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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Εκλογές στο Σωματείο
χρόνος για τους συνταξιούχους τρέχει πολύ γρήγορα και αφήνει πίσω του αναμνήσεις και καλές και
άσχημες καθώς και σε αυτούς που ασχολούνται με τα
κοινά αφήνει λίγες χαρές και πολλές πίκρες. Επειδή δεν
θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά όλα αυτά τα ζήσαμε και εμείς στο Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου.
Ασφαλώς σήμερα δεν θα κάνουμε απολογισμό των πεπραγμένων της θητείας μας στο Διοικητικό Συμβούλιο Ο
απολογισμός των πεπραγμένων θα γίνει στην Εκλοαπολογιστική Γενική Συνέλευση όπου η Διοίκηση θα σας
ενημερώσει το τι έπραξε και τι δεν μπόρεσε να πράξει
καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν έπραξε όσα
έπρεπε να πράξει. Εσείς θα κρίνετε αν φανήκαμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Και θέλουμε και επιζητούμε
την κριτική γιατί η καλόβουλη και προς τη σωστή κατεύθυνση κριτική συμβάλλει να διορθώνονται τα τυχόν λάθη και παραλείψεις της εκάστοτε Διοίκησης.

Με ιδιαίτερη επιτυχία την Κυριακή 25 Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή του Σωματείου μας
κοπή πίτας-συνεστίαση

Ο

ε δύο μήνες λήγει η θητεία της σημερινής Διοίκησης
έτσι το επόμενο βήμα μετά τη Γενική Συνέλευση θα
είναι οι εκλογές για την ανάδειξη από τις κάλπες της νέας Διοίκησης του Σωματείου για τα επόμενα τρία χρόνια.
Καθήκον και υποχρέωσή μας είναι να συμμετάσχουμε
όλες και όλοι στις εκλογές και να διαλέξουμε με την ψήφο μας αυτούς που νομίζουμε ότι μπορούν να μας εκπροσωπήσουν καλύτερα, εκείνους που έχουν όρεξη να
εργαστούν και να βρίσκονται κοντά στα προβλήματα των
μελών του Σωματείου και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη λειτουργία του Σωματείου. Στο κάλεσμα της Διοίκησης για συμμετοχή όλων μας στη Γενική Συνέλευση καθώς και στις εκλογές που θα ακολουθήσουν, πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι, δεν πρέπει να λείψει καμία
και κανένας συνταξιούχος των ΗΣΑΠ.

Σ

πιβάλλεται η συστράτευση όλων. Όλες και όλοι πρέπει να δώσουν το δυναμικό παρόν και στη Γενική Συνέλευση καθώς και στις εκλογές. Η απερχόμενη Διοίκηση έχει σαν πιστεύω πρώτο ότι κανένας μας δεν είναι
αναντικατάστατος και δεύτερο η Διοίκηση του Σωματείου δεν είναι φέουδο κανενός. Το Σωματείο δεν ανήκει
ούτε σε πρόσωπα ούτε σε κόμματα. Ανήκει στα δύο χιλιάδες και πλέον μέλη του και αυτά θα αποφασίσουν ποιους θέλουν και ποιοι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν
για τα επόμενα τρία χρόνια. Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
καλή είναι η κριτική εκ του μακρόθεν αντί όμως να κάνεις κριτική είτε καλόβουλη είτε κακόβουλη έλα να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου προς τον συνάδελφό σου μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Ε

εγονός είναι ότι στα δύο χιλιάδες μέλη του Σωματείου υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με συνδικαλιστική
πείρα και γνώσεις. Τους περιμένουμε να μας φωτίσουν
με τις γνώσεις τους και με την πείρα τους. Όμως και γι’
αυτούς που δεν έχουν συνδικαλιστική πείρα αλλά έχουν
αγάπη για τον συνάνθρωπό τους υπάρχουν θέσεις στο
Διοικητικό Συμβούλιο για να δείξουν την αξία τους. Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, δώσε δυναμικό παρόν στην
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου που θα
γίνει στις 11 Μαρτίου 2015 καθώς και στις εκλογές για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας που θα γίνουν στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου.

Γ

H Διοίκηση

Ρεπορτάζ στις σελίδες 14-15

OΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 MAΡΤΙΟΥ 2015
ΣΤΙΣ 9.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52

Eκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
γονατίσει τα βάρβαρα μέτρα που μας έχουν
ΣΗ
Η
Λ
Στις 11 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και
επιβάλλει ντόπιοι και ξένοι κυβερνήτες με τα
Κ
Σ
ΠΡΟ
ώρα 9:30 το πρωί στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑαλλεπάλληλα μνημόνια τα τελευταία πέντε
ΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52, θα πραγματοχρόνια. Όλοι εμείς οι συνταξιούχοι βιώνουμε
ποιηθεί η Εκλογοαπολογιστική Γενική
ένα δράμα διαρκείας χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα φως
Συνέλευση του Σωματείου μας, με θέματα ημερησίας διά- για να βγούμε από αυτό. Πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουμε
ότι τα προβλήματα δεν λύνονται από τον καναπέ χρειάζεται
ταξης:
1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα διενεργήσει αφύπνιση και δράση. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους να
δώσετε δυναμικό παρόν στη Γενική μας Συνέλευση στις 11
τις εκλογές του Σωματείου.
Μαρτίου. Εκεί θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα
2. Διοικητική Λογοδοσία
ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
4. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις πολιτιστικές και εκεί θα πάρουμε αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία
του Σωματείου μας που θα δρομολογηθούν από τη νέα διοίεκδηλώσεις (εκδρομές)
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
κηση που θα προέλθει από τις εκλογές που θα γίνουν στις
6. Προϋπολογισμός 2015
31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2015 στα γραφεία του Σωματείου
7. Συζήτηση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μας στον Πειραιά.
μεταφορά της έδρας του Σωματείου στον Πειραιά.
Καμία συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος δεν πρέ8. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του πει να απουσιάσει από την Εκλογοαπολογιστική Γενική ΣυΔιοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής νέλευση της 11ης Μαρτίου καθώς και από τις εκλογές που θα
διενεργηθούν στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου. Δεν δικαιογια τη δράση του Σωματείου
9. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία λογείται κανένας εφησυχασμός . Η παρουσία όλων των
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επι- συνταξιούχων του ΗΣΑΠ πρέπει να είναι μαζική και αγωνιτροπής.
στική και στη Γενική Συνέλευση καθώς και στις εκλογές
10. Ψηφοφορία για τα θέματα 2-3-4-5-6-7
που θα ακολουθούσουν σε λίγες ημέρες.
11. Έγκριση Ψηφίσματος
Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2015
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Με εντολή Δ.Σ.
Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει έστω και ένας συνταξιούΟ Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
χος ή εργαζόμενος στην πατρίδα μας που να μην τον έχουν
Ευθύμιος Ρουσιάς
Νικόλαος Μητροκώτσας

ΣΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Νέος κυβερνήτης με νέο πλήρωμα
ανέλαβε να οδηγήσει την Ελλάδα
σε απάνεμο λιμάνι.
Ευχή όλων μας είναι να μην
διαψευστούν τα όνειρα και οι
ελπίδες του Ελληνικού Λαού.
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Δωρεές για το Σωματείο

KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 15 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά μας,
υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη
μοίρα:
ΦΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 93
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Σταθμάρχης Α’ ετών 88
ΠΡΟΒΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ:
Επιθεωρητής Εκμ/σης ετών 70
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 81
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ :
Αρχιηλεκτροδηγός ετών 75
ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ:
Εργοδηγός Γραμμής ετών 92
ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ:
Τεχνίτης Γραμμής ετών 65
ΠΡΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 82
ΣΕΛΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Εισπράκτορας Πράσινων Λεωφορείων
ετών 90
ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 80
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 74
ΚΑΛΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ:
Χήρα Παναγιώτη ετών 92
ΚΑΡΓΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ: Χήρα Μιχαήλ
ετών 94
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ:
Προϊστάμενος Διεκπεραιωτών ετών 87
ΜΑΚΡΗ-ΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ:
Τμηματάρχης Α’ ετών 72
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Συλλυπητήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου εκφράζει
τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Σωματείου συνάδελφο Νίκο Κουτσονικόλα για
την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης
ημερών στις 7 Δεκεμβρίου. Η κηδεία της
εκλιπούσης έγινε στην ιδιαίτερή της πατρίδα και δεν είχαμε τη δυνατότητα να
παρευρεθούμε στην εξόδιο ακολουθία
για τον λόγο αυτό ζητάμε συγνώμη από
την οικογένεια της.
Η Διοίκηση

O HΛEKTPIKOΣ
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IΔIOKTHΣIA

Σωματείο Συνταξιούχων HΣAΠ
Mενάνδρου 51
Tηλ. 210.5228.664-210.5233.865 • FAX: 210.5243.451

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

ΓIΩPΓOΣ ANTΩNAKOΠOYΛOΣ

TEXNIKH EΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος
6932 212755 - 210 5241576 - Fax: 210 5229150
E-mail: n.theodorakis@esiea.gr
http://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
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Δρετάκης Μανώλης
Κοκκίνης Νικόλαος
Βλαστός Γεώργιος
Ανδρεανίδης Χαράλαμπος
Χρόνης Κωνσταντίνος
Πλαστήρας Νικόλαος
Ζαρουχλιώτης Βασίλειος
Γιαννατζής Μιχάλης
Φραγκιάς Αυγουστής
Γεωργουλάκος Δημήτριος
Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος
Ξιφαράς Δημήτριος
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Μπιτσιώρης Φίλιππας
Παππάς Δημήτριος
του Νικ.
Χονδρός Παναγιώτης
Πανταλός Γεώργιος
του Ανδρόνικου
Καλές Γεώργιος
Βενέτος Ανδρέας
Ακριτανάκης Νίκος
Λουλουργάς Βασίλειος
Δεμέλκος Ευάγγελος
Καραπατέα Καλλιόπη
Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
Ρίνης Ηλίας
Σταυρίδης Σταύρος
Καρπούζος Μαρίνος
Τσίχλης Αντώνης
Σταυρόπουλος Ιωάννης
Τσαμπούκας Πάνος
Κουτσολαμπρόπουλος Φώτης
Μπαρκάτσα Ειρήνη
Καούκης Αθανάσιος
Πατρινός Νικόλαος
Καλαϊτζάκης Στέλιος
Παύλου Βαρβάρα
Ζορμπάς Νίκος
Σκάρλος Θωμάς
Βασιλειάδης Παντελής
Χαρακτηνιώτη Βασιλική
Γιαννόπουλος Ευστάθιος
Λεμονής Μιχάλης
Μουστακίδης Θεόδωρος
Λαμπρόπουλος Κων/νος
Λευκαδίτης Ανααστάσιος
Παπαντωνοπούλου Δήμητρα
Σμαήλος Ηλίας
Δασκαλάκης Νικόλαος
Λέπουρας Φανούριος
Καρανικόλας Λάμπρος
Μαθιουλάκης Εμμανουήλ
Μαρκάτης Παύλος
Ξώνα Ευανθία
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Παπαηλιού Πηνελόπη
Σιδερής Ιωάννης
Καπετάνου Αναστασία
Κομνηνός Ιωάννης
Πρωτόπαπας Ιωάννης
Κατσαμάγια Ευφροσύνη
Βαμβακούσης Μανώλης
Γατέας Νίκος
Κατσαρός Δημήτριος
Ολύμπιος Κώστας
Μιωτέρη Δέσποινα
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Μασούρα Δέσποινα
Τούλιας Ματθαίος
Δασκαλάκος Γεώργιος
Πριόβολος Μιχάλης
Αγγελής Λουκάς
Μπαρμπαντωνάκης Κώστας
Νικολοπούλου Ιουλιανή
Τσιαμάκης Χαράλαμπος
Κλέντος Αναστάσιος
Κώη Σπυριδούλα
Γκαραηλίας Ιωάννης
Κόκκινου Βαρβάρα
Λουκή Αιμιλία
Καραλής Νίκος
Τσαμασφύρας Βασίλης
Κάσσαρης Κωνσταντίνος
Τσεκούρα Παναγιώτα
Μπόλοση Χρυσούλα
Νίκας Κυριάκος
Κοκοτάκης Οδυσσέας
Μιχαλόπουλος Βασίλης
Ευαγγέλου Ευάγγελος
Γαγάνης Βαγγέλης
Μάτσας Κώστας
Σακελλαρίου Σταυρούλα
Ταμπάκης Ηλίας
Κουντουριώτης Γεώργιος
Στασινοπούλου Άννα
Κουλής Κωνσταντίνος
Σουσαμλής Γεώργιος
Καλογεράς Κώστας
Καλεντάκης Μιχάλης
Τσιτσιμάκης Ευθύμιος
Δεκούλος Γιάννης
Σεφερλή Ανθούσα
Τσιλιβίγκος Λευτέρης
Παπαϊωάννου Σωτήρης
Κατσιούλας Γιάννης
Αργυρόπουλος Παναγιώτης
Γρυπάρης Μιχάλης
Κοτσίδη Ελευθερία
Ντέμος Δημήτριος

20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
50 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY
ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
AP. ΦYΛΛOY 118
TIMH: 50 Λεπτά

Στραγαλάκης Παρασκευάς
Προβέζη Γαρυφαλλιά
Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος
Μανταγάς Γεώργιος
Σταμάτης Αναστάσιος
Κισσαμιτάκης Βαγγέλης
Λαγκουβάρδος Νίκος
Αρβανίτης Μανουήλ
Βενέτος Ανδρέας
Γεωργιλάς Αντώνιος
Πικούνη Δέσποινα
Χονδρός Παναγιώτης
Ευαγγελάτος Νικόλαος
Τσαπλαντώκας Ιωάννης
Κουμπής Ιωάννης
Προμπονάς Ιάκωβος
Γρουζδανίδης Νίκος
Καραϊσκάκης Χαράλαμπος
Κόττα Ειρήνη
Γεωργακόπουλος Ιωάννης
Κουλούκης Γιάννης
Σκρέκης Γιάννης
Φετάνη Άννα
Χατζηχαραλάμπους Ιωάννης
Μητρόπουλος Χρήστος
Χρονόπουλος Γεώργιος
Λεμούσιας Ιωάννης
Κοζύρη Δήμητρα
Διονυσοπούλου Έλλη
Σιώμος Χρήστος
Τζώρτζης Γεώργιος
Καζάς Μιχάλης
Πουλακιδάκος Νικήτας
Αντωνόπουλος Βασίλης
Φουφλής Θωμάς
Διαμαντής Κωνσταντίνος
Γερεντέ Κατερίνα
Μαρινόπουλος Μαρίνος
Ξανθάκης Παναγιώτης
Σχίζας Αθανάσιος
Βλαχάκος Νίκος
Νάστος Νικόλαος
Θεοχάρης Κωνσταντίνος
Πικούνη Δέσποινα
Βέργος Γεώργιος
Σιούφης Γεώργιος
Κώης Κλέαρχος
Θέμελης Κωνσταντίνος
Κουλιάκης Κωνσταντίνος
Ρούσσος Μιχάλης
Γεωργουλάκος Χρήστος
Πρέκας Νικόλαος
Γεωργίου Κωνσταντίνος
Παπαδάκης Χαρίλαος
Μάρκου Κωνσταντίνος

Μυλωνάς Γεώργιος
50 Ευρώ
40 Ευρώ
Φρίμας Λεωνίδας
Γεωργιάδης Γιάννης
50 Ευρώ
Ματσής Στυλιανός
50 Ευρώ
Παπαγεωργίου Κώστας
50 Ευρώ
Μαραβέλιας Θεόδωρος
40 Ευρώ
Ασημακόπουλος Ιωάννης
20 Ευρώ
Λύρας Βασίλειος
50 Ευρώ
Κωνσταντινάκης Νικόλαος
50 Ευρώ
Παπακωνσταντίνου Πετρούλα 50 Ευρώ
Καραγιάννης Χαράλαμπος
100 Ευρώ
Ρότσιος Κωνσταντίνος
50 Ευρώ
Μαυρέλης Περικλής
40 Ευρώ
Λιώσης Γεώργιος
50 Ευρώ
Αλποχωρίτης Χρήστος
20 Ευρώ
20 Ευρώ
Παπαγεωργίου Βασίλης
Παναγόπουλος Ιωάννης
20 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κολοφούσης Αθανάσιος
Δημέλης Παναγιώτης
Βιτζηλαίος Ελευθέριος
Ιερέας Βιτζηλαίος Νικόλαος
Αβαρκιώτης Κώστας
Κατσαρός Στυλιανός
Χειμάρα Αγγελική
Νταβαρίνου Αικατερίνη
Σπυρόπουλος Γεώργιος
Τσουραμάνης Κωνσταντίνος
Ματθαίου Αναστασία
Χρυσός Ορέστης
Μαύρος Αθανάσιος
Μπεκρής Παναγιώτης
Ματσούκας Νίκος
Κρυονερίτης Γιώργος
Ιντέρνου Αγγελική

50 Ευρώ
35 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
35 Ευρώ
30 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
70 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αλάτη Αικατερίνη
Μαντούκας Αναστάσιος
Γεωργιάδης Ησαΐας
Μπεκιάρης Νικόλαος
Πασσαλής Αθανάσιος
Χαμζάς Γεώργιος
Βούλγαρης Αθανάσιος
Αλεξάκη Γιαννούλα
Θεόπουλος Σωκράτης
Πελεκάσης Παναγιώτης
Κυριακοπούλου Φλώρα
Σούλος Περικλής
Βλάχος Κώστας
Ευθυμίου Χρήστος
Αναγνωστόπουλος Νίκος
Μηλιώνης Ιωάννης
του Χρήστου

Δωρεές για την Εφημερίδα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σουφλή Μαρία
Γαλάνης Μιχάλης
Μάρκου Γεώργιος
Ντάλλα Ελισσάβετ
Καμακάρη Μαργαρίτα
Νικολουδάκης Γιάννης
Κωνσταντινίδης Νικόλαος
Χονδρός Παναγιώτης
Δάρρας Παναγιώτης
Μουστάκας Απόστολος
Μήτσης Γεώργιος
Βαρβαρέσσος Μάκης
Λεκαράκου Γρηγορία
Χειμώνας Ευάγγελος
Λαγούδης Ιωάννης
Λύρης Ιωάννης
Καμακάρης Παντελής
Παππάς Δημήτρης
Γλούμης Θεόδωρος
Πελεκάση Μαρία
Μαυροειδής Δημήτριος

10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποστολόπουλος Θεόδωρος 20 Ευρώ
Βασιλάκης Εμμανουήλ
20 Ευρώ
Κοτρομάγιας Δημήτρης
20 Ευρώ
Σταματοπούλου Ελένη
20 Ευρώ
Αρώνη Μαρία
20 Ευρώ
Ταυρή Ειρήνη
10 Ευρώ
Κατσαρού Βαρβάρα
30 Ευρώ
Σιδέρη Φωτεινή
5 Ευρώ
Ροϊνιώτης Νίκος
20 Ευρώ
Σαββέας Νίκος
20 Ευρώ
Δημητροπούλου Παναγιώτα 20 Ευρώ
Σταθοπούλου Άννα
20 Ευρώ
Μαρκαντωνάτος Διονύσιος 20 Ευρώ
Γιαχνή Ευγενία
15 Ευρώ
Στασινοπούλου Καλλιόπη 15 Ευρώ
Γαργαλιάνος Αθανάσιος
20 Ευρώ

Kι άλλα κοινωνικά
στις σελίδες 4-5

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

Νέοι
Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 5 συνάδελφοι
αποχώρησαν από την εργασία τους και
συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
• Σερέτης Κωνσταντίνος:
Τεχνίτης Αποκλεισμού
• Σταμάτης Αναστάσιος: Ηλεκτροδηγός
• Βλάχος Ιωάννςη: Τμηματάρχης Α΄
• Χαβαλές Γεώργιος: Σταθμάρχης Α΄
• Κούλης Κωνσταντίνος:
Τεχνίτης Β΄ Ηλεκτρολόγος
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή
τους.
Η Διοίκηση
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Π αιδική M έριμνα EHΣ-HΣAΠ
Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός
Περιοδοσ Β’

«Τι κάνουμε όταν πέφτουμε και δεν υπάρχει
κάποιος να μας βοηθήσει;
– Συνεχίζουμε Γκόγκο, συνεχίζουμε…»

Mεροσ 62οΓ

Απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Σαμ. Μπέκετ
«Περιμένοντας τον Γκοντώ»

του ΜΠAΛΟΥ

Συνεχίζουμε
στο Χαρούμενο Χωριό...
Επιστρέφω από την Κρήτη, ύστερα από σεμινάριο πέντε ημερών, διάρκειας τριάντα ωρών
με θέμα «Η αίσθηση των πέντε αισθήσεων» (είναι σίγουρο ότι στην εποχή μας ο άνθρωπος ζει
με τις πέντε αισθήσεις του, ή κάποιες από αυτές
τις έχει απολέσει για διάφορες αιτίες;)
Φτάνω στην Βαρυμπόμπη, Παρασκευή απόγευμα 11 Ιουλίου 2014 κάνοντας πρώτα μία στάση στην Κηφισιά. Ο Ηλίας Πίτσικας Αρχηγός της
κατασκήνωσης (ορισμένος πλέον από τα μέλη
της εταιρείας «Φίλοι του Χαρούμενου Χωριού»),
έχει καλέσει παλιούς κατασκηνωτές σε μια συνάντηση προκειμένου να γνωρίσουν τη νέα μορφή λειτουργίας του Χαρούμενου Χωριού.
Λέω στον ταξιτζή να με αφήσει πιο πάνω
από τη είσοδο της κατασκήνωσης. Εμπρός από
τη κτήριο που άλλοτε στεγάζονταν οι Παιδικές
Εξοχές της Εμπορικής Τράπεζας, που τώρα ανήκουν στην ALPHA BANK. Ερημιά, εγκατάλειψη,
αγριόχορτα έχουν ψηλώσει, πυκνώσει και καλύψει τα παρτέρια που άλλοτε φύτρωναν γεράνια, πολύχρωμα λουλούδια άνθιζαν παντού…
Μαύρο θεοσκότεινο κτίριο… Απόλυτη σιγή. Εικόνα αδιαφορίας και εγκατάλειψης. Τι θλιβερή
εικόνα θεέ μου….! Πλησιάζω τα κάγκελα της
πόρτας της εισόδου. Βάζω μια φωνή:
-Είναι κανείς εδώ;
Απόλυτη σιωπή. Πόσα πολλά λέει το περιεχόμενό της. Τι πολιτιστικός ξεπεσμός, τι περιφρόνηση…
Κατηφορίζω την οδό Πευκών. Κάνω μια
βόλτα στον περίγυρο του γυμναστηρίου των
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ (άλλοτε υπήρχαν μονόζυγα, κρίκοι
κ.α.) θάμνοι, σχοινά, θυμάρια έχουν αποψιλωθεί. Φωνές παιδιών στο γηπεδάκι του μπάσκετ,
του βόλεϊ. Πιο πέρα το θεατράκι… το χτίσαμε
πέτρα-πέτρα… σφραγισμένο τώρα… διπλοκλειδωμένο. Εκεί που άλλοτε αναπτερώνονταν οι
παιδικές ψυχές, εύρισκε διέξοδο η έκφραση
των παιδιών, η ανάγκη τους για θέαση και δράση, εκεί όπου η φαντασία, οι ιδέες και τα συναισθήματα γίνονταν αναπαραστάσιμες, αισθητές πράξεις μέσω του θεατρικού παιχνιδιού,
εκεί όπου η ΔΙΑ του Θεάτρου Παίδευση εύρισκε
διέξοδο για ανήλικους και ενήλικους, τώρα είναι ερημιά. Απαγορευμένη περιοχή. Ίσως για
κάποιους και επικίνδυνη. Γι’ αυτό η ALPHA
BANK δεν παραχώρησε το θεατράκι στο Χαρούμενο Χωριό ούτε επί ενοικίου.

Τα κυπαρίσσια του Χαρούμενου
Χωριού
Τα κυπαρίσσια του περίγυρου της παιδικής
χαράς ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ψήλωσαν… υψώθηκαν περήφανα προς τον ουρανό. Στέκομαι και τα ατενίζω.
Παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο χωράφι δίπλα από
το Γυμναστήριο. Μια σειρά από κάδους σκουπιδιών φράζουν τον δρόμο προς το αεροδρόμιο Τατοΐου.
Στέκομαι και παρατηρώ τα κυπαρίσσια. Μετράω χρόνια. Κάποιοι περνούν πίσω μου. Βλέπουν που στέκομαι ακίνητος και χαζεύω τα κυπαρίσσια σκεπτόμενος.
-Τι βλέπει τούτος εδώ ο βλάκας, λένε και
προσπερνούν.
-Βλέπω τα εξήντα χρόνια που πέρασαν μέσα
από αυτά τα κυπαρίσσια, φυτεμένα κάποια από
αυτά από εκείνον που τώρα τα χαζεύει.
-Θα πιάσουν Μπαλού αυτά τα κυπαρισσάκια,
μου έλεγε τότε η «κυρία Τζιρά».
Ποιος θα τα φροντίσει;
Να που μεγάλωσαν μαζί με το «Χαρούμενο
Χωριό», να που άντεξαν. Μεγάλωσαν αλλά δεν
γέρασαν, δεν κάηκαν. Στέκουν τώρα στητά, υψώνουν προς τα επάνω το ανάστημά τους πατώντας
γερά με τις ακμαίες ρίζες τους απλωμένες στη
γη, όπως μάθαιναν τα παιδιά του Χαρούμενου

Χωριού: Να σκέφτονται «προς τα επάνω» έχοντας
γερά τα πόδια τους σταθερά στη γη.
Πριν εξήντα χρόνια ήταν δεντράκια αδύναμα.
Κάποιοι πίστευαν ότι δεν θα αντέξουν τους χειμώνες, δεν θα αναπτυχθούν. «Έκαναν λάθος
εκείνοι που τα φύτεψαν». Και να τώρα έγιναν θεόρατα. Υψώνονται θαρραλέα αντιμετωπίζοντας
όλους τους ανέμους.
Αν ήταν ανθρώπινες υπάρξεις, ή αν μπορούσαμε να καταλάβουμε πως νιώθουν, πως σκέπτονται, τι θα μας έλεγαν άραγε για όλα αυτά που
βλέπουν και αισθάνονται στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στον βιότοπο που ζουν;
Η κυρία Τζιρά από εκεί που είναι σίγουρα θα
ρίχνει ματιές και στο Χαρούμενο Χωριό. Θα βλέπει τα κυπαρίσσια που υψώνονται και θα νιώθει
ίσως πνευματική και ψυχική αγαλλίαση. Είθε.

Παντού υπομνήσεις…
Οι κάδοι με τα απορρίμματα στη μέση του
δρόμου.
Στοιχεία του περιβάλλοντος.
Φράζουν τις διελεύσεις πεζών και οχημάτων.
Παντού πινακίδες που δίνουν εντολές.
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ», «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ALPHA
BANK», «ΓΡΑΦΕΙΟ», «ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ», «ΕΊΣΟΔΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΗΣΑΠ».
Εισέρχομαι.
-Ποιος είστε κύριε, τι θέλετε; Με ρωτάει μια
μικρή κατασκηνώτρια.
Αλήθεια… Ποιος είμαι και τι θέλω; Ψάχνω να
βρω παλιούς κατασκηνωτές. Ίσως αυτοί να θυμούνται ποιος είμαι και τι θέλω εδώ που βρίσκομαι.
Βλέπω στο πεύκο της εισόδου μαζεμένους
όρθιους κάποιους. Πλησιάζω. Είναι μερικά παλιά μέλη τώρα της εταιρίας «Φίλοι του Χαρούμενου Χωριού».
Έρχεται σε λίγο ο Ηλίας με μια κανάτα και

Άνοιξε τις πύλες του το Χαρούμενο Χωριό
Στις 11 Ιανουαρίου 2015 οι παιδικές κατασκηνώσεις της Βαρυμπόμπης γέμισαν παιδικές φωνές από τα παιδιά των συναδέλφων εργαζομένων και από τα στελέχη της κατασκήνωσης. Κάτω από τις οδηγίες της ψυχής του Χαρούμενου Χωριού που είναι ο Ηλίας
Πίτσικας, αφού έκοψαν την πρωτοχρονιάτική πίτα τους πραγματοποίησαν θεατρική παράσταση προς ψυχαγωγία των μικρών κατασκηνωτών. Το Σωματείο μας εκπροσώπησε
στην εκδήλωση ο Πρόεδρος, ο οποίος χαιρέτησε και απεύθυνε ευχές για το νέο έτος.
Ευχή του Σωματείου μας είναι τέτοιες εκδηλώσεις να επαναλαμβάνονται γιατί τα παιδιά μας το έχουν ανάγκη.
Η Διοίκηση

χάρτινα ποτήρια, μας κερνάει νερό. Κινητά χτυπούν αδιάκοπα. Πουθενά ευτυχισμένο το χτες…
Ένα χτες στο σήμερα, ζεστό απόγευμα του Ιουλίου 2014. Δεν γίνεται να μην εισέρθεις στο χτες
παρόλο που δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.
Ορατές τουλάχιστον.
Μήπως τελικά είμαστε αυτό που έχουμε ζήσει στο παρελθόν;
Να εδώ δεξιά της εισόδου ήταν η σκηνή μου
–«το ΑΡΧΗΓΕΙΟ». Κτίριο δεν υπήρχε ακόμα, παρά μόνο το μικρό σπιτάκι της γιαγιάς του Ζολώτα
της μητέρας της κυρίας Τζιρά. Όταν πρωτοήρθα
στις παιδικές κατασκηνώσεις ΕΗΣ στην Βαρυμπόμπη φορούσα κοντά παντελονάκια και έφυγα
με λευκά μαλλιά…! (Σε άλλες «συνέχειες» το πώς
«έφυγα» ή μάλλον πως δεν έφυγα ποτέ από το
Χαρούμενο Χωριό, αφού το κουβαλάω μέσα μου).
Μετά τις σκηνές, ανεγέρθη το κτίριο, έγινε η
Πολιτιστική Λέσχη στο Νέο Φάληρο, αργότερα ο
Παιδικός Σταθμός.
Ήρθα για ένα καλοκαίρι, για μια Αποστολή
και έμεινα για μια ζωή. Τα κυπαρίσσια το ξέρουν,
κρύβουν τόσα μυστικά… Πολλοί θυμούνται…
Κάποιοι έχουν ξεχάσει… Άλλοι δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει το χτες. Γι’ αυτό δεν
μπορούν να εκτιμήσουν το «σήμερα».

Ο ήχος της καμπάνας
Ο Ηλίας χτυπάει το καμπανάκι. Σύναξη των
ομάδων και όλων των παρευρισκομένων παλαιών κατασκηνωτών στον ιστό για υποστολή σημαίας.
Ο ήχος είναι ένα άλλο είδος μνήμης. Γλωσσική, ηχητική ανάγνωση και αναπαράσταση συνειδητών ή ασυνείδητων καταστάσεων. Ο Μανώλης Βαμβακούσης σαν αρχαιότερος κατασκηνωτής καλείται από τον Ηλία να υποστείλει την σημαία.
Τα παιδιά τραγουδάνε:
«Μέσα μας βαθιά για σένα…»
Οι ομάδες λένε τα τραγούδια τους ή τις ρυθμικές κραυγές τους.
Αποσυρόμαστε στην τραπεζαρία. Η κατασκήνωση κερνάει πίτσα. Στην Τασούλα κάνει εντύπωση πως «χάθηκαν» οι απλίκες που κάλυπταν
τους γλόμπους της τραπεζαρίας.
Αρχίζει μια συζήτηση περί αισθητικής του
χώρου.

(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ
Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης-Συγγραφέας
Επιτ. Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών

Από τις δραστηριότητες της Πολιτιστικής Λέσχης των φίλων του Χαρούμενου Χωριού Άρθρο του Παντελή Τσολάκου
Η επιτροπή προγραμματισμού της Λέσχης μας (που όπως είναι γνωστό
έχει αναβιώσει πριν αρκετά χρόνια, και έχει σαν χώρο συνάντησης το «Θέατρο της Ημέρας», (Γεννηματά 20 στους Αμπελόκηπους), όρισε την 10η
Δεκεμβρίου της χρονιάς που φεύγει (2014), να παρουσιάσει στο κοινό της
(στα παλιά και νέα παιδιά του «Χαρούμενου Χωριού») το νέο βιβλίο του
Λάκη Κουρετζή (δηλαδή του Μπαλού) που εκδόθηκε πρόσφατα και έχει
τίτλο: «Θέατρο και Υφαντική».
Το βιβλίο χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να ετοιμαστεί προς έκδοση και όπως μας έγινε γνωστό βασίστηκε: α) Στον «Πολιτικό» του Πλάτωνα και β) Στα εδώ και χρόνια κατασταλάγματα του Λ.Κ. σε ό,τι αφορά το
«θέατρο» (την μητέρα των τεχνών).
Η αίθουσα ήταν γεμάτη.
Τα πρόσωπα των παρόντων χαρούμενα, όπως συμβαίνει, εδώ και χρόνια, όταν περιμένουν να ακούσουν και να δουν κάτι καινούριο που δημιουργεί ο Μπαλούς.
Η εκδήλωση άρχισε με μια απρόσμενη έκπληξη που είχαν ετοιμάσει οι
μαθητές που φοιτούν στη «Σχολή Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού

Η παρουσίαση του βιβλίου
«Θέατρο και Υφαντική»
(Το ένατο βιβλίο του Λάκη Κουρετζή (Μπαλούς))
Παιχνιδιού του Θεάτρου της Ημέρας» που κύριος εμπνευστής στην Ελλάδα είναι ο Μπαλούς.
Η έκπληξη βασιζόταν σε ένα δρώμενο όπου οι ηθοποιοί (ως ρολόι) με
την καθοδήγηση του σκηνοθέτη τους (ως ρόλος) προσπάθησαν και πέτυχαν να παρουσιάσουν το έργο τους αποδεικνύοντας πως ένα θεατρικό έργο χρειάζεται: φαντασία, σωστές επιλογές και την εσωτερικότητα της αίσθησης, όπως και ένα πραγματικός και γνήσιος υφαντής διαθέτει και αυτός τα ίδια στοιχεία, για να νιώσει ικανοποιημένος από το αντίστοιχο δημιούργημά του.
Η ιδέα του δρώμενου ήταν προφανές ότι γεννήθηκε από τα κείμενα του
νέου βιβλίου του Λ.Κ. «Θέατρο και Υφαντική».
Στη συνέχεια και με τη συμμετοχή τριών μελών της Λέσχης έγινε η πα-

ρουσίαση του βιβλίου με κύριο στόχο να αναδυθούν οι παραλληλισμοί των
θεατρικών όρων γενικά, με εκείνων των υφαντικών δημιουργημάτων.
Όπως, επίσης, οι επίπονες εμβαθύνσεις του Λ.Κ. στον «Πολιτικό» του
Πλάτωνα και στις εμπειρίες του σχετικές με τη συγγραφή θεατρικών έργων του ιδίου, με σκηνοθεσίες βραβευμένες και με το ολόψυχο δόσιμο
του στο Θεατρικό παιχνίδι!
Από την γραπτή ανάλυση της ομιλίας σταχυολογούμε ένα σημείο που
χειροκροτήθηκε από τους θεατές / ακροατές με ειλικρίνεια και αποδοχή.
«… Τον γνωστό και μη εξαιρετέο ως δάσκαλο, αρχηγό Μπαλού, επιστήθιο φίλο και δικό μας άνθρωπο, που έχει αφιερώσει τη ζωή του με αυταπάρνηση και σοβαρότητα στο τρίπτυχο: ΠΑΙΔΙ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ –ΘΕΑΤΡΟ διαμορφώνοντας την αισθητική παιδεία όλων όσων πέρασαν, περνάνε και θα
περάσουν από τη ζωή του προσφέροντάς τους το ελιξίριο της παντοτινής
νιότης και τη βελτίωση της ψυχής, με ταπεινοφροσύνη κα σεμνότητα, εκφράζοντας βαθιά φιλοσοφικές ενατενίσεις».
Οι φίλοι χειροκρότησαν με θέρμη την παρουσίαση και η βραδιά έκλεισε στο φουαγιέ του θεάτρου με ένα ποτήρι κρασί.
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ΚΩΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εργαζόμενος ετών 57
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ:
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ΛΑΪΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ: Χήρα Ανδρέα ετών 60
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Χήρα Χαρίλαου
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ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Διεκπεραιωτής ετών 81
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ΜΙΧΑΛΑΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Δημητρίου: ετών 84
ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Σταθμάρχης Λεωφορείων ετών 66
ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Νυκτοφύλακας ετών 62
ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 80
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 84
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 87
ΣΑΡΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄ ετών 77
ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 90
ΠΟΡΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Χήρα Θεμιστοκλή ετών 95
ΚΑΚΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Αρχιεργάτης Γραμμής ετών 81
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Υπαρχιεργάτης Γραμμής ετών 68
ΤΣΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αρχιτεχνίτης Α΄ ετών 57
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Εργαζόμενος Αρχιτεχνίτης Α΄): ετών 57
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη: ετών 82
ΡΕΝΤΖΈΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Ηλεκτροδηγός ετών 87
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: Προϊστάμενος Τμήματος ετών 79
ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ: Χήρα Αντωνίου ετών 87
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ: Χήρα Δημητρίου ετών 89
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: Χήρα Μιλτιάδη ετών 80
ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Εργοδηγός Γραμμής ετών 81
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ: Χήρα Ανδρέα ετών 89
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ: Χήρα Αντωνίου ετών 64
ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τεχνίτης ετών 81
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Χήρα Νικολάου ετών 86
ΓΚΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ: Χήρα Αγγελή ετών 88
ΠΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 89
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Διεκπεραιωτής ετών 83
ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αρχιτεχνίτης ετών 83
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 84
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 84
ΓΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αρχιοδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 90
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εργοδηγός Αποκλεισμού ετών 80
ΚΑΠΕΛΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ: Προϊσταμένη Τμήματος ετών 60
ΚΑΡΑΜΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 58
ΦΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 93
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Σταθμάρχης Α΄ ετών 88
ΠΡΟΒΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ: Επιθεωρητής Εκμετάλλευσης ετών 70
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 81
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Αρχιηλεκτροδηγός ετών 75
ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Εργοδηγός Γραμμής ετών 92
ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ: Τεχνίτης Γραμμής ετών 65
ΠΡΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ηλεκτροδηγός ετών 82
ΣΕΛΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Εισπράκτορας Πράσινων Λεωφορείων
ετών 90
ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 80
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 74

Ηλίας Ξιαρχογιαννόπουλος
Έφυγε ξαφνικά για το μεγάλο ταξίδι.
Στις 29 Δεκεμβρίου σε ηλικία 65 ετών μας αποχαιρέτησε για πάντα ο καλός συνάδελφος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ Ηλίας Ξιαρχογιαννόπουλος. Ο ξαφνικός θάνατος του Ηλία
μας γέμισε όλους θλίψη και πόνο. Όμως ο νόμος του θανάτου είναι σκληρός,
αδυσώπητος, αιώνιος, ακατάλυτος, απαράβατος που καθορίζει τον κανόνα που
λέει ότι ό,τι γεννιέται πεθαίνει.
Ο Ηλίας ήταν ένας συνειδητός εργάτης του Σωματείου μας για το οποίο εργάσθηκε και προσέφερε τις υπηρεσίες του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής από το 2002 μέχρι την ημέρα του θανάτου του.
Αγαπητέ Συνάδελφε και φίλε Ηλία, μπορεί να έφυγες ξαφνικά από κοντά μας όμως θα είσαι πάντα
στη σκέψη μας και στη θύμησή μας. Σε αποχαιρετήσαμε με την ευχή να είναι ελαφρύ το χώρα της Αττικής γης που σε δέχτηκε στην αγκαλιά του και ο πανάγαθος Θεός να δίνει κουράγιο και δύναμη στην
οικογένειά σου για να ξεπεράσουν το σοκ της απουσίας σου, να είναι καλά και να σε θυμούνται με αγάπη
και σεβασμό.
Όσο για μας τους συναδέλφους σου συνταξιούχους που τόσο αγάπησες, δεν έφυγες, θα είσαι πάντα
ανάμεσά μας.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε συνάδελφε-φίλε και συνεργάτη Ηλία.
Η Διοίκηση

Ελένη Μακρή
Η αγαπημένη συνάδελφος και πάνω απ’ όλα, στενή και πολύτιμη φίλη μου,
ξεκίνησε, το 1964 τη σταδιοδρομία της, στην Εταιρία μας στο γραφείο της Κεντρικής Γραμματείας, κοντά μου.
Ο εξαίρετος χαρακτήρας της, βοήθησε να συνδεθούμε στενά. Η φιλία μας
χτίστηκε σε στέρεες βάσεις γι’ αυτό και διατηρήθηκε ανέφελα μέχρι σήμερα
που έφυγε η Ελενίτσα μου (όπως την έλεγα), για πάντα από τη ζωή μας.
Δεν θα ξεχάσω τη συμπαράσταση, της μιας προς την άλλη, στα δύσκολα θέματα, τα προσωπικά και αυτά της οικογένειάς μας. Υπήρχε αγάπη ανόδευτη.
Και πάνω απ’ όλα αλληλοεκτίμηση.
Ελενίτσα μου
Καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμόμαστε πάντα όλοι οι πολλοί φίλοι σου.
Σοφία Σταθάτου

Ηλίας Προβέζης
Υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα έφυγε πρόωρα από κοντά μας
και από τον μάταιο τούτο κόσμο, που ζούμε όλοι αλλά μόνο για λίγο, για την
επουράνια ζωή ο αγαπητός και καλός φίλος και συνάδελφος Ηλίας Προβέζης. Όλοι εμείς οι παλιοί συνεργάτες του και οι φίλοι του θα τον θυμόμαστε
πάντα με αγάπη καθώς ο Ηλίας μόνο αγάπη είχε και αυτήν διέθετε απλόχερα
σε όλους μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον δέχθηκε και ο θεός ας
δίνει παρηγοριά στα αγαπημένα του πρόσωπα.
Καλό σου ταξίδι συνάδελφε και φίλε Ηλία, θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας.
Η Διοίκηση

Αντί Στεφάνου
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 Κωνσταντίνου Φλάκα και
ύστερα από επιθυμία της κόρης του Αικατερίνης
Φλάκα, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του
• Στη μνήμη του Ηλία Προβέζη και ύστερα από
επιθυμία της συζύγου του Γαρυφαλλιάς Προβέζη, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».
• Στη μνήμη του Νίκου Παπαδάκη και ύστερα από
επιθυμία του υιού του Γιάννη Παπαδάκη, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
«Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα».
• Στη μνήμη του Χρήστου Παπαδόπουλου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Ανδρομάχης Παπαδοπούλου, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του
Κόσμου».
• Στη μνήμη του Νίκου Κοτζιά και ύστερα από
επιθυμία της συζύγου του Πολυξένης Κοτζιά, το

ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στον σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Δημητρίου Πριώνη, και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Ελένης Πριώνη,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».
• Στη μνήμη του Μιχάλη Καλλέργη και ύστερα
από επιθυμία του υιού του Κωνσταντίνου Καλλέργη, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».
• Στη μνήμη της Γεωργίας Καλαρίτη και ύστερα
από επιθυμία του υιού της Ιάκωβου Καλαρίτη, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στον σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Βασιλείου Πατελάρου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Σοφίας
Πατελάρου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».
• Στη μνήμη της συζύγου του Αναστάσιου Γεωργόπουλου και ύστερα από επιθυμία του, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στον σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

5

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

Συγχαρητήρια

Ψήφισμα

Η Μαρία Μπασιά κόρη του συναδέλφου
μας Τάσου Μπασιά
μετά την αποφοίτησή της από το
Πανεπιστήμιο Αιγίου
Τμήμα Σχεδιασμού Πληροφοριακών
Συστημάτων και Προϊόντων έκανε
μεταπτυχιακό στο Τμήμα Users Experience
του Πανεπιστημίου USL του Λονδίνου όπου
απεφοίτησε αριστούχος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
μας συγχαίρει την Μαρία
και της εύχεται να έχει και άριστη
επαγγελματική αποκατάσταση,
στους δε ευτυχείς γονείς να την χαίρονται
και να την καμαρώνουν.
Η Διοίκηση

Στην Αθήνα σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2014 και στα γραφεία του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του Ηλία Ξιαρχογιαννόπουλου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, συνεδρίασε έκτακτα και ομόφωνα
αποφάσισε:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο να παραστεί στην κηδεία του.
2. Να δοθούν στη μνήμη του 200 ευρώ στο Γυμνάσιο Σμίνθης
προς ενίσχυση των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου.
3. Το παρόν ψήφισμα να γνωστοποιηθεί στην οικογένειά του και
να δημοσιευθεί στην εφημερίδα του Σωματείου μας «Ο Ηλεκτρικός».
Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος Ρουσιάς
Νικόλαος Μητροκώτσας

ΓΑΜΟΙ

Έγινε παππούς
Παππούς έγινε ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου
μας Νίκος Μητροκώτσας και μάλιστα την ημέρα της
ονομαστικής του εορτής στις 6 Δεκεμβρίου, η σύζυγος
του μοναχογιού του Άγγελου έφερε στον κόσμο ένα
υγιέστατο κοριτσάκι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εύχεται ολόψυχα στους ευτυχείς γονείς να τους
ζήσει το νεογέννητο και να είναι καλότυχο, στους δε ευτυχείς παππούδες και γιαγιάδες να την χαίρονται και να
ζήσουν για να καμαρώσουν και άλλα εγγόνια.
Η Διοίκηση

Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά τους θερμά
συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές
μας, στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.
Παντελής Γεωργίου: Υιός του συναδέλφου μας Δημήτρη Γεωργίου
Ιωάννης Γεωργίου: Υιός του συναδέλφου μας Στέλιου Γεωργίου
Παναγιώτης Αξιώτης: Υιός του συναδέλφου μας Χαράλαμπου
Αξιώτη
Αντώνιος Αξιώτης: Υιός του συναδέλφου μας Χαράλαμπου
Αξιώτη
Η Διοίκηση

AΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xαλoυβάς Σταύρος: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Ασιατίδης Κωνσταντίνος: Τμηματάρχης Α'
Αμαξάς Γεώργιος: Εκδότης εισιτηρίων
Ιωαννίδης Βασίλειος: Υπηρεσία Φύλαξης
Παπαδάκης Αντώνιος: Αρχιτεχνίτης Β'
Αρσάνογλου Χαράλαμπος: Αρχιτεχνίτης Α'
Χονδρός Παναγιώτης: Αρχιτεχνίτης Α'
Μάργαρης Δημήτριος: Αρχιτεχνίτης Α'
Κουνάδης Φωτεινός: Σταθμάρχης Πράσινων Λεωφορείων
Καραϊσκάκης Χαράλαμπος: Εργοδηγός Γραμμής Έργων
Ταμπάκης Παναγιώτης: Εργοδηγός Α' Ηλεκτροδηγών
Ντόκος Ιωάννης: Αρχιτεχνίτης Β'
Μαρλαφέκας Μιχάλης: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Παπαδόπουλος Μιχάλης: Ηλεκτρολόγος
Καλογεροπούλου Σωτηρία: Συλλέκτης Εισιτηρίων
Πολύμερος Δημήτριος: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Γλούμης Άγγελος: Αρχιτεχνίτης Α' Χρωματιστηρίου
Ισιδωρίδου Ιωάννα: Διεκπεραιώτρια
Πριόβολος Ευάγγελος: Αρχιμηχανικός

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ταλαμάγκας Ευθύμιος: Ηλεκτρονικός
Σκράπαρης Χαράλαμπος: Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών
Κόκκινης Νικόλαος: Ηλεκτροδηγός
Κουτρουμπής Παναγιώτης: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Δούνης Πέτρος: Υπεύθυνος Σταθμού Α'
Σαριδάκης Μιχαήλ: Εργοδηγός Έλξης
Ανδριοπούλου Ρουμπίνη: Προϊσταμένη Υγειονομικής Υπηρεσίας
Γρυπάρης Μιχαήλ: Αρχιτεχνίτης Β'
Πουπάκης Γρηγόριος: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Κουτρούμπας Αθανάσιος: Τεχνίτης Α' Εργοστασίου
Συριανός Κωνσταντίνος:
Εργοδηγός Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Λαυκίδης Ανδρέας: Υπεύθυνος Σταθμού
Γεωργακλής Γεώργιος: Τεχνίτης Σιδηρουργείου
Σαράντος Δημήτριος: Αρχιτεχνίτης Εργοστασίου
Σερέτης Κωνσταντίνος: Τεχνίτης Αποκλεισμού
Σταμάτης Αναστάσιος: Ηλεκτρολόγος
Βλάχος Ιωάννης: Τμηματάρχης Α'

Πάντα δίπλα μας η συνάδελφος Σοφία Σταθάτου
17 Δεκεμβρίου 2014
Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Πειραιά
Αγαπητοί Φίλοι – Συνάδελφοι,
Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είχατε την καλοσύνη και την καλή σκέψη να μου
στείλετε (σπίτι μου) έναν μεγάλο φάκελο με:
Την ευχητήρια κάρτα σας, μια ωραία πρακτική τσάντα και το πιο ωραίο, το
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μας.
Γι’ αυτό θα σας πω: Το ξεφύλλισα αμέσως και το βρήκα καλοβαλμένο, εντυπωσιακά ενημερωτικό. Διαλεγμένες και ωραία τοποθετημένες (ανάλογα με το
θέμα) φωτογραφίες.
Θα το διαβάσω με προσοχή και συγκίνηση.
Πόσος κόπος για να ψάχνουμε στα υγρά υπόγεια του παλιού κτιρίου μας (Αθηνάς 67) για να διαφυλαχτούν τα ιστορικά στοιχεία της Εταιρίας μας. Και να! το ωραίο
αποτέλεσμα.
Οι ευχές σας (στη δεύτερη σελίδα του Ημερολογίου) με εκφράζουν γι’ αυτό τις προσυπογράφω.
Σας ευχαριστώ, για άλλη μια φορά, και εύχομαι στον καθένα σας χωριστά και τις οικογένειές σας κάθε καλό.
Ο Καινούριος Χρόνος να είναι, έστω και λίγο καλύτερος για να χαμογελάσουμε
Όλοι μας!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σοφία Σταθάτου

Δωρεές εις Μνήμην
Η κα. Γαρυφαλλιά Προβέζη κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Ηλία Προβέζη, το ποσό των 50 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Δέσποινα Πικούνη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα Πικούνη, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Πετρούλα Παπακωνσταντίνου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Μάριου Παπακωνσταντίνου, το
ποσό των 20 ευρώ για το Σωματείο και την
εφημερίδα.
Η κα. Άννα Φετάνη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Βασίλη
Φετάνη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Κατερίνα Γερεντέ κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Γιάννη Γερεντέ, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Νίκος Νάστος κατέθεσε στη
μνήμη του συναδέλφου και φίλου του Αθανασίου Σιμόπουλου, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Ειρήνη Μπαρκάτσα κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Γεωργίου Μπαρκάτσα, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Βαρβάρα Παύλου κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Κυριάκου Παύλου, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής κατέθεσε
στη μνήμη του κουμπάρου του και συναδέλφου μας Γιάννη Τσεκούρα, το ποσό των
30 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Πηνελόπη Παπαηλιού κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Γιάννη Παπαηλιού, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας
Γιώργου Κοζύρη, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Δέσποινα Μυωτέρη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Νίκου Μυωτέρη, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Δέσποινα Μασούρα κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Δημητρίου Μασούρα, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η συνάδελφος Σπυριδούλα Κώη κατέθεσε
στη μνήμη του πατέρα της και συναδέλφου
μας Ευάγγελου Κωνσταντίνου, το ποσό
των 15 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Αιμιλία Λουκή κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Στέφανου Λουκή, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.
Ο συνάδελφος Νίκος Καράλης κατέθεσε στη
μνήμη του φίλου και συναδέλφου Ηλίας
Προβέζη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Κάσσαρης κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου του Πέτρου Καμακάρη, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Παναγιώτα Τσεκούρα κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Αθανασίου Τσεκούρα, το ποσό των 20
ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Χρυσούλα Μπόλοση κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Κώστα Μπόλοση, το ποσό των 50 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

6

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

Σ
Α
Τ
Ν
ΑΖΟ

Ι
Λ
Ο
Χ
Σ

ΤΑ
Η
Τ
Ο
ΙΚΑΙΡ

Π

ΤΗΝ Ε

Από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Να παρηγοριόμαστε
ότι δεν έχουμε
το αποκλειστικό
προνόμιο
να έχουμε
απατεώνες
και κλέφτες
πολιτικούς
Από την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Από την εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

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

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1869-2012 (Από το αρχείο ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ)
Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Σ.Α.Π. (1896)
Μέρος 8ο
Το 1896 ήταν κι αυτός ένας ευτυχισμένος χρόνος για την
εταιρία. Η Αθήνα είχε το προνόμιο να ορισθή ως ο τόπος των
πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Πλήθος κόσμου είχε έρθει στην
πρωτεύουσα από τα διάφορα μέρη της Ευρώπης και ο σιδηρόδρομος εγνώρισε αυξημένη επιβατική κίνηση. Ήταν μια όμορφη ρομαντική εποχή. Το φάσμα του πολέμου που είχε απειλήσει τη μικρή Ελλάδα, ύστερ’ από τα επαναστατικά σκιρτήματα της
σκλαβωμένης ακόμα ηρωικής Κρήτης, λησμονήθηκε για λίγον
καιρό. Η ιδέα του βαρώνου Κουμπερτέν, που ζητούσε την αναβίωση των ολυμπιακών αγώνων και του ολυμπιακού πνεύματος, είχαν ξεσηκώσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την
Ευρώπη και την Αμερική.
Στην αρχή ρίχτηκε η ιδέα να γίνουν οι αγώνες στην αρχαία
Ολυμπία, στην κοιτίδα τους. Ήταν αδύνατο. Για να γίνη εκεί ένα
κατάλληλο στάδιο και για να κτισθούν ξενοδοχεία που θα φιλοξενούσαν τόσο κόσμο, τα έξοδα θα ήταν τεράστια. Έτσι αποφασίσθηκε να γίνουν οι αγώνες στην Αθήνα τον Μάρτιο. Το στάδιο δεν είχε τελειώσει ακόμη. Έλειπαν πολλές κερκίδες που δεν
είχαν ακόμη σκεπαστή με μάρμαρο. Έβαλαν πρόχειρες, ξύλινες. Η Αθήνα και ο Πειραιάς ζούσαν τις μεγάλες μέρες της
προετοιμασίας. Ο σιδηρόδρομος ανεβοκατέβαζε κόσμο και κοσμάκη. Άρχισαν να φθάνουν οι πρώτοι ξένοι. Άλλοι ατμοπλοϊκώς, άλλοι σιδηροδρομικώς. Όσοι ήρθαν με τα βαπόρια χρησιμοποίησαν τον Σ.Α.Π., για ν’ ανεβούν στην Αθήνα. Κι ανεβοκατέβαινε ο σιδηρόδρομος σφυρίζοντας χαρούμενα και κάπνιζε
ο σταθμός της Ομονοίας και σφύριζε ο σιδηρόδρομος και ξανακατέβαινε να φέρη κι άλλους.
Στις 25 Μαρτίου άρχισαν οι αγώνες. Κράτησαν οκτώ μέρες,
που έμειναν αξέχαστες από όλους εκείνους που τους παρακολούθησαν. Τους ξαναγεννημένους στην Ελλάδα αγώνες ύμνησε τότε η ελληνική Μούσα. Η επιτροπή των αγώνων είχε αναθέσει στον ποιητή Κωστή Παλαμά τη σύνθεση ενός ύμνου. Και
τότε, ακούστηκε για πρώτη φορά μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο ο «Ολυμπιακός Ύμνος» του Παλαμά, με μουσική του Κερκυραίου Σπύρου Σαμαρά. Ήταν μια δέηση στο αρχαίο πνεύμα,
για να φανερωθή και ν’ αστράψη «στη δόξα της δικής του γης
και τ’ ουρανού».
Αλλά και στο ποδηλατοδρόμιο του Νέου Φαλήρου έγιναν διάφοροι αγώνες. Κατέβασε και εκεί κόσμο ατέλειωτο ο σιδηρόδρομος. Επίσης έγιναν και λεμβοδρομίες και ιστιοπλοϊκοί αγώνες. Άλλη ευκαιρία να κατεβάση στο Φάληρο κόσμο ο Σ.Α.Π.
Έγραφε σχετικά η «Ακρόπολις», στις 28 Μαρτίου του 1896,
για τους αγώνες που έγιναν στο ποδηλατοδρόμιο:
«Ό,τι ηδύναντο να μεταφέρωσιν από τας Αθήνας και τον Πειραιά οι τροχιοδρόμοι και τα ανά είκοσι λεπτά της ώρας λειτουργούντα τραίνα του σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς το μετέφερον. Και δέκα χιλιάδες θα ήσαν οι θεαταί, οι απλωθέντες
εκεί μέχρις ασφυξίας, διότι το ποδηλατοδρόμιον δεν χωρεί παρά μόνον οκτώ χιλιάδας. Δεν είναι το Στάδιον με τας χιλιάδας
των θέσεών του.»
Γιόρτασε το Πανελλήνιο με τις νίκες που μας χάρισαν οι
αθλητές μας. Ο Μαραθωνοδρόμος Σπύρος Λούης αποθεώθηκε, όταν μπήκε νικητής στο Στάδιο. Οι εφημερίδες της εποχής
αφιέρωναν σελίδες ολόκληρες στις περιγραφές και οι σκιτσογράφοι παρουσίαζαν τα σκίτσα των πρωταθλητών στις πρώτες σελίδες. Ήταν τόσο γενικός ο ενθουσιασμός του λαού για
τους Ολυμπιακούς και ήταν τόσο μεγάλη επιθυμία όλων τίποτε
να μη χαλάση τις γιορτές, που ακόμα και οι λωποδύτες και οι
πορτοφολάδες…
Όμως αξίζει ν’ αφηγηθούμε τι έγινε:
Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Αθηνών, της Χωροφυλακής τότε, εκάλεσε όλους τους γνωστούς κλέφτες και λωποδύτες σε
συνάντηση… κορυφής στην Πνύκα. Εκεί τους είπε με λίγα λόγια, ότι ήταν ντροπή, όταν τόσος κόσμος μαζεύτηκε στην Αθήνα και στον Πειραιά, να σημειωθούν κλοπές, διαρρήξεις κ.λπ.,
γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο με το πατροπαράδοτο πνεύμα φιλοξενίας των Ελλήνων. Τους μίλησε για την Αρχαία Ελλάδα, για
τους πολέμους που σταματούσαν, όταν ήταν να γίνουν αγώνες,
πως οι χθεσινοί εχθροί συμφιλιώνονταν τις μέρες των αγώνων. Και τους φιλοτίμησε τόσο, που του υποσχέθηκαν όχι μόνον ότι δεν θα κλέψουν, αλλ’ ακόμα ότι θα εκτελέσουν όλες τις
μέρες που θα κρατούσαν οι αγώνες αστυνομικά χρέη, για να
προφυλάξουν τον κόσμο από ξένους… συναδέλφους που μπορεί να είχαν έλθει, για να επωφεληθούν από τον συνωστισμό
και την εορταστική κίνηση της πρωτεύουσας και του Πειραιά.
Και οι κλέφτες και οι διαρρήκτες ετήρησαν την υπόσχεσή τους.
Καμμιά κλοπή η διάρρηξη δεν σημειώθηκε όλο το δεκαήμερο
των Ολυμπιακών. Τι έκαναν έπειτα; Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο
λόγος τους ίσχυε μόνο για τις μέρες των αγώνων.
Τέλειωσαν κάποτε οι αγώνες. Η ζωή ξαναμπήκε στον κανονικό της ρυθμό. Την ίδια χρονιά περατώθηκε και το κτίσιμο του
θεάτρου στο Φάληρο, που έμενε ακόμη στη θέση του ως πριν
από λίγο χρόνο (1969). Έφθασε το καλοκαίρι. Το Φάληρο με τα

λουτρά του και το νέο θέατρό του γνώρισε νέες δόξες, λίγο πριν
ξεσπάση ο πόλεμος.

Τα έτη 1897 και 1898
Ο πόλεμος ξέσπασε το 1897. Ήταν ένας «μοιραίος» και άτυχος πόλεμος, που είχε τούτο το καλό, ότι πλούτισε τον ελληνικό λαό με διδάγματα για την παραπέρα πορεία του. Ήταν σαν
ένας σεισμός που γκρέμισε τα χαλάσματα, για να θεμελιωθή λίγο αργότερα ένα συγχρονισμένο Κράτος, έτοιμο για μεγάλες
εξορμήσεις. Αλλά η εξιστόρηση των γεγονότων εκείνων και οι
κρίσεις γι’ αυτά ανήκουν στους ιστορικούς. Εδώ μας ενδιαφέρει μόνο ο Σ.Α.Π. Και ο Σ.Α.Π. έκαμε και στις εξαιρετικές αυτές
περιστάσεις ευσυνείδητα το καθήκον του. Στην επιστράτευση
βοήθησε εντατικά για τη γρήγορη μεταφορά των στρατευμένων στον Πειραιά, για να επανδρώσουν τα λίγα πολεμικά μας.
Βοήθησε ακόμη για τη μεταφορά των οπλιτών από τον Πειραιά
στην Αθήνα, για να σπεύσουν εγκαίρως στις μονάδες τους.
Όπως πάντα, έτσι και στην περίπτωση αυτή φάνηκε η χρησιμότητα του σιδηροδρόμου. Και, όταν ο πόλεμος τελείωσε, πάλι
εξυπηρέτησε το Κράτος και το κοινό, και ανταποκρίθηκε στις
έκτακτες ανάγκες που δημιουργήθηκαν. Ανάμεσα στα άλλα,
μετέφερε δωρεάν χιλιάδες πρόσφυγες στα καταλύματά τους
στο Φάληρο και στον Πειραιά.
Κι έπειτα ο Σ.Α.Π. συνέχισε τη δράση του. Το 1898 έκαμε αίτηση στο Υπουργείο των Εσωτερικών να παρεμποδισθή η ανέγερση νέων εργοστασίων στην περιοχή του Φαληρου, γιατί η
δυσοσμία από τα λιμνάζοντα νερά παρεμπόδιζε την κίνηση και
απειλούσε την υγεία των λουομένων. Ακόμη επρότεινε να συμβάλη στην κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στη Σούδα του
Φαλήρου. Η αίτησή του έγινε δεκτή και ανέλαβε για λογαριασμό του Δημοσίου να κατασκευάση οχετό σκεπασμένο και να
τοποθετήση σιδερένιους σωλήνες για τη διοχέτευση των βρώμικων νερών της Σούδας, βαθιά μέσα στη θάλασσα. Ο Σ.Α.Π.
εκτελούσε έτσι ένα κοινωνικό έργο. Δεν ήταν το πρώτο, αλλά
δεν ήταν και το τελευταίο.

Προς την ηλεκτροκίνηση (1898 – 1904)
Ο Σ.Α.Π ήταν πάντοτε προοδευτικός. Οι διευθύνοντες έβλεπαν ότι ο ατμήλατος σιδηρόδρομος δεν επαρκούσε πια. Ο θόρυβός του και η μαυρίλα που άφηναν οι ατμομηχανές του ήταν
σοβαρά μειονεκτήματα. Σιγά σιγά άρχισε να γεννιέται η ιδέα
της μετατροπής του σε ηλεκτρικό.
Στις 28 Μαρτίου του 1898 ο Υπουργός των Εσωτερικών Γ.Ν.
Θεοτόκης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Π.
Ν. Φιλάρετος και ο Πρόεδρος της «Εταιρείας Προεκτάσεως»
(Ψύχα) Ιωάννης Βαλαωρίτης υπέγραψαν σύμβαση για τη συγχώνευση των δύο εταιριών και την αντικατάσταση του ατμού με
ηλεκτρισμό. Το προνόμιο του Σ.Α.Π., σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, παρατάθηκε για έξι ακόμη χρόνια, δηλαδή ως το 1945. Η
σύμβαση κυρώθηκε στις 11 Απριλίου/25 Μαΐου 1900, με τον Νόμο ΒΨΞΕ΄. Παράλληλα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
658.700 δραχμές με την έκδοση 3.274 μετοχών, για να εξαγορασθούν οι 14.000 μετοχές της παλιάς εταιρίας. Οι 4.500 παλιές μετοχές ανταλλάχθηκαν με μια νέα.
Για να τηρήση την υποχρέωση που είχε αναλάβει η εταιρία
για την ηλεκτροκίνηση, προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό. Σ’
αυτόν έλαβαν μέρος οι πιο σοβαρές εταιρίες του εσωτερικού
και του εξωτερικού. Όσο για την παροχή του ρεύματος και τη
συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκρίθηκε η «Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία». Η εταιρία αυτή είχε ιδρυθή το 1896,

από τον Μηχανικό Κωνσταντίνο Νικολαΐδη, και εξαγόρασε από
την «Εταιρεία Εργοληπτών» ολόκληρη την επιχείρηση ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας. Η νέα εταιρία έκτισε καινούριο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος στο Νέο Φάληρο και διευθυντές ορίσθηκαν ο Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, ο αρχιμηχανικός
Σπύρος Αγαπητός και, αργότερα, ο καθηγητής Κωνσταντίνος
Στάμου, επίσης αρχιμηχανικός. Οι νέες εγκαταστάσεις ήταν πια
σε θέση να ηλεκτροκινήσουν τον σιδηρόδρομο Αθηνών-Πειραιώς και τους τροχιοδρόμους της Αθήνας, του Πειραιά και των
περιχώρων. Το ρεύμα λοιπόν ήταν εξασφαλισμένο, έπρεπε
όμως να γίνουν μελέτες για το πώς θα κινήται ο σιδηρόδρομος.
Ο Σ.Α.Π. ζητούσε το πιο τέλειο σύστημα. Έτσι, η εταιρία έστειλε
τον διαχειριστή της στην Ευρώπη για να ιδή από κοντά τα συστήματα που εφάρμοζαν τα διάφορα κράτη. Ύστερα από πολλές μελέτες αποφασίσθηκε να γίνεται η διοχέτευση του ρεύματος με ισόγεια τρίτη ράβδο, που θα ήταν τοποθετημένη επάνω σε μονωτήρες στο διάκενο των δύο γραμμών. Αφού κατέληξε στην απόφαση αυτή, η εταιρία υπέβαλε στο Υπουργείο των
Εσωτερικών τα σχέδια και τα διαγράμματα, καθώς και άλλες μελέτες, για την κατασκευή διαβάσεων επάνω από τη σιδηροδρομική γραμμή. Στα σχέδια υπήρχε πρόβλεψη και για τα βαγόνια που έπρεπε να προμηθευθή η εταιρία.
Το Υπουργείο των Εσωτερικών ενέκρινε τις διαβάσεις, και
το 1902 άρχισε η κατασκευή τους. όσο για τους μονωτήρες και
τις συνδέσεις ανέλαβε να τις προμηθεύση η «Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία». Το κόστος τους έφθασε τα 142.000 χρυσά
φράγκα. Η κατασκευή των διαβάσεων ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1904 και έτσι το υπουργείο παρέλαβε τελειωμένο
το έργο στις 20 Αυγούστου του 1904 με ειδική επιτροπή παραλαβής. Στο μεταξύ η εταιρία αποφάσισε να εφοδιασθή με είκοσι αυτοκίνητες ηλεκτρικές άμαξες, είκοσι ρυμουλκούμενες
και δύο ηλεκτράμαξες, από την εταιρία «Τόμσον Χούστον».
Το 1902 ανεγέρθηκε νέο εργοστάσιο στο χώρο του σταθμού
του Θησείου και το 1903 ιδρύθηκε άλλο κοντά στο σταθμό του
Πειραιά.
Σύμφωνα με την υποχρέωση που είχε αναλάβει ο Σ.Α.Π.,
η ηλεκτροκίνηση έπρεπε ν’ αρχίση μέσα σε τρία χρόνια
από τη δημοσίευση του νόμου ΒΨΞΕ΄ της 25 Μαΐου του 1900
στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Έτσι, η προθεσμία
έληγε στις 25 Μαΐου του 1903. Τον Ιούνιο όμως του 1903 η
«Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία» εδήλωσε ότι, εξαιτίας πυρκαϊάς που σημειώθηκε στο γαλλικό εργοστάσιο στο οποίο
είχε παραγγελθή το υλικό, η παράδοσή του θα καθυστερούσε. Ο Σ.Α.Π εζήτησε τότε από το Υπουργείο των Εσωτερικών να παρατείνη την προθεσμία λόγω ανωτέρας βίας
ως τις 31 Δεκεμβρίου του 1903. Το υπουργείο ενέκρινε το
αίτημα. Αλλά και αυτή η παράταση δεν έφθασε. Ζητήθηκε
και δεύτερη, και αυτή χορηγήθηκε. Ζητήθηκε και τρίτη,
παραχωρήθηκε και αυτή. Ήταν η τελευταία. Έτσι, η ηλεκτροκίνηση άρχισε μόλις στις 10 Σεπτεμβρίου του 1904.
Και ο σιδηρόδρομος λειτούργησε για το κοινό στις 16 Σεπτεμβρίου.
Στο μεταξύ, κατά τις αρχές του 1904. ο έως τότε διαχειριστής
της εταιρίας
Ν. Τριανταφυλλίδης υπέβαλε την παραίτησή του, γιατί, όπως
εδήλωσε, του ήταν αδύνατο να παρακολουθήση τη μετατροπή
του ατμοκίνητου σιδηροδρόμου σε ηλεκτροκίνητο. Η παραίτησή του ανακοινώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1904, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του Γ. Σκουζέ. Το Συμβούλιο παρακάλεσε τότε τον Σύμβουλο Νικόλαο Θ.

Βλάγκαλη να αναλάβη και τη διαχείριση της εταιρίας μαζί με τον
ανεψιό του, τον Αλέξανδρο Κ. Βλάγκαλη. Αλλά τον Ιούλιο του
1904 ο Νικόλαος Βλάγκαλης αποχώρησε από τη θέση του διαχειριστή και διορίσθηκε διευθυντής (διαχειριστής) ο Αλέξανδρος Κ. Βλάγκαλης. Ο Αλέξανδρος Βλάγκαλης όμως ήταν πολύ νέος, μόλις 31 ετών, και η ηλικία του προκαλούσε κάποιους
δισταγμούς στους υπεύθυνους της εταιρίας. Οι δισταγμοί τους
αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Ο Βλάγκαλης στάθηκε άξιος της αποστολής του και δεν είναι υπερβολή, αν πούμε, ότι σ’ αυτόν οφείλεται η καταπληκτική εξέλιξη των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων.
Οι φόβοι των υπευθύνων της εταιρίας γρήγορα διασκεδάσθηκαν. Ο πολύς κόσμος όμως; Ο ηλεκτρισμός ήταν κάτι το καινούριο, ο λαός απληροφόρητος. Άρχισε να επαναλαμβάνεται
εκείνο που είχε συμβή πριν από τριάντα πέντε χρόνια, όταν
πρωτοστρώθηκε η γραμμή του ατμοκίνητου σιδηροδρόμου. Δεν
έλεγαν, βέβαια, τώρα οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες, όπως οι
χωρικοί του 1860 ή του 1869, ότι «ήλθαν οι κουτόφραγκοι να μας
καταστρέψουν», αλλά αντίκρυζαν με μεγάλη δυσπιστία τα έργα που προχωρούσαν για την ηλεκτροκίνηση.
Η σύζυγος του Αλ. Βλάγκαλη, η Ραλλού, ιστορούσε αργότερα: «Το κοινόν, όχι μόνον εφοβείτο την χρησιμοποίησιν ηλεκτρισμού δια την κίνησιν του σιδηροδρόμου, αλλά και ευκόλως επείθετο, από τας πλέον απιθάνους διαδόσεις, διαδόσεις
αίτινες προεκάλουν πανικόν. Ούτως, εκυκλοφόρει η διάδοσις,
ότι οι επιβάται των ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών υφίστανται ηλεκτροπληξίαν και ότι η εταιρεία είχεν οργανώσει ειδικόν συνεργείον, το οποίον περισυνέλεγε τα πτώματα και τα έρριπτεν
εις την θάλασσαν! Ο σύζυγός μου δια ν’ αντιμετωπίση αυτήν
την δυσάρεστον κατάστασιν, και εις παραδειγματισμόν των φοβουμένων, απεφάσισεν, όπως, καθ’ εκάστην εσπέραν, τον συνοδεύω και εγώ εις καταβάσεις δια του ηλεκτροκινήτου σιδηροδρόμου, προς Πειραιά, και εις αναβάσεις εκείθεν, προς Αθήνας. Με εχρησιμοποίει λοιπόν, ως ζων παράδειγμα της ελλείψεως κινδύνων! Ολίγον δεν κατ’ ολίγον υπερεπήδησε τας δυσκολίας της πρώτης περιόδου των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων.»
Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος ήταν ακόμη κάτι το εντελώς
καινούριο για την Αθήνα και την Ελλάδα. Ο κόσμος τον έβλεπε
με δειλία. Οι εφημερίδες αφιέρωναν τακτικά σχόλια γι’αυτόν
τον ανόητο φόβο. Έτσι, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1904, λίγες ημέρες πριν απ’ τα εγκαίνια, σ’ ένα σχόλιό τους με τον τίτλο «Ο
Ηλεκτρικός», οι «Καιροί, έγραφαν:
«Τόσος είναι ο φόβος ο οποίος κατέλαβε τον κόσμον από τον
ηλεκτρικόν σιδηρόδρομον, ώστε οι διαβάται των οδών να φοβώνται να πατήσουν και εις αυτάς τας σιδηράς γραμμάς του
τραμ. Χθές την εσπέραν, δύο περιπατηταί της οδού Σταδίου,
διερχόμενοι την γραμμήν του τραμ ανετινάχθησαν έντρομοι.
Ενόμισαν ότι ησθάνθησαν ισχυρόν τιναγμόν εις τους πόδας των.
Τι είναι αυτή η ιδέα! Αυτό έχει και τα καλά του. Έτσι με το φόβον θα προσέχουν και θα παθαίνουν ολιγότεροι.»
Και στις 10 Σεπτεμβρίου του 1904 ξανάγραφαν, μιλώντας για
τελευταία φορά για τον ατμήλατο σιδηρόδρομο. Ο τίτλος ήταν:
«Η εορτή του Αγγλικού Στόλου. Η φωταγώγησις των πλοίων».
Και το κείμενο: «Χθες την εσπέραν, ως είχομεν προαναγγείλει, εγένετο η εορτή του αγγλικού στόλου εν Νέω Φαλήρω
επ’ ευκαιρία του παρατεθέντος γεύματος εις την Αυτού Υψηλότητα τον διάδοχον και την πριγκίπισσαν Σοφίαν.
»Ενωρίτερον, από τας 7 μ.μ. ήρχισε να συρρέη πλήθος κόσμου εις το Νέον Φάληρον, δια να απολαύση την θέαν του μεγαλοπρεπούς αγγλικού στόλου, φωταγωγημένου θαυμασίως
κατά την διάρκειαν του γεύματος. Ολόκληρος η πλατεία και η
εξέδρα έβριθον κόσμου παντός είδους. Αι διαρκώς καταφθάνουσαι αμαξοστοιχίαι μετέφερον εις το Φάληρον πλήθος κόσμου κατερχομένου, ίνα θαυμάση τα μεγαλοπρεπη θωρηκτά
του στόλου της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τις 7 μ.μ., δια του σιδηροδρόμου Πειραιώς, κατήλθον εις Φάληρον, κατόπιν προσκλήσεως του Άγγλου Ναυάρχου κ. Δώνβιλ, ο Πρωθυπουργός
κ. Θεοτόκης εν περιβολή φράκου και φέρων τα παράσημά του.»
Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1904, με τον τίτλο «Ο ηλεκτρικός
σιδηρόδρομος», γράφουν πάλι οι «Καιροί»:
«Χθες η προς παραλαβήν του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου
Αθηνών-Πειραιώς συσταθείσα επιτροπή, περατώσασα τας εργασίας της, υπέβαλεν εις τον κ. Πρωθυπουργόν την έκθεσίν
της. Δι’ αυτής η επιτροπή αποφαίνεται, ότι εν γένει τα του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου έχουσι καλώς και ότι δεν υπάρχει κανέν εμπόδιον, όπως αρχίση η λειτουργία αυτού. Μόνον όρους
τινάς επρότεινε η επιτροπή, όπως μη ύπαρξη έλλειψις τις, ήτις
να δυσχεράνη την εκμετάλλευσιν του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Μεταξύ των όρων τούτων συγκαταλέγεται και ο όρος, όπως
υποχρεωθή η εταιρεία να χρωματίση την σήραγγα λευκήν και
την φωτίση δι’ ηλεκτρικών λαμπτήρων δια κάθε ενδεχόμενον.
»Είναι βέβαιον ότι το Υπουργείον θα διατάξη την εφαρμογήν των προτεινομένων όρων, ίνα δυνηθή να επιτρέψη την
έναρξιν της λειτουργίας του σιδηροδρόμου.»

Συνεχίζεται…
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
Θετικές
οι πρώτες ενέργειες
Εκ πρώτης απόψεως θετικές κρίνονται οι ενέργειες
του Υπουργείου Εργασίας για τους συνταξιούχους.
Όπως είναι η αναφορά για το πάγωμα της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία, προκειμένου να μην υπάρξουν μειώσεις καθώς και ο
τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων, η αλλαγή αυτή βάζει τέλος στις νέες περικοπές από 8%
έως 15% στην επικουρική ασφάλιση.
Υποσχέθηκε επαναφορά της 13ης σύνταξης για
τους χαμηλοσυνταξιούχους, ελπίζοντας ότι το μέτρο
θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους συνταξιούχους καθώς και το δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.
Επαναφορά της σύνταξης ΟΓΑ στα 360 ευρώ για
τους ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε τα λόγια να γίνουν έργα για
να μην διαψευστούν οι ελπίδες μας και τα όνειρά μας.
Η Διοίκηση

Σας ευχαριστούμε
Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική
κρίση που μας ταλανίζει όλους, υπάρχει όμως και
περίσσευμα αγάπης καθώς και συναδελφικής αλληλεγγύης που τόσο έχουμε ανάγκη σήμερα και
αυτό φαίνεται στην πράξη από τις συναδέλφισσες
και συναδέλφους μας συνταξιούχους των ΗΣΑΠ
που από το περίσσευμα της καρδιάς τους ενισχύουν
οικονομικά το Σωματείο μας γνωρίζοντας βέβαια ότι
έτσι ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις δράσεις του,
προς όφελος όλων μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι ενέργειές σας
αυτές, μας γεμίζουν χαρά αλλά και ευθύνες. Ευθύνες στο να προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση στα κελεύσματα σας για να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε τα όποια
προβλήματα μας ταλανίζουν να βρουν τη λύση τους.
Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε πάντα
δίπλα μας.
Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε έμπρακτα.
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη ζεστασιά με την οποία μας περιβάλλετε.
Από την πλευρά μας σαν Διοίκηση του Σωματίου
για όλα αυτά που μας προσφέρετε σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε πάντα κοντά σας με αγάπη και
σεβασμό.
Η Διοίκηση

Γιατί δεν αναβάλαμε
την πρωτοχρονιάτικη
εκδήλωσή μας
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, επειδή έγινε πολύς θόρυβος και πολλή συζήτηση γιατί πραγματοποιήσαμε την κοπή πίτας−συνεστίαση την ημέρα των
εθνικών εκλογών και δεν την αναβάλλαμε, θεωρούμε καθήκον και υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε και να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν είμαστε εναντίον των εκλογών και ούτε εναντίον εκείνων των συναδέλφων που ήταν υποχρεωμένοι να
μεταβούν στον τόπο καταγωγής τους για να ασκήσουν τα εκλογικά τους καθήκοντα, τα οποία είναι
αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός.
Το πρόβλημα είναι ότι το Σωματείο μας είχε κλείσει την αίθουσα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» από τον
Σεπτέμβριο δίνοντας βέβαια και μία σχετικά μεγάλη προκαταβολή βέβαια πριν προκηρυχτούν οι
εκλογές. Με την προκήρυξη των εκλογών ζητήσαμε από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου να αλλάξουμε την ημερομηνία, δυστυχώς όμως δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη ημέρα μέχρι τον Απρίλιο και έτσι αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε τη γιορτή μας στις
25 Ιανουαρίου.
Οφείλουμε να ζητήσουμε συγνώμη από τους συναδέλφους αυτούς που ήταν υποχρεωμένοι να μεταβούν στον τόπο καταγωγής τους για να ψηφίσουν
και δεν μπόρεσαν να έρθουν στη γιορτή του Σωματείου, όμως δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα για τον
αποκλεισμό τους απλά δεν υπήρχε άλλη λύση και
να γνωρίζουν ότι η αγάπη μας για όλες τις συναδέλφισσες και για όλους τους συναδέλφους και
δεδομένη είναι και διαρκής.
Η Διοίκηση

Στο φως η έκθεση των Επιθεωρητών
Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης
Μετά από κυοφορία 3 ετών το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης μας γνωστοποίηση στις 20/12/2014 την έκθεση της επιτροπής που ορίστηκε από
τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στις 23 Ιανουαρίου 2012 μετά από ανώνυμη καταγγελία αναφορικά με τη νομιμότητα της καταβολής αποζημίωσης, στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, υπαλλήλους της πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε.
Η επιτροπή μετά από συνεχείς συνεδριάσεις επί τρία έτη, έκρινε ότι όχι μόνο πρέπει να εφαρμοστούν οι αναγκαστικοί νόμοι 173 του 1967 και 618 του 1970 αλλά προχώρησε ακόμη πιο μπροστά γιατί ενώ ο αναγκαστικός νόμος του 1967 έλεγε ότι «τυχόν καταβληθέντα, πέρα των ανωτέρω ορίων, ποσά εις τους δικαιούχους, μέχρι της ενάρξεως
της ισχύος του παρόντος, δεν αναζητούνται. Σήμερα το πόρισμα της επιτροπής λέει τα
εξής:
«Επί σειρά ετών, η εταιρεία χορηγούσε στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης
εργαζομένους, ποσό αποζημίωσης που υπερέβαινε το εκάστοτε προβλεπόμενο από τον
μόνο όριο, επικαλούμενη τις προβλέψεις των αντίστοιχων ΕΣΣΕ. Παρά τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε το 2003 και κυρίως από τον Σεπτέμβριο του 2011, ως προς τη νομιμότητα της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου, με την υπ’ αριθμό 1175/20-12-2011 (Συνεδρίαση 512) απόφαση του Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., αποφασίστηκε η συνέχιση της
καταβολής της αποζημίωσης των αποχωρούντων στο ύψος που κατεβάλετο μέχρι
25/1/2012 που έληγε η ισχύς της ΕΣΣΕ.
Η εν λόγω απόφαση ανεστάλη με την υπ’ αριθ. 1196/24-1-2012 (Συνεδρίαση 516) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Με τις διατάξεις του νόμου 4256/2014 (άρθρο 49) αναγνωρίστηκε τελικά η νομιμότητα της καταβολής των εν λόγω αποζημιώσεων μέχρι την 31-12-2010.
Κατά συνέπεια, η διαπιστωθείσα κατά τον παρόντα έλεγχο καταβολή αποζημίωσης

ύψους 33.330,12 ευρώ σε καθένα από τους αποχωρήσαντες από την ΗΣΑΠ Α.Ε. κατά το
διάστημα 1/1/2011 – 30/6/2011 και η αντίστοιχη σε 14 αποχωρήσαντες από την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κατά το διάστημα 1/7/2011 – 12/8/2011, υπερβαίνει το θεσπισμένο ανώτατο όριο αποζημίωσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«Η εταιρεία να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς της, προκειμένου να εξετάσει
το θέμα της αναζήτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών των αποζημιώσεων που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από 1/1/2011 και εντεύθεν».
Όμως έχουμε έναν προβληματισμό. Μήπως πρέπει να τους είμαστε ευγνώμονες που
την είσπραξη των καταβληθέντων ποσών δεν την ζήτησαν εντόκως;
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη δημοκρατία μας
γιατί όπως διαβάσατε στέκεται πολύ ψηλά καθώς κάνει ενέργειες και παίρνει αποφάσεις που ούτε η δικτατορία των Συνταγματαρχών δεν είχε πάρει και επειδή μπορεί να
τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος 509 και να μας στείλουν για διακοπές στη Γυάρο, σταματάμε εδώ. Όμως για ενημέρωση όλων, σας λέμε ότι το κατάπτυστο αυτό πόρισμα έχει
δοθεί από την πρώτη ημέρα στους νομικούς του Σωματείου μας και αφού το μελετήσουν θα προβούμε στις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία των μελών μας.
Η πρώτη δήλωση των δικηγόρων από εδώ και στο εξής σε κάθε ενέργεια της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
και της Δημόσιας Διοίκησης για εφαρμογή του πορίσματος των Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης να ενημερώνεται το Σωματείο.
Να είστε βέβαιοι ότι το Σωματείο θα παρακολουθεί την πορεία του θέματος και θα
έχετε πλήρη ενημέρωση για τις ενέργειες μας μέχρι να λυθεί το θέμα.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες
να γίνουν τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων
του Σωματείου μας για τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι εξής εκδρομές:
1η Φεβρουαρίου: Ημερήσια για Καλαμάτα, προσκύνημα στην
Υπαπαντή
12 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη): Ημερήσια Ναύπλιο- Κεφαλάρι Άργους
22-23-24 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα)
Α΄ Πρόταση: Απόκριες στην Νάουσα
Νάουσα – Όλυμπος - Παλαιός Παντελεήμονας – Διόν - Έδεσσα
Β΄ Πρόταση: Βόλος – Γύρος Πηλίου
Μηλιές – Τσαγκαράδα – Χάνια – Πορταριά – Μακρυνίτσα –
Ιερό Μονής Ξενιάς - Αμαλιάπολη
17 Μαρτίου: Ημερήσια για λίμνη Ευβοίας – Χαλκίδα – Όσιος
Δαυίδ

10-11-12-13 Απριλίου
Α΄ Πρόταση: Πάσχα στην μαγευτική Χαλκιδική
Β΄ Πρόταση: Πάσχα στο νησί των Φαιάκων
25 Απριλίου: Ημερήσια Ζαρούχλα
Όσες συναδέλφισσες και όσοι συνάδελφοι θέλετε να συμμετάσχετε στις προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας,
μπορείτε από τώρα να δηλώσετε συμμετοχή αφού επιλέξετε τις
εκδρομές που εσάς οι ίδιοι έχετε επιλέξει.
Ασφαλώς η όποια προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και
δέσμευση για συμμετοχή. Η οριστικοποίηση της κάθε εκδρομής
γίνεται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση και τότε γίνεται η
ανάλογη χρηματική καταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε τηλεφωνικά
με τα γραφεία του Σωματείου μας καθημερινά από τις 8:00 το
πρωί μέχρι τις 13:00 καθώς και να έρχεστε προσωπικά στα γραφεία του Σωματείου τις ίδιες ώρες όπου θα έχετε άμεση και λεπτομερή ενημέρωση.
Η Διοίκηση

Απαράδεκτο φαινόμενο
Αν τύχει και περάσει κανείς τα ξημερώματα,
τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέρες του μήνα
έξω από τράπεζα, θα δει εκατοντάδες ηλικιωμένους και ανήμπορους συμπολίτες μας να περιμένουν στην ουρά μέχρι να έρθει η ώρα για να
ανοίξουν οι τράπεζες. Όμως και τότε δεν λύνεται το πρόβλημά τους καθ’ όσον και όταν μπουν
στην τράπεζα και πάρουν νούμερο προτεραιότητας για να εξυπηρετηθούν. Πάλι θα περιμένουν από 2 μέχρι 4 ώρες για να εξυπηρετηθούν και οι πιο πολλοί θα στέκονται επί ώρες
όρθιοι καθώς τα καθίσματα δεν επαρκούν για
όλους. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η πολιτεία
έχει καθιερώσει να καταβάλλονται μισθοί και
συντάξεις καθώς και οι υποχρεώσεις των πολιτών, όπως ΕΝΦΙΑ, τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα. Ασφαλώς και δεν θα
έχει περάσει για να παρατηρήσει τα απαράδεχτα αυτά φαινόμενα κανένας αρμόδιος καθώς
αυτοί δεν ξυπνούν πρωί αλλά και δεν κυκλοφορούν με τα πόδια για να τα δουν. Θα μου πει

κανείς ότι υπάρχουν και τα αυτόματα μηχανήματα εξυπηρέτησης των πολιτών. Όμως δεν
λαμβάνει υπ’ οψιν τους πολλούς παράγοντες
που είναι αποτρεπτικοί για ηλικιωμένους, ανήμπορους και δύσπιστους προς αυτά συμπολίτες
μας, δικαιολογημένα τις περισσότερες φορές.
Αν η νέα πολιτική ηγεσία σέβεται τον Έλληνα
πολίτη ας δει την ανθρώπινη πλευρά του προβλήματος και να βρει τρόπους για να αποφθεχθούν τα θλιβερά αυτά φαινόμενα που παρατηρούνται στις τράπεζες μόνο τις δύο
τελευταίες εργάσιμες κάθε μήνα ενώ όλες τις
άλλες ημέρες υπάρχει μεγάλη ευχέρεια εξυπηρέτησης των πολιτών από τις τράπεζες. Αν
και έχω άποψη για το πώς μπορεί να λυθεί το
θέμα, θεωρώ σκόπιμο να μην αναφερθώ καθώς
αυτό είναι αποκλειστικότητα της πολιτείας να
ενδιαφερθεί και να επιλύσει το πρόβλημα.
Σεβασμός στον πολίτη χρειάζεται και τίποτα
λιγότερο ή περισσότερο.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Συμπληρώθηκε
το Διοικητικό
Συμβούλιο
Το κενό που δημιουργήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με
τον πρόσφατο θάνατο του συναδέλφου
μας και μέλους του Δ.Σ. Ηλία Ξιαρχογιαννόπουλου, αναπλήρωσε ο συνάδελφος Τάσος Μπασιάς ο οποίος ήταν
ο πρώτος αναπληρωματικός στις εκλογές του Σωματείου μας που είχαν γίνει
στις 28 και 29 Μαρτίου 2012.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στην συνεδρίασή του που έγινε
στις 12 Ιανουαρίου στο οποίο είχε κληθεί και ο συνάδελφος Τάσος Μπασιάς
καλωσόρισε το νέο μέλος του Δ.Σ. και
του ευχήθηκε να έχει υγεία για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στους χειμαζόμενους συνταξιούχους
του χώρου μας.
Η Διοίκηση
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ANAKOINΩΣΗ
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
ο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σε καλεί να
παρευρεθείς στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2015 στις 09:00 το πρωί στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»,
Πανεπιστημίου 52.
Σε καλεί να ακούσεις και να ενημερωθείς για ό,τι
έχει κάνει μέχρι σήμερα η Διοίκηση του Σωματείου.
Σε καλεί να ενημερωθείς για τα τεράστια προβλήματα που μας απασχολούν όλους.
Σε καλεί να κρίνεις το έργο της Διοίκησης.
Σε καλεί να μιλήσεις, να κάνεις προτάσεις καθώς
και κριτική του έργου της Διοίκησης.
Σε καλεί να έρθεις κοντά στο Σωματείο να παρακολουθήσεις τις εργασίες που γίνονται εκεί.
Σε καλεί να έχεις προσφορά για να ανεβάσουμε
ακόμα πιο ψηλά το Σωματείο μας.
Σε καλεί να θέσεις υποψηφιότητα στις επερχόμενες
εκλογές για να βοηθήσεις και εσύ το Σωματείο για να
πάρει ακόμη πιο μπροστά.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Στη δύσκολη οικονομική και όχι μόνο κατάσταση που

Τ

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,

βιώνουμε σήμερα όλοι εμείς οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας, επιβάλλεται να είμαστε ενωμένοι σαν μία γροθιά για να μπορούμε να αντισταθούμε και στη σημερινή
κατάσταση αλλά και το κυριότερο στην αυριανή με τα νέα
μέτρα που μας ετοιμάζουν οι ντόπιοι και οι ξένοι κατακτητές. Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να παρευρεθούμε όλοι στη Γενική Συνέλευση και με το δυναμικό παρόν μας να τρομοκρατήσουμε αυτούς που μας
τρομοκρατούν και προσπαθούν να μας εξοντώσουν τα
τελευταία πέντε χρόνια. Αν αγαπάμε το Σωματείο μας θα
το δείξουμε στις 11 Μαρτίου στη Γενική Συνέλευση καθώς και στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που θα γίνουν στις 31
Μαρτίου και 1 Απριλίου 2015.
Όλοι μαζί ενωμένοι στον αγώνα για ένα Σωματείο
ενεργό και δυνατό. Ένα Σωματείο αντάξιο της ιστορίας
του και των αγώνων του και να στείλουμε το μήνυμα σε
αυτούς που νέμονται τον πλούτο της πατρίδας μας ότι οι
συνταξιούχοι μπορεί να είναι απόμαχοι της εργασίας
όχι όμως και της ζωής.
Η Διοίκηση

Αν αγαπάς το Σωματείο σου απόδειξέ το.
Έλα στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015.
Ψήφισε στις εκλογές του Σωματείου που θα γίνουν στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
Με τη συμμετοχή σου στη Γενική Συνέλευση και
με τη ψήφο σου στις εκλογές έχεις τη δυνατότητα
να αναδείξεις μία ισχυρή και ικανή διοίκηση που
θα εργαστεί για να συνεχίσει την ανοδική πορεία
του Σωματείου, μία διοίκηση που να έχει διάθεση
προσφοράς προς τον κάθε συνάδελφο χωρίς διακρίσεις. Είναι υποχρέωση του καθενός να έρθει να
ψηφίσει και με την ψήφο του να διαλέξει αυτούς
που μπορούν και θέλεις να σε εκπροσωπούν στο
Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα λειτουργούν
υπεύθυνα και μακριά από κομματικές και παραταξιακές παρεμβάσεις.

Kοπή πίτας για τα μέλη του Δ.Σ.

Στις 8 Ιανουαρίου 2015 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής παρουσία πολλών συναδέλφων που βρίσκονταν στα γραφεία του Σωματείου μας
την ημέρα εκείνη έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Τυχερός της χρονιάς ήταν ο
Αντιπρόεδρος του Σωματείου που κέρδισε το φλουρί της πίτας. Ευχή όλων μας είναι

Απονομή πλακετών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας στη συνάντηση που είχε με τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Νίκο Παπαθανάση τον Δεκέμβριο του 2012 για να του διαβιβάσει τις ευχές όλων των συνταξιούχων του
ΗΣΑΠ για καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, του έθεσε και διάφορα αιτήματα που απασχολούν τους συναδέλφους συνταξιούχους. Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η απονομή πλακετών στους συναδέλφους που αποχωρούν της
ενεργούς δράσης και συνταξιοδοτούνται. Ο κύριος Πρόεδρος μας υποσχέθηκε ότι
όλα τα θέματα που μας απασχολούν θα τα δει με θετική σκέψη. Όπως θετική ήταν
κι η ενέργεια να αρχίσει και πάλι, μετά από διακοπή πέντε ετών, να τιμά η εταιρία όλους τους συναδέλφους που θα υπέβαλαν την παραίτησή τους για να συνταξιοδοτηθούν. Όμως κύριε Πρόεδρε, η ενέργειά σας αυτή είναι ημιτελής καθώς δεν
συμπεριλάβατε στην απονομή των τιμητικών πλακετών και 170 συναδέλφους τους
οποίους τον Ιούλιο του 2011 η τότε διοίκηση της εταιρίας έδιωξε από τον ΗΣΑΠ ως
υπεράριθμους. Όλοι αυτοί είχαν εργαστεί πολλά χρόνια στον ΗΣΑΠ και θα έπρεπε
και ο νέος φορέας που προέκυψε να τιμήσει και αυτούς τους συναδέλφους για
την προσφορά τους. Όλοι αυτοί που αποχωρούν από τον νέο φορέα στον οποίο μετετάγησαν υποχρεωτικά και συνταξιοδοτούνται είναι μέλη του Σωματείου μας και
σύνταξη λαμβάνουν από το Εντασσόμενο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ. Το
Σωματείο μας σας παρακαλεί να εξετάσετε το θέμα αυτό και να χορηγήσετε και
στους μεταταγέντες συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται μία αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά τους στον ΗΣΑΠ, αναγνωρίζοντας αφ’ ενός την προσφορά
τους και αφ’ ετέρου μετριάζοντας την πίκρα που έχουν μέσα τους από την ανήθικη και άδική συμπεριφορά της τότε διοίκησης του ΗΣΑΠ και του Υπουργείου Μεταφορών που τους μετάταξε άνευ λόγου και αιτίας.
Η Διοίκηση

το έτος που ανέτειλε να μας δίνει υγεία, αγάπη, υπομονή και αλληλεγγύη, στους δε κρατούντες τις τύχες μας στα χέρια τους σώφρονα λογισμό.
Η Διοίκηση

Αναβολές στις εκδικάσεις στα δικαστήρια όλων
των υποθέσεων που μας αφορούν
όγω της μεγάλης αποχής των δικηγόρων αλλά και λόγω
των εθνικών εκλογών ανεβλήθησαν όλες οι υποθέσεις
που ήταν να εκδικαστούν τον Δεκέμβριο του 2014 και
τον Ιανουάριο του 2015.
Αναλυτικά: 1) Η υπόθεση για την Εθνική Αντίσταση που
ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί στις 2 Δεκεμβρίου
2014 πήρε αναβολή για να εκδικαστεί στις 22-9-2015.
2) Η προσφυγή του Σωματείου μας στο Συμβούλιο της Επι-
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κρατείας κατά του μνημονίου που ήταν να εκδικαστεί στις 15
Δεκεμβρίου 2014 πήρε αναβολή για να εκδικαστεί στις 23
Μαρτίου 2015.
3) Η υπόθεση για την Εθνική Αντίσταση που ήταν να εκδικαστεί στις 27 Ιανουαρίου 2015 πήρε αναβολή και θα εκδικαστεί σε νέα ημερομηνία που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Η Διοίκηση

Ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων
σχετικά με τις εφάπαξ αποζημιώσεις
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για την
υπόθεση της διεκδίκησης της εφάπαξ αποζημίωσης έχουν κατατεθεί συνολικά τέσσερις αγωγές εκ των οποίων έχουν συζητηθεί στο δικαστήριο οι τρεις. Αποφάσεις έχουν εκδοθεί για δύο
από αυτές και όπως μας ενημέρωσε ο δικηγόρος του Σωματείου
για την πρώτη αγωγή έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 499/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για την οποία πρόκειται να
ασκηθεί έφεση γιατί πρωτόδικα ήταν απορριπτική.
Για τη δεύτερη έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 442/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, είναι και αυτή απορριπτική
και όταν καθαρογραφεί θα ασκηθεί έφεση.
Η τρίτη αγωγή εκδικάστηκε στις 30 Οκτωβρίου 2014 στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Η τέταρτη επρόκειτο να συζητηθεί στις 5 Δεκεμβρίου
2014 αλλά ανεβλήθη λόγω της αποχής των Δικηγόρων και θα
συζητηθεί στις 13 Μαρτίου 2015. Τα ονόματα όλων των συναδέλφων που προσέφυγαν στο δικαστήριο βρίσκονται στο Σωματείο στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, μετά την γνωστοποίηση
της έκθεσης της Επιτροπής που είχε συστήσει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης τα περιθώρια ευνοϊκής μεταχείρισης εκ μέρους της δικαιοσύνης έχουν στενέψει πολύ.
Ελάχιστες είναι οι ελπίδες μας για θετική έκθεση του θέματος. Το Σωματείο θα παρακολουθεί την υπόθεση και για ό,τι
νεότερο υπάρξει θα σας ενημερώσει.
Η Διοίκηση

10

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

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ούτε ο Θεός δεν μας σώζει

Προς ενόχους
Ει! έι! να προσέξουμε γιατί ο βούρκος κρύβει
την αλήθεια, άνθρωποι! ο βούρκος πνίγει την αλήθεια.
Εσείς που σούρνεστε στο βούρκο των ψεμάτων
σας, να τη η ώρα να σας βγάλουμε τις μάσκες που
μόνιμα φοράτε.
Αφουγκραστείτε, ακούστε, ακούστε τα γογγητά
του Προμηθέα, γογγάει ο Προμηθέας εκεί στα ιδεατά βράχια του Καυκάσου.
Σας στέλνει ο Άδης σήματα τι σας γνωρίζει ο θάνατος.
Αδελφή του θανάτου είναι η νέμεση και σας γνωρίζει.
Που θα κρυφτείτε, πως θα ξεγελάσετε τον Άρχοντα της ζωής.
Τα γιασεμιά δεν μοσκοβολούν για όλους, μα για
ποιον θα ‘ρθει η Άνοιξη της νιότης;
Ποιοι θα αντικρύσουν τους Νυμφίους στα πεζούλια των λουλουδιών;
Μπροστά μας βρίσκεται ο Μέγας Αρχηδαμάτορας
Λαός, αυτός θα κρίνει, ο Λαός ο Μέγας, ο πρώτος ο
ΤΕΛΟΣ.
Πως και γιατί σκεφτήκατε να κόψετε τον ίσκιο του
κυπαρισσιού, δεν είδατε ότι φτάνει μακριά ως το
απέραντο πέλαγος;
Πως ξεστρατίσατε έτσι από τον μύθο του Φοίνικα,
δεν προσέξατε τ’ άστρα που τα βράδια σιγανατέλλουν;
Αποβραδίς ξεχύνεται το φως τους με εσείς δεν
θελήσατε ποτέ να το δείτε.
Γιατί ρωτάτε για την Νιρβάνα, η Νιρβάνα δεν είναι για σας, για σας είναι η νέμεση, η νέμεση σας
έχει στήσει καρτέρι στη γωνιά της ιστορίας.
Άγιε Μαχάτμα με το φωτεινό σου άσπρο χέρι ευλόγησε, με την υπεροπλία της ψυχής σου δώσε την
κρίση σου.
Δώσε κρίση τους Κάιν και τους Εφιάλτες, γιατί ο
Κάιν στέκεται θλιμμένος ανάμεσά μας, ο Εφιάλτης
υπάρχει.
Ω! εσείς, εσείς δεν είδατε το κρύο της ψυχής
σας, δεν βλέπετε την παγωμάρα της καρδιάς σας.
Κάποτε θα σπάσουν οι τάβλες που κρατούν οι δυνάστες, τότε θα ψάξουν να ‘βρουν τάχα μου τάχα μου
άλλους αίτιους.
Αλλά θα είναι πλέον αργά, γιατί κανείς δεν τους
πιστεύει.
Οι ποιητές θα προγκίζουν τα κοράκια με τις σάλπιγγές τους.
Ελευθερία ο Πίνδαρος, λευτεριά ο Σολωμός, ελπίδα για όλους.
Να ο Ρίτσος, θα μας χαμογελάει ευτυχισμένος και
θα μας κοιτάει βαθιά στα μάτια ψυχανεμιζόμενος.
Εμείς τότε θα πάρουμε τα σύνεργα της Ειρήνης
στους ώμους μας,όλοι πια θα τραγουδάμε εσαεί, το
«Ωσαννά Ειρήνη».
Οι άπραγοι της ζωής θα θελήσουν να κρυφτούν
μην αντέχοντας να βλέπουν την ευτυχία των Λαών…
Δεν θα μπορούν να αντικρύσουν τον Άρη του
αγώνα και τον Λαμπράκη του Μαραθώνα.
Ο Πατρίς Λουμούμπα με τους Μπελογιάννη και
τον Πλουμπίδη θα τους συνταράξουν με το λαμπερό
φως της Ιστορίας των.
Τα γογγητά των Λαών, των αλύτρωτων Λαών πως
θα τα ακούσουν
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο
Τσε Γκεβάρα
και τόσοι-τόσοι άλλοι μας φωνάζουν φυλαχτείτε.
Φυλαχτείτε από τους άχρηστους. Αυτοί δεν έχουν
«μπέσα».
Πέρα φυσάει και ξεφυσάει ο δράκος και θέλει να
γλιτώσει, θέλει να γλιτώσει από τα κόκκινα σίδερα
των ματιών μας.
Η νέμεση ακονίζει το αόρατο βλέμμα της, η νέμεση ετοιμάζεται.
Η Πηνελόπη κοιτάει χασκογελώντας το τέλος του
άδικου.
Τώρα πια βλέπετε τα πανιά της αδικίας σας δεν
φουσκώνουν γιατί είναι ολότρυπια.
Δεν προσέχατε τη νέμεση που και πως χουρχούλιζε τα μάτια της στα κάρβουνα των μελλούμενων.
Τώρα που θα βρείτε λίγο χώμα να πλαγιάσετε;
μπροστά σας ο λάκκος, ο λάκκος που εσείς ανοίξατε.
Έτσι καταχωνιαστείτε στο έρεβος του απαίσιου μα
ευλογημένου χρόνου.
Όμως, μην περιμένετε τίποτε… γιατί κριθήκατε…
η Ιστορία του ανθρώπου σας έκρινε.
Η ΝΕΜΕΣΗ βλέπετε είναι άγρια… Είναι η οργή
των ΛΑΩΝ που όσο να’ ναι ΕΡΧΕΤΑΙ!!!
Κολλινιάτης Παναγιώτης
Συν/χος Η.Σ.Α.Π.

πό εκεί ψηλά που βρίσκεται ο Θεός είδε το πρόβλημα της Ελλάδας και τον κίνδυνο
που υπάρχει για να καταστραφεί η ιστορική αυτή χώρα και αποφάσισε να κάνει
άμεση παρέμβαση.
Έτσι μία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή των Ελλήνων σε ολομέλεια και ήταν και οι 300
βουλευτές στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, παρουσιάζεται ενώπιον όλων ο Θεός και τους
λέει τα εξής: Ακούστε, αποφάσισα να σώσω την πατρίδα σας και στο σχέδιο μου είναι 1)
Να σας χαρίσω όλο το χρέος και να σας κάνω δωρεάν το διπλάσιο του χρέους για να
υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για όλους τους Έλληνες.
2) Αποφάσισα επίσης να επιλύσω όλες τις διαφορές που έχετε μα τα κράτη που συνορεύετε και την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 3) Ακόμη θα σας υποδείξω συγκεκριμένα μέρη όπου θα βγάλετε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πολύτιμα μέταλλα. 4) Τέλος
αποφάσισα να χαρίσω όλα τα δάνεια των Ελλήνων προς τις τράπεζες.
Στο άκουσμα όλων αυτών το Ελληνικό Κοινοβούλιο σείστηκε από τις ιαχές, τα χειροκροτήματα και τα αγκαλιάσματα των βουλευτών όλων των παρατάξεων..
Ο Θεός όμως τους κάνει νεύμα να καθίσουν κάτω και τους λέει. Ακούστε με προσεκτικά. Για να γίνουν όλα αυτά που σας είπα θέλω και από εσάς που λέτε ότι ό,τι κάνετε
το κάνετε για τη σωτηρία της πατρίδας σας να κάνετε μία μικρή παραχώρηση για να δείξετε έμπρακτα ότι αγαπάτε την πατρίδα σας.
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Όλοι οι βουλευτές ενθάρρυναν τον Θεό να τους πει τι θα πρέπει να κάνουν για να σωθεί η Ελλάδα και ο Θεός απάντησε για να σωθεί η Ελλάδα πρέπει όλοι όσοι από το 1974
μέχρι σήμερα έγιναν Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, Βουλευτές,
Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Διευθυντές σε κρατικές υπηρεσίες να αποσυρθούν
οριστικά και να μη βάλουν ξανά υποψηφιότητα για κυβερνητική θέση.
Τότε η βουλή παγώνει και οι βουλευτές αποσύρονται, για να συσκεφτούν και να αποφασίσουν.
Σε μία ώρα εκδίδονται πύρινες ανακοινώσεις από όλα τα κόμματα με τις οποίες καταγγέλλουν την επέμβαση ξένου παράγοντα, δηλαδή του Θεού, στη χώρα και την προώθηση εκβιαστικών διλημμάτων για την υποδούλωση της χώρας και του λαού της και όλα
τα κανάλια μιλούν για θεσμική εκτροπή από την απρόκλητη και θρασεία επέμβαση του
Θεού στα εσωτερικά μιας ανεξάρτητης δημοκρατίας.
Ο Θεός θύμωσε πολύ τότε και τους είπε, με τα μυαλά που κουβαλάτε εσείς, ούτε ο θεός
έχει τη δυνατότητα να σας σώσει.
Φαντάζει ανέκδοτο, είναι όμως η ωμή πραγματικότητα.
Για την απόδοση
Ο Εκδότης

Πόσο θα συνεχιστεί αυτό το δράμα
ίναι ένα ερώτημα που οκτώ και πλέον εκατομμύρια
Έλληνες απευθύνουν στους κυβερνώντες αυτής της
χώρας. Στην οποία χώρα οι κάτοικοι βιώνουν το
δράμα των μνημονίων που από τον Απρίλιο του 2010 μας
επέβαλε η Τρόικα μέσω των εδώ ανδρεικέλων, που ονομάζονται Έλληνες κυβερνήτες.
Μόνο κατ’ όνομα βέβαια κυβερνήτες γιατί στην ουσία
είναι εντολοδόχοι της κυρίας Μέρκελ και της κυρίας Λαγκάρντ.
Τον Απρίλιο του 2010 διαπιστώθηκε ότι το οικονομικό
χρέος της Ελλάδας έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ
πάνω από αυτά που θα διατηρούσαν το χρέος μας βιώσιμο. Υπήρχε άμεσος κίνδυνος για στάση πληρωμών γιατί η
ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε πλέον να δανειστεί
για να καλύψει τις ανάγκες για τη λειτουργία του κράτους,
καθώς και τις υποχρεώσεις της για το χρέος απέναντι τρίτων.
Κάτω από το βάρος αυτό των πιέσεων η ελληνική κυβέρνηση εξαναγκάστηκε να προσφύγει στον μηχανισμό
στήριξης για να γίνει η χρηματοδότηση της πατρίδας μας,
με την υποχρέωση η Ελλάδα να πάρει μέτρα για την εξυγίανση της οικονομίας τα οποία μέτρα ήταν δυσβάστακτα
για τον Έλληνα πολίτη. Μπορεί βέβαια με τα μέτρα αυτά
να αποφεύχθηκε ο άμεσος κίνδυνος στάσης πληρωμών
και πτώχευση της Ελλάδας, που θα είχε ανεξέλεγκτες συνέπειες όχι μόνο για την πατρίδα μας αλλά και για όλη τη
ζώνη του ευρώ και που ήθελαν πάση θυσία να αποφύγουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας, που όμως όλο το βάρος
τελικά το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όμως τα μέτρα που
ελήφθησαν με το πρώτο μνημόνιο δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ελληνική οικονομία συνέχισε την κατρακύλα με αποτέλεσμα έναν χρόνο μετά, τον Ιούνιο του
2011, η κυβέρνηση να καταφύγει στη ψήφιση του λεγόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος με νέα μέτρα λιτότητας και με νέες περικοπές μισθών και συντάξεων. Το
αποτέλεσμα της προσπάθειας που έγινε για τη δημοσιονομική εξυγίανση της πατρίδας μας ήταν και είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί να είναι οι μόνοι που πλήρωσαν,
πληρώνουν και θα πληρώνουν τα πειράματα των μαθητευόμενων μάγων που πειραματίζονται εις βάρος του ελ-
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ληνικού λαού. Είναι γεγονός ότι μόνο οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι θίγονται από τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται για την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας γιατί
οι κλέφτες, οι απατεώνες και οι μιζαδόροι όχι μόνο παραμένουν ασύλληπτοι αλλά κυκλοφορούν ελεύθεροι και
συνεχίζουν το έργο τους γιατί ασφαλώς έχουν προστάτες.
Αλήθεια, τι έγινε με τη λίστα Λαγκάρντ; Αλήθεια τι έγινε
με τις παράνομες μεταφορές χρημάτων στις τράπεζες του
εξωτερικού; Αλήθεια τι έγινε με τις μίζες; Μία είναι η
απάντηση. Απολύτως τίποτα. Έτσι ενώ τα προγράμματα
σκληρής λιτότητας εφαρμόζονται ανελέητα εις βάρος του
χειμαζόμενου ελληνικού λαού, το δημόσιο χρέος αντί να
μειώνεται δυστυχώς αυξάνεται. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων είναι η μείωση των μισθών και συντάξεων πάνω από πενήντα τοις εκατό, η διάλυση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
ούτε καν η στοιχειώδης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε όριο,
βασιλεύει η ανασφάλιστη εργασία για όσους βέβαια έχουν
ακόμη αυτό το δικαίωμα να λέγονται εργαζόμενοι. Οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη και οι εργοστασιάρχες μεταφέρουν τις έδρες τους εκτός Ελλάδας καθώς υπάρχουν ακόμη χώρες στην Ευρώπη με πιο φθηνά
εργατικά χέρια απ’ ότι στην Ελλάδα. Οι εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν τελευταία κατά 3,9 τοις εκατό με αποτέλεσμα να μειωθούν και άλλο οι εισροές χρημάτων προς
τα ασφαλιστικά ταμία και σε συνάρτηση με την μεγάλη
ανεργία που υπάρχει τα ασφαλιστικά ταμεία σε λίγο θα
κάνουν στάση πληρωμών. Βέβαια αυτά αφορούν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Υπάρχει όμως και μία μικρή
μερίδα των Ελλήνων που δεν τους αγγίζουν τα μέτρα καθώς απολαμβάνουν τα προνόμια που τους παρέχει η θέση τους και ότι από τη θέση ισχύος που βρίσκονται καλούν
τους βουλευτές να καταψηφίσουν τα δημοσιονομικά μέτρα που αφορούν τους μισθούς και τις συντάξεις τους γιατί η ψήφιση των μέτρων αυτών αποτελεί συνταγματική
εκτροπή και έτσι έρχονται ευθέως σε αντίθεση με την
πλειοψηφία των Ελλήνων εργαζόμενων και συνταξιούχων που δίνουν αγώνα επιβίωσης από τα συνεχή πλήγματα που υφίστανται την τελευταία πενταετία. Τα μέτρα

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
Καλή χρονιά ευχόμαστε, έστω και τυπικά, μιας και
κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει.
Εδώ, στην ημιζεστασιά του σπιτικού μας, μιας και τα
καύσιμα είναι είδος πολυτελείας, καθισμένοι απέναντι
από το κουτσομπόλικο κουτί της τεχνολογίας, ακούμε,
βλέπουμε, σχολιάζουμε…
Αρχηγοί κομμάτων διασταυρώνουν τα ξίφη τους,
προσπαθούν με αλήθειες και ψέματα να κερδίσουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών… Κάθε φορά τα ίδια και
τα ίδια… Οι πολιτικοί κατεβαίνουν στο επίπεδο των ταλαιπωρημένων λαϊκατζήδων που διαλαλούν τα λαχανικά
τους για να κερδίσουν την προτίμηση των πελατών!
Ξημέρωμα κάθε πρωί κουβαλούν λαχανικά και φρούτα,
για να ταΐσουν τους συμπολίτες τους…
Με παγωνιά, με καύσωνα, κατεβαίνουν στις γειτονιές και διαλαλούν τα καλούδια τους, που σίγουρα μέχρι να φτάσουν στο δικό μας καλάθι, έχουν ποτίσει τα
χωράφια τους με ιδρώτα και αίμα!... Άσε που μετά τη μία
το μεσημέρι χαρίζουν την πραμάτειά τους σε εξευτε-

Tου Eυθύμιου Ρουσιά
αυτά φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν γιατί παρ’
όλες τις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνόντων ότι δεν θα
υπάρξουν νέα μέτρα, δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Τα
νέα μέτρα όπως είναι ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο επονομαζόμενος ΕΝΦΙΑ. Οι μειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, συνεχίζονται. Και το
αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας δεν μας εγγυάται που θα
καταλήξουν, η μόνη εγγύηση που δίνεται από τον Υπουργό Εργασίας είναι ότι εξασφαλίζει το ποσό των 360 ευρώ
και πέρα από αυτό, ό,τι πόρους έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία θα διανέμουν στους δικαιούχους συνταξιούχους.
Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά προστέθηκε και η
κοροϊδία με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, η οποία
σύμφωνα με τον νόμο έληγε το 2014 η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα συνεχιστεί και η κοροϊδία είναι ότι θα είναι
μειωμένη κατά τριάντα τοις εκατό με ένα όφελος για τον
συνταξιούχο περίπου γύρω στα 40 ευρώ το χρόνο.
Μπροστά σε όλα αυτά τα μέτρα δυστυχώς ο ελληνικός
λαός, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, στέκεται απαθής και
μοιρολατρικά υπομένει και δεν επαναστατεί. Είναι καιρός
πλέον όλοι οι Έλληνες να βγουν από το καβούκι τους. Να
σηκωθούν από τον καναπές τους. Να κλείσουν τα χαζοκούτια που τους κάνουν πλύση εγκεφάλου με τις αηδίες
που τους ταΐζουν και να βγουν στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Να διεκδικήσουν την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται μετά από 40 ίσως και παραπάνω χρόνια σκληρής εργασίας. Να διεκδικήσουν το δικαίωμα που έχουν να ζήσουν οι συνταξιούχοι με αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια
της ζωής τους. Να διεκδικήσουν το δικαίωμα στο να επιλέξουν ότι υπάρχει καλύτερη ζωή από αυτή που ζουν σήμερα. Να διεκδικήσουν την ελπίδα.
Για όλα αυτά όμως χρειάζεται αγώνας και μόνο αγώνας και αυτός ο αγώνας είναι υποχρέωση όλων μας και
προς τις γενιές που έρχονται αλλά και το κυριότερο προς
την πατρίδα μας που σήμερα λοιδορείται από κράτη χωρίς πολιτισμό και ιστορία.
Περιμένουμε πολλά από τη νέα κυβέρνηση. Ελπίζουμε να μην μας διαψεύσει.

2015 Παγωνιές, εκλογές και τρομοκράτες

λιστικές τιμές. Και φαντάσου ότι αυτούς τους ανθρώπους τους υποχρέωσαν για ταμιακές μηχανές. Πόσο
ντρέπομαι να παίρνω απόδειξη για ένα ματσάκι μαϊντανό.
Ξέφυγα όμως από το κλίμα των πολιτικών. Γιατί
όμως δεν καταλαβαίνουν ότι μας έχουν κουράσει τις
συμπεριφορές τους; Σεργιανούν στα χωριά και στις
πόλεις και λένε και λένε τα ίδια και τα ίδια! Θα μου πεις
ότι κάνω την έξυπνη και θα με ρωτήσεις τι θα έκανα
εγώ στη θέση τους. Και θα απαντήσω, όχι τι θα έκανα
εγώ, αλλά τι θα έπρεπε να κάνουν οι πασίγνωστοι πολιτικοί. Δεν χρειάζεται να μας ξανασυστηθούν. Τους ξέρουμε με τα ονόματά τους και με τις συμπεριφορές τους
απέναντι στον λαό!... Τώρα πλακώνονται σαν τις κουτσομπόλες της γειτονιάς κατηγορώντας ο ένας το άλλον με φτηνιάρικα τεχνάσματα…
Εγώ προσωπικά, θα εκτιμούσα τον πολιτικό που απλά
και σεμνά θα έλεγε μία φορά το πρόγραμμά του, που
δεν θα γέμιζε τις γειτονιές με κουρελόχαρτα, και την

επομένη των εκλογών θα βλέπαμε έργα και όχι λόγια!
Έμειναν λίγες μέρες ως την ημέρα της κάλπης. Εμείς
οι απλοί άνθρωποι δεν περιμένουμε και πολλά, όποιος
και αν νικήσει. Τουλάχιστον, όποιος πάρει το τιμόνι να
σεβαστεί την όμορφή χώρα μας, την Ελλάδα! Να είναι
ειρηνόφιλος, να μην ξεχνά ότι το αίμα των προγόνων
μας χύθηκε για μια ελεύθερη πατρίδα.
Όταν ακούω τους Έλληνες πολιτικούς να τρώγονται
σαν εχθροί, αγανακτώ, και μονολογώ. Γιατί , γιατί έπεσαν υπέρ πατρίδος εκείνοι οι ήρωες; Εγώ πατέρα γνώρισα τον Άγνωστο Στρατιώτη, και όταν ήμουν παιδί καμάρωνα που ο πατέρας μου ήταν μνημείο στο κέντρο της
Αθήνας.
Τι νιώθω τώρα; Αγανάκτηση, με όσα ζω, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Επειδή τα γιατί και τα παράπονα δεν τελειώνουν, θα κλείσω λέγοντας την άποψή μου για το
μετά!... Σίγουρα όποιος κι αν νικήσει, δεν ελπίζω τίποτα,
μη σου πω, πως ίσως η Ελλάδα μας στις 26 του Γενάρη,
θα ξυπνήσει στην εντατική. Μακάρι να βγω ψεύτρα!
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Από το βιβλίο των ΕΗΣ για τα 100 χρόνια της Εταιρείας (1869-1969) ένα αφιέρωμα για όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός»

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Η ΚΟΥΜΠΑΡΙΑ 1958

Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Γενικού Γραμματέα της Πολιτιστικής Ενώσεως
Περάματος

α χρόνια κείνα στο παλιό Πέραμα, της βλογημένης εργατιάς και της λεύτερης φτωχής ζωής, το τραινάκι αποτελούσε το συγκοινωνιακό αίμα του ανθρώπου.
Και φυσικά ο οδηγός κι ο εισπράκτορας του Τραμ ήταν
πρόσωπα αγαπητά και σεβαστά, φιλικά και ζεστά στον κάθε
Περαματιώτη, μικρό ή μεγάλο, άνδρα ή γυναίκα.
Ο κόσμος τότε ήταν μικρός, ταπεινός, αλλ’ ελεύθερος και
γνήσιος, αληθινός και φιλότιμος, αξιοπρεπής, τίμιος και δουλευτής ακούραστος. Με τις ίδιες αρετές μπόλιαζε και τις
σχέσεις φιλίας και ζωής που έφτιαχνε. Εύλογα λοιπόν αρκετοί εργαζόμενοι στα Τραμ και στα πράσινα λεωφορεία εκτιμώντας και εκτιμούμενοι είχαν συνδεθεί με τον πραγματικά
αληθινό κόσμο του τότε Περάματος.
Μεταξύ λοιπόν των άλλων, πολλές ήσαν και οι κουμπαριές
που είχαν δημιουργηθεί. Μια απ’ αυτές ήταν και η κουμπαριά του αγαπητού Ναπολέοντα Πετρόπουλου με τον Ζήσιμο
Θεοδώρου, που του βάπτισε το 5ο παιδί του το 1958.
Πήγε λοιπόν καλοστολισμένος ο Ναπολέων ένα όμορφο
ανοιξιάτικο απόγευμα Σαββάτου, να επισκεφθεί το σπίτι του
Ζήσιμου και να κανονίσουν τα της κουμπαριάς.
Ανέβαινε λοιπόν την ανηφόρα της στάσης Σάββα, περπατώντας σιγά-σιγά ασθμαίνοντας, σ’ ένα κακοτράχηλο δρομί με τις
παράγκες και τα χαμόσπιτα, ανάρια-ανάρια, δεξιά κι αριστερά.
Και τα χαμόσπιτα φτιαγμένα από τούβλα και πλίθες, λασπουλικά που ξεραίνονται στον ήλιο και στήνονται να φτιάξουν το ταπεινό καλύβι που φυλάει την εργατιά της φτώχειας
από το ξεροβάρι και το χιονιά.
Στα τότε φτωχόσπιτα – στα περισσότερα – ηλεκτρικό δεν
είχε, γιατί καίτοι υπήρχανε γραμμές, δεν υπήρχανε χρήματα.
Οι λάμπες λαδιού ή πετρελαίου φωτίζανε και που και που και
κάποια λάμπα λουξ για ξεχωριστές, ιδιαίτερες βραδιές. Σε τέτοια σπίτια και με τέτοιες συνθήκες μεγάλωναν τα παιδιά
του τότε Περάματος, έτσι λοιπόν και τα πέντε του Ζήσιμου.
Όμως σαν έφτασε στο ταπεινό σπίτι του ο Ναπολέων η
υποδοχή που του κάνανε ταίριαζε σε μεγάλο άρχοντα. Τι αγκαλιές, τι φιλιά, τι λουλούδια, τι χαρές, τι τραγούδια και φωνές γύρω, γύρω του τα τέσσερα μικρά, δύο αγόρια, δύο κορίτσια να εκδηλώνουν τη χαρά τους στο μεγάλο άρχοντα,

Τ

που έτσι πράγματι στα μάτια τους φάνταζε, που τιμούσε
απόψε το σπίτι τους.
Τα ‘χασε ο Ναπολεών και συγκινήθηκε κι αμέσως έβγαλε
τη μεγάλη σακούλα με τις καραμέλες που είχε αγοράσει για
την περίσταση κι έδινε στα παιδιά απλόχερα μέχρι που σώθηκαν όλες μία προς μία.
Και κείνα τρέχανε χαρούμενα με γεμάτα τα χεράκια καραμέλες, φωνάζοντας:
-Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Τι πολλές καραμέλες! Τι
Νάσκο, τι ΙΡΙΣ, τι ΙΟΝ, τι Φλόκα, Τι Τσάρλεστον. Ω! πόπω, δεν
ματάδαμε τόσες πολλές καραμέλες.
-Μα αφήστε παιδιά τον κύριο Ναπολέων ναρθει μέσα, περάστε κυρ. Ναπολέων να δείτε και τον μπέμπη μας τον αναδεξιομιό σας.
Μπαίνει ο Ναπολέων και του δείχνουν τον μικρούλη στη
κούνια του.
Και ο Ναπολέων σκύβει και φιλάει το μωρό και βάζει
κάτω από το μαξιλάρι του μια χρυσή λίρα και μένουν οι γονείς έκθαμβοι από την χειρονομία αυτή. Γι αυτούς η χρυσή
λίρα είναι πολύ μεγάλο ποσόν, ποσό ανέλπιστο για τη φτώχεια
τους. Σκύβουν και του φιλούν το χέρι συγκινημένοι.
-Τι είναι αυτά που κάνετε, μην κάνετε έτσι.
Κι εγώ απλός σαν και εσάς άνθρωπος είμαι. Νιώθω κοντά
σας, στο καλόβολο μικρό σπίτι σας την αληθινή αγάπη, την
αγάπη του ταπεινού απλού ανθρώπου που με γεμίζει χαρά.
Ένιωσα χρέος μου ν’ ασημώσω το παιδί.
Έπειτα στο απλό, φτωχικό, μα αληθινό και ζεστό σπιτικό
σας, αισθάνομαι άνετα και να φάω και να μιλήσω και να
χαρώ μαζί σας.
Μη γνοιάζεσθε λοιπόν, μην ανησυχείτε μήπως τάχα δεν με
περιποιηθήκατε όπως πρέπει. με τιμήσατε στ’ αλήθεια με
την απλότητα σας, χωρίς περιττά ψεγάδια και κούφιες επιδαψιλεύσεις. Το καλό δεν κάνει θόρυβο, και ο θόρυβος δεν
είναι καλό. Και η ζωή σας δεν κάνει θόρυβο γιατί δεν είναι
άδεια είναι γεμάτη, με την αγάπη και την ευλογία του θεού.
Σήμερα βάλαμε ανάμεσα μας έναν όρο. Έναν σκοπό. Εγώ
θα γίνω ο πνευματικός πατέρας του μικρού σας Βασιλάκη, του
Βασιλείου όπως θα τον βαπτίσω σε λίγες μέρες. Είναι αυτό
πολύ όμορφο πράγμα. Κι αυτή μας η κουμπαριά με τη βοήθεια του θεού είναι προορισμένη να ζήσει και να μην διαλυθεί. Κι όσο θα μεγαλώνει ο Βασιλάκης θα γίνεται πιο δυναμική γεμάτη φως και ομορφιά.

-Ναι κυρ εισπράκτορα, μα είμαστε φτωχοί άνθρωποι.
-Άσε το κυρ εισπράκτορα, Ναπολέων να με λες, τώρα πια
είμαστε συγγενείς. Έπειτα μπορεί να ‘στε φτωχοί σε υλικά
αγαθά, αλλά είστε πλούσιοι σε αρετές, κι αυτό είναι ο πραγματικός πλούτος. Ο πλούτος της ψυχής Ζήσιμε….
-Ναι αλλά…
-Δεν έχει αλλά, στο κάτω κάτω κι εγώ πτωχός είμαι, τι λίγο
τι πολύ το ίδιο είμαστε.
-Εσύ είσαι εισπράκτορα, φοράς στολή, είσαι μόνιμος και
παίρνεις μισθό κάθε μήνα.
-Άστα αυτά Ζήσιμε, μη παρασύρεσαι σε λάθος σκέψεις.
Εγώ βλέπω και κρίνω. Φτωχός, φτωχός, αλλά εγώ βλέπω
αξιοπρεπεία, βλέπω καθαριότητα και νοικοκυριό στο σπίτι
σου.
-Α! Όλα κι όλα Ναπολέων μου, αυτά είναι της κυρά Ρήνης
της γυναίκας μου.
Η κυρά Ρήνη ακούγοντας τον έσκυψε ταπεινά το κεφάλι
της σαν κάτι να την ενοχλούσε. Ο άντρας της την κοίταξε και
συνέχισε.
-Όχι, όχι, θα στα πω για να ξέρεις, τώρα πια είσαι όπως είπες συγγενής μας.
-Λέγε το λοιπόν, σ’ ακούω.
-Η γυναίκα μου όχι πως θα το παινευτώ μα είναι αλήθεια,
την έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Κόβει από το ντύσιμο, κόβει από παντού, μα τα παιδιά πάντα τρώνε και δεν πεινάσανε
ποτέ.
Τις προάλλες, έκανε θυσία και δεν αγόρασε παπούτσια της,
αγόρασε όμως σε μένα ένα καινούργιο πουκάμισο, ώστε να
το χαίρομαι στη δουλειά μου. Προπάντων όμως η κ. Ρήνη έχει
χαμογελαστό πρόσωπο κι όλο τραγουδάει. Δεν τα χάνει, εμπιστεύεται στην Πρόνοια του θεού κι όλο εργάζεται, όλη μέρα
μέχρι αργά το βράδυ.
-Έλα καημένε Ζήσιμε, τα παραλές κομμάτι. Δεν κάνω τίποτα σπουδαίο, φροντίζω το σπίτι μας, δεν κάνω τίποτα παραπάνω από το καθήκον στην οικογένειά μας.
-Μπράβο σου κυρά Ρήνη, καταλαβαίνω απόλυτα ότι δίκαια
σε επαινεί ο άντρας σου. Αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες της
ζωής με θάρρος και έχει πλούσια ψυχή που αντλεί δύναμη
από τη χάρη του Θεού.
Ο Θεός να ευλογεί εσένα, τον άνδρα στου και τα παιδιά σου
και να σας χαρίζει υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση. Τιμή
μεγάλη έλαβα που σας γνώρισα.

Τι σημαίνει βαρβαρότητα
Ίσως να μην γνωρίζουμε σήμερα τι σημαίνει αγάπη, σύμπνοια, αλληλεγγύη, σεβασμός
στα ανθρώπινα δικαιώματα, ίση κατανομή του πλούτου της πατρίδας μας, όμως ξέρουμε τι
είναι βαρβαρότητα.
Βαρβαρότητα είναι να αυτοκτονούν χιλιάδες οικογενειάρχες επειδή έχουν μείνει άνεργοι και οι τράπεζες τους παίρνουν τα σπίτια που απέκτησαν με ιδρώτα και αίμα.
Βαρβαρότητα είναι να μένουν κάθε μέρα εκατοντάδες άνθρωποι άνεργοι επειδή η ελληνική κυβέρνηση έδωσε ό,τι βοήθεια είχε να δώσει με εντολή των Τροϊκανών κατά προτεραιότητα για τη σωτηρία των τραπεζών.
Βαρβαρότητα είναι να πεθαίνουν κάθε μέρα άνθρωποι περιφερόμενοι από νοσοκομείο
σε νοσοκομείο λόγω έλλειψης μιας σύριγγας.
Βαρβαρότητα είναι ότι ενώ τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από τα όρια της
φτώχειας, οι ελάχιστοι ημέτεροι έχουν βγάλει στο εξωτερικό πολλά δισεκατομμύρια ευρώ,
άγνωστο πως τα απέκτησαν.
Βαρβαρότητα, και μάλιστα τριτοκοσμική, είναι να πλουτίζουν οι υπουργοί με μπίζνες που
κάνουν μέσω συγγενικών τους προσώπων ενώ ο μισθωτός και ο συνταξιούχος φορολογείται
άγρια από το πρώτο ευρώ.
Βαρβαρότητα είναι να υπάρχουν ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες άνεργοι και να
μην ενδιαφέρεται κανείς γι’ αυτούς.
Βαρβαρότητα είναι να υπάρχουν πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες σπιτικά που να μην έχουν

κανέναν εργαζόμενο.
Βαρβαρότητα είναι οι διαδοχικές κάθετες μειώσεις μισθών και συντάξεων για τους
πολλούς και προνόμια για τους ημέτερους.
Βαρβαρότητα είναι να λιποθυμούν κάθε μέρα τα παιδιά στα σχολεία γιατί δεν έχουν τη
δυνατότητα να αγοράσουν έστω και ένα κουλούρι.
Βαρβαρότητα είναι η παραγραφή όλων των αδικημάτων, εγκλημάτων που έχουν κάνει
οι πολιτικοί μας που καταλήστευσαν το Ελληνικό κράτος και να βάζουν χειροπέδες και να
στέλνουν στη φυλακή ένα παιδί επειδή έκλεψε μία σοκολάτα από το περίπτερο για να ξεγελάσει την πείνα του.
Βαρβαρότητα είναι η απίστευτη ληστεία που γίνεται με το λαθρεμπόριο των καυσίμων,
τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας πολίτης τουρτουρίζει από το κρύο.
Βαρβαρότητα είναι να υπάρχουν σήμερα Έλληνες πολίτες και μάλιστα πολιτικοί οι οποίοι
δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ότι είχαν καταθέσεις στις τράπεζες κάτι μικροποσά των έξι εκατομμυρίων ευρώ.
Βαρβαρότητα είναι ο διαχωρισμός των πολιτών σε πολίτες άλφα και βήτα κατηγορίας από
τους κρατικούς λειτουργούς που έχουν ορκιστεί να εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους που λένε ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Τι είναι η Συνταγματική Εκτροπή;
Ξεφυλλίζοντας τον κυριακάτικο τύπο της 16ης Νοεμβρίου 2014 το μάτι μου έπεσε σε ένα άρθρο με τον τίτλο
«Συνταγματική Εκτροπή». Αναφέρεται στις βαρύτατες κατηγορίες που απευθύνουν προς την κυβέρνηση της πατρίδας μας μία ομάδα εργαζομένων, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παραβιάζει απροσχημάτιστα το Σύνταγμα».
Καταγγέλλουν επίσης «κλιμάκωση κατ’ επανάληψη συνταγματικής εκτροπής της κυβέρνησης σε θέματα εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων και σεβασμού των θεσμών, με
ευρύτατες συνέπειες στην ίδια την αξιοπιστία του πολιτεύματος ως κράτους δικαίου». Οι δικαστές κάλεσαν τους βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία κλοπής των χρημάτων τους για τη μείωση των αναδρομικών τους καθώς και
των αναδρομικών των ένστολων από την κυβέρνηση παρά
την δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
που τους δικαίωνε. Έτσι οι βουλευτές καλούνται να καταψηφίσουν την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για να

μειωθούν κατά 50% τα αναδρομικά αυτών των δύο κλάδων
εργαζομένων και συνταξιούχων «αρνούμενοι να ενδώσουν
σε επικίνδυνες για τους θεσμούς της δημοκρατίας επιλογές
της εκτελεστικής εξουσίας» και καταλήγει η καταγγελία «Η
κυβέρνηση επιβάλλει δημοσιονομικά μέτρα στους δικαστές επειδή με δικαστικές αποφάσεις δικαιώθηκαν άλλες
κατηγορίες εργαζομένων, προειδοποιώντας σαφώς τους
δικαστές να μην εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις που παρεκκλίνουν από την πολιτική της». Δικαιολογημένη είναι βεβαίως η οργή των όπως όμως δικαιολογημένη είναι η οργή
και η αγανάκτηση των 4.000.000 Ελλήνων που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας, των 1.500.000 ανέργων που είναι ανασφάλιστοι οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους αλλά στερούνται και της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, των
3.500.000 συνταξιούχων της πατρίδας μας που δεν γνωρίζουν ότι και αύριο θα έχουν και την πενιχρή σύνταξη που ει-

σπράττουν σήμερα των χιλιάδων συνανθρώπων μας που δεν
άντεξαν τα δυσβάστακτα μέτρα και αυτοκτόνησαν δικαιολογημένη είναι και η αγανάκτηση πολλών οργανώσεων,
σωματείων, ομοσπονδιών. Συνταξιούχων και εργαζομένων
που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για τα βάρβαρα αντιλαϊκά οικονομικά μέτρα που τους έχουν επιβληθεί με τα
μνημόνια τα τελευταία 4 χρόνια, όμως απ’ ότι φαίνεται, η δικαίωση θα έρθει μετά θάνατον. Ένα κράτος για να λέγεται
κράτος δικαίου πρέπει να εξασφαλίζει τα αυτονόητα για
όλους τους υπηκόους του και σε αυτό μπορούν και επιβάλλεται να βοηθήσουν όλοι και ειδικά αυτοί που σήμερα
έχουν τη δύναμη. Πρέπει όμως το ενδιαφέρον και η φροντίδα να αγκαλιάζει όλους μας, όχι μόνο τους έχοντες και κατέχοντες, γιατί τότε η συνταγματική εκτροπή αντί να εξαλείφεται θα μεγαλώνει και η ανισότητα μεταξύ των μελών
της κοινωνίας μας θα αμβλύνεται.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Παράνομες
απαιτήσεις
των Τούρκων
Μετά την προ ετών κρίση των
Ιμίων (Καρντάκ) ένα απόσπασμα
τουρκικών εφημερίδων και μια
έκθεσης του τουρκικού
επιτελείου αναφέρουν ότι όσα
νησιά νησίδες και βραχονησίδες
του Αιγαίου Πελάγους δεν
αναφέρονται σε καμία διεθνή
συμφωνία ή συνθήκη και δεν
κατελήφθησαν από την Ελλάδα
στάση Βαλκανικούς Πολέμους
1912-1913 καθώς και όσα
ευρίσκονται σε απόσταση
μικρότερη των έξι (6) μιλίων από
τις Μικρασιατικές ακτές είναι
τουρκικά. Οι ισχυρισμοί αυτοί της
Τουρκίας όμως καταρρέουν. Με
τη Συνθήκη της Λωζάννης της 247-1923 μεταξύ Ιταλίας-ΓαλλίαςΡουμανίαςΣερβοκροατοσλοβενικού
κράτους-Ιαπωνίας και Ελλάδας
αφενός και αφ’ ετέρου της
Τουρκίας η Τουρκία με την ως
άνω συνθήκη παραιτήθηκε υπέρ
της Ιταλίας επί παντός
δικαιώματος και τίτλου για κάθε
νησί της Δωδεκανήσου και των
υπ’ αυτών εξαρτημένων νησίδων
και βραχονησίδων και για το
Καστελόριζο. Η ρητή και
ηθελημένη αυτή εγκατάλειψη του
δικαιώματος αυτού από την
Τουρκία συνιστά πράξη που
σύμφωνα με τις γενικές αρχές
του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί
να ανακληθεί. Με τη συνθήκη
Ιταλίας και Τουρκίας της 28-21932 οριοθετήθηκε η Αιγιαλίτη
Ζώνη μέχρι (12) δώδεκα ναυτικά
μίλια από τις απέναντι ακτές
(Μέση Γραμμή) και καθορίσθησαν
το που ανήκουν οι παρακείμενες
νήσοι-νησίδες και βραχονησίδες.
Σε αυτές συγκαταλέγονται και τα
Ίμια. Ως ανήκουσες στην Ιταλία.
Τέλος με τη Συνθήκη Ειρήνης
μεταξύ των νικητριών δυνάμεων
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και
της Ιταλίας της 10-2-1947, η Ιταλία
παρεχώρησε στην Ελλάδα την
πλήρη κυριαρχία επί της
Δωδεκανήσου καθώς και των
παρακείμενων υπ’ αυτών νησίδων
και βραχονησίδων. Αναφορικά με
τις βραχονησίδες Ίμια που
αποτέλεσαν και το αντικείμενο
της τότε κρίσης, υπάγονται στην
Ελλάδα όπως ρητώς αναφέρονται
στη Συνθήκη της 28-2-1932
μεταξύ Ιταλίας και της Τουρκίας
στο σημείο 30 υπό το τουρκικό
όνομα Καρντάκ. Η Ελλάδα είναι η
επόμενη δύναμη. Επομένως οι
διμερείς συνθήκες αλλά και
ρηματικές ανακοινώσεις
δικαιώνουν απόλυτα τις ελληνικές
θέσεις. Το νομικό καθεστώς
(STATUS QUO) όλων των νήσωννησίδων και βραχονησίδων υπό
την ελληνική κυριαρχία στο
ελληνικό αρχιπέλαγος είναι
αδιαμφισβήτητο. Τα Ίμια ανήκουν
στην ελληνική επικράτεια και
ουδέποτε η ελληνικότητα τους
αμφισβητήθηκε από κανέναν από
την ενσωμάτωση της
Δωδεκανήσου στην Ελλάδα την
10/2/1947 εκτός της Τουρκίας.
Νικόλαος Σαββέας
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΚΙ ΑΥΤΟ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Γράφει ο
Εμμανουήλ
Σ. Λούρας
Ορθοπεδικός
Χειρούργος
Τραυματιολόγος
Ο γιατρός Μανώλης Λούρας
είναι υιός του αείμνηστου
συναδέλφου μας
Σπύρου Λούρα

οστεοαρθρίτιδα είναι
η πιο κοινή αρθρική
πάθηση παγκοσμίως.
Η αυξημένη της συχνότητα
στον πληθυσμό επιφέρει σημαντικά κόστη στον προϋπολογισμό
ενός κράτους όσον αφορά, όχι μόνο τα νοσήλια, τα φαρμακευτικά και χειρουργικά έξοδα, αλλά και τις χαμένες εργατοώρες
που υφίσταται ο ασθενής. Οι επιπτώσεις είναι εντονότερες
στους ηλικιωμένους ασθενείς οι οποίοι, χάνοντας την ποιότητα
ζωής και της ανεξαρτησία τους, χρειάζονται βοήθεια ακόμα και
για τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Αναφορικά, η οστεοαρθρίτιδα θεωρείται ως η κατεξοχήν πάθηση του αρθρικού χόνδρου. Ο ρόλος του αρθρικού χόνδρου στις
αρθρώσεις είναι πολύπλευρος. Χρησιμεύει στην ομαλή και ανώδυνη κίνηση και ολίσθηση των οστών μεταξύ τους, απορροφά τους
κραδασμούς, τρέφει και προστατεύει το υποχόνδριο οστούν. Στα
αρχικά στάδια της πάθησης, ο χόνδρος υφίσταται αλλαγή των χαρακτηριστικών του και γίνεται πιο μαλθακός. Με την εξέλιξη της
νόσου, παρατηρούνται ολοένα και περισσότερες ρωγμές στην επιφάνειά του, μέχρις ότου αποκαλυφθεί εν τέλει το υποχόνδριο
οστούν. Τότε τα οστά αρχίζουν και «τρίβονται» μεταξύ τους, έχοντας απολέσει την προστασία που τους προσδίδει ο χόνδρος, με
αποτέλεσμα τον έντονο πόνο στις κινήσεις. Σε επόμενα στάδια, τα
οστά σκληραίνουν και αναπτύσσουν οστικές προεξοχές στην επιφάνειά τους, τα λεγόμενα οστεόφυτα. Στο τέλος, καταλήγουμε να
έχουμε μία άρθρωση διογκωμένη, επώδυνη, που δε λυγίζει ή δεν
τεντώνει τελείως.
Η οστεοαρθρίτιδα προσβάλλει ως επί το πλείστον τις μεγάλες
αρθρώσεις του κορμού και των άκρων που δέχονται αυξημένα
φορτία (ισχία, γόνατα, αυχενική και οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ώμοι) και κατά ένα μικρότερο ποσοστό τις μικρές αρθρώσεις των δακτύλων των χεριών.
Η οστεοαρθρίτιδα είναι εξελικτική και εκφυλιστική νόσος. Το
ποσοστό των πασχόντων ηλικίας 45-65 ετών υπολογίζεται γύρω
στο 30%, ανεβαίνοντας στο 50% στις ηλικίες 65-85 ετών, ενώ σε
ηλικίες πάνω από 85 ετών φτάνει μέχρι και το 80%. Διαφορές στα
δύο φύλα δεν υπάρχουν μέχρι τα 65 έτη, σε μεγαλύτερες όμως
ηλικίες οι γυναίκες πέσουν περισσότερο από τους άνδρες.
Το κυριότερο σύμπτωμα που θα οδηγήσει έναν ασθενή στο γιατρό είναι ο πόνος σε μια άρθρωση. Στην αρχή ο πόνος παρατηρείται μετά από δραστηριότητα ή κόπωση και υποχωρεί μετά από
ανάπαυση ή λήψη αναλγητικών. Σε πιο προχωρημένα στάδια, ο
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πόνος είναι διαρκής και συνεχόμενος, ακόμα και στην ηρεμία, και
δεν ανταποκρίνεται στα αναλγητικά. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσει ο ασθενής είναι η διόγκωση μιας άρθρωσης,
λόγω της αντιδραστικής συλλογής υγρού, η πρωινή δυσκαμψία,
που συνήθως κρατά 15-20 λεπτά, καθώς κι ένα αίσθημα αστάθειας (ιδίως στα γόνατα).
Υπάρχουν διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες που ευνοούν την
ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας, όπως η ηλικία, το γυναικείο φύλο, η
παχυσαρκία, το οικογενειακό-κληρονομικό ιστορικό, το προηγηθέν
τραύμα στην άρθρωση, η καθιστική ζωή, η έλλειψη άσκησης, η
επαναλαμβανόμενη φόρτιση της άρθρωσης στην εργασία, μεταβολικοί παράγοντες, λοιμώξεις, φλεγμονώδεις νόσοι κ.α.
Η διάγνωση θα γίνει με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση
και τις απλές ακτινογραφίες της πάσχουσας άρθρωσης. Κοινά ευρήματα στις ακτινογραφίες είναι η στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, η παραμόρφωση, τα οστεόφυτα και η σκλήρυνση του
υποχόνδριου οστού με ανάπτυξη οστικών κύστεων. Αιματολογικές
εξετάσεις δεν χρειάζονται διότι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις φυσιολογικές. Η παραγγελία τους θα γίνει μόνο αν υποπτεύεται ο γιατρός δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα (π.χ. από μεταβολική ή ρευματολογική πάθηση). Επίσης, σύνθετες και ακριβές
εξετάσεις, όπως η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία μιας άρθρωσης, είναι άχρηστες για τη διάγνωση της απλής οστεοαρθρίτιδας και παραγγέλλονται μόνο σε εξειδικευμένες περιπτώσεις
(όπως στην περίπτωση πίεσης νεύρων στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης). Να σημειωθεί εδώ ότι τα ευρήματα σε μια απεικονιστική εξέταση άρθρωσης δεν ανταποκρίνονται πάντα στα συμπτώματα του ασθενούς. Γι’ αυτό και ο καθορισμός της θεραπείας
θα εξαρτηθεί κυρίως από τα συμπτώματα του ίδιου του ασθενούς
και όχι από την εικόνα της άρθρωσης στην ακτινογραφία.
Η θεραπεία της εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας έχει δύο σκέλη:
συντηρητική (μη επεμβατική) και χειρουργική (επεμβατική) θεραπεία.
Στη συντηρητική θεραπεία ανήκουν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής
ή εργασίας του ασθενούς, η απώλεια βάρους για τους υπέρβαρους
ή παχύσαρκους ασθενείς, η καθημερινή άσκηση (περπάτημα, κολύμπι), η κίνηση και αποφόρτιση των αρθρώσεων (αποφυγή της
κακής στάσης) και η ενδυνάμωση των μυών πέριξ της άρθρωσης.
Η εφαρμογή αυτών των μέσων, από μόνη της, μπορεί να ανακουφίσει ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με οστεοαρθρίτιδα.
Η φαρμακευτική αγωγή στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα ξεκινά με απλά αναλγητικά με βάση την παρακεταμόλη (Depon, Panadol). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση, ο ορθοπεδικός μπορεί να συνταγογραφήσει πιο ισχυρά αναλγητικά, όπως αυτά με βάση την κωδεΐνη ή τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, ανάλογα με τις ενδείξεις και τις συνυπάρχουσες παθήσεις του κάθε
ασθενούς. Στην περίπτωση επίσης της όρθωσης του γόνατος, μπορούν να γίνουν 4-5 εβδομαδιαίες ενδαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού οξέος με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αρχικά έως μέτρια στάδια αρθρίτιδας.
Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση
της νόσου. Οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα πάσχουν πολύ συχνά
από μυϊκή ατροφία των άκρων ή του κορμού, λόγω του άλγους που
συνοδεύει τις διάφορες κινήσεις. Ο φυσιοθεραπευτής θα υποδείξει στον ασθενή τις κατάλληλες ασκήσεις που θα του αποκαταστή-

σουν τη μυϊκή του μάζα και θα του προσφέρουν προστασία της άρθρωσης μέσω της μυϊκής ενίσχυσης και ενδυνάμωσης. Επιπρόσθετα ο ασθενής θα βοηθηθεί με την εφαρμογή θερμοθεραπείας
ή παγοθεραπ3είας, υδροθεραπείας, υπερήχων, Laser, ιοντοφόρησης ή και ηλεκτροδίων πάνω από τις προσβεβλημένες αρθρώσεις.
Στην περίπτωση που η ανωτέρω συντηρητική αγωγή δεν έχει αποτέλεσμα, ακολουθεί η χειρουργική θεραπεία. Στη χειρουργική θεραπεία συγκαταλέγονται η αρθροσκόπηση, η οστεοτομία και η αρθροπλαστική (ολική ή μερική).
Η αρθροσκόπηση στο πλαίσιο αρθρίτιδας του γόνατος έχει πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Ο ασθενής πρέπει να είναι κάτω των
55 ετών, να έχει αρχικά στάδια αρθρίτιδας και να έχει μηχανικής
αιτιολογίας προσβολή της άρθρωσης (ρήξη μηνίσκου, αποκολλημένα τμήματα χόνδρου εντός της άρθρωσης). Η άρθρωση ξεπλένεται, τα ραγέντα τεμάχια αφαιρούνται και ο ασθενής μπορεί να είναι ελεύθερος συμπτωμάτων για μια διετία. Εντούτοις, πολλοί
ασθενείς δεν βελτιώνονται με αυτήν την επέμβαση λόγω της επιπρόσθετης βλάβης που προκαλεί το αρθροσκόπιο στον ήδη πάσχοντα χόνδρο.
Η οστεοτομία έχει κι αυτή πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις.
Εφαρμόζεται όλο και λιγότερο τα τελευταία χρόνια σε νέους ασθενείς στους οποίους παρατηρείται παραμόρφωση του ισχίου ή του
γόνατος. Η παραμόρφωση αυτή προκαλεί ανώμαλη και ανισομερή φόρτιση της άρθρωσης, με αποτέλσαμ τη λεγόμεη έκκεντρη
αρθρίτιδα. Με την επέμβαση αυτή η άθρωση επανατοποθετείται σε
μία πιο «φυσιολογική» θέση, με σκοπό την καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου. Το αρνητικό είναι ότι σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί ο ασθενής να υποβληθεί σε αρθροπλαστική, η επέμβαση θα έχει περισσότερες δυσκολίες και επιπλοκές.
Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος και του ισχίου θεωρείται
η επιτομή της θεραπείας για την εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα αυτών των αρθρώσεων. Αποτελεί την πιο επιτυχημένη χειρουργική
επέμβαση στην ορθοπεδική και μία από τις πιο επιτυχημένες σε
όλη την ιατρική επιστήμη. Παγκοσμίως σήμερα κατέχει ποσοστό
97% επιτυχίας όσον αφορά την εξάλειψη του άλγους και την αποκατάσταση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Η φθαρμένη άρθρωση αφαιρείται και αντικαθίσταται από τεχνητή πρόθεση με μεταλλικά και πλαστικά στοιχεία. Αμέσως μετά την επέμβαση, ο ασθενής σηκώνεται και βαδίζει, στην αρχή με
περιπατητήρα και ση συνέχει μόνος του. Αν δεν υπάρξουν επιπλοκές, ο ασθενής θα μπορεί να κινείται και να εργάζεται ανώδυνα
για τουλάχιστον 10-15 έτη.
Όσον αφορά τέλος την μερική ή ημιαρθροπλαστική του γόνατος, έχει πολύ περιορισμένες ενδείξεις και εφαρμόζεται μόνο όταν
πάσχει το ένα (συνήθως έσω) διαμέρισμα του γόνατος. Επειδή η
μεμονωμένη προσβολή του ενός διαμερίσματος του γόνατος αμφισβητείται από πολλούς επιστήμονες, δεδομένου ότι πάσχει το
σύνολο της άρθρωσης, η συγκεκριμένη επέμβαση δεν πραγματοποιείται τόσο συχνά.
Η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα δεν πρέπει να θεωρείται πια μια
νόσος που καθηλώνει τον ασθενή στην καρέκλα ή στο κρεβάτι,
καταδικάζοντας τον σε συνεχείς πόνους. Έχουμε πλέον τα μέσα,
τόσο συντηρητικά, όσο και χειρουργικά, να την αντιμετωπίσουμε
επιτυχώς και να προσφέρουμε στον ασθενή την ποιότητα ζωής
που του αξίζει.

Ψεύτικη ήταν η αγάπη και
πάει
σαν το καπνό που ο βοριάς
τον σκορπάει
σαν το κερί που η φλόγα το
λιώνει
σαν ένα όνειρο που τελειώνει.
Μένουνε μόνο τα όμορφα
λόγια
μες το μυαλό σου σαν
μοιρολόγια
τις αναμνήσεις να σου
ξυπνάνε
να σου θυμίζουν στιγμές που
πονάνε.
Θα περάσει κι αυτό θα
περάσει
θα περάσει κι αυτό όπως τ’
άλλα
θα περάσει κι αυτό θα
περάσει
μα θα αφήσει σημάδια
μεγάλα.
Ψεύτικη ήταν η αγάπη η τόση
κι ό,τι αγαπούσα μ’ έχει
προδώσει
τώρα μονάχη μου πρέπει να
ζήσω
να βρω τη δύναμη να μη
λυγίσω.
Ανδρέας Λ. Τσικνάκος

Τι είχες Γιάννη,
τι είχα πάντα;
Χθες η εκλογική φασαρία πήρε
τέλος και κάθε κατεργάρης
επέστρεψε στον πάγκο του.
Οι ηττημένοι απεσύρθησαν στα
σπιτάκια τους για να επουλώσουν
τας πληγάς του εκλογικού
αγώνα.
Οι νικηταί θα επιπέσουν λάβροι
κατά της εξουσίας και η αιώνια
ιστορία θα επαναληφθεί για μία
ακόμη φορά. Το δημόσιον
Ταμείον θα είναι για τα κόμματα
και για τον κυρίαρχον λαόν θα
είναι τα ξεροκόμματα.
Σχόλιο για τις εκλογές
από το περιοδικό
«Θεατή» 1932

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ «Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΝΗΣ»
ΜΕΡΟΣ Β΄
νικής λογοτεχνίας. Η εργατικότητά του, ξεπερνούσε τα όρια της αντοχής και
Του Γεωργίου Κ. Πάσχου
Κώστας Κρυστάλλης, αν και τα πεζογραφήματα του, έχουν εξαιρετική
ιστορική και λαογραφική αξία, στη συνείδηση του λαού γίνεται γνωστός
ως ποιητής. Το ποιητικό έργο του Κρυστάλλη υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό σημαντικοί πνευματικοί άνθρωποι της εποχής του. Ο μεγάλος μας
ποιητής Κωστής Παλαμάς έγραψε: «Με τον Κρυστάλλη τη σκηνογραφία αλλάζει. Το ίδιο το δημοτικό τραγούδι εισβάλει θριαμβευτικά στην ποίησή μας,
με τους τρόπους του και με τους κόσμους του. Το δημοτικό τραγούδι που
παίρνει συνείδηση, που βλέπει και ξέρει τι αξίζει. Ο Κρυστάλλης δεν είναι ο
λαός που βρίσκεται και γίνεται ποιητής. Είναι ο ποιητής που βρίσκεται και γίνεται λαός». Υπήρξαν όμως και άλλοι που τον κατηγόρησαν ότι λεηλάτησε το
δημοτικό τραγούδι, όπως κάποιος Αποστολάκης. Η άποψή μου είναι ότι ο
Κρυστάλλης έζησε σε μια εποχή που το δημοτικό τραγούδι ήταν κυρίαρχο
στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Από παιδί μεγάλωσε με τα τραγούδια
του, άντλησε χαρά και δύναμη από αυτά. Το προσωπικό του χάρισμα βρήκε
έκφραση μέσα από το δημώδες, έγινε δημιουργία, έγινε ο ίδιος επώνυμο δημοτικό τραγούδι και μάγεψε το κοινό του. Με το ταλέντο του κυριάρχησε στις
καρδιές των αναγνωστών του και το έργο του άντεξε στον χρόνο.
Ο Κ. Κρυστάλλης, το 1887, μόλις δεκαεννέα ετών δημοσίευσε το πατριωτικό επικό ποίημα «Αι σκιαί του Άδου». Στο ποίημα φαίνεται ο μεγάλος του
πόνος για το θάνατο της μάνας του, που με την φαντασία του πλάθει μια συγκλονιστική συνάντηση με το φάντασμά της και αυτό τον οδηγεί στον Άδη. Εδώ
ο ποιητικός οίστρος του Κρυστάλλη, θα συναντήσει όλες τις σκιές των ηρώων
του, που υπέροχα στον έμμετρο λόγο του θα σκιαγραφήσει. Για πρώτη φορά
λάμπει στις «Σκιές του Άδου» η μεγάλη ποιητική τέχνη του, όπου ανασταίνει
τους ήρωες και ανάπλαθε επεισόδια από την επανάσταση του 1821. Κάποιος
που θα διαβάσει με προσοχή το ποίημα θα διαπιστώσει ότι ο ποιητής, παρά
το νεαρόν της ηλικίας του, φαίνεται να είχε μελετήσει Όμηρο και Δάντη, που
είχαν στα ποιήματά τους σκηνές από τον Άδη, γνώριζε άριστα γεωγραφία, αρχαία και σύγχρονη ιστορία. Ο πόνος, από τον χαμό της μάνας του και από την
σκλαβιά του τόπου του είναι έκδηλος στο ποίημα. Αυτό το ποίημα, ήταν η αιτία να κατηγορηθεί από την ρουμανική προπαγάνδα στους Τούρκους ότι έβγαλε επαναστατικό βιβλίο. Η ζωή του κινδύνευσε άμεσα, όταν η τουρκική αστυνομία πήγε στην αίθουσα διδασκαλίας που βρίσκονταν ο Κρυστάλλης. Ο συμμαθητής του Σταμάτης φώναξε απών, οι συμμαθητές του τον έκρυψαν κάτω
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Κώστας Κρυστάλλης (1868-1894)

από το θρανίο και μετά από αυτό το γεγονός, φυγαδεύτηκε από τον πατέρα
του μεταμφιεσμένος σε τσοπάνο, στην ελεύθερη Αθήνα.
Στην Αθήνα, το 1890, σε ηλικία 22 ετών, εκδίδει το επύλλιον «Ο ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» γραμμένο στη δημοτική γλώσσα.
Είναι η ιστορία του Γιαννιώτη κυνηγού του Ομέρ Βρυώνη με το επώνυμο Γούναρης, που φανέρωσε τα σχέδια του Ομέρ στους Μεσολογγίτες, ότι ανήμερα των Χριστουγέννων του 1822 θα γίνονταν επίθεση κατά του Μεσολογγίου
και έτσι τότε το Μεσολόγγι σώθηκε. Ο Ομέρ Βρυώνης κατάλαβε ποιος ήταν
ο προδότης και επειδή του διέφυγε, για αντίποινα εφόνευσε την οικογένειά
του. Ο Γούναρης κατέφυγε για να σωθεί, σε μία σπηλιά στην Κλεισούρα. Με
την απελευθέρωση της πατρίδας έγινε καλόγερος και έχτισε το πρώτο εκεί
στην «Κλεισούρα» εκκλησάκι, αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα.
Στα παραπάνω επύλλια, ο Κρυστάλλης, που μελέτησε με πάθος στα εφηβικά του χρόνια τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, είχε πρότυπο το γλωσσικό ύφος
του μεγάλου μας Λευκαδίτη επικού ποιητή του αρματολισμού και αυτό είχε
επίδραση στην ποίησή του. Στα επόμενα χρόνια δημοσιεύθηκαν δύο ποιητικές συλλογές του Κρυστάλλη, που είχαν λαογραφική θεματολογία και επιρροή από το δημοτικό τραγούδι. Ο ποιητής, θεωρήθηκε ότι εντάχθηκε με αυτές στο πνευματικό κλίμα της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Το 1891, η πρώτη του
ποιητική συλλογή «ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΆ» έλαβε έπαινο στο Δεύτερο Φιλαδέλφειο
Ποιητικό Διαγωνισμό. Στην δεύτερη και τελευταία συλλογή του «Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΝΗΣ» που εξέδωσε το 1893 τιμήθηκε πάλι με
έπαινο στο Φιλαδέφλειο Ποιητικό Διαγωνισμό. Ο ποιητής στα τραγούδια του
χωριού, περιλαμβάνει δέκα ποιήματα με πιο γνωστό το περίφημο «Στο Σταραητό». Στα τραγούδια της στάνης τοποθετεί άλλα δέκα ποιήματα, όπως ο
Σκάρος, η περδικομάτα, ο ετοιμοθάνατος βοσκός και άλλα. Υπάρχουν και άλλα σκόρπια ποιήματα, όπως και ψωμοπάτης (εδώ μικρό σταχτόφτερο πουλί),
που ο ποιητής δεν ενέταξε σε ποιητική συλλογή.
Για να νιώσεις το ποιητικό και το λογοτεχνικό έργο του Κρυστάλλη πρέπει να κάνεις τη διαδρομή της ζωής του, να μπεις στη ψυχή του, να ανακαλύψεις τα βιώματά του. Να βιώσεις την ευχαρίστησή του για τα όμορφα παιδικά χρόνια, τότε που ζούσε η μάνα του στην ομορφιά της φύσης του Συρράκου. Τότε που ο Κρυστάλλης, ζώντας ανάμεσα σε Βλάχους τσέλιγκες και
τσοπάνους, ένιωσε την σκληρή ποιμενική ζωή τους, μεγάλωσε με τα ήθη και
τα έθιμά τους. Να αισθανθείς, πως ο θάνατος της μητέρας του, έγινε πληγή,

μαράζι και πόνος στην ψυχή του. Το ποίημα που αφιέρωσε στην μάνα του και
που απόσπασμα παραθέτω, δημιουργεί ρίγη συγκίνησης, γίνεται θλίψη, πόνος και σπαραγμός στον κάθε αναγνώστη που βίωσε στην απώλεια της μάνας του. (Μάνα μου! Έζης κι όλος μου χρυσός ήταν ο βίος/Απέθανες σκοτείνιασεν, έγινε μαύρος, κρύος/Τι με ωφελεί τον τάφο σου, τον έρημο, εμπρός
μου να βλέπω;/ Τι με ωφελούν τοσ’ αγαθά του κόσμου, /όταν με λείπει η
στοργή κι η μητρική καρδία/ όταν φιλάκι μητρικό με λείπει και θωπεία; /Τι
με ωφελεί μανούλα μου, στο μνήμα σου επάνω/να χύνω δάκρυα θερμά χωρίς να σε θερμάνω; / Ω Χάρε! Χάρε άσπλαχνε! Που στους θανάτους χαίρεις /
Σκληρέ! Γνωρίζεις που κτυπάς; Γνωρίζεις πούθε παίρνεις; /Ω Μάνα! μες τον
τάφο σου στεφάνι δάφνης κλάδου σ’ αφήνω. /Πάρε, δέξε το, πες το «Σκιαί
του Άδου».
Όταν ο Κρυστάλλης αποχωρίστηκε το Συρράκο και πήγε μαθητής στη Ζωσιμαία Σχολή στα Γιάννενα, ολόκληρη η Ήπειρος ήταν σκλαβωμένη στους
Τούρκους. Ο ίδιος στα Γιάννενα πέρασε πολύ σκληρά χρόνια, πείνασε, πόνεσε, αρρώστησε. Αργότερα κυνηγημένος από τους Τούρκους έφθασε στην
ελεύθερη Αθήνα. Στην Αθηνα τίποτε δεν του χαρίστηκε, αγωνίστηκε πολύ
στην καθημερινή βιοπάλη του, εργάστηκε άρρωστος με φυματίωση στο ανθυγιεινό υπόγειο τυπογραφείο και τα βράδια με τεράστιο ψυχικό σθένος
έγραφε τα αριστουργήματά του. Ο πνευματικός κόσμος της Αθήνας μπορεί
να τον δέχθηκε με ενθουσιασμό και να του έδωσε επαίνους για το έργο του,
όμως το πνευματικό κατεστημένο τον πολέμησε και τα βραβεία που συνοδεύονταν με αμοιβή, δόθηκαν σε ευνοουμένους του.
Για να αισθανθείς την τεράστια προσωπικότητα του Κρυστάλλη, πρέπει να
συνειδητοποιήσεις ότι ένα άπραγο χωριατόπουλο, μόνο, αβοήθητο, άρρωστο,
χωρίς εφόδια, χαμένο μέσα στην μεγαλούπολη, πέτυχε με την τεράστια πίστη και το ζήλο του, να φέρει την αύρα του βουνού, την δροσιά του χωριού
και το άρωμα της στάνης, σε μια πληκτικά αδιάφορη Αθήνα. Ο Κρυστάλλης
ένιωθε πάντα ένα λαβωμένο ξενιτεμένο πουλί που λαλούσε νοσταλγικά με
τους στίχους του για την σκλαβωμένη Ήπειρο και έβγαζε μιλιά με τα γραπτά
του, μιλώντας για τα ήθη, τις παραδόσεις και την αγροτική ζωή του τόπου
του. Οι διάλογοί του, μεστοί, έχουν μέσα τους την απλότητα και τη σοφία του
λαϊκού λόγου. Ο Κ. Κρυστάλλης δημιούργησε με το έργο του γεμάτο από την
ομορφιά της αγροτικής ζωής, γεμάτο από θρύλους και παραδόσεις, γεμάτο
από πατριωτική φλόγα, την δικιά του ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελλη-

οι αντιξοότητες της ζωής, του έδιναν δύναμη και πάθος για να γράψει το έργο του. Μέσα σε μια πενταετία, ο Κρυστάλλης έγραψε τόσα, όσα άλλοι πνευματικοί άνθρωποι, χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια, μια ολόκληρη ζωή για να
γράψουν. Δυστυχώς και κάποια άλλα έργα του, που δε είχε προλάβει να τυπώσει, χάθηκαν οριστικά στην φωτιά, όταν τα έκαψε η σπιτονοικοκυρά του
που έμαθε ότι ήταν φυματικός. Τα έργα του Κρυστάλλη φανερώνουν το τεράστιο ηθικό του ανάστημα, κρύβουν μέσα τους τις αθάνατες πνευματικές
αξίες με τις οποίες μεγάλωσε, το ήθος, την εντιμότητα, το σεβασμό, στην παράδοση, την αγάπη για την πατρίδα. Ο Κρυστάλλης γεννημένος στην σκλαβιά
ύμνησε την ελευθερία και όσο ζούσε δεν ευτύχησε να’ ρθει εκείνη η ώρα,
να δει την Ήπειρο ελεύθερη από τους Τούρκους. Ο Σταυραητός δεν ήρθε ποτέ για να τον πάρει στα φτερά του και να τον πάει στα βουνά, τον έφαγε ο κάμπος. Ο θάνατός του, το 1894, στην Άρτα, σε ηλικία μόλις 26 χρονών, τον βρήκε σχεδόν παιδί. Αν αυτό το παιδί απέκτησε γνώσεις, ωριμότητα, πείρα και
μεγαλούργησε με το ταλέντο του στην ελληνική λογοτεχνία, μένει το ερώτημα: πόσα ακόμη είχε να δώσει στο διανοητικό και πολιτιστικό πλούτο της χώρας, αν ζούσε μια πλήρη ζωή;
Με το έργο του Κ. Κρυστάλλη ασχολήθηκε αργότερα ο Ηπειρώτης πεζογράφος και ποιητής Μιχάλης Περάνθης. Το 1936 εξέδωσε τη μελέτη Κώστας
Κρυστάλλης που ήταν και το πρώτο του βιβλίο, και το 1943 την μυθιστορηματική βιογραφία για τον Κ. Κρυστάλλη. «Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ», έργα αξιόλογα και σημαντικά, που θεωρώ, ότι πρέπει να διαβάζονται μαζί με τα «Άπαντα Κρυστάλλη».
Στο αφιέρωμά μου αυτό, για τον μεγάλο μας ποιητή Κώστα Κρυστάλλη, θέλων να κλείσω με σεβασμό στη μνήμη του, ως επίλογο, με λόγια από ένα δικό του γράμμα, προς τον μεγαλύτερο σε ηλικία ποιητή Γεράσιμο Μαρκορά,
που έχει ημερομηνία 4 Μαρτίου 1893.
Σεβαστέ μου κ. Μαρκορά (αφού εκφράζει τον σεβασμό του στο πρόσωπο του ποιητή και το θαυμασμό του για τα ποιητικά έργα του Γ. Μαρκορά που
έχουν ιδιόχειρη αφιέρωση προς τον ίδιο), καταλήγει: «Εις την πατρίδα μου
οι νέοι, ανταμωνόμενοι πρώτη φορά με γεροντότερους, τους φιλούν το χέρι.
Επιτρέψατέ μου σας παρακαλώ με το ωραίο τούτο της πατρίδος μου έθιμο να
σας χαιρετήσω και γω».
Γεώργιος Κ. Πάσχος
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Σημ. Ο Γ. Κ. Πάσχος είναι γιος του Κώστα Γούλα Πάσχου από την Παλαιοστάνη Παλαιοχωρίου.
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Από το βιβλίο των ΕΗΣ για τα 100 χρόνια της Εταιρείας (1869-1969) ένα αφιέρωμα για όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός»

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Ο κατήφορος συνεχίζεται

Άναυδοι και αμήχανοι όλοι εμείς, οι απλοί πολίτες αυτής της χώρας παρακολουθούμε τα τελευταία 5 χρόνια τις κοσμογονικές μεταβολές που έγιναν στο
οικονομικό και τραπεζικό σύστημα.
Όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, που δεν γνωρίζουμε τα μυστήρια ης οικονομολογίας, που δεν έχουμε ιδέα από κραχ, από τραστ, από καρτέλ, από δομημένα και τοξικά ομόλογα από οφσορ εταιρείες, αισθανόμαστε έρμαια της απληστίας του πλούτου, όμηροι των κερδοσκόπων, ανυπεράσπιστα θύματα μιας
δράκας κροίσων, που ασύδοτοι, ανέλεγκτοι και ακαταμάχητοι, μας καταδυναστεύουν και μας καταληστεύουν. Όλοι εμείς και ειδικά οι μισθωτοί και συνταξιούχοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα προσπαθούμε μάταια να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα για το ζην καθώς έχουμε διαγράψει το ευ ζην.
Σήμερα ο απλός Έλληνας πολίτης έχει καταστεί ανήμπορος, αδυνατεί να αντιδράσει στα μέτρα που καθημερινώς ψηφίζονται, βρίσκεται σε αδιέξοδο, σε ένα
αδιέξοδο που τον έχουν οδηγήσει αυτοί στους οποίους εμπιστεύθηκε την τύχη

του. Γι’ αυτό και οι απογοητεύσεις του είναι μεγάλες και τραγικές πολλές φορές υπάρχει σήμερα ένα κατρακύλισμα στην άβυσσο.
Επίκαιρη όσο ποτέ είναι φράση του Τζον Κένεντι «μη ρωτάς τι έκανε η πατρίδα για σένα, αλλά τι έκανες εσύ για την πατρίδα» και απευθύνεται σε αυτούς
που δημιούργησαν ένα φαύλο και διεφθαρμένο κράτος, άφησαν τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή να θεριέψουν, ανέχτηκαν και εξέθρεψαν τη διαφθορά. Πολλοί εξ αυτών πλούτισαν κλέβοντας το δημόσιο χρήμα, κακοδιοίκησαν και στο τέλος έσπρωξαν τη χώρα στη χρεωκοπία.
Πόσοι από αυτούς που διοίκησαν μέχρι σήμερα θα μπορούν να ισχυριστούν
ότι έκαναν κάτι για την πατρίδα και δεν τη χρησιμοποίησαν για δικό τους όφελος;
Και όλα αυτά κόντρα στο Σύνταγμα που προβλέπει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και ότι το κράτος υπάρχει, για να υπηρετεί και να εξυπηρετεί τον λαό και την κοινωνία.

Γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Στις 21 Δεκεμβρίου στο αμαξοστάσιο Σεπολίων έγινε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. καθώς και η βράβευση των παιδιών που αρίστευσαν κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014.
Ήταν μία λιτή εκδήλωση με πολλές όμως και αισθητές
απουσίες. Φαίνεται ακόμη ότι υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των εργαζομένων στις Σταθερές Συγκοινωνίες
καθώς και μία μεγάλη παράλειψη εκ μέρους της Διοίκησης
του φορέα και της οργανωτικής επιτροπής να μην κλιθούν για
βράβευση τα παιδιά των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ. Το κόστος
θα ήταν μηδαμινό γιατί τα παιδιά των συνταξιούχων προς
βράβευση θα ήταν ελάχιστα θα ήταν όμως μεγάλη η χαρά και
η ικανοποίηση που θα ένιωθαν αυτά τα πολύ λίγα παιδιά των

συναδέλφων μας συνταξιούχων καθώς θα αισθάνονταν ότι η
πολιτεία επιβραβεύει τις προσπάθειες που καταβάλλουν για
μάθηση και πρόοδο. Καλό θα είναι να γνωρίζουμε όλοι ότι οι
συνταξιούχοι είναι οι ρίζες που τρέφουν το δέντρο που είναι
οι εργαζόμενοι και όταν κόψουμε τις ρίζες πολύ γρήγορα το
δέντρο θα ρίξει τα φύλλα του και θα ξεραθεί. Το Προεδρείο του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. παρευρέθηκε στην εκδήλωση αυτή
και εύχεται σε όλα τα παιδιά Χρόνια Πολλά και καλή πρόοδο
και σε όλους τους εργαζόμενους στις Αστικές Συγκοινωνίες,
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, συναδελφική αλληλεγγύη και
αισιοδοξία για το μέλλον.
Η Διοίκηση

Όλοι όσοι ταξιδεύουν με τον Ηλεκτρικό καθώς και με τα άλλα μεταφορικά μέσα βιώνουν μία απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργείται με τους κάθε λογής επαίτες, ντόπιους και εισαγόμενους οι
οποίοι ανενόχλητοι αλλά και με φορτικό τρόπο πολλές φορές επαιτούν χρήματα από τους επιβάτες των
συρμών.
Όλοι αυτοί που είναι ή που λένε ότι είναι ανάπηροι, ναρκομανείς, τυφλοί, φορείς του AIDS, οργανοπαίχτες, μικροπωλητές, παπατζήδες, άτομα με πληγές από τις οποίες ρέει πύον και αίμα από τα διάφορα μέρη του σώματός τους και που τα έχουν σε δημόσια θέα, επαγγελματίες επαίτες που προσπαθούν να προκαλέσουν τον οίκτο του επιβατικού κοινού, καθημερινά αλωνίζουν από το πρωί μέχρι το
βράδυ στα τρένα και τους σταθμούς προκαλώντας τη δίκαιη αγανάκτηση και όχι μόνο του επιβατικού
κοινού.
Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που μας εκθέτει όλους στα μάτια του κόσμου και μειώνει το κύρος
του κάθε συγκοινωνιακού φορέα, επιβάλλεται να τερματιστεί. Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες
της εταιρίας επιβάλλεται να επέμβουν άμεσα και να πάρουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη μη είσοδο
στους σταθμούς των ατόμων αυτών. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των αστυνομικών μέτρων ούτε η θέση μας
είναι να υποδείξουμε τι πρέπει να πράξει η Διοίκηση του κάθε συγκοινωνιακού φορέα, όμως σε κάθε
σταθμό υπάρχουν άτομα φύλαξης ιδιωτικής εταιρίας που λογικά μέσα στα καθήκοντά τους θα πρέπει
να είναι και η διατήρηση της ευπρέπειας των σταθμών και των συρμών και θα πρέπει άμεσα να φροντίσουν για να σταματήσει αυτό το χάλι που παρατηρείται σήμερα τους σταθμούς και τους συρμούς με
την απαγόρευση εισόδου των ατόμων αυτών.
Η Διοίκηση

Στις 9 Δεκεμβρίου το Σωματείο μας μετά από παρέμβαση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε είχε συνάντηση
με τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Στη συνάντηση αυτή στην οποία παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Πέτρος Βογιατζής εκθέσαμε για μία
ακόμη φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθώς τα πιο πολλά προέρχονται από την
αρνητική και αντεργατική στάση που τηρεί η Προϊσταμένη του Ταμείου Συντάξεων απέναντι
στα προβλήματα που η ίδια δημιούργησε. Ο κύριος Διοικητής μας άκουσε με προσοχή, μας
είπε ότι γνωρίζει τα προβλήματα και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τις ενδεδειγμένες λύσεις.
Επειδή από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει πλέον και δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις αλλά
έργα, ζητήσαμε από τον κύριο Σπυρόπουλο να μας ορίσει το χρονοδιάγραμμα επίλυσης των
θεμάτων που μας απασχολούν. Μας υποσχέθηκε ότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου θα έχει δώσει λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα. Δεν αισιοδοξούμε αλλά θα περιμένουμε ελπίζοντας να μην μας διαψεύσει για μία ακόμη φορά.
Η Διοίκηση

Αγαπητή Σοφία Σταθάτου,
Όταν λαμβάνουμε στο Σωματείο μας επιστολές που γράφουν κάτι από τις ενέργειες του
Διοικητικού Συμβουλίου μας συγκινούν αφάνταστα γιατί αισθανόμαστε ότι κάνουμε προσπάθειες
για κάτι το καλύτερο, για κάτι το ουσιαστικότερο, για τους συναδέλφους μας συνταξιούχους.
Η συνάδελφος Σοφία είναι πάντα στο πλευρό μας και την ευχαριστούμε για τα καλά
της λόγια τα οποία στις δύσκολες εποχές που ζούμε τα έχουμε ανάγκη και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες για επίλυση των πολλών και δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Διοίκηση

Θετική απήχηση είχε και το φετινό ημερολόγιο του
Σωματείου μας. Τα σχόλια ήταν θετικά και ενθαρρυντικά για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε κάθε
χρόνο να βελτιωνόμαστε και πιο πολύ.
Λάβαμε πολλές επιστολές τόσο από συναδέλφους
όσο και από φίλους του Σωματείου καθώς και τηλεφωνήματα για να μας ευχαριστήσουν και για να μας
ευχηθούν χρόνια πολλά.
Εμείς σαν διοίκηση του Σωματείου δίνουμε την
υπόσχεση ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για
να γίνουμε καλύτεροι. Το ημερολόγιο εστάλη ταχυδρομικώς σε όλους τους συναδέλφους που έχουν δηλώσει μόνιμη κατοικία εκτός Αθηνών καθώς και σε
όλους που έχουν κάποια ηλικία και δεν μπορούν να
έρθουν στο Σωματείο. Επίσης όποιος συνάδελφος και
συναδέλφισσα δεν το έχουν πάρει και αδυνατούν να
έρθουν στο Σωματείο, τους παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσουν για να τους το στείλουμε.
Η Διοίκηση

Με όρους η καταβολή των
αναδρομικών

Μία απαράδεκτη κατάσταση
που πρέπει να εκλείψει

Συνάντηση με τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρεσε
το Ημερολόγιο

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Προς πραγματοποίηση του τακτικού της Συνεδρίου βαδίζει η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Αυτό θα αποφασιστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας που
θα συνεδριάσει στις 10 Φεβρουαρίου όπου θα κόψει και την πίτα της.
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας μας τίμησαν με την παρουσία τους στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Σωματείου μας στην οποία ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μουλίνος χαιρέτησε την εκδήλωσή μας.

ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του κ. Λάζαρη , συνταξιούχου του ΗΣΑΠ και εκπροσώπου του Κέντρου Ειδικών Ατόμων “Η ΧΑΡΑ”, ο κ. Ν. Μουλίνος, Πρόεδρος της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και εκπρόσωπος των συνταξιούχων στο Δ/Σ του ΕΟΠΥΥ, έθεσε το θέμα της
χρηματοδότησης του Ιδρύματος στο Δ/Σ του Οργανισμού όπου και αποφασίστηκε
ομόφωνα η καταβολή 65.000€ για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων και
ελλείψεων του Οικοτροφείου. Το εν λόγω ποσόν εντάσσεται στις σχετικές οικονομικές
υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ και δεν αποτελεί επιλογή με κοινωνικά κριτήρια. Σημειώνεται, ότι το θέμα της ενίσχυσης του εν λόγω Ιδρύματος είναι εξαιρετικά σημαντικό και
συνδέεται με την προσπάθεια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στήριξης Ιδρυμάτων με προφανή κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ η ανάληψη πρωτοβουλίας υποστήριξης πρέπει να λάβει μόνιμο
και διαρκή χαρακτήρα. Οι συνταξιούχοι, εκτός από ενεργοί πολίτες διαθέτουν και κοινωνική ευαισθησία!

Η προϊσταμένη των Ταμείου Συντάξεων κα.
Ελένη Λιάπη αποφάσισε την χορήγηση των αναδρομικών σε περίπου 20 συναδέλφους που είχαν
αποχωρήσει της υπηρεσίας πριν τον Ιούνιο του 2011
με προϋπηρεσία πάνω από 35 χρόνια και είχαν δικαιωθεί στις ενστάσεις που είχαν υποβάλει στην
επιτροπή του Ταμείου Συντάξεων.
Όπως είναι γνωστό η καθυστέρηση οφείλεται
στην προσφυγή της προϊσταμένης στα Διοικητικά
Πρωτοδικεία κατά του νόμου που είχε ψηφιστεί
στη Βουλή των Ελλήνων. Τώρα πως είναι δυνατό μια
υπάλληλος που είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει
τους κανόνες και τη νομοθεσία δεν αναγνωρίζει
τους νόμους που ψήφισε η προϊστάμενη της αρχή,
ας το κρίνουν οι ίδιοι. Αλλά και πάλι η χορήγηση γίνεται με τον όρο, όταν είναι θετική η απόφαση του
δικαστηρίου γι’ αυτή οι δικαιούχοι να επιστρέψουν
τα χρήματα που θα πάρουν.
Όλα αυτά ας τα δει η νέα Διοίκηση στο Υπουργείο και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η Διοίκηση

Θεώρηση βιβλιαρίων
Υγείας
Από 12 Ιανουαρίου μέχρι 30 Μαρτίου 2015 στα
γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στον Πειραιά
στον 3ο όροφο θα γίνεται η ηλεκτρονική θεώρηση
των βιβλιαρίων υγείας σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ Τομέας Υγείας ΤΑΠ-ΗΣΑΠ.
Για τον έλεγχο και την ισχύ των βιβλιαρίων των
έμμεσα ασφαλισμένων (τέκνων-συζύγων) απαιτείται η προσκόμιση στο ταμείο των παρακάτω δικαιολογητικών:
Για τα τέκνα που σπουδάζουν και είναι άνω των
18 ετών μέχρι και το 26ο έτος της ηλικίας τους, πιστοποιητικό σπουδών-πτυχίο (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.)
Για τα τέκνα που είναι άνεργα και είναι άνω των
18 ετών μέχρι και το 24ο έτος της ηλικίας τους,
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται.
Για τα προστατευόμενα μέλη, συζύγους κ.λπ.,
εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Η θεώρηση των βιβλιαρίων θα γίνεται καθημερινά 9:00 με 13:00 εκτός Τετάρτης
Η Διοίκηση
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25 Ιανουαρίου 2015 έγινε η γιορτή
ταν υπάρχει αγάπη, ομόνοια και συναδελφική αλληλεγγύη δεν υπάρχουν εμπόδια για να πραγματοποιήσεις αυτά που έχεις προγραμματίσει. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα με την πρωτοχρονιάτική κοπή πίτας-συνεστίαση που πραγματοποίησε το Σωματείο μας στις 25 Ιανουαρίου 2015
ημέρα εθνικών εκλογών. Η Διοίκηση του Σωματείου προβληματιστήκαμε με την προκήρυξη των εκλογών για τις 25 Ιανουαρίου καθώς εμείς είχαμε προγραμματίσει να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή
μας από τον μήνα Σεπτέμβριο, τότε που δεν διαφαινόταν ότι αυτή την ημέρα θα έχουμε εθνικές εκλογές. Επειδή όμως δεν είχαμε άλλη ημερομηνία, είχαμε μπροστά μας δύο λύσεις, η πρώτη ήταν να αναβάλουμε τελείως την εκδήλωση χάνοντας και την προκαταβολή που είχαμε δώσει στο ξενοδοχείο και

Ό

η δεύτερη να πάρουμε το ρίσκο και να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή μας. Πήραμε το ρίσκο επάνω
μας και ομόφωνα αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή μας, στο σημείο αυτό οφείλουμε
να ζητήσουμε συγνώμη από τους συναδέλφους αυτούς που ενώ ήθελαν να είναι κοντά μας την ημέρα
αυτή ήταν υποχρεωμένοι να μεταβούν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα. έτσι παρ’ όλους τους φόβους που υπήρχαν ο κόσμος μας, μας τίμησε με την παρουσία του στην
εκδήλωσή μας που έγινε στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».
Έτσι για μία ακόμη φορά αποδείχτηκε ότι το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ μπορεί να διοργανώνει
και να πραγματοποιεί μαζικές και επιτυχημένες εκδηλώσεις. Γιατί οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ είναι σαν

Μας τίμησαν με την παρουσία τους
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Παπαθανάσης
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
Ο Διευθυντής Κομίστρου και Ασφάλειας Δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Γεώργιος Σκούρας
Ο Διευθυντής Λειτουργίας της Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Καππές
Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Νίκη Τρίγκα
Η Υπεύθυνη της Κεντρικής Γραμματείας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Φιλιώ Μανδρέκα-Χαμπάκη
Ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε)
κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Γενικός Γραμματέας της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε)
κ. Πέτρος Βογιατζής
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά συνάδελφος
Γιώργος Γαβρίλης
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μεταμόρφωσης συνάδελφος
Βαγγέλης Χειμώνας
Οι πρώην Διευθυντές του ΗΣΑΠ συνάδελφοι
Νίκος Σκουλαριώτης Φοίβος Μαλαμής Παύλος Σταματίου
Ο Πρόεδρος του Μουσείου
συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος
Από τους συντελεστές δημιουργίας του Μουσείου
Η κα. Αντιόπη Πανταζή
Ο κ. Λεωνίδας Μπαχάς
Από το Ταμείο Συντάξεων
Η κα. Βαρβάρα Βαλσαμά
Από την Υγειονομική Υπηρεσία
Ο Αρχίατρος κ. Γιώργος Κρικέλης
Ο Γιατρός κ. Γιώργος Σπύρος
Από την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Ο Πρόεδρος Λευτέρης Ρενιέρης
Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ
Ο Πρόεδρος κ. Θεοχάρης Ταταράκης
Ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Ποϊριάζης
Ο Αναπληρωτής Ταμίας κ. Σπύρος Σιαλμάς
Από το Σωματείο Συνταξιούχων στα Πετρέλαια
Ο Πρόεδρος κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης
Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Αττικής
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Νιάρχος
Από το Πανελλήνιο Σωματείο Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τασιός
Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Κτιστάκης
Ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Μωραΐτης
Ο Ταμίας κ. Φώτης Ρήγας
Το Μέλος κ. Κώστας Αναλυτής
Το μέλος κ. Γεώργιος Μαυρομούστακας
Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Αεροπορικών Επιχειρήσεων Σ.Σ.Ε.Α.Π. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Σταύρος
Η Γενική Γραμματέας Βαλίνα Κατσιούλα
Από τους φίλους του Σωματείου και του Μουσείου
Ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος Θεοδωράκης
Ο κ. Ηλίας Πίτσικας
Ο κ. Παναγιώτης Καραμάνης
Η κα. Ευαγγελία Γαΐτανίδου
Η κα. Ελένη Ορφανίδου

Ο κ. Αλέξανδρος Αρβανίτης
Από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος
Η Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής
κα. Χριστίνα Παπαγιάννη
Ο Ταμίας κ. Κωνσταντίνος Κούτης
Από το Πρακτορείο Ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ»
Ο κ. Γεώργιος Μπιλάλης
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Σωματείου και του Μουσείου κ. Αθανάσιος
Μανάσκος

Ευχές μας έστειλαν
Ο Γιατρός κ. Μανώλης Λούρας
Ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδημητρίου
Το μέλος του Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Κώστας Ευσταθόπουλος
Η Προϊσταμένη του Ταμείου Συντάξεων κα. Ελένη Λιάπη-Πήτα
Η Υπεύθυνη του Γραφείου Απονομής Συντάξεων
κα. Αθανασία Μπέλμπα
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση που τους στείλαμε και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας και όλες και όλους τους συνταξιούχους μέλη του Σωματείου
μας που παρευρέθηκαν και γιορτάσαμε μαζί τον ερχομό του νέου έτους.
Ευχαριστούμε αυτούς που μας έστειλαν επιστολές καθώς και αυτούς
που μας τηλεφώνησαν ότι αδυνατούν να είναι κοντά μας και να γιορτάσουμε μαζί , γιατί και αυτό ήταν τιμή για εμάς.
Τέλος ευχόμαστε σε όλους, εργαζόμενους και συνταξιούχους και τη Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., Χρόνια Πολλά και το 2015 να είναι ευτυχισμένο και δημιουργικό.

Χαιρέτησαν
την εκδήλωσή μας
και ευχήθηκαν
για καλή χρονιά
Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας
Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Παπαθανάσης
Ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε)
κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Πρόεδρος του Μουσείου
συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
συνάδελφος Λευτέρης Ρενιέρης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά συνάδελφος
Γιώργος Γαβρίλης

Μας τηλεφώνησαν
και μας ευχήθηκαν
Ο Διευθυντής Συντήρησης, Υποδομών και Έργων της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Βασίλειος Λιάπης
Ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου μας
κ. Λουκάς Αποστολίδης
Η Δικηγόρος του Σωματείου μας
κα. Κατερίνα Στρατογιάννη
Ο Λογιστής του Ταμείου Συντάξεων
κ. Χρήστος Πλατανιάς

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) στη γιορτή μας κ. Νίκου Μουλίνου
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι,
Αν, όπως λένε, οι ευχές βοηθούν, αν συνδράμουν θετικά
στη βελτίωση της προοπτικής της ζωής μας, γενικά ή ειδικά για καλύτερα και περισσότερα, τότε εκ μέρους της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ολόψυχα σε ΟΛΟΥΣ σας χίλιες χρυσές ευχές για
Υγεία, για Προοπτική, για Καλύτερες Ημέρες.
Όμως…
Πρέπει να επισημάνω και να καταθέσω και το αυτονόητο: οι πολλές ευχές ή
καλές προθέσεις μπορεί να είναι καλές ή πολύ καλές
αλλά… τα όποια θετικά αποτελέσματα έρχονται μόνον με
συγκεκριμένη δράση και αγώνα. Και μάλιστα πρέπει να
έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως συνέπεια, ειλικρίνεια, τεκμηρίωση, ατομική και συλλογική προσπάθεια!
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ/Σ
για την σημερινή πρόσκληση. Σημαντική η ευκαιρία που μου
δίνεται να επικοινωνήσω μαζί σας. Και ακόμα: θεωρώ χρήσιμο και απαραίτητο να επιδοκιμάσω δημόσια, την προσπάθειά τους γενικά και ειδικά. Αλλά και για την σημερινή
γιορτή που μας φέρνει πιο κοντά, μας επιτρέπει νοσταλγικές αναφορές, μας φορτίζει συναισθηματικά… μας ανανεώνει ψυχικά και μας κάνει περισσότερο αισιόδοξους αφήνοντας το χρόνο και τα προβλήματα.

Διεκδικούμε αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια, ελπίδα.
Επιμένουμε με ορθολογικό ρεαλισμό, αλλά και με σύνεση και με ευθύνη για τα όσα εντελώς αναίτια, απροσχημάτιστα αλλά και υπερβολικά μας έχουν επιβάλει ή στερήσει.
Συνεχίζουμε με μνήμη και κρίση για τις επιλογές μας.
Εμείς ξέρουμε να διεκδικούμε, να αγωνιζόμαστε, αλλά, και
να… περιμένουμε, γιατί η ίδια η ζωή, ύστερα από πολλή περίσκεψη καθιέρωσε την αναμονή.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Ο συνταξιούχος, ως ενεργός πολίτης, κάτι που διακινούμε με συνέπεια στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε. μπορεί και πρέπει να είναι
στο προσκήνιο των εξελίξεων. Και δεν αποτελεί χάρη αλλά
δημοκρατικό δικαίωμα. Μας ανήκει και θα το κατακτήσουμε.
Γι΄αυτό αγωνιζόμαστε – γι΄αυτό παλεύουμε!
Είναι η πυξίδα μας, ο φάρος που σηματοδοτεί τις επιλογές μας, που ανανεώνει τις ελπίδες μας. Το οφείλουμε στον
εαυτό μας, στην διαδρομή μας, στις γενιές που εμείς μεγαλώσαμε,- με αγωνιστική διάθεση διαχρονικά και ακούραστη
επιμονή, σε αυτές που θα έρθουν για να έχουν σημεία αναφοράς.
Και για το νέο χρόνο μαζί με τις ευχές μας και μια υπόσχεση: θα επιμείνουμε όχι γιατί πρέπει να κερδίσουμε αλλά γιατί το αξίζουμε!
Χρόνια πολλά!
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Ευχές
από τον
Γιάννη Παπαδημητρίου

του Σωματείου μας
μια οικογένεια, ενωμένοι και αγαπημένοι αφήνοντας μακριά τις όποιες συνδικαλιστικές ή παραταξιακές αντιθέσεις, που ασφαλώς και υπάρχουν όπως συμβαίνει άλλωστε στην κάθε οικογένεια. Και ενώ
η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις μία το μεσημέρι από τις έντεκα άρχισαν να προσέρχονται στο ξενοδοχείο οι πρώτοι συνάδελφοι και μέχρι τις δώδεκα δεν υπήρχε άδεια καρέκλα. Ήταν
κατά γενική ομολογία μία πολύ επιτυχημένη εκδήλωση και σε αυτό βοήθησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής που κατέβαλαν προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν
τους καλεσμένους μας όπως επίσης οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου με την άψογη και επαγγελματική
τους συμπεριφορά στους οποίους οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ αλλά και για το φαγητό

που μόνο καλά λόγια ακούσαμε. Αξίζει όμως και ένα μεγάλο μπράβο σε όλες και όλους εσάς που όλα
αυτά τα χρόνια μας περιβάλλετε με την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας και μας δίνετε δύναμη και
κουράγιο για να μπορούμε να διοργανώνουμε με επιτυχία τέτοιες εκδηλώσεις.
Η δική σας αγάπη και εμπιστοσύνη είναι για εμάς ο μπούσουλας για να καταβάλλουμε μεγαλύτερες
προσπάθειες για να πάμε και άλλο μπροστά. Σας το υποσχόμαστε και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά με
υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και να ανθίζει πάντα το γέλιο στα χείλη σας. Επειδή όμως
δεν μπορεί να διατηρούμε το αλάθητο θα θέλαμε να έχουμε και τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις τις οποίες λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας για να βελτιωνόμαστε ακόμη πιο πολύ.

Οι τυχεροί της χρονιάς

Ο εκπρόσωπος του Πρακτορείου «ΘΥΑΜΙΣ» κ. Γιώργος Μπιλάλης, με την τυχερή
του ταξιδιού Μυρσίνη Τσομπανάκη.

Η Έφορος του Σωματείου μας Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
με τον τυχερό της χρονιάς Ζαφείρη Λουλουργά.

Ο συνάδελφος Ζαφείρης Λουλουργάς με τον αριθμό 317 της πρόσκλησής του ήταν ο τυχερός της πίτας μας. Κέρδισε το χρυσό, το οποίο ήταν
ένας χρυσός σταυρός.
Ο συνάδελφος Γιάννης Τσομπανάκης με τον αριθμό 342 της πρόσκλησής του κέρδισε το εννιαήμερο ταξίδι για Πράγα-Βουδαπέστη-Βιέννη
το οποίο ήταν προσφορά του πρακτορείου ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ» στο Σωματείο μας.
Ευχόμαστε στους τυχερούς συναδέλφους μας καλή χρονιά και πάντα τυχεροί.
Το Σωματείο μας ευχαριστεί το πρακτορείο ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ» για την προσφορά του προς το Σωματείο μας καθώς και για τη συνεργασία
που έχουμε μαζί του όλα τα χρόνια και εύχεται το 2015 να πραγματοποιήσει όλα τα ταξίδια που έχει προγραμματίσει.

ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
α μου επιτρέψετε να εκφράσω ένα μεγάλο παράπονο
για ένα θέμα που χρόνια με βασανίζει και δεν αντέχω
άλλο να το κρατάω μέσα μου. Έτσι αποφάσισα να το δημοσιοποιήσω με την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει.
Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους είτε σαν άτομο είτε
σαν σύνολο αλλά και σαν κοινωνία. αφορά τις ενέργειες και
πράξεις που συμβάλλουν στην κοινωνικότητα του καθενός
από εμάς, στην αδελφοσύνη και στην αλληλεγγύη μεταξύ μας
και το παράπονο το οποίο επισκιάζει τις σχέσεις μεταξύ μας
είναι το εξής:
Όταν κάποιος οργανισμός−σωματείο καθώς και ιδιώτης σε
καλεί να τον τιμήσεις με την παρουσία σου σε όποια εκδήλωση πραγματοποιεί είτε αυτή είναι κοπή πίτας, είτε γάμος,
είτε συνεστίαση, είτε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση,
οφείλεις να ανταποκριθείς στην πρόσκληση και να παρευρεθείς. Υπάρχουν όμως και οι αστάθμητοι παράγοντες που πολλές φορές δεν θα σου επιτρέπουν να ανταποκριθείς στην πρόσκληση όμως τότε σεβόμενος τον εαυτό σου οφείλεις να ενημερώσεις ότι δεν θα παρευρεθείς στην όποια εκδήλωση είσαι
προσκεκλημένος και θα αναφέρεις τους λόγους που δεν σου
επιτρέπουν να παρευρεθείς, οι οποίοι μπορεί να είναι πραγματικοί ή φανταστικοί. Το να αδιαφορείς όμως τελείως είναι
κατά τη γνώμη μου πέραν των κανόνων καλής συμπεριφοράς

Θ

και ανθρωπίνων σχέσεων που πρέπει να διέπουν σήμερα την
κοινωνία, γιατί αυτός που σε προσκάλεσε στη χαρά του σε
εκτιμά και σε τιμά, οφείλεις όμως να τιμήσεις και εσύ τον
εαυτό σου αποδεχόμενος την πρόσκληση, ή να αιτιολογήσεις
τη μη παρουσία σου σε αυτή.
Αφορμή για να πω το παράπονό μου είναι η επιστολή του
αγαπητού και σεβαστού συναδέλφου μου Γιάννη Παπαδημητρίου ηλικίας 103 ετών σήμερα, ενός συναδέλφου που
διετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στους
ΕΗΣ στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, ενός συναδέλφου που πέρασε πολλά χρόνια διακοπές στα ξερονήσια για να βάλει μυαλό κατά την αντίληψη των τότε κρατούντων, ενός συναδέλφου που υπηρέτησε πολλά χρόνια το
ελληνικό κοινοβούλιο ο οποίος ενώ θα μπορούσε να αδιαφορήσει τελείως χωρίς να του προσάψει κανείς κάτι γιατί
έχει πολλές αιτιολογίες, δεν αδιαφόρησε γιατί έμαθε να
αγαπά και να σέβεται τον συνάνθρωπό του, με ενημέρωσε
και τηλεφωνικά αλλά και με επιστολή ότι για πρώτη φορά
λόγοι υγείας δεν του επιτρέπουν να παρευρεθεί στην εκδήλωση του Σωματείου μας στις 25 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ». Πράγμα που δεν το έκαναν πολλοί άλλοι,
χωρίς λόγο.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Τα παραλειπόμενα
Από τότε που καθιερώθηκε να μην προσκαλούμε στην ετήσια γιορτή μας πολιτικούς, άλλαξε τελείως το πρόσωπο της εκδήλωσης μας. Έγινε πιο ζεστό, πιο ανθρώπινο μέσα σε ένα φιλικό και συναδελφικό
περιβάλλον.
Το μόνο που μας προσέφεραν οι διάφοροι
πολιτικοί μας ήταν τα παχιά λόγια, προς
ίδιον όφελος, μας γέμιζαν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε να ανήκει σε
όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους. Είναι ημέρα γιορτής, χαράς και
ευχών για έναν καλύτερο χρόνο, αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της ημέρας αυτής.
Υπάρχει η Γενική Συνέλευση που θα γίνει
στις 11 Μαρτίου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
όπου εκεί θα συζητήσουμε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν και θα πάρουμε
τις αποφάσεις που πρέπει.
Ο ιός της γρίπης καθώς και οι εθνικές
εκλογές έπαιξαν ρόλο στην εκδήλωσή μας.
Αισθητές οι απουσίες των παλαίμαχων
συνδικαλιστών που λόγω ίωσης δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν όπως του Γιάννη Παπαδημητρίου και Πέτρου Ψαρόγιαννη, καθώς και της κας. Ζωής Σταματάκη της οποίας θα μας λείψουν οι εντυπώσεις της και τα
σχόλιά της από την εκδήλωσή μας που κάθε χρόνο μας έγραφε.
Όμως και οι εθνικές εκλογές στέρησαν σε
πολλούς συναδέλφους τη χαρά να ήταν μαζί μας καθώς είχαν μεταβεί στην ιδιαίτερη
πατρίδα τους για να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα.
Δεν πρέπει όμως να περάσει απαρατήρητο η ποιότητα και η ποσότητα των εδεσμάτων που υπήρχαν κατά γενική ομολογία
ήταν ό,τι το καλύτερο.
Όπως και η εξυπηρέτηση από τους καλοσυνάτους και χαμογελαστούς και πρόθυμους να εκπληρώσουν κάθε επιθυμία μας
εργαζόμενους του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ»
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.
Θα ήταν παράλειψη βεβαίως αν δεν λέγαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και
όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην εκδήλωσή μας για τη γενική εικόνα που παρουσιάσατε. Είσαστε άψογοι.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής που συνέβαλαν να διοργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση.
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ
Επισκέψεις
Σχολείων-ΣυλλόγωνΙδρυμάτων
• 2/12/2014: 4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» (άτομα 80)
• 3/12/2014: Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως Ηρακλείου
(άτομα 55)
• 5/12/2014: 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου (άτομα 25)
• 11/12/2014: Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων (άτομα 45)
• 12-12-2014: 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης
(άτομα 43)
• 18/1/2015: Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας
Ελλάδος Παράρτημα Βόλου (άτομα 45)
• 21/1/2015: Νηπιαγωγείο Αρμενοπαίδων Αγίου
Δημητρίου (άτομα 35)
• 21/1/2015: Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι ΑΚΤΩΡ
(άτομα 8)
• 22/1/2014: 7ο Γυμνάσιο Πειραιά (άτομα 23)
• 28/1/2015: 12o Δημοτικό Αγ. Δημητρίου Α1 & Α2
(άτομα 44)
• 29/1/2015: Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF και
δημοσιογράφοι (άτομα 35)
Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ WWF και
Συγκοινωνιών Αθηνών για την προώθηση της χρήσης
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.
• 3/2/2015: 7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά (άτομα 49)
• 4/2/2015: 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου
(άτομα 49)

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

Παπαδόπουλος Γιώργος: 15 Ευρώ
Ματσής Στέλιος: 50 Ευρώ
Πρέκας Νίκος: 15 Ευρώ
Κωνσταντινίδης Νίκος: 25 Ευρώ
Καλυβίτης Παναγιώτης: 15 Ευρώ
Νταβαρίνου Αικατερίνη: 15 Ευρώ
Τσουραμάνης Κώστας: 25 Ευρώ
Κουκλινός Ευθύβουλος: 25 Ευρώ
Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος: 20 Ευρώ
Πολίτης Γιάννης: 20 Ευρώ
Ματσούκας Νίκος: 30 Ευρώ
Μαντούκας Αναστάσιος: 50 Ευρώ
Μασούρα Δέσποινα: 20 Ευρώ
Λούρα Ευαγγελία: 20 Ευρώ
Παντελάκης Νίκος: 25 Ευρώ
Κοκοτάκης Οδυσσέας: 25 Ευρώ
Μπιτζηλαίου Ελένη: 25 Ευρώ
Στασινοπούλου Καλλιόπη: 15 Ευρώ
Πελεκάση Παναγιώτα: 10 Ευρώ
Καλεντάκης Μιχάλης: 20 Ευρώ
Δεκούλος Γιάννης: 15 Ευρώ
Σεφερλή Ανθούσα: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

• Καλύβα Άννα: Μία υπηρεσιακή στολή και
ένα σακάκι του αείμνηστου συζύγου της και
συναδέλφου μας Γιάννη Καλύβα. Σταθμάρχης Πράσινων Λεωφορείων.
• Παντελάκης Νίκος: Ένα καταστατικό του
Συλλόγου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έκδοσης
1997, ένα ατομικό βιβλιάριο υγείας ΤΑΠΗΣΑΠ. Ένα ευρετήριο συμβεβλημένων ιατρών με το ΤΑΠ-ΗΣΑΠ.
• Στράκος Νίκος: Εργαζόμενος στο Ηλεκτρονικό Τμήμα. Ένα σήμα Υπηρεσίας
Ασφάλειας ΗΣΑΠ
• Μποφίλιος Λευτέρης: Εργαζόμενος, αρχιεργάτης γραμμής Μία τσιμπίδα μεταφοράς σιδηροτροχιών.
• Κουλαξής Γιάννης: Συνταξιούχος
(πρώην δικηγόρος ΗΣΑΠ). Έναν μεγάλο φάκελο ο οποίος περιέχει διάφορα έγγραφα
τίτλων ιδιοκτησίας κ.α. εποχής ΣΑΠ.
Ο φάκελος αυτός όπως μας είπε ο συνάδελφος Γιάννης Κουλαξής βρέθηκε τυχαία
στη Πλατεία Αβησσυνίας στο Μοναστηράκι.
Για τα σπάνια και ιστορικά αυτά έγγραφα θα
πούμε περισσότερα μετά την αρχειοθέτηση
και αξιολόγησή τους από την Αρχειονόμο, η
οποία ασχολείται με τα ιστορικά αρχεία των
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
• Νικολόπουλος Κώστας: Εργαζόμενος.
Μία μέγγενη σιδηρουργού και μια τσιμπίδα
μεταφοράς σιδηροτροχιών.

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
Το 2014 το είχαμε αφιερώσει στα 145 χρόνια της
ιστορίας της Εταιρίας μας και το 2015 το αφιερώνουμε
στα 20 χρόνια από την ίδρυση του Μουσείου μας.
Φιλοδοξούμε με διάφορες εκδηλώσεις μέσα και
έξω από τους χώρους του Μουσείου, όπως εκθέσεις
φωτογραφιών, εγγράφων, προβολές ταινιών, ομιλίες
κ.α. να γιορτάσουμε όπως αξίζουν τα 20 χρόνια της δημιουργίας του Μουσείου.
Όταν το 1995 ξεκινήσαμε τη μεγάλη μας προσπάθεια
για τη δημιουργία του Μουσείου με ένα φαναράκι, ένα
υπηρεσιακό καπέλο και μία υπηρεσιακή ταυτότητα που
μας είχαν φέρει οι συνάδελφοι Γιάννης Δεκούλος, Θανάσης Πανάγου και Σπύρος Χαρμαντάς, κανένας δεν
θα μπορούσε να διανοηθεί ότι μέσα σε χρόνους ρεκόρ
τα εκθέματα που συγκεντρώναμε κάθε μέρα από διάφορους χώρους δουλειάς, αποθήκες, μάντρες, κάδους
απορριμμάτων, βαρέλια με παλιά εξαρτήματα και εργαλεία, αλλά και με τη συμβολή και αμέριστη βοήθεια
συναδέλφων μας οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας και μας
βοήθησαν, γιατί γνώριζαν που θα βρούμε τους θησαυρούς που είχαν συγκεντρώσει και διαφυλάξει όπως η
κα. Σοφία Σταθάτου και οι συνεργάτες της και η κα. Αικατερίνη Παξοπούλου στη συνέχεια και οι συνάδελφοι
στις αποθήκες του Πειραιά και τους Θησείου.
Και έτσι μέσα σε λίγα χρόνια τα εκθέματα έγιναν χιλιάδες. Εκθέματα μεγάλης ιστορικής και συναισθηματικής αξίας, ιδιαίτερα για τους παλαιότερους συναδέλφους, οι οποίοι πάρα πολλοί από αυτούς τα είχαν ζήσει
και τα είχαν χρησιμοποιήσει όταν ήταν εργαζόμενοι
στην Εταιρία.
Το 1998 πήραμε τη μεγάλη απόφαση και εκθέσαμε

1995

όλο αυτό τον θησαυρό που είχαμε συγκεντρώσει σε ένα
από τα γραφεία του Σωματείου μας, το οποίο αγοράσαμε για τον σκοπό αυτό. Εκεί στήσαμε το «ΜΙΚΡΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ» το οποίο εγκαινιάστηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2001.
Τα εκθέματα όμως ήταν πάρα πολλά και οι χώροι
που είχαμε δεν επαρκούσαν όχι μόνο για να εκτεθούν,
αλλά και για να διαφυλαχθούν με ασφάλεια.
Ύστερα από πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και
ανυποχώρητους αγώνες παρακάμπτοντας όλα τα εμπόδια, μας έδωσαν τους χώρους του παλαιού ταχυδρομείου, μέσα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Πειραιά.
Στις 25 Νοεμβρίου του 2005 εγκαινιάστηκε με κάθε
μεγαλοπρέπεια και έτσι όπως του άξιζε το Μουσείο
μας.
Στους χώρους του Υπογείου, Ισογείου και Ημιώροφου, από επιστήμονες που αγάπησαν τη δουλειά που
έκαναν, έκθεσαν μέσα σε ειδικές προθήκες ένα μεγάλο μέρος των εκθεμάτων.
Η προσπάθειά μας όμως στο να συγκεντρώνουμε
κάθε μέρα όλο και περισσότερα εκθέματα, όσο και έντυπο υλικό, έγγραφα, σχέδια, βιβλία, φωτογραφίες κ.α.
ήταν τέτοια που οι χώροι δεν επαρκούσαν για να εκτεθούν.
Με νέες προσπάθειες και με νέους αγώνες, παρακάμψαμε και τα νέα εμπόδια και έτσι το 2009 εγκρίνεται η παραχώρηση δύο επιπλέον ορόφων, στους οποίους αφού έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, εκτέθηκαν
από τους ίδιους επιστήμονες ένα ακόμα μέρος από τα
εκθέματα που έχουμε στις αποθήκες και τις βιβλιοθή-

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
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κες του Μουσείου.
Σήμερα οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου ξεπερνούν τα 1.000τετραγωνικά, εκτός από τις αποθήκες που
έχουμε αρχειοθετημένα όλα τα διαθέσιμα εκθέματα,
τις βιβλιοθήκες που φυλάσσουμε όλο το έντυπο υλικό,
έγγραφα, σχέδια, χάρτες, βιβλία, φωτογραφίες κ.α. και
τα δύο εργαστήρια στα οποία γίνεται ο καθαρισμός και
η συντήρηση των εκθεμάτων.
Για τους νέους χώρους του Μουσείου δεν κάναμε
εγκαίνια σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγώνες των
εργαζομένων του χώρου, για τις υποχρεωτικές μετατάξεις και την επιστράτευση.
Αντί για εγκαίνια προτιμήσαμε να κατασκευάσουμε
στην είσοδο του Μουσείου, Μνημείο στη μνήμη των
αγωνιστών και θυμάτων του προσωπικού των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων κατά την Εθνική Αντίσταση και τον
πόλεμο 1940-1945 Ελλάδας, Ιταλίας, Γερμανίας.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στην Εταιρία, ΗΣΑΠ,
ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ, να επισκεφτούν το Μουσείο μας και
να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιήσουμε μέσα στο 2015 για τα 20 χρόνια
από την ίδρυση του Μουσείου.
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα δημοσιευθεί στον
«Ηλεκτρικό», στην ιστοσελίδα του Μουσείου και θα βρίσκεται στην είσοδο του Μουσείου μόλις τελειώσει η
επεξεργασία του.
Πειραιάς 3 Φεβρουαρίου 2015
Η Διοίκηση

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο κ. Υπουργός δεν απάντησε

Του Θανάση Ρίζου
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου

Ο απερχόμενος Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνος Τασούλας δεν μας έδωσε καμία απάντηση στο Υπόμνημα που του είχαμε στείλει στις 20 Οκτωβρίου 2014 και αφορούσε την αναγνώριση του Μουσείου μας.
Ίσως ο νέος Υπουργός κ. Νίκος Ξυδάκης να δείξει μια
άλλη συμπεριφορά. Να δούμε. Δεν ζητάμε χάρες και ρουσφέτια, να εφαρμοστεί ο νόμος θέλουμε.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Πότε και ποιες ώρες λειτούργει το Μουσείο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2014
ΤΟΥΡΚΙΑ
1.379
ΕΛΛΑΔΑ
1.322
ΗΠΑ
332
ΡΩΣΙΑ
150
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
106
ΚΙΝΑ
103
ΚΥΠΡΟΣ
81
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
78
Ν. ΚΟΡΕΑ
69
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
45
ΓΑΛΛΙΑ
43
ΙΤΑΛΙΑ
20
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
20
ΙΣΠΑΝΙΑ
11
ΙΑΠΩΝΙΑ
9
ΙΝΔΙΑ
8
ΑΛΓΕΡΙΑ
8
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
8
ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 7
ΕΚΟΥΑΔΟΡ
4
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
4
ΠΟΛΩΝΙΑ
4
ΚΡΟΑΤΙΑ
4
ΚΑΤΑΡ
4

Το Μουσείο λειτουργεί κάθε ημέρα και τα Σαββατοκύριακα από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι.
Η είσοδος είναι ελεύθερη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2015
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΡΩΣΙΑ
ΗΠΑ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΓΑΛΛΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΔΑΝΙΑ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΚΙΝΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΒΙΕΤΝΑΜ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1.975
1.108
1.049
556
504
248
142
84
64
61
60
49
41
31
28
21
19
15
13
13
10
9
6
4

Τι θα βρείτε στο πωλητήριο του Μουσείου
Για να μπορέσουμε να καλύψουμε μέρος των εξόδων
του Μουσείου, δημιουργήσαμε ένα μικρό πωλητήριο στο
οποίο μπορείτε να βρείτε σε προσιτές τιμές:
Βιβλία, κάρτες ζωγραφικής, μπρελόκ, σήματα πέτου,
κούπες, cd.

Μας έστειλαν ευχαριστήριες επιστολές
Από τους φίλους του Μουσείου Μπενάκη, την Εταιρία
των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου και τον Σύλλογο
Συνταξιούχων Τράπεζας της Ελλάδος – Παράρτημα Βόλου, λάβαμε ευχαριστήριες επιστολές για το Μουσείο μας,
αλλά και για τη ξενάγηση που τους έγινε.

Προβολή του Μουσείου
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
Συνεχίζεται όλο και περισσότερο η προβολή του Μουσείου τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο,
που σε συνδυασμό με τις αφίσες που είναι τοποθετημένες στους σταθμούς του Μετρό και την ιστοσελίδα του
Μουσείου η οποία είναι γραμμένη και στην αγγλική γλώσσα, κάνουν ακόμα πιο γνωστό το Μουσείο μας, τόσο την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πέντε βιβλία εντυπώσεων
Από το 2001 που εγκαινιάστηκε το «Μικρό Μουσείο»
στα γραφεία του Σωματείου μας στην Μενάνδρου και από
το 2005 που το Μουσείο λειτουργεί στον Πειραιά, έχουν
συμπληρωθεί πέντε (5) πολυσέλιδα βιβλία εντυπώσεων.
Από τις αρχές του χρόνου (2015) ανοίξαμε καινούργιο,
το 6ο κατά σειρά.
Στα βιβλία αυτά έχουν γράψει τις εντυπώσεις τους για
το Μουσείο και την προσπάθειά μας να το δημιουργήσουμε και να το λειτουργήσουμε, χιλιάδες επισκέπτες Έλληνες και ξένοι.
Εντυπώσεις που μας κάνουν υπερήφανους για την

προσπάθειά μας και τις ατελείωτες ώρες προσφοράς στη
δημιουργία και λειτουργία του Μουσείου.

Εκδηλώσεις στο Μουσείο
Τον χρόνο που πέρασε και με την ευκαιρία των 145 χρόνων από τότε που ιδρύθηκε η Εταιρία μας, η Διοίκηση του
Μουσείου σε συνεργασία με διάφορους συλλόγους πραγματοποίησε τις παρακάτω εκδηλώσεις, μέσα και έξω από
τους χώρους του Μουσείου:
α) Από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», δύο αιμοδοσίες για την ενίσχυση της Τράπεζας αίματος για τα τροχαία και εκπαιδευτικά προγράμματα για
παιδιά και ενήλικες.
β) Από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος θεατρική παράσταση με θέμα: «Το Τραμ του Περάματος».
γ) Από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε, Εικαστική και Λογοτεχνική Εβδομάδα, με έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας, βιβλίων,
γλυπτών κ.α.
δ) Από το φωνητικό σύνολο «LIBRO CORO» συναυλία
για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.
ε) Από το Εργαστήρι Τέχνης της κας. Δέσποινας Ανδρέου, ομαδική έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών εμπνευσμένα από τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.
ζ) Από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πειραιά-Τομέα
Πολιτιστικών Θεμάτων δύο σεμινάρια

Επισκέψεις σχολείων, συλλόγων
Σε καθημερινή βάση το 2014 επισκέφτηκαν το Μουσείο διάφορα σχολεία και σύλλογοι, όπου τους έγινε ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους.
Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν
για την πλούσια ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, του πρώτου
Αστικού Σιδηρόδρομου στην Ελλάδα, ο οποίος πρωτολειτούργησε στις 27 Φεβρουαρίου του 1869 και τρίτου στον
κόσμο μετά της Ν. Υόρκης το 1867 και του Λονδίνου το
1863, αλλά και για την προσφορά και τους αγώνες των εργαζομένων στα 145 χρόνια της ιστορίας της εταιρίας μας.
Στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΟΜΟΝΟΙΑ» στον 2ο όροφο
του Μουσείου, έγιναν προβολές ταινιών σχετικές με την
ιστορία του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου και τον ρόλο που
έπαιξαν οι εργαζόμενοι και οι Αστικές Συγκοινωνίες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
Μεγάλη επισκεψιμότητα παρατηρήθηκε και τον μήνα
Ιανουάριο, από σχολεία, συλλόγους και μεμονωμένους
επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Μουσείο
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας
και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών
έστειλε δύο φοιτήτριες για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Μουσείο μας.

