάλλον δεν γίνονται.
Υπάρχει γύρω μας τόση ανικανότητα, τόση υποκρισία, τόση αδιάντροπη ψευτιά, τόσος αριβισμός,
τόσος ατομισμός, τόσος λαϊκισμός, τόση διαφθορά
και τόση διάλυση ώστε να σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί να μας ανορθώσει τίποτε.
Η πολιτική ηγεσία στο σύνολό της αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων. Διότι ενώ η χώρα,
εδώ και δυόμιση χρόνια περνάει την χειρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση, δεν μπήκαν στον
κόπο ν’ αποφασίσουν από κοινού την έξοδο, με τις
λιγότερες δυνατές συνέπειες για το λαό. Με κοινωνική δικαιοσύνη για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Οι περισσότεροι είναι γαντζωμένοι
σε ξεπερασμένες νοοτροπίες. Είναι τραγικό μέσα
στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται χώρα και
λαός, μερίδα του πολιτικού κόσμου, να κινείται στη
σφαίρα του τυχοδιωκτισμού, προκειμένου να εξασφαλίσει βουλευτιλίκι και εξουσία. Όπως επίσης
είναι τραγικό κάθε καλοβολεμένη κυρίαρχη ελίτ
πολιτών ν’ αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να διατηρήσει τα σκανδαλώδη προνόμιά της. Μάλιστα δε
στο όνομα του δυστυχή Έλληνα!!!
Οι μη προνομιούχοι Έλληνες, που μέρα με τη
μέρα πολλαπλασιάζονται και που καθημερινά γίνονται και πιο φτωχοί, είναι φυσικό να βρίσκονται σε
πλήρη σύγχυση. Με αποτέλεσμα να ψάχνουν κάπου
να γαντζωθούν, κάπου να ελπίσουν. Έτσι καθημερινά ξεφυτρώνουν κάθε είδους Μεσσίες ( με το αζημίωτο για τον εαυτό τους) και μας υπόσχονται ότι θα
μας θεραπεύσουν από πάσαν νόσον και μ……ν.
Με την ανικανότητα που διακρίνει το πολιτικό
σύστημα (ακόμη και στις τραγικές ώρες που περνά
ο τόπος μας), φτάσαμε στο σημείο, μέσα στην παραζάλη μας, ν’ αναζητούμε παραδείσους σε όσους
ανέξοδα και χωρίς ίχνος αισθήματος ευθύνης και
εθνικού καθήκοντος, μας υπόσχονται τα πάντα. Αντί να επισημάνουν τις τεράστιες αντικειμενικές αρνητικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε από έναν
αχαλίνωτο διεθνή καπιταλισμό και να προτείνουν
λύσεις με ρεαλισμό, μας παραμυθιάζουν συνεχώς.
Οι τελευταίες π.χ. εκλογές έδειξαν ότι μια μεγάλη μερίδα του λαού εναπόθεσε τις ελπίδες του
και είδε ως σωτήρες του: Τους μαυροφορεμένουςφουσκωτούς ναζί της Χρυσής Αυγής. Τους Ελληναράδες του Καμμένου (από τον πρώην δα υπουργό πολιτισμού Μαρκόπουλο μέχρι τον Τέρενς Κουίκ
και τον Χαϊκάλη). Και από το τμήμα της αριστεράς
του Λακόστ και του φραπέ, δηλαδή (από Λαφαζάνη μέχρι τον κονομημένο εργατοδικηγόρο Μητρόπουλο και τον Πάντζα).
Όλοι αυτοί παρουσιάστηκαν ότι τάχα αποτελούν
εγγύηση για το μέλλον του λαού και της πατρίδας.
Με άκρατο λαϊκισμό, υπεραπλούστευση των πάντων και με το ίδιο λεξιλόγιο και πολύ μαγκιά κα αντριλίκι μας λένε ότι θα τα λύσουν όλα!!! Ακόμα και
το ΚΚΕ πλήρωσε άδικα τη νύφη, λόγω της συνέπειάς του στις αρχές του. Γιατί και εμείς ως λαός
έχουμε και την πονηριά μας: “Τι τα θέλεις τώρα αυτά Αλέκα μου, ν’αρχίσουμε δηλαδή μόνοι μας από
την αρχή; Καλύτερα είναι τα ευρωπουλάκια. Άλλωστε οι Μεσσίες θα μας τα μοιράσουν απλόχερα. Που
να μπλέκουμε τώρα με κολεκτίβες και τα ρέστα”.
Απ’ ότι έχω δηλαδή συμπεράνει μόλις οι Μεσσίες γίνουν κυβέρνηση, θα φωνάξουν την φράου
Μέρκελ (Παναγιά μου τι γυναίκα κι αυτή;) και όλους
τους ομοίους της και ορθά κοφτά θα της πουν:
“Άκου κυρά μου, τέρμα τα μνημόνια. Τα σκίζουμε στα μούτρα σας, καθώς και όλους τους εφαρμοστικούς νόμους. Επανερχόμαστε στην προ του
2010 κατάσταση. Επειδή δε κάθε χρόνο θα μας λείπουν μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρωπουλάκια για μισθούς, συντάξεις, κοινωνική πρόνοια,
υγεία, παιδεία κ.λπ., εσείς θα μας τα δίνετε όταν σας
τα ζητάμε. Επίσης ξεχάστε ότι τάχα σας χρωστάμε
360 δισ. γιατί θα βγάλουμε τα τεφτέρια με τις επα-
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νορθώσεις, τη Siemens, την υπερκατανάλωση των
προϊόντων σας που μας επιβάλλατε και τα τοκογλυφικά σας δάνεια, (λές και αυτά είναι άγνωστα στους
υπόλοιπους και δεν θα ‘θελαν τη διεκδίκησή τους)
και σίγουρα θα βγείτε και χρεωμένοι. Αν λοιπόν δεν
συμμορφωθείτε προς τας υποδείξεις μας τότε φεύγουμε από την Ευρωζώνη και διαλύεστε!!!
Η φράου Μέρκελ στο άκουσμα όλων αυτών των
βαρυσήμαντων δηλώσεων (κι αν της τα πει μάλιστα
η κα. Κωνσταντοπούλου ακόμα καλύτερα), θα πάρει τέτοια ταραχή, που σαν γυναίκα που είναι, το
πρώτο που θα της συμβεί είναι να κατουρηθεί πάνω της. Οι συνοδοί της θα την μεταφέρουν στο λουτρό για μπάνιο και αλλαγή βρακιού. Στη συνέχεια
και ενώ η ταραχή της θα συνεχίζεται, δεν τολμά να
επιστρέψει στην αίθουσα συνεδριάσεων. Αλλά δίνει εντολή τον Σόιμπλερ (άλλο μπουμπούκι – όργανο – σκυλί του αχαλίνωτου καπιταλισμού και των
δανειστών), να συμφωνήσει σε όλα!!!
Με αυτό λοιπόν το όνειρο την βγάλαμε μέχρι
εδώ, τουλάχιστο για τα βράδυα.
Σε κάθε δε ξύπνημά μας, μετά το χασμουρητό,
γλύφουμε κάθε πρωί από τα χείλη μας τη γλυκιά
γεύση που μας αφήνει η ευημερία που μας υπόσχονται.
Ενώ λοιπόν σκεφτόμουν ότι το χειμερινό όνειρο θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο και θα είναι ακόμη
καλύτερο, αφού και μεγαλύτερη είναι η νύχτα και
περισσότερες ώρες θα μένουμε κάτω από τις κουβέρτες (τιμή πετρελαίου γαρ), ήρθε ένα άρθρο στην
εφημερίδα μας του φίλου δικηγόρου του Σωματείου μας Λουκά Αποστολίδη, να τα τινάξει όλα στον
αέρα. Άλλο μπέρδεμα κι αυτό. Γιατί εμφανίστηκαν
και νέοι σωτήρες που και αυτοί θα μας σώσουν. Άντε τώρα να διαλέξεις σωτήρες. Όχι ρε παιδιά άλλους σωτήρες, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτούμε και να τα χάσουμε όλα.
Να λοιπόν τι μας λέει ο φίλος Λουκάς:
“H ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΜΙΣΕ
Οι Δικαστικοί, αστυνομικοί, καθηγητές, γιατροί, συνταξιούχοι (ας είναι καλά ο άνθρωπος που
έστω και σε άρθρο, μας βάζει για λίγο με την ελίτ
του τόπου), βγήκαν στους δρόμους. Και αφού σφυροκοπεί το σύστημα με τον πιο επαναστατικό τρόπο (άσχετα αν ο ίδιος το υπηρέτησε ως βουλευτής
και υπουργός του ΠΑΣΟΚ), συνεχίζει με τα εξής
καταπληκτικά:
“Το ανθρώπινο δυναμικό του στενού πυρήνα
της κρατικής εξουσίας (δικαιοσύνη, ασφάλεια,
υγεία, παιδεία) καλείται βίαια να προσαρμοστεί
σε νέες καταστάσεις που μειώνουν τα εισοδήματα και γκρεμίζουν το εργασιακό πρότυπο ενός
κοινωνικού κράτους δικαίου. Ο πνευματικός και
επιστημονικός κόσμος που υπηρετεί κορυφαία
αγαθά της δημοκρατίας, (εδώ πραγματικά κλαίμε
από ευγνωμοσύνη), όπως η δικαιοσύνη, η παιδεία,
η υγεία και η ασφάλεια δεν θα συμβιβαστούν με
τις λογικές: “σφάξε αγά μου ν’ αγαλλιάσω”. Και
εδώ πάλι οι ποπουλάριοι αναφωνίζουν: ζήτωωω
σωθήκαμε!!!
Να λοιπόν ο λόγος που με ανάγκασε να ξυπνήσω από το όνειρο των θερινών νυκτών που είχα αφεθεί και ν’ ασχοληθώ πάλι με την επικαιρότητα.
Καλά φίλε Λουκά, σου είχαμε ποτέ δώσει την
εντύπωση ότι το μυαλό μας έχει κουρκουτιάσει τόσο ώστε να μπορεί ο καθένας να μας παραμυθιάζει, ακόμη και μέσα από την εφημερίδα μας;
Για ποια πνευματική ηγεσία μιλάς; Γι’ αυτή που
στην πλειοψηφία της υπηρετεί ένα σαθρό σύστημα
προς ίδιο όφελος. Την εξαίρεση αποτελούν μερικοί
φωτισμένοι άνθρωποι, που ή σιωπούν ή όταν κατά
λάθος εμφανιστούν στα ΜΜΕ διατυπώνουν τις θέσεις τους, αλλά τελικά τους περνάνε στην αφάνεια.
Για ποια δικαστική ηγεσία του τόπου μιλάς; Για
τους δικαστικούς που π.χ. με δική τους απόφαση
(Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει) διπλασίασαν σχεδόν
τις αποδοχές τους, τσεπώνοντας και ένα σωρό αναδρομικά. Τότε δα που υπουργός οικονομίας ήταν ο
καθηγηταράς-οικονομολόγος Αλογοσκούφης της
ΝΔ. Ενώ συγχρόνως (και τότε και πριν και τώρα)
κάθε απεργιακή κινητοποίηση την βγάζουν παράνομη και καταχρηστική. Κάθε δε δίκαια απαίτηση
του μη προνομιούχου Έλληνα, μέσω της δικαιοσύ-

νης, συνήθως απορρίπτεται ή μένει στις δικαστικές
καλένδες; Η δικαιοσύνη, εκτός από ελάχιστες φωτεινές αναλαμπές της, υπήρξε πάντοτε βραχίονας
της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας.
Συμπαθέστατη η κυρία πρόεδρος των δικαστικών. Με την ωραία και πάντα περιποιημένη κόμμωσή της και την σικ ενδυμασία της. Όμως δυστυχώς δεν μας πείθει. Αλήθεια κυρία πρόεδρος γιατί
διαμαρτύρεστε τώρα ότι υπάρχει αντισυνταγματικότητα στις μειώσεις των απολαβών σας και καταφύγατε στον Άρειο Πάγο, ο οποίος αμέσως έβγαλε
απόφαση πως η μείωση των δικών σας απολαβών
είναι αντισυνταγματική; Όταν δεν έχει ακόμη στεγνώσει το μελάνι της δικαστικής απόφασης, πως οι
περικοπές των μισθών και συντάξεων όλων των άλλων είναι συνταγματικές; Ενώ τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια άλλα αποφάσιζαν σε προσφυγές μας;
Για ποια επιστημονική ηγεσία του τόπου μιλάς;
Μήπως για τους δικηγόρους, το άλλο βάθρο της δικαιοσύνης (μας έχουν τελικά καταβαραθρώσει τα
βάθρα της δημοκρατίας). Αν εξαιρέσει κανείς τους
δικηγόρους-υπαλλήλους των δικηγορικών γραφείων, που αγωνίζονται για ψευτομεροκάματο, όλοι οι
άλλοι πάντα είχαν και έχουν ως πρώτο και κυρίαρχο μέλημά τους το στενό συντεχνιακό τους συμφέρον. Σωρεία ευνοϊκών γι’ αυτούς νομοθετικών ρυθμίσεων. Τα πάντα τα θέλουν δικά τους.
Θ’ αναφερθώ σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις (ευνοιοκρατίας) γι’ αυτούς τους κυρίους
και κατάργησης κάθε στοιχείου ίσης μεταχείρισης.
Με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ “έπεισαν” τον τότε
υπουργό δικαιοσύνης και προχώρησε στις εξής νομοθετικές ρυθμίσεις:
1ο: Οι δικηγόροι που υπηρετούν στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και που μέχρι τότε δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα τους, (από
άλλο ευνοϊκό γι’αυτούς νόμο), ν’ ασφαλιστούν και
στο ασφαλιστικό ταμείο του οργανισμού στον οποίο
υπηρετούν για δεύτερη κύρια σύνταξη, ΔΥΝΑΝΤΑΙ
ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ αναδρομικά από την ημερομηνία προσλήψεώς τους. Πληρώνοντας (άκουσον
άκουσον) ασφάλιστρο, ίσο με εκείνο του ανειδίκευτου εργάτη. Λαμβάνοντας δεύτερη κύρια σύνταξη (εκτός αυτής του ταμείου Νομικών) με βάση
όμως τον μισθό τους, εξόδου της υπηρεσίας!!!
Στην πράξη δηλαδή δικηγόρος με 30 ή 35
χρόνια υπηρεσίας, ενώ πλήρωσε αναδρομικά
ασφάλιστρα γύρω στις 7.000 με 8.000 Ευρώ, πήρε δεύτερη σύνταξη 2.500 με 2.700 Ευρώ το μήνα!!! Όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι με νόμο δεν μπορούν να είναι ασφαλισμένοι συγχρόνως σε δύο
ταμεία κύριας ασφάλισης!!!
2ο: Με άλλη ασφαλιστική ρύθμιση για την ίδια
κατηγορία των δικηγόρων. Σε οργανισμούς (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) υπήρχαν κανονισμοί
και μέσα από αυτούς προβλεπόταν και το ύψος
της χορήγησης της εφάπαξ αποζημίωσης, για
τους εξερχόμενους της υπηρεσίας. (Οι κανονισμοί
του δικού μας π.χ. εργασιακού χώρου προέβλεπαν,
έτος εργασίας και μισθό μέχρι τα 32 χρόνια υπηρεσίας και ένα μισθό κάθε δύο χρόνια υπηρεσίας
από τα 30 μέχρι τα 35). Μέχρι το 1971 όλοι οι εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι έπαιρναν την εφάπαξ αποζημίωση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τότε με αναγκαστική νομοθετική ρύθμιση της χούντας καταργούνται όσα περιλαμβάνονται στους κανονισμούς και χορηγείται εφάπαξ αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο 2112. Δηλαδή πάρα
πολύ μικρότερη. Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι
και οι δικηγόροι έπαιρναν εφάπαξ αποζημίωση
σύμφωνα με το νόμο της χούντας.
Μετά την μεταπολίτευση κάναμε πολλές αγωνιστικές και δικαστικές ενέργειες για επαναφορά
σε ισχύ των κανονισμών, αλλά εμείς τα λέγαμε
εμείς τ’ ακούγαμε, από όλους όσοι κυβέρνησαν από
την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, καθώς και από
την δικαιοσύνη.
Όμως η συντεχνιάρα των δικηγόρων πέτυχε
για αυτούς και μόνο, ρύθμιση που παρακάμπτει
το χουντικό νόμο και παίρνουν εφάπαξ αποζημίωση, πάνω από 130.000 Ευρώ!!!
Οι δικηγόροι των οργανισμών που ουσιαστικά
είναι επισκέπτες σ’ αυτούς, παίρνουν κατά την έξοδό τους το παραπάνω ποσό, ενώ όλοι οι άλλοι (μεταξύ των οποίων επιστήμονες-μηχανικοί – Δ/ντες)
με τεράστια και πολύχρονη προσφορά και ασφάλιστρα μεγάλα, παίρνουν τρεις και εξήντα.

Για ποια επιστημονική ηγεσία της παιδείας μιλάς; Για τους καθηγητάδες των πανεπιστημίων; Μα
η πλειοψηφία αυτών μαζί με τους αιώνιους φοιτητές – επαγγελματίες συνδικαλιστές, ορισμένων
κομματικών και εξωκομματικών παρατάξεων,
έχουν μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε άντρα κάθε
αναχρονιστικού στοιχείου. Από ανοιχτά κέντρα ανάπτυξης ιδεών έχουν μεταβληθεί σε κάστρα αντίδρασης και οπισθοδρόμησης. Δεν δέχονται οι κύριοι αυτοί κανέναν κανόνα συγκρότησης και ελέγχου της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης,
καθώς και αντικειμενικές προϋποθέσεις εκλογής
των στα πανεπιστημιακά όργανα. Παρ’ όλο ότι τα
χρήματα τα χορηγεί το κράτος. Δεν συζητούν και
οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης τους.
Αλήθεια τελευταία χάθηκε από τα κανάλια ο
λαλίστατος “επαναστάτης” κατά οποιουδήποτε εκσυγχρονισμού, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μήπως η σιωπή του έχει σχέση με τις
κατηγορίες που απαγγέλθηκαν από τη δικαιοσύνη
για οικονομική κακοδιαχείριση στο πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης; Αλλά τι λέμε, η βαριά καταδίκη στο
Πάντειο πανεπιστήμιο τα λέει όλα.
Για ποια επιστημονική ηγεσία, σχετική με την
υγεία μιλάς; Για τους καθηγητάδες και “μεγαλογιατρούς” που η απληστία τους ξεκοκαλίζει κάθε πολίτη; (Είναι να μην πέσεις στα χέρια τους). Οι άνθρωποι που στην πλειοψηφία τους φοροδιαφεύγουν; Τους καθηγητάδες και μεγαλογιατρούς του
ΕΣΥ, που αν δεν περάσεις πρώτα από το ιδιαίτερο
ιατρείο τους και δεν κανονιστεί το φακελάκι δεν
μπαίνεις εύκολα στις κλινικές των κρατικών νοσοκομείων, οι οποίες έχουν μεταβληθεί σε προσωπικά τους φέουδα, χωρίς να ξοδεύουν ευρώ; Για αυτούς που η συνδιαλλαγή με τις φαρμακευτικές εταιρείες και αυτές που κατασκευάζουν θεραπευτικά
όργανα και μέσα αποκατάστασης της υγείας, έχουν
φέρει το ΕΣΥ στα πρόθυρα οριστικής διάλυσής του;
Υπάρχουν οι νέοι και οι ειδικευόμενοι γιατροί που
παίρνουν ψίχουλα, δεν έχουν καμία δυνατότητα
πρόσβασης στο κλειστό κύκλωμα και παίρνουν των
ομματιών τους για το εξωτερικό.
Για ποια ηγεσία παροχής ασφάλειας στον πολίτη μιλάς; Γι’ αυτούς που από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους υπηρέτησαν και υπηρετούν την
εκάστοτε εξουσία, στην πιο ανάλγητη μορφή της
και έχουν μεταβληθεί από φρουροί σε δυνάστες
των πολιτών;
Μόνο που ξέχασες να συμπεριλάβεις και το άλλο βάθρο της δημοκρατίας. Τους αργυρώνητους
“μεγαλοδημοσιογράφους” και τους εκδότες-μεγαλοεργολάβους του δημοσίου, τους διαμορφωτές
της κοινής γνώμης, σύμφωνα πάντα με τα συμφέροντά τους. Μεταξύ των άλλων τελευταία αγωνίστηκαν π.χ. με πείσμα και έμεινε το δικό τους ταμείο υγείας έξω από το ΤΑΥΤΕΚΩ της Πετραλιά.
Τώρα πάλι πολεμούν την ένταξη του ταμείου τους
στο ΕΟΠΥΥ, γιατί είναι “ευγενές” ταμείο και δεν
έχουν καμία δουλειά με το Πόπολο. Έχουν δεν το
θράσος να κατακεραυνώνουν κάθε βελτίωση που
έχει με αγώνες πετύχει οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζόμενων. Καλά φίλε Λουκά είναι δυνατό
να πιστεύεις πως με αυτόν τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας (όπως τον αποκαλείς) θα πάει
μπροστά αυτό το διαλυμένο κράτος και το σμπαραλιασμένο σύστημα εξουσίας κάθε μορφής;
Έχει απόλυτο δίκιο ο εξαίρετος συγγραφέαςφιλόσοφος Στέλιος Ράμφος όταν λέει: “Δεν υπάρχει καν σύστημα να κυβερνήσεις αυτή τη χώρα.
Πρέπει να ξεθεμελιωθεί και να χτιστεί από την αρχή”.
Βρωμάει Λουκά μου από παντού κάθε μορφή
εξουσίας, καθώς και κάθε προνομιούχα – ελίτικη
τάξη, σ’ αυτόν τον τόπο.
Γι’ αυτό σου λέω άσε να μας σώσει η πρώτη
παρτίδα των σωτήρων μας. Μη μας προσθέτεις λοιπόν και άλλους σωτήρες. Γιατί με τόσους πολλούς
κάπου μπερδευόμαστε και στις κρύες χειμωνιάτικες νύχτες που μας έρχονται, μπορεί να μπερδευτεί το όνειρο που τόσο καιρό τώρα μας συντροφεύει
και να μας γίνει και αυτό εφιάλτης, όπως εφιάλτης
είναι πλέον η καθημερινή μας ζωή.
Σημείωση:
Το άρθρο αυτό δόθηκε στην εφημερίδα πριν
από την ψήφιση των νέων δυσβάσταχτων για εργαζόμενους και συνταξιούχους μέτρων στην βουλή.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
προέδρου του Μουσείου

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου επισκέφτηκε το Μουσείο
ο Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012,
ο Γιάννης Παπαδημητρίου συνοδευόμενος από τα παιδιά του
Δημήτρη και Κατερίνα, επισκέφτηκαν
τους χώρους του Μουσείου, μαζί τους
ήταν και οι συνάδελφοι Λουκάς Παπαδημητρίου, Σταύρος Πανούτσος και
Κώστας Μαρκόπουλος.
Τους υποδέχτηκαν και τους ξενάγησαν στους παλαιούς και νέους χώρους του Μουσείου οι Μανώλης Φωτόπουλος, Ευθύμης Ρουσιάς και Δημήτρης Γεωργίου.
Μετά την ξενάγηση τους επισκέφτηκαν και τα γραφεία του Σωματείου.
Τι έγραψαν στο βιβλίο επισκεπτών
του Μουσείου ο Γιάννης Παπαδημητρίου και τα παιδιά του Δημήτρης και
Κατερίνα.

T

Από την ξενάγηση του Γιάννη Παπαδημητρίου στους χώρους του Μουσείου.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ...
Κύριε Πρόεδρε Μ. Φωτόπουλε
Ευχαριστούμε ολόψυχα για την τιμή και το σπουδαίο έργο σας. Σας αξίζει η εκτίμηση και ο σεβασμός όλου του
κλάδου σας.
Με θερμές ευχές για τα εγκαίνια
Κατερίνα Παπαδημητρίου – Δημήτρης Παπαδημητρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου καλεί
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους Εταίρους του
Μουσείου.
Η Συνέλευση θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2012,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 το πρωΐ στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Μουσείου με θέμα ημερήσιας
διάταξης:
1ον: Συζήτηση και απόφαση για την ημερομηνία των εγκαινίων.
2ον: Εκλογή Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία
σε συνεργασία με την Διοίκηση του Μουσείου
και της Εταιρίας, θα οργανώσουν την εκδήλωση
των εγκαινίων.
Πειραιάς 26 Νοεμβρίου 2012
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος

Ποιοι είναι οι Εταίροι
Φωτόπουλος Μανώλης, Γεωργίου Δημήτρης,
Ρουσιάς Ευθύμης, Ζωάκος Βασίλης, Αναγνωστόπουλος Γιώργος, Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή,
Χειμώνας Γιάννης, Χαϊντιντόγλου Ανδρέας, Μπονάρος Ηλίας, Τσίτσικας Παναγιώτης, Στρατικόπουλος Κώστας, Σκάντζαρη Χρυσάνθη, Χαμακιώτης
Θεόδωρος, Λούπος Βασίλης, Γαζής Κώστας, Ξιαρχογιαννόπουλος Ηλίας, Χατζιδάκης Γιάννης, Πετρόπουλος Ναπολέων, Θεόπουλος Παναγιώτης,
Στρίγκος Μιχάλης, Βούλγαρης Γιώργος, Τσαπατσάρης Γιώργος, Πανούτσος Σταύρος, Βενέρης Ευστράτιος, Βαρβαρέσος Πολυχρόνης, Παπαδημητρίου Δημήτρης, Αντωνακόπουλος Βασίλης, Παπαδημητρίου Γιάννης, Ψαρόγιαννης Πέτρος, Κουτσονικόλας Νίκος, Μητροκώτσας Νίκος, Σταθάτου
Σοφία, Γερεντέ Αικατερίνη, Μπούνταλης Σωκράτης, Συμεωνίδης Γιώργος, Κωνσταντινίδης Γιώργος, Παπαδημητρίου Λουκάς, Βασιλείου Κώστας,
Λασκαρίδης Μενέλαος, Κολλινιάτης Παναγιώτης,
Σούτα Παναγιώτα, Μιχαιρίνα Άννα, Κρόκος Απόστολος, Καμπέσης Γιώργος, Μανωλάκης Αντώνης,
Χαραλαμπόπουλος Κίμωνας, Φλώρος Μιλτιάδης,
Σταυρόπουλος Γιάννης, Φραγκιάς Αυγουστής, Γεωργίου Βασίλης, Αθανασόπουλος Νίκος του Γεωρ., Αναστασόπουλος Δημήτρης, Ρίζος Θανάσης,
Ζαχαρής Γιάννης, Θεοδωρόπουλος Βαγγέλης,
Ντρής Λάμπρος, Μαντάς Μιχάλης, Σκουλαριώτης
Νίκος, Καπελέρης Νίκος, Πασσιαλής Αγγελάκης,
Χατζηδούρος Αλέξανδρος, Δημέλης Παναγιώτης,
Κεραμίδας Θανάσης, Αρβανίτης Γιώργος, Σταματίου Παύλος, Χειμώνας Βαγγέλης, Βαλιάνος Πέτρος,
Κουνταρδάς Χρυσανθάκης, Ποφάντης Στέφανος,
Βαρλάμος Κώστας, Σούφης Γιώργος, Βλασερός
Στέφανος, Σταθάτος Κώστας, Μαμάη Αναστασία,
Αποστολόπουλος Σωτήρης, Χαλκιαδάκης Μανώλης, Ντρίτσου Μαρία, Τσοχαντάρη Ειρήνη, Δημητρακουλάκου Πετρούλα, Γιαννοπούλου Αθηνά,
Αποσκίτη Ευαγγελία, Καπελιάρη Ευγενία.

Αξίζουν συγχαρητήρια
στον εμπνευστή και
δημιουργό αυτού του
ιστορικού Μουσείου
Μανώλη Φωτόπουλο. Ως
γνωστόν η ιστορία
ψάχνει στο παρελθόν
για την αλήθεια,
προβάλλει γεγονότα και
καταστάσεις και φωτίζει
το παρόν και τον δρόμο
του μέλλοντος. Αυτή
είναι η η αποστολή
αυτού του ιστορικού
Μουσείου.
Πειραιάς, 10/11/2012
Γιάννης Παπαδημητρίου

1995-2012

17 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε το Μουσείο μας

Μια μικρή αναφορά σε ένα μεγάλο έργο
ταν το 1995 μέσα στα
πλαίσια ανακαίνισης των
γραφείων του Σωματείου,
μεταξύ όλων των άλλων, και
ύστερα από πρόταση του Γιάννη
Παπαδημητρίου, φτιάξαμε την
πρώτη βιβλιοθήκη. Τότε μου
ήρθε η ιδέα μέσα στις βιτρίνες
της βιβλιοθήκης εκτός από βιβλία, να βάλουμε και κάποια μικρά αντικείμενα – εργαλεία τα
οποία είχαν σχέση με τη δουλειά μας.
Τη σκέψη μου αυτή όταν την
είπα βρήκε σύμφωνα όλα σχεδόν τα μέλη του Δ.Σ. εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και έτσι
ξεκίνησε η συγκέντρωση των
διαφόρων εκθεμάτων.

Ό

Τα πρώτα εκθέματα ήταν:
Ένα φαναράκι από τους ξύλινους συρμούς που μας έδωσε
ο Γιάννης Δεκούλος, ένα υπηρεσιακό καπέλο που το έφερε ο
Θανάσης Πανάγου, και ένα τρίκλειδο και μια υπηρεσιακή ταυτότητα από τον Σπύρο Χαρμαντά.
Αυτά ήταν η αρχή, στη συνέχεια δεν προλαβαίναμε να συγκεντρώνουμε εκθέματα, γιατί
εκτός από αυτά που μας έφερναν διάφοροι συνάδελφοι εγώ
προσωπικά γύριζα στους διάφορους χώρους δουλειάς, στις
αποθήκες στις μάντρες, στα βαρέλια που έριχναν όλα τα άχρηστα υλικά, και όπου αλλού έβρισκα πεταγμένα αντικείμενα από
τα Τραμ, τα Τραίνα, τα Πράσινα
Λεωφορεία, από τον Αποκλεισμό, τα Σταθμαρχεία, την
Γραμμή, τα Γραφεία και γενικά
σε όλους τους χώρους της Εταιρίας. Τα μάζευα, τα πήγαινα στα
γραφεία του Σωματείου και
στους διαδρόμους, τα καθάριζα,
τα συντηρούσα, τα έβαφα και
στη συνέχεια τα φύλαγα σε

κλειστούς και ασφαλείς χώρους.
Τα λίγα στην αρχή εκθέματα
στη συνέχεια και όσο περνούσε
ο καιρός γινόντουσαν όλο και
περισσότερα, με αποτέλεσμα να
αρχίσουμε να αναζητάμε και
άλλους χώρους για να τα διαφυλάξουμε, γιατί οι βιτρίνες της
βιβλιοθήκης είχαν γεμίσει, το
ίδιο και όλοι οι αποθηκευτικοί
χώροι στο Σωματείο.
Η λύση βρέθηκε όταν αγοράσαμε δυο ενοποιημένα γραφεία που βρισκόντουσαν στον
ίδιο όροφο με τα υπόλοιπα γραφεία του Σωματείου, αφού τα
διαμορφώσαμε κατάλληλα, εκεί
στήσαμε το Μικρό Μουσείο το
οποίο και εγκαινιάσαμε στις 14
Φεβρουαρίου 2001.
Ο αγώνας μας όμως στο να
βρούμε ένα χώρο μεγαλύτερο
στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας
δεν σταμάτησε και όταν είδαμε
ότι άδειασε ο χώρος του Ταχυδρομείου στον σταθμό του Πειραιά αμέσως τον ζητήσαμε και
ύστερα από πάρα πολλές προσπάθειες μας το παραχώρησαν,
για να φτιαχτεί ένα πιο σύγχρονο Μουσείο που εγκαινιά-

σαμε με κάθε μεγαλοπρέπεια
στις 25 Νοεμβρίου 2005.
Το Μουσείο στον Πειραιά
μπορεί να εγκαινιάστηκε στις
25 Νοεμβρίου 2005, εγώ όμως
από τις 26 Νοεμβρίου είχα βάλει ως στόχο την ακόμα μεγαλύτερη επέκτασή του, γιατί τα
εκθέματα που είχαν συγκεντρωθεί ήταν πάρα πολλά και
μεγάλης ιστορικής αξίας.
Οι αγώνες και η επιμονή
μου και αυτή τη φορά δικαιώθηκαν και έτσι σε λίγο καιρό θα
εγκαινιάσουμε τους νέους χώρους του Μουσείου μας, θέλω
να πιστεύω ότι όλοι οι συνταξιούχοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, θα πρέπει
να αισθάνονται υπερήφανοι για
όλα αυτά που όλοι μαζί πετύχαμε και δεν είναι λίγα.
Τώρα εάν με ρωτήσετε να
σας πως εάν και με τους νέους
χώρους που μαζί με τους αποθηκευτικούς φτάνουν τα 1000
τετραγωνικά ολοκληρώθηκε η
προσπάθεια, η απάντηση που
θα πάρετε είναι ΟΧΙ γιατί υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά εκθέματα που και αυτά θα πρέπει να
εκτεθούν στο άμεσο μέλλον.

Μόνο που δεν γνωρίζω εάν
αυτός που θα συνεχίσει την
προσπάθεια θα είμαι εγώ ή κάποιοι άλλοι.
Στον επόμενο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» θα σας εξηγήσω το γιατί
κάνω αυτή την αναφορά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Όσοι συνάδελφοι είχαν εργαστεί στο Εργοστάσιο, στη Συντήρηση, στον Αποκλεισμό,
στην Γραμμή και στα συνεργεία των Πράσινων Λεωφορείων έχουν κρατήσει τις
φόρμες εργασίας με τους λογότυπους ΕΗΣ ή ΗΣΑΠ, τους
παρακαλούμε να τις φέρουν
στο Μουσείο, γιατί μας είναι
απαραίτητες στην προσπάθεια
που κάνουμε για να αναδείξουμε και να προβάλλουμε το
εργατοτεχνικό προσωπικό της
Εταιρίας.
Το Δ.Σ. του Μουσείου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Μουσείο
ΠOΤΕ ΘΑ ΓIΝΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΑIΝΙΑ
Οι κ.κ. Αντιόπη Πανταζή και Λεωνίδας
Μπαχάς ολοκλήρωσαν όλες τις εργασίες
που τους είχαν ανατεθεί τόσο στους παλαιούς, όσο και στους νέους χώρους του Μουσείου.
Η πρόσβαση στους εκθεσιακούς χώρους

προς τον Ημιώροφο, 1ο και 2ο όροφο γίνεται με ανελκυστήρα και με σκάλες.
Τα εγκαίνια των νέων εκθεσιακών χώρων
θα γίνουν το νέο έτος και ύστερα από συνεννόηση του Δ.Σ. του Μουσείου με την Διοίκηση της Εταιρία.

Ανεξάρτητα από τα εγκαίνια από την 1η Δεκεμβρίου 2012 θα λειτουργούν όλοι
οι χώροι του Μουσείου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι
τις 2:00 το μεσημέρι.

