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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Τι περιμένουμε
να μας φέρει
ο νέος χρόνος
εποχή την οποία διανύουμε
σήμερα είναι πολύ δύσκολη δι’
έναν έκαστο από εμάς. Τα
προβλήματα που είναι
συσσωρευμένα τα τελευταία χρόνια
στην πατρίδα μας και τα οποία
προβλήματα καλούμεθα να
αντιμετωπίσουμε είναι πολλά και
ποικίλα και καλούμεθα ως άτομα,
ως οικογένεια, ως κοινωνία, ως
λαός, ως έθνος να τα
αντιμετωπίσουμε.
στω κι αν είμαστε
απογοητευμένοι από τον
πολιτικό κόσμο, ο οποίος επί πολλά
έτη κυβερνά αυτή τη χώρα με
πολλά λάθη. Όμως άλλη σωτήριος
επί του παρόντος λύση, δεν
υπάρχει.
ια να αντιμετωπίσουμε την
τραγική οικονομική, πολιτική,
πνευματική, ηθική και εθνική
κρίση απαιτείται συμφωνία από
όλους, ομοφωνία λαού και
πολιτικού κόσμου, ψυχική ενότητα,
κοινωνική και εθνική συνοχή.
Χωρίς όλα αυτά θα
ανεμοδερνώμεθα στο πέλαγος με
τσακισμένο το σκάφος της εθνικής
μας πορείας και με τον κίνδυνο να
καταποντιστούμε ανά πάσα στιγμή.
ο πόρισμα είναι ένα, για να
φθάσουμε στο λιμάνι της
σωτηρίας σώοι και αβλαβείς,
πρέπει όλοι ομού να ομονοήσουμε,
να αγωνιστούμε και να
αποκτήσουμε ελπίδα και
αισιοδοξία, να αποκτήσουμε
θάρρος, τόλμη και
αποφασιστικότητα ότι θα φθάσουμε
στον τελικό προορισμό με
ακλόνητη πίστη και ελπίδα.
ε αυτή την ελπίδα, με αυτήν
την αισιοδοξία και με αυτή την
προοπτική ας γιορτάσουμε όλοι
μαζί χαρούμενοι τον ερχομό του
νέου έτους με την ευχή να μας
οδηγήσει προς ένα καλύτερο
κόσμο, προς έναν κόσμο ειρηνικής
συνύπαρξης των λαών και
υπέρβασης των μεγάλων
κοινωνικών οικονομικών και
πολιτικών προβλημάτων τα οποία
εν αγωνίας αντιμετωπίζει σήμερα η
χώρα μας.
Η Διοίκηση

EΡΓΑΖΟΜΕΝΕ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ,
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
Α Π Ε Ρ Γ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Α Π Ε Ρ ΓΟ Υ Σ Δ Ε Ν Γ Ι Ν Ε ΤΑ Ι
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
ας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016
θα γίνει στο ξενοδοχείο «ΤΙΑΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52
στην Αθήνα στις 13:00 το μεσημέρι, η Πρωτοχρονιάτικη
γιορτή – συνεστίαση του Σωματείου μας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον ερχομό του νέου έτους. Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε όλες και σε όλους εσάς που στηρίζετε το
Σωματείο μας, ειδικά σήμερα που οι Συνταξιούχοι της πατρίδας μας πλήττονται από τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα που
μας έχουν επιβάλλει.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι για την συνεστίασή μας έχουν εκδοθεί 600 προσκλήσεις, όση βέβαια είναι και η χωρητικότητα
του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», και θα είναι αποκλειστικά και
μόνο για τα μέλη του Σωματείου μας. Οι προσκλήσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας στους συναδέλφους μας που
θα έρχονται στα γραφεία του Σωματείου στον Πειραιά μέχρι
να εξαντληθούν όλες.
Σας ενημερώνουμε δε ότι οι προσκλήσεις θα δίνονται προσωπικά στον κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα και όχι με
παραγγελία μέσω αντιπροσώπου.
Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην εκδήλωση του Σωματείου μας στις 24 Ιανουαρίου 2016, θα πρέπει να περάσει
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προσωπικά από το Σωματείο μας για να πάρει την πρόσκλησή
του. Η διάθεση των προσκλήσεων θα αρχίσει να γίνεται από
τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 στα γραφεία του Σωματείου
μας που βρίσκονται, για όσους δεν το γνωρίζουν στο Μέγαρο
του ΗΣΑΠ Πειραιά στον 1ο όροφο (γραφεία 19-20-21) από τις
8:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι, όλες τις εργάσιμες
μέρες μέχρι να εξαντληθούν όλες οι προσκλήσεις.
Για να μην δημιουργηθούν προστριβές και παρεξηγήσεις
μεταξύ μας, σας κάνουμε γνωστό ότι χωρίς πρόσκληση δεν θα
μπορέσει κανένας και καμία να εισέλθει στους χώρους της
εκδήλωσης, για τον λόγο αυτό φροντίστε έγκαιρα να προμηθευτείτε την απαραίτητη πρόσκληση.
Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι από την ίδια μέρα θα χορηγούνται σε όλους τους συναδέλφους και σε όλες τις συναδέλφισσες, το ημερολόγιο του Σωματείου μας καθώς και το
πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2016.
Σας κάνουμε δε γνωστό ότι οι ταυτότητες μέλους του Σωματείου που έχετε στα χέρια σας λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου
2015, για να μην αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στις μετακινήσεις σας φροντίστε να εφοδιαστείτε τις νέες ταυτότητες
από το Σωματείο έγκαιρα. Ήδη το Σωματείο έχει τυπώσει τις
νέες ταυτότητες και η διάθεσή τους θα αρχίσει να γίνεται από
τις 4 Ιανουαρίου 2016.
Η Διοίκηση

Ευχές για τα Χριστούγεννα
και το νέο έτος
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου μας
Εύχονται σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους Καλά Χριστούγεννα και η καινούργια χρονιά να σκορπίσει το χαμόγελο
στα χείλη όλων των ανθρώπων, να ζεστάνει τις καρδιές τους και να χαρίσει σε όλους τη ζωή που μας αξίζει. Να πρυτανεύσει η λογική, να
σταματήσουν οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι, υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη
των λαών και να έχουμε κοντά μας αυτούς που αγαπάμε.
Οι Διοικήσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τα 20 χρόνια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ»
Βρ άβ ε υ σ η α ρι σ τ ού χ ω ν μα θ ητ ώ ν - φοι τητ ών
περισσότερα στη σελίδα 4

Η ΑΝΩΤΑΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
εύχεται σε όλους

ΥΓΕΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΗ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ 2016
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα
μας μέχρι σήμερα 11 συνάδελφοι
και συναδέλφισσες έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
Χήρα Μιχάλη ετών 87
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ:
Σταθμάρχης Α’ ετών 90

Δωρεές για το Σωματείο
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Προϊστάμενος Τηλεφωνιτής
ετών 82
ΑΞΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 62
ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 76
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ:
Χήρα Δημητρίου
ΜΠΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Τμηματάρχης Α’ ετών 59
ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ:
Χήρα Παναγιώτη ετών 82
ΤΕΝΤΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
Θυγατέρα Δημητρίου ετών 95
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Εργοδηγός Αποκλεισμού
ετών 89
ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ :
Ηλεκτροδηγός ετών 73
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε
τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Ακουμιανάκης Νίκος
Δήμτσας Αχιλλέας
Ρόδης Ευστάθιος
Σπηλιωτοπούλου
Παρασκευή
Τσιρίτας Νικόλαος
Μέγκουλας Δημήτριος
Ιντέρνου Αγγελική
Φελέκη Ουρανία
Κανελλόπουλος
Μιχάλης

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

• Σκούρας Δημήτριος
• Καλογεροπούλου
Σωτηρία
• Κωνσταντούλιας
Αλέξανδρος
• Σταυρόπουλος Γιάννης
• Χριστοφυλάκης
Γεώργιος
• Γαρουφαλλίδης
Κώστας

Αντί Στεφάνου
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
50 Ευρώ

Δωρεές για την Εφημερίδα
•
•
•
•

Πουλιόπουλος Χρήστος
Πισλή Ειρήνη
Κόκκινου Βαρβάρα
Γλούμης Άγγελος

20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
50 Ευρώ

• Κεραμύδας Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Τσιώλης Κωνσταντίνος 30 Ευρώ
• Παπαδιά Γαρυφαλλιά 10 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο
και την Εφημερίδα
• Τσαπλαντώκας Ιωάννης 20 Ευρώ
• Φρίμας Λεωνίδας
40 Ευρώ
• Καζάκος Επαμεινώνδας 40 Ευρώ

• Παπαδόπουλος Νίκος
• Πανταλός Μιχάλης

20 Ευρώ
20 Ευρώ

Δωρεές εις Μνήμην
Η συνάδελφος Σωτηρία (Ρούλα) Καλογεροπούλου κατέθεσε στη μνήμη της συναδέλφου μας Αθανασίας Αρτουμά, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Γιάννης Σταυρόπουλος κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του
Νίκης, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Κώστας Γαρουφαλλίδης κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του
Αναστασίας, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω ποσά σε διάφορα
Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων
μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη της Παρασκευής Μητσάκου και ύστερα
από επιθυμία της θυγατέρας της Παρασκευής Μητσάκου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των
μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη του Γεωργίου Τσάκαλου και ύστερα από
επιθυμία της συζύγου του Ελένης Παπασημακοπούλου-Τσάκαλου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες
των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη του Χαράλαμπου Αξιώτη, και ύστερα από
επιθυμία της συζύγου του Βαρβάρας Αξιώτη , το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στα «Παιδικά Χωριά SOS».
• Στη μνήμη του Γεωργίου Μπίτα και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Γεωργίας ΚανελλοπούλουΜπίτα, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη της Ελένης Κωστάκου και ύστερα από
επιθυμία της θυγατέρας της Ελισάβετ Κωστάκου, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην
«Κιβωτό του Κόσμου».
• Στη μνήμη του Μανώλη Μπουλουκάκη και ύστερα
από επιθυμία του υιού του Σταύρου Μπουλουκάκη, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
«Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Γεωργίου Συμεωνίδη και ύστερα από
επιθυμία του υιού του Συμεών Σιμεωνίδη, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Κώστα Θεοχάρη και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Διονυσίας Θεοχάρη, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.

ΠΕΝΘΗ
ΜΠΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τμηματάρχης Α΄1956-2015
Στην ηλικία των 59 ετών
χτυπημένος από την επάρατο νόσο εγκατέλειψε
τον μάταιο τούτο κόσμο ο
συνάδελφος Γιώργος στην
τελευταία του κατοικία τον
συνόδευσαν η οικογένειά
του και πολλοί συνάδελφοί του. Όλοι εμείς οι συνάδελφοί του εκτιμώντας την συνεργασία που
είχαμε όλα τα χρόνια που εργαζόμαστε μαζί
τον αποχαιρετούμε και ευχόμαστε στους δι-
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E-mail: anagrafigavalas@gmail.com

κούς του, ο Πανάγαθος Θεός να τους δώσει
κουράγιο, υπομονή και παρηγοριά.

ΑΞΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Προϋστάμενος αμαξοστοιχίας
1953-2015
16 Οκτωβρίου 2015 έφυγε
πολύ νωρίς από την ζωή
αφήνοντας την οικογένειά
του ορφανή και μέσα σε
αβάστακτο πόνο, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος
Μπάμπης Αξιώτης. Ο
Μπάμπης τον τελευταίο
χρόνο αντιμετώπιζε πολλά
προβλήματα υγείας τα οποία δεν μπόρεσε να
τα ξεπεράσει, κουράστηκε και για να μην κουράζει και άλλο τους δικούς του ανθρώπους,
πήρε τον δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Του
ευχόμαστε καλό ταξίδι και του υποσχόμαστε
ότι θα τον θυμόμαστε με αγάπη γιατί το άξιζε.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΣYΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εργοδηγός Αποκλεισμού
1926-2015
Από τις 2 Νοεμβρίου αναπαύεται στο 3ο Κοιμητήριο, ο φίλος, ο συνάδελφος και ο δάσκαλος
Γιώργος Σημεωνίδης. Ο
Γιώργος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος γι’ αυτό
και μέχρι την ημέρα που
έφυγε από κοντά μας απολάμβανε την αγάπη και τον σεβασμό όλων
μας. Ο λαός λέει ότι όσο είναι εύκολο να γίνει
κάποιος άνδρας, τόσο δύσκολο είναι να γίνει
άνθρωπος. Εσύ Γιώργο ήσουν μεγάλος άνθρωπος. Αγαπητέ Γιώργο, ανεξίτηλη θα μείνει
στο μυαλό και στην καρδιά μας η μορφή σου
για να μας οδηγεί σε ανθρώπινα ιδανικά, μακριά από μικρότητες και μισαλλοδοξίες, καθώς στην μακροχρόνια ζωή σου ξεχώρισες
με τα προνόμια που διέθετες και με την υποδειγματική αξιοπρέπεια, ήσουν αγαπητός από
όλους μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αττικής γης που σε σκεπάζει. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ συνάδελφε, συνεργάτη και φίλε
Γιώργο.

ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ηλεκτροδηγος
1962-2015
Την 1η Νοεμβρίου 2015
έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Θανάσης Γεροστάθης. Ο θάνατος του ήταν
ξαφνικός και συνέβη στην
Μακεδονία όπου βρισκότανε. Ο Θανάσης εργάστηκε
στον ΗΣΑΠ ως ηλεκτροδηγός για πολλά χρόνια.
Θερμά συλλυπητήρια από το Σωματείο στην οικογένειά του και ευχή όλων μας είναι να είναι
ελαφρύ το χώμα της Τιθορέας που τον δέχτηκε.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1916-2015
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015,
πλήρης ημερών, αναχώρησε για το μεγάλο ταξίδι, ο
αγαπητός σε όλους Άγγελος Νικολάου. Ο Άγγελος
ήταν πάντα με το χαμόγελο
στα χείλι και το πρόσωπό
του πάντα ακτινοβολούσε
από αγάπη και καλοσύνη.
Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο και πήγε
εκεί ψηλά στην αιωνιότητα, αλλά το γελαστό του
πρόσωπο είναι αδύνατο να το ξεχάσουν όσοι
τον γνώρισαν. Του ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδος, διαβαίνοντας την Αχερουσία Λίμνη και
στους δικούς κουράγιο και δύναμη, να έχουν την
ευχή του και να τον θυμούνται με αγάπη όπως
αυτός προσέφερε στην επίγεια ζωή του.

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Σταθμάρχης Α’
1925-2015
Στην ηλικία των 90 ετών έφυγε από την ζωή στις
4 Οκτωβρίου 2015 ο Νώντας Καρκαβίτσας. Ο
Νώντας σταδιοδρόμησε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και
συνταξιοδοτήθηκε με τον
ανώτερο βαθμό του κλάδου αυτού, του Σταθμάρχη
Α’ Σιδηροδρόμου. Για την
ζωή και το έργο του, όσοι
τον γνώρισαν και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του,
αποκόμισαν άριστες εντυπώσεις. Ήταν από εκείνους

τους ακέραιους χαρακτήρες που αγαπούσε τον
άνθρωπο και το έδειχνε με την όλη συμπεριφορά του. Ο Νώντας ξεχώριζε. Απολάμβανε την
αγάπη και τον σεβασμό όλων μας γιατί το άξιζε.
Αγαπητέ Νώντα, ανεξίτηλη θ μείνει στο μυαλό
και στην καρδιά μας η μορφή σου για να μας
οδηγεί στον σωστό δρόμο. Ξεχώρισες γιατι παρέμεινες Άνθρωπος και θα είσαι για πάντα στην
καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και
συνάδελφε Νώντα. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ
το χώμα της αττικής γης που σε σκέπασε.

ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1939-2015
Σε ηλικία 76 ετών, στις 6 Οκτωβρίου 2015, έφυγε
από την ζωή ο συνάδελφος
Βαγγέλης Σασσάνης. Ο
Βαγγέλης εργάστηκε ως
οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία και μετά την συνταξιοδότησή του, του 1991,
απεσύρθη, στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, το Μονόδριον
της Ευβοίας, όπου έζησε
μέχρι τέλους της ζωής του. Ευχόμαστε να είναι
ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας του που
τον σκέπασε και στους δικούς του να έχουν υγεία
και να είναι πάντα η μνήμη του στη θύμησή τους.

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Προϊστάμενος Τηλεφωνητής
1933-2015
82 ετών ο συνάδελφος Κώστας πήρε την απόφαση για
το μεγάλο ταξίδι. Έτσι στις 6
Ιουλίου έφυγε από κοντά
μας. Ο Κώστας ήταν ένας
τίμιος, εργατικός και καλοσυνάτος συνάδελφος. Εργάστηκε για πολλά χρόνια
ως τηλεφωνητής στην Γενική Διεύθυνση προσπαθώντας πάντα να μας εξυπηρετήσει όλους. Μετά
την συνταξιοδότησή του εγκαταστάθηκε μόνιμα
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Καρλόβασι της
Σάμου. Όμως τα χρόνια προβλήματα υγείας που
αντιμετώπιζε δεν τον άφησαν να χαρεί την σύνταξή του και να τον χαρούν και οι δικοί του. Το
Σωματείο μας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους συγγενείς του και εύχεται να είναι
ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας του που
τον σκεπάζει.
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Π αιδική M έριμνα EHΣ-HΣAΠ
Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός
Περιοδοσ Β’

Mεροσ 63 A
ο

Επαναφορά
Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες και συναδέλφους που μου κάνουν την τιμή και διαβάζουν αυτά τα
κείμενα. Όπως και από τον φιλόξενο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» που χρόνια τώρα
τα φιλοξενεί, για την πρόσκαιρη
απουσία μου, που οφείλεται σε φορτωμένο πρόγραμμα εργασιών, ταξίδι στο εξωτερικό και διαφόρων άλλων γεγονότων.
Άλλωστε το Χαρούμενο Χωριό
στη Βαρυμπόμπη και η Πολιτιστική
μας Λέσχη που φιλοξενείται στο Θέατρο της Ημέρας (Γεννηματά 20,
στάση μετρό Πανόρμου), λειτούργησαν κανονικά και είναι πλέον ένα
σπουδαίο γεγονός εάν λάβει κανείς
και τα προβλήματα που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε.
Έστω και ως ιδέα (πόσο μάλλον
βιωμένη εμπειρία) οι Παιδικές Εξοχές, η Πολιτιστική Λέσχη και ο Παιδικός Σταθμός καθόρισαν σε πολλούς ένα τρόπο ζωής που αντέχει
στο πέρασμα του χρόνου. Κι αν
υπήρχαν στον τόπο μας θεσμοί, τρόποι εκτίμησης τέτοιων προσπαθειών
ως προς την κοινωνική και πολιτιστική τους προσφορά, θα έπρεπε
αυτό που δημιούργησαν οι εργαζόμενοι στους ΕΗΣ - ΗΣΑΠ να τυγχάνει στις μέρες μας όχι τιμών και
ωραίων λόγων, αλλά διευκολύνσεων για μια ευρύτερη σταθερή και
απρόσκοπτη λειτουργία. Τα λέω αυτά με την λογική 63 χρόνων και καταθέσεων που έχουν κάνει οι χώροι
αυτοί σε πνευματικό επίπεδο, παιδευτικό και πολιτιστικό έργο, όχι
απλώς ως μία μονάδα παροχής καλοκαιρινής διασκέδασης. Δεν είναι
μόνο με «αγάπη για το καλοκαίρι».

Στην πλατεία του San Marco
Γράφω το σημείωμα αυτό καθισμένος σε ένα καφέ στην πλατεία
του San Marco στη Βενετία. Βρίσκομαι εδώ μαζί με δύο ομάδες απόφοιτων της Σχολής – Εργαστηρίου
Παιδαγωγικής Θεάτρου – Θεατρικού
Παιχνιδιού που ήρθαν να συμμετάσχουν σε μια έρευνα που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια στην Μπιενάλε
της Βενετίας. Πρόκειται για μία κάτοψη της παγκόσμιας τέχνης. Φέτος
συμμετέχουν 158 χώρες. Το θέμα
της έρευνας είναι το Παιδί και η Παιδικότητα στη Σύγχρονη Τέχνη. Το

που θα καταλήξει η ζωή του καθενός μας εξαρτάται από τον τρόπο που τη ζήσαμε.
Όπως ένας διάλογος εξαρτάται από αυτούς που τον διεξάγουν.
γενικό θέμα της έκθεσης σε ελεύθερη απόδοση είναι φέτος το ‘’Κεφάλαιο’’ του Μαρξ. Ονειρεύτηκε ένα
μέλλον των κοινωνιών όλης της ανθρωπότητας τώρα, μετά από αυτό το
Μέλλον πιο είναι το Μέλλον;
Οι νέοι που συμμετέχουν και συνεργάζονται μαζί μου είναι από την
Κρήτη και την Αθήνα.
Παρακολουθώ ταυτόχρονα μια
σειρά μαθημάτων που δίνονται με
θεατρικό τρόπο. Θέμα τους το ‘’Ορατόριο Καπιτάλ’’. Ορατόριο του καπιταλισμού. Σκέφτομαι και το δικό μας
«κάπιταλ κοντρόλ» που επικρατεί
αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
Το «Χαρούμενο Χωριό», πως θα
ήθελα να είχα κοντά μου τα μεγάλα
παιδιά εδώ στη Βενετία να παρακολουθούσαμε κάποιες από τις δράσεις, τις εγκαταστάσεις και τα δρώμενα που γίνονται στα πλαίσια της
56ης Μπιενάλε Τέχνης. Κάτι από όλα
αυτά έχουν συμβεί παλαιότερα, σε
άλλη βέβαια κλίμακα και με διαφορετικές συνθήκες, στο Χαρούμενο
Χωριό μέσω του Θεατρικού Παιχνιδιού, τις κατασκευές του γενικότερου πνεύματος και των συνθηκών
που υπήρχαν. Μέσα τότε δεν είχαμε… είχαμε όμως ιδέες.
Είμαι εδώ αλλά η σκέψη μου είναι εκεί, όχι μόνο στους τόπους αλλά και στους ανθρώπους που δυστυχώς πριν λίγο καιρό πολλά πρόσωπα, ιδιαίτερα κάποια που έπαιξαν
σημαντικό ρόλο στο Χαρούμενο Χωριό. στην Πολιτιστική Λέσχη και
αποτέλεσαν – ιδιαίτερα για εμένα –
στηρίγματα, πηγές εμψύχωσης και
παραδείγματα ήθους και προσφοράς. Η σκέψη μου τώρα πάει σε αυτούς, Αισθάνομαι χρέος γι’ αυτούς.
Δε θέλω να τους μνημονεύσω, θέλω
έστω, έτσι, από εδώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Να θυμηθώ κάποιες
στιγμές από μια ολόκληρη ζωή.
Πρέπει να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Η μνήμη είναι η αιωνιότητα.
Η μνήμη και η αγάπη.

Ρέκβιεμ για εκείνους
που φεύγουν
Μπήκαν σε μια μαύρη γόνδολα.
Ξεχωριστή γόνδολα ο καθένας και ταξίδευσαν στον Αχέροντα ποταμό.
Φτάσανε στην Αχερουσία λίμνη…
εκεί που χάνεται κάθε λύπη, πόνος
και στεναγμός.

Για την Τασούλα Τσαμουρτζή –
Κουρετζή
Πάλι οι τρεις μας ύστερα από πολλά χρόνια. Εσύ Τασούλα μου, η Μαντώ και εγώ… σε έναν θάλαμο, στο
κοιμητήρι της Καλλιθέας 6 Ιουνίου
σήμερα… Ίδια ημερομηνία που έγινε
ο γάμος μας στον Αγ. Αθανάσιο στο
Πολύδροσο Χαλανδρίου. Πρέπει να
ετοιμαστείς Τασούλα, θα φύγουμε για
Μύκονο μαζί με τον Ξαρχάκο και την
Ντόρα. Το γαμήλιο ταξίδι μας αρχίζει
και όταν γυρίσουμε θα πάμε στην κατασκήνωση. Η Τζιρά θα μας περιμένει.
Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο ήρεμη, γαλήνια. Η Μαντώ σε βλέπει, δεν
την ακούς πόσα σου λέει; Να, γέρνει
τώρα επάνω σου. Κάτι θέλει να σου
ψιθυρίσει. Πάντα σου άρεσε όταν είμαστε οι τρεις μας. Τασούλα κοιμάσαι… κάνεις ότι κοιμάσαι αλλά ξέρω
ότι με ακούς. Θυμάσαι τα πρώτα λόγια που σου είπα σε εκείνη τη εκδρομή της Λέσχης στους Δελφούς; Μόλις είχες πιάσει δουλειά στον Παιδικό
Σταθμό ως νηπιαγωγός. Ο παιδικός
σταθμός στο Ν. Φάληρο μόλις είχε
ανοίξει και εσύ ήσουν η πρώτη νηπιαγωγός που είχαμε προσλάβει. Καθόμουν πίσω στο πούλμαν, έσκυψα
στο πλάι και σου πρόσφερα ένα
αγριολούλουδο. «Πρώτη του Μάρτη…
ήρθε κιόλας η Άνοιξη» σου είπα, χαμογέλασες και πήρες το λουλούδι. Σε
έβλεπα να το κρατάς σε όλη την διάρκεια της εκδρομής. Σήμερα δεν βρήκα τέτοια λουλούδια να σου φέρω…
Συγχώρεσέ με για πολλά…
Ύστερα σου πρόσφερα τα λουλούδια του γάμου μας στον Αγ. Αθανάσιο
στο Πολύδροσο Χαλανδρίου. Εκεί
όπου πήγαινα μικρός παπαδάκι. Φορούσα μωβ ράσο. Το ταξίδι μας στη
Μύκονο μαζί με τον Ξαρχάκο και την
Ντόρα, ο Γαλάτης να σου φτιάχνει μια
μωβ μπλούζα με λευκές ρίγες…
έτρεχες ξυπόλυτη στα καλντερίμια. Ο
Βάκης έπαιζε πιάνο. Έπειτα γεννήθηκε ένα μωρό που είναι τώρα αυτή η
γυναίκα γερμένη επάνω στο φέρετρο,
στο νεκροκρέβατό σου, κάπου – κάπου σηκώνει το κεφάλι μου ρίχνει μια
ματιά… κλαίει βουβά… είναι η Μαντώ.
Οι ωραίες μέρες στο σπίτι της
οδού Σαρανταπήχου, έπειτα στο Χαλάνδρι. Η Σχολή Αηδονοπούλου στη
Φιλοθέη όπου έπιασες δουλειά όταν

έφυγες από τον Παιδικό Σταθμό του
Ν. Φαλήρου.
Πως χωράει αυτή η σχεδόν δίμετρη γυναίκα στο σκάφος που θα ταξιδέψει; Πως μας μικραίνει ο θάνατος…
Σε λίγο θα έρθουν να σε πάρουν
Τασούλα. Θα χαθείς από τα μάτια
μας… θα βυθιστείς στη γη. Ο άνθρωπος «χους ην και εις χουν απελεύσει».
Λευκό μαντήλι καλύπτει το πρόσωπό σου μετά τον τελευταίο ασπασμό. Μπαίνει το καπάκι που σφραγίζει το φέρετρο. Έτσι η Τασούλα χάνεται από κοντά μας… χάνεται για πάντα. Να ένα ‘’πάντα’’ που πραγματοποιείται… μόνο στη μνήμη μας θα
υπάρχει. Καθ’ όναρ και κατά συνείδηση. Τώρα η απουσία της κάνει πιο
έντονη την παρουσία της. Το κενό που
άφησε διευρύνεται για μένα. Απρόσμενα λαμβάνει απίθανες διαστάσεις
που γίνονται πολυσύνθετες σκέψεις.
Τασούλα σε ευχαριστώ για τις
ωραίες μέρες που περάσαμε μαζί.
Συγνώμη για ότι έπρεπε να κάνω για
σένα και δεν το έκανα. Άξιζες πολλά.
Έρχεται τώρα κοντά μου και μου
πιάνει το χέρι η Βένια, η εγγονή μου.
Έτσι γινόμαστε και πάλι τρεις. Η Μαντώ, η Βένια και εγω… που δεν είμαι
και τόσο σίγουρος… σίγουρος και
σταθερός είναι ο Στέλιος, ο πατέρας
σου Βένια. Έτσι πάλι θα είσαστε τρεις.

ΠΙΣΤΗ, ΑΓΑΠΗ και ΕΛΠΙΔΑ
να σας συντροφεύει.
i

i

(ΣΗΜ.) Η Τασούλα Τσαμουρτζή – Κουρετζή απεβίωσε στις 4/6/2015 και ετάφη στις
6/6/2015. Ήταν η πρώτη νηπιαγωγός που
εργάστηκε στον παιδικό σταθμό Ν. Φαλήρου. Για ένα διάστημα εργάστηκε και στο
Χαρούμενο Χωριό. Είναι η μητέρα της Μαντούς Κουρετζή – Βγάγκε, που εργάζεται
πάνω από 30 χρόνια στους ΗΣΑΠ. Η Τασούλα δίδαξε ως καθηγήτρια στην Δημόσια σχολή Νηπιαγωγών Εκάλης την μέθοδο Φρενέ και επί σειρά ετών ήταν βασική
Νηπιαγωγός στα εκπαιδευτήρια «ΜΙΝΑ
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ» στη Φιλοθέη.

ΠΑΥΣΗ δίχως τέλος
(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ
Επιτ. Διδάκτορας Παν/μιου Αθηνών
Παιδαγωγός, Σκηνοθέτης, Συγγραφέας
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Eπιστολή

20 χρόνια « ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΟΣ»

Προς όλους
τους συναδέλφους
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε
ότι στον Πειραιά, μετά την παραχώρηση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Παπαθανάση των γραφείων 10 και 11, διαμορφώσαμε ένα ζεστό
χώρο που σε λίγες μέρες θα είναι στη διάθεση του
κάθε συναδέλφου και συναδέλφισσας να έρχεται και
να περνά λίγες ευχάριστες ώρες πίνοντας έναν καφέ, συζητώντας με άλλους συναδέλφους αναπολώντας τα παλιά και διαβάζοντας ένα βιβλίο από την βιβλιοθήκη μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας
παρακαλέσουμε να μας βοηθήσετε για να εμπλουτίσουμε την βιβλιοθήκη μας. Έχουμε ανάγκη από βιβλία. Όποιος συνάδελφος και συναδέλφισσα έχει την
δυνατότητα, ας προσφέρει ένα βιβλίο. Έστω και ένα
βιβλίο το έχουμε ανάγκη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας αυτό και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.
Αγγελής Γεώργιος : Υιός του συναδέλφου μας
Λουκά Αγγελή
Ιντέρνου Ειρήνη: Θυγατέρα της συναδέλφου
μας Αγγελικής Ιντέρνου
Ιωακείμ Φώτης: Υιός της συναδέλφου μας Παναγιώτας (Γιώτας) Τζανετοπούλου
Χρυσάφης Νικόλαος: Υιός του συναδέλφου
μας Γεράσιμου Χρυσάφη
Βασσάλου Σοφία: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Θεόδωρου Βασσάλου
Τσιώλη Ελένη: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Κωνσταντίνου Τσιώλη
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας
μέχρι σήμερα 9 συνάδελφοι αποχώρησαν από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
• Φελέκη Ουρανία: Προϊσταμένη- Τηλεφωνικού
Κέντρου
• Σαπέρα Εμμανουέλα: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος
• Ρόδης Ευστάθιος: Σταθμάρχης Α’
• Φιλιώ Μανδρέκα-Χαμπάκη: Υπεύθυνη Τμήματος
Κεντρικής Γραμματείας
• Τσιρίτας Νικόλαος: Ελεγκτής Ασφαλείας
• Ακριτίδης Αλέξανδρος: Θυρωρός
• Όστριας Παναγιώτης: Σταθμάρχης Α΄
• Καζάκος Επαμεινώνδας: Φύλακας γραμμής
• Μακροζωνάρης Δημήτριος: Σταθμάρχης 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

Προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι το βήμα της
εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός», ανήκει σε όλες και
σε όλους. Ασφαλώς και δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς δημοσιογράφος για να αρθρογραφήσει. Ο
καθένας από εμάς μπορεί να γράψει ένα κείμενο με
τις σκέψεις του και τις προτάσεις του και να το αποστείλει προς δημοσίευση, αρκεί μόνο να μην προσβάλει την τιμή και την υπόληψη κανενός. Επίσης
σας γνωρίζουμε ότι είναι καλοδεχούμενα σχόλια, παρατηρήσεις και συμβουλές και τα οποία λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν, τα οποία όμως πρέπει απαραίτητα να είναι ενυπόγραφα για να δημοσιοποιηθούν.
Η Διοίκηση

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών-Φοιτητών
ο Δ.Σ. του Σωματείου μας στην συνεδρίαση της 27 Νοεμβρίου 2015, πήρε ομόφωνη απόφαση να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» και παράλληλα να τιμήσουμε τα παιδιά των συναδέλφων μας συνταξιούχων που αρίστευσαν την σχολική χρονιά 2014-2015. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους ανακαινισμένους χώρους του
Σωματείου μας στον Πειραιά. Η ημερομηνία της εκδήλωσης θα
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ανακοινωθεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. Καλούμε
τους γονείς των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητών που
αρίστευσαν καθώς και αυτών που εισήχθησαν φέτος σε ανώτερες και ανώτατες σχολές να προσκομίσουν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου στα γραφεία του Σωματείου στον Πειραιά τα αποδεικτικά
στοιχεία για να προγραμματίσουμε την εκδήλωση.
Η Διοίκηση

Εκλογές στον Προμηθευτικό
Συνεταιρισμό
Στις εκλογές που έγιναν στις 4 Νοεμβρίου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου στον Προμηθευτικό συνεταιρισμό προσωπικού των Σταθερών Συγκοινωνιών εκλέχθηκαν:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Για το Εποπτικό Συμβούλιο:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΓΓΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΛΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αναπληρωματικοί:
Αναπληρωματικοί:
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΞΑΝΘΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προήλθε από την συνεδρίαση της
11ης Νοεμβρίου 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΓΓΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, εύχεται στο νέο Δ.Σ. του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού κάθε επιτυχία που θα είναι προς όφελος όλων των συνέταιρων εργαζομένων και Συνταξιούχων.
Η Διοίκηση

Καλή επιτυχία Κώστα και Γιάννη
σας συνοδεύουν οι ευχές μας
Το Σωματείο μας όχι μόνο στηρίζει τις επαγγελματικές δραστηριότητες
των παιδιών των συναδέλφων μας αλλά και χαίρεται ιδιαίτερα όταν τα βλέπει να τολμούν και να προοδεύουν. Και πώς να μην χαιρόμαστε όταν μάθαμε ότι τα αδέλφια Κώστας και Γιάννης Ρόδης, παιδιά του
αγαπητού μας συναδέλφου Στάθη Ρόδη, δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης δημιουργώντας το
ρακάδικο-φαγοποτείο, το «ΑΡΧΟΝΤΑΡΑΚΙ».
Το «Αρχονταράκι», βρίσκεται σε ένα πεζόδρομο παράλληλο στη Λεωφόρο Ηρακλείου, στο ύψος του
αστυνομικού τμήματος της Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο Παλαιών Πατρών Γερμανού 7.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εύχεται ολόψυχα επιτυχία στο τόλμημα που έκαναν ο Κώστας
και ο Γιάννης, οι οποίοι στην πιο δύσκολη εποχή που ζούμε αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο της εστίασης. Θα τους συνοδεύουν οι ευχές όλων μας για κάθε επιτυχία στα δύσκολα
πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Συνιστούμε δε, σε όλους τους συναδέλφους μας συνταξιούχους και
εργαζόμενους, να στηρίξουν τον Κώστα και τον Γιάννη στο εγχείρημά τους αυτό.
Η Διοίκηση

Πραγματοποιήθηκε
Αιμοδοσία στους ΗΣΑΠ
29-30 Οκτωβρίου
Για τις ανάγκες της Τράπεζας Αίματος
του ΗΣΑΠ το Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, πραγματοποίησε αιμοδοσία στις 29
Οκτωβρίου στην Αττική και στις 30
Οκτωβρίου στον Πειραιά, όπου και τις 2
ημέρες συγκεντρώθηκαν 76 φιάλες αίματος, το οποίο δεν επαρκεί για τις ανάγκες των εργαζομένων πόσο μάλλον των
συνταξιούχων. Η Τράπεζα Αίματος η
οποία δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια με πρωτοβουλία των εργαζομένων
και την συμπαράσταση της Εταιρίας, είχε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων
αυτών των συναδέλφων εργαζομένων
και συνταξιούχων που είχαν ανάγκη. Σήμερα όμως, μετά την δραματική μείωση
των εργαζομένων, τα πράγματα έχουν
δυσκολέψει κατά πολύ. Σε αυτό βέβαια
συνηγορεί και η αδιαφορία των μελών
του Σωματείου μας να ανταποκριθούν
στις παρακλήσεις που γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για
να συνεχίσουν να είναι αιμοδότες όσοι
επιτρέπεται να είναι αιμοδότες σύμφωνα με την υγεία και τα χρόνια. Δυστυχώς
όμως παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας,
η συμμετοχή των συνταξιούχων είναι
μηδενική και από την άλλη πλευρά οι
πιέσεις για παροχή μιας φιάλης αίματος
είναι καθημερινό φαινόμενο.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε την Τράπεζα Αίματος καθώς κανένας μας δεν γνωρίζει
πότε θα ασθενήσει και πότε θα χρειαστεί
αίμα, το οποίο μπορεί να του σώσει και
την ζωή ακόμη. Βούληση και αγάπη για
τον συνάνθρωπο χρειάζεται ώστε όλοι
μαζί να συνδράμουμε ώστε η Τράπεζα
Αίματος του ΗΣΑΠ να γίνει επαρκής και
να έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης
όλων μας.
Η Διοίκηση

Συνταξιούχος ο Δημήτρης Μακρυζωνάρης

Συνταξιούχος και ο Στάθης Ρόδης

Μετά από 35 χρόνια προσφοράς στους
ΗΣΑΠ και αφού ανέβηκε όλες τις κλίμακες της ιεραρχίας του κλάδου του, ο Σταθμάρχης Α΄ Σιδηροδρόμου εντάχθηκε
στους απόμαχους της εργασίας. Ο Δημήτρης πέρα από την προσφορά του την εργασιακή, προσέφερε και τις υπηρεσίες του
παράλληλα και στους συναδέλφους του
εργαζομένους από τις θέσεις που κατείχε,
τόσο στις διοικήσεις του Σωματείου, αλλά και του εκπροσώπου
των εργαζομένων στο ΤΑΠ της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ. Καλωσορίζουμε και υποδεχόμαστε στην μεγάλη οικογένεια του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ τον Δημήτρη Μακροζωνάρη και του
ευχόμαστε υγεία, χαρά και με οικογενειακή γαλήνη να ζήσει πολλά χρόνια μαζί με την οικογένειά του.
Η Διοίκηση

Ένας ακόμη εργαζόμενος συνάδελφος εντάχθηκε πριν λίγες μέρες
στην μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων. Είναι ο αγαπητός συνάδελφος Στάθης Ρόδης. Ο Στάθης
σταδιοδρόμησε στους ΗΣΑΠ φτάνοντας στον ανώτερο βαθμό του
κλάδου που είναι ο Σταθμάρχης Α΄.
Παράλληλα δε, ασχολήθηκε με τα
Σωματειακά κοινά προσφέροντας τις υπηρεσίες του στους
συναδέλφους του μέσα από το Σωματείο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ από τη θέση του απλού μέλους καθώς και
από την θέση του Γενικού Γραμματέα. Καλωσορίζουμε τον
αγαπητό και φίλο συνάδελφο στην οικογένεια των συνταξιούχων και του ευχόμαστε προσωπική και οικογενειακή
υγεία για να χαρεί την σύνταξή του.
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Η ετήσια γιορτή - εκδρομή του Σωματείου μας

ε όλους μας είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου,
ημέρα γιορτής του Αγίου Ιερόθεου του πρώτου Επίσκοπου
Αθηνών και Προστάτη του Σωματείου μας, το Σωματείου μας
προγραμματίζει και πραγματοποιεί την καθιερωμένη πλέον ημερήσια γιορτή – εκδρομή. Έτσι και φέτος διοργανώσαμε όπως κάνουμε ανελλιπώς εδώ και 21 χρόνια την ετήσια γιορτή – εκδρομή μας
για να τιμήσουμε τον άγιο προστάτη του Σωματείου μας, τον Άγιο Ιερόθεο. Η φετινή εκδρομή έγινε στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού
Παρνασσίδας που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μετά τους Δελφούς πάνω στον Παρνασσό. Η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως γιορτή του Σωματείου μας, έτσι και κάθε χρόνο γίνεται σε διαφορετικά μέρη της
πατρίδας μας καθώς πέρα από το τελετουργικό θρησκευτικό μέρος
περιλαμβάνει και το ψυχαγωγικό. Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση που ταλανίζει ειδικά τους συνταξιούχους τα τελευταία
χρόνια, 170 συνάδελφοι και συναδέλφισσες συμμετείχαν φέτος στην
εκδήλωση μας αυτή όπου μετά την αρτοκλασία που έγινε υπέρ υγεί-

Σ

ας όλων των συναδέλφων μας καθώς και των οικογενειών μας έγινε και επιμνημόσυνος δέηση για όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που έχουν φύγει για πάντα από κοντά μας. Σύντροφός
μας στην εκδρομή ήταν ο καλός καιρός που μας συντρόφευε όλη την
ημέρα και μας ανέβαζε τη διάθεση για να περάσουμε όσο γίνεται πιο
καλά.
Γεμίσαμε τρία μεγάλα πούλμαν και όλοι χαρούμενοι ξεκινήσαμε
7 η ώρα το πρωί για τον προορισμό μας με πρώτη στάση για καφέ
λίγο έξω από την Λειβαδιά και μετά συνεχίσαμε για τον προορισμό
μας που ήταν η Μονή Προφήτου Ηλίου, ένα πολύ καλό, καθαρό και
φιλόξενο μοναστήρι, σκαρφαλωμένο στον Παρνασσό που αγνάντευε από ψηλά τον κάμπο της Άμφισσας και της Ιτέας. Μετά την αρτοκλασία υπέρ υγείας και την επιμνημόσυνο δέηση για αυτούς που
δεν είναι πλέον κοντά μας, η ηγουμένη της Μονής είπε λίγα λόγια
για το ιστορικό της μονής και ακολούθησε το πατροπαράδοτο κέρασμα στο αρχονταρίκι της μονής. Έτσι ψυχικά γεμάτοι πήραμε το

δρόμο της επιστροφής με πρώτη στάση τη γνωστή σε όλους Αράχοβα όπου έγιναν και τα ανάλογα ψώνια από πολλούς συναδέλφους.
Όταν έφτασε η ώρα του φαγητού κατευθυνθήκαμε στο κέντρο που
είχαμε κλείσει στην περιοχή του Ζεμενού που βρίσκεται λίγο μετά
την Αράχοβα. Μετά το πλούσιο γεύμα ήρθε η ώρα της επιστροφής
στις εστίες μας με μια ενδιάμεση στάση για καφέ. Περάσαμε μια
ευχάριστη και γεμάτη εντυπώσεις ημέρα και φτάνοντας αργά το
βράδυ στην Ομόνοια αποχωριστήκαμε με την ευχή και του χρόνου
να είμαστε πάλι όλοι μαζί. Κλείνοντας την μικρή αναφορά για την
όμορφη αυτή ετήσια γιορτή-εκδρομή του σωματείου μας, θέλουμε
να σας ευχαριστήσουμε, γιατί είσαστε μαζί μας και σε αυτή την εκδήλωση που πραγματοποίησε το Σωματείο μας, να ευχηθούμε σε
όλες και σε όλους καλό χειμώνα με υγεία και του χρόνου η συμμετοχή να είναι ακόμη μεγαλύτερη, για να γιορτάσουμε πάλι όλοι μαζί την ιδιαίτερη αυτή ημέρα των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ.
Η Διοίκηση

ΕΘ ΝΙΚ Η  ΑΝ Τ Ι Σ ΤΑ Σ Η
ο Σωματείο μας στις 22 Νοεμβρίου 2015 τίμησε και φέτος ,
όπως άλλωστε κάνει ανελλιπώς εδώ και 34 χρόνια τους αγωνιστές της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γοργοπόταμο. Τίμησε αυτούς που αγωνίστηκαν ενωμένοι έστω και για λίγο στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής κατοχής
και έδειξαν ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να μεγαλουργήσουν.
Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου είναι ένα από τα αποτελέσματα της σύμπνοιας που επικράτησε εκείνες τις λίγες ημέρες και είχε σαν
αποτέλεσμα να καθυστερήσει τον ανεφοδιασμό της στρατιάς του Ρόμελ στην Αφρική που
έκρινε κατά ένα μεγάλο βαθμό την έκβαση του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι όμως και ένα
δίδαγμα για εμάς τους Νεοέλληνες ότι πρέπει
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να ομονοήσουμε για να αποτινάξουμε την κρίση που μαστίζει την πατρίδα τα τελευταία έξι
χρόνια. Είναι γεγονός ότι ο φετινός εορτασμός
της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, είχε σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια καθώς και ότι τίμησε με την παρουσία του τις εορ-

Εκδρομές που έγιναν
Τους μήνες Οκτώβρη και Νοέμβρη πέρα των
εκδρομών της αρτοκλασίας που έγινε στις 4
Οκτωβρίου καθώς και της τετραήμερης εκδρομής που έγινε στην Ξάνθη, όπου βραβεύσαμε
τους αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου
Σμίνθης και για τις οποίες αναφερόμαστε σε
άλλες στήλες της εφημερίδας μας, πραγματοποίησαμε και την καθιερωμένη πλέον εκδρομή
εκτός Ελλάδας. Ήταν μια 12ήμερη εκδρομή ο
γύρος της Γερμανίας. Επισκεφτήκαμε τις πόλεις ΑΓΚΩΜΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΙΝΝΣΠΡΟΥΚ-ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΜΑΝΧΑΪΜ-ΦΡΑΓΚΟΥΡΤΗ-ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ κατά μήκος του ΡΗΝΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΕΙΨΙΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΟΣΤΔΑΜΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΜΟΝΑΧΟ-ΡΙΜΙΝΙ-ΒΕΡΟΝΑ.
Ήταν μια εκδρομή γεμάτη από εικόνες που δεν
χόρταινε το μάτι μας να τις βλέπει. Όλοι όσοι
συμμετέχουν στις εκδρομές έχουν και κάτι να

φέρουν πίσω στην πατρίδα καθώς βλέπεις και
μαθαίνεις πολλά σε αυτά τα εκπαιδευτικά θα
λέγαμε ταξίδια, μαθαίνεις τρόπους συμπεριφοράς και φέρεστε των άλλων κρατών, μαθαίνεις τις συνήθειες των κατοίκων των άλλων
κρατών, μαθαίνεις πολλά από την ιστορία των
κρατών που επισκέπτεσαι, θαυμάζεις τα ιστορικά τους κτίρια τα οποία σε γενικές γραμμές

ταστικές εκδηλώσεις και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Φαίνεται όμως
πως η ιστορία της Νεότερης Ελλάδος δεν διδάσκεται στα σχολεία
μας και τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν τη σημασία και την αξία της
ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου και δεν τους κινεί το ενδιαφέρον έστω και από περιέργεια
να παρευρεθούν και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές και
έτσι όπως πάμε, σε λίγα χρόνια η
μπόντα του στρατιωτικού αγήματος
θα παιανίζει μόνο γι’ αυτούς. Η πολιτεία οφείλει να κινήσει το ενδιαφέρον του κόσμου για να μάθει την ιστορία της
πατρίδας του. Το οφείλει σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και δημιούργησαν
το έπος της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945.
Η Διοίκηση
όλα τα κράτη της Ευρώπης τα προστατεύουν
και να συντηρούν για να τα επιδεικνύουν στον
κάθε επισκέπτη. Για όλους αυτούς τους λόγους
και για πολλούς άλλους, η κάθε εκδρομή σε
άλλη χώρα, έχει να προσφέρει πολλά στον επισκέπτη. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να
μην αναφέρουμε και το προσκύνημα θα το λέγαμε στο μνημείο και στους τάφους των πεσόντων Ελλήνων Αξιωματικών και οπλιτών που
έπεσαν στο Ρίμινι κατά την διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου πολεμώντας τους Γερμανούς.
Γενικά για τις εκδρομές, το γεγονός είναι ότι
αν δεν ζήσει κάποιος αυτές τις φανταστικές
στιγμές που βιώνουν οι συμμετέχοντες στις εκδρομές του Σωματείου μας και ειδικά αυτές του
εξωτερικού, δεν μπορεί να τις φανταστεί και να
τις περιγράψει. Πρέπει να τις ζήσει κάποιος για
να καταλάβει το τι μπορεί να του προσφέρει μια
εκδρομή.
Η Διοίκηση

Το δίδαγμα
της 28ης Οκτωβρίου 1940
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η
πατρίδα μας επιβάλλεται να τονώσουμε την εγκυρότητα και την επικαιρότητα των Ελληνικών
Ιδεωδών και όλοι μαζί για να λέμε ότι είμαστε
αντάξιοι αυτών που θυσίασαν την ζωή τους για
να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της
ελευθερίας και της ειρήνης να αναλάβουμε τις
ευθύνες που μας αναλογούν και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την πατρίδα μας από την οικονομική, πολιτική και την κρίση αξιών από την
οποία ταλανίζεται ειδικά τα τελευταία έξι χρόνια οι θυσίες των πατεράδων μας στα αλβανικά
βουνά, ας γίνουν φάρος για όλους μας.
Περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα,
για να διατηρηθούν τα ιδεώδη της ελευθερίας
και της ανεξαρτησίας, για τα οποία με τόση αυτοθυσία πάλεψαν εκείνοι. Για να γίνουν όμως
όλα αυτά, χρειάζεται από όλους μας σκληρός
αγώνας, χρειάζεται δράση, χρειάζεται να ιδρώσουμε και να ματώσουμε, χρειάζεται γενικός
ξεσηκωμός και όχι μόνο παρελάσεις και φιέστες για να φουσκώνουν σαν παγώνια οι άνευ
περιεχομένου υψηλό ιστάμενοι.
Είναι γνωστό σε όλη την οικουμένη ότι όταν
η πατρίδα μας βρίσκεται σε κίνδυνο όλοι οι Έλληνες πολίτες γίνονται μια γροθιά. Έτσι η πατρίδα μας σε όλες τις περιστάσεις ανά τους αιώνες, στον πόλεμο και στην ειρήνη, στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της ελευθερίας.
Οι πατεράδες μας στα αλβανικά βουνά έδωσαν ακόμη και την ζωή τους και αυτό μόνο από
αγάπη για την πατρίδα, χωρίς να περιμένουν
καμία αντιπαροχή και για να αναπαυθούν οι ψυχές των προγόνων μας που θυσιάστηκαν για να
έχουμε εμείς μια πατρίδα ελεύθερη και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της, ας αφήσει κατά μέρος η πολιτεία τις ανούσιες φιέστες και να ενδιαφερθεί επιτέλους για να θάψει όλους αυτούς
των οποίων τα οστά είναι διασκορπισμένα στα
αλβανικά βουνά. Είναι ένα καθήκον της πολιτείας που έχει μείνει ανεκπλήρωτο 75 χρόνια
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εκδρομή του Σωματείου μας στα Παμακοχώρια της Ξάνθης και η βράβευση των
μαθητριών-μαθητών του
Γυμνασίου Σμίνθης που
αρίστευσαν τη σχολική
χρονιά 2014-2015

Η

Για μας τους Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ
η καθιερωμένη πλέον εκδρομή στην Ξάνθη
και η επίσκεψη στο χωριό Σμίνθη όπου εκπληρώνουμε ένα χρέος μας προςτην μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου Σμίνθης που
έχει πλεόν καθιερωθεί ως γιορτή την οποία
όλοι περιμένουμε και εμείς αλλά και οι μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου. Έτσι
και φέτος στις 4 Νοεμβρίου, 11:00 η ώρα το
πρωί φθάσαμε στη Σμίνθη όπου στο προαύλιο του Γυμνασίου μας περίμεναν καθηγητές και μαθητές με τέτοια εγκαρδιότητα που
σε αυτούς τους συναδέλφους μας που για
πρώτη φορά βρίσκονταν στον χώρο αυτό,
έμειναν έκθαμβοι, γιατί δεν περίμεναν τέτοια υποδοχή από την διευθύντρια του Γυμνασίου την κα Ζηνοβία Ματσούδη, τους καθηγητές και καθηγήτριες του σχολείου, αλλά το κυριότερο από τους μαθητές και τις
μαθήτριες. Φέτος μας περίμενε και μια έκπληξη καθώς μας υποδέχτηκε και ο πρώην
Διευθυντής του Γυμνασίου κ. Κωνσταντίνος
Δεληγεώργης, ο οποίος ήρθε για να συμμετάσχει και αυτός στην ωραία αυτή εκδήλωση καθώς αυτός ήταν ο πρωτεργάτης της
αδελφοποίησης του Σωματείου μας με το
Γυμνασίου Σμίνθης. Η εκδήλωση φέτος, δεν
έγινε στο προαύλιο χώρο του σχολείου, αν
και η μέρα ήταν ηλιόλουστη, αλλά σε διαμορφωμένη αίθουσα του Γυμνασίου που
ήταν επιθυμία της Διευθύντριας κας Ζηνοβίας Ματσούδη, η οποία μας καλωσόρισε με
αυτά τα λόγια:
«Εγώ προσωπικά, όλο το σχολείο, ο
σύλλογος των διδασκόντων, όλοι οι μαθητές
υποδεχόμαστε σήμερα ένα μέλος της οικογένειας της σχολικής μας κοινότητας, και το
μέλος αυτό είναι το Σωματείο των Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που μας κάνει πραγματικά την
τιμή κάθε χρόνο να μας υποστηρίζει οικονομικά, να μας υποστηρίζει ηθικά και να
μας επισκέπτεται στο χώρο του σχολείου.
Πραγματικά δεν έχω λόγια, να ευχαριστήσω όλους εσάς που παραβρίσκεστε εδώ,
αλλά και όσους έχουν μείνει πίσω στην
Αθήνα. Για όλα όσα έχετε προσφέρει στο
σχολείο μας, να σας ευχαριστήσω από καρδίας όχι μόνο εγώ, αλλά και οι μαθητές μας,
που πιστέψτε με, είναι ενήμεροι για το έργο που κάνετε γι’ αυτό το σχολείο. Να ευχηθώ να είμαστε πάντα καλά όλοι, και κάθε
χρόνο να έχουμε την δυνατότητα να σας
βλέπουμε στο χώρο εδώ ,του σχολείου. Η
παρουσία σας μας γεμίζει χαρά, πέρα από
ότι μας στηρίζει και ηθικά αλλά και οικονομικά. και θέλω να πω ότι αυτό το μικρό κομμάτι της αίθουσας που τώρα καθόμαστε, με
πολύ μεγάλη χαρά σας το παρουσιάζουμε,
και γι’ αυτό λοιπόν το κομμάτι αυτής της μικρής αίθουσας είσαστε πραγματικά υπεύ-

Οι μαθητές που αρίστευσαν και η βαθμολογία του Σχολικού Έτους 2014-2015
Α/Α ΤΜΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
1
Α1
Αλεμδάρ Ενίς
Μεχμέτ
2
Α1
Αχμετσίκ Σεβίμ
Αχμέτ
3
Α2
Καρά – Χότζα Λεϊλά
Ισμέτ
4
Α2
Κεκέ Μπεϊζά
Τζεμήλ
5
Α3
Σοφτά Εράι
Ισμέτ
6
Α3
Χαζανκήλ Αϊσέ
Νετζμή
7
Β1
Γκίτα Γκιουλπέν
Μπουλέντ
8
Β1
Εγιούπ Φατμέ
Χασάν
9
Β2
Μεχμεταλή Νεζλέν
Τζεμαλή
10
Γ2
Κιουρτ – Μεμεταλή Νιουρσέ
Χασάν
11
Γ2
Κούλα Φατμέ
Χασάν
12
Γ2
Κουρού Νερμάν
Χασάν
13
Γ2
Μολλά – Ογλού Μουζεγιέν
Ρεμζή
14
Γ2
Μολλά – Χαλήλ Νεσρίν
Μπαϊράμ

θυνοι εσείς που το φτιάξαμε, γιατί το δάπεδο και κάποια μέρη από την οροφή, είναι
χάρη στην δική σας οικονομική συνεισφορά. Θέλω να πω ότι φροντίζουμε πάντοτε τα
χρήματά σας να έχουν αποδέκτες όλους
τους μαθητές του σχολείου, βέβαια μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν ιδιαίτερης οικονομικής υποστήριξης,
ασφαλώς και τους συνδράμουμε, αλλά κυρίως το έργο το δικό σας θέλουμε να απευθύνεται σε όλη την μαθητική μας κοινότητα.
Σας ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς. Σήμερα βέβαια το σχολείο έχει την χαρά να
έχει κοντά του και τον κύριο Δεληγεώργη.
Για τα παιδάκια της α’ Γυμνασίου πρέπει να
πω ότι ο κ. Δεληγεώργης ήταν ο παλιός διευθυντής του σχολείου και ήταν θα έλεγα
και ο πρωτεργάτης αυτός δηλαδή που ανέλαβε όλη αυτή την προσπάθεια, της αδελφοποίησης του Σωματείου και του Σχολείου. Χάρη σε αυτόν υπάρχει αυτή η υποστήριξη.»
Μετά την κα. Διευθύντρια, τον λόγο πήρε ο κ. Κώστας Δεληγεώργης, ο οποίος μας
απεύθυνε εγκάρδιες ευχές βγαλμένες μέσα
από την ψυχή του λέγοντας:
«Τους περισσότερους μαθητές δεν τους
γνωρίζω αλλά αρκετούς όμως από εσάς

ΦΥΛΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΟΡΙ
19 ΚΑΙ 10/14
ΚΟΡΙΤΣΙ
19 ΚΑΙ 12/14
ΚΟΡΙΤΣΙ
18 ΚΑΙ 8/14
ΚΟΡΙΤΣΙ
19 ΚΑΙ 9/14
ΑΓΟΡΙ
19 ΚΑΙ 13/14
ΚΟΡΙΤΣΙ
18 ΚΑΙ 9/14
ΚΟΡΙΤΣΙ
19 ΚΑΙ 7/15
ΚΟΡΙΤΣΙ
18 ΚΑΙ 9/15
ΚΟΡΙΤΣΙ
19 ΚΑΙ 3/15
ΚΟΡΙΤΣΙ
20 ΚΑΙ 0/12
ΚΟΡΙΤΣΙ
19 ΚΑΙ 0/12
ΚΟΡΙΤΣΙ
19 ΚΑΙ 5/12
ΚΟΡΙΤΣΙ
20 ΚΑΙ 0/12
ΚΟΡΙΤΣΙ
18 ΚΑΙ 5/12

τους ξέρω. Λοιπόν, είναι σήμερα για μένα
μια μεγάλη μέρα γιατί ήρθαν οι φίλοι μας,
όχι μόνο φίλοι δηλαδή, εγώ τους αισθάνομαι και σαν αδερφούς, γιατί έχουμε αδελφοποιηθεί, όπως είπε η κυρία διευθύντρια
από πολλά χρόνια και βλέπω και από εσάς
πολλούς γνώριμους που έχουν ξανάρθει,
όχι μόνο μία χρονιά αλλά πάρα πολλές χρονιές εδώ σε αυτό το σχολείο. Είναι πραγματικά αυτή η βράβευση μια όαση εδώ στην
περιοχή. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, δεν
ξέρω δηλαδή, κανένα άλλο σχολείο να τιμάται όπως τιμάται το σχολείο αυτό, το Γυμνάσιο Σμίνθης από το Σωματείο Συνταξιούχων και πραγματικά το έργο το οποίο κάνουν, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, φαίνετε
όμως μακροπρόθεσμα στα παιδιά αυτά τα
οποία έχουν αποφοιτήσει από εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές οι ποίοι θυμούνται, μάλιστα θυμούνται ευχάριστα τις
πρώτες επαφές που είχαμε με το Σωματείο
μας. Η βοήθεια αυτή που πράγματι οι άνθρωποι στέλνανε και στέλνουνε, αλλά περισσότερο όπως είπε και η κυρία διευθύντρια, είναι μια ηθική ικανοποίηση για το
σχολείο. Βέβαια είναι οικονομική, αλλά για
μένα είναι περισσότερο αυτό το οποίο κάνουν. Η πράξη αυτή που κάνουν για μένα εί-

ναι ότι καλύτερο μπορούν να προσφέρουν
στα παιδιά εδώ της περιοχής. Οι άνθρωποι
το έχουν θεσμοθετήσει αυτό και το συνεχίζουν χρόνια, άσχετα αν ήμουν εγώ πρίν,
υπάρχει βέβαια και συνέχεια στο σχολείο
και συνεχίζουν οι άνθρωποι να έρχονται.
Και αυτό είναι που με χαροποιεί ιδιαίτερα
γιατί σας λέω δεν έχω ξαναδεί πουθενά τέτοια σύμπνοια σχολείου με σωματεία. Και
μακάρι οι άνθρωποι να είναι γεροί και να
συνεχίσουν το έργο αυτό το οποίο κάνουν
γιατί για εμένα είναι ένα εθνικό έργο. Τη
στιγμή που δεν υπάρχει από αλλού κάποια
βοήθεια, αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι καλύτερο μπορούν να προσφέρουν για τα παιδιά της περιοχής. Και πάλι τους ευχαριστούμε. Να είναι καλά οι άνθρωποι.»
Ακολούθως το λόγο πήρε ο Πρόεδρος
του Σωματείου μας, ο οποίος ευχαριστημένος και υποχρεωμένος από τους προηγούμενους ομιλητές είπε:
«Κυρία Διευθύντρια του Γυμνασίου
Σμίνθης κα. Ματσούδη Ζηνοβία, κύριε Δεληγεώργη, κυρίες και κύριοι καθηγητές,
αγαπητά μας παιδιά. Η χαρά και η τιμή που
μας προσφέρατε σήμερα είναι ιδιαίτερη για
εμάς παιδιά. Άκουσα από την διευθύντριά
του σχολείου σας ότι μας θεωρεί μέλος της
οικογενείας του σχολείου. Αυτό βέβαια μας
χαροποιεί, αλλά μας γεμίζει με περισσότερες ευθύνες απέναντί σας και μας προβληματίζει γιατί δεν έχουμε επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον μας. Πρέπει να κάνουμε
και άλλα πολλά για εσάς γιατί το αξίζετε.
Τώρα ήρθε η ώρα να γνωριστούμε καθώς
τα παιδιά της πρώτης τάξης δεν μας γνωρίζουν. Είμαστε το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ και όταν λέμε ΗΣΑΠ, είναι Ηλεκτρικοί
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Αγαπημένοι μας φίλοι,
‘Ηταν δική μας η χαρά και η συγκίνηση για την τιμή που μας κάνατε. Η
επίσκεψή σας στο σχολείο μας και η τελετή της βράβευσης αποτελούν για
τη σχολική μας κοινότητα ξεχωριστό γεγονός, όχι μόνο για τη σπουδαιότητα
της οικονομικής ενίσχυσης των μαθητών μας, αλλά κυρίως, γιατί αποδεικνύουν περίτρανα την ευαισθησία και την ανθρωπιά που σας διακρίνει!
Ευχαριστούμε για τη ζεστή αγκαλιά που μας προσφέρετε πάντα!
Με τους θερμούς μας χαιρετισμούς
Η μαθητική κοινότητα.
ο σύλλογος διδασκόντων,
η διευθύντρια Ματσούδη Ζηνοβία.

Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς. Είμαστε
ένα Σωματείο με δύο χιλιάδες μέλη με έδρα
τον Πειραιά. Έχουμε μια πλούσια δράση
κοινωνική-πολιτιστική-ενημερωτική και το
κυριότερο έχουμε το Μουσείο Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων το οποίο στεγάζεται στο μέγαρο του Ηλεκτρικού Σταθμού στον Πειραιά
όπου σε τρεις ορόφους εκτίθεται αντικείμενα σχετικά με τον Σιδηρόδρομο από την
ημέρα της πρώτης λειτουργίας του το 1869
μέχρι σήμερα. Η επίσκεψη είναι δωρεάν για
όλους και αξίζει τον κόπο να το επισκεφτεί
κάποιος. Η σχέση μας μαζί σας που είναι
σχέση άδολης αγάπης και φιλίας, άρχισε το
2006 όταν μαθητές του Γυμνασίου σας με
επικεφαλή τον τότε Διευθυντή κ. Κώστα Δεληγεώργη επισκέφτηκαν το Μουσείο μας
κατά την εκπαιδευτική τους εκδρομή στην
Αθήνα. Από την μέρα εκείνη άρχισε μια
σχέση φιλίας, αγάπης και αλληλοεκτίμησης
του Σωματείου μας με το σχολείο σας. Όπως
βλέπετε δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας
αφορά το κοινωνικό, το πολιτικό και το θρησκευτικό πιστεύω του καθενός. Εμείς δεν
κάνουμε καμία διάκριση και κανέναν αποκλεισμό. Εμείς πιστεύουμε στο παιδί και η
αγάπη μας για το παιδί μας έκανε να είμαστε και πάλι σήμερα μαζί σας. Όπως βλέπετε, οι πενήντα συνταξιούχοι του Σωματείου
μας που ήρθαν σήμερα εδώ στον χωριό σας
και στο σχολείο σας, ήρθαν να εκπληρώσουν την υποχρέωση που έχουν αναλάβει
για να βραβεύσουν τους αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες που αρίστευσαν και
αυτό όπως βλέπετε το κάνουμε με μεγάλη
χαρά. Δεν το θεωρούμε υποχρέωση αλλά
καθήκον μας και σας υποσχόμαστε ότι θα
φροντίζουμε να είμαστε πάντα συνεπείς
προς το καθήκον μας. Θα θέλαμε όμως και
εσείς να φροντίζετε ούτως ώστε κάθε χρόνο να είναι περισσότεροι οι άριστοι μαθητές. Με τον κύριο Δεληγεώργη, όπως σας
είπα γνωριζόμαστε από την πρώτη επίσκεψη του Γυμνασίου σας στον Πειραιά το 2006
και είναι χαρά μας που το έχουμε σήμερα

μαζί μας, όπως είναι και χαρά μας για όλο
το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους
γονείς σας και εσάς για την φιλοξενία που
μας παρέχετε. Ευχόμαστε καλή σχολική
χρονιά, να έχετε υγεία και πρόοδο, αλλά το
κυριότερο να παραμείνετε σε όλη σας τη
ζωή παιδιά. Η παιδική αθωότητα να μην φύγει από την ψυχή σας, να παραμείνετε στην
ψυχή παιδιά. Εμείς υποσχόμεθα, ότι όσο το
επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, θα είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που
μας υποδεχτήκατε με τόση αγάπη στο σχολείο σας.»
Ακολούθησε η βράβευση των 14 μαθητών και μαθητριών που αρίστευσαν, όμως η
πιο συγκινητική στιγμή ήταν με την βράβευση των δύο μαθητριών που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο με άριστα 20. Οι οποίες πέρα από το βραβείο του Σωματείου μας,
πήραν και το βραβείο που έχει καθιερώσει
το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου
προς τιμή του Κώστα Δεληγεώργη. Απονέμοντας τα δύο αυτά βραβεία, ο Κώστας Δεληγεώργης είπε απευθυνόμενος στην Μόλλα-Όγλου Μουζεγιέν και στην Κιουρτ-Μεμεταλή Νιουρσέ στις μαθήτριες του 20:

Η επιστολή που έστειλε το Σωματείο μας στις
9 Νοεμβρίου για να ευχαριστήσει την
Διευθύντρια, τους καθηγητές και τις
καθηγήτριες, αλλά ιδιαίτερα τους μαθητές
και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης για
την εγκάρδια υποδοχή που είχαμε εκ μέρους
των κατά την επίσκεψή μας στο σχολείο τους
στις 4 Νοεμβρίου και η απάντηση της
Διευθύντριας του Γυμνασίου του Γυμνασίου
Σμίνθης κα Ζηνοβία Ματσούδη.

«Αυτό είναι μεγάλη τιμή για εμένα, τι να πω,
δεν έχω λόγια. Εύχομαι
στα κορίτσια να συνεχίζουν έτσι όπως ξεκίνησαν από την πρώτη
γυμνασίου, γιατί από την πρώτη γυμνασίου
τα ξέρω και εύχομαι να βρούνε στην ζωή
τους ότι καλύτερο. Καλή τύχη να έχουνε, και
υγεία πάνω απ’ όλα βέβαια. Με ότι στόχο
βάλουν στη ζωή τους, να τον πετύχουν.»
Φύγαμε από τον φιλόξενο αυτόν χώρο
με τους ξεχωριστούς ανθρώπους παίρνοντας και το συμβολικό δώρο που είναι μια
κλεψύδρα για να μετράμε τον χρόνο, περιμένοντας πότε θα ξαναβρεθούμε πάλι, όπως
μας είπε αποχαιρετώντας μας η Διευθύντρια του Γυμνασίου κα Ζηνοβία Ματσούδη.
Βέβαια χωρίς να το καταλάβουμε, η ώρα
πέρασε και ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού, όμως με τι καρδιά να φύγει κανείς
μετά από αυτά που έζησε κοντά σε όλους
αυτούς τους αγνούς ανθρώπους. Και καθώς
έβλεπες την συγκίνηση στα πρόσωπά τους,
μπορεί οι ώρες που ζούμε μαζί τους να είναι λίγες κάθε φορά που τους επισκεπτόμαστε, αλλά μας έχουν ενώσει τόσο πολύ

λες και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είμαστε μια οικογένεια. Αποχαιρετιστήκαμε
με την υπόσχεση ότι και του χρόνου θα ξαναπάμε στα Παμακοχώρια της Ξάνθης, θα
ξαναπάμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης όπου θα
βραβεύσουμε για μια ακόμη φορά τα παιδιά
που θα αριστεύσουν. Τέλος, παίρνοντας τον
δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα υπήρχε μεταξύ μας ο προβληματισμός και η σκέψη αν από αυτή την εκδρομή πήραμε ή δώσαμε. Οι συμμετέχοντες χωρίς ιδιαίτερη
σκέψη είπαν όλοι μαζί ότι πήραμε πολλά
περισσότερα από ότι δώσαμε. Πήραμε χαρά
από την χαρά τους, αγάπη από την αγάπη
τους, χαμόγελο από το χαμόγελό τους. Ένα
χαμόγελο αυθόρμητο και όχι προσποιητό
και μια αγάπη μέσα από την καρδιά τους και
αυτή η αγάπη θα μας φέρνει κάθε χρόνο
κοντά τους. Το υποσχεθήκαμε και θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας.
Η Διοίκηση
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Στο Σωματείο μας
Ευχές το Αρχείο των ΕΗΣ

και
ελπίδες

για ένα
καλύτερο αύριο
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Μετρώντας αντίστροφα για την
έλευση του νέου έτους και κοιτώντας προς τα πίσω, όλοι μας
πλέον καταλαβαίνουμε πως μια
πορεία δύσκολη και με πολλά εμπόδια έχει ήδη τελειώσει και
μπροστά μας ξεδιπλώνονται νέες
προκλήσεις, νέες προοπτικές αλλά και νέες δυσκολίες.
Η καλύτερη ανάμνηση ενός δύσκολου έτους είναι η ανάδειξη της
ανθρωπιάς, η συμπαράσταση και η
αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η
επαναξιολόγηση των ανθρώπινων
αξιών, εσωτερικός επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων ατόμου και κοινωνικού συνόλου και
οι ολοένα σκληρά δοκιμαζόμενοι
συνταξιούχοι της πατρίδας μας,
που σε πείσμα των αριθμών και
των ανάλγητων θεσμών αντιστέκονται και μάχονται για ένα αξιοπρεπέστερο αύριο. Αυτά μας κάνουν να αισθανόμαστε πρώτα σαν
άτομα και ύστερα σαν Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου μας την
ανάγκη στήριξης και μεγαλύτερης
προσπάθειας σε καθετί που έχει
ανάγκη ο συνάδελφός μας.
Οι ευχές μας θέλουμε να συνοδεύουν όλο το 2016, κάθε σπίτι και
άνθρωπο, η προσωπική μάχη και
αγώνας του ενός να γίνει των πολλών, η υγεία να είναι το πολυτιμότερο αγαθό για όλους μας, τα παιδιά μας να γίνουν οι φωτεινοί οδηγοί για το μέλλον, οι ηλικιωμένοι
να απολαύσουν την πρέπουσα
φροντίδα και να πάψουν σε αυτή
την δύσκολη καμπή της ζωής τους
να αποτελούν κυματοθραύστες και
στηρίγματα μιας κοινωνίας που
τους δοκιμάζει για άλλη μία φορά.
Όλοι πρέπει να δώσουμε ένα προσωπικό αγώνα αξιοπρέπειας και
όλοι μαζί πρέπει να διορθώσουμε
τα λάθη μας, τα οποία μας οδήγησαν στις σημερινές δύσκολες καταστάσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας σε πείσμα των καιρών, δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός κάθε συναδέλφου και κάθε
συναδέλφισσας, αληθινά και με
κάθε δυνατή προσπάθεια πέρα
από τα στερεότυπα και θα είναι
συμπαραστάτης σε κάθε δύσκολη
στιγμή και μοναδικό μας μέλημα
θα είναι η υπεράσπιση του δίκαιου, της αλήθειας και η αμέριστη στήριξη μας στα δίκαια αιτήματα για τα οποία όλοι μαζί θα
προσπαθήσουμε να επιλύσουμε
για να ελπίζουμε σε καλύτερο κόσμο ειρηνικής συνύπαρξης χωρίς
μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα τα οποία δυστυχώς τα
τελευταία χρόνια ταλανίζουν την
χώρα μας.
Η Διοίκηση

Στις 23 Οκτωβρίου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Νίκος Παπαθανάσης, παρέδωσε στο Σωματείο μας το Αρχείο των ΕΗΣ το οποίο αφού ψηφιοποιηθεί από την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., το μεν
πρωτότυπο θα παραδοθεί στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, εκεί δηλαδή που είναι ο φυσικός του
χώρος και η ψηφιοποίηση θα παραμείνει στο Σωματείο μας.
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας ευχαριστεί θερμά τον κ. Παπαθανάση για
την ενέργειά του αυτή αλλά και για όλα όσα προσέφερε στα τόσα χρόνια
που είναι στο τιμόνι, πρώτα των ΗΣΑΠ και τώρα της ΣΤΑ.ΣΥ.
Η Διοίκηση

ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ψωμί – Πα ιδ εία – Ελ ευθ ερ ί α
χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου
1973, τα συνθήματα για ψωμί-παιδεία-ελευθερία είναι τόσο επίκαιρα και εάν στο ελευθερία προσθέσουμε και το εργασία, απεικονίζεται η σημερινή τραγική κατάσταση που βιώνει ο Ελληνικός λαός: Η
επέτειος του Πολυτεχνείου δεν πρέπει να γιορτάζεται επετειακά στις 17
Νοέμβρη κάθε χρόνο, αλλά να γιορτάζεται κάθε μέρα και να γίνει βίωμα
του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας για να διεκδικήσει αυτά που από
μόνη της η πολιτεία είχε υποχρέωση να προσφέρει στους κατοίκους αυτής
της χώρας. Με τα μάτια στραμμένα στη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου,
βλέπουμε πολέμους, προσφυγιά, στρατόπεδα συγκέντρωσης, φράκτες,
εκατόμβες αθώων ανθρώπων, φασιστικές και ρατσιστικές αντιμετωπίσεις
ξεριζωμένων ανθρώπων.
Από αυτή την άποψη το εξεγερτικό μήνυμα του Πολυτεχνείου αποκτά
φέτος ξεχωριστή σημασία. Συναντιέται με την ανάγκη της αλληλεγγύης των
λαών, καθώς και με τους καθημερινούς αγώνες για ψωμί-παιδεία-εργασίακατοικία καθώς και αναγνώρισης της ελευθερίας και των στοιχειωδών αν-
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θρώπινων δικαιωμάτων. Τα κροκοδείλια δάκρυα των ισχυρών της γης δεν
μπορούν να μας ξεγελάσουν. Σήμερα θρηνούμε ανθρώπινα θύματα στο
βωμό των γεωπολιτικών σχεδιασμών των μεγάλων, δικοί τους είναι οι πόλεμοι, δικοί μας όμως οι νεκροί. Το Πολυτεχνείο του 1973 μας έδειξε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα του οργανωμένου λαού, ο οποίος μπορεί και πρέπει να συντρίψει τους μονόδρομους και να ανοίξει νέους δρόμους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των λαών. Πρέπει να αποτελέσει ορόσημο αγώνα και ανατροπής. Να γεμίσουν οι δρόμοι με κόσμο
που να διεκδικεί ότι του ανήκει. Να ηττηθεί η πολιτική των Μνημονίων και
της σύγχρονης βαρβαρότητας των αγορών. Να μην είναι μόνο μέρες μνήμης. Να γίνουν μέρες αγώνα. Να γίνουν μέρες διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας.
Το Πολυτεχνείο μας δείχνει το χρέος μας. Υποχρέωση δική μας είναι να
δείξουμε ότι είμαστε άξιοι συνεχιστές εκείνων.
Η Διοίκηση

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Συνεχής και αποδοτική ήταν η κινητικότητα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο
Και το τελευταίο δίμηνο η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας είχε μια έντονη και ουσιαστική παρουσία στα διαδραματιζόμενα στην κοινωνία. Προσπάθησε με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου, με παρουσίες στα διάφορα Μ.Μ.Ε. καθώς και με συναντήσεις με τους
αρμόδιους Υπουργούς, να τους κάνει κοινωνούς
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα
οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας με τις αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεων που υπέστησαν από τα τρία μνημόνια που τους επιβλήθηκαν
τα τελευταία έξι χρόνια. Ενημέρωσε σχεδόν όλα
τα πολιτικά κόμματα, παίρνοντας βέβαια υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και καθώς είναι γνωστό ότι μόνο με υποσχέσεις δεν επιλύονται τα
χρονίζοντα προβλήματα, η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν επαναπαύθηκε αλλά κινήθηκε δραστήρια και προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι πέρα από την ενημέρωση
του κοινού από τα τηλεοπτικά κανάλια, πραγματοποίησε πολλές συσκέψεις στα γραφεία της με
όλες τις Ομοσπονδίες και τα Πανελλήνια Σωματεία που είναι μέλη της καθώς και με άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις για την χάραξη κοινής
διεκδικητικής δράσης. Είχε συνάντηση με τους
αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας
στους οποίους εξέθεσε τα προβλήματα, οικονομικά και υγείας, που απασχολούν σήμερα τους
συνταξιούχους. Πραγματοποίησε συνάντηση με
όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της
στην αίθουσα του Μουσείου του Πειραιά, όπου
έγινε πλήρης ενημέρωση για την επικρατούσα
κατάσταση καθώς και ο καθορισμός της αγωνιστικής δράσης των συνταξιούχων εν όψει του νέ-

ου ασφαλιστικού, των θεμάτων υγείας και των
νέων φορολογικών βαρών.
Πραγματοποίησε Ημερίδα στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» με τίτλο «Υγεία Διαπιστώσεις – Προοπτικές».
Η διοργάνωση στέφτηκε με επιτυχία καθώς
υπήρξε μεγάλη προσέλευση και ειδικά από
απλούς συνταξιούχους που ενδιαφέρθηκαν να
ενημερωθούν για τα προβλήματα που τους απασχολούν.
Κατά την διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν
θέματα Συνταξιοδοτικά και Υγείας. Τοποθετήθηκαν για τα θέματα αυτά ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
κ. Δημήτριος Κοντός, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλαστοράκος
και ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος Μέγας.
Πραγματοποίησε σύσκεψη των προέδρων των
Ομοσπονδιών και των Σωματείων, προκειμένου
να συζητηθεί το πώς θα γίνει η καλύτερη διοργάνωση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των
Συνταξιούχων στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 4
Νοεμβρίου 2015.
Πραγματοποίησε ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 4 Νοεμβρίου στην Πλατεία
Κλαυθμώνος με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., συνάδελφο, Νίκο Μουλίνο καθώς
και πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων όπου
αντιπροσωπία επέδωσε ψήφισμα απευθυνόμενο στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό
Εργασίας. Συμμετείχε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας καθώς και την πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων στην 24ωρη απεργία της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και της ΑΔΕΔΥ στην Πλατεία Κλαυθ-

μώνος, όπου ο Πρόεδρος συνάδελφος Νίκος
Μουλίνος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Σε γενικές γραμμές αυτή ήταν η δράση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
το τελευταίο δίμηνο. Ήταν κατά τη γνώμη μας μια
δράση γεμάτη και ουσιαστική, όμως θα υπάρξουν και οι διάφοροι κριτές που θα τα θεωρήσουν λίγα ή και μηδενικά. Ασφαλώς κριτική πρέπει να γίνεται, να είναι όμως καλόπιστη και να
σταθμίζει ο κριτής τα μέσα και τις δυνατότητες
που έχει σήμερα η Συνομοσπονδία καθώς και
την βοήθεια από της Ομοσπονδίες και τα Σωματεία που την απαρτίζουν, όπως και από όλους
εμάς τους απλούς συνταξιούχους.
Σήμερα που οι συνταξιούχοι της χώρας μας
βιώνουν την εγκατάλειψη της πολιτείας, πρέπει
όλοι μας να συστρατευτούμε και με μπροστάρη την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. να εμποδίσουμε την υλοποίηση των νέων ασφαλιστικών και φορολογικών μέτρων που
επεξεργάζονται οι Κυβερνώντες και τα οποία αν
εφαρμοστούν, θα είναι το τελειωτικό χτύπημα των
συνταξιούχων. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. χρειάζεται την βοήθεια
και την συμπαράσταση όλων μας, και όταν λέμε
συμπαράσταση και βοήθεια, εννοούμε ουσιαστική, όχι μόνο λόγια. Υπάρχουν σήμερα στην
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συνδικαλιστικά στελέχη τα οποία διαθέτουν και γνώση και πείρα και τα οποία επιβάλλεται να συστρατευτούν για να δώσουν στη Συνομοσπονδία το κύρος και την δύναμη που της αξίζει.
Είναι καιρός να αφήσουμε στην άκρη τις μικρότητες ορισμένοι καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει
και δεν υπάρχει χρόνος για άλλα χάσιμο. Η κριτική μπορεί να περιμένει, τα προβλήματα όμως όχι.
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
ΣΥΓ Κ ΕΝΤ ΡΩΣ Η ΔΙΑΜ Α Ρ ΤΥ Ρ Ι Α Σ
ΣΤ ΙΣ 4 ΝΟ ΕΜ ΒΡ Ι ΟΥ 20 15
ο Σωματείο μας συμμετείχε στην
συγκέντρωση που πραγματοποίησε η
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. καθώς και άλλα σωματεία
συνταξιούχων στις 4 Νοεμβρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος με κύριο ομιλητή τον
πρόεδρο της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος συνάδελφο Νίκο Μουλίνο, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
συνταξιούχος της χώρας μας τα τελευταία
έξι χρόνια καθώς βιώνει τις αλλεπάλληλες
μειώσεις της σύνταξής του, την ανύπαρκτη

Τ

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, τους αβάστακτους φόρους.
Ασφαλώς και δεν ήταν η συμμετοχή εκ μέρους των Συνταξιούχων των Ομοσπονδιών
και των Σωματείων στη συγκέντρωση αυτή
που έπρεπε, μπορεί να την θεωρήσουμε
ότι ήταν μια ικανοποιητική συγκέντρωση ,
όχι όμως ανταποκρινόμενη στη σημερινή
κατάσταση που βιώνει ο συνταξιούχος της
πατρίδας μας.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, πρέπει να
αντιληφθούμε όλοι, εργαζόμενοι και συν-

ταξιούχοι, ότι πρέπει να αφυπνιστούμε και
να αντιδράσουμε άμεσα, δεν έχουμε άλλα
περιθώρια. Πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν οι κρατούντες τις τύχες μας στα χέρια τους, ότι δεν είμαστε άβουλα όργανα
για να μας μεταχειρίζονται σαν πιόνια τους,
αλλά ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας, με
υποχρέωση και με δικαιώματα. Πρέπει
όμως να το αποδείξουμε ότι έχουμε τη δύναμη και τη βούληση να διεκδικήσουμε ότι
δικαιούμαστε.
Η Διοίκηση

Αποχωρεί
ο κύριος Νίκος
Παπαθανάσης;
Τη στιγμή που τα κείμενα της εφημερίδας μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» είχαν δοθεί
προς δημοσίευση, κυκλοφόρησε η είδηση ότι αντικατείστατε ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νίκος Παπαθανάσης. Βέβαια δεν είχε εκδοθεί κανένα ΦΕΚ για να γνωρίζουμε τι ακριβώς
συμβαίνει.
Στο επόμενο φύλλο του ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ», θα γνωρίζουμε αν γίνει αντικατάσταση της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ και
τότε θα αναφερθούμε για το έργο και την
προσφορά του κ. Νίκου Παπαθανάση
κατά την μακροχρόνια διαδρομή του
στους ΗΣΑΠ και την ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

24ωρη απεργία Γ.Σ.Ε.Ε.-ΑΔΕΔΥ
τις 12 Νοεμβρίου 2015 η Γ.Σ.Ε.Ε. και
η ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησαν 24ωρη
απεργία και συγκέντρωση στην
Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 το πρωί.
Στη συγκέντρωση έδωσαν και το δυναμικό παρόν και τα Σωματεία Συνταξιούχων
Ελλάδας.
Το Σωματείο μας ως μέλος της
Α.Γ.Σ.Ε.Ε. συμμετείχε στη μεγάλη αυτή
συγκέντρωση καθώς και στην πορεία
προς την Βουλή των Ελλήνων όπου επεδόθει ψήφισμα με τα αιτήματα που αφορούν εργαζόμενους και συνταξιούχους.
Γεγονός είναι ότι η συγκέντρωση της
12ης Νοεμβρίου ήταν η πιο δυναμική σε
όγκο και παλμό από όλες τις συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών, είχε όμως
ένα μεγάλο μειονέκτημα και αυτό ήταν
ότι και η Γ.Σ.Ε.Ε. και η ΑΔΕΔΥ παρουσιάστηκαν ακέφαλες.

Σ

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα χρειάζεται η
ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος για να μπορεί να σταθεί αντάξιο των

περιστάσεων, να αναλάβει άμεσα τις πρωτοβουλίες για να δώσει προοπτική και ελπίδα στον χειμαζόμενο Ελληνικό λαό.
Η Διοίκηση

Χαιρετισμός του Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
συναδέλφου Νίκου Μουλίνου
στη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν
εργαζόμενοι συνταξιούχοι στις 12 Νοεμβρίου 2015
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες ,
Οι συνταξιούχοι στηρίζουν και υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια και επιλογή που αντιστρατεύεται στην επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής
της θέσης.
Οι συνταξιούχοι συμπαρίστανται
στον αγώνα σας και σας διαβεβαιώνουν ότι συμπορευόμαστε σε κοινή
αγωνιστική πορεία
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
στέλνει, από εδώ μήνυμα: η συσκευασία του αποπροσανατολισμού και της
λογικοφανούς προπαγάνδας “ετελεύτησε” τον βίο της.

Διεκδικούμε, ότι επιμένουν μέχρι
σήμερα να μας στερούν: τα όνειρά μας,
την ποιότητα της ζωής μας, την ελπίδα
για ένα καλύτερο αύριο.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες ,
Το ασφαλιστικό είναι τεράστιο κοινωνικό θέμα. Η επίλυσή του πρέπει να
γίνει με κριτήρια κοινωνικά, με ισονομία, με δικαιοσύνη.
Το ασφαλιστικό μπορεί μόνο με Κοινωνικό Πόρο να καλύψει τις ανάγκες
του και την βιώσιμη προοπτική του.
Οι περικοπές που μέχρι σήμερα μας
έχουν επιβάλλει, η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ζητά να
επιστραφούν σε όλους τους συνταξιούχους με την έκδοση Ειδικού Ομολό-

γου με χρηματιστηριακά χαρακτηριστικά.
Ακόμα πρέπει να αντιμετωπιστεί το
θέμα Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε οικονομικό και λειτουργικό αδιέξοδο, με
αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.
Οι συνταξιούχοι είναι εδώ! Θα είναι
εδώ! Οι συνταξιούχοι εναντιώνονται
στην λιτότητα, τη φτώχεια, την διάλυση
της μεσαίας τάξης.
Ο αγώνας μας είναι κοινός! Θα τον
συνεχίσουμε επισημαίνοντας πως ο
συνταξιούχος έχει και κρίση και μνήμη!

Καλούς Αγώνες

Την 1η Δεκεμβρίου 2015 εκδικάζεται
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών η αγωγή που είχε καταθέσει το
Σωματείο μας
ΚΑΤΑ
1) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΚΑΕΤΑΜ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου, αριθμ.8, διαδόχου του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού ΗΣΑΠ
(ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
2) Του υποκαταστήματος ασφαλισμένων του εντασσόμενου Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Τσόχα 22 και Ν. Σούτσου
3) Του Ελληνικού Δημοσίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που κατοικεί
στην Αθήνα, Πλ. Συντάγματος, οδός Νίκης
5-7.
Διεκδικώντας τα έξοδα κηδείας που
εχορηγούντο πριν σύμφωνα με το καταστατικό του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ και τα οποία έκοψαν μετά την
ένταξη του Ταμείου μας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Περιμένουμε την έκδοση της αποφάσης
ευελπιστώντας ότι θα είναι θετική.
Η Διοίκηση

Αναβολή εκδίκασης
της αγωγής
για την πρόσθετη ασφάλιση
Η αγωγή του Σωματείου μας που
αφορούσε την πρόσθετη ασφάλιση
και ήταν να εκδικαστεί στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών ανεβλήθη
με παρέμβαση του Σωματείου μας
και θα εκδικαστεί στις 17 Ιανουαρίου
2017.
Την αναβολή ζήτησε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου καθώς η
σημερινή οικονομική κατάσταση της
χώρας μας δεν ενδείκνυται για τέτοιες διεκδικήσεις. Ας ελπίσουμε ότι τον
Ιανουάριο του 2017 η οικονομική κατάσταση της χώρας μας θα έχει βελτιωθεί τόσο που να μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο για την ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία
σήμερα είναι ανύπαρκτη.
Η Διοίκηση
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, για δεύτερη συνεχή χρονιά
απένεινε το βραβείο Κώστα Δεληγεώργη, σε δύο μαθήτριες της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου Σμίνθης στην Ξάνθη, οι
οποίες αρίστευσαν στις σπουδές τους τη σχολική περίοδο 2014-2015.
Ο Κώστας Δεληγεώργης για 11 χρόνια ήταν Διευθυντής του Γυμνασίου Σμίνθης και χάρη σε αυτόν, όταν το
2006 επισκέφτηκε μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες το Μουσείο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής-ψυχαγωγικής εκδρομής του σχολείου, μας δόθηκε η δυνατότητα να μάθουμε για την ξεχασμένη από την πολιτεία αυτή περιοχή και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι μαθητές και οι μαθήτριες, αλλά και οι κάτοικοί της.
Θα μείνουν αξέχαστες όχι μόνο οι επισκέψεις του Σωματείου μας στην Σμίνθη, αλλά και οι βραβεύσεις των
μαθητών οι οποίες πραγματοποιούντο μέσα σε μία χαρούμενη και εορταστική ατμόσφαιρα με παραδοσιακούς
Ελληνικούς χορούς και τραγούδια στο προαύλιο του σχολείου, αλλά και οι βοήθειες που πρόσφεραν απλόχερα,
όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι και η
Διοίκηση της Εταιρίας ΗΣΑΠ Α.Ε., ανταποκρινόμενοι στο
Κίνημα Αλληλεγγύης που είχαμε δημιουργήσει στο Σωματείο και το είχαμε ονομάσει «ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».
Συγκεντρώναμε ρούχα, τρόφιμα, βιβλία, παιχνίδια και
χρήματα για τις εκδρομές του σχολείου, γιατί η πολιτεία
όχι μόνο τους είχε ξεχάσει, αλλά τους είχαν κόψει ακόμα και τις επιχορηγήσεις των εκδρομών.
Φαίνεται ότι κάποιοι δεν ήθελαν τα παιδιά να μάθουν
για την ιστορία της Βεργίνας, των Θερμοπυλών, να δούνε την Αθήνα, τον Πειραιά, την Ακρόπολη και άλλα Μουσεία.
Να πάνε στη Βουλή, στο Πλανητάριο και να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο.
Όπως δεν ήθελαν να δώσουν τη δυνατότητα σε πολ-

Τ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
λούς από τους μαθητές και τις μαθήτριες να δούνε ακόμα και την θάλασσα που δεν την είχαν δει ποτέ, αλλά και
να ταξιδέψουν με πλοία.
Αυτή την χαρά και αυτές τις εμπειρίες για χρόνια, με
την συνεργασία και την ειλικρινή φιλία του Κώστα Δεληγεώργη και στον βαθμό που μπορούσαμε την προσφέραμε, γιατί το Σωματείο μας δεν βοηθούσε μόνο στο
να πραγματοποιηθούν οι εκδρομές στην Αθήνα, αλλά πήγαμε τα παιδιά στην Αίγινα και στον Ναό της Αφαίας, στον
Ισθμό της Κορίνθου, στους Αρχαιολογικούς χώρους στις
Μυκήνες και στο Ναύπλιο.
Τέλος τα παρουσιάσαμε στον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Δημήτριο Σιούφα, ο οποίος μας είχε υποδεχτεί με κάθε
επισημότητα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής και
με εντολή του και έξοδα της Βουλής, η εκδρομή του σχολείου την επόμενη χρονιά είχε γίνει αεροπορικώς μέσω
Αλεξανδρούπολης στην Αθήνα και διέμεναν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.
Προσωπικά αισθάνομαι υπερήφανος που μου δόθηκε
η δυνατότητα μέσα από τον θεσμικό μου ρόλο ως Πρόεδρος του Σωματείου και με την βοήθεια και ενεργό συμπαράσταση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να βοηθήσουμε τον ξεχωριστό αυτόν δάσκαλο, γιατί
ο Κώστας Δεληγεώργης δεν περιόριζε την δράση του
και την προσφορά του μόνο στις τάξεις του σχολείου.
Ο Κώστας Δεληγεώργης γύριζε όλα τα χωριά της περιοχής και παρακολουθούσε από κοντά το πώς ζούνε και
πώς διαβάζουν τα παιδιά και ιδιαίτερα τα κορίτσια, πολλά από τα οποία οι γονείς τους με δυσκολία τα έστελναν
στο σχολείο.
Ήταν ένας άξιος λειτουργός της δημόσιας εκπαίδευσης που του αξίζει κάθε τιμή, γι’ αυτό και το Διοικητικό

Συμβούλιο του Μουσείου ομόφωνα θέσπισε το βραβείο
ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ.
Ο Κώστας Δεληγεώργης ύστερα από 35 χρόνια εργασίας:
5 χρόνια στα Ελληνικά σχολεία στην Γερμανία,
6 χρόνια Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της
Γερμανίας,
13 χρόνια σε διάφορα σχολεία της Ξάνθης,
11 χρόνια στο Γυμνάσιο Σμίνθης που πήγε με δική του
επιλογή, σήμερα έχει ενταχθεί στον χώρο των συνταξιούχων, απολαμβάνοντας όπως και εμείς την σύνταξή του,
χωρίς όμως να ξεχνάει τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης, αλλά και τους φίλους του συνταξιούχους των ΗΣΑΠ,
όπως και εμείς δεν πρόκειται να τον ξεχάσουμε.
Σημείωση:
Το Σωματείο μας στα 18 χρόνια που ήμουν Πρόεδρος
εκτός από τους Πομάκους και τους μαθητές του Γυμνασίου Σμίνθης, είχε προσφέρει βοήθεια: σε ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα, χρήματα:
α) Στους Κούρδους που είχαν εγκατασταθεί στην Πλατεία Κουμουνδουρου.
β) Στους σεισμόπληκτους της Καλαμάτας.
γ) Στον Λαό της Σερβίας.
δ) Σε Ιδρύματα, Γηροκομεία, Ορφανοτροφεία.
Μια συμπαράσταση και βοήθεια αλληλεγγύης προς τον
συνάνθρωπο που είχε καταξιώσει Πανελλήνια το Σωματείο μας για τις ενέργειες του αυτές.
Τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 1992 έως
το 2010 το Σωματείο μας βράβευε συνεχώς τους αριστούχους μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες,
παιδιά συνταξιούχων και εργαζομένων των ΗΣΑΠ σε εκδηλώσεις ιδιαίτερα ξεχωριστές στις αίθουσες του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ.
Οι σελίδες του «Ηλεκτρικού», στα 100 τεύχη της κυκλοφορίας του είναι γεμάτες από τις δραστηριότητες
αυτές.

Ζούμε στη χώρα των Λωτοφάγων
αίνεται ότι οι πολιτικοί μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια των αλλεπάλληλων μνημονίων έχουν περάσει όλοι από το νησί των Λωτοφάγων. Κανείς
δεν θυμάται τι έλεγε πριν δοκιμάσει τον λωτό της εξουσίας. Τα «θα» και τα «είπα-ξείπα» αποτελούν εξαιρετικά δημοφιλές σπορ όλων των
πολιτικών μας και ειδικά τα τελευταία χρόνια που είναι τα χρόνια των επαναλαμβανόμενων μνημονίων. Έπαψαν πλέον να υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές και ο λόγος της αλήθειας και της συνέπειας των πολιτικών μας, την θέση τους πήρε το «θα» και το «είπα-ξείπα». Έχουν ξεθωριάσει
πλέον τα πάντα. Όλα είναι μαύρα για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος παλεύει να επιβιώσει κόντρα στα αλλεπάλληλα μέτρα λιτότητας που μας επέβαλαν
τα ξένα και τα ντόπια συμφέροντα. Αξίζει για την ιστορία να αναφέρουμε μερικά «είπα-ξείπα» των πολιτικών μας την τελευταία πενταετία.

Φ

Γιώργος Παπανδρέου:
2009: «Λεφτά υπάρχουν»
13 Ιανουαρίου 2010: «Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ ούτε να προσφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το έχουμε ανάγκη».
23 Απριλίου 2010, από το Καστελόριζο: «Είναι ανάγκη εθνική και επιτακτική να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, που
από κοινού δημιουργήσαμε».

Αλέξης Τσίπρας:
2010: «Θα καταργήσουμε το μνημόνιο με
ένα άρθρο καθώς και όλων των μέτρων
λιτότητας».
15 Οκτωβρίου 2011: «Ο πρώτος στόχος είναι η άρνηση του Μνημονίου. Την κόλαση δεν την διαπραγματεύεσαι. Τι να διαπραγματευτείς;».
21 Ιανουαρίου 2015: «Το 2015 δεν θα πληρώσει κανείς ΕΝΦΙΑ».
25 Ιανουαρίου 2015: «Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και
μνημόνιο είναι δύο έννοιες ασύμβατες»
Απρίλιος 2015: «Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας. Αν δεν τα καταφέρουμε θα πάει για
το 2016».
31 Μαρτίου 2015: «Τον Ιούνιο η Κυβέρνηση
θα συζητήσει μια νέα συμφωνία για την

ανάπτυξη που θα περιέχει και την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους».
14 Αυγούστου 2015: Ψήφισε το τρίτο Μνημόνιο.

Αντώνης Σαμαράς:
11 Φεβρουαρίου 2011: «Το Μνημόνιο ήταν
ολέθριο σφάλμα. Το Μνημόνιο δεν βγαίνει».
12 Φεβρουαρίου 2012: «Αν κάνουμε το άλμα στο κενό πάμε άμεσα σε μία ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Γι’ αυτό σας καλώ να
ψηφίσουμε σήμερα τη νέα δανειακή
συμφωνία».
4 Μαΐου 2012: «Δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το ΠΑΣΟΚ και δεν συμφέρει τον
Ελληνικό λαό να γίνει τέτοια συγκυβέρνηση.
18 Ιουνίου 2012: «Με το κ. Βενιζέλο μείναμε σύμφωνοι ότι πρέπει οπωσδήποτε να
σχηματιστεί η κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Έχει ανάγκη η χώρα να αποκτήσει
άμεσα κυβέρνηση. Σε δύο χρόνια το χρέος θα εκμηδενιστεί».

στη παρούσα φάση που βρίσκεται ο τόπος πρέπει να έχουμε αποτελέσματα».

Ζωή Κωνσταντοπούλου:
12 Ιανουαρίου 2015: « Η δική μας αταλάντευτη θέση και η αδιαπραγμάτευτη θέλησή μας είναι να καταργήσουμε μία προς
μία τις μνημονιακές νομοθετικές ρυθμίσεις».
16 Μαΐου 2015: «Έχει εξηγηθεί ότι χιλιάδες
διατάξεις δεν καταργούνται με ένα νόμο.
Το σχήμα λόγου, με ένα άρθρο και ένα
νόμο, έχει ειπωθεί για να καταδείξει τη
βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της Κυβέρνησης».

Παναγιώτης Λαφαζάνης:
21 Ιανουαρίου 2015: Για τον ΕΝΦΙΑ έλεγε
πως ο φόρος αυτός δεν είναι σύννομος
και μόνο ως έκτακτη ανάγκη μπορεί να
υπάρξει.

Γιάννης Δραγασάκης:
Ο ΕΝΦΙΑ δεν διορθώνεται. Πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να αποσυρθεί.

Ευάγγελος Βενιζέλος:

Αλέξης Φλαμπουράρης:

23 Ιουνίου 2011: «Δεν είναι οι λογαριασμοί
της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα
είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες».
15 Σεπτεμβρίου 2011: «Δεν πιστεύω στο να
επιβάλλονται φόροι μέσω της ΔΕΗ, όμως

Φεβρουάριος 2015, για το χρέος: «Αν δεν
έχουμε να πληρώσουμε θα ζητήσουμε
παράταση από το Δ.Ν.Τ.
Μάρτιος 2015, για το χρέος: «Αέρας είναι.
Γι’ αυτό και εμείς με αέρα θα τους πληρώσουμε».

Του Προέδρου του Σωματείου

Ευθυμίου Ρουσιά
Δημήτρης Μάρδας:
9 Μαρτίου: «Εδώ υπάρχει σημαντικό θέμα ηθικής τάξεως (αναφερόταν για τον
κ. Χαρδούβελη που έστειλε χρήματα
στο εξωτερικό για να σπουδάσουν τα
παιδιά του).
6 Μαΐου 2015: (είπε για τον εαυτό του που
έστειλε χρήματα έξω για να σπουδάσει
η κόρη του), «Ήταν Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Έστειλα πολύ λίγα χρήματα στο
εξωτερικό. Ήθελε να φύγει η κόρη μου,
να πάει να κάνει μεταπτυχιακό».

Γιάνης Βαρουφάκης:
31 Ιανουαρίου 2015: «Δεν θα πάρουμε την
δόση. Διότι αλλιώς αυτό θα σημαίνει ότι
αποδεχόμαστε τη συνέχιση του προγράμματος».
24 Απριλίου 2015: «Ζητάμε μερική εκταμίευση της δόσης έναντι μικρότερης λίστας μεταρρυθμίσεων».
Απρίλιος 2015: «Δεν θα υπογράψω αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά».
Μάιος 2015: Η δέσμευση δεν ισχύει στο
διηνεκές. Για τον κύριο Γιάνη Βαρουφάκη θα χρειαστούν βιβλία για να γράψει κανείς τα όσα φαιδρά είπε.
Με αυτά και με αυτά πέρασαν πέντε χρόνια, υπογράφτηκαν τρία σκληρά μνημόνια με τα οποία οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 50%, δημιουργήθηκαν σχεδόν δύο εκατομμύρια άνεργοι, έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις,
διαλύθηκε ο οικονομικός ιστός της πατρίδας μας. Και μετά από επτά εκλογικές αναμετρήσεις η πατρίδα μας βρίσκεται σε πολύ χειρότερη οικονομική
κατάσταση από ότι ήταν πριν την κρίση.
Η Διοίκηση
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ε την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
τον περασμένο Γενάρη, διέκοψα
κάθε πολιτικό σχολιασμό μέσω
της εφημερίδας μας. Αυτό έγινε ενσυνείδητα επειδή ήθελα να δείξω μια περίοδο
ανοχής, την οποία μου υπαγόρευε ο διαχρονικός ιδεολογικός μου προσανατολισμός. Παρ’ όλο το ότι δεν πίστεψα ποτέ σε
μια τέτοιας μορφής αριστερή συγκρότηση. Διότι η όλη πορεία τους, ιδίως μετά
την οικονομική κατάρρευση της χώρας,
υπήρξε έξω από κάθε αρχή και κουλτούρα αριστερής ιδεολογίας.
Μέχρι τις εκλογές του Γενάρη, με μια
σειρά άρθρων μου, είχα στηλιτεύσει τον
χωρίς όρια λαϊκισμό τους και την οπισθοδρομική τους συμπεριφορά, προκειμένου
να εκμεταλλευθούν ψηφοθηρικά την απόγνωση και απελπισία του λαού, από τα μέτρα που ακολούθησαν την πτώχευση της
χώρας. Εκμεταλλεύθηκαν με τον πιο χονδροειδή αλλά και συγχρόνως επικίνδυνο
τρόπο την άγνοια και την διαχρονική αλλοτρίωση που είχε υποστεί σοβαρή μερίδα του λαού, προκειμένου να δρέψουν
ψήφους. Τους μεταχειρίστηκαν ως Μακάκους μοιράζοντας τους καθρεφτάκια
και στρέφοντας την απελπισία τους σε
αγανάκτηση κατά των πολιτικών τους αντιπάλων. Μια τακτική που αποπνέει μεθόδους των πιο συντηρητικών δυνάμεων
κατά το παρελθόν. Αλλά και που είναι
πάντα πετυχημένη συνταγή, τουλάχιστον
στη χώρα μας. Ιστορικά σε τέτοιες συνθήκες, επικράτησαν, έστω και προσωρινά,
κόμματα και πολιτικάντιδες που τελικά
μόνο κακό πρόσφεραν στη χώρα.
Ας θυμηθούμε την ποιότητα πολλών
βουλευτών των τελευταίων συνθέσεων
στη Βουλή, καθώς και τη ραγδαία άνοδο
των λαϊκίστικων κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ).
Κομμάτων χωρίς καμία ιδεολογική σχέση μεταξύ των και το μόνο που τους ενώνει είναι η αναρρίχηση στην εξουσία με
λαϊκισμό-υποσχέσεις και πλήρη παραπλάνηση των πολιτών.
Επικράτησαν δηλαδή όλοι εκείνοι που
άδραξαν την ευκαιρία και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την απελπισία του κόσμου. Έγιναν μονομιάς τιμωροί όλων
όσων δήθεν έφεραν όλα αυτά τα δεινά στο
λαό (΄΄ξένοι΄΄ και ΄΄ντόπιοι΄΄ συνεργάτες τους). Και συγχρόνως μεταβλήθηκαν
σε καραμπουρζούνιδες, μοιράζοντας
υποσχέσεις και διακηρύσσοντας μια ζωή
χαρισάμενη για όλους μας, αφού θα μας
έφερναν στην προ του 2010 οικονομική
ευμάρεια.
Όσο ο κόσμος τσιμπούσε, τόσο ανέβαιναν οι τόνοι του λαϊκισμού και της παροχολογίας. Συγχρόνως ενισχύεται η στοχοποίηση των «πουλημένων» στον εχθρό
πολιτικών αντιπάλων. Δημιουργώντας
έτσι ένα διχαστικό κλίμα, με ανεξέλεγκτες
καταστάσεις. Ότι δηλαδή χειρότερο για
την κατάσταση που βρισκόταν και που
βρίσκεται η χώρα.
Στα δύο τελευταία άρθρα μου προ των
εκλογών του Γενάρη, μεταξύ άλλων έγγραφα:
«Δεν ξέρω αν αυτή η χώρα μπορεί να
σωθεί. Για να σωθεί χρειάζεται σύνεση.
Χρειάζεται ικανότητα, χρειάζεται αλλαγή
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νοοτροπίας και πολιτικής συμπεριφοράς
από όλους μας. Χρειάζεται πρωτίστως να
ειπωθούν ΑΛΗΘΕΙΕΣ. Χρειάζεται πολύ
δουλειά και σε βάθος χρόνου. Κυρίως
όμως χρειάζεται ΕΘΝΙΚΗ συνεννόηση
αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα υποφερτό μέλλον, τουλάχιστον για τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας.»
Όσο για την τότε αξιωματική αντιπολίτευση και σημερινή κυβέρνηση, θέλοντας
να τονίσω την εκτός τόπου και χρόνου τοποθέτησή της, δημοσίευσα τις δηλώσεις
του προέδρου της που αναφέρονται στον
τρόπο εξόδου από την κρίση:
«Η αξιωματική αντιπολίτευση διά του
προέδρου της δήλωσε την έξοδο της
χώρας από τα μνημόνια. Το κούρεμα του
χρέους. Την απαίτηση από την Γερμανία
των επανορθώσεων και των κατοχικών
δανείων και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Πηγές που θα φέρουν χρήματα για
να ανακουφιστεί ο λαός και να αρχίσει η
ανάπτυξη». Φοβέριζε δε, ονομαστικά
τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας: «Δεν πρόκειται να αναγνωρίσω
καμία απολύτως νέα συμφωνία σας με
την κυβέρνηση (Σαμαρά-Βενιζέλου),
διότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του
λαού». Ήταν τότε που η κυβέρνηση διαπραγματευόταν την εκχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων , του Ελληνικού
και μεγάλων λιμανιών σε ιδιώτες. Βέβαια,
σήμερα αποδεικνύεται ότι, στην περίφημη δεκαεπτάωρη σύσκεψη των αρχηγών
των κρατών της Ευρωζώνης, τα αποδέχτηκε όλα και ακόμα παραπέρα καθώς
βγαίνουν καθημερινά οι αβάστακτες για
το λαό δεσμεύσεις που ανέλαβε. Το ξεβράκωμα ήταν ολοκληρωτικό.
Παίρνοντας τότε ως αφορμή και την τεράστια κωλοτούμπα που είχε κάνει η άλλη μεγαλοεπαναστάτρια του ΣΥΡΙΖΑ η περιφερειάρχης Δούρου, που από το θα τα
γκρεμίσω όλα, έφτασε να τα υιοθετήσει
όλα. Όσα δηλαδή προέβλεπε ο προϋπολογισμός του προηγούμενου περιφερειάρχη Σγουρού: Ναι στο χυτά στο Γραμματικό. Ναι στην ανάθεση της καθαριότητας
της περιφέρειας σε ιδιώτες. Ναι στην κατασκευή και επισκευή των γηπέδων ΑΕΚ
και Παναθηναϊκού. Πλήρης σιωπή σε ότι
αφορά τις δωρεές του Σγουρού από την
περιφέρεια 20 και 7 εκατομμύρια στους
μεγαλοοικονομικούς παράγοντες της χώρας Μελισσανίδη και Αλαφούζο για την
κατασκευή και την ανακατασκευή των γηπέδων των ομάδων τους. Αφού ποιώντας
την νύσσαν ανέμενε μήπως και την περισώσουν στο θέμα αυτό η έγκριση ή μη της
τεράστιας αυτής δαπάνης, οι αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες, αποφεύγοντας την
άμεση ανάκληση των δωρεών. Πότε;
Όταν οι δυτικές συνοικίες της Αττικής, κάθε χρόνο πνίγονται και καταστρέφεται το
βιος τους με τις πρώτες βροχοπτώσεις,
λόγω έλλειψης αποχετευτικού συστήματος όμβριων υδάτων. Μέχρι και ζωές ανθρώπων θρηνούνται σε αυτές τις εγκαταλελειμμένες περιοχές και η περιφέρεια
διαχρονικά αντί να προχωρήσει σε έργα,
χαρίζει εκατομμύρια σε ιδιώτες!!!
Έχοντας λοιπόν μια αντίληψη το που
βρισκόταν η χώρα και βλέποντας τα έργα
και τις πρώτες ημέρες διοίκησης στην πε-

ριφέρεια Αττικής από τον ΣΥΡΙΖΑ, έγγραφα τότε: «Όλη αυτή η έμπρακτη στροφή
του ΣΥΡΙΖΑ με την πρώτη άσκηση διοίκησης στην μεγαλύτερη περιφέρεια της
Ελλάδας, προδιαγράφει τις κωλοτούμπες που έχουν να γίνουν, αν ανέβει στην
κυβέρνηση, με την σωρεία των υποσχέσεων που έχει δώσει προς όλους, αφού
δεν θα μπορέσει να τις ικανοποιήσει».
Στο μεταξύ, όσο πλησίαζαν οι κάλπες
και φαινόταν ότι πάει για κυβέρνηση, τόσο ο λαϊκισμός και η παροχολογία φούντωναν. Φτάσαμε δηλαδή αισίως στο ‘’περίφημο’’ πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
των 12.000.000 εκατομμυρίων παροχών
και την ολοκλήρωσή του με το κλείσιμο
ουσιαστικά της ομιλίας του προέδρου Τσίπρα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου συναγωνιζόμενος τις Κορώνες πατριωτικής
‘’έξαρσης’’ και ‘’ανάτασης’’, του συνεταίρου του Καμένου, είπε εκείνα τα περίφημα πατριωτικά λόγια που δάκρυσε όλο το
πόπολο: «Αν οι δανειστές μας δεν δεχτούν τις θέσεις της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, τότε αυτός θα βαράει το νταούλι και θα τους αναγκάσει να χορεύουν
πεντοζάλι».
Τρομάρα στα μπατζάκια του, τα οποία
παρεμπίπτοντος του αφαίρεσαν με την περίφημη συμφωνία του τρίτου μνημονίου.
Όλα τα έργα και οι ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ,
από την στιγμή που η χώρα πτώχευσε,
ναι πτώχευσε, αποτελούν μνημείο παλαιοκομματικής συντηρητικής νοοτροπίας.
Λαϊκισμός, καταγγελτικός λόγος στα όρια
του τραμπουκισμού, αποπροσανατολισμός μεγάλης μερίδας του λαού και υποσχέσεις που θα μας απαλλάξουν από όλα
τα δεινά και θα μας οδηγήσουν στη γη της
επαγγελίας.
Μοναδικός στόχος η ανάληψη της Κυβέρνησης και όχι βέβαια της διακυβέρνησης της χώρας.
Η όλη συμπεριφορά τους συνέβαλε
στην πλήρη μπαχαλοποίηση της χώρας.
Με ψευτονταϊλίκια μέσα και έξω από
την Βουλή, στοχοποιήθηκαν όλοι όσοι δεν
συμφωνούσαν μαζί τους και ιδίως οι πολιτικοί τους αντίπαλοι.
Πρώτος και καλύτερος ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ και τα πρωτοπαλίκαρά του, φοβέριζαν με ειδικά δικαστήρια τους ‘’μνημονιακούς’’ και τους αποκαλούσαν πουλημένους και Κουϊσλιγκ. Παράλληλα προέτρεπαν τον λαό σε απέχθεια κατά των νόμων. Θυμόμαστε όλοι το κίνημα, Δεν πληρώνω-δεν πληρώνω.
Ήταν επόμενο λοιπόν μέσα σ’ ένα τέτοιο
κλίμα να θεργιέψουν κάθε μορφής
ακραία στοιχεία, που με μαθηματική
ακρίβεια οδήγησαν την χώρα εκεί που την
οδήγησαν.
Ξυλοδαρμός του προέδρου της Γ.Σ.Σ.Ε..
Πυρκαγιά με θύματα στην τράπεζα της
οδού Σταδίου. Ξυλοδαρμούς, γιαουρτώματα σε κάθε κυβερνητικό βουλευτή που
είχε το θράσος να ξεμυτίσει από το σπίτι
του. Κυνήγι του προέδρου της Δημοκρατίας και ματαίωση της παρέλασης στη
Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή εκείνον
με την αλογοουρά, που μετά μάθαμε ότι
ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής
Πανεπιστημίου που αργότερα έγινε και
υφυπουργός Παιδείας!!!

Tου Κώστα Γαζή
Ενώ λοιπόν όλες οι άλλες χώρες των
μνημονίων και της επιτήρησης προχωρούσαν στην έξοδο από την οικονομική
τους κρίση, εμείς όλο και βουλιάζαμε και
βουλιάζουμε ακόμη.
Κάπως έτσι φτάσαμε στις εκλογές του
Γενάρη και στην ανάληψη της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αφού στρογγυλοκαθήσαμε όλοι στο τραπέζι για την μοιρασιά και την καλοπέραση που μας είχαν
υποσχεθεί, έχουμε κυριολεκτικά μαρμαρώσει στα καθίσματα. Από όσα πρόσθετα
δεινά μας επιφύλαξαν και ότι ακόμα δεν
γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσουν οι επαναστάτες του Λακόστ και του φραπέ, με
το νέο μνημόνιο. Ο Θεός να σε φυλάει
από πλούσιο αριστερό ‘’ιδεολόγο’’. Όλοι
αυτοί π.χ. που ηγούνται, έφτασαν να θεωρούν ασήμαντο να ξεχάσεις να δηλώσεις
στην εφορία 1 εκατομμύριο ευρώ!!!
(Όλα βέβαια όσα συνέβηκαν και καθημερινά συμβαίνουν κατά τη διακυβέρνηση της ‘’αριστεράς’’ του ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο άρθρο.)
Κοιτάξτε όμως παλικάρια. Έρχεται χειμώνας, οι καρποί των δέντρων τελείωσαν,
αρχίζουν να τελειώνουν και τα φύλλα και
τότε οι Μακάκοι θα κατέβουν στους δρόμους αναζητώντας τροφή. Αλλά δυστυχώς
δεν θα υπάρχει από τα μέτρα που δεχτήκατε από το κουαρτέτο. Όταν λοιπόν οι Μακάκοι κατέβουν στο δρόμο νηστικοί και
τουρτουρίζοντας από το κρύο, τότε ο σώζων εαυτόν σωθείτο. Όπως στρώσατε θα
κοιμηθείτε. Γι’ αυτό να είστε απολύτως βέβαιοι.
Σημείωση: Μέσα στο τέλμα της αναξιοπιστίας, του προσωπικού βολέματος και του
αριβισμού που βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της χώρας, είμαι υποχρεωμένος να
αναφέρω μια πράξη πολιτικού, που αποτελεί χαραμάδα αισιοδοξίας. Αναφέρομαι στο
Λαφαζάνη. Όσο και αν κανείς διαφωνεί με
τις πολιτικές του θέσεις, δεν μπορεί να μην
του αναγνωρίσει:
Πολιτικό ήθος, συνέπεια, αξιοπρέπεια κα
σεβασμό στο λαό. Εγκατέλειψε καρέκλες
και αξιώματα, βόλεμα και υπουργιλίκι προκειμένου να είναι συνεπής, στα όσα το κόμμα του έλεγε προεκλογικά.
Τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Όλα εκείνα
τα ‘’στελέχη’’ του ΠΑΣΟΚ που το εγκατέλειψαν γιατί δεν ανέχονταν τα μνημόνια και
προσχώρησαν στον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ,
τάχα προκειμένου να υπερασπίσουν τα συμφέροντα του λαού. Και σήμερα από υπουργικές ή άλλες θέσεις ψηφίζουν και στηρίζουν με την μεγαλύτερη ευκολία τους πλέον δυσβάστακτους νόμους του νέου μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ.
Τρίχες κατσαρές, οι λόγοι της αποχώρησης τους από το ΠΑΣΟΚ. Απλά οι τυχάρπαστοι αριβίστες, οσμίστηκαν την τότε κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ και την έκαναν προς ΣΥΡΙΖΑ πλευρά, για να συνεχίσουν την πολιτική τους καριέρα και το βόλεμα σε αξιώματα.
Να είναι βέβαιοι πως σε λίγο καιρό, ακόμη και το περιβάλλον τους δεν θα τους πλησιάζει, γιατί η μυρωδιά από την πολιτική
τους σήψη δεν θα υποφέρεται.
H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Πριν από πολλούς αιώνες εκεί
στον Ιερό Χώρο αντάμωσε όλη η φυλή μας. Όλες οι πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, όλα τα νησιά του Αιγαίου, όλος ο Μικρασιατικός Ελληνισμός, όλες οι αποικίες που φύτρωσαν και άνθησαν με λαμπρότητα
στην Ιταλία και Σικελία. Όλο το περιδέραιο των Ελληνικών πόλεων που
άπλωσε και έδεσε τις ακρογιαλιές
της μεσογείου και της Μικράς
Ασίας. Ως απάνω στις ακτές του Εύξεινου Πόντου.
Γιατί λοιπόν Κύριε Πρόεδρε της
Δημοκρατίας, Κύριε Πρωθυπουργέ
και Υπουργοί στο μέλλον να τους
καλούμε και να τους φιλοξενούμε
τους σημερινούς αρχηγούς, αν όχι
όλους των σημερινών φατριών, τους
κυρίους του μίσους, τους φρικτούς
εφευρέτες των κομματικών φυλών.
Όλη αυτή η εθνοκτόνος φάρα που
αλλάζει γύρο και συνθήματα αδελφοκτόνα. Εκεί πρέπει να τους καλούμε να έρχονται να κάθονται λίγες ώρες ανάμεσα στα ανθισμένα
ερείπια της Ιεράς Άλτιος, κάτω
στους σταχτιούς σπονδύλους του
ναού του Διός, του Πανελλήνιου Θεού. Να κάθονταν και να άκουγαν κάποιον να τους διαβάσει λίγη ιστορία,
Όμηρο, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Παυσανία και πολλούς άλλους και λίγο
Πίνδαρο και μετά να τους αφήσουν
να συλλογιστούν λίγες ώρες και
ίσως να τους βοηθήσει το πνεύμα το
Ελληνικό και να τους δώσει φώτιση.
Να οσφρισθούν το άρωμα της αγάπης, της φιλίας, της ανθρωπιάς και
της ειρήνης που εκπέμπει αυτός ο
χώρος.
Να κοιτάξουν γύρω τους ανάμεσα
στα βάθρα των αγαλμάτων των Πανελλήνιων εφήβων που τραγουδούσε ο Πίνδαρος.
Να κοιτάξτε κατάματα κύριε Σόιμπλερ και κύριε Ντάισεμπλουμ με
την υπόλοιπη παρέα σας τον Ερμή
του Πραξιτέλους που με περίσσεια
θλίψη, στοργή και αγάπη κρατά στην
αγκαλιά του ένα παιδί ανήσυχο και
ανήμπορο που δεν ήταν άλλο από
τον μετέπειτα μεγάλο και τρανό Διόνυσο.
Αναρωτιέμαι και συλλογιέμαι,
άραγε ύστερα από αυτά που θα
ακούσετε και θα δείτε, θα αλλάξετε
γνώμη; Θα συνεχίσετε να μισείτε με
τόσο πάθος που όλοι σας έχετε ορμήσει να κατασπαράξετε την Ελλάδα, όπως οι γύπες την λεία τους;
Κύριε Σόιμπλερ, δηλώσατε ότι η
Ελλάδα έχει μεγάλο Λαό, δεν έχει
Κράτος.
Βάλτε το καλά το μυαλό σας, εσείς
και τα φερέφωνά σας, οι καθ’ όλα
σοβινιστές ότι η Ελλάδα είναι Κράτος, είναι Έθνος με ιστορία. Ο Θεός
της Ελλάδας, το Πνεύμα της Ελληνικής Φυλής από αρχαιοτάτων χρόνων έχουν διδάξει σε όλα τα πλάτη
και μήκη του πλανήτη τη σημασία
της Φιλίας, Ειρήνης, Δημοκρατίας,
Πολιτισμού και πάνω απ’ όλα φιλοξενίας.
Που εσείς τα υστερείστε.
Κων. Στρατικόπουλος
Συνταξιούχος

Ο κόσμος άλλαξε, άλλαξαν οι καιροί
άρα πολλές φορές παρακολουθώντας
τα γεγονότα αναρωτιέμαι αν ο κόσμος
και οι εποχές άλλαξαν τόσο πολύ ή εγώ
κουρκούτιανα λόγω ηλικίας και τα βλέπω όλα
ανάποδα και γκρινιάζω μέσα από τις στήλες
του «Ηλεκτρικού» σαν γεροπαράξενος, σχολιάζοντας όλα αυτά που συμβαίνουν στην εποχή που ζούμε, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο
του Πάπα. Απλώς καταγράφω τα γεγονότα με
μια δική μου κριτική ματιά μέσα από τις εμπειρίες μου και τα βιώματά μου.
Στις 9/11/2015 το βράδυ δεν είχα τι να κάνω
και σκέφτηκα να παρακολουθήσω ειδήσεις
και έπαθα λαχτάρα ακούγοντας τον πρώην
Υπουργό Προστασίας του πολίτη, τον καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Πανούση να καταγγέλει ότι απειλείται η ζωή του από τρομοκράτες
και ότι ο πρωθυπουργός τον αντικατέστησε για
να τον σώσει και ότι έχει μαγνητοφωνημένες
συνομιλίες που του παρέδωσε η ΕΥΠ στην
οποία προΐσταται που της είχε καταγράψει με
τους κοριούς που διαθέτει και αυτός αντί να
τις αξιοποιήσει ή να τις παραδώσει στον αντικαταστάτη του, γιατί αποτελούν αναβαθμισμένο δημόσιο έγγραφο, της πήρε σπίτι του. Δεν
σας κρύβω ότι έπαθα σύγχυση εν κρανίο. Τρόμαξα, όχι γι’ αυτά που κατήγγειλε ο πρώην
υπουργός, αλλά για την υγεία μου. Γιατί δεν
μπορούσα να καταλάβω αν εγώ είχα πάθει μαλάκυνση ή ο καθηγητής. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι Υπουργός Προστασίας του πολίτη, να σου φέρνουν οι υπηρεσίες ασφαλείας
τους τρομοκράτες στο πιάτο που λέει ο λαός
και εσύ να το κάνεις γαργάρα. Και ενώ γνωρίζει, γιατί είναι και νομικός, ότι απόκρυψη τέτοιων στοιχείων, και μάλιστα αναβαθμισμένων, επισείουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Τόσο μεγάλη ήταν η ανησυχία μου μήπως
έπαθα κανένα εγκεφαλικό που ζήτησα από
την γυναίκα μου να μου κάνει τεστ νοημοσύνης και άρχισε να με ρωτά. Ποιος είμαι, πως
με λένε, πόσο χρονών είμαι, πόσα παιδιά
έχουμε, που μένω κ.τ.λ. Και αφού τελειώσαμε με διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει λόγος
ανησυχίας γιατί από ότι διαπίστωσα, εσύ πάντως είσαι καλά. Μα της λέω ότι ο Πρώην
Υπουργός είναι καθηγητής εγκληματολογίας,

Π

γράφει και αστυνομικά μυθιστορήματα, τύπου
Αγγάθα Κρίστι, είναι δυνατόν να χάνει λάδια;
Δεν βαριέσαι μου απαντά ουδείς μωρότερος
των ιατρών, αν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι
όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.
Αυτόματα ο φόβος μου μετετράπη σε μελαγχολία, όχι γιατί δεν είχα συμπτώματα μαλάκυνσης, αλλά τι χώρα και τι κράτος παραδίδουμε στις γενιές που έρχονται. Γιατί η γενιά
μας, άλλοι μικρότεροι και άλλοι μεγαλύτεροι
από εμένα παραλάβαμε μια χώρα κατεστραμμένη από τον πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο, τον διχασμό. Και την αναστήσαμε μέσα
από τα ερείπιά της και φτιάξαμε ξανά δρόμους, βιομηχανίες, ναυπηγεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, διυλιστήρια, τσιμεντάδικα κ.τ.λ. Πολυκατοικίες
και μάλιστα κουβαλώντας με τον κουβά στον
ώμο τα μπετά και τα υπόλοιπα υλικά με το σαμάρι στην πλάτη, την λεγόμενη γαϊδάρα, μέσα
από ξύλινες σκαλωσιές. Φτιάξαμε εξοχικά,
βάρκες, αυτοκίνητα, και όλα αυτά τα έκαναν
αγράμματοι άνθρωποι, γιατί μετά την κατοχή
όποιος είχε τελειώσει λύκειο, θεωρείτο πολύ
μορφωμένος. Εδώ και 20-25 χρόνια την τύχη
αυτής της πανέμορφης χώρας την ανέλαβαν
οι καθηγητές πάσης φύσεως, οικονομολόγοι,
συνταγματολόγοι, εργατολόγοι, καρδιολόγοι,
γυναικολόγοι, και γηρολόγοι των κομμάτων.
Και τα λεγόμενα γκόλντεν μπόϊς του Εκόνομιστ του ΜΙΤ του Μίσιγκαν και κάθε λογής πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλα και μικρά από την Βουλγαρία μέχρι τις ΗΠΑ
γιατί εδώ δεν είχαν τα κότσια να περάσουν
στις πανελλαδικές. Αποτέλεσμα, ρήμαξαν την
χώρα, την χρέωσαν 350 δις στο εξωτερικό,
άγνωστο ποσό στο εσωτερικό. Διέλυσαν τα
ασφαλιστικά ταμεία, έφαγαν τα αποθεματικά
τους, πότε στο χρηματιστήριο, πότε στα δομημένα ομόλογα και ότι απέμεινε το κούρεψε ο
κουρέας της Σεβίλλης, εκποίησαν την δημόσια

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Ο Ηλεκτρικός»
δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
απηχούν θέσεις, σκέψεις και απόψεις εκείνων που
υπογράφουν τα κείμενα και όχι κατ’ ανάγκη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

περιουσία με αντάλλαγμα ψίχουλα. Διέλυσαν
την υγεία, την βιομηχανία, την κτηνοτροφία,
την αγροτική παραγωγή, την αλιεία, φτωχοποίησαν τον λαό. 450 τόνους χρυσό, πούλησαν οι μαυραγορίτες του 21ου αιώνα στο εξωτερικό τα τελευταία 6 χρόνια της κρίσης. Προερχόμενα από βέρες, δακτυλίδια, σκουλαρίκια που αναγκάστηκε, ο λαός να πουλήσει
(μπιρ παρά) που λέμε για να επιβιώσει έστω
για λίγο.
Έδεσαν την χώρα χειροπόδαρα, διέλυσαν
κάθε εργατικό δικαίωμα. Το μεροκάματο δεν
μετριέται πλέον με το οχτάωρο, αλλά με το πόσα καλάμια απέχει ο ήλιος από την δύση, μέτρο που χρησιμοποιούσαν μεταξύ του 18ου και
του 19ου αιώνα. Έκλεψαν από τους συνταξιούχους τις συντάξεις, τα δώρα κ.τ.λ. που είχαν
πληρώσει όταν ανασυγκροτούσαν την χώρα
που διέλυσαν σήμερα. Κύριοι καθηγητάδες,
γυρίστε στις αίθουσες διδασκαλίας, γιατί η πολιτική δεν είναι αμφιθέατρο και από κάτω οι
φοιτητές και ότι και να πείτε καλώς ειπωμένο,
ούτε η συγγραφή ενός συγγράμματος να το
δώσετε στους φοιτητές έναντι κάποιου μαθήματος να ανατρέξουν στη διεθνή βιβλιογραφία και αφού σας το φέρουν έτοιμο, του βάζετε τον τίτλο και αφού βάλετε το όνομά σας,
γράφετε ότι το αφιερώνετε στην γυναίκα σας,
στη μαμά σας, στη γιαγιά σας κ.τ.λ.. Στην πολιτική δώσατε εξετάσεις και αποτύχατε, γράψατε πολύ κάτω από την βάση. Γιατί η πολιτική είναι όραμα, είναι πρόβλεψη, είναι ευθύνη.
Δεν κάνει για ευθυνόφοβους, γιατί από αυτήν
εξαρτάται η μοίρα ενός ολόκληρου λαού.
Αφήστε την για πιο απλούς ανθρώπους που
έχουν σμιλευτεί στην πράξη και όχι στην θεωρία. Άλλωστε η ακαδημαϊκή κοινότητα πάντα λούφαζε και λουφάζει όταν ο λαός μας
περνούσε δύσκολες μέρες, εκτός ορισμένων
φωτεινών εξαιρέσεων μετρημένων στα δάκτυλα.
Γι’ αυτό έλεγαν οι λαϊκοί φιλόσοφοι, τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κώλους.
9/11/2015
Γεωργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Αναπληρωτής Γραμματέας Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
Πόσο θα ήθελα, να
έκανε η φύση ένα θαύμα,
να δοκίμαζαν οι προνομιούχοι αρσενικοί να κάνουν μια γέννα, με ό, τι αυτό συνεπάγεται…
Θα μου πεις, συμμετέχουν στο μεγάλωμα
ενός παιδιού! Ναι, συμφωνώ. Περισσότερα
υλικά! Η μάνα όμως, απαρνιέται στην ουσία
τα ουσιαστικά δικαιώματά της, και το μυαλό
της και η ψυχή της, μέρα νύχτα, ανήκει στο
ή στα παιδιά της… Πότε λοιπόν, αυτά τα θηλυκά πλάσματα θα ξεκουραστούν; Στα εξήντα επτά θα αράξουν εικοσιτέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο, οι γυναίκες όμως, μετά θάνατον!… Όσο θα είναι όρθιες κανείς δεν θα
νοιάζεται, αν θα υπάρχουν στιγμές που είναι
έτοιμες να σωριαστούν…
Τι προτείνω; Οι γυναίκες σύνταξη στα πενήντα πέντε, και οι άντρες στα ενενήντα!...
εκτός αν έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Και πάλι, θα πρέπει να κάνουν δουλειές
ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Κάθονται μέσα στο σπίτι μετά την σύνταξη, και ενώ οι γυναίκες τρέχουν να προλάβουν όλες τις υποχρεώσεις που θα έχουν όσο είναι όρθιες, οι

Γυναίκες σε χειμερία νάρκη
Τι έγινε ρε παιδιά; Πού πήγαν οι επαναστάτριες Ελληνίδες; Γιατί δεν αντιστέκονται;
Άκου να δεις άδικες εγκληματικές διατάξεις!
Στα εξήντα επτά, λέει, σύνταξη για γυναίκες
και άντρες… Βρε ανεγκέφαλοι αρσενικοί,
ακούτε τι λέτε; Οι άντρες, και εν ενεργεία,
όταν τελειώνουν την βάρδιά τους, τις υπόλοιπες είναι ελεύθεροι να αράξουν στο καφενείο, στον καναπέ, στη βόλτα… Οι γυναίκες, σχολώντας από την αμειβόμενη εργασία, συνεχίζουν στο σπίτι με όλα τα απλήρωτα επαγγέλματα! Με λίγες ώρες ύπνου,
τρέχουν να προλάβουν ατελείωτες υποχρεώσεις που τους έχει φορτώσει η ζωή! Και
όταν επιτέλους θα έρθει η πολυπόθητη σύνταξη, τότε η δουλειά στο σπίτι θα πολλαπλασιαστεί! Τότε θα αναλάβουν εκτός από το
σπίτι τους, και τα σπίτια των παιδιών τους,
που θα πρέπει να φροντίζουν τα εγγόνια
τους, γιατί δεν θα περισσεύουν στα παιδιά
τους χρήματα για νταντάδες.

αραχτοί εμποδίζουν την τρεχάλα τους… Ας
κάνουν λοιπόν ένα πείραμα αυτοί οι έξυπνοι
που ψηφίζουν αυτές τις παρανομίες, και ας
αναλάβουν για κάποιο διάστημα το ρόλο της
γυναίκας… Να σχολάνε από τη δουλειά, και
να συνεχίζουν στο σπίτι δουλειές, δουλειές,
δουλειές…
Θαρρώ πως όλα γενικώς πάνε από το κακό στο χειρότερο… Όλα τα καινούργια θέματα πάνε κατά διαβόλου… Στην υγεία, στην
παιδεία, στην κοινωνία, γενικά όλα κατρακυλάνε σε μία άβυσσο. Κι εμείς, οι ανόητοι
πολίτες, είχαμε ονειρευτεί, αλλαγές ονειρεμένες… Αντ’ αυτού, γευόμαστε ολέθριες αλλαγές! Δυστυχώς οι πολιτικοί, γενικά ανεξαρτήτως κόμματος, αποδεικνύουν ότι μισούν τον λαό, ότι στόχος τους είναι να μας
εξαφανίσουν, και ο πλανήτης να φιλοξενεί
μόνον αυτούς. Να απολαμβάνουν ξέγνοιαστα τα αγαθά τους, χωρίς να νοιάζονται για
τα προβλήματα του λαουτζίκου!… Αμάν πια
αυτός ο λαός, μας έχει γίνει ταγάρι! Που θα
πάει όμως, με κόψε, κόψε, κόψε, δεν θα
μείνει τίποτα, και θα εξαφανιστούν! Κοντός
ψαλμός, αλληλούια!
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό
Ραντεβού στα τυφλά
Του Προέδρου του Σωματείου
Ευθυμίου Ρουσιά
πό τον Αύγουστο του 2015 η Κυβέρνηση βολοδέρνει και προσπαθεί με
διάφορα τεχνάσματα (τρικ) να δώσει
λύση στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
πρόβλημα της χώρας μας. Ο κύριος Καθηγητής και ερασιτέχνης Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσέλαβε 12
Σοφούς με πολλές περγαμηνές για να του
δώσουν τα φώτα τους, αλλά όπως δήλωσε
προ ολίγων ημερών δεν θα λάβει υπ’ όψιν
του τις συμβουλές τους. Κύριε Καθηγητά,
πριν ένα χρόνο είσαστε λαλίστατος και
υπέρμαχος των δίκαιων αιτημάτων των συνταξιούχων, αλήθεια τι μεσολάβησε από τον
Γενάρη του 2015 και κάνατε μια στροφή 180
μοιρών και αποφασίσατε να εξοντώσετε
τους συνταξιούχους; Δηλαδή ο Υπουργικός
θώκος είναι απέναντι από την έδρα του Καθηγητού; Κύριε Καθηγητά, σας θυμάμαι σε
όλες τις διαλέξεις που κάνατε στις διάφορες
συναθροίσεις συνταξιούχων και σήμερα δεν
σας αναγνωρίζω. Και τώρα σας ερωτώ ευθέως, την ώρα που υπογράψατε με ελαφρά
την καρδία την εξόντωση των συνταξιούχων
να απαντήσετε με θάρρος και τόλμη, αν βέβαια σας έχει μείνει τίποτα από αυτά, σε τι
ευθύνονται οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι για την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας. Οι εργαζόμενοι κατέβαλαν κανονικά τις ασφαλιστικές
τους εισφορές, τις οποίες όμως ανεξέλεγ-

Α

“ Ε!! ΌΧΙ κύριε Κατρούγκαλε δεν είπαμε και έτσι, εσείς το παραχ….
Ξεπεράσατε ακόμα και τον Άϊχμαν.”
κτα διαχειριζόταν η εκάστοτε Κυβέρνηση.
Γνωρίζετε πολύ καλά αλλά τότε είσαστε με
την πλευρά του αδύνατου, με το αζημίωτο
βέβαια, και λέγατε ότι το ασφαλιστικό έχει
δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα εξ’ αιτίας
των μνημονιακών πολιτικών. Μήπως ξεχάσατε ότι και εσείς μαζί με τον δικηγόρο του
Σωματείου μας, κ. Λουκά Αποστολίδη είχατε προσυπογράψει όλες τις αιτήσεις αναιρέσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας για τις
μειώσεις των συντάξεών μας που είχε καταθέσει το Σωματείο μας; Γνωρίζετε ότι χάθηκαν 12 δις ευρώ με το PSI, το οποίο βέβαια είχε ψηφίσει και ο κύριος Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, και ας αναθεματίζει τώρα.
Γνωρίζετε ή πρέπει να γνωρίζετε σαν αρμόδιος Υπουργός ότι υπάρχει μεγάλη ανεργία, άρα δεν υπάρχουν εισροές χρημάτων
στα ασφαλιστικά ταμεία. Γνωρίζετε ή πρέπει

Αν ο ι χ τ ή Ε π ι σ τ ο λ ή
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ/ΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Παρατηρώ όπως όλοι μας εδώ και 5 χρόνια
τη ζωή μας να ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΝΕΤΑΙ από τις
‘’ΛΙΣΤΡΙΚΕΣ΄΄ εις βάρος των ταμίων μας εκάστοτε κυβερνήσεις λόγω μνημονίων και ουδείς να ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ.
Κουβεντιάζουμε άντε και διαμαρτυρόμαστε
σε κλειστά πηγαδάκια και μετά όλοι πάμε σπίτι μας. Η καθημερινότητα μας έχει εξαθλιωθεί μπροστά σε αυτή την καταστροφή. Πού είναι η ΗΓΕΣΙΑ των συνδικαλιστών; Πού είναι;
Η όλη «ΔΡΑΣΗ» τους εξαντλείται ΜΟΝΟ σε
δικαστήρια και απλές διαπιστώσεις. Ότι ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ μέχρι το 2010 αρχή των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΦΗΣΑΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ για
τους δικούς του κομματικούς λόγους άνευ
όρων να μας πάρουν κάθε αξιοπρέπεια που
είχαμε. Αυτός λέγεται συνδικαλισμός; Πού είναι οι αγώνες που κάναμε; Πού είναι οι 45 μέρες κλείσιμο του αμαξοστασίου; Πού είναι οι
καταλήψεις στις ΡΑΓΕΣ του τρένου; ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ; Αλλά φαίνεται τα ξεχάσατε οι παλαιότεροι και δεν τα έχουν ζήσει οι
νεότεροι.
Πώς τα κερδίσαμε όλα αυτά; ΑΠΛΑ ΕΧΕΤΕ
ΒΟΛΕΥΤΕΙ στις καρέκλες σας και έχετε παραδοθεί, και μας αφήσατε στη μοίρα μας.
Για κομματικούς ή «δικούς σας λόγους»!!!
Και ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ. ΑΛΛΑ ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΕΤΕ
ΑΠΕΛΠΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΚΟΛΠΑ ΣΑΣ.

Tου Μαρκάκη Φίλιππα
συνταξιούχου των ΗΣΑΠ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ Π. Μαριόλη, του
Ν. Στάμου , του ΣΩΚΡ Μπούνταλη, του Σοφιανού, του Αντωνακόπουλου, του Γ. Γαβρίλη
κ.αλ… ΑΣΧΕΤΩΣ αν ο τελευταίος πήρε το δρόμο του αλλά μετά το τέλος της εργασίας του
και σαν συνταξιούχος.
Πού είναι ο Γαζής, πού είναι ο Φωτόπουλος
και τόσοι ΑΛΛΟΙ, ααα ξέχασα έχουν σοβαρότερες δουλειές να κάνουν. Τώρα.
Μας έφαγαν τα λεφτά μας μέσω χρηματιστηρίου και ομολόγων κ.λ.π.. Και δεν τα επέστρεψαν ποτέ, τι κάνατε γι αυτά; Τι κάνατε για
να τα πάρετε; Με αποτέλεσμα σήμερα το ταμείο μας να φαίνεται μείον;
Γιατί δεν τα δημοσιεύετε να ξέρει ο κόσμος
τι γίνεται; Τι περιμένετε να φτάσουν οι συντάξεις 300 ευρώ; ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ
ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ; ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ.
ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ
ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ, ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ.
ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ. ΚΑΝΤΕ
ΚΑΤΙ ΟΣΟ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ. ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΔΥΝΑΜΗ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ. ΚΙ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΛΙΚΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΜΑΣ..

να γνωρίζετε ότι οι μισθοί έχουν μειωθεί
κατά 50%, άρα έχουν μειωθεί και τα έσοδα
των ασφαλιστικών ταμείων.
Γνωρίζετε ή πρέπει να γνωρίζετε ότι βασιλεύει η μαύρη εργασία σε όλη την επικράτεια χωρίς να παίρνετε κανένα μέτρο.
Κύριε Καθηγητά, εργάστηκα επί 38 χρόνια και 4 μήνες στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και πλήρωνα όλα αυτά τα χρόνια 11% στο ταμείο
συντάξεων, πλήρωνα τον πρώτο μισθό της
πρόσληψης, τον πρώτο μισθό κάθε μεταβολής (όπως γάμου-γέννησης τέκνων, προαγωγές-τριετίες αυξήσεις). Πού πήγαν όλα
αυτά και έρχεστε σήμερα εσείς να με αποκεφαλίσετε; Λυπάμαι κύριε Καθηγητά για
τον χρόνο μου που σπατάλησα για να σας
ακούω στις διάφορες διαλέξεις σας και δεν
σας αναγνωρίζω πλέον.
Κύριε Καθηγητά, διαβάζω καθημερινά

στον «ημερήσιο τύπο» και ακούω από τα
Μ.Μ.Ε. ότι θα υπάρξει Εθνική σύνταξη και
την οποία θα χρηματοδοτείτε από την φορολογία.
Θα υπάρξει αναλογική σύνταξη η οποία
θα προκύπτει από την προσμέτρηση μισθού,
το ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης και χρόνια
ασφάλισης. Θα υπάρξει ένα ταμείο με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους. Ότι θα ‘γινε ανακεφαλαιοποίηση του
συστήματος μέσω ενιαίου συστήματος κοινωνικών πόρων. Θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως περιουσία των νέων γενεών η κινητή και η ακίνητη περιουσία του
Δημοσίου. Αλήθεια για ποια περιουσία μιλάτε, αυτή που ήδη έχετε ξεπουλήσει;
Ότι οι εισφορές θα υπολογίζονται ανάλογα με τον μισθό. Αυτά κύριε Καθηγητά είναι
πράγματα ακαταλαβίστικα για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Ο μέσος Έλληνας γνώριζε μέχρι σήμερα ότι η σύνταξή του θα ήταν ανταποδοτική βάσει των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών δεν γνώριζε από τα τερτίπια τα οποία θέλετε εσείς σήμερα να εφαρμόσετε.
Κύριε Καθηγητά, είναι ώρα να πάψετε να
πειραματίζεστε στην πλάτη των συνταξιούχων, λίγος σεβασμός χρειάζεται στον Έλληνα πολίτη. Αποφασίστε επιτέλους τι έχετε
σκοπό να κάνετε για το ασφαλιστικό και το
συνταξιοδοτικό θέμα που απασχολεί όλους
τους πολίτες αυτής της χώρας και τότε να
είστε βέβαιος ότι ο καθένας μας θα πληρωθεί για ότι έχει κάνει ανάλογα.

Νέο Ασφαλιστικό
Κ. Κατρούγκαλε, μαζί με τους σοφούς
σχεδιάζετε το νέο ασφαλιστικό, είστε με τα
καλά σας; Αυτές τις κοτσάνες που λες στα
ΜΜΕ, το Συμβούλιο των σοφών τις σχεδίασε; Μήπως είναι ακαδημαϊκοί και αυτοί;
Γιατί συνήθως στη χώρα μας της μεγαλύτερες κοτσάνες τις λένε οι αθάνατοι. Ευτυχώς και δεν ζει ο Αριστοφάνης, γιατί θα του
δίνατε έμπνευση για πολύ μεγάλες κωμωδίες. Γιατί θέλετε να κάνετε ένα ενιαίο
ασφαλιστικό σύστημα με εγγυημένο εισόδημα 380 ευρώ. Τι θα τρώμε; Σανό; Και
εμάς που μας εγγυήθηκε το κράτος και μας
είπε δώστε μου τα χρήματά σας και θα πάρετε το 80% των αποδοχών σας όταν γεράσετε. Τώρα που φτάσαμε στους τελευταίους σταθμούς της ζωής μας, μετά από 3540 χρόνια εργασίας, λέτε «Ξέρετε τα λεφτά
σας και του εργοδότη, σας τα φάγαμε όλοι
όσοι κυβέρνησαν τη χώρα μέχρι σήμερα.
Αλλά για να μην διαμαρτύρεστε αδίκως,
πάρτε ένα χαρτζιλίκι και φροντίστε να πεθάνετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να
απαλλαγούμε από εσάς.»
Κ. Πρωθυπουργέ, όταν στην Βουλή υποσχέθηκες στον Ελληνικό λαό ότι δεν θα τους
προδώσεις στις προγραμματικές δηλώσεις
του περασμένου Ιανουαρίου, αυτό εννοούσες; Ότι δηλαδή θα υπουργοποιήσεις όλους
αυτούς τους φελλούς και πιστεύεις αλήθεια
ότι δεν θα σε ξεφτιλίσουν στα μάτια του λαού που σε εμπιστεύθηκε γιατί δεν θέλει να
ξαναδεί όλα αυτά τα ρεμάλια που έφτασαν
την χώρα και τον λαό σε αυτό το χάλι;

Εάν δεν θέλεις να αποτελέσεις μια παρένθεση και θα είναι κρίμα γιατί είσαι νέος άνθρωπος και ο λαός έχει προσδοκίες
από εσένα, φρόντισε να μαζέψεις όλους
αυτούς τους φελλούς που σε εκθέτουν
ανεπανόρθωτα. Γιατί δεν μπορεί ο κ. Κατρούγκαλος να αναλαμβάνει μέχρι πέρυσι
υποθέσεις που είχαν να κάνουν με τη σφαγή των συντάξεων και σήμερα να ξεπερνά
ακόμα και το δίδυμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη και να υπερασπίζεται τα 380 ευρώ.
Και ακόμα στα δικαστήρια εκκρεμούν υποθέσεις που φέρουν την υπογραφή του επιχειρηματολογώντας για την αντισυνταγματικότητα των αποφάσεων αυτού του ελεεινού διδύμου. τον Βρούτση δεν τον αναφέρω, γιατί τόσα καταλάβαινε, τόσα έκανε.
Δεν είχαμε και περισσότερες προσδοκίες.
Τον επιλέξανε για την βρώμικη δουλειά. τι
να κάνει ο άνθρωπος; Πήρε τουλάχιστον
τον τίτλο του Υπουργού.
Ο λαός θα πρέπει να ξεφύγει από το σύνδρομο του ευρώ και του φόβου που διακατέχεται εδώ και 6 χρόνια και να βγει στους
δρόμους να προστατέψει τα δικαιώματά
του. Φτάνει πια, δεν αρκούν οι υποσχέσεις
για ένα καλύτερο αύριο. Τον επόμενο αιώνα ας αφήσουμε τους καναπέδες και τα
καφενεία.
27/11/2015
Δημήτρης Γεωργίου
Αντιπρόεδρος Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Αναπληρωτής Γραμματέας Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
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Τρομάζουν
τα στατιστικά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν τρομάζουν καθώς υπάρχουν
σήμερα άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως
είναι πολύ λίγοι και οι οποίοι δεν
γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι το ύψος των
περιουσιακών τους στοιχείων και
υπάρχουν και άλλοι και που είναι δισεκατομμύρια οι οποίοι στερούνται
και των άκρως απαραιτήτων. Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία τρομάζουν
είναι:
Οι 85 πλουσιότεροι άνθρωποι στον
κόσμο κατέχουν τόσο πλούτο όσο τα
3,5 δισεκατομμύρια του παγκόσμιου
πληθυσμού, δηλαδή το 50% του πλούτου ανήκει μόνο σε 85 άτομα, είναι
αδύνατο να φανταστεί κανείς τη στιγμή που στη γη υπάρχει τόση φτώχεια,
τόση δυστυχία, τόσες αρρώστιες, τόσος θάνατος να υπάρχει η τόσο άνιση κατανομή του πλούτου
Η παγκόσμια τράπεζα ορίζει ότι η
απόλυτη φτώχεια είναι όταν έχει κάποιος ημερήσιο εισόδημα μέχρι ένα
δολάριο και στην κατηγορία αυτή βρίσκονται σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 22,7% του παγκόσμιου
πληθυσμού. Σε σχετική φτώχεια με
βάση το όριο φτώχειας σύμφωνα με
τους ορισμούς της κάθε χώρας βρίσκεται το 32% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το συμπέρασμα από αυτά
βγαίνει ότι το 54,7 του πληθυσμού
του πλανήτη μας ζει χωρίς ελπίδα και
από την άλλη πλευρά υπάρχουν μόνο
85 άτομα που δεν μπορούν να υπολογίσουν τα πλούτη τους. Δυστυχώς
αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε.
Η Διοίκηση

Βουλή των Ελλήνων το 1991
έφερε προς ψήφιση τον νόμο
1931 που όριζε την 1η Οκτωβρίου ως ημέρα τιμής και αναγνώρισης των ατόμων της τρίτης ηλικίας, ασφαλώς και ο νόμος ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα της Βουλής γιατί δεν είχε κανένα
κόστος για την πολιτεία. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εξωτερικών της
χώρας μας προώθησε το θέμα στον
Ο.Η.Ε. και πέτυχε την καθιέρωση
της γιορτής ως παγκόσμια γιορτή
των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Αλλά μέχρι εκεί καθώς από τότε έχουν
περάσει 25 χρόνια και ο νόμος έχει
ξεχαστεί όπως έχουν ξεχαστεί από
την πολιτεία και τα άτομα της τρίτης
ηλικίας. Έτσι δυστυχώς σήμερα για
καμία ημέρα του χρόνου δεν υπάρχει η αναγνώριση της προσφοράς
των ατόμων της τρίτης ηλικίας, ούτε καν στα χαρτιά. Αλήθεια θα στοίχιζε ακριβά στα μαζικά μέσα επικοινωνίας να αναφέρουν και να
προβάλλουν την προσφορά όλων
αυτών των ανθρώπων που σήμερα
βρίσκονται στο περιθώριο; Όπως
φαίνεται όμως το θέμα αυτό δεν
πουλάει και έτσι το αποσιωπούν
όλοι. Όμως η πολιτεία δείχνει το ενδιαφέρον της για τα άτομα της τρίτης
ηλικίας από την αρνητική πλευρά,
καθώς έχει θέσει στο περιθώριο τα
άτομα της τρίτης ηλικίας, ειδικά τα
τελευταία έξι χρόνια και τους σφυροκοπεί ανηλεώς με τις αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων με
αποτέλεσμα σήμερα η πλειονότητα
των συνταξιούχων να λιμοκτονεί με
τις συντάξεις πείνας που παίρνει.
Σήμερα επιβάλλεται επιτακτικά το
κενό της πολιτείας να καλυφθεί από
την οικογένεια και οικογένεια είναι
τα παιδιά και εγγόνια των ατόμων
της τρίτης ηλικίας. Πρέπει αυτοί να

O ρόλος
των υπευθύνων
Στην κοινωνία που ζούμε ο ρόλος όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία
της κρατικής μηχανής και όχι μόνο είναι μεγάλος και με πολλές
ευθύνες και υποχρεώσεις είτε αυτοί είναι πολιτικοί είτε πνευματικοί ηγέτες, καθώς πρέπει να είναι
καταρτισμένοι και να έχουν διακριθεί για την πνευματική τους
ωριμότητα, για τις γνώσεις τους,
για την εμπειρία τους και να έχουν
εκείνα τα εχέγγυα που θα τους
επιτρέπει να ανταποκριθούν στον
αγώνα που αναλαμβάνουν για να
φέρουν εις πέρας τις αποστολές
που τους ανατίθενται.
Δυστυχώς όμως στις μέρες μας
μεγάλο μέρος δεν πληροί τους
όρους αυτούς, έτσι όλοι ή σχεδόν
όλοι αυτοί παρουσιάζονται και
εδραιώνονται στην κοινωνία ως
αυτόκλητοι σωτήρες, χωρίς να
έχουν προηγουμένως αναρωτηθεί
εάν έχουν την ικανότητα και την
ωριμότητα που χρειάζεται. Γίνονται αυτόκλητοι κριτές των πάντων
όχι για να υποδείξουν τι χρειάζεται για να διορθωθεί κάποιος, αλλά για να τον προσβάλλουν και τον
απομειώσουν προκειμένου να
προβάλλουν την επίπλαστη εικόνα
που έχουν για τον εαυτό τους.
Επειδή τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τελευταία στην πατρίδα μας
επιβάλλεται να βρεθεί αυτός που
θα συνετίσει όλους αυτούς τους
αυτόκλητους σωτήρες μας και
προστάτες μας.
Η Διοίκηση

Η

δείξουν στους δικούς τους ανθρώπους την αγάπη, την φροντίδα και
την στοργή που τόσο πολύ έχουν τα
άτομα της τρίτης ηλικίας. Για να επιτευχθούν όλα αυτά δεν χρειάζονται
χρήματα καθώς ο ηλικιωμένος άνθρωπος δεν θέλει πολλά, θέλει μόνο την ζεστασιά των δικών του ανθρώπων, τους θέλει αρωγούς και
συμμάχους στις χαρές και τις λύπες
του, θέλει να ακούσει από αυτούς
ένα καλό λόγο, θέλει να αισθάνεται
ότι αποτελεί μέλος της οικογένειας
και όχι βάρος σε αυτή. Πρέπει όμως
και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας
να καταλάβουν ότι η ζωή δεν σταματά μετά την συνταξιοδότηση. Η
τρίτη ηλικία μπορεί και πρέπει να γίνει περίοδος δημιουργικότητας,
πληρότητας και ζωντάνιας με την
προϋπόθεση όμως ο άνθρωπος της
τρίτης ηλικίας να συμφιλιωθεί με τα
γηρατειά. δηλαδή να αγαπήσει κάθε
περίοδο της ζωής του. Πρέπει να

εμπεδώσει μέσα του ότι
η γήρανση του οργανισμού δεν είναι αρρώστια
αλλά φυσικό επακόλουθο της ζωής. Ο άνθρωπος
της τρίτης ηλικίας μπορεί
και πρέπει να ζει την ζωή
φυσιολογικά προσέχοντας την υγεία του και να
προσαρμόζεται ψυχολογικά στις νέες συνθήκες.
Γενικά η ζωή του ανθρώπου μοιάζει σαν ένα ποτάμι το οποίο πηγάζει
από κάπου και εκβάλει
κάπου, δηλαδή έχει αρχή
και τέλος, το οποίο ποτάμι ρέει πότε σιγαλά και πότε ορμητικά παρασύροντας ότι βρίσκει στο διάβα του.
Έτσι όπως το ποτάμι όλα αυτά τα
υλικά που παρασέρνει τα εναποθέτει στο γόνιμο δέλτα της εκβολής,
έτσι και ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας γεμάτος εμπειρίες καθώς και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Σε λίγες μέρες θα πάρετε στα χέρια σας το ημερολόγιο του Σωματείου μας, την πρόσκληση για την συνεστίαση-κοπή πίτας καθώς
και το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδρομών του
Σωματείου μας για το έτος 2016. Θα σας παρακαλέσουμε αφού πρώτα το μελετήσετε να δηλώσετε σε ποιες εκδρομές της χρονιάς ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε. Αυτό γίνεται για να γνωρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τις προτιμήσεις σας ώστε να έχει δυνατότητα να
κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό για να υπάρχει επιτυχία στην
κάθε εκδρομή. Ασφαλώς η δήλωση συμμετοχής δεν δεσμεύει κανένα ούτε δεσμεύει κανένα με προκαταβολή χρημάτων, καθώς προκαταβολή γίνεται λίγες μέρες πριν την πραγματοποίηση της κάθε
εκδρομής.
Η Διοίκηση

Η Διοίκηση

ΟΑΣΕΙΣ OΙ «ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ»
Στη χώρα μας τα άτομα της τρίτης ηλικίας αποτελούν το 25% σχεδόν του γενικού πληθυσμού. Μια ηλικία δύσκολη βιολογικά και συναισθηματικά, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι
αυτοί είναι πολύ μεγάλα, ιδιαίτερα σήμερα
στα αστικά κέντρα. Οι ασθένειες, η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση, η οικονομική ανέχεια αλλά και η έλλειψη μιας σωστής και οργανωμένης κοινωνικής πρόνοιας είναι τα αγκάθια για τους ηλικιωμένους της χώρας μας. Προβλήματα που αν
δεν λυθούν μπορεί να γίνουν οι αιτίες για
την γέννηση σοβαρών ψυχολογικών ασθενειών, όπως είναι η κατάθλιψη. Σύμφωνα
με επιστημονικές μελέτες, ένας στους έξι
ηλικιωμένους εμφανίζει κατάθλιψη. Όλα
αυτά αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ήταν ένα μεγάλο και δύσκολο
πρόβλημα για το Σωματείο μας και που
έπρεπε να καταβάλουμε προσπάθειες για
να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, ζητήσαμε από τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Νίκο Παπαθανάση να μας παραχωρήσει έναν χώρο στον Πειραιά για να
τον αξιοποιήσουμε για όλους εσάς. Πράγματι ο κ. Παπαθανάσης, ανταποκρίθηκε
στα αίτημά μας και μας παραχώρησε τα
γραφεία 10 και 11 στον πρώτο όροφο του
Μεγάρου ΗΣΑΠ στον Πειραιά, τα οποία βρίσκονται δίπλα από τα γραφεία του Σωματείου μας, τα οποία αφού διαμορφωθούν
θα γίνουν στέκι των συνταξιούχων μας.
Ήδη οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου
έχουν προχωρήσει αρκετά και σε λίγες
ημέρες θα έχουμε την χαρά να σας δεχτούμε σε αυτούς τους ανακαινισμένους
χώρους με αγάπη. Θα είναι ένας χώρος

σοφία από την μακροχρόνια πορεία
του, φτάνει στο τελευταίο στάδιο της
ζωής του που είναι τα γηρατειά. Η
τρίτη ηλικία του ανθρώπου μπορεί
να γίνει μια περίοδος δημιουργικότητας, αρκεί ο ηλικιωμένος άνθρωπος να αποδειχθεί τον βιολογικό
μαρασμό, να μάθει ότι τα γηρατειά
είναι μια αναπόφευκτη φθορά και
να μην παρατήσει τη ζωή μετά την
συνταξιοδότηση, να μην απομονωθεί από τους ανθρώπους και την
κοινωνία, αλλά να βιώσει τα γηρατειά ως μία εποχή πληρότητας και
να χαίρεται γιατί μέσα του κουβαλά
την πείρα της ζωής και τη σοφία που
απέκτησε στο διάβα της.
Πρέπει όμως και η Πολιτεία να
αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι
στα άτομα της τρίτης ηλικίας για να
πάψουν τα άτομα τη τρίτης ηλικίας
να αισθάνονται την κοινωνική απομόνωση, τη μοναξιά, την οικονομική
ανέχεια και την έλλειψη της κοινωνικής στήριξης από την πολιτεία.
Υπάρχουν τρόποι, μόνο βούληση
χρειάζεται για να αισθάνονται και τα
άτομα της τρίτης ηλικίας ότι ανήκουν
στο κοινωνικό σύνολο.

στον οποίο ο κάθε συνάδελφος και συναδέλφισσα μπορεί να έρχεται, να πίνει τον
καφέ του, να διαβάζει ένα βιβλίο, να παίζει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (τάβλι-σκάκιι). Εν γένει, θα είναι ένας τόπος συνάντησης με τον συνάδελφό του που σαν εργαζόμενος ήταν 30 και 40 χρόνια μαζί και
θα αναπολούν τα περασμένα ξεσκονίζοντας την μνήμη τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στην έρημο που
αποτελεί η σύγχρονη κοινωνία, οι χώροι
αυτοί της συνάντησης της επικοινωνίας,
της ψυχαγωγίας και της επιμόρφωσης
πρέπει να αγκαλιαστούν από όλους μας,
γιατί είναι οάσεις για τα άτομα της τρίτης
ηλικίας. Μπορεί να μην λύνουν όλα τα
προβλήματα των ηλικιωμένων της χώρας
μας, αλλά σίγουρα αποτελούν μια διέξοδο
στα σοβαρά προβλήματά τους. Σας καλούμε να μας βοηθήσετε στην προσπάθειά
μας αυτή η οποία μπορεί και πρέπει να παίζει θετικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των
ηλικιωμένων ατόμων και να συμβάλει
στην καταπολέμηση της μοναξιάς που αισθάνονται τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Η
έναρξη λειτουργίας του χώρου ανταμώματος των συνταξιούχων μας θα γίνει στις
αρχές του νέου έτους, θα υπάρξει σχετική
ενημέρωση.
Κλείνοντας θα θέλαμε να εκφράσουμε
τις ευχαριστίες μας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Παπαθανάση
για όσα πρόσφερε για το Σωματείο μας και
για τους Συνταξιούχους του ΗΣΑΠ στα τόσα
χρόνια που βρίσκονται στο τιμόνι της Εταιρείας και να του ευχηθούμε ότι καλύτερο
επιθυμεί από εδώ και πέρα γιατί του αξίζει.
Η Διοίκηση

Εφιαλτικά τα μηνύματα
Ανασφάλιστοι 2,2 εκατομμύρια Έλληνες
Πρόσφατες μελέτες που δημοσιεύτηκαν αναφέρουν ότι οι συνέπειες για τη
χώρα μας από τη βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση είναι τεράστιες. Οι
ανασφάλιστοι πολίτες υπολογίζονται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες, με
ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό για τα ασφαλιστικά ταμεία και κατ’ επέκταση για τους
συνταξιούχους της Ελλάδας. Οι άνεργοι αποτελούν το 27% του ενεργού πληθυσμού. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Συνέπεια της απρόβλεπτης και παρατεταμένης αυτής κρίσης είναι ότι η υγεία των
πολιτών και η κατάσταση του συστήματος υγείας έχουν επιβαρυνθεί ανεπανόρθωτα. Συνοπτικά, στη διάρκεια των τελευταίων ετών αυξήθηκαν τα ψυχικά νοσήματα. Ο αριθμός των Ελλήνων που δηλώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους
είναι κακή ή και πολύ κακή μεγαλώνει ραγδαία. Αυξάνονται κατακόρυφα τα
κρούσματα μεταδοτικών νοσημάτων, αυτοκτονιών καθώς και των εισαγωγών στα
κρατικά θεραπευτήρια. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός και το ποσοστό των ατόμων που δεν καλύπτεται η υγειονομική τους
ανάγκη, δηλαδή είναι ανασφάλιστοι και το ποσοστό αυτό στη χώρα μας είναι τρεις
φορές παραπάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα εξαιτίας
της μείωσης ή και εκμηδένισης του εισοδήματος των νοικοκυριών, έχει προκληθεί
μία θεαματική και απότομη μεταστροφή των ανθρώπων που έχουν ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης, από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Ενδεικτικά η μελέτη αναφέρει ότι μόνο για το 2011, οι εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 24% σε σύγκριση με το 2010. Επίσης την τελευταία
πενταετία η χρήση υπηρεσιών υγείας, πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή μειώθηκε κατά 25%. Οι έχοντες ανάγκη γιατρού ή νοσοκομείου πολίτες καταφεύγουν
στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ή και πουθενά. Το σύστημα υγείας της πατρίδας μας υποχρηματοδοτείται καθώς με πρόσχημα την οικονομική κρίση, οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία έχουν περικοπεί δραστικά και είναι κατά πολύ κάτω
από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είχε συνέπεια την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση του συστήματος, ιδίως στο ιατρονοσηλευτικό και
στο βοηθητικό προσωπικό. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα πάντα σύμφωνα με τις μελέτες τον χαμηλότερο αριθμό νοσηλευτών κάτω από το μισό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και τη χειρότερη σχέση νοσηλευτών προς γιατρούς. Συνολικά η
Ελλάδα διαθέτει από τους χαμηλότερους δείκτες στελέχωσης του υγειονομικού
συστήματος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμπέρασμα είναι
ότι η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και πρέπει να ληφθούν άμεσα και
δραστικά μέτρα.
Ρουσιάς Ευθύμιος
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17η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων
της Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Με θέμα: «Μνήμες ανθρώπων και Ιστορίες αντικειμένων: Προφορικές μαρτυρίες και Μουσεία»
Η συμβολή των προφορικών μαρτυριών
στη διαμόρφωση πρωτοκόλλων ξενάγησης
ο Μουσείο μας εντάσσεται στα θεματικά Μουσεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου ο επισκέπτης μέσα από την περιήγηση του
στους 3 ορόφους του αποκομίζει μια
πλήρη και συνεκτική εικόνα του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου της Αθήνας.
Μέσα από τα 6.000 και πλέον εκθέματα του, παρουσιάζεται όλη η ιστορική
διαδρομή του από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι τις ημέρες μας. Σημαντικό είναι να σημειωθεί, ότι ο Ηλεκτρικός είναι ο τρίτος Αστικός Σιδηρόδρομος που λειτούργησε στον κόσμο το
1869, μετά από εκείνο του Λονδίνου που
κατασκευάστηκε το 1863 και της πόλης
της Νέας Υόρκης το 1867. Από αυτό το
γεγονός, χωρίς να θεωρούνται υποδεέστερα τα εκθέματα του, το καθιστά σημαντικό για το Μουσειακό του ενδιαφέρον και αυτό προκύπτει από τη μεγάλη
εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχει και
από τη συνεχώς αυξανόμενη επίσκεψημότητά του. Η ανάρτηση ιστοσελίδας
μας στο διαδίκτυο λειτούργησε θετικά
στην επισκεψημότητα, καθώς και η ξενόγλωσση έκδοση της στην αγγλική
γλώσσα το έκανε προσβάσιμο και γνωστό σε πολλές χώρες. Από τις μετρήσεις
επίσκεψημότητας που κρατούμε και
επεξεργαζόμαστε, παρατηρούμε ότι όλο
και περισσότεροι επισκέπτονται το
Μουσείο μας διαδικτυακα. Αυτό επίσης
επικυρώνεται ότι αρκετοί επισκέπτες
μάς λένε ότι η πρώτη τους επαφή και
γνωριμία ήταν μέσω του διαδικτύου, και
επειδή εντυπωσιάσθηκαν θέλησαν και
να το επισκεφθούν.
Όπως σε όλα τα Μουσεία, ανεξάρτητα της θεματικής τους, τα επισκέπτονται διαφορετικές ομάδες επισκεπτών με
διαφορετικά ενδιαφέροντα, γνώσεις και
ηλικία, έτσι και το Μουσείο μας προσελκύει, δέχεται και ξεναγεί στο χώρο
του επισκέπτες που από μια πρώτη ανάγνωση των ομάδων μπορεί να θεωρηθούν ετερόκλητες. Όμως με την πάροδο
του χρόνου διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν
υφίσταται. Ο κύριος όγκος των επισκεπτών σήμερα εστιάζεται στη μαθητιώσα
νεολαία, που καταλαμβάνει όλο το εύρος της διδακτικής διαδικασίας, από την
πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πλέον αυτών υπάρχουν ομάδες επισκεπτών από συλλόγους και
συνδέσμους ελλήνων και ξένων, όπως
ο σύλλογος φίλων του σιδηροδρόμου ο
οποίος έχει συλλόγους σε πολλές χώρες και που αρκετοί έχουν ήδη επισκεφθεί το Μουσείο μας. Επίσης σύλλογοι,
σωματεία και στοχευμένες ομάδες,
όπως ο σύλλογος φίλων του Εθνικού
Μουσείου, σύλλογοι συνταξιούχων τραπεζών από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ΚΑΠΗ, Λύκεια Ελληνίδων, σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας, πρόσκοποι, εργαζόμενοι σε αστικά μεταφορικά μέσα, και
πολλοί άλλοι.
Λόγω της διαφορετικότητας των επισκεπτών, της διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας τους και του ενδιαφέρον-
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Αλέξανδρο Χατζηδούρο
Δρ. Συγκοινωνιολόγου ΕΜΠ
και μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου

τος τους, το Μουσείο μας έχει καταρτίσει προγράμματα ξενάγησης ανάλογα
με την ομάδα που επισκέπτεται το Μουσείο. Έτσι σε παιδιά της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης η ξενάγηση έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να
αντιλαμβάνονται το Μουσείο ως παιχνίδι, δίδοντας έμφαση σε εκθέματα που
προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Με τον τρόπο αυτό κάθε έκθεμα στο χώρο προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο από την ξενάγηση ανάλογα με την ομάδα των επισκεπτών. Τα
ανακαινισμένα ξύλινα βαγόνια που βρίσκονται στον ισόγειο χώρο του Μουσείου προβάλλονται με διαφορετικό τρόπο
στα παιδιά των μικρότερων ηλικιών,
ενώ υπάρχει διαφορετικός τρόπος προσέγγισης για ομάδες φοιτητών και διαφορετικός τρόπος για μεγαλύτερες ηλικίες. Αν κάποιος βρεθεί σε μια ξενάγηση για μικρά παιδιά, εκτός από τις χαρούμενες φωνές των παιδιών, το καμπανάκι που βρίσκεται στην καμπίνα του
ηλεκτροδηγού, από τη στιγμή που το
ανακαλύπτουν κατόπιν προτροπής του
ξεναγού, ηχεί ασταμάτητα, δημιουργώντας μια ευχάριστη διάθεση στα παιδιά, κεντρίζοντας συνάμα το ενδιαφέρον τους. Οι φοιτητές των ΤΕΙ και κυρίως εκείνοι που έχουν κατεύθυνση
ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας, το τρένο και τα εκθέματα παρουσιάζονται κάτω από άλλη σκοπιά, εξηγώντας το πώς
“δούλευαν” τότε και τι μεταβολές έχουν
επέλθει σήμερα στα τρένα που κυκλοφορούν. Οι φοιτητές, και κυρίως εκείνοι
του Πανεπιστημίου Αθηνών , του τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης, οι οποίοι κάνουν
κάποια μαθήματα στο Μουσείο μας, η
ξενάγηση τους επικεντρώνεται περισσότερο στην ιστορική διαδρομή του
Ηλεκτρικού μέσα από τα εκθέματα, που
δια μέσου αυτών αναζητούνται προσεγγίσεις με τα σημερινά δεδομένα, αλλά
και των επιδράσεων που έχουν επέλθει
διαχρονικά. Στις ομάδες συνταξιούχων
η ξενάγηση επικεντρώνεται στην ανάκληση από τη μνήμη γεγονότων από τα
ξύλινα βαγόνια και τα τραμ, και συνήθως γίνεται ένας διάλογος, όπου οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ανακαλούν από τη
μνήμη τους ακόμη και παιδικά τους
χρόνια που χρησιμοποιούσαν τα οχήματα αυτά, άλλοτε ως “κανονικοί” επι-

Υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού και των ICOM
βάτες και άλλοτε ως “λαθρεπιβάτες” συνήθως στο πίσω μέρος του τραμ. Επίσης το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που
έχει διασωθεί και διατηρηθεί από το
Μουσείο προσελκύει όλους σχεδόν
τους επισκέπτες. Οι νεότεροι έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τόπους και μέσα περασμένων εποχών, ενώ οι μεγαλύτεροι γυρνούν πολλά χρόνια πίσω και
οι αναμνήσεις αυτές καθρεφτίζονται στα
πρόσωπα τους. Συχνά δε μας λένε τι
μας θυμίσατε τώρα. Και αυτή η έκφραση είναι η ηθική ανταμοιβή και αναγνώριση μας. Για τους λόγους αυτούς
και για πολλούς ακόμη που λόγω του
περιορισμένου χώρου και χρόνο δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν, παρατηρώντας ότι η κάθε ομάδα έχει συγκεκριμένα και διαφορετικά ενδιαφέροντα,
προσαρμόσαμε τις ξεναγήσεις μας σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες των
επισκεπτών μας, με στόχο, φεύγοντας
από το Μουσείο μας να έχουν αποκομίσει κάτι θετικό και να μην είναι μια τυπική ξενάγηση στην οποία κάποιος της
ξενάγησης να μιλά συνεχώς με αποτέλεσμα πολλές φορές οι επισκέπτες να
μη την παρακολουθούν.
Τέλος εκτός από τα πρωτόκολλα ξενάγησης που έχουμε καταρτίσει και
υλοποιούμε ανάλογα με τις ομάδες επισκεπτών, η παρουσία συνταξιούχων του
Ηλεκτρικού είναι καθημερινά στο Μουσείο που εκτός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είναι πρόθυμοι να
επεξηγήσουν και να δώσουν επιπρόσθετες απαντήσεις σε ερωτήματα των
επισκεπτών, αφού όλοι έχουν εργασθεί
για περισσότερα από 30 χρόνια στον
Ηλεκτρικό και γνωρίζουν στην πράξη τη
λειτουργία του.
Να σημειωθεί ότι υπάρχουν συνταξιούχοι πολύ μεγάλης ηλικίας των οποίων
η εμπειρία είναι σημαντική καθώς και οι
μαρτυρίες τους τις οποίες προσπαθούμε
να αποτυπώσουμε μέσα από συνεντεύξεις και προσωπικές συζητήσεις τις
οποίες μαγνητοφωνούμε για την ενίσχυση των προφορικών μαρτυριών για
τις οποίες δεν υπάρχουν ντοκουμέντα.
Εδώ θέλω να κάνω μνεία για έναν
πρώην εργαζόμενο και σήμερα συνταξιούχο ο οποίος σήμερα είναι 103 ετών
και μας αφηγείται πολλά γεγονότα τα
οποία έζησε κυρίως κατά τη διάρκεια
του 2 παγκόσμιου πολέμου και κατάφερναν να λειτουργούν τον Ηλεκτρικό
και να παρέχουν βοήθεια στους πολίτες
της πόλης.
Νοέμβρης 2015

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Το ΑΦΙΕΡΩΜΑ για τα 20 χρόνια από τη δημιουργία του Μουσείου μας, που επιμελείται και γράφει ο Πρόεδρος του Μουσείου κ. Μανώλης Φωτόπουλος και δημοσιεύεται στην 15η σελίδα, αναβάλλεται για τον επόμενο «Ηλεκτρικό».
Στην θέση του λόγω επικαιρότητας θα δημοσιευθεί το παρακάτω άρθρο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Χατζηδούρου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Μουσείο στην
εκδήλωση της 17ης Συνάντησης Μουσείου.

Για συμμετοχή του Μουσείου μας
στην 17η Ετήσια Συνάντηση
Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού
Το Μουσείο μας μαζί με άλλα 98
Μουσεία του Νεώτερου Πολιτισμού
προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην 17η
Ετήσια Συνάντηση Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού με θέμα:
«Μνήμες ανθρώπων και ιστορίες
αντικειμένων: προφορικές μαρτυρίες
και Μουσεία».
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 στην
αίθουσα του Ελληνικού Τμήματος ICOM,
Αγ. Ασωμάτων 15 στο Θησείο από τις 9
το πρωί, μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου μας, στη συνεδρίαση του 64/22
Οκτωβρίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα
να συμμετάσχει στην εκδήλωση αυτή,
γι’ αυτό ανέθεσε στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Χατζηδούρο και συμπαραστάτη του το
επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Ζαχαρή, να συντάξουν
τα σχετικά κείμενα εισήγησης και να
εκπροσωπήσουν το Μουσείο στην παραπάνω εκδήλωση.
Η Διοίκηση

Επιστολή
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Το Υπουργείο Πολιτισμού ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα που είχε υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μουσείου, προκειμένου να ενταχθεί στο
έργο ψηφιοποίησης το αρχειακό υλικό
που έχουμε συγκεντρώσει και βρίσκεται
στις βιβλιοθήκες του Μουσείου.
Υλικό το οποίο έχει σχέση με την όλη
ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ όπως: έγγραφα, σχέδια, χάρτες, βιβλία και φωτογραφίες.
Το Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποίησε το αίτημά μας προς:
1ον την Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
2ον την Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων , Τεκμηρίωσης
και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
3ον την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού.
Κατ’ αρχήν θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στο
αίτημά μας, γι’ αυτό και περιμένουμε
ουσιαστικά αποτελέσματα, δηλαδή να
μην μείνουν στα χαρτιά.
Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω,
η Διοίκηση του Μουσείου θα κάνει και
άλλες προσπάθειες προκειμένου να
βρεθούν χορηγοί από τον Δήμο Πειραιά,
την Περιφέρεια, το Ίδρυμα Νιάρχου και
αλλού, γιατί οι οικονομικοί πόροι του
Μουσείου είναι πάρα πολύ περιορισμένοι και δεν επαρκούν, όχι μόνο στο να
ψηφιοποιήσουμε το Αρχείο του Μουσείου, αλλά και στο να ολοκληρώσουμε
διάφορες εργασίες οι οποίες βρίσκονται
σε εκκρεμότητα.
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ
Επιστολή
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.

Θέμα: Απάντηση σε αίτημα αρωγής Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ).
Σχετ.: Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/2844/1367/22-10-2015 έγγραφο
του Γρ. Υπουργού, με το οποίο μας απεστάλη το από 13.10.2015
έγγραφο του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.

«Το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων είναι ένα ενδιαφέρον νέο μουσείο που φιλοξενεί
σημαντικές συλλογές τεκμηρίων για την κοινωνική ιστορία της εργασίας, της τεχνολογίας, της
ηλεκτροκίνησης, αλλά και του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Αθήνας και του Πειραιά.
Η ΔΝΠΑΑΠΚ διατηρεί επικοινωνία με το Μουσείο και παρέχει επιστημονική συνδρομή όποτε
το Μουσείο τη ζητήσει, λ.χ., είχε προτείνει ένα
Δελτίο Καταγραφής και Τεκμηρίωση των συλλόγων του Μουσείου εντός του 2013.
Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο αίτημα με α.ο. 1421/13-10-2015 του Διοικητικού
Συμβουλίου του, το Μουσείο ήδη υποδέχεται
φοιτητές για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης και, όπως αναφέρεται στην επιστολή, έχουν
αρχίσει να συντάσσουν τα Δελτία Καταγραφής.
Η ΔΝΠΑ βρίσκεται στη διάθεση του Μουσείου
για περαιτέρω συνεργασία σε ό,τι αφορά στην
πληρότητα των δελτίων και στους τρόπους αρχειοθέτησης και αξιοποίησης τους.
Η πρόταση για ψηφιοποίηση της συλλογής είναι σημαντική και την υποστηρίζουμε. Προκειμένου όμως να γίνει ένα έργο επιλέξιμο για την
επόμενη Προγραμματική Περίοδο απαιτείται να
έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η καταγραφή
και τεκμηρίωση της συλλογής, η οποία πληροφορούμαστε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόνο με
βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την καταγραφή (πλήθος και είδος τεκμηρίων που θα
φυλάσσονται στις συλλογές του Μουσείου) θα
είναι δυνατόν να συνταχθεί τεχνικό δελτίο για
υποβολή προς ένταξη σε σχετικό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα που τυχόν προκύψει για την 5η Προγραμματική Περίδοο (ΣΕΣ)...»

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

23 Νοεμβρίου 2005 - 23 Νοεμβρίου 2015

10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ι συνταξιούχοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΕΗΣ-ΗΣΑΠ), πρωτοπόροι
όπως πάντα, όχι μόνο στους αγώνες για
την προστασία των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, σύνταξη, υγεία και πολλά άλλα,
με το Μουσείο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων που δημιούργησαν, απέδειξαν περίτρανα
ότι τίποτα δεν μπορεί να τους σταθεί εμπόδιο
και ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΝΕ ΜΠΟΡΟΥΝΕ.
Απέδειξαν ότι είναι πρωτοπόροι στους
αγώνες και για τον Πολιτισμό.
Δικαιολογημένα λοιπόν αισθάνονται υπερήφανοι βλέποντας αυτά που άρχισαν να δημιουργούν το 1995 στα γραφεία τους στη Μενάνδρου μέρα με τη μέρα, στον Πειραιά, όχι
μόνο να καταξιώνονται όλο και περισσότερο,
αλλά και να γίνονται Παγκόσμια γνωστά.
Στις 23 Νοεμβρίου έκλεισαν 10 χρόνια από
την ημέρα που ο τότε Υπουργός Μεταφορών
κ. Μιχάλης Λιάπης και ο τότε Γενικός Γραμματέας του Σωματείου μας κ. Κώστας Γαζής,
στον κατάμεστο από κόσμο σταθμό του Πει-

Ο

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
ραιά, εκφώνησαν τους λόγους των εγκαινίων.
Σήμερα 10 χρόνια μετά, ακόμα και οι πιο
δύσπιστοι αναγνωρίζουν το πόσο δίκιο είχαμε στο να επιμένουμε να μας δοθούν οι χώροι του Ταχυδρομείου για να μεταφέρουμε το
Μουσείο μας.
Τώρα υποχρέωση όλων μας, όχι μόνο των
παλαιών συνταξιούχων, αλλά και των νέων και
αυτών που με την πάροδο των χρόνων θα γίνουν συνταξιούχοι, είναι όχι μόνο να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε το Μουσείο,
αλλά να το κάνουμε, ακόμα καλύτερο, ακόμα
μεγαλύτερο.

ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Γι’ αυτό ας ανασκουμπωθούμε όλοι για να
επεκταθεί το Μουσείο στους χώρους που είχαν επιλεγεί (στο πατάρι του αναψυκτηρίου
Γρηγόρη), χώρος ο οποίος επικοινωνεί με τον

1ο όροφο του Μουσείου και να συνδεθεί με τα
ιστορικά υπνωτήρια που βρίσκονται πάνω από
το Σταθμαρχείο Τάξεως.
Γιατί τα εκθέματα που έχουμε συγκεντρώσει και βρίσκονται στις αποθήκες και στις βιβλιοθήκες του Μουσείου είναι πάρα πολλά
(χιλιάδες) και είναι άδικο να βρίσκονται κρυμμένα, ενώ θα έπρεπε να είναι και αυτά μέσα
σε προθήκες.
Επίσης θα πρέπει να επισκευαστούν, να
συντηρηθούν και να διαφυλαχθούν, πριν καταστραφούν τελείως:
Τα Ξύλινα οχήματα, ο Καρνάβαλος, το Τραμ
του Περάματος, οι Φορτάμαξες, τα παλαιά μεταλλικά.
Επίσης θα πρέπει να διαφυλαχθούν και τα
παλαιά μηχανήματα του Εργοστασίου.
Θα είναι η καλύτερη προσπάθεια και προσφορά όλων μας, όχι μόνο στον Πολιτισμό,
στην πλούσια ιστορία της Εταιρίας μας αλλά
και σε όσους εργάστηκαν σ’ αυτήν.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Χρόνια Πολλά
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ,
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
εύχεται σε όλους τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ,

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Και το 2016 να έχουμε υγεία και δύναμη, για να
αντιπαλέψουμε όσους θέλουν να μας ξεκάνουν,
για να φτιάξουν δήθεν το Ασφαλιστικό.
Η Διοίκηση

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Το Μουσείο της Ελληνικής Ακτοπλοΐας και
Κρουαζιέρας, απένειμε πλακέτα στο Δ.Σ. του
Μουσείου «σε αναγνώριση της πολύτιμης
τεχνογνωσίας που τους παρείχε για την
ίδρυση του Μουσείου τους».
Η απονομή έγινε στις 13 Οκτωβρίου 2015
σε σχετική εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).
Την πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. του Μουσείου κ. Μανώλης Φωτόπουλος.

Δωρεές για το Μουσείο
•
•
•
•

Κόκκινου Βαρβάρα: 20 Ευρώ
Κεραμίδας Θανάσης: 20 Ευρώ
Φετάνη Άννα: 20 Ευρώ
Στραγγαλάκης Παρασκευάς: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

• Από Μαξούρη Γιάννη: Συνταξιούχος.

Μια πινακίδα από τα Ξύλινα Οχήματα
Σιδηροδρόμου με την ένδειξη:
ΜΗ ΚΥΠΤΕΤΕ ΕΞΩ.
• Από Μοδέ Βασίλη: Εργαζόμενος Εργοδηγός Γραμμής. Δύο «μάρκες» που τοποθετούσαν στους ξύλινους στρωτήρες
της Γραμμής ετών 1925 και 1930.

Από 7-10 έως 30-11-2015

Σύνολο 1.020 άτομα, σε λιγότερο από 2 μήνες, εκτός από
τους μεμονωμένους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους οι οποί7/10/2015: 52ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Άτομα 53
οι καθημερινά γεμίζουν τους εκθεσιακούς χώρους του Μου8/10/2015: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά, Άτομα 55
σείου.
13/10/2015: 5ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού, Άτομα 45
Αλλά και η επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας μας από όλα τα
13/10/2015: Μουσείο Ελληνικής Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας, Άτομα 80 κράτη του κόσμου.
15/10/2015: Ενημερωτική Συγκέντρωση Μελών ΔΣ της ΑΓΣΣΕ, Άτομα 70 Αυτή είναι η καλύτερη αναγνώριση για όσους από την Δευ2/11/2015: 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης Πειραιά, Άτομα 25
τέρα έως την Κυριακή, από τις 9:00 το πρωί, μέχρι τις 2:00 το
3/11/2015: 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού, Άτομα 44
μεσημέρι τους υποδέχονται και τους ξεναγούν στους χώρους
4/11/2015: 3ο ΕΠΑΛ Αθηνών, Άτομα 33
του Μουσείου, αλλά και στα όσα γράφουν στα βιβλία των επι5/11/2015: Ίδρυμα Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Άτομα 18
σκεπτών, όχι μόνο για το Μουσείο, αλλά και για την πρωτοβουλία , της προσπάθειάς μας στο να στηθεί και να λειτουρ5/11/2015: Εσπερινό Γενικό Λύκειο Περάματος, Άτομα 47
6/11/2015: Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης «Η Θεομήτωρ», Άτομα 37 γήσει το μεγάλο αυτό έργο που καταξιώνει και κάνει υπερήφανους όλους τους συνταξιούχους των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, γιατί το
8/11/2015: Σύλλογος Ανδριωτών, Άτομα 10
Μουσείο σε αυτούς ανήκει.
10/11/2015: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών, Άτομα 65
Στον επόμενο «Ηλεκτρικό», θα δημοσιεύσουμε αναλυτικά
11/11/2015: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου, Άτομα 25
πόσες επισκέψεις είχαμε το 2015, από σχολεία, συλλόγους,
13/11/2015: 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, Άτομα 40
ιδρύματα, αλλά και πόσες εκδηλώσεις έγιναν στους χώρους
13/11/2015: Ίδρυμα Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Άτομα 15
του Μουσείου στο διάστημα αυτό.
19/11/2015: 129ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Άτομα 49
Την δραστηριότητα αυτή πέρα από την δημοσίευση στον
20/11/2015: 3o Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, Άτομα 70
«Ηλεκτρικό», θα την κοινοποιήσουμε:
23/11/2015: 7ο ΚΑΠΗ Περιστερίου, Άτομα 44
Στο Υπουργείο Πολιτισμού, Μεταφορών, στον Δήμο Πειραιά,
24/11/2015: Σχολή Ξενοπούλου, Άτομα 35
στην Περιφέρεια, στην Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ, στα Σωματεία
25/11/2015: Ελληνογερμανική Σχολή, Άτομα 46
εργαζομένων και συνταξιούχων των ΣΤΑ.ΣΥ, την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και
26/11/2015: 3ο ΚΑΠΗ Περιστερίου, Άτομα 44
θα την αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του Μουσείου.
27/11/2015: 3ο ΚΑΠΗ Περιστερίου, Άτομα 25
Η Διοίκηση
30/11/2015: 5ο ΚΑΠΗ Περιστερίου, Άτομα 45

