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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Οι «κόκκινες γραμμές»
ξεθώριασαν,
τα χειρότερα έρχονται
πιλογή της Κυβέρνησης είναι να κλείσει
Ε
τη διαπραγμάτευση το ταχύτερο δυνατό
και να αποτρέψει τις όποιες δυσμενείς εξελίξεις που θα προκαλούσε μια ενδεχόμενη
ασυμφωνία στα υπό συζήτηση προαπαιτούμενα. Απόδειξη για την συγκεκριμένη Κυβερνητική απόφαση είναι οι πολλές και σε
όλα τα επίπεδα. διαπραγμάτευση, θέματα
υποχωρήσεως και αυτές οι υποχωρήσεις θα
δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στους
ήδη χειμαζόμενους Έλληνες πολίτες.
υστυχώς όμως, η διαπραγμάτευση έχει
συνέχεια χωρίς όμως να φαίνεται φως
στον ορίζοντα καθώς η ΤΡΟΪΚΑ αναχώρησε
για να γιορτάσει το Πάσχα των καθολικών και
θα επανέλθει αρχές Απριλίου για να φροντίσει τη σταύρωση των Ελλήνων Ορθόδοξων.
Οι Έλληνες Κυβερνώντες μας καθησυχάζουν
ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες όμως
στην πραγματικότητα δεν ισχύει τίποτα από
τις εξαγγελίες καθώς οι Τροϊκανοί εκβιάζουν
συνεχώς και προβάλλουν όλο και νέες απαιτήσεις.
ο ασφαλιστικό είναι το κυρίως θέμα που
βρίσκεται σε εκκρεμότητα και οι προθέσεις των δανειστών χαρακτηρίζονται δικαίως
μέχρι και ισοπεδωτικές. Φαίνεται ότι το
κουαρτέτο ελάχιστη έως και μηδενική επαφή είχαν και έχουν με την ελληνική πραγματικότητα. Είναι μια πρακτική που κάθε άλλο παρά έχει συμβάλει θετικά στη μέχρι τώρα προσπάθεια της δημοσιονομικής εξυγίανσης των οικονομικών μας.
υδείς αρνείται ότι το Ασφαλιστικό ήταν
και παραμένει ένα από τα κορυφαία προβλήματα της χώρας μας. Αλλά αυτή ακριβώς
η σοβαρότητά του δεν επιτρέπει λογικές του
τύπου «πονάει το δόντι, βγάζει δόντι» ή λύσεις που αποφασίζονται κυριολεκτικά στο
πόδι. Επίσης δεν συνεκτιμάται στον βαθμό
που θα έπρεπε από τους εκπροσώπους των
δανειστών ότι η σύνταξη στη σημερινή Ελλάδα δεν είναι αυτό που ήταν μέχρι πρότινος.
τη μνημονιακή Ελλάδα του 2016 και με
την ανεργία μόνιμα καρφωμένη πάνω από
το 25%, η σύνταξη είναι σπάνια πια το εισόδημα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και τίποτε άλλο καθώς κατά κανόνα είναι η οικονομική βάση δύο ή και τριών οικογενειών. Αυτή την πραγματικότητα η Κυβέρνηση δεν δικαιούται να την αγνοήσει.
ποτίθεται ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν με την αύξηση των εισφορών καθώς μας διαβεβαίωναν ότι οι κύριες συντάξεις δεν θα θιγούν. Όμως τώρα οι πληροφορίες τις θέλουν να κινδυνεύουν στο έλεος
του μνημονιακού Προκρούστη καθώς οι
κόκκινες γραμμές ξεθωριάσανε. Μας έμειναν μόνο οι υποσχέσεις.
Η Διοίκηση

ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ-ΣΤΑΣΥ
27 Φεβρουαρίου 1869 – 27 Φεβρουαρίου 2016
147 χρόνια συνεχούς προσφοράς στο κοινωνικό Σύνολο
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ, ΩΡΑ 9:30
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Συναδέλφισσα-Συνάδελφε,
Μην ξεχάσεις να έρθεις στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας που θα γίνει την Πέμπτη 14 Απριλίου και ώρα
9:30 το πρωί στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52.
Συναδέλφισσα-Συνάδελφε,
Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει έστω και ένας συνταξιούχος στους ΗΣΑΠ που να μην προβληματίζεται και να μην
ανησυχεί για όσα συμβαίνουν γύρω μας, με τις περικοπές
των συντάξεων, την κατάργηση των δώρων, την υποβάθ-

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 9:30
ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ

Σ

Υ

μιση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής περίθαλψης, την άγρια φορολογία και την ανεξέλεγκτη ανατίμηση των ειδών πρώτης ανάγκης.
Όλα αυτά είναι θέματα και προβλήματα που μας αφορούν όλους και όλοι μαζί θα πρέπει να αγωνιστούμε και να
αντιπαλέψουμε τις σε βάρος μας δυσάρεστες καταστάσεις
και που κάθε μέρα γίνονται όλο και δυσκολότερες. Η κατάσταση είναι δραματική, δεν πάει άλλο και σε καλούμε να
δώσεις το δυναμικό και αγωνιστικό παρόν στη συνέλευση
του Σωματείου μας στις 14 Απριλίου 2016.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Οι Άγιες Μέρες του Πάσχα
ας γίνουν στις δύσκολες στιγμές
που βιώνουμε η αφετηρία για Ειρήνη,
Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη για όλους μας.
Οι μέρες αυτές είναι μια ευκαιρία να αγκαλιάσουμε
ο ένας τον άλλο με οδηγό την καρδιά μας
και με αισιοδοξία για το αύριο.

Διαβάστε στον επόμενο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Μεγάλη Επιτυχία είχε η εκδήλωση του Σωματείου μας για τα 20 χρόνια του
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» και τη βράβευση των αριστούχων μαθητών-φοιτητών.
(αναλυτικό ρεπορτάζ στον επόμενο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ»)
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα
μας μέχρι σήμερα 13 συνάδελφοι και
συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα
από κοντά μας, υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ:
Χήρα Δημητρίου ετών 91
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ:
Σταθμάρχης Α’ ετών 97
ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ :
ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ:
ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
Χήρα Σωτηρίου ετών 88
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 76
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 74
ΚΕΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ:
Χήρα Ελευθερίου ετών 86
ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Εργοδηγός Συντήρησης ετών 88
ΓΑΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 85
ΠΗΤΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ : Εργοδηγός
Χρωματουργείου ετών 67
ΜΑΡΚΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
του Βασιλείου: ετών 89
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 92
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 98
ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ:
Αρχιτεχνίτης Χρωματουργείου
ετών 88
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε
τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
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.
Kόκκοτας Πέτρος: Γιος του συναδέλφου μας
Γεωργίου Κόκοτα.
Η Διοίκηση

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ
KΩΔIKOΣ 01-3164
ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
AP. ΦYΛΛOY 125
TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

Έδρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185-31,
Γραφεία: Πλατεία Λουδοβίκου 1
Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά 1ος όροφος.
Τηλέφωνα: 210-5228.664, 210-5233.865, 210-4190.755,
210-4221.488
FAX: 210-5243.451

Δωρεές εις Μνήμην
O συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής
κατέθεσε στη μνήμη των συναδέλφων του Τσεκούρα Γιάννη και
Ταλαμάγκα Θύμιου, το ποσό των
20 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
Η κυρία Κωνσταντίνα Ευαγγελάτου
κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Νίκου
Ευαγγελάτου, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Νίνα Μπαλωμένου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της
και συναδέλφου μας Γιάννη Μπαλωμένου, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Γεώργιος Φωτόπουλος κατέθεσε στη μνήμη των
γονιών του Μιλτιάδη και Μαρίας
Φωτοπούλου, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Αντωνία Παπαφρατζέσκου
κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου
της και συναδέλφου μας Παύλου
Παπαφρατζέσκου, το ποσό των
50 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου και της Εφημερίδας.
Η κυρία Ασημίνα Τσάλλα κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και
συναδέλφου μας Νικολάου Τσάλ-

λα, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Πέτρου Μελέτης
κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου
του Νίκης, το ποσό των 50 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Ιωάννης Σταυρόπουλος κατέθεσε στη μνήμη της
συζύγου του Νίκης, το ποσό των
20 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
Ο συνάδελφος Σταύρος Ρούσσος
κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου και φίλου του Αλέξανδρου Χεργκελετζάκη, το ποσό
των 10 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Σταύρος Ρούσσος
κατέθεσε στη μνήμη των αδερφών του Αρχιμανδρίτου Θεόκλητου-Γεωργίου και της νύφης του
Καλλιόπης Ρούσσου, το ποσό
των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
Η κυρία Ιωάννα Τσουκαλά κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της
και συναδέλφου μας Γεωργίου
Τσουκαλά, το ποσό των 25 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

ΠΕΝΘΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1940-2016
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 χρόνων ένας καλός
συνάδελφος, ο Κώστας Διαλεκτός. Ήταν ένα ήσυχος
και αγαπητός σε όλους συνάδελφος που ποτέ δεν δημιούργησε το παραμικρό στην οικογένεια των Προϊστάμενων Αμαξοστοιχίας που υπηρέτησε για πολλά
χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Όμως η κλονισμένη υγεία του δεν τον άφησε σαν συνταξιούχο να χαρεί τη σύνταξή του και
την οικογένειά του. Το Δ.Σ. του Σωματείου εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο Θεός να τους δίνει υγεία, δύναμη, παρηγοριά
για να ξεπεράσουν την απώλειά του και να τον θυμούνται με αγάπη.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Προϋστάμενος αμαξοστοιχίας 1942-2016
Πάλεψε στα μαρμαρένια αλώνια με τον χάροντα ο
αγαπητός φίλος και συνάδελφος Θοδωρής, αλλά δεν
άντεξε, νικήθηκε από την επάρατο νόσο και απαρνήθηκε νωρίς τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο. Ο Θοδωρής
ήταν ένας πολύ φιλήσυχος και αγαπητός σε όλους
συνάδελφος. Όμως τα τελευταία χρόνια η μοίρα του επιφύλασσε δυσάρεστες καταστάσεις, προηγήθηκε ο τραγικός θάνατος της γυναίκας του πριν
τρία χρόνια και μάλιστα κατά την διαδρομή που πήγαινε στη μαιευτική κλινική για να αγκαλιάσει το νεογέννητο εγγονάκι της και μετά ακολούθησε η
ασθένεια η δική του που τον ταλαιπώρησε. Αγαπητέ Θοδωρή, τώρα που η
ψυχή σου φτερουγίζει στον ουρανό, ευχόμαστε καλό ταξίδι και να περάσεις
με ούριο άνεμο την Αχερουσία λίμνη. Όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου και οι
φίλοι σου, θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη γιατί το αξίζεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ
Εργοδηγός Συντήρησης 1928-2016

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

Στις 4 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών,
ένας καλός και αγαπητός συνάδελφος ο Κώστας ο Μαρκούσης. Ήταν ένας έντιμος άνθρωπος, άριστος υπάλληλος, άψογος οικογενειάρχης. Ο Κώστας εργάστηκε
πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και αποχώρησε με τον
βαθμό του Εργοδηγού της Συντήρησης, έναν βαθμό
που άξια κατείχε. Η προσφορά του και προς την Εταιρία, αλλά και προς τους
συναδέλφους του ήταν μεγάλη, γι’ αυτό έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλφων καθώς και των προϊσταμένων του, έφυγε ήσυχος από τη ζωή γιατί
είχε κάνει το χρέος του. Συλλυπούμαστε τους δικούς του ανθρώπους.

TEXNIKH EΠIMEΛEIA

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΓΑΝΗΣ

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος
6932 212755 - 210 5241576 - Fax: 210 5200006
E-mail: n.theodorakis@esiea.gr
http://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

Αντί Στεφάνου

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1931-2016
Στις 4 Μαρτίου έφυγε από κοντά μας για το μακρινό ταξίδι εγκαταλείποντας το μάταιο τούτο κόσμο ένας
ακόμη συνάδελφος και φίλος, ο Βαγγέλης. Ο οποίος
είχε μόνο φίλους, δεν απέκτησε ποτέ εχθρούς καθώς
στα χείλη του είχε πάντα το χαμόγελο και τον καλό
λόγο για τον κάθε συνάνθρωπό του. Ήταν ένα άτομο
γεμάτο αγάπη. Όσοι τον γνώρισαν από κοντά θα θυ-

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 του Πέτρου Ψαρόγιαννη και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Σεβαστής Ψαρόγιαννη, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις
ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη της Βασιλικής Ζαχαρή, και ύστερα
από επιθυμία των παιδιών της Ιωάννη και Αικατερίνη Ζαχαρή , το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
• Στη μνήμη της Δέσποινας Κεφάλα και ύστερα
από επιθυμία της κόρης της Σοφίας Κεφάλα, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
• Στη μνήμη του Θεόδωρου Γερογιάννη και
ύστερα από επιθυμία υιού του Απόστολου Γερογιάννη, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη της Ευαγγελίας Ασπρούδη, και
ύστερα από επιθυμία του συζύγου της και συναδέλφου μας Σωκράτη Ασπρούδη, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια η «ΦΛΟΓΑ».

μούνται για πάντα την καλοσύνη του και την προσφορά προς τον συνάδελφό
του. Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Βαγγέλη τώρα που διαβαίνεις την Αχερουσία λίμνη, όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου που σε ζήσαμε από κοντά, ευχόμαστε να έχει ήρεμα και γαλήνια νερά για να έχεις καλό ταξίδι.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1924-2016
Πλήρης ημερών έκλεισε τον κύκλο της επίγειας ζωής
του ένας φιλήσυχος και αγαπητός συνάδελφος. Αυτός
είναι ο Σταμάτης Χατζηδάκης. Ο Σταμάτης εργάστηκε
επί πολλά χρόνια ως οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία
χωρίς να δημιουργήσει έστω και το παραμικρό πρόβλημα με την Εταιρία καθώς και με τους συναδέλφους
του γιατί αγαπούσε και εκτιμούσε το ψωμί που έβγαζε με την εργασία του,
όπως αγαπούσε και όλους τους συναδέλφους του. Ο Σταμάτης όταν συνταξιοδοτήθηκε εγκαταστάθηκε μόνιμα στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Χίο και εκεί
στα χώματα της Χίου αναπαύεται για πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον
σκέπασε. Εμείς οι εναπομένοντες θα τον θυμόμαστε με αγάπη.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΤΤΑΣ
Εργοδηγός Χρωματουργείου 1949-2016
Πολύ νωρίς, μόλις στην ηλικία των 67 χρόνων, έφυγε
από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος
Σταύρος Πήττας. Έφυγε πικραμένος και βασανισμένος
από την ζωή καθώς στα τόσα χρόνια που εργάστηκε
στο χρωματουργείο του εργοστασίου, του προξένησαν
μεγάλα προβλήματα στην υγεία του τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει παρόλο όταν συνταξιοδοτήθηκε εγκαταστάθηκε εκτός
Αθηνών για να είναι κοντά στη φύση και στον καθαρό αέρα. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Σταύρο. Ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι. Το Δ.Σ. του Σωματείου μας, που τόσο αγαπούσες, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά σου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ηλεκτροδηγός 1918-2016
Πλήρης ημερών έφυγε από την ζωή ο συνάδελφος
Γιώργος. Εργάστηκε στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ως ηλεκτροδηγός μέχρι τον Ιανουάριο του 1988 που συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν ένας καλός και αγαπητός συνάδελφος
γεμάτος καλοσύνη και συναδελφική αλληλεγγύη. Καλό
σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο. Ο Θεός να
αναπαύσει την ψυχή σου και ας είναι αιώνια η μνήμη σου.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ
Αρχιτεχνίτης Χρωματουργείου 1928-2016
Έφυγε από την ζωή ο συνάδελφος Σαράντος Ποντικέας στην ηλικία των 88
ετών. Ήταν ένας φιλήσυχος και καλός συνάδελφος. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τον βίο του μετά την συνταξιοδότηση καθώς είχε απομακρυνθεί από το Σωματείο και τους συναδέλφους του. Το Δ.Σ. εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Για τους συναδέλφους ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗ και ΜΙΚΕΛΑΤΟ ΣΩΚΡΑΤΗ θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας καθώς
τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ελλειπή.
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Δωρεές
για την Εφημερίδα

Δωρεές για το Σωματείο

• Κουτσομπέλης Κώστας
• Παπαδόπουλος Νίκος

50 Ευρώ

• Τζοβάνης Δημήτριος
• Ζώης Βασίλης
• Αναστασίου Αναστάσιος

20 Ευρώ

• Παφίλη Μαρία
• Καραγιώργος Βασίλης

20 Ευρώ

• Κουτσομπέλης Γεώργιος

20 Ευρώ

• Γκότσης Αριστείδης

20 Ευρώ

• Tσιαδής Γρηγόρης

20 Ευρώ

• Αναστασίου Αναστάσιος

20 Ευρώ

• Δεκούλος Γιάννης

20 Ευρώ

• Καλογεράς Κώστας

20 Ευρώ

• Προμπονάς Ιάκωβος

10 Ευρώ

• Πατρινέλη Ευαγγελία

20 Ευρώ

• Βέργος Θεόδωρος

20 Ευρώ

• Μπέκα Σοφία

20 Ευρώ

• Λεμονής Μιχάλης

20 Ευρώ

• Μπίνας Νικόλαος

20 Ευρώ

• Πλατής Κωνσταντίνος

20 Ευρώ

• Κράκαρη Ζωή

20 Ευρώ

• Παναγόπουλος Μιχάλης

20 Ευρώ

• Τσάλλα Ασημίνα

50 Ευρώ

• Μαυρογεώργης Ιωάννης

20 Ευρώ

• Σαριδάκης Μιχάλης

20 Ευρώ

• Αλποχωρίτης Χρήστος

20 Ευρώ

• Βασιλοπούλου Αντωνία

20 Ευρώ

• Σούρμπας Νικόλαος

30 Ευρώ

• Διαμαντάκης Ελευθέριος

50 Ευρώ

• Σαράντης Γεώργιος

20 Ευρώ

• Θεοδώρου Άρης

30 Ευρώ

• Κώη Σπυριδούλα

15 Ευρώ

• Γουσέτης Ανδρέας

20 Ευρώ

• Τσιούλης Απόστολος

20 Ευρώ

• Χονδρός Παναγιώτης

15 Ευρώ

• Κουλαξής Ιωάννης

30 Ευρώ

• Πέτρου Μελέτης

50 Ευρώ

• Μανίκας Χρήστος

25 Ευρώ

• Σταυρόπουλος Ιωάννης

20 Ευρώ

• Ευσταθίου Δαυίδ

20 Ευρώ

• Τσιτσιμάκης Ευθύμιος

15 Ευρώ

• Σουσαμλής Γεώργιος

10 Ευρώ

• Χειμάρα Αγγελική

50 Ευρώ

• Γιαννακούρας Γεώργιος

20 Ευρώ

• Ζαρουχλιώτης Βασίλειος

20 Ευρώ

• Ευαγγελάτου Κωνσταντίνα

20 Ευρώ

• Ρούσσος Σταύρος

10 Ευρώ

• Κυριάκος Κωνσταντίνος

20 Ευρώ

• Σπουργίτης Τίμος

20 Ευρώ

• Ματσής Στέλιος

50 Ευρώ

• Συρίγος Ποθητός

22 Ευρώ

• Μπαλωμένου Νίνα

20 Ευρώ

• Σταβαράκης Αθανάσιος

20 Ευρώ

• Φωτόπουλος Γεώργιος

50 Ευρώ

• Νάστος Νικόλαος

20 Ευρώ

• Τσιώλης Γεώργιος

20 Ευρώ

• Πάσχος Γεώργιος

20 Ευρώ

• Καμπέσης Γεώργιος

20 Ευρώ

• Τσουκαλά Ιωάννα

25 Ευρώ

• Κωτσόπουλος Θεμιστοκλής 30 Ευρώ

• Αργύρης Ηλίας

20 Ευρώ

• Ρούσσος Σταύρος

20 Ευρώ

• Πασσαλής Αθανάσιος

• Μπουζάλας Νίκος
• Νικολάου Κώστας

10 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

Δωρεές
για το Σωματείο και
την Εφημερίδα
• Μενούνος Γεώργιος

30 Ευρώ

• Μπαρμπίσης Γεώργιος

30 Ευρώ

• Τομπριώτου Ζαχαρένια

50 Ευρώ

• Πατσιώκας Κώστας

50 Ευρώ

• Σπηλιωτοπούλου Παρασκευή30 Ευρώ
• Παπαφρατζέσκου Αντωνία

50 Ευρώ

• Κολιαράκη Μαρία

50 Ευρώ

• Μαντούκας Νικόλαος

50 Ευρώ

• Ταμπάκης Παναγιώτης

40 Ευρώ

• Μπεκιάρης Νίκος

20 Ευρώ

• Γεωργιάδης Ιωάννης

35 Ευρώ
30 Ευρώ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Δ.Σ. του Σωματείου των ΗΣΑΠ
προς όλους τους Συνταξιούχους
Συναδέλφισσα-Συνάδελφε,

Μη ξεχνάς:

Να έρχεσαι στο Σωματείο για να ενημερώνεσαι και να συμμετέχεις ενεργά στις δραστηριότητες που προγραμματίζει η Διοίκηση του Σωματείου.

Μη ξεχνάς:

Όταν αλλάζεις διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου να ενημερώνεις το Σωματείο για
να έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί σου, να λαμβάνεις την εφημερίδα και ότι
άλλο έγγραφο θα σου αποστείλουμε.

Μη ξεχνάς:

Νέα Συναδέλφισσα-Νέε Συνάδελφε, ότι για να γίνεις μέλος του Σωματείου μας πρέπει να
έρθεις στα γραφεία του Σωματείου και να κάνεις τη σχετική αίτηση εγγραφής.

Μη ξεχνάς:

Ότι έχουμε δημιουργήσει μια ζεστή αίθουσα ανταμώματος όλων των συνταξιούχων στη συνέχεια των γραφείων του Σωματείου, η οποία ανήκει σε όλους εσάς και σας περιμένει να σας
φιλοξενήσει και να την αγαπήσετε γιατί είναι ο δικός σας χώρος.

Μη ξεχνάς:

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

Μη ξεχνάς:

Να ενημερώνεις τη Διοίκηση του Σωματείου όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή στην
οικογενειακή σας κατάσταση π.χ. θάνατος άμεσου ή έμμεσου ασφαλισμένου καθώς και γάμος παιδιών καθώς σήμερα παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο να πεθαίνει κάποιο μέλος του Σωματείου μας και να το μαθαίνουμε μετά από ένα χρόνο. Σε αυτό βέβαια η ευθύνη
βαραίνει τους συγγενείς του θανόντος, οι οποίοι ενώ λαμβάνουν την εφημερίδα του Σωματείου δεν επικοινωνούν μαζί μας για να μας ενημερώσουν σχετικά, πράγμα απαράδεκτο και
σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να το εξαλείψουμε.
Η Διοίκηση

Στον Πειραιά σήμερα 5
Φεβρουαρίου 2016 και στα
γραφεία του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του Πέτρου Ψαρόγιαννη,
μέλους του Σωματείου μας
και επί πολλά έτη πρόεδρος
του Σωματείου της Ένωσης
Εργαζομένων ΕΗΣ, συνεδρίασε έκτακτα και ομόφωνα
αποφάσισε:
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο να παραστεί στην κηδεία
του.
2) Να δοθούν στη μνήμη
του αντί στεφάνου 200 Ευρώ
στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις
ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του Γυμνασίου.
3) Το παρόν ψήφισμα να
γνωστοποιηθεί στην οικογένεια του θανόντος και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα
του Σωματείου μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Πειραιάς 5 Φεβρουαρίου
2016
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μητροκώτσας
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Πέτρος Ψαρόγιαννης:
ε βαθιά συγκίνηση και πόνο ψυχής στις 8 Φεβρουαρίου 2016
στο κοιμητήριο Παπάγου αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό σε
όλους Πέτρο Ψαρόγιαννη και τον συνοδεύσαμε στο τελευταίο
του ανεπίστροφο ταξίδι για την άλλη αιώνια ζωή. Το θυμικό είναι αυτό
που κυριαρχεί τέτοιες στιγμές και οδηγεί την σκέψη μας κάνοντας αναδρομή στα χρόνια που πέρασαν και αβίαστα έρχονται στιγμές που ζήσαμε μαζί στα τόσα χρόνια στους Ηλεκτρικούς Σιδηρόδρομους. Ο Πέτρος εγκατέλειψε τον επίγειο κόσμο πλήρης ημερών αφήνοντας όμως
ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε αυτά για τα οποία αγωνίστηκε και σε αυτά
που πρέσβευε στα τόσα χρόνια της πλούσιας συνδικαλιστικής του
δράσης.
Υπήρξε μια αναγνωρισμένη μορφή και ένας από τους τελευταίους
εναπομείναντες συνδικαλιστές των δύσκολων χρόνων. Οι σχέσεις του
Σωματείου μας με τον Πέτρο πάνε πολλά χρόνια πίσω, στα δύσκολα
χρόνια με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Γερμανική κατοχή, τον εμφύλιο και μέχρι την δικτατορία της 21 Απριλίου 1967. Τότε που ως απλό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως Πρόεδρος του Ενιαίου Σωματείου Εργαζομένων υπηρέτησε με μαχητικότητα, εργατικότητα και συνέπεια τους εργαζόμενους στους ΕΗΣ. Αλλά και μετά όταν
επανήλθε στην εργασία καθώς απολύθηκε από τη δικτατορία του 1967,
αλλά και όταν συνταξιοδοτήθηκε δεν έπαψε ποτέ να μας δίνει απλόχερα τις συμβουλές του καθώς και τα φώτα του για την πορεία που
πρέπει να χαράξουμε και να πορευτούμε όσοι από εμάς ασχοληθήκαμε
με τα κοινά ως εργαζόμενοι, αλλά και ως συνταξιούχοι.
Το ποιος ήταν ο Πέτρος Ψαρογιάννης ας τον αφήσουμε να μας το
πει ο ίδιος για να μην τον αδικήσουμε, άθελά μας βέβαια. Ας τον αφήσουμε να ξετυλίξει ο ίδιος το νήμα της ζωής του και της προσφοράς
του στην κοινωνία όπως ο ίδιος πριν πολλά χρόνια είχε εκμυστηρευτεί στην Εφημερίδα του Σωματείου μας ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
«Έπιασα δουλεία στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους καλοκαίρι
1941, πείνα, δυστυχία, η μπότα του κατακτητή βαριά και αβάστακτη. Οι
συνάδελφοι με αγάπησαν και φρόντισαν να με ενημερώσουν για όλα
τα ενδιαφέροντα γύρω από την δουλειά μου. Αμέσως έγινα μέλος της
Ένωσης Προσωπικού ΕΗΣ και σε ένα χρόνο εξελέγην Σύμβουλος στη
Διοίκηση. Νέος με θέληση, ενδιαφέρθηκα για τα εργατικά και τα
εθνικά θέματα, άρρηκτα συνδεδεμένα την εποχή εκείνη. Στο Σωματείο
μας τότε ηγούντο αξιόλογοι συνάδελφοι, Παπαδημητρίου, Πανόπουλος, Καπράνος, Κότας, Τούμπης. Ανασύνταξαν την Ένωση ΕΗΣ, ίδρυσαν το 1942 τον συνεταιρισμό και έδωσαν νέα πνοή στο συνδικαλιστικό
κίνημα. Στο τέλος του 1941 με την ίδρυση του ΕΑΜ , κάποια ελπίδα παρουσιάζεται στον ορίζοντα, το προσωπικό καθοδηγούμενο από την
Ένωση Προσωπικού ΕΗΣ, δέχεται το ιδρυτικό του ΕΑΜ και συμμετέχει σύσσωμο σε αυτό. Τα λαμπρά έργα του είναι πολύ γνωστά, με τις
κινητοποιήσεις έσωσε τον Ελληνικό λαό από την πείνα, αποσόβησε την
επιστράτευση 150.000 εργατών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για
αναγκαστική εργασία. Κατά τη διάρκεια της κατοχής συνέβησαν πολλά
τραγικά και ηρωικά γεγονότα στο χώρο της δουλειάς μας. Το νέο
προσωπικό πρέπει να μάθει τις ρίζες του και ποιοι θυσιάστηκαν αγωνιζόμενοι για τα εργατικά και εθνικά θέματα. Η κατοχή πέρασε και από
τους προαναφερθέντες συναδέλφους της Διοίκησης Ενώσεως Προσωπικού, ΕΗΣ άλλοι απολύθηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν, άλλοι εξορίστηκαν και ορισμένοι εκτελέστηκαν. Φυσικό ήταν η σκυτάλη να αλλάξει και να έρθει στα χέρια της νέας γενιάς. Η περίοδος αυτή ήταν πάρα
πολύ δύσκολη, ιδίως τα πρώτα χρόνια 1945 και εντεύθεν που κάθε κινητοποίηση των συνδικάτων που κατάφερναν να αναδείξουν συνεπή
προοδευτικά στελέχη στις διοικήσεις τους χτυπιότανε αλύπητα από την
πανίσχυρη ασύδοτη εργοδοσία και τις αντεργατικές Κυβερνήσεις. Το
χειρότερο εξ όλων ήταν η άθλια συμπεριφορά της Γ.Σ.Ε.Ε., Μακρήδων,
Πατσατζίδων και ορισμένων Εργατικών Κέντρων, όπου όχι μόνο δεν
υιοθετούσαν τις κινητοποιήσεις των Σωματείων, αλλά τις σαμποτάριζαν, διαβάλλοντας και συκοφαντώντας τα στελέχη τους. Το 1951 ο υποφαινόμενος εξελέγην στη Διοίκηση της Ένωσης Προσωπικού ΕΗΣ, οι
συνάδελφοι φίλοι με τοποθέτησαν στο πόστο του Προέδρου. Στο σημείωμά μου αυτό θα προσπαθήσω να σας εξιστορήσω όσα είναι δυνατόν να έχω συγκρατήσει, γεγονότα από την απεργία των 19 ημερών
τον Ιούλιο του 1955. Παρά τη σκληρή συνδικαλιστική τρομοκρατία και
την άλωση του συνδικαλιστικού κινήματος από τους Μακρήδες, οι εργαζόμενοι των ΕΗΣ μπήκαν δυναμικά στον αγώνα διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Η απεργία συντάραξε την τότε κυβέρνηση Παπάγου, ο
αστικός και εργατικός τύπος καθώς και ξένα ραδιόφωνα ασχολήθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο εργοδότης ανήσυχος έστειλε μήνυμα ότι
θέλει να με συναντήσει. Το ανέφερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, πήραμε
απόφαση η συνάντηση να γίνει. Ο Βλάγκαλης προσπάθησε να με πείσει να μην γίνει η απεργία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι έχει αρκετούς
απεργοσπάστες, μεταξύ αυτών και ορισμένους συνδικαλιστές. Ξέρεις
πολύ καλά, του δήλωσα, ότι το προσωπικό έχει μεγάλη ιστορία αγώνων, περιφρουρούμε την περιουσία της Εταιρίας, προσπαθούμε να την
αξιοποιήσουμε επ’ ωφέλεια των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού. Η αγνωμοσύνη και η αντεργατική συμπεριφορά σας, ξεπερνά τα
όρια της ανοχής. Του υπενθύμισα τον βομβαρδισμό των συμμάχων που
κατέστρεψαν τον σταθμό του Πειραιά και μόνο μετά την άμεση επέμβαση των εργαζομένων γλυτώσαμε την Εταιρία από βέβαιη καταστροφή. Αν δεν δώσετε λύση στα προβλήματα μας, η απεργία θα γίνει και τη μάχη που μας επιβάλατε θα την δώσουμε και θα νικήσουμε.
Προβλέποντας τη διάρκεια της απεργίας, φροντίσαμε διά του Συνεταιρισμού να αγοράσουμε ποσότητες τροφίμων, λάδι, γάλα, ζάχαρη,
όσπρια προκειμένου να βοηθήσουμε συναδέλφους οικογενειάρχες με
παιδιά και όσους είχαν μεγάλη ανάγκη. Από την πρώτη μέρα της
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Τι έγραψε ο Πέτρος στο βιβλίο του Μουσείου
στις 16 Φεβρουαρίου 2000

απεργίας, σωρεία αστυνομικών κατέκλυσαν τους σταθμούς, ορισμένοι
είχαν εκπαιδευτεί και κινούσαν μερικούς συρμούς. Βλέποντας η Εταιρία τη συνοχή και τη δυναμικότητα των απεργών άρχισε να ανησυχεί.
Ο Ανδρεάδης και ο Βλάγκαλης φοβούμενοι άρχισαν να χρησιμοποιούν
τα μεγάλα μέσα συκοφαντώντας και απειλώντας τη Διοίκηση της Ενώσεως Προσωπικού ΕΗΣ. Η λασπολογία δυνάμωνε τον άξονά μας και
εδραίωνε περισσότερο τη θέση μας.
Αφού απέτυχαν όλες οι προσπάθειες της Εταιρίας να καλύψει την
αγωνιστικότητα των εργαζομένων, ζητά από την Κυβέρνηση να επέμβει. Κατόπιν πιέσεως της Εταιρίας προς την Κυβέρνηση για λύση της
απεργίας, ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού,
κ. Λουκάς Αλέστας, αποφασίζει να δεχτεί την απεργιακή επιτροπή των
εργαζομένων και της ανακοινώνει το εξής καταπληκτικό έγγραφο
«Αξίωσις της Κυβερνήσεως είναι για να δοθεί λύσις των οικονομικών
ζητημάτων του προσωπικού των ΕΗΣ να παραιτηθεί το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ενώσεως. Αι δε εν συνεχεία συζητήσεις θέλουσι διεξαχθή από προσωρινής επιτροπής στην οποία δέον να συμμετέχουν
κατ’ απαίτηση του εργοδότη κ. Βλάγκαλη οι (ακολουθούν ονόματα δύο
συναδέλφων που υπηρετούσαν τον εργοδότη.)». Όταν πήραμε το έγγραφο Αλέστα συνήλθαμε εκτάκτως, ώρα νομίζω μεσάνυχτα και πήραμε παμψηφεί την εξής απόφαση. Το Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού
ΕΗΣ θα υποβάλλει την παραίτηση του, υπό τον απαράβατο όρο, ότι το
προσωπικό των ΕΗΣ θα λάβει την αύξηση του 25%. Την άλλη μέρα καλέσαμε την απεργιακή επιτροπή, τους δώσαμε το έγγραφο της παραίτησης και τους υποδείξαμε σε περίπτωση αρνητικής θέσης του Αλέστα, να μην δοθεί και να ζητήσουν έγγραφη κατοχύρωση της αύξησης
και τότε μόνο θα λυθεί η απεργία. Ο Ανδρεάδης και ο Βλάγκαλης, όταν
πληροφορήθηκαν την παραίτηση της Διοικήσεως Ψαρόγιαννη, τα πήραν όλα πίσω, αθετώντας τα πάντα. Με τηλεφώνημα του Αλέστα, ο
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Καλαϊτζής, μας εδέχθη αμέσως. Παρευρίσκοντο ο κ. Ρακιντζής, Διοικητής Ασφάλειας Αθηνών και ο Στρατηγός Βαρδουλάκης, αρχηγός της Χωροφυλακής. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την απεργία κομμουνιστική, η απαραίτητη σάλτσα της εποχής.
Παρουσιάσαμε τα χαρτιά της Εφορίας , αποδείξαμε ότι ο αγώνας των

εργαζομένων είχε καθαρά οικονομικό σκοπό. Διαβάζοντας τα στοιχεία
της Εφορίας, έμειναν κατάπληκτοι από το ύψος των αμοιβών των δύο
Γενικών Διευθυντών. Τα ποσά ήταν υπέρογκα. Ο Στρατηγός Βαρδουλάκης απευθυνόμενος στον Υπουργό του λέει «μετά από αυτά που είδαμε, οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο». Η απεργία του προσωπικού φέρνει σε θέση μάχης δύο ισχυρά οικονομικά συγκροτήματα. Από εδώ και
πέρα αρχίζει η διαμάχη ποιος θα πάρει τους εργαζόμενους με το μέρος του, διότι ήταν ο βασικός παράγοντας της τύχης της Εταιρίας. Ανήσυχος ο Ανδρεάδης συσκέπτεται με τους επιτελείς του, με ποιον
τρόπο θα αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα. Συμφωνούν σε μια και
μοναδική λύση, να ζητήσουν την βοήθεια των εργαζομένων. Συναντούμε έναν Ανδρεάδη ανήσυχο. Οι αυλοκόλακες γύρο του τον ξεσκόνιζαν, με την είσοδό του στο γραφείο του, τους διώχνει αποκαλώντας
τους άχρηστους. Απευθυνόμενος στον υποφαινόμενο λέει τα εξής: «Το
τίμιο προσωπικό απεργεί, έκανα λάθος που δεν συνεργάστηκα μαζί
σας, θα σας δώσω την αύξηση 30% και με την μελλοντική επέκταση του
σιδηρόδρομου στην Κηφισιά θα σας λύσω και ότι άλλα προβλήματα
έχετε.» Του συνέστησα όλα αυτά που συζητήσαμε, να τα γνωστοποιήσει και στο προσωπικό. Πράγματι κατέβηκε στο εργοστάσιο, ανέβηκε
σε ένα βαρέλι, και επανέλαβε τα πιο πάνω στους εργαζόμενους. Η εξέλιξη αυτή μας δημιούργησε πρόβλημα, τι θα κάνουμε στη διένεξη Ανδρεάδη-Ηλιάσκου. Η γνώμη όλων έκλεινε ότι ο Ηλιάσκος δεν ήταν καλύτερος του Ανδρεάδη.
Τελικά αποφασίσαμε να μείνουμε έξω από τον καυγά των μονομάχων. Οι διαφορές τους ήταν μεγάλες επεκτεινόμενες και σε άλλους
κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Η συνέλευση των μετόχων έγινε,
ο Ανδρεάδης γλίτωσε από το Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργός ήταν ο
Παπαληγούρας, συνδεόμενος με συγγένεια. Ομηρικές μάχες έγιναν
μεταξύ αντιφρονούντων μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας.
Τελικά επικράτησε η κρατική παρέμβαση, βγάζοντας τον Ανδρεάδη από το αδιέξοδο. Η απεργία μετά από 19 ημέρες έληξε με νίκη του
ηρωικού προσωπικού των ΕΗΣ.
Η μεγαλοψυχία των εργαζομένων έσωσε την δυναστεία ΑνδρεάδηΒλάγκαλη, δίνοντας μαθήματα ανθρωπισμούς και ανωτερότητας.
Στα Υπουργεία η αντεργατική τακτική δεδομένη, η επιθεώρηση εργασίας ανύπαρκτη.
Εκτός του απεργοσπαστικού μηχανισμού του κράτους, η Εταιρία
χρησιμοποιούσε μηχανοδηγούς συναδέλφους που λόγο ανικανότητας
τους είχε αφαιρεθεί από το Υπουργείο η άδεια. Με την αποπνικτική και
αυθαίρετη κατάσταση, η Ένωση Προσωπικού ΕΗΣ είχε διαπιστώσει ότι
με διάλογο δεν ήταν δυνατή να προωθήσει προβλήματα των εργαζομένων, η μόνη διέξοδος ήταν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, μοναδικό
φάρμακο για να συνετιστεί η Εταιρία. Η Ένωση Προσωπικού κατόπιν
Γενικής Συνελεύσεως, αποφάσισε κάθοδο σε απεργία των εργαζομένων στους ΕΗΣ το μήνα Οκτώβριο του 1957. Αφορμή ήταν η αθέτηση
ορισμένων υποσχέσεων του Ανδρεάδη, μετά την αποπεράτωση του έργου της Κηφισιάς. 1) Ενίσχυση και των δύο Ταμείων, 2)Μονιμοποίηση
του Προσωπικού Λεωφορείων, 3)Μείωση ορίου ηλικίας. Η απεργία
κράτησε 26 ημέρες, ήταν η μεγαλύτερη στον Ελλαδικό χώρο. Το κράτος θέλοντας να εκδικηθεί έναν από τους πρωτεργάτες της απεργίας,
τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Προσωπικού ΕΗΣ, Δημήτρη Γιαχνή,
το απέλυσε με εντολή της γενικής Διεύθυνσης Εθνικής ασφάλειας. Σοβαρό το χτύπημα, το προσωπικό έχασε ένα από τα καλύτερα συνδικαλιστικά του στελέχη. Με προσφυγή στα δικαστήρια ακύρωσε την
απόλυση. Ο Γιαχνής δεν επέστρεψε, διότι στις εκλογές του 1958 εξε-
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Ο Πέτρος Ψαρόγιαννης κόβει την πίτα του Σωματείου μας στην Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση
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λέγη βουλευτής και εν συνεχεία έγινε δήμαρχος στο Χαϊδάρι δύο τετραετίες μέχρι το 1967 όταν η χούντα πραξικοπηματικά του στέρησε το
αξίωμα που του είχε δώσει ο λαός του Χαϊδαρίου. Το κενό του Γενικού Γραμματέα το κάλυψε ο Τάκης Τασούλης. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί τους 16 χρόνια, από 8 χρόνια με τον καθένα ξεχωριστά
στο Προεδρείο της Ένωσης Προσωπικού ΕΗΣ, ήταν και οι δύο στολίδια συνδικαλιστικά με πανελλήνια εμβέλεια και επιρροή. Οι δύο μεγάλες απεργίες του Προσωπικού των ΕΗΣ εκτός της επιλύσεως προβλημάτων, έδωσαν πνοή και δυναμισμό στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Τα αποτελέσματα των απεργιακών κινητοποιήσεων ήταν πάρα
πολύ καλά. βρήκαν τη λύση τους πολλά οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. 1) Το 1955 εψηφίσθη ο νόμος των Ελεύθερων Συλλογικών Συμβάσεων. Κερδίσαμε τα οικογενειακά επιδόματα 10% της συζύγου και
5% για κάθε παιδί. Πρώτη φορά εφαρμοζόμενο το μέτρο στη χώρα μας.
2) Κατηγορίες εργατοτεχνιτών απέκτησαν την ιδιότητα του υπαλλήλου όπως εργατοτεχνίτες, οξυγονοκολλητές, εργοδηγοί, αρχιεργάτες κ.α. Το αναφέρω διότι υπήρχε διαφορά στην εφ’ άπαξ αποζημίωση
και στην κανονική άδεια.
3) Το 30λεπτο που ήταν και η διακοπή της βάρδιας στους μηχανοδηγούς έγινε 50 λεπτά και επεκτάθηκε στους προϊστάμενους αμαξοστοιχιών και στο προσωπικό κινήσεως λεωφορείων.
4) Μέχρι το 1964 δεν υπήρχε εβδομαδιαία ανάπαυση, την επιβάλλαμε κερδίζοντας 4 ρεπό τον χρόνο εφαρμόζοντας το λεγόμενο Κυριακοδεύτερο.
5) Μεγάλη προσπάθεια κατεβλήθη για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Μετά από τετραήμερη απεργία το 1964 κατορθώσαμε
να αυξήσουμε την εισφορά του εργοδότη στο Ταμείο Συντάξεων κατά
8% και κατά 4% στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
6) Την 27-7-1965 έγινε τετράωρη στάση εργασίας λόγω συνταγματικής εκτροπής.
7) Τροποποίηση κανονισμού Εξωτερικών Υπηρεσιών, μεγάλο γεγονός για το προσωπικό των ΕΗΣ. Ρυθμίστηκαν κύρια θέματα, δημιουργήσαμε ένα νέο καταστατικό χάρτη που κατοχυρώνει τα δικαιώματα
των εργαζομένων από την πρόσληψη τους έως τη συνταξιοδότηση.
Μείωση του ορίου ηλικίας κατά 5 χρόνια σε όλο το προσωπικό. Εφαρμογή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ρυθμίστηκε το θέμα
των συναδέλφων που μένουν στάσιμοι στον αυτό βαθμό.
Τακτοποιήθηκε με ειδικό άρθρο στον κανονισμό η εφάπαξ αποζημίωση των εργαζομένων λόγω ορίου ηλικίας, ασθένειας ή κατάργησης θέσεως ως εξής. Για τους υπαλλήλους για κάθε χρόνο υπηρεσίας και ένα μισθό μεθ’ όλων των αποδοχών μέχρι 35 μισθούς. Για τους
εργατοτεχνίτες 24 μισθούς.
8) Με επέκταση του σιδηροδρόμου στην Κηφισιά. Το 1955 η ΕΗΣ
απέκτησε το δικαίωμα διεξαγωγής συγκοινωνίας με λεωφορεία . Η
Ένωση Προσωπικού ΕΗΣ εκινήθη αμέσως με σκοπό να εντάξει τους
λεωφορειούχους στη δύναμή της καθώς και στον Κανονισμό του Σιδηροδρόμου. Άρχισε ένας τιτάνιος αγώνας, διαλύσαμε το Σωματείο Λεωφορείων, τους εντάξαμε στη δύναμή μας αποφεύγοντας τη διάσπαση του προσωπικού με τις σοβαρές συνέπειές της. Αγωνιστήκαμε
όλοι μαζί και κατορθώσαμε να μονιμοποιήσουμε το προσωπικό των
Λεωφορείων εντάσσοντάς τους στον Κανονισμό του Σιδηρόδρομου.
9) Η δράση της Ένωσης Προσωπικού ΕΗΣ σταμάτησε με τον ερχομό της χούντας. Με απόφαση του Στρατιωτικού Διοικητού, έκλεισαν
το Σωματείο μας, κατάσχεσαν τα υπάρχοντα του και 1.500.000 δραχμές που ήταν κατατεθειμένα στην Εμπορική Τράπεζα, πού πήγαν και
τι έγιναν, δεν μάθαμε ποτέ. Η περιληπτική αφήγηση των γεγονότων δεν
είναι δυνατόν να δείξει το μέγεθος των προσπαθειών, την αγωνία και
την πίστη του θαυμάσιου προσωπικού, με ενότητα, μαχητικότητα και
υπερηφάνεια ανέτρεψαν τα αντεργατικά και αντιδημοκρατικά μέτρα
εργοδοσίας και κράτους.»
Τελευταία δημόσια εμφάνιση του Πέτρου ήταν στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2013 στον Πειραιά όπου
χαιρέτησε την εκδήλωση με τα εξής λόγια:

Από την εκδήλωση για την Εθνική Αντίσταση στο χώρο του Εργοστασίου με πρωτοβουλία
των Σωματείων Εργαζομένων και Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ στις 7 Δεκεμβρίου 2006.

Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση 2000

«Με στόχο να διατηρηθεί, η ιστορική μνήμη και μαρτυρία, ο
ΗΣΑΠ τιμά μέσα από την ανέγερση του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης, τους ηρωικούς αγωνιστές του προσωπικού του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου, συναδέλφους και φίλους μας προσωπικούς, οι οποίοι
είχαν τη δική τους συμβολή και συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση,
πολεμώντας τον φασισμό και τον ναζισμό και δίνοντας τη ζωή τους

για την ελευθερία κατά τον πόλεμο Ελλάδας-Ιταλίας-Γερμανίας,
1940-1945.
Το μνημείο αποτελεί, σημαντικό σημείο αναφοράς του αγώνα για
ανεξαρτησία, ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ο οποίος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σήμερα που όλα
αλλάζουν στην Ελλάδα και η χώρα διέρχεται την πιο δύσκολη περίοδο
της σύγχρονης ιστορίας της ενώ λειτουργεί και ως σύμβολο ενότητας
και ιστορικής μνήμης για τις γενιές του σήμερα και του αύριο, που καλούνται να διδαχθούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας
μας, την εθνική αντίσταση.
Είναι ευθύνη μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που
αγωνίστηκαν και χάθηκαν για να ζήσουμε ελεύθεροι εμείς και τα παιδιά μας. Αλλά δεν αρκεί απλά να τιμούμε, πρέπει να αποδείξουμε ότι
τα ιδανικά, οι αξίες και οι ελπίδες των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης θα παραμείνουν ζωντανά για πάντα και δεν θα ξεχαστούν. Για
το σκοπό αυτό, μέριμνά μας πρέπει να είναι η δημιουργία μιας νέας
μορφής αντίστασης και ενότητας απέναντι σε όποιες σύγχρονες απειλές μίσους και φανατισμού.
Ας είναι αιωνία η μνήμη των αγωνιστών-ηρώων της Εθνικής Αντίστασης.»
Για τον Πέτρο μίλησαν ο Πρόεδρος του Σωματείου Ευθύμιος Ρουσιάς, ο συνάδελφος Ηλίας Τροχάνης και ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδημητρίου ο οποίος μη δυνάμενος να παρευρεθεί στην εξόδιο ακολουθία μας έστειλε επιστολή. Και είπαν:

Α ποχ α ιρ ετ ισ μ ό στον Π έτρ ο Ψαρ όγ ι αννη
Από τον Πρόεδρο του Σωματείου Ευθύμιο Ρουσιά
Φτωχότερο θα είναι από σήμερα το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ γιατί έφυγε από κοντά μας ένας καλός και
αγαπητός συνάδελφος. Ο θάνατος του Πέτρου Ψαρόγιαννη μας γέμισε όλους θλίψη και πόνο. Αγαπητέ συνάδελφε Πέτρο, σήμερα που φεύγεις για το μεγάλο ταξίδι, είμαστε όλοι εδώ συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και
συνεργάτες για να σε κατευοδώσουμε στο μεγάλο ταξίδι
που αποφάσισες να πραγματοποιήσεις μετά την πρόσκαιρη παραμονή σου των 97 χρόνων στον μάταιο τούτο
κόσμο και να σου ευχηθούμε να έχεις ούριο άνεμο διαβαίνοντας την Αχερουσία λίμνη. Τα λόγια είναι φτωχά για
να σκιαγραφήσουμε τον άνθρωπο Πέτρο Ψαρόγιαννη
και τα επίγεια πεπραγμένα του καθώς ο Πέτρος ξεχώριζε.
Απολάμβανε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας. Ο ανθρωπισμός του και η αγάπη που έδινε σε όλους μας
ήταν μια μεγάλη δύναμη για να προχωράμε μπροστά. Είναι εύκολο να γίνει κάποιος μεγάλος άνδρας, δύσκολο
όμως να γίνει μεγάλος άνθρωπος και ο Πέτρος ήταν μεγάλος άνθρωπος, ξεχώριζε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο
και κατόρθωσε να παραμείνει σε όλη του την ζωή μακριά
από μικρότητες, από έχθρες και μισαλλοδοξίες. Είχε μια
υποδειγματική αξιοπρέπεια, παραδεκτή από όλους εμάς
που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του, όταν από την θέση του Προέδρου των
Εργαζομένων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους ήταν
αρωγός και δίπλα μας στα πολλά προβλήματα που είχαμε
σαν εργαζόμενοι. Όπως επίσης και όταν συνταξιοδοτήθηκε και έγινε μέλος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

προσέφερε απλόχερα τις συμβουλές του και τις παραινέσεις του, Αγαπητέ συνάδελφε Πέτρο αφήνεις ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό φεύγοντας από αυτή την
ζωή. Η μορφή σου, η ευθυκρισία σου, η μαχητικότητά
σου, αλλά προπαντός το ήθος σου, δεν θα ξεχαστούν από
αυτούς που είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί σου.
Αγαπητέ συνάδελφε Πέτρο, η ζωή έχει για όλους
μας μια αρχή και ένα τέλος που είναι η καταλυτική αξία
της ζωής, δηλαδή ο θάνατος. Όμως εσύ σήμερα που μετακομίζεις σε άλλη διάσταση θα είσαι πάντα παρόν. Στο
Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που τόσο πολύ αγάπησες
η σκιά σου θα πλανάται στα γραφεία μας και θα είναι ο
οδηγός μας. Οι αγώνες σου για την αντιμετώπιση των δικαίων αιτημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων θα μείνουν στην ιστορία. Αγαπητέ συνάδελφε Πέτρο,
πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι από την στιγμή που γεννιόμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη
μοίρα μας ως θνητοί. Όμως εκείνο που μένει είναι το τι
αφήνει ο καθένας πίσω του και εσύ αφήνεις πολλά καθώς ως Πρόεδρος των Εργαζομένων στους Ηλεκτρικούς
Σιδηροδρόμους υπήρξες μεγάλος αγωνιστής, Υπήρξες
βαθύς γνώστης των προβλημάτων, άριστος συνεργάτης,
σπουδαίος δάσκαλος και ήσουν πάντα παρόν στα προβλήματα και έδινες πάντα τη σωστή λύση. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Πέτρο. Όσο ζούμε θα σε θυμόμαστε. Ελαφρύ να είναι το χώμα της αττικής γης που σε
λίγο θα σε σκεπάζει και ο Θεός να χαρίσει δύναμη, υπομονή παρηγοριά και υγεία στην οικογένειά σου για να ξεπεράσουν κατά το δυνατόν την απώλειά σου.
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Πέτρος Ψαρόγιαννης -

8 Φεβρουαρίου 2016 (Δευτέρα)
Του Ηλία Τροχάνη
Αγαπημένε μας Πέτρο,
Αυτή τη στιγμή του αποχαιρετισμού αυθόρμητα και πηγαία με
την κατάθεση ψυχής, έχω την ανάγκη να σου πω μέσα από την
καρδιά μου λίγα λόγια αγάπης, αφοσίωσης και γλυκιάς θύμησης.
Ο Πέτρος Ψαρόγιαννης προσελήφθη στους ΕΗΣ το 1941. Συμμετείχε αμέσως στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Οι συνάδελφοί του στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο εκτιμώντας
την εντιμότητά του και την αγωνιστικότητά του, τον ανέδειξαν σε
ηγετικό συνδικαλιστικό τους στέλεχος και οδηγό τους στους εργατικούς και εθνικούς αγώνες τους.
Και πράγματι ο Πέτρος Ψαρόγιαννης μαζί με τον προηγούμενο
άξιο ηγέτη Γιάννη Παπαδημητρίου, τον Δημήτρη Γιαχνή και τους
ισάξιους και νεώτερους Τάκη Τασούλη και Γιάννη Παναγιωτόπουλο, υπήρξαν τα αδιαφιλονίκητα αφεντικά του μπροστάρικου
συνδικαλιστικού κινήματος στους ΕΗΣ και στους ΗΣΑΠ.
Διατέλεσε Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κατά το διάστημα 19471950.
Από το 1951 μέχρι το 1967 διετέλεσε ανελλιπώς και εξακολουθητικώς Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού ΕΗΣ.
Διετέλεσε Σύμβουλος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.
Απολύθηκε από την Εταιρία το 1947 λόγω της συμμετοχής του
στην Εθνική Αντίσταση και γνώρισε την φυλακή και την εξορία.
Απολύθηκε για δεύτερη φορά από την Διδακτορία των Συνταγματαρχών με τον νόμο 516 με την κατηγορία της Εθνικής αναξιότητας και κατασκοπίας.
Υπήρξε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των 115 Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
Με το όπλο στο χέρι και με τους συντρόφους του διέσωσε τις
εγκαταστάσεις του σιδηροδρόμου στον Πειραιά, με τις οποίες επιχείρησαν να ανατινάξουν οι Γερμανοί την ημέρα της αποχωρήσεως
τους στις 12 Οκτώβρη 1944 και σκότωσαν τον εργάτη των ΣΠΑΠ
Σωτήρη Καλαμπόκη – Αιωνία του η μνήμη.
Είναι φτιαγμένος από την στόφα των εμπνευσμένων δημιουργών του Συνδικαλιστικού Εργατικού Ιδεώδους.
Ηλιοφώτισε τα πεπρωμένα και το μέλλον του εργατικού κινήματος, αντιμέτωπος και φανατικός αντίπαλος του σημερινού κοινωνικού αδιέξοδου και οποιουδήποτε Εθνικού Τέλματος εξ’ αιτίας
του ελλείμματος προσανατολισμού προς τα ιδανικά της Σοσιαλιστικής Ιδεολογίας.
Αντίθετα παρά την σκληροτράχηλη Μανιάτικη καταγωγή του
διακατέχονταν από ένα ακτινοβόλημα πραότητας και καλοσύνης.
Με την ώρα της Συνδικαλιστικής του δράσης, υπεύθυνοςσκληρός δουλευτής, αποφασιστικός, τραχύς, αφοσιωμένος ψυχή
και σώματι στη συνδικαλιστική του δράση.
Δικαιωμένος και καταξιωμένος γιατί εκπλήρωσε τέλεια και
απόλυτα το χρέος του προορισμού του, κατά την διάρκεια της
προσωρινής γήινης τροχιάς του.

τις αρχές του Φλεβάρη πέθανε στην
Καλλιθέα ο Πέτρος Ψαρόγιαννης, και
για πολλά χρόνια Πρόεδρος των εργαζομένων στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, συνεργάτης μου στα χρόνια της κατοχής, όταν
εγώ ήμουν Πρόεδρος των εργαζομένων του
κλάδου.
Λυπήθηκα γιατί – για λόγους υγείας και
ηλικίας - δεν μπόρεσα να παραστώ στην κηδεία του και ακόμη περισσότερο λυπήθηκα
όταν πληροφορήθηκα ότι και η σημερινή διοίκηση του Σωματείου των εργαζομένων δεν
παρέστη στην κηδεία αυτή, όπως είχε ηθική
υποχρέωση.
Ο Πέτρος Ψαρόγιαννης προσελήφθη
στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους το 1941,
στις αρχές της Γερμανοϊταλικής κατοχής και
αμέσως εντάχθηκε στο εργατικό Ε.Α.Μ. και
αργότερα στο εφεδρικό Ε.Λ.Α.Σ.. Πήρε μέρος
σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων για
την απελευθέρωση της πατρίδας και την επιβίωση των εργαζομένων του κλάδου και των
οικογενειών τους, με την απόσπαση τροφίμων από τους κατακτητές και την οργάνωση
συσσιτίων. Κατά την ημέρα αποχώρησής
τους οι Γερμανοί είχαν αποφασίσει να ανατινάξουν την Ηλεκτρική Εταιρία, τα σιδηροδρομικά δίκτυα και το λιμάνι του Πειραιά.
Απέτυχαν και στα τρία χάρη στην αντίσταση
των εργαζομένων και του λαού. Στην Ηλεκτρική Εταιρία σκοτώθηκαν 3 εργάτες και
στα σιδηροδρομικά δίκτυα ο Σωτήρης Κα-

Σ

Εικόνα από την Εξαήμερη Απεργία των Εργαζομένων στους ΕΗΣ τον Ιούλιου του 1964
επί Προεδρίας Πέτρου Ψαρόγιαννη

Εγώ σου οφείλω πολλά.
Ενστικτωδώς, αυθόρμητα με οδήγησε το μεγάλο μου χρέος να
σου συμπαρασταθώ στις τελευταίες πονεμένες σου ώρες μέσα από
το λυπητερό σου βλέμμα, διαισθάνθηκα να έχεις εγκαταλείψει την
τελευταία πνοή σου σ’ ένα χώρο που τον χρωματίζουν τόσα βιώματα σου. Να έχουν βασιλέψει τα μάτια σου κοιτάζοντας το όραμα
του Κόσμου. Είναι μια ξέχωρη εύνοια της μοίρας και μια ζηλευτή
καταγραφή της τύχης – αν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει τέτοια
εύνοια και τέτοια τύχη στον θάνατο.
Ν’ αποχαιρετάς τη ζωή από τα αντερείσματα και τα ψηλώματα
που έχεις αναλώσει ολάκαιρη τη ζωή σου και την σκέψη σου και
τη δραστηριότητα. Είναι προτέρημα και χάρη μεγάλη.
Ο θάνατος, το πιο σημαντικό γεγονός από την γέννηση του ανθρώπου είναι η επισφράγιση της ζωής. Η επικέντρωση και συρροή
εικόνων και παραστάσεων από τν εναγώνια πορεία στη διάρκεια
του βίου. Και όση ευδαιμονία μπορεί να επιφέρει μια καλότυχη
ζωή, παραπλήσια φειδωλή αλαφρωσιά και παρηγοριά, μπορεί να
αναδώσει και ένας θάνατος που αρμόζει και συνταιριάζει με τον
τρόπο που έζησες τη ζωή σου, όταν πια με τον καιρό καταλαγιάσει ο πρώτος πόνος και θλίψη.

Και τώρα μας φεύγεις για το μακρινό το ατελείωτο ταξίδι της
ουράνιας πορείας σου στον απόμακρο κόσμο του ιδεατού και της
αρμονίας του Σύμπαντος.
Και σ’ αυτή την στερνή τούτη ώρα, την ώρα που θα σιγογέρνει
το δειλινό – σε στιγμές άφατης γαλήνης και απόλυτης ηρεμίας,
στην ώρα του εσπερινού; Που το σύθαμπο του θα σιγοσβήνει την
αποπνευματωμένη διαφάνεια της ατμόσφαιρας.
Και μέσα από την αχνή διαφάνεια των σύγνεφων θα κάνει τα
υψηλόκορφα πέρατα του κόσμου να φαίνονται πιο απόμακρα, πιο
άυλα σαν να ανεβαίνουν ψηλά – ψηλά για να σμίξουν με τα πρώτα
αστέρια στην ώρα της προσευχής τους για το συναπάντημα σου με
τον Δημιουργό.
Και σαν του αγέρα το χαϊδευτικό ρίπισμα και σαν της αιώνιας
θύμησης το απαλό χάδι, η άπιαστη σκιά του Πέτρου θα μας υποδέχεται σ’ ένα νοσταλγικό συναπάντημα αγάπης και πικρής αναπόλησης.
Και μα δίνει φως από τη φλόγα του και ας ήταν ένα ταπεινό λυχνάρι.
Καλό σου κατευόδιο αξέχαστε σύντροφε.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Πέτρο Ψαρόγιαννη.

Για τον Πέτρο Ψαρόγιαννη
Του Γιάννη Παπαδημητρίου

Πέτρος Ψαρόγιαννης, Πρόεδρος του Προσωπικού ΕΗΣ 1951-1967 στο Βήμα

λαμπόκης. Στην υπεράσπιση του σιδηροδρομικού δικτύου των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων πήρε μέρος και ο Πέτρος Ψαρόγιαννης ως ένοπλος του εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ..
Μετά την απελευθέρωση και την επικρά-

τηση του ανελεύθερου μεταμφυλιακού κράτους, ο Ψαρόγιαννης έζησε διώξεις όπως
και όλοι οι άλλοι αντιστασιακοί συνάδελφοί
του. Απολύθηκε από την εταιρία αλλά αργότερα επανήλθε, οπότε οι συνάδελφοι του

αναγνωρίζοντας την προσφορά του τον ανέδειξαν για πάρα πολλά χρόνια Πρόεδρό τους.
Ως Πρόεδρος των εργαζομένων και με
γραμματέα τον Δημήτρη Γιαχνή, αργότερα
Δήμαρχο Χαϊδαρίου, εντάχθηκαν στο Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα (Δ.Σ.Κ.) και
αγωνίστηκαν τόσο για τα προβλήματα των
εργαζομένων του κλάδου τους, όσο και για
την εξυγίανση του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος που το καταδυνάστευε η διορισμένη στη Γ.Σ.Ε.Ε. κλίκα του Φώτη Μακρή.
Για την εξυγίανση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, η οργάνωση των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων πρωτοστάτησε στη
συσπείρωση των 115 δημοκρατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με συμπαραστάτες
την ομοσπονδία Ηλεκτρισμού της οποίας
Πρόεδρος ήταν ο Ορέστης Χατζηβασιλείου,
μετέπειτα Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ.Σ.Ε.
και ο Γιάννης Αλευράς Πρόεδρος τότε της
Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋπαλλήλων και
αργότερα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Η ζωή του Πέτρου Ψαρόγιαννη αφήνει
παράδειγμα δημοκρατικής αγωνιστικής αντιμετώπισης των συνδικαλιστικών αιτημάτων
των εργαζομένων. Θέλω να εκφράσω τα
θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγο και τις
κόρες του και εύχομαι οι νεώτεροι συνάδελφοί του να τον θυμούνται και να βαδίζουν
στο δρόμο του.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό
ο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρα
μας είναι μία βόμβα έτοιμη να εκραγεί, απειλώντας το μέλλον των συντάξεων αλλά και των μεταρρυθμίσεων του ασφαλιστικού συστήματος. Μεταξύ των αιτιών που συνετέλεσαν στο
αδιέξοδο του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού προβλήματος της
χώρας είναι η γήρανση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα και
η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, στις οποίες βέβαια πρέπει να
προστεθούν τα αποτελέσματα τις οικονομικής κρίσης και τα αλλεπάλληλα μνημόνια των τελευταίων έξι χρόνων, τα οποία συσσώρευσαν την δραματική μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών
ταμείων με την αύξηση της ανεργίας καθώς και την συρρίκνωση
των αποδοχών των εργαζομένων. Επίσης μεγάλη πληγή για τα
έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων είναι η ανασφάλιστη εργασία.
Οι ανασφάλιστοι και συνεπώς εισφοροδιαφεύγοντες ειδικά στους
τομείς τουρισμού και επισιτισμού κρατούν τα σκήπτρα, ενώ δεν
είναι λίγοι από αυτούς ενώ φαίνονται επιδοτούμενοι από τον
ΟΑΕΔ άνεργοι που ταυτόχρονα εργάζονται κρυφά. Έτσι οι απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία από όλους αυτούς, λόγω τις κρίσεως ή από την αδυναμία για να μην πούμε αδιαφορία της πολιτείας να επιβάλει τη νομιμότητα έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με
τα στοιχεία της Γ.Σ.Ε.Ε. στα έξι δισεκατομμύρια ευρώ. Ουδείς αρνείται ότι το Ασφαλιστικό ήταν και παραμένει ένα από τα κορυφαία
προβλήματα του τόπου. Αλλά αυτή ακριβώς η σοβαρότητά του δεν
επιτρέπει λογικές του τύπου «πονάει δόντι, βγάζει δόντι» ή και λύσεις που αποφασίζονται κυριολεκτικά στο πόδι και αποσκοπούν
αποκλειστικά και μόνο στην υπέρβαση κάποιου διαπραγματευτικού αδιέξοδου και όχι στην ορθολογιστική αντιμετώπιση του

Τ

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου
ίδιου του προβλήματος. Όπως επίσης εκείνο που δεν συνεκτιμάται στον βαθμό που θα έπρεπε από τους εκπροσώπους των δανειστών είναι ότι στη σημερινή Ελλάδα η σύνταξη δεν είναι αυτό
που είναι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή που μέχρι πριν έξι χρόνια ήταν και για την δική μας. Στη μνημονιακή Ελλάδα του 2016
και με την ανεργία μόνιμα καρφωμένη πάνω από το 25% η σύνταξη είναι σπάνια πλέον το εισόδημα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού
μόνο γι’ αυτούς, κατά κανόνα είναι η οικονομική βάση για δύο ή
και πολλές φορές και περισσότερες οικογένειες. Και ασφαλώς
αυτή την πραγματικότητα η κυβέρνηση δεν δικαιούται να την
αγνοήσει. Υποτίθεται ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν με την
αύξηση των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων ή και με κάποιες επιλεκτικές περικοπές. Δεν αρκούν οι δηλώσεις των υπεύθυνων της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να θιγούν οι συντάξεις
καθώς και οι λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Χρειάζονται ριζοσπαστικά μέτρα, χρειάζεται όμως τόλμη και αποφασιστικότητα
από τους Κυβερνώντες για να εφαρμόσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να μην μας παραμυθιάζουν συνεχώς με κούφια λόγια.
Επιβάλλεται άμεσα η Κυβέρνηση να δει τις επιπτώσεις που θα
έχει αυτή η συνεχής αναβολή αντιμετώπισης του ασφαλιστικού
προβλήματος της χώρας μας και να δράσει όσο είναι ακόμη καιρός. Για όλα τα προβλήματα, κύριοι Κυβερνώντες, υπάρχουν λύσεις, δυστυχώς όμως βούληση δεν υπάρχει.

Θέλουμε ή δεν θέλουμε να συνεχίσει
να υπάρχει το Σωματείο μας;
Το ερώτημα είναι καίριο και όσο περνάει ο χρόνος θα παρουσιάζεται
όλο και περισσότερο μπροστά μας.
Το ερώτημα βεβαίως είναι αυτό και η απάντηση είναι μία. ΟΧΙ και δεν
υπάρχει κανένας μα κανένας που να έχει διαφορετική θέση, πως είναι δυνατόν να σταματήσει να ζει αυτός ο μοναδικής παρουσίας και έκτασης οργανισμός που φτιάχτηκε και στηρίζεται στην απόλυτα φυσική απόφαση και
παρουσία των μελών του που ξεκινάει βέβαια από την ιδιαίτερη σχέση των
μελών με την Εταιρεία, τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο !
Όπου και να ψάξει κανείς δεν πρόκειται να βρει στον τόπο μας παρόμοιο δημιούργημα και τις συνέπειές του. Αυτό το Σωματείο και οι άνθρωποι του (οι πρωτοπόροι του !!!) γέννησαν, έφτιαξαν τόσα και τόσα: Την
εφημερίδα μας και το Μουσείο μας, το Μουσείο μας και την Εφημερίδα μας
Κοσμήματα άπειρης αξίας, που δεν χαρίζονται, που θα Ζουν και οφείλουν να Ζουν!
Όλα αυτά αλλά και όσα άλλα μέλλει να γίνουν χρειάζονται μία βασική
προϋπόθεση, αυτήν του να υπάρχει σε βάθος χρόνου το απαραίτητο ανθρώπινο, στο σύνολο του, δυναμικό. Και συγκεκριμένα:
Υπήρχε ο ‘’Ηλεκτρικός’’ που συνεχώς τροφοδοτούσε με τους Συνταξιούχους του το σωματείο και αυτό συνεχιζόταν σταθερά οπότε πρόβλημα ουδέν. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη λειτουργική κατάσταση στην εταιρεία,
τώρα υπάρχει η ΣΤΑΣΥ, η οποία ναι, δημιουργήθηκε βίαια και με λάθος
τρόπο ( τα προβλήματα πολλά......) άλλα αυτό υπάρχει τώρα και έτσι προχωρεί. Και εδώ μπλέκεται το θέμα και εξηγούμαι, το καταστατικό του Σωματείου μας μιλάει και αφορά τους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ, ο οποίος
ΗΣΑΠ δεν υφίσταται πλέον και οι υπάρχοντες εργαζόμενοι (ζωή να ‘χουν)
οι προερχόμενοι από εκεί μια και δεν ανανεώνονται είναι απόλυτα φυσικό
να μειώνονται...οπότε θα έλθει η στιγμή που δεν θα υπάρχει αντικειμενικά

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
Πόσα οράματα, όνειρα, ψυχική και σωματική προσφορά χρειάστηκε για να γεννηθεί αυτό
το υπέροχο, ιστορικό μεγαλείο. Από τα χρόνια
τα παλιά οι πρόγονοί μας, με την θέλησή τους
και την πνευματική τους δυναμικότητα, έστηναν μνημεία, μουσεία και διαχρονικά στερεώματα, που πέρναγαν στην ιστορία, και καλλιεργούσαν την περηφάνια των Ελλήνων…
Σήμερα όμως, στην φτήνια της εποχής που
ζούμε, είναι ιδιαίτερα ηρωικό να δημιουργούνται τέτοια μεγαλεία. Εικοστή πρώτη επέτειος
από την γέννηση του Μουσείου, με ασήμαντα
έσοδα, αλλά με μεράκι και αυτοθυσία του οραματιστή, Μανώλη Φωτόπουλου και τους εθε-

Τα τελευταία μέτρα της Κυβέρνησης που είναι η αύξηση των
εργοδοτικών εισφορών κατά 1% και των εργαζομένων κατά 0,5%
θα καλύψουν μέρος της τρύπας των 1,8 δις ευρώ που υπάρχει στο
ασφαλιστικό, χρειάζονται σταθεροί πόροι χρηματοδότησης και τέτοιοι μπορεί να προέρθουν από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, από τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων από
τις κρατικές προμήθειες, από τα έσοδα που προέρχονται από τα
διόδια των αυτοκινητόδρομων, από τα διάφορα πρόστιμα που
επιβάλλονται από τα Δημόσια όργανα, από τα κέρδη που προέρχονται από τα τυχερά παιχνίδια. Ασφαλώς θα υπάρχουν και άλλες πηγές εσόδων τις οποίες εσείς θα αξιολογήσετε. Όλα αυτά
χρειάζονται να θεσμοθετηθούν άμεσα, δεν επιδέχονται άλλων
αναβολών καθώς οι συνταξιούχοι της χώρας που είναι το 26% περίπου του Ελληνικού λαού και τα μέλη των οικογενειών μας,
παιδιά και εγγόνια που αναγκαστικά στηρίζουμε στην μακροχρόνια οικονομική κρίση που μας έριξαν οι εκάστοτε κυβερνώντες την πατρίδα μας έχουν και γνώση και μνήμη και κρίση, αλλά
το κυριότερο έχουν και θυμό. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και
πρέπει να καταλάβετε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Σύντομα θα αντιληφθείτε ότι δεν αποτελούμε όπως νομίζετε τα εύκολα θύματα.
Αντίθετα είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε τις τύχες μας στα
χέρια μας. Είμαστε αποφασισμένοι μαζί με τους ελάχιστους εργαζομένους και με τους πολλούς ανέργους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όλοι μαζί όλον αυτό το θυμό, αυτή την οργή και
αυτή την αγανάκτηση που έχουμε μέσα μας, να τα μετατρέψουμε
σε διαρκή καθημερινό αγώνα. Είναι το μόνο που απομένει να κάνουμε για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.

Του Τάσου Μπασιά
μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

συνέχεια με ότι σημαίνει αυτό γιατί τίποτα και κανείς δεν μπορεί να έλθει
ενάντια στους φυσικούς νόμους . Κατά συνέπεια η όποια τυχόν περιχαράκωση ‘’στα δικά μας’’ είναι Λάθος και εντελώς εγωιστικό με καταστροφικές συνέπειες...
Το και με λάθος ‘’πάντρεμα’’ των τριών εταιρειών (ΗΣΑΠ-Μετρό &
ΤΡΑΜ) όπως είπαμε έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση ( με τον εργασιακό χώρο ΚΑΙ συνδικαλιστικά προβληματικό, το πολιτικό-οικονομικό
περιβάλλον ‘’Μαύρη ειν’ η Νύχτα στα Βουνά’’...) Το να υπάρχει έστω και
υποβόσκουσα μια ‘’παγωμάρα’’ μεταξύ των πρώην και νέων μελών της νέας
εταιρείας έχει, θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και στην παρουσία του Σωματείου μας, το οποίο πρέπει να καταλάβει και να διαχειριστεί την νέα κατάσταση ,την ύπαρξη του. Το Σωματείο μας οφείλει να Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ε Ι στην
λογική και πορεία της συνένωσης, συνεργασίας και ισότιμης απορρόφησης
του συνόλου των όποιων Συνταξιούχων του νέου φορέα , της ΣΤΑΣΥ στον
οποίο φορέα μετέχει κανονικά ο ‘’Ηλεκτρικός’’ μας,(αυτό βέβαια οφείλει και
πρέπει να πρυτανεύσει και στους Συναδέλφους των άλλων εταιρειών). Το
Σωματείο μας, εμείς όλοι κινούμενοι με βάση την Αντικειμενική Πραγματικότητα και όχι με τις όποιες ,τυχόν, συναισθηματικές η τις όποιες, τυχόν,
άλλες απόψεις πρέπει να δουλέψουμε καλοπροαίρετα και καθαρά, να πείσουμε και να αγκαλιάσουμε του νέους Συνταξιούχους σε ένα ενιαίο ‘’Σωματείο Συνταξιούχων’’ Του οποίου η Πείρα, το Ε Ρ Γ Ο και τα Μέλη του εγγυώνται την Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α ΤΟ Υ .
Υ.Γ. Ο γράφων δεν έχει καμία πρόθεση να προκαλέσει κατάσταση του τύπου
‘’έγραψα’’ μου ‘’απάντησες’’ και ούτω καθεξής (κάτι στο οποίο δεν μετέχει). Σκοπός
του κειμένου είναι ένας και μοναδικός : Καλοπροαίρετα να προβληματίσει και να
ξεκινήσουν θετικές και Ζωογόνες εξελίξεις.
22-3-2016 μχ. (ήμουν Προϊστάμενος Τμ. Δημοσίων Σχέσεων των ΗΣΑΠ)

Το Μουσείο των ΗΣΑΠ
24 καράτια χρυσού στην κάλπικη εποχή μας

λοντές συνεργάτες του, μοιραστήκαμε εμείς οι
θεατές, την περηφάνια που μας ενέπνευσε ο
ιστορικός χώρος από το χθες, και το σήμερα
από εικόνες-τόσο ζωντανές που σε κάθε ευαίσθητη ελληνική προσφέρει συγκίνηση και νοσταλγία, και παράλληλα θαυμασμό!
Ήμουν ακροάτρια στα όσα ανακοίνωσαν τα
στελέχη των συναδέλφων στην αίθουσα συγκέντρωσης στις 25/2/2016. Μέσα σε όλα όσα
είπαν, εγώ κράτησα αυτή την ενημέρωση για τα
έσοδα της προσφοράς από τα μέλη των ΗΣΑΠ.
Είναι αστείο το ένα ευρώ τον μήνα συμμετοχής
για ένα τόσο υπέροχο και μεγάλο έργο. Γιατί,
ποιος από μας θα φέρει αντίρρηση εάν τριπλα-

σιαστεί το ποσό: Σκεφτείτε το σας παρακαλώ
και ενημερώστε μας πώς θα λειτουργήσετε, για
να βάλουμε όλοι ένα χαλικάκι στο έργο αυτό
της σύγχρονης ιστορίας.
Τώρα θα πάρω αυτόνομα την πρωτοβουλία,
που είναι προσωπική μου γνώμη, και ίσως συμφωνήσουν μαζί μου πολλοί, που μετράνε τα
πράγματα με συναίσθημα και δικαιοσύνη και
όχι ανταγωνιστικά, ότι το Μουσείο μας θα πρέπει να το βαφτίσουμε, με το όνομα του οραματιστή! Μακάρι να ήμουν η νονά του. Και το όνομα αυτού, Μουσείο ΗΣΑΠ ΜΑΝΩΛΗΣ Φωτόπουλος…
Με σεβασμό και εκτίμηση.

Προετοιμασία
του αυτοκινήτου σας πριν
τις καλοκαιρινές διακοπές
Προς Συνταξιούχους Εταιρίας Κίνησης…
1) Ελέγξτε τα επίπεδα υγρών του
αυτοκινήτου σας πριν το ταξίδι. Συμπληρώστε λάδι στον κινητήρα ή αν είστε
κοντά στην αλλαγή κάντε την πρόωρα.
Ελέγξτε την στάθμη στο σύστημα διεύθυνσης, υγρών, φρένων και αντιψυκτικού.
2) Να έχετε μαζί σας ΚΙΤ έκτακτης
ανάγκης. Το ΚΙΤ μπορεί να αποδειχτεί
σωτήριο. Ενδεικτικά πρέπει να περιλαμβάνει: τρίγωνο, κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό, καλώδια
μπαταρίας, εργαλεία για αλλαγή ελαστικών και ενέσεις για τυχόν αλλεργίες.
3) Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών
και τις ρεζέρβας σας.
4) Ελέγξτε την κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων. Φροντίστε να γεμίσετε με υγρό υαλοκαθαριστήρων ή νερό
στο δοχείο τους.
5) Μην αφήνετε το όχημά σας με
χαμηλή στάθμη καυσίμου για πολλούς
λόγους.
6) Βεβαιωθείτε ότι έχετε στο όχημα
όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του οχήματος
και του οδηγού: άδεια κυκλοφορίαςαστυνομική ταυτότητα-δίπλωμα (έλεγχος ημερομηνίας λήξης)-κάρτα καυσαερίων - Κ.Τ.Ε.Ο. - ασφάλεια. Καλό θα
είναι να έχτε και ένα συμβόλαιο οδικής
βοήθειας.
7) Μην υπερφορτώνετε το αυτοκίνητό σας, εάν χρησιμοποιείται σχάρα
οροφής ελέγξτε το βάρος φόρτωσης
και μην το υπερβείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην οδήγηση
για Καλές Διακοπές με ασφάλεια.
Αρβανίτης Γ.
Πράσινα Λεωφορεία
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ήμουν και εγώ εκεί
στο συλλαλητήριο των φοροφυγάδων
εν μπορώ να καταλάβω γιατί μου περνούν από
το μυαλό μου διάφορες σκέψεις κόντρα στο
ρεύμα αν εγώ είμαι τρελός ή τρελός παπάς με
έχει βαφτίσει. Γιατί μια τέτοια παλαβή σκέψη μου
πέρασε από το μυαλό μου όταν βρέθηκα μαζί με άλλους συναδέλφους στην Πλατεία Κλαύθμωνος στο
συλλαλητήριο των φοροφυγάδων στις 4-2-2016,
ακούγοντας τους ομιλητές, όλο το «αφάν γκατέ» της
φοροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής όπου τα ταμεία
τους συντηρούνται με κοινωνικούς πόρους. Οι περισσότεροι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, αυτοαπασχολούμενοι έμποροι, καταστηματάρχες κ.α. και αντιπροσωπία των αγροτών όπου κάθε χειμώνα βγάζουν
τα τρακτέρ στους δρόμους για να κάνουν καμία αρπαχτή σαν το δωράκι που τους έκανε στις εκλογές του
2012 ο Υπουργός ο κ. Χατζηγάκης τα 500.000.000 παράνομα και τώρα μας ήρθε ο λογαριασμός από τους
εταίρους να τα επιστρέψουμε με καπέλο. Αυτοί τα
τσέπωσαν και εμείς καλούμεθα να τα πληρώσουμε.
Ακούγοντας λοιπόν τους διάφορους ομιλητές,
σχεδόν ζητούσαν τα πράγματα να μείνουν ως έχει. Να
αρμέγεται η ίδια αγελάδα που είναι έτοιμη να ψοφήσει από το πολύ άρμεγμα.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι αυτές τις παλαβές
σκέψεις έκανα και μάλιστα τις μοιράστηκα με αρκετούς συναδέλφους, λέγοντάς τους: «Παιδιά, τι ζητάμε
εμείς με όλους αυτούς τους φοροφυγάδες, όπου τον
Φ.Π.Α που πληρώνουμε εμείς μετρητά και αυτοί τον
κρατούν για κεφάλαιο κίνησης επί 4 μήνες, αντί να τον
αποδίδουν αμέσως. Τους δίνει καμία τράπεζα λεφτά
για 4 μήνες άτοκα και στην εφορία δηλώνουν το ένα
δέκατο του τζίρου τους;»
Δεύτερη παλαβή σκέψη που έκανα βλέποντας
αυτά τα πανάκριβα τρακτέρ που βγάζουν κάθε χρόνο
στην παρέλαση του χειμώνα; Κάνουν καμία άλλη δουλειά αυτοί οι φτωχοί αγρότες ή τα έχουν μόνο για να
κλείνουν τους δρόμους; Γιατί αν όργωναν την γη θα
πνίγαμε τον κόσμο στα αγροτικά προϊόντα γιατί δεν θα
πρέπει να υπάρχουν τόσα πολλά σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Έχουν δυνατότητα να ρυμουλκήσουν τον
Όλυμπο και να τον πάνε αρκετά χιλιόμετρα προς πάσα
κατεύθυνση, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά.
Ποιος τα πλήρωσε και εάν έχουν κάνει απόσβεση
των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την εισαγωγή
τους. Γιατί απ ’ότι βλέπω στα ράφια των supermarket
τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα είναι εισαγωγής.
Εκτός αυτού διάβασα στον τύπο την έκθεση της υπηρεσίας Φ.Ε.Φ.Π., δηλαδή Φορολογία Εισοδήματος
Φυσικών Προσώπων, ότι δηλαδή δηλώθηκε το 2012.
Φορολογητέο εισόδημα 98 δις, φόρος που αναλογεί
7.400 δις. Ποιος τα πλήρωσε;4.060 δις πλήρωσαν μισθωτοί συνταξιούχοι.
Υπόλοιποι έλληνες από σουβλατζή μέχρι εφοπλιστή πλην αγροτών πλήρωσαν 3.140 δις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο υπερήφανος αισθάνθηκα
γιατί ανήκω στους πιο πλούσιους κατοίκους αυτής της

Δ

χώρας, είμαι μέλος της πλουτοκρατίας μαζί με τους
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Φανταστείτε τι τρέλα κουβαλάω. Τα
υπόλοιπα 200 εκατομμύρια τα πλήρωσαν οι αγρότες.
Αυτά λοιπόν τα χιλιάδες τρακτέρ απέδωσαν 200 εκατομμύρια φόρο στο Δημόσιο Ταμείο και πήραν από
αυτόν το 93% των εξόδων του Ο.Γ.Α. τα οποία ανέρχονται σε 4 δις ετησίως για συντάξεις αγροτών και περίθαλψη γιατί οι αγρότες δεν έχουν πληρώσει δραχμή
γι’ αυτές τις συντάξεις. Θυμόμαστε όλοι φαντάζομαι
όταν πληρώναμε Ο.Γ.Α. ακόμα και όταν κάναμε έρωτα,
αυτούς τους κουβαρντάδες θα ενοποιήσετε κ. Κατρούγκαλε με αυτούς που πλήρωσαν 35-40 χρόνια
ασφάλιση; Σπουδαίους μαθηματικούς είχες στα φοιτητικά σου χρόνια, δεν μπόρεσαν να σου μάθουν ότι
τα μαθηματικά δεν είναι νομικά να λέμε ότι μας κατέβει, αλλά με τα λίγα καλυβογράμματα που έμαθα
2+2=4 εδώ και χιλιάδες χρόνια, δεν αλλάζουν.
Για να ξεφύγω λίγο από τις ομιλίες των φοροδιαφυγάδων πήγα από το άλλο άκρο της πλατείας στην
Πανεπιστημίου. Περνούσε η πορεία του Π.Α.Μ.Ε.. Δυναμικοί όπως πάντα, μπροστά τα γερόντια πειθαρχημένα με τα σχετικά πανό και λάβαρα. Και πίσω η Κ.Ν.Ε.
με τους νεαρούς φοιτητές. Δεν σας κρύβω τον θαυμασμό μου και μονολόγησα αν όλη αυτή η αυριανοί
επιστήμονες παραμένουν αριστεροί θα αλλάξει ο κόσμος; Αλλά γύρισα στην πραγματικότητα της ζωής. Οι
περισσότεροι από αυτούς γράφονται στην Κ.Ν.Ε. στα
φοιτητικά τους χρόνια για να πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό όταν αργότερα τους απορροφήσει το σύστημα, όποια κατεργαριά κάνουν να το έχουν ως άλλοθι την θητεία τους στην Κ.Ν.Ε., όπως ο Πάγγαλος –
ο Κίρτσος ο μεγάλος υμνητής της δεξιάς, ο δάσκαλος
της δημοσιογραφίας κ. Πασαλάρης και τόσοι άλλοι.
Τα συνθήματα όπως πάντα με ντουντούκες κ.λπ.
είχαν και αυτοί μπερδευτεί σαν κι εμένα διαλαλούσαμε υπέρ των φοροφυγάδων επειδή το Π.Α.Μ.Ε.
έχει μια μεγάλη γκάμα συνθημάτων. Αν έκλεινες λίγο
τα μάτια σου και έβαζες λίγο την φαντασία σου να
δουλέψει, σε ταξίδευαν στις όχθες του ποταμού Βόλγα
μαζί με τους βαρκάριδες και τους μουζίκους του περασμένου αιώνα. Είχαν και μοντέρνα που μου άρεσαν
εκτός από το ασφαλιστικό περιείχε και τα γνωστά «να
πληρώσει η πλουτοκρατία, να πάρουμε τα μέσα παραγωγής πλούτου». Αυτά τα ευχαριστήθηκα και μονολογούσα μήπως έχουν δίκιο. Όταν πήγα σπίτι και τα
έβαλα σε τάξη δεν μου βγαίνανε. Άρχισα με το κουτό
μου το μυαλό να το μελετάω ένα-ένα. Πρώτα, να τα
πάρουμε από την πλουτοκρατία. Ωραία λέω ρε γαμώτο, αλλά τα λεφτά τους τα έχουν σε ξένες τράπεζες.
Απογοητεύτηκα. Πάμε στους αεριτσίδες, αυτούς δεν
τους πιάνεις με τίποτα. Προχωράω στους εφοπλιστές,
αλλά σκέφτηκα ότι τα βαπόρια έχουν προπέλες και
φεύγουν σε άλλη γη, σε άλλα μέρη τα άτιμα. Έτσι λοιπόν μου έρχεται άλλη παλαβή ιδέα στο μυαλό. Να
τους πάρουμε τα μέσα παραγωγής, πλούτη και αρχίζω

Όλοι ξέρουμε τη λέξη γάιδαρος αλλά και το ζώο που φέρει αυτή την ονομασία.
Είναι γνωστό πως τον γάιδαρο (γάδαρο, γαδούρι, γάερο, γάαρο)
τον λέμε και όνο… Πιστεύω δε πως οι περισσότεροι από εμάς τον
έχουν χρησιμοποιήσει στις αγροτικές εργασίες ή άλλοι απλώς τον
γνωρίζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν ο γάιδαρος
(όνος) κατάγεται από την Ασία ή τη Α. Αφρική και έχει συγγενή του
τη ζέβρα. Αξιόλογη ποικιλία είναι ο όνος της Κύπρου…
Για τον γάιδαρο υπάρχουν πολλές παροιμίες που οι περισσότερες μιλούν για τη σκληρότητα του ζώου βλ. γαϊδουρόπετσο, περιμένω σα γαϊδούρι, «τα στύλωσε σαν τον γάιδαρο», «έφαγε ενός γαϊδάρου ξύλο»! «έχει γαϊδουρινή υπομονή» και γι αυτό κάποιοι καταφεύγουν ακόμα και στο να δέρνουν το… σαμάρι όταν δεν μπορούν
να δείρουν τον γάιδαρο! Όταν η λέξη αναφέρεται σε άνθρωπο, σημαίνει αγενή και αναίσθητο αλλά προσδιορίζει και το ανάλογο φέρσιμο ως γαϊδουριά*.
Αυτό βέβαια που μας ενδιαφέρει επί του προκειμένου είναι
όχι η προέλευση ή η ζωή του γαϊδάρου αλλά η ετυμολογία (γλωσσική προέλευση) τού ονόματός του.
Η περισσότερο διαδεδομένη είναι άποψη που μας λέει πως η λ.
γάιδαρος ετυμ. μεσν. < γαϊδάριον > αραβ. Gadar/gaidar που σημαίνει «σκληρότητα καταπίεση».
Στις πρώτες ετυμολογήσεις ανήκει και αυτή του Βυζάντιου
Σκαρλάτου, που όπως αναφέρει στο λεξικό της Ελληνικής διαλέκτου εκδ. Δευτέρα 1857, «τον έγραψαν γαείδαρον (από το αείδαρον)

από τα τρακτέρ. Τα απέκλισα γιατί πρώτων, απ’ ότι διάβασα δεν παράγουν πλούτο, αλλά ούτε αγροτικά προϊόντα. Τα έχουν για να κλείνουν τους δρόμους. Το
βρήκα μονόλογο να αρχίσω από τα υφαντουργία της
Ν. Ιωνίας, αλλά δυστυχώς κλειστά. Δεν πειράζει, πάμε
στου Φαλήρου. Εκεί όχι μόνο κλειστά, αλλά και κατεδαφισμένα. Δεν έχασα το κουράγιο μου. Στου Κεράνη κλειστό, πάμε για τα ναυπηγεία. Κλειστά. Πάμε
για χαλυβουργεία. Κλειστά. Ότι και να σκεφτόμουν
έβλεπα λουκέτα. Απογοητεύτηκα.
Εκεί λοιπόν μέσα στη βαθιά σκοτούρα μου που λέει
και το τραγούδι, μου κατέβηκε η πιο παλαβή ιδέα που
αν την προτείνω θα μου πουν ή τρελός είσαι ή τρελός
παπάς σε βάφτισε και με το δίκιο τους. Δεν βαριέσαι,
εγώ θα την ρίξω στο τραπέζι και ας την απορρίψουν.
Μια και ο αρχισυνδικαλιστής του κάμπου της Θεσσαλίας είναι σύντροφος. Είχε εκλεγεί και βουλευτής και
θα είναι φαντάζομαι και συνάδελφος συνταξιούχος.
Σήμερα δεν ξέρω αν διεκδικεί και αυτός την διαφορά
που ζητούν και άλλοι πρώην βουλευτές. Αυτό δεν μας
απασχολεί. Αν του προτείνουμε μία και κάθεται στα
μπλόκα, δεν κάνει ένα γιουρούσι στον κάμπο να τον πάρει από τους τσιφλικάδες να τον μοιράσει σε ακτήμονες, να τον δουλέψουν μια και τους τσιφλικάδες δεν
τους συμφέρει να τον καλλιεργούν. Να θέσει μόνο ένα
όρο. Απαγορεύεται να σπέρνουν μπαμπάκια γιατί σηκώνουν πολύ νερό όταν τα ζυγίζουμε και βγάζουν
πολλά κιλά και χρεοκόπησαν τους Συνεταιρισμούς.
Μια πιο παλαβή ιδέα την έχω στο μυαλό μου που
εάν την διαβάσετε θα πείτε, πάει ο Μητσάρας είναι για
δέσιμο. Σκέφτομαι αν θα μου επιτρέψει η ζωή γιατί είμαι και μεγάλο παιδί, να ακούσω έναν πρωθυπουργό
με περιεχόμενο στο παντελόνι, να βγάζει ένα διάγγελμα και απευθυνόμενος στην κατά τα άλλα συμπαθή
τάξη των αγροτών και να τους λέει: «Αγαπητοί μου
συμπολίτες, αγρότες και αγρότισσες, το πάρτι τελείωσε. Ο έχων μαχαίρι τρώει πεπόνι. Όποιος νομίζει ότι
δεν τον συμφέρει να κάνει τον αγρότη να κλείσει το
μαγαζί του όπως χιλιάδες συμπολίτες μας και να πάει
για κάρτα ανεργίας, όπως 1/5 εκατομμύρια συμπολίτες μας όπου οι περισσότεροι είναι νέοι επιστήμονες
με ένα μάτσο πτυχία ή εάν δεν θέλει ας πιάσει δουλειά σε κανένα super market με 250-300 ευρώ τον
μήνα, όσο στοιχίζουν 3 μπουκάλια ουίσκι στα σκυλάδικα μετά δημοσίων θεαμάτων, οφείλω λοιπόν να σας
ενημερώσω ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι
που ψωμολυσσάνε αυτά τα χρόνια».
Αρκετά μέχρι εδώ και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα σας λείψουν τα σκυλάδικα, τα ουίσκι και προπαντός δεν υπάρχουν γκαράζ για τα 4x4.
Μιλάμε για πολλά καντάρια τρέλα κουβαλάω.
Υ.Γ.: Ο Ο.Γ.Α. επιχορηγήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό με 23,9 δις ευρώ για τα έτη 2010-2015.

άρθρο του αντιπροέδρου
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Δημήτρη Γεωργίου

Περί όνου…
Άρθρου του Κ. Α. Ναυπλιώτη
και τον ετυμολόγησαν από το αεί δέρεσθαι». δηλ. ο γάιδαρος είναι
«ο αεί δερόμενος».
Όντως ο γάιδαρος έχει και τα παραπάνω χαρακτηριστικά, που
είναι γνωστό πως δεν είναι μόνο…δικά του! Επίσης είναι γνωστό
πως το «συμπαθές τετράποδο» τουλάχιστον παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και απαραίτητο στους γεωργούς και όχι μόνο… μια και
άντεχε στην καταπίεση και στο φόρτωμα καθώς ήταν απαραίτητος για να κουβαλά ξύλα -και όχι μόνο- και έτσι να γίνεται περισσότερο ωφέλιμος στον άνθρωπο. Η γραφή γάειδαρος μπορεί να ερμηνευτεί και να δηλώσει τον «αεί εις τα δούρα εργαζόμενον», δηλαδή αυτόν που πάντα κουβαλάει ξύλα. Η λ. δούρα σημαίνει ξύλα
και είναι σε όλους γνωστή από τον Δούρειο ίππο (ξύλινο άλογο), αλλά και από το δόρυ (γιατί το δόρυ το έφτιαχναν από ξύλο κυρίως μελιάς (σημερ. μελιός;) ή δρυός). Εκτός όμως από τα «κακά» χαρακτηριστικά του γαϊδάρου αυτός ήταν χρήσιμος και πολύτιμος για τον
άνθρωπο και έτσι έγινε…όνος από το ρ. ονίνημι δηλ. ωφελώ**, ευεργετώ, χρησιμεύω (πρβλ. τα πάλαι [στρατ.] όνεια δηλ. τα ωφέλημα τα
χρήσιμα) απ’ εδώ και η λ. ονήσιμος δηλ. χρήσιμος, ωφέλιμος, ευεργετικός, βοηθητικός.

Γιατί
το θέλει ο Θεός
Η Μέρκελ και ο Ερντογάν
τι να μας ετοιμάζουν
τι τάχα συμφωνήσανε
και μας καταδικάζουν!...
Ξέρουνε πως η χώρα μας
κρίση περνά μεγάλη
σφυρίζουνε αδιάφορα
αυτοί και κάποιοι άλλοι.
Μέσα στις δυστυχίες μας
και στα προβλήματά μας
προστίθενται κι οι πρόσφυγες
και καίγεται η καρδιά μας.
Νεκρά παιδάκια και γονείς
καθημερινή εικόνα
έτσι ματώνουμε κι εμείς
σ’ αυτόν τον κυκεώνα.
Και η Ευρώπη μάτια μου
ακόμα και η Δύση
η μία στην άλλη ορκίζεται
να μας εξαφανίσει.
Τον ήλιο μας ζηλεύουνε
κι ίσως τον ουρανό μας
την ανοικτή μας την καρδιά
και τον πολιτισμό μας.
Ελλάδα μου πατρίδα μου
κράτα και μη λυγίσεις
γιατί το θέλει ο Θεός
να ζήσεις, και θα ζήσεις!...
Ζωή Σταματάκη

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.

Τέλος το γαλλ. onèreux = οχληρός, φορτικός το αγγλ. onerous
και το λατιν. onus = βάρος σωματικό και ψυχικό προέρχονται από
τον αιολ. τύπο του ανία δηλ. στενοχώρια, όχληση· πρβλ. ανιαρός δηλ.
ενοχλητικός (όλα χαρακτηριστικά του όνου)
Πιστεύω λοιπόν πως όσα είπαμε δεν ήταν «περί όνου σκιάς»***
δηλ. δεν ήταν ασήμαντα πράγματα.
* Είναι γνωστές πολλές λέξεις και παροιμίες σχετικές με τον
γάιδαρο, όπως: μούλος –α, ο λεγόμενος ημίονος· γαϊδουράγκαθο,
γαϊδουρινός, γαϊδουρόβηχας, γαϊδουρογυρεύω στη φράση «κάλιο
γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε», γαϊδουροκυλίστρια.
** Στα ωφέλιμα της γαϊδάρας (γαδούρας) είναι και το γάλα το
οποίο είναι ισάξιο του μητρικού.
***Η φράση αυτή προέρχεται από γνωστή διαφωνία ενός κατοίκου των αρχαίων Αβδήρων για τη σκιά ενός γαϊδάρου όταν κάποιος νοίκιασε έναν γάιδαρο για να επισκεφτεί συγγενείς του. Όμως,
πηγαίνοντας, επειδή έκανε πολύ ζέστη και ο τόπος δεν είχε σκιά
πουθενά για να ξεκουραστεί, ξαπόστασε για λίγο στη σκιά του γαϊδάρου. Εδώ υπήρξε διαφωνία ως προς την πληρωμή και ο μισθωτής αρνήθηκε να πληρώσει εκτός από τα αγωγιάτικα και για τη…σκιά
που του έκανε ο γάιδαρος. Έτσι έφτασαν στα δικαστήρια προκειμένου να λύσουν τη διαφορά η οποία ήταν «περί όνου σκιάς». Τα Άβδηρα ήταν κοντά στη σημερινή Ξάνθη. Εδώ γεννήθηκαν ο Δημόκριτος
και ο Πρωταγόρας
knafpl@hotmail.com
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Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
και ιδρυτή της Εφημερίδας «Ηλεκτρικός»
Όταν το 1994 έγινα Πρόεδρος του Σωματείου μέσα στις πολλές σκέψεις και ιδέες που
είχα για την αναβάθμιση του Σωματείου ήταν και
το πώς θα μπορέσουμε να συσπειρώσουμε και
να ενεργοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερους συνταξιούχους των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ στο Σωματείο και αυτό γιατί η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για το
Σωματείο, είχαν αποστασιοποιηθεί.
Η έκδοση εφημερίδας ήταν ένας από τους
πρώτους μου στόχους, το συζητούσα με διάφορους συναδέλφους και η πρώτη αντίδρασή τους
ήταν θετική, αλλά με πολλές επιφυλάξεις για το
εάν θα μπορέσω να εκδώσω εφημερίδα, πώς
αυτή θα διανέμεται, τι θα γράφει, πόσο θα στοιχίζει και άλλα πολλά.
Τον μήνα Σεπτέμβριο του 1994, δεν θυμάμαι
ακριβή ημερομηνία, το Σωματείο διοργάνωσε
μια ημερήσια εκδρομή στα Καλάβρυτα, ιδιαίτερη
πατρίδα του Ανδρέα Αντωνακόπουλου, για να
τιμήσουμε τον Ανδρέα για την προσφορά του στο
Σωματείο μετά την δήλωσή του ότι αποχωρεί
από τα συνδικαλιστικά δρώμενα του Σωματείου.
Η συμμετοχή μεγάλη, 3 πούλμαν, όπως μεγάλη
ήταν και η συμμετοχή συνεργατών και φίλων
του, όπως: ο Πέτρος Ψαρογιάννης, ο Τάκης
Τασούλης, ο Κώστας Τρογκάνης, ο Τάκης Παπαδημητρίου, ο Σταύρος Πανούτσος, ο Γιώργος Τσαπατσάρης, ο Μιλτιάδης Φωτόπουλος, ο
Μάκης Βαρβαρέσος, ο Γιώργος Πανόπουλος,
η Σοφία Σταθάτου, η Μπιλία Τασούλη, ο Γιάννης Γερεντές, ο Γιάννης Σοφιανός, ο Στάθης
Αλεβίζος, ο Βασίλης Ζωάκος, η Ευαγγελία
Φλωρίδου, ο Παναγιώτης Κολινιάτης, ο Μαρίνος Αντύπας, η Παναγιώτα Σούτα, η Ιωάννα
Μιχαιρίνα, η Ιωάννα Πουλιάση, ο Τέλης Μπαμπάκος, η Ειρήνη Τσάλλα, ο Μιχάλης Στρίγκος,
ο Στράτος Βενέρης, ο Λουκάς Παπαδημητρίου,
ο Θόδωρος Χαμακιώτης, ο Νίκος Κυριακόπουλος, ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, ο Μανώλης Θρουβάλας, ο
Φάνης Καλόγριας, ο Παναγιώτης Τσίτσικας, ο
Γιάννης Χειμώνας, ο Γιώργος Μποζιάρης, ο
Νίκος Γαλανός, ο Γρηγόρης Μανιός, ο Γιάννης
Τσομπανάκης, η Πέπη Σπυράκη, ο Χρήστος
Πετρόπουλος, ο Ηλίας Ξιαρχογιαννόπουλος,
ο Κώστας Δημητρόπουλος, η Δήμητρα Ηλιάκη,
ο Αντώνης Τασούλης, ο Σταύρος Καραδήμας,
ο Αντώνης Κόκινος, ο Βαγγέλης Δεμέλκος, ο
Βασίλης Δημητρόπουλος, ο Δημήτρης Βασιλικός, ο Νίκος Ταλιακός, ο Απόστολος Γιακαλής,
ο Νίκος Καπελιάρης. Και πάρα πολλοί άλλοι
που ας με συγχωρέσουν δυστυχώς, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους.
Αρχηγός της εκδρομής ήταν η κα. Φωτεινή
Κουλοβασιλοπούλου, η οποία μετά την εκδρομή
αυτή και την επιτυχία που είχε, καθιερώθηκε
επάξια ως αρχηγός όχι μόνο των εκδρομών
αλλά και έφορος όλων των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου, της εύχομαι για πολλά
χρόνια ακόμα να έχει δύναμη, κουράγιο και
υγεία να μπορεί να προσφέρει τις πολύτιμες
υπηρεσίες της, γιατί οι υπηρεσίες και η προσφορά της Φωφώς στο Σωματείο, δεν είναι μόνο
οι εκδρομές, αλλά πολλά περισσότερα τα οποία
είναι γνωστά σε όλους, γι’ αυτό άλλωστε την τι-

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
μούν με την ψήφο τους κάθε φορά στις εκλογές
του Σωματείου.
Για να επανέλθω για την εφημερίδα, πηγαίνοντας προς τα Καλάβρυτα, λέω στη Φωφώ,
θέλω να πω κάτι και στα τρία πούλμαν, αφού γίνονται οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τους
οδηγούς, πηγαίνοντας από πούλμαν σε πούλμαν
τους έλεγα ότι θέλω να εκδώσω μια εφημερίδα
για το Σωματείο.
Τους ρώτησα πως βλέπουν την ιδέα και ποιο
τίτλο θα ήθελαν να έχει η εφημερίδα, είπαν
πάρα πολλές προτάσεις όπως: «η Φωνή των
Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ», «ο Συνταξιούχος των
ΗΣΑΠ», και άλλες που δεν θυμάμαι, όλοι όμως
ενθουσιάστηκαν με την ιδέα της έκδοσης της
εφημερίδας.
Τότε τους είπα πως η δική μου πρόταση και
ιδέα είναι η εφημερίδα να έχει την ονομασία
«Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος».
Η πρότασή μου αυτή έγινε, μπορώ να πω δεκτή, με μεγάλο ενθουσιασμό. Κρατάω όμως στη
μνήμη μου τα λόγια του Τάκη Τασούλη και της
Σοφίας Σταθάτου, οι οποίοι όχι μόνο με συνεχάρησαν για την ιδέα της έκδοσης της εφημερίδας και του ονόματος που είχα προτείνει, αλλά
μου υποσχέθηκαν ότι θα με βοηθήσουν όπως
και έγινε.
Ο δε Ανδρέας Αντωνακόπουλος μου είχε
πει: «Χαράς το κουράγιο σου, μακάρι να μπορέσεις να εκδόσεις την εφημερίδα, χρειάζεται όμως πάρα πολύ δουλειά για να μπορεί να
έχει και συνέχεια».
Με λίγα λόγια σε όλη την εκδρομή η συζήτηση περιφερόταν γύρω από την έκδοση της
εφημερίδας, αλλά και στον επιτυχημένο τίτλο
που είχα προτείνει.
Ο ενθουσιασμός όμως της ημέρας εκείνης
δεν κράτησε για πολύ, και αυτό γιατί όταν άρχισε
το θέμα αυτό να συζητείτε στο Σωματείο άρχισαν
και οι πρώτες αμφισβητήσεις και αντιδράσεις με
κύριο θέμα το ποιος θα γράφει την εφημερίδα,
πως θα πηγαίνει στους συνταξιούχους, να
βρούμε έναν δημοσιογράφο, πόσο θα στοιχίζει,
μήπως κομματικοποιηθεί, και πάρα πολλά άλλα.
Ενώ δεχόμουν ακόμα και προπηλακισμούς
σε καθημερινή σχεδόν βάση, επειδή όμως
ήξερα το που το πάνε, και τι επιδίωκαν, τους
αγνοούσα, γιατί εκείνο που με ενδιέφερε ήταν να
εκδοθεί η εφημερίδα και τελικά τα κατάφερα.
Σημαντικό αλλά και καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχημένη έκδοση της εφημερίδας μας έπαιξε
και παίζει ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Θεοδωράκης.
Πως γνωρίστηκα με τον Νίκο. Όταν έγινε
γνωστό ότι θέλω να εκδώσω εφημερίδα και ψάχνω για κάποιο δημοσιογράφο, ο οποίος να έχει
εμπειρίες για έκδοση εφημερίδων Σωματείων, ο
τότε Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
και καλός μου φίλος Χρήστος Τρυφιάτης, μου
λέει:
«Υπάρχει ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ
καλός και έμπειρος, ο οποίος βγάζει την εφημερίδα του Εργατικού Κέντρου και της ΠΕΤΟΤΕ, αυτός θα σε βοηθήσει» και μου δίνει το
τηλέφωνο του Νίκου.
Στη συνέχεια με πιάνει και ο Βασίλης Στα-

θούσης και μου συστήνει τον ίδιο δημοσιογράφο λέγοντάς μου: «Ο Νίκος πέρα του ότι
είναι καλός στη δουλειά του, είναι τελειομανής
και έχει την ίδια τρέλα με εσένα».
Γίνεται η πρώτη μας γνωριμία με τον Νίκο ,
ειλικρινά δεν χρειάστηκαν και πολλά για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, γιατί με την εμπειρία που είχε κατάλαβε το τι θέλω και έτσι τον
Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1994 εκδόθηκε το πρώτο φύλλο του ‘’Ηλεκτρικού’’.
Όταν παραλάβαμε τα πρώτα φύλλα της εφημερίδας, στα γραφεία του Σωματείου έγινε σωστό πανηγύρι, γιατί είχαν έρθει πάρα πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες να βοηθήσουν
στην επικόλληση των ετικετών που ήταν γραμμένα τα ονόματα και οι διευθύνσεις σε όσους θα
στέλναμε την εφημερίδα.
Εργασία πολύωρη, γιατί έπρεπε να χωριστούν οι εφημερίδες κατά κωδικό και περιοχή
κατοικίας. Αυτή η διαδικασία κράτησε για αρκετά χρόνια, μέχρις ότου βρέθηκε μία άλλη
λύση, πιο εύκολη και πιο σύντομη, μέσω του τυπογραφείου.
Δεν έφταναν όμως όλα αυτά, όταν δεματοποιούσαμε τις εφημερίδες τις μεταφέραμε εγώ
και ο Γιάννης Χειμώνας με καρότσια από το Σωματείο στο Ταχυδρομείο.
Αυτή η διαδικασία σταμάτησε μετά από χρόνια γιατί η αποστολή στο Ταχυδρομείο γίνεται και
αυτή από το Τυπογραφείο.
Τα πρώτα προβλήματα που παρουσιάστηκαν
με την Ταχυδρόμηση της Εφημερίδας ήταν όταν
μας επιστράφηκαν πίσω περίπου 150 εφημερίδες και αυτό διότι:
Δεν είχε ενημερωθεί από τις προηγούμενες
Διοικήσεις του Σωματείου το Μητρώο των μελών, δεν είχαν διαγραφεί όσοι είχαν πεθάνει
και δεν είχαν διορθωθεί οι διευθύνσεις όσων είχαν αλλάξει διευθύνσεις κατοικίας και δεν είχαν
γραφεί οι νέοι συνταξιούχοι.
Ξεπεράσαμε και αυτό το πρόβλημα αλλά με
μεγάλο κόπο και πολύ δουλειά, γιατί έπρεπε να
πάμε στα γραφεία του Ταμείου Συντάξεων να
βρούμε ποιοι είχαν πεθάνει, ποιοι είχαν αλλάξει
διευθύνσεις κατοικίας και τους νέους συνταξιούχους.
Και μέσα σε όλα αυτά ένα πρωινό έρχεται
στα γραφεία του Σωματείου ένας συνταξιούχος,
ο οποίος εργαζότανε στα Πράσινα Λεωφορεία
και με ύφος προκλητικό και επιθετικό μας λέει:
«Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να μου
στέλνετε την εφημερίδα αυτή στο σπίτι μου,
εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με εσάς.
Εγώ την σύνταξή μου την παίρνω από την Εταιρία.», μας πέταξε την εφημερίδα και έφυγε.
Ο κύριος αυτός δεν σταμάτησε μόνο σε
εκείνη την ενέργεια. Όταν δεν του εκδώσαμε
ταυτότητα μέλους του Σωματείου, γιατί δεν

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.

ήθελε να γραφτεί στο Σωματείο, μου έκανε αναφορά στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ασφάλεια και στην Εταιρία ότι βγάζω πλαστά ελευθέρας και ζημιώνω το Κράτος και την Εταιρία.
Και τα πιο ευχάριστα που δεν έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Η κα. Σοφία Σταθάτου, ένθερμος υποστηρικτής της εφημερίδας, του Σωματείου, του Μουσείου και όλων των δραστηριοτήτων του Σωματείου που έχουν σχέση με τον άνθρωπο και τον
πολιτισμό, για τρία συνεχή χρόνια πλήρωνε τα
ταχυδρομικά τέλη της εφημερίδας.
Ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσει με την δημοσιοποίηση αυτή, αλλά και δεν μπορώ να μην το
πω, αν και πέρασαν 21 χρόνια.
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου: Μου είχε πει:
Να καταχωρήσεις τον τίτλο της εφημερίδας στο
Υπουργείο Εμπορίου για να μην τον χάσεις, γιατί
αυτό είχε γίνει σε εμένα όταν είχα εκδώσει μια
εφημερίδα.
Μου είχαν κλέψει τον τίτλο, πήγαν και τον
κατοχύρωσαν στο Υπουργείο και τον έκαναν
δικό τους, χωρίς να μπορώ εγώ να τον ξαναχρησιμοποιήσω.
Την άλλη κιόλας ημέρα αναθέσαμε στον δικηγόρο κ. Γιώργο Αντωνακόπουλο να κάνει
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, έτσι ώστε να
κατοχυρωθεί ο τίτλος της εφημερίδας, όπως και
έγινε.
Ο αείμνηστος συνάδελφος Γιάννης Σοφιανός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ήταν ο εμπνευστής και δημιουργός του
λογότυπου της εφημερίδας που βρίσκεται στο
πάνω μέρος της εφημερίδας με τα τρένα και το
Πράσινο Λεωφορείο και τα σήματα ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Ο αείμνηστος συνάδελφος Γιώργος Σοφιανός μου είχε υποδείξει και προτείνει να αναγράφονται οι δωρεές που θα δίνονται στο Σωματείο
σε ειδική σελίδα τις εφημερίδας λέγοντάς μου:
Η δημοσιοποίηση των δωρεών θα βοηθήσουν τα οικονομικά του Σωματείου γι’ αυτό
εφάρμοσέ το.
Ο Μάκης Βαρβαρέσης: Ήταν από τους πρώτους μαζί με τον Γιώργο Σοφιανό που είχαν δώσει χρήματα (δωρεές) για το Σωματείο.
Ο Μιχάλης Κρητικός: Ήταν ο πρώτος που
μας είχε πάρει τηλέφωνο για να μας συγχαρεί
για την εφημερίδα που είχε πάει σπίτι του.
Ενώ και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι και
συναδέλφισσες είχαν έρθει στο Σωματείο φέρνοντας γλυκά, λουλούδια και ποτά για να μας
συγχαρούν για την έκδοση της εφημερίδας, τηλεφωνήματα γινόντουσαν κάθε μέρα από την
Αθήνα, τον Πειραιά και την Επαρχία.
Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο αυτό που γινότανε στα γραφεία του Σωματείου.
Η εφημερίδα μας, ο «Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος», είχε κάνει το θαύμα της, συσπείρωσε και έφερε στο Σωματείο τους όλους τους
συνταξιούχους των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Η δικαίωση της απόφασης για την έκδοση
της εφημερίδας είχε έρθει από το πρώτο τεύχος
και συνεχίζεται να δικαιώνεται για 21 χρόνια
τώρα, γιατί ο «Ηλεκτρικός» είναι ένα μέσο ενημέρωσης όχι μόνο των συνταξιούχων, σε όποιο
μέρος και εάν κατοικούν αλλά και των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ στους χώρους όπου εργάζονται.

Στον επόμενο «Ηλεκτρικό» η συνέχεια.
Πειραιάς, Ιανουάριος 2016

ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ «ΛΟΙΠΟΙ»
Και ντούρνερα και ντούρνερα μας ρίχνουν στα χαντάκια
διαλύσανε μωρέ παιδιά τ’ Έλληνα τα μεράκια.

Θαύματα λοιπόν γίνονται, κλεφτών και παρανόμων
που ιδρώ και αίμα πίνουνε, νέων μα και γερόντων.

Ήλιος, φανάρι φωτεινό, όλους να μας φωτίζει
φύλακες να ‘μαστε σκοποί, πιστοί στο μετερίζι.

Τι να σκεφτείς, που να σταθείς, τι άλλο πια να κάνεις
που σημαδεύουν τα χαρτιά, το δίκιο σου να χάνεις.

Ιδρώτα χύνει ο βουλευτής, πολύ πλούτο παράγει,
μπαμπέσιδες τον κλέβουνε βγάζοντάς του το λάδι.

Φυλακές Ιστορίας μας, για του λαού αγώνες
να μη μας τα μπερδεύουνε δόλιοι απατεώνες.

Όλου του κόσμου πονηρά, και προσημειωμένα
που να σταθώ, πώς να σκεφτώ, που τα ‘χω σαν χαμένα.

Όποιοι παράγουν τα καλά, οι άνθρωποι να ζήσουν
δεν τους αφήνουν άρπαγες για να ορθοποδήσουν.

Λες καλημέρα ή και γεια σ’ έναν συνάνθρωπό σου
και σε κοιτάζει σκεπτικά «ρωτά» για τον σκοπό σου.

Γιατί βοηθάνε μερικοί τους άδικους τους τρόπους
υποστηρίζοντας μαθές όλους τους υπανθρώπους.

Έτσι θα καταφέρουμε σωστό δρόμο να πάρουμε
και όχι ξένοι και «λοιποί» για να μας κουμαντάρουνε.
Κολλινιάτης Παναγιώτης
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Άκουσες ή και διάβασες για θαύματα της φύσης
τι να πιστέψεις αδελφέ και τι να εκτιμήσεις.

Να μάθουμε το παρελθόν, Ιστορικό σεργιάνι
το ΔΙΚΑΙΟ να ‘βρει αμοιβή μ’ ολόλαμπρο στεφάνι.
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φιέρωμα στην πιο όμορφη γλυκιά ύπαρξη της πλάσης, την αιώνια Γυναίκα. Μάνα, Σύντροφος, Γιαγιά, Αδελφή, Κόρη,
Φίλη ή Ερωμένη, είναι ανεκτίμητοι θησαυροί και κοσμήματα, πηγή και ουσία της ζωής.
Με ένα άγγιγμα, ένα χάδι, μια αγκαλιά, ένα φιλί,
ένα γέλιο ή ένα δάκρυ της, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο γύρω της.
Στις 8 Μαρτίου, ήταν η παγκόσμια γιορτή της
γυναίκας .Είναι γιορτή φόρος τιμής στους αγώνες
και στην ομορφιά της αιώνιας γυναίκας. Επίσημα
θεσπίστηκε το 1975, με την υποστήριξη του ΟΗΕ,
σε ανάμνηση μιας μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στη Νέα Υόρκη, που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας
, που διεκδικούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας
Όμως για να κατανοήσουμε το νόημα και την
σημασία αυτής της γιορτής, θεωρώ ότι πρέπει να
ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο και στις συνθήκες
της ζωής . Να εντρυφήσουμε στην ιστορία των
κοινωνιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και
να αναδείξουμε διαχρονικά το ρόλο που διαδραμάτισε άμεσα ή έμμεσα στην κοινωνία, το πιο υπέροχο πλάσμα της ζωής μας, η γυναίκα.
Στους αιώνιους κύκλους της ζωής, τα προβλήματα στις ανθρώπινες κοινωνίες ήταν πάντοτε μεγάλα και ο αγώνας για επιβίωση σκληρός. Στήριγμα στην οικογένεια , κοιτίδα ζωής και πολιτισμού στην κάθε κοινωνία, ήταν και είναι, η γυναίκα του χθες και του σήμερα. Επιχειρώντας αρχικά μια αναδρομή στο παρελθόν και στις γνωστές
αρχαϊκές κοινωνίες, θα κοιτάξουμε διεξοδικά την
κοινωνική θέση της γυναίκας στο πέρασμα των
αιώνων. Αντιλήψεις, παραδόσεις, ιδεοληψίες και
σκοπιμότητες, διαμόρφωσαν και ανέπτυξαν νοοτροπίες και συμπεριφορές μεταξύ των δύο φύλλων, άλλοτε ισότιμες ,άλλοτε ρατσιστικές και ανδροκρατικές . Ανατρέχοντας στα Ομηρικά Έπη,
στη Μινωική και στη Μυκηναϊκή εποχή, οι γυναίκες είναι σε ισότιμη σχέση με τους άνδρες. Συζητούν ελεύθερα μαζί τους, επιλέγουν τον άνδρα
τους, επικρατεί η μονογαμία, ο γάμος είναι ιερός
και αδιάλυτος. Αγαπούν την οικογένειά τους, συνεργάζονται με τους άνδρες τους στον σκληρό
αγώνα της επιβίωσης και οι συζυγικές σχέσεις
βασίζονται σε αμοιβαία αγάπη, εκτίμηση και τρυφερότητα. Η πολυτεκνία θεωρείται μεγάλο αγαθό
και ευτυχία, ενώ η ατεκνία μεγάλη συμφορά και
εκδήλωση θεϊκής τιμωρίας. Όμως η σύγχρονη αντίληψη για τη θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα
στηρίχτηκε περισσότερο στο καθεστώς της κλασικής Αθήνας. Η θέση της γυναίκας την περίοδο
του μεγαλείου της Αθήνας είναι σε άνιση σχέση
με τον άνδρα. Η Αθήνα την περίοδο της μεγάλης
ανάπτυξής της είναι μια ανδρική κοινωνία, θα έλεγα μια <<λέσχη ανδρών>> με την γυναίκα κλεισμένη στο σπίτι της. Φυλακισμένη στον γυναικωνίτη, χωρίς καμία συμμετοχή στην κοινωνική ζωή
της πόλης και στα δημόσια πράγματα. Μοναδικά
καθήκοντα της, η γέννηση - ανατροφή των παιδιών και η εκτέλεση των οικιακών εργασιών. Η
γυναίκα, στην αρχαία Αθήνα αντιμετωπίζονταν ως
πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Δεν έχει δικαίωμα
στη μόρφωση, πλην εξαιρέσεων. Υποβιβασμένη
στις οικιακές μόνον ενασχολήσεις, παραμένει
ανήλικη σε όλη της τη ζωή. Έχει ανάγκη πάντα
ενός κηδεμόνα, τον πατέρα, τον σύζυγο, ή τον γιο
της. Ακόμη και για τον έλεγχο της συμπεριφοράς
της, η πόλη έχει φροντίσει γι’ αυτό με τους γυναικονόμους, σώμα αρχόντων που την αστυνομεύει
και την επιβλέπει. Στην ανδροκρατούμενη κοινωνία της αρχαίας Αθήνας πέρα από την γυναίκα σύζυγο, υπήρχαν σκλάβες δούλες και Εταίρες. Όμως
υπήρξαν και μορφωμένες γυναίκες που επηρέασαν με την προσωπικότητά τους, την πνευματική
ανάπτυξη και τον πολιτισμό της αρχαίας Αθήνας.
Ιστορικό παράδειγμα η Ασπασία, υπήρξε η ηγερία, η σύντροφος και η κινητήρια δύναμη στα οράματα τού Περικλή.
- Τα πράγματα όμως , ήταν διαφορετικά στη αρχαία Σπάρτη όπου ο στρατιωτικός της χαρακτήρας
και προπαντός το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης
επηρέασαν και τη θέση της γυναίκας. Η Σπαρτιάτισσα, είναι σχεδόν ίση με τον άνδρα. Κυκλοφορεί ελεύθερα στην πόλη, συγχρωτίζεται ελεύθερα
στο δημόσιο βίο και στους αθλητικούς αγώνες.
Επιλέγει και παντρεύεται τον άντρα που αγαπά και
έχει γνώμη στα πολιτικά και δημόσια πράγματα.
Συναλλάσσεται και διαχειρίζεται την περιουσία
της και τα εισοδήματα της οικογένειας, μιας και ο
άνδρας έπρεπε απερίσπαστος να ασχολείται με
τις στρατιωτικές του απασχολήσεις. Οι γυναίκες
εκεί, έπρεπε εκτός από το πνεύμα να γυμνάζουν
και το σώμα τους. Στο μέλλον, αυτό θα τις βοηθούσε να τεκνοποιήσουν υγιή παιδιά, στο σώμα
και στο πνεύμα. Είναι η Σπαρτιάτισσα, γυναίκα ή
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Γιορτή της Γυναίκας

μάνα, που ξεπροβοδίζει τους άντρες της για τον
πόλεμο με τη φράση << Ή ταν ή επί τας >>. Στην
αρχαία Βαβυλώνα και στην Αίγυπτο οι γυναίκες
είχαν σημαντική ανεξαρτησία και υψηλή θέση
στην κοινωνία. Ο Κώδικας Νόμων του Χαμουραμπί (1795-1750 π.Χ.), προέβλεπε πολλές διατάξεις
που αφορούσαν τις γυναίκες, το γάμο, την περιουσία τους, την ανατροφή και επιμέλεια των παιδιών, το διαζύγιο και άλλα θέματα. Οι γυναίκες
μπορούσαν να ασκούν εμπόριο για λογαριασμό
τους και να προσφέρουν υπηρεσίες ως δικαστές,
προεστοί, μάρτυρες σε δικαστήρια και γραφείς.
Καταδεικνύεται έτσι ότι οι δίκαιοι νόμοι παραμένουν αιώνιοι και προστατεύουν από την κακομεταχείριση, την εκμετάλλευση και άλλες καταχρήσεις. Στην αρχαία Αίγυπτο τα πράγματα ήταν ακόμη καλύτερα και οι γυναίκες έγιναν συχνά άρχοντες του κράτους (βασίλισσα Νεφερτίτη, βασίλισσα Χατσεψούτ, βασίλισσα Αρσινόη ). Στην ελληνιστική Αίγυπτο, η θέση της γυναίκας είναι εξίσου
σημαντική και μπορεί να ασκεί εξουσία. Την εποχή αυτή η βασίλισσα Κλεοπάτρα αποτελεί μια
πραγματικά ανεξάρτητη γοητευτική γυναίκα. Είχε μεγάλες ικανότητες στην κυβερνητική πολιτική αλλά και στις αυλικές μηχανορραφίες. Έγραψε Ιστορία, επειδή κατόρθωσε να γοητεύσει δυο
από τους ισχυρότερους άνδρες της εποχής της,
τον Γάιο Ιούλιο Καίσαρα και τον Μάρκο Αντώνιο.
Χάρη στη φιλοδοξία και στην προσωπική της γοητεία επηρέασε καθοριστικά τη ρωμαϊκή πολιτική.
Στους αιώνες που ακολούθησαν και στις διάφορες εποχές, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, το γυναικείο
φύλο ήταν πάντοτε σε σχέση υποταγής προς το
ανδρικό φύλο. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις, όπου σημαντικές προσωπικότητες γυναικών, αναλαμβάνουν πολιτική δράση και αλλάζουν την Ιστορία,
όπως για παράδειγμα η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα ,
σύζυγος του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ο Μεσαίωνας που ακολουθεί, είναι ίσως η πιο σκοτεινή περίοδος στην εποχή του ανθρώπου από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα, με βασανιστήρια και κτηνωδίες .Σκοταδισμός, φόβος για το άγνωστο, δεισιδαιμονίες, φίμωση της ανθρωπινής λογικής και
πνευματικής διεύρυνσης. Απανθρωπιά και μισαλλοδοξία, οδηγεί και τα δυο φύλα στην σωματική
και ψυχική εξαθλίωση. Για την Ελλάδα τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους, είναι η
πλέον δύσκολη περίοδος για τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες, είναι ο Ελληνικός Μεσαίωνας. Με
την Ίδρυση του Ελληνικού κράτους, η θέση της
γυναίκας σε συνάρτηση με τον άνδρα, είναι σχέση υποτέλειας. Οι άνδρες ασχολούνται με τα κοινά, ψηφίζουν τους νόμους, εκλέγουν και εκλέγονται. Οι γυναίκες υποταγμένες στην κυριαρχία
του άνδρα, αναλαμβάνουν την ανατροφή των παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού. Τα χρόνια που
ακολουθούν είναι ένας αγώνας των γυναικών για
ισότητα των δυο φύλων. Στην Ελλάδα ως το 1917
η γυναίκα δεν μπορούσε να αναλάβει άλλο δημόσιο λειτούργημα εκτός της δασκάλας. Μόλις τις
τελευταίες δεκαετίες η Ελληνίδα αρχίζει να κατακτά ένα, ένα τα υπεύθυνα επαγγέλματα και
μπαίνει στο στίβο της κοινοτικής και της δημόσιας
ζωής. Το φεμινιστικό κίνημα έδωσε το δικαίωμα
αυτό, με τις συλλογικές προσπάθειες και τους
αγώνες των γυναικών, να βγουν από τα όρια του
«ιδιωτικού» χώρου και να εισέλθουν ισότιμα με
τον άντρα στον «δημόσιο». Ο φεμινισμός, είναι

προϊόν πνευματικής καλλιέργειας και αγωνιστικής κινητοποίησης των καταπιεσμένων γυναικών.
Είναι ένα κοινωνικό κίνημα που επικεντρώθηκε
και εστίασε κυρίως στον περιορισμό και στην εξάλειψη κάθε φυλετικής ανισότητας. Προώθησε και
υπερασπίστηκε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα,
καθώς και τα ευρύτερα γυναικεία ζητήματα στην
κοινωνία. Οι Ελληνίδες φεμινίστριες της εποχής
στα 1922-24 θα οργανώσουν τον αγώνα για την
απόκτηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Τα
σχόλια που θα ακουστούν για τη δραστηριότητα
τους είναι πολλά και ποικίλα. Το Α’ Πανελλαδικό
Γυναικείο Συνέδριο, το Μάη του 1946, θα συμπεριλαμβάνει στα αιτήματα του την πολιτική ισότητα των γυναικών. Ο αγώνας των γυναικών, έφερε
τα ποθητά αποτελέσματα τον Μάη του 1952 όταν
παραχωρήθηκαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στο
γυναικείο φύλο και το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.O αγώνας όμως για την ισότητα των
δύο φύλων δεν τελειώνει εκεί για την σύγχρονη
Ελληνίδα. Νοοτροπίες, πνευματικές αγκυλώσεις,
δογματισμοί, θρησκοληψίες, προκαταλήψεις, ανδροκρατικές θεωρίες και κοινωνικές συμπεριφορές αιώνων, δεν εξαλείφονται με την θέσπιση νόμων για τα δικαιώματα της γυναίκας. Απαιτείται
διαρκής αγώνας για την καταξίωσή της, για το δικαίωμα της προστασίας της μητρότητας, της εργασίας και την ισόνομη θέση της στην ζωή. Ο Νόμος 1329/83 (ΦΕΚ 25/Α/18-2-1983) εκσυγχρόνισε
το Οικογενειακό Δίκαιο. Προσάρμοσε την συνταγματική επιταγή της αρχής της ισότητας των δύο
φύλων, αντικαθιστώντας την πατριαρχική οικογένεια, με την οικογένεια της ισότητας. Κατάργησε
το θεσμό της προίκας, η Ελληνίδα διατηρεί το οικογενειακό της επώνυμο υποχρεωτικά και μετά
το γάμο. Οι μελλόνυμφοι μπορούν να επιλέξουν
πριν το γάμο τους το επώνυμο των παιδιών τους,
από το επώνυμο του ενός ή και των δύο συζύγων.
Η ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών πρέπει
να γίνεται χωρίς διάκριση φύλου και χρόνος ενηλικίωσης των νέων και για τα δύο φύλα ορίζεται
το 18° έτος. Η κοινοκτημοσύνη των συζύγων, το
συναινετικό διαζύγιο, τα ίσα δικαιώματα των παιδιών είτε γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου και τα
νομικά δικαιώματα που δίνει στην ανύπαντρη μητέρα. Η σύγχρονη γυναίκα αναδείχθηκε ισότιμα
με τον άνδρα, μέσα από τους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος. Στον δημόσιο βίο με εκπροσώπους της στα Κοινοβούλια, έχει ισότιμο ρόλο με
τον άνδρα στην πολιτική σκηνή και στην θέσπιση
των νόμων .Το γυναικείο φύλο έχει κατακτήσει
όλα σχεδόν τα επαγγέλματα. Έχει διακρίσεις σε
όλους τους χώρους της επιστήμης, της μόδας, του
αθλητισμού και του πολιτισμού, αποδεικνύοντας
ότι δεν υστερεί σε τίποτε έναντι του ανδρικού φύλου . Υπάρχει όμως και η γυναίκα στις υπανάπτυκτες κοινωνίες, που ακόμη και σήμερα βασανίζεται, θανατώνεται και αντιμετωπίζεται σαν πράγμα.
Παράδειγμα ο ισλαμικός φονταμενταλισμός από
τη μια και η πατριαρχική δομή αυτών των κοινωνιών από την άλλη συμβάλλουν στη διατήρηση της
ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Όμως για να
περιοριστούν οι μεγάλες ανισότητες στις ανθρώπινες κοινωνίες επιβάλλεται να υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια επιμόρφωσης και εκπαίδευσης
των αναλφάβητων και απαίδευτων ατόμων. Η συνοπτική ανασκόπηση της θέσης της γυναίκας ανά
τους αιώνες , αποδεικνύει ότι η γυναίκα είχε κυ-

ρίαρχο ρόλο σε ανεπτυγμένες κοινωνίες, όταν
υπήρχε ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στην
μόρφωση και στη δημόσια ζωή.
Η Παγκόσμια Γιορτή της Γυναίκας γιορτάζεται
στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο προς τιμήν της Γυναίκας Ζωή, Όραμα, Σύμβολο. Δυστυχώς λίγοι γνωρίζουν για την ύπαρξη αυτής της γιορτής και ελάχιστοι κατανοούν την τεράστια σημασία της γυναίκας, στον εξανθρωπισμό των κοινωνιών. Η
προσωπικότητα της μορφωμένης γυναίκας δίνει
ποιότητα στις κοινωνίες με την συμπεριφορά της
και την ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία της. Μεταφέρει
τις ηθικές αξίες της, τις ιδέες της, τις σύγχρονες
αντιλήψεις της, όλη τη μουσικότητα του είναι της,
στην οικογένεια και στα παιδιά της, δίνοντας όραμα και προοπτική στη ψυχή τους ,για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής. Επηρεάζει
δημιουργικά το περιβάλλον της, συνεργάζεται
προτείνοντας λύσεις, διεκδικεί δικαιώματα, περιορίζει τις αυθαιρεσίες και τις κοινωνικές ανισότητες. Σήμερα είναι η εποχή της μοναχικότητας και της κατάθλιψης ,που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθημερινά διαμορφώνουν, κτυπώντας
βάρβαρα την ανθρώπινη ψυχή. Η σύγχρονη μορφωμένη γυναίκα βάλλεται από παντού και κυρίως
στην βάση της ζωής ,που είναι η υγιής οικογένεια.
Οι εκμεταλλευτές του κόσμου, για να κερδίσουν
περισσότερα, προσπαθούν να καταστρέψουν την
οικογένεια. Έχουν την γυναίκα η σε ολοήμερη εργασία ή στην ανεργία, ώστε να είναι αδύνατη η δημιουργία οικογένειας με ποιότητα ζωής και δημιουργία νέων ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες. Αντίθετα στις υπανάπτυκτες κοινωνίες ,η γυναίκα χωρίς μορφωτικό επίπεδο διαιωνίζει πατριαρχικές ανδροκρατικές αντιλήψεις, υφίσταται
κάθε μορφής βία και αποτελεί μια μηχανή παραγωγής παιδιών, που συνεχίζουν στην ίδια ανεδαφική πορεία. Η γυναίκα σε όλες τις κοινωνίες του
χθες ή του σήμερα, έχει υποστεί πολύ καταπίεση,
πολλές βιαιότητες ,εκπόρνευση και εκμετάλλευση. Για να επιτευχθεί η ισοτιμία στις σχέσεις των
φύλων, υπάρχει ακόμη πολύ δρόμος. Η ουσιαστική ισοτιμία και ο σεβασμός μεταξύ των δύο φύλων ,πρέπει να είναι ο στόχος σε όλες τις σχέσεις
της ανθρώπινης ζωής. Ο αγώνας υπερίσχυσης του
ενός ή του άλλου φύλου είναι αδιανόητος στην
εξέλιξη της ζωής και μόνο απώλειες αποφέρει,
με καταστροφή της αγάπης, της αλληλεγγύης και
του αλληλοσεβασμού. Για να αλλάξουν οι αντιλήψεις, πρέπει η ίδια η γυναίκα να είναι σε θέση να
διεκδικεί και να δώσει στα παιδιά της, την εκπαίδευση του σεβασμού και της αλληλεγγύης του ανθρωπισμού. Για μένα η μορφωμένη στην ψυχή και
στο πνεύμα γυναίκα, είναι η Ελπίδα στη ζωή, η
Αέναος Κρήνη της ζωής, η Αιώνια Γυναίκα !!! Ίσως
να κατορθώσει κάποτε να αλλάξει την διαρκώς
επαναλαμβανόμενη Ιστορία του ανθρώπου στη Γη,
αλλάζοντας την νοοτροπία τη δική της και των παιδιών της, με αγάπη και αλληλεγγύη για τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην Ελευθερία. Ίσως
να πείσει με την αγάπη της στον άνθρωπο, όλους
εκείνους τους εγωκεντρικά ανεγκέφαλους <<ανθρώπους>> που ελέγχουν τις τύχες της Γης. Αυτούς που έχουν την σκέψη τους πάντα στο χρήμα
και στη δύναμή του.. Αυτούς που γεμίζουν τοξικά
τη ζωή μας και μολύνουν καθημερινά τους ανθρώπους, με πολέμους, πείνες, μίση, βιαιοπραγίες, θανάτους, χωρίς να σκέφτονται ότι είναι και
αυτοί θνητοί. Ίσως ,ίσως, ίσως… τότε να δημιουργηθεί η παγκόσμια ειρηνική κοινωνία της ουτοπίας, με ελεύθερους ανθρώπους, που θα στηρίζεται πάνω στο Βάθρο της Αγάπης.

Είπαν για την γυναίκα!!!
– «Δε γεννιόμαστε γυναίκες. Γινόμαστε γυναίκες.»(Σιμόν ντε Μποβουάρ 09/01/1908–
14/04/1986.Γαλλίδα,συγγραφέας,φιλόσοφος και
φεμινίστρια. Υπήρξε σύντροφος του διάσημου
υπαρξιστή φιλοσόφου Ζαν-Πωλ Σαρτρ. Διάσημη
για το έργο της « Το Δεύτερο φύλο.», που θεωρείται η Βίβλος του Φεμινιστικού Κινήματος).
– «Εάν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, όλα τα λεφτά
του κόσμου δεν θα είχαν καμία αξία.»
(Αριστοτέλης Ωνάσης. 15/01/1906 -15/03/1975).
«Η γυναίκα είναι παντού και πάντοτε γυναίκα.
Πολλές φορές και κάτι περισσότερο, λιγότερο
όμως ποτέ.» Πολύβιος Δημητρακόπουλος (1864 28 Ιουλίου 1922).
Ότι έγραψα, είναι ελάχιστος φόρος τιμής στην
πάντα όμορφη Γυναίκα Σύμβολο της Ζωής. Ένα
μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στη Γυναίκα, για την παρουσία και την προσφορά της στην ανθρώπινη ζωή .
Πάσχος Κ. Γιώργος
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Π αιδική M έριμνα EHΣ-HΣAΠ
Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός
Περιοδοσ Β’

Mεροσ 63οΒ
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 τον Μάκη Παπανδρέου
Μάκη όταν πρώτο έπαιξες μαζί με τον Παντελή
Τσολάκο το έργο μου «Παγιδευμένοι» με τον θεατρικό όμιλο της Λέσχης ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα παγιδευόσουν στη ζωή από διάφορες
ασθένειες που σε ταλαιπώρησαν, σε βασάνισαν και
τελικά σου στέρησαν τη ζωή. Παρόλη την φροντίδα
που είχες από την σύζυγό και τις αγαπημένες σου
κόρες, πάλεψες με θάρρος και εγκαρτέρηση τα δεινά της μοίρας. Το αναπόφευκτο της φθαρτής μας
ύπαρξης. Έχασα – χάσαμε Μάκη το έξυπνο χιούμορ
σου, την πνευματική σου οξυδέρκεια, τη σωφροσύνη που σε κατείχε. Ήσουν εκείνος που θα έβρισκες
πάντα μια λύση σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζαμε.
Αγάπησες και υπηρέτησες μέχρι τότε που το
επέτρεπε η υγεία σου το Χαρούμενο Χωριό μας, την
Πολιτιστική Λέσχη, τον Θεατρικό μας Όμιλο που
ήσουν ένας από τους ιδρυτές του. Αγάπησες ουσιαστικά και βαθιά με συνέπεια το θέατρο ως παιδευτι-

του Μπαλού

που θα καταλήξει η ζωή του καθενός μας
εξαρτάται από τον τρόπο που τη ζήσαμε.
Όπως ένας διάλογος εξαρτάται από αυτούς που τον διεξάγουν.
κό και κοινωνικό αγαθό. Από μικρό παιδί στην κατασκήνωση έως πρόσφατα όπου μαζί με τον Παντελή
ξαναπαίξατε ύστερα από 30 χρόνια σχεδόν τους «Παγιδευμένους» στο Θέατρο της Ημέρας, εκεί που φιλοξενείται τώρα η Πολιτιστική μας Λέσχη.
Σε κατείχε ένα βαθύ και ειλικρινές συναίσθημα
ευθύνης. Ήσουν για όλους μας μια σταθερή δύναμη.
Ακόμα και τότε που έφτασες να γίνεις Διευθυντής
στην Εμπορική Τράπεζα και έφτασες να υπηρετήσεις
στην ίδια τράπεζα ως επιθεωρητής. Το ενδιαφέρον
σου για το Χαρούμενο Χωριό, την Πολιτιστική Λέσχη
και κυρίως τον Θεατρικό Όμιλο παρέμεινε αμείωτο.
Θυμάμαι όταν σε επισκέφτηκα Διευθυντή στο
υποκατάστημα Θεσσαλονίκης της Εμπορικής Τράπεζας… τι συζητήσεις κάναμε!.. Μου έλεγες τους τρόπους που χρησιμοποιείς για να εμψυχώνεις τους
υπαλλήλους, τις μεθόδους που μεταχειρίζεσαι προσκειμένου να λύσεις μικροδιαφορές, αντιθέσεις, να
αυξήσεις την απόδοση όσων υστερούσαν. Μου έλεγες τότε πόσο σε είχε βοηθήσει η κατασκήνωση σε
αυτό και η θητεία σου για πολλές φορές ως στέλεχος.
Θυμάμαι Μακη μου, τα καλοκαίρια εκείνα που
πηγαίναμε στην Ιθάκη με την ΠΑΡΟΔΟ παίρνοντας
μέρος στο θεατρικό Φεστιβάλ. Θυμάσαι στη «Μικρή
μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ που έπαιζες τον
Γκιπς; Θυμάμαι την «Μικρή μας πόλη»,, Μάκη. Το
πρώτο έργο που ξεκινήσαμε μαζί. Τις εκδρομές της

Για την Μαρία Καράτζαλη
Μαρία δεν ήσουν από τα συνηθισμένα κορίτσια
που έρχονταν στην κατασκήνωση και στην Λέσχη.
Ούτε εσύ, ούτε ο αδελφός σου ο Παναγιώτης. Σε
περιμέναμε στην τελευταία μας συνάντηση τα παιδιά της Λέσχης στο Θέατρο της Ημέρας. Αρχές καλοκαιριού. Και έρχεται ο Παντελής και μας ανακοινώνει πως έφυγες… έφυγες για πάντα από την ζωή.
Τη ζωή που τόσο πολύ την πάλεψες σαν Μανιάτισσα που είσαι.
Σε θυμάμαι να έρχεσαι από τα μέρη μας, της
Λακωνικής γης με το μπαστουνάκι σου, ζωηρή και
εύχαρις να παρακολουθήσεις τις εκδηλώσεις που
κάναμε στο Θέατρο της Ημέρας, όπως παλαιότερα
στη Λέσχη μας στο Ν. Φάληρο. Η αείμνηστη Τζιρά
είχε δίκαιο για την εκτίμηση που σου είχε ότι θα
αναλάμβανες, ότι σου ανέθετε ήταν σίγουρο ότι θα
έκανε, ότι καλύτερο μπορείς. Ήσουν μια εγγύηση

εμπιστοσύνης, ασφάλειας και βεβαιότητας. Η σχέση σου με τα παιδιά ως στέλεχος ήταν άψογη σε
δύσκολους καιρούς και με πενιχρά μέσα. Ήσουν
ένα σκεπτόμενο κορίτσι.
Ακούω κάποιο ρολόι να χτυπάει τις ώρες. Μαρία ο χρόνος. Σε εμάς εδώ κάτω στη γη ίσως κάτι να
σημαίνει, σε σένα εκεί που είσαι δεν χτυπάνε ρολόγια. Αλλά κι αν χτυπούσαν δεν θα σήμαιναν τίποτα. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Παράξενο. Ούτε για σένα υπήρχε χρόνος εδώ που ήσουν. Ή μάλλον εγώ
τουλάχιστον δεν είδα ποτέ να τον υπολογίζεις, να
τον προσμετράς. Η νοικοκυροσύνη αποτέλεσμα ταξινομικής ανεπτυγμένης σκέψης σου σε οδηγούσε
πάντα σε σωστές κατατάξεις και λύσεις.
Ήσουν πάντα έτοιμη και πρόθυμη για δημιουργικές δράσεις. Δε σε θυμάμαι ποτέ να γυρνάς εδώ
και εκεί άσκοπα για να περάσει η ώρα. Βυθισμένη

Λέσχης, τους αγώνες πινγκ-πονγκ… Εσύ και ο Φώτης είχατε τα πρωτεία. Τους ποδοσφαιρικούς μας
αγώνες στον Αγ. Κοσμά, τις μέρες και τις νύχτες του
Χαρούμενου Χωριού… Περνάνε όλα τόσο γρήγορα
και φτάνει ένας καιρός που δεν έχουμε χρόνο να δει
ο ένας τον άλλον.. ‘’Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι πότε νιώθουν τη ζωή όσο ζούνε; Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή;’’ Είναι τα λόγια του Μάκη που λέει η Έμιλυ στην
«Μικρή μας πόλη» στον Διευθυντή Σκηνής όταν ξαναγυρίζει στον τάφο της μετά από μια μέρα που της
είχε επιτρέψει να κατέβει στη γη και να ζήσει μία μέρα από την ζωή της. Τον ρωτάει «καταλαβαίνουν οι
άνθρωποι όσο ζούνε αυτό που ζούνε;» « όχι, οι Άγιοι και οι ποιητές την νιώθουν κάπως», απαντάει εκείνος.
Ίσως και συ τώρα Μάκη να νιώθεις κάτι που
εμείς δε μπορούμε να νιώσουμε. Ησύχασε τώρα και
ξεκουράσου.
(ΣΗΜ.) Ο Μάκης Παπανδρέου αδελφός του Φώτη Παπανδρέου που έζησε και πέθανε στο Βόλο. Υπήρξε από τα
βασικά στελέχη της κατασκήνωσης, της Πολιτιστικής Λέσχης και του Θεατρικού Ομίλου. Υπήρξε ανώτατο στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας και πατέρας δύο χαρισματικών κοριτσιών. Ήταν παντρεμένος με μια εξαίρετη γυναίκα, σύζυγο και μάνα, την Ρίτσα… έως εδώ.

σε ένα σύννεφο άγνοιας. Είχες πάντα την λαχτάρα
της γνώσης.
Μας ξεσήκωσε όλους Μαρία ο ξαφνικός χαμός
σου. Κοίταξε εκεί που είσαι τα αστέρια, είναι η πιο
καλή παρέα.
Ω, Θεέ μου, τι παράξενα πράγματα!
Έπρεπε να ήσουν εδώ, στη Λέσχη και εσύ κάπου αλλού να μετράς αστέρια… χωρίς να αθροίζεις.
Σε είδα να μπαίνεις σε μια γαλάζια άμαξα με μαύρα άλογα και να χάνεσαι πέρα – μακριά εκεί προς
τον Ταίναρο να πετάς και να αποχαιρετάς ότι αγάπησες. Φτάνοντας εκεί όπου «απ’ έδρα πάσα λύση,
πόνος και στεναγμός».
Τι θλιβερό καλοκαίρι Θεέ μου!
Συγχωρέστε με.
ΠΑΥΣΗ δίχως τέλος

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

Μή π ως ε ί να ι ε π ι λε κ τ ι κ ή η Απ ό δ ο σ η τη ς Δ ικ αιοσύν η ς;
κανα αυτές τις σκέψεις παρακολουθώντας τα έργα
και τις ημέρες των λεγόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων που επί σαράντα ημέρες έχουν παρατάξει
στους δρόμους τρακτέρ και διάφορα γεωργικά μηχανήματα κλείνοντας τους δρόμους καθώς και τα σύνορα της
χώρας μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο την ταλαιπωρία των
πολιτών αλλά και την απομόνωση και δυσφήμιση της χώρας μας. Η σκέψη μου γυρίζει λίγα χρόνια πίσω όταν σαν
Σωματείο Συνταξιούχων είχαμε στείλει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτή την επιστολή προς τα
Σωματεία Εργαζομένων.

Έ

Η Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ προς τη Γενική Συνέλευση
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Σωματείου και η Ελεγκτική Επιτροπή
μπροστά στη διάλυση της Α.Ε. ΗΣΑΠ. Ενός οργανισμού
που οι σημερινοί συνταξιούχοι και όλοι οι πριν από εμάς
σε αντίξοες συνθήκες, με τεράστιες θυσίες και ένα ξεροκόμματο, έδωσαν το είναι τους για να υπάρξει η Εταιρία μας και να παρέχει την πιο αξιόπιστη συγκοινωνία,
σήμερα δεν βρισκόμαστε και στην καλύτερη ψυχική και
συναισθηματική κατάσταση. Πολύ δε περισσότερο όταν
οι συνθήκες διάλυσης έγιναν και γίνονται κάτω από απα-

ράδεκτες και τελικά επιζήμιες για την Εταιρία και για το
κοινωνικό σύνολο συνθήκες.
Μπροστά λοιπόν στα καθημερινά προβλήματα που
προκύπτουν, το Δ.Σ. και η Ελεγκτική Επιτροπή ομόφωνα
εισηγούνται στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το παρακάτω κείμενο το οποίο να σταλεί στις Διοικήσεις των
Σωματείων των Εργαζομένων.
“Οι Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ καλούμε τις Διοικήσεις
των Σωματείων των Εργαζομένων και όλους τους εργαζόμενους, σε κοινή αγωνιστική κινητοποίηση στο Σταθμό του Πειραιά, την κατάληψη του Σταθμού, την κήρυξη
λευκής απεργίας και την πρόσκληση στον υπουργό των
Υποδομών και Μεταφορών να παραστεί και να μας εξηγήσει μέχρι πιο σημείο θα τραβήξει το σχοινί σε βάρος
Εταιρίας, Εργαζομένων και Συνταξιούχων αλλά και με
ποιό τρόπο θα διεξάγεται ομαλή, αξιόπιστη και χωρίς κινδύνους συγκοινωνία σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας του Σιδηροδρόμου και τους υπηρεσιακούς Κανονισμούς Προσωπικού της Εταιρίας χωρίς να μπαίνουν σε
άμεσο κίνδυνο “Πρόσωπα και Πράγματα”.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Πιστεύουμε ότι η τακτική της σαλαμοποίησης και του
διαίρει και βασίλευε δεν βρήκε ποτέ χώμα βλάστησης
στο χώρο μας γι’ αυτό και εμείς σήμερα αγωνιστικά και
με αίσθημα ευθύνης δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε
κανέναν να μας διασπάσει και να μας διαλύσει.

Η ημερομηνία και ο προγραμματισμός θα γίνει με
πρωτοβουλία των Σωματείων των Εργαζομένων στα οποία
απευθύνουμε την πρότασή μας αυτή περιμένοντας την
όποια απάντησή τους.
Αθήνα 11 Μαΐου 2011
Με εντολή Δ.Σ.
Οι Πρόεδροι
Οι Γεν. Γραμματείς
Μανώλης Φωτόπουλος
Ευθύμης Ρουσιάς
Κώστας Γαζής
Νίκος Μητροκώτσας
Την επιστολή αυτή είχαμε στείλει στις 11 Μαΐου 2011
στα Σωματεία Εργαζομένων του χώρου μας και τους ζητούσαμε να κάνουμε μία κοινή σύσκεψη για να πάρουμε μέτρα για την επικρατούσα κατάσταση στους ΗΣΑΠ που
αφορούσε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Ήταν μια
επιστολή που απευθυνόταν μόνο στους συναδέλφους εργαζόμενους και η όποια αποδοχή ή απόρριψη, θα αποφασιζόταν στην κοινή σύσκεψη που είχαμε ζητήσει να
πραγματοποιήσουμε. Όμως συνέβη το εξής απαράδεκτο
φαινόμενο. Ενώ ακόμη η επιστολή δεν είχε φτάσει στα
χέρια του εργαζόμενων, κληθήκαμε από τον εισαγγελέα
να δώσουμε κατάθεση γιατί κριθήκαμε ένοχοι, λες και θα
ανατρέπαμε το πολίτευμα της χώρας μας. Καταθέσαμε
απολογητικό υπόμνημα, αλλά επειδή το έγκλημά μας ήταν
μεγάλο δεν έγινε αποδεκτό και οδηγηθήκαμε στα δικαστήρια. Έτσι στις 17 Μαΐου 2013 καθίσαμε στο εδώλιο του

Βουλευτές
ή βολευτές
αδικία πνίγει σήμερα τους αδικημένους, ιδίως όσους βλέπουν την ανισότητα και πλήττονται άμεσα από αυτήν. Την ανισότητα την εντοπίζουν όλοι, την
καυτηριάζουν, αλλά κανείς δεν την καταργεί. Και δεν πρόκειται να καταργηθεί ποτέ
καθώς εκείνοι που οφείλουν να την καταργήσουν είναι οι ίδιοι οι αδικούντες. Σήμερα,
μετά από μια μακροχρόνια οικονομική κρίση, το κακό αυξάνεται συνεχώς και παντού.
Παντού θρήνοι και κλάματα. Οι αδικούμενοι
σπαράζουν. Και εκείνοι που τάχτηκαν να τακτοποιούν τις αδικίες, αυτοί κάνουν χειρότερο κακό και αυξάνουν τη διαφθορά. Τα λόγια αυτά στις μέρες μας και στον τόπο μας
αφορούν κυρίως τους βουλευτές. Αυτοί και
αμέσως και εμμέσως αδικούν και οπωσδήποτε με τις ενέργειές των την αδικία και τον
πόνο επιτείνουν. Γιατί; Ας ρωτήσουμε συγκεκριμένα:
Γιατί να είναι τόσοι πολλοί σήμερα οι
βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς σε χώρες με παραπλήσιο με μας πληθυσμό, οι βουλευτές δεν ξεπερνούν τους
150. Εμείς γιατί να τρέφουμε τόσους πολλούς βουλευτές που στην πλειοψηφία τους
βολεύονται και δεν βουλεύονται;
Γιατί να αμείβονται με υπέρογκο για τις
σημερινές συνθήκες μισθό; Και αν ακόμα
όπως ισχυρίζονται, δικαιούνται λόγω αυτοματισμού μισθολογίου με τους προέδρους
των Ανώτατων Δικαστηρίων και πάλι η αγάπη στο λαό που τους εξέλεξε πρέπει να τους
οδηγήσει σε θυσία δικαιωμάτων.
Γιατί να ομονοούν όλοι οι βουλευτές
όλων των κομματικών παρατάξεων μόνο σ’
ένα θέμα στη λεγόμενη βουλευτική αποζημίωση; Φαντάζεστε πως θα αισθάνονταν οι
αδικημένοι, οι φτωχοί, οι άνεργοι, αν άκουγαν ομόφωνη απόφαση της Βουλής, ότι οι
βουλευτές τους προσφέρουν μέρος του μισθού τους για τους ανέργους και τους μικροσυνταξιούχους;
Γιατί κάθε τόσο επανέρχεται το θέμα
πρώην καθώς και νέων βουλευτών που ζητούν τα καθυστερούμενα;
Γιατί θα πρέπει το εκάστοτε κυβερνών
κόμμα να διορίζει σε όλα τα υπουργεία και
τους δημόσιους οργανισμούς τους δικούς
του ανθρώπους; Πόσοι στ’ αλήθεια, ημέτεροι, διορίσθηκαν τον τελευταίο καιρό, σε μια
εποχή τρομερής εφιαλτικής οικονομικής
κρίσεως;
Δυστυχώς όπως βαδίζουμε γινόμαστε
ένα κράτος αδικούντων και αδικούμενων.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Η

του Προέδρου Ευθυμίου Ρουσιά
κατηγορούμενου στο Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Πειραιά. Η απόφαση ήταν αθωωτική και για τους τέσσερις κατηγορούμενους, όμως παραμένει η πίκρα και η
απορία γιατί άνευ λόγου οδηγηθήκαμε στο εδώλιο του
κατηγορούμενου με μία απλή σκέψη, σε αντίθεση με την
σημερινή κατάσταση που επικρατεί για πάνω από σαράντα ημέρες όταν γινόμαστε μάρτυρες όλοι οι Έλληνες
με ενέργειες πολιτών που όχι μόνο ταλαιπωρούν χωρίς
λόγο όλους τους Έλληνες, αλλά και μας εκθέτουν διεθνώς και προκαλούν τεράστια οικονομικά προβλήματα
κλείνοντας τα σύνορα της πατρίδας μας. Ασφαλώς οι διάφοροι κλάδοι εργαζομένων όταν αδικούνται από την πολιτεία έχουν το κάθε δικαίωμα να αντιδράσουν και να
προασπίσουν τα δικαιώματά τους όχι όμως μόνο εις βάρος των άλλων κοινωνικών τάξεων καθώς συμβαίνει σήμερα με αυτούς τους κλάδους εργαζομένων, αυτό επιδιώκουν και αυτό έχουν πετύχει. Στην ουσία όμως δεν
απεργούν καθώς δεν παρατηρήθηκε καμία έλλειψη με
την λεγόμενη απεργία των σαράντα ημερών στην αγορά
γιατί υπάρχει μεγάλη επάρκεια λαχανικών, φρούτων,
κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, έτσι φαίνεται
στην πράξη ότι μόνο τα τρακτέρ απεργούν. Με πικραίνει
το γεγονός ότι για μία ασήμαντη επιστολή κάθισα στο
εδώλιο του κατηγορούμενου γιατί έτσι έκρινε η δικαιοσύνη που θέλω να πιστεύω όμως ότι πρέπει να είναι δίκαιος κριτής για όλους και για όλα.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Προς όλα τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Συναδέλφισσα-Συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας είναι βαθιά προβληματισμένο και αγωνιά για την επιβίωσή μας. Όλοι ασφαλώς θα έχετε νιώσει τι
θα πει τρία απανωτά μνημόνια, τα οποία μας έχουν εξουθενώσει οικονομικά και ψυχολογικά. Όλοι ασφαλώς και γνωρίζετε και ζείτε τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε σήμερα τα οποία είναι οικονομικά, υγείας, φτώχιας,
ανεργίας. Τα οποία είναι συσσωρευμένα τα τελευταία έξι χρόνια και ως λαιμητόμος είναι έτοιμα να μας αποκεφαλίσουν.
Επιβάλλεται όμως να αντισταθούμε, να πολεμήσουμε και να πέσουμε
μαχόμενοι. Είναι η ώρα η τελευταία για μας τους συνταξιούχους αν δεν θέλουμε να γίνουμε και πάλι τα ισοδύναμα μέτρα της Κυβέρνησης και της
ΤΡΟΪΚΑΣ.
Το Σωματείο χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων
σας. Ειδικά σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά γιατί καθώς βλέπετε

Χρειάζεται άμεσα
αλλαγή σελίδας
Μετά από έξι χρόνια βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες επιβάλλεται να γυρίσουμε σελίδα. Σήμερα στο
σημείο που έχουμε φτάσει σαν κράτος και σαν κοινωνία η αλλαγή σελίδας είναι επιτακτική ανάγκη να
γίνει και επιβάλλεται να γίνει για να δούμε την πραγματικότητα από την σωστή πλευρά. Πρέπει άμεσα
να κλείσουν τα θέματα που μας απασχολούν όπως
το προσφυγικό και οι διαπραγματεύσεις με τους
εταίρους για το δυσβάστακτο χρέος. Είναι θέματα
που δεν σηκώνουν αναβολές, αν βέβαια θέλουμε
να βγούμε από το σκοτάδι που βιώνουμε τόσα χρόνια και να ατενίσουμε το φως τη ημέρας. Σίγουρα
δεν είναι εύκολη υπόθεση το κλείσιμο των κρίσιμων αυτών προβλημάτων και το πέρασμα στην απέναντι όχθη, όμως δεν υπάρχει άλλη λύση σήμερα.
Για να ανακάμψει η οικονομία της χώρας μας,
χρειάζεται να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις, να
ισχυροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, να γίνει βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Να γίνουν προγραμματισμένες και
βιώσιμες επενδύσεις, να υπάρξει ανταγωνιστικότητα και αύξηση των εξαγωγών, να καταπολεμηθεί η
ανεργία με την εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας
και να γίνει ανάσχεση της φυγής του ανθρώπινου
δυναμικού στο εξωτερικό. Να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή και να καταπολεμηθεί η φτώχεια και η
αβεβαιότητα που κατατρέχει σήμερα την πλειοψηφία
του Ελληνικού λαού. Μπορεί όλα αυτά να μην είναι
εύκολο να πραγματοποιηθούν και να περάσουμε σαν
χώρα στην επόμενη φάση. Είναι όμως πράγματα που
πρέπει να γίνουν. Για να ακριβολογούμε έπρεπε ήδη
να έχουν γίνει.
Η Διοίκηση

Προοδεύουν
τα παιδιά μας

και ακούτε η Κυβέρνηση κάλεσε σε διάλογο για να συζητήσει τα νέα
ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά μέτρα, όλους τους φορείς, εκτός βέβαια από
εμάς τους συνταξιούχους καθώς μας θεωρεί τον αδύναμο κρίκο και θα είμαστε για μια εισέτι φορά τα ισοδύναμα μέτρα για να κλείσει η συμφωνία
με την ΤΡΟΪΚΑ αν δεν αφυπνιστούμε. Όλοι μαζί εμείς οι συνταξιούχοι που
αποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της Εθνικής Οικονομίας, καθώς μόνο εμείς είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας προς την πολιτεία, θα πρέπει να επαναστατήσουμε επιτέλους. Θα πρέπει να ξεσηκωθούμε, να αφήσουμε τους
καναπέδες και να απαιτήσουμε το αυτονόητο από την πολιτεία, το οποίο είναι το δικαίωμα στη ζωή. Πρέπει επιτέλους να δώσουμε να καταλάβει η πολιτεία ότι δεν πάει άλλο, μας έχει ξεζουμίσει, δεν αντέχουμε άλλα μέτρα.
Ο Συνταξιούχος ότι ήταν να προσφέρει για την πολιτεία το έχει προσφέρει
και με το παραπάνω. Τώρα με την δύση του βίου μας απαιτούμε να μας επιτρέψουν να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.

Συναδέλφισσα-Συνάδελφε,

Μόνο με τον αγώνα μας
Μόνο με την ενότητά μας
Μόνο με την αποφασιστικότητά μας
Μόνο με την καθολική συμμετοχή μας
θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε ότι μας απέμεινε από την σύνταξή μας
μετά από δώδεκα περικοπές που υπέστη τα τελευταία έξι χρόνια. Πρέπει
να ξεσηκωθούμε και να προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω αυτά που μας
έκλεψαν με τα μνημόνιά τους, χωρίς βέβαια να μειωθεί έστω και στο ελάχιστο το δημόσιο χρέος, αντιθέτως δε, έχει διπλασιαστεί.
Συναδέλφισσα-Συνάδελφε,
Στο χέρι μας είναι να αποφασίσουμε να ζήσουμε ή να πεθάνουμε. Για
να ζήσουμε όμως χρειάζεται αγώνας και μόνο αγώνας.
Η Διοίκηση

Εκδρομές
που έγιναν…
Απεργία των Αγροτών με
τον αποκλεισμό τον δρόμων, είχε επιπτώσεις και
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του
Σωματείου μας καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν δύο προγραμματισμένες εκδρομές την 1η Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα και
στις 17 Φεβρουαρίου στα Τρίκαλα
Κορινθίας.
Έγιναν η ημερήσια εκδρομή
στις 3 Μαρτίου (Τσικνοπέμπτη)
στην Βυτίνα, στην οποία συμμετείχαν 55 συναδέλφισσες και συνάδελφοι και γιόρτασαν την ημέρα αυτή με κέφι, καλή διάθεση,

Απεργία-Συγκέντρωση
της 4ης Φεβρουαρίου

Η

καλό φαγητό αλλά κυρίως με πολύ χορό. Επίσης πραγματοποιήθηκε η τετραήμερη εκδρομή
στην όμορφη Κεφαλονιά, 12 με 15
Μαρτίου (Απόκριες, Καθαρή Δευτέρα), όπου 54 ταξιδιώτες οι οποίοι κάτω από άριστες καιρικές
συνθήκες, παρά τις προβλέψεις
των Μετεωρολόγων, πέρασαν 4
ευχάριστες μέρες με επισκέψεις
σε Μουσεία-σπήλαια-προσκύνη-

μα στον Άγιο Γεράσιμο-παρακολούθηση καρναβαλιού σε ηλιόλουστη μέρα στο Ληξούρι-βραδινή διασκέδαση-κούλουμα την
Καθαρή Δευτέρα. Η επιστροφή
έγινε με μία ευχή, και του χρόνου
να έχουμε την δυνατότητα να ξαναβρεθούμε για να γιορτάσουμε
και πάλι μαζί αυτές τις μέρες με
το ίδιο κέφι και την ίδια ζωντάνια.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν
Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές
30 Μαρτίου:
19 Απριλίου:
17-18 Μαΐου:
25 Μαΐου:
9 Ιουνίου:

Ημερήσια για Χαλκίδα-Αρτάκη-Στενή Ευβοίας
Ημερήσια για Παναγιά Γοργοεπηκόου-Παραλία Σαράντη-Περιοχή Θηβών Βοιωτίας
Διήμερη για Σύρο
Ημερήσια για μονή Πελαγίας-Λιβανάτες
Α΄πρόταση: (Αναλήψεως) Ημερήσια για Αρκίτσα-Αιδηψό-Άγιος Γεώργιος-Λιχάδα
Β΄ πρόταση: (Αναλήψεως) Ημερήσια για Αίγινα-Αγία Μαρίνα
17-23 Ιουνίου: Α΄πρόταση: 7ήμερη για Κωνσταντινούπολη-Βόσπορο-Πριγκιποννήσια
17-20 Ιουνίου: Β΄πρόταση: 4ήμερη για Πάργα-Λευκάδα-Αχέροντας-Άγιοι Σαράντα
6 Ιουλίου:
Ημερήσια για Μετόχι-Ύδρα
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
κάντε τις επιλογές σας για τις εκδρομές που σας ενδιαφέρουν και δηλώστε σύντομα τη συμμετοχή σας χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας. Αυτό θα μας βοηθήσει στον καλύτερο προγραμματισμό εκ μέρους μας.
Η Διοίκηση

Μεγάλη επιτυχία είχε η 24ωρη απεργία
της Γ.Σ.Ε.Ε. και ΑΔΕΔΥ και η
συγκέντρωση που πραγματοποίησαν
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στις 4
Φεβρουαρίου στην Πλατεία
Κλαυθμώνος. Στην συγκέντρωση αυτή
μεγάλη συμμετοχή είχαν και οι
συνταξιούχοι, ασφαλώς και δεν ήταν
αυτή που θα έπρεπε καθώς έχουμε
μάθει να καθόμαστε αναπαυτικά στον
καναπέ και να περιμένουμε το μάνα
από τον ουρανό. Όμως αυτή η
συγκέντρωση ήταν ανομοιόμορφη
καθώς αναγκαστήκαμε να
διαμαρτυρηθούμε με ανθρώπους οι
οποίοι ουδέποτε προσέφεραν κάτι στο
κράτος, οι οποίοι ουδέποτε δήλωσαν τα
πραγματικά εισοδήματά τους σε
αντίθεση με τους μισθωτούς, οι οποίοι
ποτέ δεν φορολογήθηκαν γιατί δεν
παρουσίασαν εισοδήματα, σε αντίθεση
με τους μισθωτούς που φορολογούνται
μέχρι την τελευταία δεκάρα του
εισοδήματός των. Είναι καιρός πλέον
μισθωτοί και συνταξιούχοι να πάρουν
τις τύχες τους στα χέρια τους και να
απαιτήσουν αναγνώριση της προσφοράς
των και αξιοπρέπεια από την πολιτεία.
Η Διοίκηση

μείς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ, όχι μόνο δεν θα σταματήσουμε να προβάλουμε από τις στήλες της εφημερίδας μας
ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» τις δραστηριότητες των παιδιών των συναδέλφων μας, αλλά και θα παροτρύνουμε συνεχώς όλους τους συναδέλφους, φίλους και συνεργάτες του Σωματείου μας να γίνουν αρωγοί και υποστηρικτές της προσπάθειας που καταβάλουν τα παιδιά μας να αναδειχθούν στην κοινωνία με το αντικείμενο που το κάθε παιδί αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί. Έτσι και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τρία παιδιά συναδέλφων μας
που το κάθε ένα από αυτά κάνει δειλά-δειλά τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και επιβάλλεται όλοι εμείς να σταθούμε στο πλευρό τους.

Ε

Βασιλική Μεράντζα
Είναι θυγατέρα του
συναδέλφου μας Βασίλη Μεράντζα. Είναι
Λογοθεραπεύτρια
πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι.
Πατρών, μέλος του
Συλλόγου Επιστημόνων Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων Ελλάδος.
Θα την βρείτε στον Πειραιά, οδός Γεωργίου Θεοτόκη 5, τηλ.
215.5055.525-6973568424
Αγαπητή Βασιλική, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σου
εύχεται να έχεις κάθε επιτυχία στο δρόμο που αποφάσισες να ακολουθήσεις.

Καλεντάκης Δημήτρης
Ο Δημήτρης είναι υιός
του συναδέλφου μας Μιχάλη Καλεντάκη, ο οποίος
μετά το Μάστερ στα Οικονομικά που πήρε από το
Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, εργάζεται στο Υπουργείο Υγείας και είναι αναλυτής στο οικονομικό τμήμα.
Καλή σταδιοδρομία Δημήτρη και να σε καμαρώνουν οι δικοί σου άνθρωποι.

Μαρία Σταθακοπούλου
Η Μαρία είναι θυγατέρα του συναδέλφου μας Τηλέμαχου Σταθακόπουλου και ασχολείται επαγγελματικά με Λογιστικές και Φορολογικές Υποθέσεις. Και όχι μόνο δεν
ζητά να την προβάλουμε, αλλά σαν
άτομο βαθιά συνειδητοποιημένο
που είναι, μας προσφέρει αυτή τη
βοήθειά της καθώς αποφάσισε να εξυπηρετήσει όλους τους συνταξιούχους προσφέροντας προσιτές τιμές για τις φορολογικές δηλώσεις. Ευχαριστούμε εκ βάθος
καρδίας την Μαρία και της ευχόμαστε να έχει πάντα επαγγελματικές επιτυχίες και
να μην χάσει ποτέ την ανθρωπιά της. Συνιστούμε δε ανεπιφύλακτα σε όλους τους
συναδέλφους να δείξουν προτίμηση στη Μαρία Σταθακοπούλου που θα την βρουν
στη Διεύθυνση Κων/νου Παλαιολόγου 33 στο Κερατσίνι και στα τηλέφωνα
210.4008.007-6993313808
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Αποζημιώσεις Προσωπικού
ην Τετάρτη 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Σωματείου μας η προγραμματισμένη συνάντηση με τους συναδέλφους μας που αποχώρησαν από την υπηρεσία και συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Αυγούστου του ίδιου
έτους μετά δικαστική με θέμα την αντιμετώπιση
την αγωγών που έχει εγείρει η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εναντίον των 86 συνταξιούχων, μελών του Σωματείου
μας, με τις οποίες ζητά την επιστροφή της αποζημίωσης του επιπλέον των 15.000 ευρώ. Στην
συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν 60 ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι. Έγινε πλήρης ενημέρωση για
τις ενέργειες του Σωματείου προς επίλυση του
προβλήματος. Μετά την ενημέρωση εξελέγη πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους συναδέλφους Κεραμίδα Αθανάσιο, Πάσχο Γεώργιο,
Χατζηδούρο Αλέξανδρο, Τζάμαλη Δημήτριο, Ξακουστή Δημήτριο, η οποία ανέλαβε να μελετήσει
τις προτάσεις πέντε δικηγορικών γραφείων που
φρόντισε το Σωματείο να πάρει και μετά την επιλογή των όποιων δικηγορικών γραφείων κρίνει η
επιτροπή ότι μπορούν να μας εκπροσωπήσουν
θετικά στα δικαστήρια που αρχίζουν από 21 Σε-

Τ

πτεμβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου, θα έρθουν μαζί
με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σε
άμεση επαφή μαζί τους.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας γνωρίζει με το θέμα αυτό από
την γέννησή του και φροντίζει με κάθε τρόπο να
το επιλύσει. Όπως σας είχαμε ενημερώσει και σε
προηγούμενη συνάντηση που είχαμε μαζί σας, η

Πάντα υπάρχει
και το «σε ανώτερα»

προσπάθεια η δική μας είναι να λύσουμε το θέμα
αυτό νομοθετικά και προτού φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων και εκεί συνεχίζουμε να ρίχνουμε το βάρος των προσπαθειών μας. Για ότι
ενέργειες γίνουν από εδώ και πέρα, θα σας
έχουμε ενήμερους.
Η Διοίκηση

Λειτουργεί
δανειστική βιβλιοθήκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας,
εύχεται και σε ανώτερα στον αγαπητό συνάδελφο
και πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας Βαγγέλη Χειμώνα ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2016 κατέχει τη θέση του Αντιδημάρχου
στον Δήμο Μεταμόρφωσης με αρμοδιότητες το περιβάλλον, την καθαριότητα και την ανακύκλωση.
Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να τον καμαρώσουμε και στην θέση του Δημάρχου. Βαγγέλη στόχευε ψηλά και θα πετύχεις τον σκοπό σου. Οι ευχές
όλων των συναδέλφων θα σε συντροφεύουν.
Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η δανειστική βιβλιοθήκη του Σωματείου μας άρχισε να λειτουργεί. Όποιος συνάδελφος
ή συναδέλφισσα θέλει, μπορεί να δανειστεί ένα βιβλίο και αφού το διαβάσει, θα το φέρει πάλι καθώς
θα υπάρχει βιβλίο παραλαβής-παράδοσης με την
παράκληση να μην το καταστρέψει. Το βιβλίο που θα
δανειστεί οφείλει να το παραδώσει πάλι σε καλή κατάσταση όπως το πήρε.
Η Διοίκηση

Στο ίδιο έργο θεατές
άθε χρόνο και πάντα την ίδια χρονική
περίοδο στους εθνικούς δρόμους κάνουν
παρέλαση τα τρακτέρ και τα διάφορα γεωργικά μηχανήματα. Πάντα αυτή την περίοδο οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κάνουν την επανάστασή τους και διεκδικούν τα δικαιώματά τους
και σχεδόν πάντα με πολιτική κάλυψη, χωρίς
όμως να παρατηρείται καμία έλλειψη στην αγορά
από τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.
Τώρα πως γίνεται να έχουμε 2 μήνες απεργία και
η αγορά να είναι γεμάτη από γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα είναι ένα άλλο θέμα. Στην

Κ

αντίπερα όμως όχθη, βρίσκονται δυόμιση εκατομμύρια συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν δει την
πενιχρή τους σύνταξη να μειώνεται συνεχώς τα
τελευταία έξι χρόνια και επιπλέον είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν παιδιά και εγγόνια με την
ανεργία που υπάρχει, για τους οποίους όμως όχι
μόνο δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την
πολιτεία, αλλά απεναντίας έχουν γίνει τα ισοδύναμα μέτρα. Η πολιτεία συζητά για την οικονομική κατάσταση μόνο με τους γεωργούς και τους
ελεύθερους επαγγελματίες. Αφήνει όμως έξω
μισθωτούς και συνταξιούχους γιατί είναι η εύ-

Ανακοίνωση
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Εδώ και πολλούς μήνες όλοι είμαστε μάρτυρες ενός δράματος που ζουν
χιλιάδες συνάνθρωποί μας που παρά την θέλησή τους αναγκάζονται να
φύγουν από τις πατρίδες τους για το άγνωστο καθώς στις πατρίδες τους
μαίνονται οι εμφύλιος συρράξεις τις οποίες δημιούργησαν οι λεγόμενες
μεγάλες δυνάμεις για να πλουτίσουν πουλώντας πολεμοφόδια και όπλα
σε όλες τις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Σήμερα η χώρα μας καλείται να
διαχειριστεί μια μεγάλη κρίση με τις προσφυγικές ροές όμως δεν ήταν
έτοιμη και το βάρος όλο πέφτει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Όλοι
εμείς χωρίς να θέλουμε να καλύψουμε τις ευθύνες και τις παραλείψεις
της Κυβέρνησης και του κράτους, πρέπει να αναλάβουμε ρόλους που δεν
μας αναλογούν. Πρέπει όμως να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων
καθώς όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν τι θα πει προσφυγιά, τι θα πει ξεσηκωμός από τις πατρικές εστίες, τι θα πει φτώχεια, τι θα πει δυστυχία. Το Σωματείο μας σε συνεργασία με το Σωματείο της Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ καθώς και με το Συνεταιρισμό, αποφάσισαν να δώσουν ένα χέρι
βοηθείας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Όμως δεν φτάνουν μόνο
αυτά, πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι μας προσφέροντας κάτι παραπάνω από τα πενιχρά έσοδά μας καθώς η προσφυγική κρίση ήρθε για να

κολη λεία. Τα «περήφανα γηρατειά» πρέπει επιτέλους να πάψουν να επαιτούν και να μεμψιμοιρούν και να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των
εξελίξεων. Να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τον ιδρώτα τους, να διεκδικήσουν αυτά που τους έκλεψαν με αλλεπάλληλα μνημόνια τα τελευταία έξι χρόνια, να
διεκδικήσουν το δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια τα χρόνια που τους απομένουν.
Η απόφαση πρέπει να ληφθεί σήμερα καθώς
αύριο θα είναι πολύ αργά.
Η Διοίκηση

μείνει για χρόνια στη χώρα μας.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι όλοι εμείς οι συνταξιούχοι βιώνουμε στο πετσί μας την οικονομική κρίση που μας επέβαλαν, η
οποία όμως δεν συγκρίνεται με την κρίση που βιώνουν οι χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται στην χώρα μας και σας καλούμε να βοηθήσετε
όλοι σύμφωνα με τις δυνάμεις που έχει ο καθένας.
Το Σωματείο μας θα συγκεντρώσει στα γραφεία του στον Πειραιά υλικά που χρειάζονται άμεσα οι πρόσφυγες όπως είναι
κονσέρβες (εκτός χοιρινού), τόνο, ψάρια, φασόλια, λαχανικά
γάλα μακράς διαρκείας (όχι ΕΒΑΠΟΡΕ) με συντήρηση εκτός ψυγείου
χυμοί σε ατομικές συσκευασίες
πιατάκια μιας χρήσης, μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης
χαρτί υγείας-κουζίνας, χαρτοπετσέτες, μωρομάντιλα
απορρυπαντικά γενικής χρήσης, χλωρίνες, σαπούνια
σακούλες σκουπιδιών
Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας αυτό και να φέρουν ότι μπορεί έκαστος.
Η συγκέντρωση των προϊόντων θα γίνεται στα γραφεία μας στον Πειραιά μέχρι τις 25 Απριλίου.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Η Διοίκηση

ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
«Άγγελος, παιδί μου, άγγελος εξ ουρανού…!», έλεγε και ξανάλεγε η μάνα μου
στο κρεβάτι του πόνου στην εντατική της
κλινικής «Παμμακάριστος», χρησιμοποιώντας μια βιβλική έκφραση, από εκείνες
που της αρέσουν. «Ώρες να κάθεται μαζί
μου, να ρωτάει πως είμαι, πως νιώθω, να
μου δίνει κουράγιο. Μιλάμε και νιώθω πως
μιλάω με τα παιδιά μας. Τέτοιο γιατρό δεν
έχω ξανασυναντήσει. Άνθρωπος… άνθρωπος και όχι εραστής χρημάτων!», συμπλήρωνε.
Την άκουγα, όχι μετά μέγιστης προσοχής, καθώς το βλέμμα μου πετούσε
πότε στις σταλαγματιές του ορού, πότε στα
καλώδια που είχε πάνω της και στα μηχανήματα που ήταν συνδεδεμένη, πότε στο
πρόσωπό της που ηρεμούσε μόνο όταν
ανακαλούσε στη μνήμη της το γιατρό. Προς
στιγμήν μάλιστα σκέφτηκα μήπως ήταν
πλάσμα της φαντασίας της, σύμπτωμα του
πυρετού και της κόπωσης που την είχε
καταβάλει ή από μοναξιά της εντατικής
που την είχαν οι γιατροί όταν την μεταφέραμε εκτάκτως στο νοσοκομείο το προηγούμενο βράδυ. Ίσως αδύναμη καρδιά…
Με αγωνία για τα αποτελέσματα των
εξετάσεων και την πορεία της υγείας της
μητέρας μου, αναζήτησα τους γιατρούς
που την περιέθαλψαν. Ανάμεσά τους ήταν
πραγματικά ένας νεαρός γιατρός όπως μου
τον περιέγραφε η μητέρα μου που ανέλαβε
να με ενημερώσει: ήρεμος, ψύχραιμος και
με κατανόηση μου εξηγούσε τι είχε συμβεί και τι έπρεπε να γίνει στο εξής. Απαντούσε στις ερωτήσεις μου απλά και με
επαγγελματική σοβαρότητα. Φαινόταν
άτομο καταρτισμένο, με υπευθυνότητα και
διάθεση να βοηθήσει. Μου έκαναν εντύπωση και οι γνώσεις, αλλά και το ήθος
του, παρά το νεαρό της ηλικίας. Στην πορεία της συζήτησης και όταν πλέον είχα
κατατοπιστεί και ηρεμήσει, πρόσεξα το
πρόσωπό του. Κάτι μου θύμιζε, αόριστα
σαν να έμοιαζε με κάποιο παιδί που είχα
γνωρίσει στο παρελθόν. Και ναι… πήρα το
θάρρος, ρώτησα και έμαθα ότι και ο κ. Φίλος, ο ειδικευόμενος τώρα γιατρός, ήταν
ένα από τα μικρά που φροντίζαμε πριν από
…. χρόνια στον παιδικό σταθμό του ΗΣΑΠ.
Θυμήθηκε και εκείνος με συγκίνηση στιγμές από εκείνο το πέρασμα του από τον
σταθμό, χάρηκε πολύ όπως και εγώ άλλωστε. Χάρηκα για την εξέλιξή του, για την
σταδιοδρομία που του ανοίγεται λαμπρή
και προ πάντων για το ήθος που επέδειξε
φροντίζοντας την μητέρα μου, αλλά και
όλους τους ασθενείς έτσι από καρδιάς,
ανιδιοτελώς και με το κύρος του επιστήμονα. Μέσα στις τραγικά δύσκολες συνθήκες εργασίας στο νοσοκομείο ο κ. Φίλος, το μικρό παιδάκι που θυμάμαι
ανταποκρινόταν με ευχάριστη διάθεση και
πάντα με χαμόγελο. Να ‘σαι καλά γιατρέ!
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια, όχι μόνο τον γιατρό τον κ.
Φίλο, αλλά και τους γονείς του. Ακόμα κι
αν δεν τους γνώριζα (που τους γνωρίζω
και πρόκειται για θαυμαστούς ανθρώπους), θα καταλάβαινα πως μόνο άξιοι γονείς που στάθηκαν ακοίμητοι συμπαραστάτες στον αγώνα του παιδιού τους, πηγή
φωτεινών παραδειγμάτων, θα μπορούσαν
να δώσουν στην κοινωνία έναν άρτιο επιστήμονα που συνάμα φέρει επάξια τον
τίτλο του ανθρώπου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Με εκτίμηση,
ΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
Η Πολιτιστική Ένωση Περάματος καταβάλει μεγάλη και
αξιέπαινη προσπάθεια για να βρίσκεται κοντά στη μαθητιώσα
νεολαία της περιοχής πραγματοποιώντας εκδηλώσεις με
κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο. Μία από αυτές ήταν
η εκδήλωση που έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2016, ημέρα των
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ. Το βράδυ στην αίθουσα του συλλόγου
όπου εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και καλεσμένοι στην
κατάμεστη αίθουσα της Πολιτιστικής Ένωσης, παρακολού-

θησαν την λαμπρή και επίκαιρη εκδήλωση καθώς και την
βράβευση των αριστούχων μαθητριών-μαθητών. Το Σωματείο μας εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Μητροκώτσας, ο οποίος επέδωσε και βραβείο. Συγχαίρουμε
τους οργανωτές της εκδήλωσης και ευχόμαστε να έχουν τη
δύναμη για να πραγματοποιούν τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί τις
έχει ανάγκη ο κόσμος και ειδικά σήμερα.
Η Διοίκηση

Ποιοι εργαζόμενοι αποχώρησαν το 2015
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στο Σωματείο το 2015, 39 συναδέλφισσες και συνάδελφοι αποχώρησαν από την υπηρεσία και συνταξιοδοτήθηκαν.
ΧΑΒΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σταθμάρχης Α΄
ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Τεχνίτης Β΄ Ηλεκτρολόγος
ΚΑΡΑΚΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄ Αποκλεισμού
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Εργοδηγός Β΄Ηλεκτροδηγών
ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ηλεκτρονικός
ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄
ΤΖΙΒΕΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Τεχνολόγος Μηχανικός
ΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ηλεκτροδηγός Γραμμής
ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Επιθεωρητής Ηλεκτροδηγών
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τεχνίτης
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Ηλεκτροδηγός
ΜΠΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Τμηματάρχης Α΄
ΤΣΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Τεχνίτης Α΄ Ακυρωτικών Μηχανημάτων
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Μηχανοτεχνίτης Α΄
ΜΑΡΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ: Σταθμάρχης Α΄
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ: Ηλεκτρονικός
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄
ΨΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄ Επισκευής

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αρχιτεχνίτης Αποθήκης
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ: Συλλέκτης
ΜΠΙΛΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: Μηχανικός Τ.Ε.
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Συλλέκτης
ΦΕΛΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ: Προϊστάμενη Διεκπεραιωτών
ΣΑΠΕΡΑ ΕΜΑΝΝΟΥΕΛΛΑ: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΟΣΤΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σταθμάρχης Α΄
ΡΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: Σταθμάρχης Α΄
ΜΑΝΔΡΕΚΑ-ΧΑΜΠΑΚΗ ΦΙΛΙΩ: Υπεύθυνη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας
ΤΣΙΡΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ελεγκτής Ασφαλείας
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Θυρωρός
ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ: Φύλακας Γραμμής
ΜΑΚΡΟΖΩΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σταθμάρχης Α΄
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τεχνίτης Α΄
ΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Εργάτης Γραμμής
ΚΕΪΒΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ηλεκτροδηγός
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Τμηματάρχης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εύχεται ολόψυχα στα νέα μέλη
του Σωματείου μας κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και να χαρούν την σύνταξή τους με αυτούς που αγαπάνε.

Το δίδαγμα
της 25ης Μαρτίου 1821
Το ερώτημα που τίθεται σήμερα 195
χρονιά μετά από τότε που οι ραγιάδες Έλληνες ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν τον
τουρκικό ζυγό μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, είναι τι μπορεί να μας διδάξει το θάρρος, η αυταπάρνηση, η αγωνιστικότητα και
ο ηρωισμός των ξυπόλυτων αγωνιστών του
1821 ως άτομα και ως χώρα. Πως μπορούν
τα ιδεώδη και οι αξίες που ενέπνευσαν εκείνους τους αγωνιστές, να γίνουν οδηγός για
όλους εμάς σήμερα ώστε ως έθνος να ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπρέπειά μας και
την αγωνιστικότητά μας και ενωμένοι να
δώσουμε τον αγώνα για να απαγκιστρωθούμε από τους οικονομικούς μας κατακτητές. Καλό είναι να τιμούμε τους αγώνες
που έδωσαν οι αγωνιστές του 1821, πρέπει
όμως και να αντλούμε και τα διδάγματα από
αυτούς και να πιστέψουμε ότι μονιασμένοι
ως έθνος και ως λαός μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Η σπίθα της επανάστασης
του 21, να γίνει φλόγα για τους νεοέλληνες,
να επαναστατήσουν για να κερδίσουν την
χαμένη αξιοπρέπειά τους. Και ας μην πικραίνουμε άλλο τους ήρωες προγόνους μας.
Ας μην τους απογοητεύσουμε άλλο. Ας
ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και τότε
θα διαπιστώσουμε ότι το δέντρο της λευτεριάς μεγάλωσε και άνθισε γιατί το πότισαν
με το αίμα τους αυτοί οι ηρωικοί μάρτυρες
του γένους τότε και καλούν εμάς σήμερα να
αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να τους
μιμηθούμε και να μην αρκούμαστε στις παρελάσεις και φιέστες.
Η Διοίκηση

Πού είναι το Κράτος;

Ποιοι έφυγαν από κοντά μας το χρόνο που πέρασε
Το 2015 έφυγαν για πάντα από κοντά μας υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα 63 συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 37 άνδρες και 26 γυναίκες. Από αυτούς διαγράφηκαν από τη δύναμη
των συνταξιούχων του Ταμείου Συντάξεων 34, γιατί δεν υπήρχαν
δικαιούχοι για να μεταβιβαστεί η σύνταξή τους, ενώ σε 29 περιπτώσεις η σύνταξη μεταβιβάστηκε σε δικαιούχους.
ΚΑΛΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Χήρα Παναγιώτη ετών 92
ΚΑΡΓΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ: Χήρα Μιχαήλ ετών 94
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Προϊστάμενος Διεκπεραιωτών ετών 87
ΞΑΝΑΓΟΡΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Χήρα Αθανασίου ετών 91
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Χήρα Χρήστου ετών 86
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ: Του Νικολάου ετών 82
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Εκδότης ετών 91
ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Αρχιτεχνίτης Ξυλουργείου ετών 97
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 89
ΛΩΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Χήρα Κοσμά
ΝΤΑΦΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄ Εργοστασίου ετών 91
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ:
Αρχιτεχνίτης Α΄ Εργοστασίου ετών 88
ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Χήρα Σπυρίδωνος ετών 93
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ετών 91
ΜΠΟΥΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Χήρα Χρήστου ετών 89
ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ: Σταθμάρχης Α΄ ετών 83
ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄ ετών 60
ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 86
ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Συλλέκτης ετών 86
ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Εργοδηγός Γραμμής ετών 90
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Χήρα Ιωάννη ετών 87
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 67
ΤΑΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΜΠΙΛΙΑ): ετών 86
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αρχιτεχνίτης Αποκλεισμού ετών 77
ΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Εκδότης Εισιτηρίων ετών 85
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 91
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Οδηγός Πράσινων
Λεωφορείων ετών 86
ΜΑΚΡΗ - ΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ: Τμηματάρχης Α, ετών 72
ΑΡΤΟΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: Προϊσταμένη Αμαξοστοιχίας ετών 61

ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ : Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 77
ΜΟΤΣΟΒΟΛΕΑ ΚΑΚΙΑ: Χήρα Δημητρίου ετών 83
ΚΡΕΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 89
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Δικηγόρος ετών 74
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 65
ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ: Αρχιτεχνίτης Β΄ ετών 62
ΓΙΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ: Χήρα Χρήστου ετών 92
ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ: Χήρα Παναγιώτη ετών 81
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Οδηγός Γενικής Διεύθυνσης
ετών 77
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 69
ΚΡΕΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ: Χήρα Δημητρίου ετών 78
ΘΡΟΥΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ: Χήρα Ιωάννη ετών 88
ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ: Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 73
ΔΙΨΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ηλεκτροδηγός Σιδηροδρόμου ετών 83
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σταθμάρχης Α΄ ετών 93
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Θυγατέρα Νικολάου ετών 74
ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Χήρα Μιχάλη ετών 87
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ: Σταθμάρχης Α΄ ετών 90
ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Προϊστάμενος Τηλεφωνητών
ετών 82
ΑΞΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 62
ΣΑΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 76
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ: Χήρα Δημητρίου
ΜΠΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Τμηματάρχης Α΄ ετών 59
ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ: Χήρα Παναγιώτη ετών 82
ΤΕΝΤΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Του Δημητρίου ετών 95
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Εργοδηγός Αποκλεισμού ετών 89
ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ηλεκτροδηγός ετών 73
ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Οδηγός Πράσινων
Λεωφορείων ετών 81
ΚΟΚΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 87
ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Χήρα Νικολάου ετών 84
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Χήρα Αθανασίου ετών 87
ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ: Χήρα Τρύφωνα ετών 91
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ ΧΡΥΣΑ: Χήρα Δημητρίου ετών 100
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας, ετών 99

Είναι ένα ερώτημα που πλανάται στη
σκέψη όλων των νομοταγών πολιτών και περιμένουν από την πολιτεία να απαντήσει και να
λάβει τα μέτρα που επιβάλλονται να λάβει. Στο
ερώτημά μου αυτό γεννήθηκε εδώ και μερικά
χρόνια, ειδικά μετά την μεταπολίτευση, όταν
ομάδες πολιτών, δεν είναι γνωστή η ηλικία
τους καθώς κυκλοφορούν και εργάζονται με
καλυμμένο το πρόσωπό τους με κουκούλες,
δρουν ενάντια στους νόμους της χώρας μας.
Έτσι παρατηρείται μετά από κάθε σύναξη εργαζομένων και συνταξιούχων όπως και σε
κάθε άλλη εκδήλωση να αναλαμβάνουν δράση
για να επιβάλλουν τις ιδέες τους με κάθε τρόπο
και μέσο, θα έλεγε με φωτιά και τσεκούρι, καταστρέφοντας στο διάβα τους ότι βρίσκεται
μπροστά τους. Δρουν ανενόχλητοι καθώς τα
όργανα της πολιτείας, εκτελώντας βέβαια τις
εντολές της Πολιτείας, παρακολουθούν απαθείς τα κατορθώματα των κυρίων αυτών. Σιγάσιγά όμως οι λίγοι έγιναν πολλοί και ξεπέρασαν κάθε όριο και φραγμό και φθάσαμε στο
τραγικό γεγονός οι «κύριοι» αυτοί να επικηρύξουν 120 εργαζόμενους στα μαζικά μέσα
μεταφοράς. Η Πολιτεία έχει άμεση και αποκλειστική ευθύνη για όλα αυτά καθώς άφησε
το μικρό φίδι να γίνει Λερναία Ύδρα. Επιβάλλεται να δράσει άμεσα, να ξεσκεπάσει τους
κουκουλοφόρους και να επιβάλει το νόμο. Το
οφείλει στους πολίτες του.
Ο Εκδότης

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας
μας μέχρι σήμερα 1 συνάδελφος αποχώρησε
από την εργασία του και συνταξιοδοτήθηκε από
το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
• Ευσταθίου Δαυίδ: Ελεγκτής Πράσινων
Λεωφορείων
Καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο στη μεγάλη
οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και
του ευχόμαστε με υγεία να χαρεί τη σύνταξή του.
Η Διοίκηση
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
σο και αν προσπαθήσει κανείς να προβάλει
το έργο που έχει επιτελέσει το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο στο Μουσείο, σίγουρα
δεν θα μπορέσει μέσα σε λίγες σελίδες και μέσα
σε λίγες ώρες, να αποδώσει με ακρίβεια όσα
έχουν γίνει τα προηγούμενα 3 χρόνια στο Μουσείο.
Θα χρειαζότανε να γράψεις πάρα πολλές σελίδες και να μιλάς ώρες ατελείωτες για να μεταφέρεις και να αποδώσεις το έργο που έχει γίνει
χρόνο με τον χρόνο.
Κύριες και Κύριοι,
Το έργο που απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου μιλάει από μόνο του, εάν ανατρέξει κανείς
λίγα χρόνια πριν, το πώς ήταν και το πώς λειτουργούσε το Μουσείο όταν μεταφέρθηκε στον Πειραιά
από τα γραφεία του Σωματείου στην Μενάνδρου και
το πώς είναι και πώς λειτουργεί σήμερα.
Το Μουσείο μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα
από τα υπόλοιπα Μουσεία Νεώτερου Πολιτισμού,
γιατί με τους αγώνες μας, την δουλειά μας, την επιμονή μας και την αγάπη μας γι’ αυτό που κάνουμε, αλλά και τις ατελείωτες ώρες που αφιερώνουμε κάθε μέρα, κατορθώσαμε το Μουσείο
μας σήμερα να συγκαταλέγεται και είναι ένα από
τα καλύτερα Μουσεία του Νεώτερου Πολιτισμού.
Αυτά δεν είναι λόγια δικά μας για να παινέψουμε τους εαυτούς μας, είναι λόγια ανθρώπων
ειδικών, αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ό

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
Για όλα τα παραπάνω αποφασιστικό ρόλο
έπαιξαν, το πώς κατορθώσαμε και προβάλλαμε το
Μουσείο μας και έγινε όχι μόνο Πανελλήνια, αλλά
και Παγκόσμια γνωστό.
α) Η προβολή του με αφίσες που τοποθετήθηκαν σε όλους τους σταθμούς του Ηλεκτρικού και
του Μετρό και η προβολή του μέσα από τις οθόνες
των Τραμ.
Σε αυτό σημαντική ήταν η βοήθεια της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολιτικής και Εμπορικής
Πολιτικής των ΣΤΑ.ΣΥ και συνεργατών της κα. Αικατερίνης Δεμερούτη.
β) Η προβολή του, έστω και μικρή από τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και Εφημερίδες.
Από τις επισκέψεις Σχολείων, Συλλόγων,
Ιδρυμάτων, που διαφήμιζαν το Μουσείο μας, όχι
μόνο με τα όσα έγραφαν στο βιβλίο εντυπώσεων,
αλλά και σε αυτά που έλεγαν φεύγοντας από το
Μουσείο.
γ) Η με κάθε λεπτομέρεια ξενάγηση που τους
γίνεται και με την οποία αναφέρονται:
1) Πώς και πότε δημιουργήθηκε το Μουσείο,
πώς πρωτολειτούργησε και από πότε λειτουργεί
στον Πειραιά.
2) Ότι δεν επιχορηγείται από πουθενά και ότι
τα έσοδα του προέρχονται από το 1 Ευρώ που δίνουν κάθε μήνα οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ.
3) Από τα οποία μικροέσοδα από τις πωλήσεις
βιβλίων και αναμνηστικών.
4) Από τις μικροδωρεές που δίνουν οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ.
5) Και από την προσωπική εργασία μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.
Και τέλος η ξενάγηση που γίνεται στους εκ-

θεσιακούς χώρους του Μουσείου, Υπόγειο, Ισόγειο,
Ημιώροφο, 1ο και 2ο όροφο.
Η ξενάγηση στις Οργανωμένες Ομάδες διαρκεί περίπου 2 ώρες.
Στην ξενάγηση αναφερόμαστε στην όλη ιστορική διαδρομή της Εταιρίας από το 1869 που πρωτολειτούργησε ο Ατμήλατος, το 1904 που ηλεκτροκινήθηκε ο σιδηρόδρομος, για την προσφορά των
εργαζομένων, και αναλυτικά για το τι περιλαμβάνουν όλες οι προθήκες του Μουσείου.
Τον χρόνο που πέρασε ξεναγήθηκαν στο
Μουσείο 3298 μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές, φοιτήτριες και επισκέπτες από Συλλόγους, Σωματεία,
Ιδρύματα και ΚΑΠΗ.
Στους μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών
σχολείων δίνουμε στα παιδιά γκοφρέτες, καραμέλες και πορτοκαλάδες.
Και στα Σχολεία, Συλλόγους, Ιδρύματα, Σωματεία και ΚΑΠΗ από ένα βιβλίο των 100 ή 130 χρόνων, εκδόσεις που είχε κάνει η Εταιρία και μας τα
είχε χορηγήσει στο Μουσείο.
Το Μουσείο τον χρόνο που πέρασε έμεινε
ανοικτό περισσότερο από 320 ημέρες, με επισκεψιμότητα που μέρα με την μέρα όλο και αυξάνεται.
Τον ακριβή αριθμό των μεμονωμένων επισκεπτών θα τον γνωρίζουμε όταν καθιερώσουμε
εισιτήριο εισόδου, χωρίς αντίτιμο.
Επιπλέον η ανάρτηση στο διαδίκτυο της ιστοσελίδας μας και στην Αγγλική γλώσσα αύξησε
σημαντικά την επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα το
2015 επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας 44.477
άτομα από 26 διαφορετικές χώρες.
Την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας την
παρακολουθεί ο Γραμματέας Δημόσιων Σχέσεων κ.
Θανάσης Ρίζος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ
α) Τον χρόνο που πέρασε συμμετείχαμε μετά
από πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού στην
εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 15 Μαΐου για την
Παγκόσμια ημέρα Μουσείων στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι με θέμα: «Εκπαιδευ-

τικές δράσεις για τον βιομηχανικό Πολιτισμό».
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε εισήγηση του
μέλους του Δ.Σ. του Μουσείου κ. Αλέξανδρου Χατζηδούρου με θέμα: «Η συμβολή του Μουσείου
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για την ανάδειξη και
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας της αστικής περιοχής της Πρωτεύουσας». Η εισήγηση
έτυχε μεγάλης αποδοχής από το κοινό που παρευρισκόταν στην εκδήλωση.
β) Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των
Μουσείων στις 17 Μαΐου 2015, διοργανώθηκε εντός του Μουσείου και στον προαύλιο χώρο, έκθεση
με ιστορικό φωτογραφικό υλικό από το φωτογραφικό υλικό του Μουσείου.
Ενώ στην τρίτη τροχιά του σταθμού του Πειραιά ζητήσαμε και μεταφέρθηκαν από το αμαξοστάσιο του Φαλήρου τα δύο ξύλινα βαγόνια τα
οποία με δικές μας ενέργειες και προσπάθειες είχαν συντηρηθεί στο εργοστάσιο και μέσα στις προθήκες των βαγονιών, έχουμε τοποθετήσει φωτογραφίες από όλη την ιστορική διαδρομή της
Εταιρίας.
Τα ξύλινα βαγόνια και η έκθεση φωτογραφίας επισπεύτηκαν πάρα πολλοί επισκέπτες κυρίως μικρά παιδιά.
γ) Στις 11 Δεκεμβρίου 2015 συμμετείχαμε
στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το
Υπουργείο Πολιτισμού με το Ελληνικό Τμήμα του
ICOM, με την ευκαιρία της 17ης ετήσιας συνάντησης Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού με θέμα:
«Μνήμες ανθρώπων και ιστορίες αντικειμένων:
Προφορικές μαρτυρίες Μουσεία».
Στην Ημερίδα συμμετείχαν 98 Μουσεία από
όλη την Ελλάδα εκ των οποίων 28 μαζί με το δικό
μας παρουσίασαν εισηγήσεις.
Την εισήγηση του Μουσείου μας επιμελήθηκε
και παρουσίασε το μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου κ.
Αλέξανδρος Χατζηδούρος.
Και αυτή η εισήγηση και παρουσίαση όπως και
η προηγούμενη έτυχαν μεγάλης και θερμής υποδοχής από τους συνέδρους που ήταν ένα δύσκολο
ακροατήριο δεδομένου ότι αποτελείτο από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις σε θέματα Μουσείων.
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ΠΡΟΣ τον ΠΡΟΕΔΡΟ του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
Αγαπητέ Πρόεδρε, με λύπη μου ειλικρινά δεν θα μπορέσω να παραστώ στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΜΟΥΣΕΙΟΥ λόγω δυσκολιών στη μετακίνησή μου από ΑγρίνιοΑθήνα(από τα μπλόκα των αγροτών).
Θεώρησα χρήσιμο όμως να στείλω αυτή την επιστολή για λόγους ουσίας και όχι για τυπικούς, διότι (όπως καλά γνωρίζεις ήμουν αρωγός στη μεγάλη προσπάθειά σου για τη δημιουργία του μουσείου.
Εύχομαι όλοι να συμβάλλουμε και να σε βοηθήσουμε ούτως ώστε αυτό το ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ που εσύ δημιούργησες να επεκταθεί και να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Γιατί το
μουσείο είναι αυτό που καταγράφει την ιστορία της εταιρείας και των εργαζομένων ΣΑΠΕΗΣ-ΗΣΑΠ και θα μείνει εις τους αιώνας των αιώνων, μαζί με τους ανθρώπους που εργάστηκαν και το δημιούργησαν για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι.
Μανώλη να είσαι γερός και δυνατός για αν συνεχίσεις αυτό το μεγάλο έργο.
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Τον κ. Χατζηδούρο βοήθησαν στην συγκέντρωση στοιχείων και του υλικού που παρουσίασε
και στις δύο εκδηλώσεις ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Μουσείου κ. Μανώλης Φωτόπουλος και το μέλος
του Δ.Σ. κ. Γιάννης Ζαχαρής.
δ) Διαθέσαμε την αίθουσα εκδηλώσεων
«ΟΜΟΝΟΙΑ» του δεύτερου ορόφου του Μουσείου
για εκθέσεις ζωγραφικής νέων καλλιτεχνών, για
παρουσιάσεις βιβλίων και για την εκδήλωση γενεθλίων σε μικρά παιδιά.
ε) Από τις 27 έως τις 31 Μαΐου συνδιοργανώσαμε με το ίδρυμα ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ εικαστική έκθεση με θέμα «Το τρένο της Ζωής». Τα
έργα των παιδιών εκτέθηκαν για ένα μήνα στο
Μουσείο μας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Αυτό που ξεκινήσαμε πριν από 21 χρόνια συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα συνεχίζεται, δηλαδή
να συγκεντρώνουμε από όποιο χώρο βρίσκουμε
αντικείμενα τα οποία έχουν σχέση με την ιστορική
διαδρομή της Εταιρίας μας.
Παράλληλα συγκεντρώνουμε και άλλα, αυτά
που μας φέρνουν συνάδελφοι συνταξιούχοι, αλλά
και εργαζόμενοι όπως: υπηρεσιακές στολές, υπηρεσιακές ταυτότητες, εργαλεία, φωτογραφίες,
σχέδια, βιβλία κ.α.
Όλα τα παραπάνω αφού τα συγκεντρώσουμε
τα αξιολογούμε, συντηρούνται και τοποθετούνται
στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους του
Μουσείου:
Το Μουσείο μας διαθέτει:
2 χώρους εργαστηρίων
8 αποθηκευτικούς χώρους (μικρούς-μεγάλους)
9 βιβλιοθήκες (μικρές-μεγάλες)
Εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται συντηρήσεις εκθεμάτων.
Σήμερα τα προς συντήρηση εκθέματα είναι
πάρα πολλά και θα χρειαστούν χρήματα για να
συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η συντήρησή τους.
Τον χρόνο που πέρασε σημαντική ήταν και η
βοήθεια από δύο φοιτήτριες του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος ΜΙΘΕ, οι
οποίες ασχολήθηκαν με την αρχειοθέτηση των
διάφορων πρωτόκολλων Παράδοσης-Παραλαβής
από το έτος 1999 έως και το έτος 2015.
Ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου κ.
Μανώλης Φωτόπουλος και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου κ.κ. Αλέξανδρος Χατζηδούρος και
Γιάννης Ζαχαρής ασχολήθηκαν με την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση φωτογραφιών, πολλές από τις
οποίες είναι μεγάλης ιστορικής αξίας. Μέχρι το τέλος του 2015 αρχειοθετήθηκαν περισσότερες από
10.000 φωτογραφίες.
Η εργασία αυτή θα συνεχιστεί και το 2016 γιατί
οι φωτογραφίες και τα CD που πρέπει να αξιολογηθούν και να αρχειοθετηθούν είναι πάρα πολλά.
Αρχειοθέτηση έγινε και σε όλο το Αρχείο των
Εισερχομένων-Εξερχομένων εγγράφων της λειτουργίας του Μουσείου.
Τέλος σημαντική ήταν και η βοήθεια της κα.
Φωτεινής Κουλοβασιλοπούλου και του κ. Γιάννη

ΜΠ ΟΝ ΑΡ ΟΣ Η ΛΙ ΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 25/2/2016
Αγαπητοί Συνάδελφοι, εταίροι και
φίλοι του Μουσείου.
Χαιρετίζω την σημερινή Γενική μας
συνέλευση. Με την ευκαιρία της παρουσίας μας εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε
ορισμένα θέματα που αφορούν το Μουσείο μας.
Σαν μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου
μας γνωρίζω από τον οικονομικό-ισολογισμό-απολογισμό, ότι τα οικονομικά
και του Μουσείου και του Σωματείου δεν
πάνε καθόλου καλά και όσο περνάει ο
καιρός θα είναι πιο δύσκολη η ενίσχυση
του Μουσείου από το Σωματείο.
Γι’ αυτό προτείνω να παρθεί απόφαση και να ανακοινωθεί στην εφημερίδα «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» ότι όποιος συνταξιούχος το επιθυμεί να γίνει εταίρος στο
Μουσείο και με τη συνδρομή των 12 ευρώ το χρόνο επιπλέον να ενισχύσει τα
οικονομικά του Μουσείου. Επίσης με
αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα
σε περισσότερους συναδέλφους να
ασχοληθούν με το Μουσείο και να έχουν
το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, γιατί υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι που θα είχαν πολλά να
προσφέρουν και όχι τα ίδια άτομα να είναι και στο Δ.Σ. του Σωματείου και του
Μουσείου.
Κάτι τέτοιο νομίζω ότι θα ήταν προς
όφελος του Μουσείου και της καλής λειτουργίας του.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε
και ελπίζω Πρόεδρε να το θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και
σχετική απόφαση.
Χειμώνα τις ημέρες και ώρες που υπήρχε επίσκεψη Σχολείων κ.λπ.
Αυτές ήταν περιληπτικά οι δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου για τον χρόνο
που πέρασε οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση και έγκριση.
Πειραιάς 25 Φεβρουαρίου 2016
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
Μανώλης Φωτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Ρουσιάς
Γραμ.
Οικονομικού: Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Γραμ. Δημόσιων
Σχέσεων:
Θανάσης Ρίζος
Αναπλ. Γραμ.
Οικονομικού: Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Μέλη:
Γιάννης Ζαχαρής
Δημήτρης Γεωργίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ 2016-2019
1ον: Ένας από τους πρώτους στόχους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα
πρέπει να είναι η επέκταση του Μουσείου, για να εκτεθούν και άλλα εκθέματα
που έχουμε συγκεντρώσει και βρίσκονται στις αποθήκες και βιβλιοθήκες του
Μουσείου.
2ον: Να βρεθούν χορηγοί που θα βοηθήσουν:
α) Για την ψηφιοποίηση του Αρχείου
β) Για την κατασκευή εκπαιδευτικής μακέτας
γ) Για την συντήρηση και αρχειοθέτηση έντυπου υλικού
δ) Για την συντήρηση και καταγραφή των διαθέσιμων εκθεμάτων.
3ον: Να συμπληρωθεί με διάφορα αναμνηστικά το πωλητήριο, η συμπλήρωση
και ανανέωση των διάφορων αναμνηστικών μπορούν να βοηθήσουν τα οικονομικά του Μουσείου.
4ον: Να γίνει γενική συντήρηση σε όλες τις προθήκες του Μουσείου.
5ον: Να τυπωθούν εισιτήρια εισόδου στο Μουσείο χωρίς αντίτιμο, για να
έχουμε ακριβή αριθμό των μεμονωμένων επισκεπτών που επισκέπτονται το Μουσείο.
6ον: Να εκδώσουμε αρχικά τριμηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό όπου θα αναφέρεται η δράση του Μουσείου όπως: επισκέψεις, εκδηλώσεις, συμμετοχή σε
ημερίδες κ.α.
7ον: α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να φροντίσει άμεσα για την
Παράδοση-Παραλαβή του Ιστορικού Συνδικαλιστικού Αρχείου της Ένωσης Προσωπικού ΣΑΠ-ΕΗΣ, από την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ και την τοποθέτησή του
στην αίθουσα του Μουσείου «Γιάννης Παπαδημητρίου», γιατί εκεί είναι η θέση
του.
Και σε συνεργασία με το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ, να γραφεί ένα βιβλίο για το Συνδικαλιστικό Κίνημα των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων από το 1920 έως τις 20 Απριλίου 1967. Και άλλο ένα από
τις 21 Απριλίου 1967 έως και σήμερα.

β) Να παραλάβει να συντηρήσει και να αρχειοθετήσει το Αρχείο των ΕΗΣ που
πρόσφατα παρέλαβα από την Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ., το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ μετά την ψηφοποίησή του.
8ον: Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου μας να απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες: μαθητές όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτικούς, μεμονωμένους,
μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, συλλόγους, φορείς και άλλες οργανωμένες
ομάδες καθώς και σε εκπροσώπους των ΜΜΕ.
Στόχος να ανακαλύψουν οι επισκέπτες μας:
α) Την ιστορική εξέλιξη των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, τον Ατμήλατο, την Ηλεκτροκίνηση από το 1869 έως και σήμερα.
β) Την επέκταση του Ηλεκτρικού από το Θησείο στην Ομόνοια, από την Ομόνοια στην Αττική και από την Αττική στην Κηφισιά.
Τα Τραμ της Παραλίας, του Περάματος και τα Πράσινα Λεωφορεία.
γ) Την προσφορά των εργαζόμενων στο Εργοστάσιο, τη γραμμή και τα Πράσινα Λεωφορεία.
δ) Το Συνδικαλιστικό Κίνημα με δύο από τα αρχαιότερα Σωματεία της χώρας,
των Εργαζομένων που ιδρύθηκε το 1920 και των Συνταξιούχων το 1932.
Και τέλος την πρωτοβουλία των συνταξιούχων των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων να δημιουργήσουν το Μουσείο τους, με σκοπό να αναδείξουν την πλούσια
ιστορία της Εταιρίας στην οποία εργάστηκαν για 30, 35 και 40 χρόνια.
Με κύριο σύνθημα όταν ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και τίποτα δεν είναι ικανό να
μας σταματήσει.
9ον: Σε συνεργασία με τα Σωματεία των εργαζομένων και την Διοίκηση των
ΣΤΑ.ΣΥ να πραγματοποιηθούν επισκέψεις των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ, το μετρό και τα Τραμ στο Μουσείο για να μάθουν την ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και
τους αγώνες των εργαζομένων διαχρονικά στον πρώτο Αστικό Σιδηρόδρομο στην
Ελλάδα και τρίτο στον κόσμο.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα διδαχθούν πολλά και το κυριότερο σε ποιους χώρους
εργάζονται, όσοι εργαζόμενοι ήρθαν από το Μετρό και τα Τραμ στους εργασιακούς χώρους των ΗΣΑΠ.
10ον: Να βρεθούν χώροι στους οποίους θα τοποθετηθούν: αφού προηγούμενα επισκευασθούν και συντηρηθούν:
α) Τα δύο βαγόνια 6ης παραλαβής, τα οποία βρίσκονται στις εγκαταστάσεις
της ΑΜΕΑ στα Σεπόλια.
β) Το Τραμ του Περάματος που βρίσκεται στο Θησείο.
γ) Ο Ιστορικός Καρνάβαλος που βρίσκεται στους χώρους Επισκευής στον Πειραιά.
δ) Οι φορτάμαξες που βρίσκονται στο Θησείο και στους χώρους Επισκευής.
ε) Η Ηλεκτράμαξα που βρίσκεται στο Θησείο, εφόσον δεν χρησιμοποιείται.
ζ) Τα 3 ξύλινα βαγόνια τα οποία βρίσκονται δύο στο Αμαξοστάσιο του Φαλήρου και ένα στο Θησείο.
η) Να ζητήσουμε από το Μουσείο του ΟΣΕ να μας δώσει ένα Τραμ της Παραλίας που βρίσκεται εγκαταλελειμμένο στους προαύλιους χώρους του Μουσείου.
Τέλος θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες που ξεκίνησαν πριν από 21
χρόνια και να φροντίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να μην πετιέται τίποτα, εάν
προηγουμένως δεν ενημερώνονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να τα
συγκεντρώνουν στους αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου.
Όταν θέλουμε μπορούμε και εμείς και θέλουμε και μπορούμε γι’ αυτό και
φτιάξαμε το Μουσείο μας.
Στο χέρι όλων μας είναι να το διαφυλάξουμε και να το επεκτείνουμε.
Πειραιάς 25 Φεβρουαρίου 2016
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
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ΝΕΑ
Δωρεές για το Μουσείο

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Ελεγκτική Επιτροπή στο Μουσείο

(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

• Από Νεοφώτιστο Αναστάσιο: (Συνταξιούχος) Ένα (1)
Αμπερόμετρο από τα οχήματα σιδηροδρόμου 6ης Παραλαβής, μία (1) Πινακίδα με το λογότυπο ΗΣΑΠ,
ένα (1) φανό οχημάτων Ανατολικής Γερμανίας.
• Από Γεωργίου Κώστα: (Συνταξιούχος) Ένα (1) Κανονισμό Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών, μία
(1) ταυτότητα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού
έκδοσης 15-2-1993, ένα (1) καταστατικό της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ, ένα (1) Καταστατικό (πρόγραμμα) Ομαδικής Ασφάλισης, έναν (1) κανονισμό
επικουρικής Αποζημίωσης, ένα (1) φυλλάδιο (οδηγός πληροφοριών) της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ.
• Από Μπούσουλα Σοφία: (Συνταξιούχος) Ένα (1) δελτίο Ελευθέρας Κυκλοφορίας έκδοσης 1969, της
μητέρας της Αντωνίας Μπούσουλα.
• Από Παπαμακάριο Βασίλη: (Εργαζόμενος) Εννέα (9)
Τζαμάκια φανών ξύλινων οχημάτων και ένα (1) από
τα οχήματα 6ης Παραλαβής.
• Από Γιάμαλη Πέτρο: Αρχιτεχνίτης Γραμμής. Ένα (1)
φορητό (καφενείο) που χρησιμοποίησαν οι εργάτες Γραμμής για να φτιάχνουν καφέ στο διάλειμμά της εργασίας τους.

Δωρεές για το Μουσείο
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δεκούλος Γιάννης: 20 Ευρώ
Παναγόπουλος Μιχάλης: 20 Ευρώ
Μανωλάκης Αντώνης: 20 Ευρώ
Ματσής Στέλιος: 50 Ευρώ
Νικολόπουλος-Καμενιανίτης Κώστας: 20 Ευρώ
Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος: 20 Ευρώ
Σύλλογος Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά: 50 Ευρώ
Νίκας Κυριάκος: 20 Ευρώ
Μαντούκας Νίκος: 20 Ευρώ

Δωρεές βιβλίων
από τις «ΣΤΑ.ΣΥ.»
Από τις Σταθερές Συγκοινωνίες «ΣΤΑ.ΣΥ.» παραδόθηκαν στο Μουσείο 105 βιβλία της ιστορίας των
ΕΗΣ (100 χρόνια), για να χορηγούνται στα σχολεία
που επισκέπτονται το Μουσείο.

Δωρεές βιβλίων από το Σωματείο
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ παραχώρησε δωρεά προς το Μουσείο
750 βιβλία με θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 1869-1969.
Τα βιβλία αυτά, όπως μας γνωστοποίησε το Δ.Σ.
του Σωματείου με την υπ’ αριθ. 4003/23 Μαρτίου
2016 επιστολή του, τους τα είχε παραχωρήσει στις 16
Δεκεμβρίου 2015, ο τότε Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Νίκος Παπαθανάσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου στην συνεδρίαση του της 24ης Μαρτίου 2016 αποφάσισε
ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την δωρεά.

Δωρεές εις Μνήμην
Ο κ. Ιωάννης και η κα. Αικατερίνη Ζαχαρή: Κατέθεσαν
υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 90 Ευρώ,
εις μνήμη της μητέρας τους Βασιλικής Ζαχαρή.
Ο συνάδελφος Γιώργος Γαβρίλης: Κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 88 Ευρώ, εις
μνήμη του Γιάννη Παναγιωτόπουλου.
Ο συνάδελφος Αλέξανδρος Χατζηδούρος :Κατέθεσε υπέρ
των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50 Ευρώ, εις
μνήμη του αδερφού του Στέλιου Χατζηδούρου.
Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής: Κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 20 Ευρώ, εις
μνήμη των συναδέλφων του Τσεκούρα Γιάννη και
Ευθυμίου Ταλαμάγκα.
Η κα. Σοφία Σταθάτου: Κατέθεσε υπέρ των σκοπών του
Μουσείου το ποσό των 20 Ευρώ, εις μνήμη του συναδέλφου Πέτρου Ψαρόγιαννη.
Η κα. Σοφία Κεφάλα: Κατέθεσε υπέρ των σκοπών του
Μουσείου το ποσό των 90 Ευρώ, εις μνήμη της μητέρας της Δέσποινα Κεφάλα.
• Η κα. Ιωάννα Τσουκαλά: Κατέθεσε υπέρ των σκοπών
του Μουσείου το ποσό των 25 Ευρώ, εις μνήμη του συζύγου της Γεώργιου Τσουκαλά.

ετά τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαρτίου που έγιναν στις 25 Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων
«ΟΜΟΝΟΙΑ», το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν σε «Σώμα» με τις παρακάτω συνθέσεις:

Μ

Αναπληρωματικά Μέλη

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας Οικονομικού:
Αναπλ. Γραμ. Οικονομικού:
Γραμ. Δημ. Σχέσεων:
Μέλη:

Μανώλης Φωτόπουλος
Ευθύμης Ρουσιάς
Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Θανάσης Ρίζος
Γιάννης Ζαχαρής,
Νίκος Κλημαντίρης

Ανδρέας Χαϊντιντόγλου
Αντώνης Γεωργιλάς

Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλος:
Αναπληρωματικά Μέλη

Αναστασία Μαμάη
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Γιάννης Χειμώνας
Χαρίλαος Παπαδάκης
Πάνος Χάπας

1995 – 2016 21 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Μουσείου και
του Σωματείου τιμώντας την μεγάλη προσπάθεια και το αποτέλεσμα, σήμερα να έχουμε δημιουργήσει ένα Μουσείο που συγκαταλέγεται
στα καλύτερα Μουσεία Νεώτερου Πολιτισμού
στη χώρα μας, κατά την διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης έκοψαν την εορταστική τούρτα για
τα 21 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου μας.
Για την δημιουργία του Μουσείου, μίλησαν:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γιώργος
Γαβρίλης
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ κ. Λευτέρης Ρενιέρης
Ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Ευθύμης
Ρουσιάς
και ο Πρόεδρος του Μουσείου κ. Μανώλης

Φωτόπουλος.
Μετά την Συνέλευση και τις Εκλογές εγκαινιάστηκε έκθεση φωτογραφίας η οποία περιλάμβανε:
α) Φωτογραφίες από τα εγκαίνια του «ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» στα γραφεία του Σωματείου
στην Μενάνδρου
β) Φωτογραφίες από τα εγκαίνια του Μουσείου στον Πειραιά
γ) Φωτογραφίες από την εκδήλωση που είχε
πραγματοποιήσει το Μουσείο σε συνεργασία με
τον δήμο Μοσχάτου στο δημαρχείο του Μοσχάτου
δ) Φωτογραφίες για την Εθνική Αντίσταση
που είχε γίνει στο εργοστάσιο του Πειραιά από
το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και την Ένω-

ση Εργαζομένων ΗΣΑΠ, παρουσία των Γιάννη
Παπαδημητρίου και Μανώλη Γλέζου
ε) Φωτογραφίες από τα αποκαλυπτήρια του
Μνημείου για τους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης εργαζομένων στους ΕΗΣ κατά τον πόλεμο Γερμανίας-Ιταλίας-Ελλάδας
(Το Μνημείο βρίσκεται στην είσοδο του
Μουσείου και τα αποκαλυπτήριά του είχαν γίνει από τον Γιάννη Παπαδημητρίου και τον Πέτρο Ψαρόγιαννη)
ζ) Φωτογραφίες από επισκέψεις πολιτικών
στο Μουσείο
και τέλος διάφορα δημοσιεύματα από τις
ΑΤΥΧΕΣ στιγμές του Σιδηρόδρομου.

ΑΝ ΑΓ Ν ΩΡ ΙΣ Η Μ ΟΥ ΣΕΙ ΩΝ
Το Υπουργείο Πολιτισμού στις 18 Μαρτίου 2016 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα:

1). Να επισπευθούν οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των Μουσείων, οι
οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν στο Υπουργείο εντός
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ:
Μαρτίου.
2) Ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. που θα στελεχώσουν τις θέσεις
Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Το Μουσείο μας είχε προσκληθεί και συμμετείχε στην εκδήλωση με τους σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης του Μουσείου.
κκ. Μανώλη Φωτόπουλο και Αλέξανδρο Χατζηδούρο.
2.1. για τη θέση των νόμιμων εκπροσώπων του Μουσείου ορίστηκε ο
Αντικείμενο της Ημερίδας ήταν με ποιες προϋποθέσεις μπορούν τα Μου- Πρόεδρος του Μανώλης Φωτόπουλος
σεία που δεν ανήκουν στο Δημόσιο, να αναγνωριστούν από το Υπουργείο Πο2.2. για τη θέση του επιστημονικού υπεύθυνου το μέλος του Δ.Σ. Αλέλιτισμού.
ξανδρος Χατζηδούρος.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν 150 περίπου εκπρόσωποι 86 Μουσείων από
2.3. για τη θέση του υπεύθυνου συντήρησης το μέλος του Δ.Σ. Αθανάόλη την Ελλάδα.
σιος Ρίζος
Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί και τελείωσε στις 2 το μεσημέρι.
3) Καταρτίστηκε ο πίνακας οικονομικών στοιχείων του Μουσείου.
Στους εκπροσώπους των Μουσείων δόθηκαν οδηγίες για τις ενέργειες που
4) Υπολογίστηκε ο ετήσιος αριθμός των επισκεπτών.
πρέπει να κάνουν προκειμένου να γίνει η αναγνώριση του Μουσείου.
5) Ανατέθηκε στον Αλέξανδρο Χατζηδούρο η σύνταξη του εντύπου προΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου μας βάσει τις οδηγίες του Υπουρ- ελέγχου πιστοποίησης καθώς επίσης και η σύνταξη των υπομνημάτων που
γείου αποφάσισε:
θα πρέπει να το συνοδεύουν.
Ο σχετικός φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία έχει κατατεθεί στις 29 Μαρτίου 2016.

Επισκέψεις σχολείων-ιδρυμάτων-συλλόγων στο Μουσείο
Τον μήνα Φεβρουάριο 2016
8/2/2016:
12/2/2016:
16/2/2016:
17/2/2016:
19/2/2016:
20/2/2016:

1ο ΕΠΑΛ Δάφνης (15 άτομα)
7o Δημοτικό Αργυρούπολης (50 άτομα)
5o Δημοτικό Καλλιθέας (30 άτομα)
20o Γυμνάσιο Αθηνών (40 άτομα)
Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης (26 άτομα)
5ο Γυμνάσιο Περιστερίου (12 άτομα)

22/2/2016:
23/2/2016:
24/2/2016:
26/2/2016:
29/2/2016:

Διεθνές Σχολείο Πειραιά (42 άτομα)
13ο Γυμνάσιο Πειραιά (41 άτομα)
14ο Λύκειο Αθηνών (50 άτομα)
Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο (12 άτομα)
1ο ΕΠΑΛ Πειραιά (50 άτομα)

Τον μήνα Φεβρουάριο επισκέφτηκαν το Μουσείο
418 μαθητές από 11 σχολεία. Σύνολο 418 άτομα.

Τον μήνα Μάρτιο 2016
1/3/2016:
2/3/2016:
4/3/2016:
7/3/2016:
7/3/2016:
10/3/2016:
10/3/2016:
11/3/2016:
18/3/2016:
21/3/2016:
21/3/2016:

38ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (47 άτομα)
2ο Γυμνάσιο Ταύρου (47 άτομα)
1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω (36 άτομα)
2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανίδειου Σχολής (20 άτομα)
Σωματείο Κυριών Ηλιούπολης «Η πρόοδος» (45 άτομα)
1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω (37 άτομα)
1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρου (42 άτομα)
3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανίδειου Σχολής (28 άτομα)
48ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (30 άτομα)
2ο Γυμνάσιο Ταύρου (67 άτομα)
Γυμνάσιο-Λύκειο Σίφνου (16 άτομα)

22/3/2016: 1ο ΕΠΑΛ Περάματος-7ο ΕΚ Πειραιά
(15 άτομα)
23/3/2016: Γυμνάσιο Καμινιών Πειραιά (27 άτομα)
30/3/2016: 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου (40 άτομα)
Τον μήνα Μάρτιο επισκέφτηκαν το Μουσείο μας
412 μαθητές από 11 σχολεία
Και 45 άτομα από το Σωματείο «Η πρόοδος».
Σύνολο 497 άτομα.

