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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Δύσκολες στιγμές
Ε

ίναι αλήθεια ότι η Ελλάδα περνάει πολύ δύσκολες
στιγμές, πνίγεται όλο και περισσότερο από την έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Υπάρχουν πολύ λίγα
έως και καθόλου έσοδα. Τα ταμεία γέμισαν αράχνες.
Τα αποθεματικά κεφάλαια λιγοστεύουν και εξαντλούνται καθημερινά. Η οικονομική αυτή ασφυξία έχει
γίνει ο βρόγχος που μας πνίγει όλους.
παρατεταμένη λιτότητα δημιούργησε ασφυκτική
μέχρι παράλυση της οικονομίας, όλα τα πλάκωσε
η σκιά αυτής της επάρατης λιτότητας και η φοβέρα για
το αβέβαιο αύριο καθώς ο πολίτης δεν αντέχει άλλο τα
δυσβάστακτα και άδικα μέτρα που του έχουν επιβληθεί παρά τη θέλησή του τα τελευταία χρόνια, όπως είναι κούρεμα μισθών και συντάξεων, απολύσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ανεξέλεγκτα, επιβολή νέων
φόρων. Έτσι σήμερα και με την ανεργία που έχει ξεπεράσει το 27% οι Έλληνες πολίτες έχουν συντροφιά
την ανεργία, τη φτώχια, την ανέχεια, την πείνα και τη
δυστυχία.
ο Ελληνικό κράτος δανείζεται συνεχώς για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες και τους τόκους
στους τοκογλύφους δανειστές του με αποτέλεσμα το
χρέος να έχει ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη και να είναι
μη βιώσιμο, σφίγγοντας κάθε μέρα και πιο πολύ τον
βρόγχο στον λαιμό του δύστυχου και ανήμπορου να
αντιδράσει λαού της πατρίδας μας. Σήμερα στη χώρα
μας οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη ή
μεταφέρονται σε γειτονικές χώρες με μικρότερο εργατικό κόστος και μηδενική φορολογία.
εγάλα χρηματικά ποσά διοχετεύονται σε ξένες
τράπεζες, οι λίστες των φοροφυγάδων παραμένουν έγκλειστες στα συρτάρια των υπουργείων, η φοροδιαφυγή οργιάζει χωρίς κανείς να μπορεί ή να μην
θέλει να την ελέγξει. Ένα μπάχαλο βλέπεις παντού.
Υπάρχει πολυφωνία που φτάνει ίσως και περνά τα όρια
της ασυνεννοησίας και όχι μέσα στα όρια της δημοκρατίας όπως θέλουν να δικαιολογηθούν διάφοροι παράγοντες. Δεν υπάρχει συντονισμός. Δεν υπάρχει σχέδιο ολοκληρωμένο και κοστολογημένο. Βρισκόμαστε
μεσοπέλαγα χωρίς πυξίδα και δεν γνωρίζουμε που θέλουμε και που μπορούμε να πάμε.
ι πολιτικοί μας είναι έρμαια των πολλών και ανεφάρμοστων υποσχέσεων καθώς η λύση όλων των
προβλημάτων δεν γίνεται θεωρητικά, αλλά πρακτικά.
Είναι όμως αδύνατη καθώς δεν υπάρχον τα μέσα. Η
υλοποίηση σκοντάφτει στη χρηματοδότηση και όχι το
πώς θα βαπτίσουμε τους δανειστές μας. Μπορεί να βαπτίσαμε το κρέας ψάρι και τανάπαλιν.
μως δεν ανακτήσαμε την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία ενός ελεύθερο κράτους
γιατί για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται χρήματα τα
οποία σήμερα δεν έχουμε. Έτσι σήμερα για να μπορέσουμε σαν έθνος να βγούμε από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο μας έχουν οδηγήσει ντόπια και ξένα
συμφέροντα χρειάζεται να προσγειωθούμε όλοι και να
εργαστούμε υπεύθυνα και με πρόγραμμα εάν πραγματικά θέλουμε τη σωτηρία της πατρίδας μας.
Η διοίκηση
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
με την υπ’ αριθ. 1035-2015 απόφασή του έκρινε συνταγματικές τις καταργήσεις
των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους
Λεπτομέρειες στη σελίδα 8

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαρτίου 2015
είχε πολλούς αποδέκτες όπως τον Πρωθυπουργό της χώρας,
τους αρχηγούς των κομμάτων, τους εμπλεκόμενους υπουργούς στα θέματά μας,
τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, βουλευτές και κρατικούς λειτουργούς.

Τι ζητάμε
με το ψήφισμά μας
Από τη νέα κυβέρνηση στην οποία έχει εναποθέσει έστω και τις
λίγες ελπίδες που έχει ακόμη ο ελληνικός λαός για καλύτερες
ημέρες:
1ον: Την άμεση κατάργηση των νόμων 3845/2010, 3863/2010,
3865/2010, 3896/2011, 3996/2011, 4019/2011, 4024/2011, 4051/2012,
4046/2012, και 4093/2012 που μας μείωσαν τις συντάξεις μας πάνω
από 40%.
2ον: Την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος Αδείας, την κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
και να επανέλθουν οι συντάξεις μας στο ύψος που ήταν το 2009.
3ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις που γίνονται στα είδη πρώτης ανάγκης.
4ον: Τη μείωση της φορολογίας και να επανέλθει το αφορολόγητο για τον μισθωτό και τον συνταξιούχο στα 12.000 ευρώ.
5ον: Τη μείωση της συμμετοχής μας στα φάρμακα.
6ον: Τη μη συμμετοχή των συνταξιούχων στα διαγνωστικά κέντρα.
7ον: Την αναβάθμιση της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και
κύρια οι συνταξιούχοι, οι οποίοι και μεγάλης ηλικίας είναι αλλά και
με σοβαρά προβλήματα υγείας είναι και να μην ταλαιπωρούνται και
να πληρώνουν αυτοί και μόνο την ασυνέπεια που παρατηρείται στο
κράτος προς τους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακοποιούς
και νοσοκομεία.
8ον: Για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία αυτή τη
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι, τα
διατάγματα και οι αποφάσεις που έχουν θεσπιστεί για να παρέχουν
προνόμια για λίγους και εκλεκτούς. Είναι αδιανόητο τη στιγμή που
ψηφίζονται νόμοι που επιβάλλουν θυσίες από τους ανήμπορους να
αντιδράσουν συνταξιούχους και τους ζητούν να κάνουν θυσίες για
να σωθεί η πατρίδα να υπάρχουν άλλες ομάδες εργαζομένων που
αποτελούν την εξαίρεση.
9ον: Να μειωθούν οι βουλευτικές έδρες όπως προβλέπει το Σύνταγμα, αυτό θα είναι μία έμπρακτη προσφορά προς την πατρίδα.

10ον: Την άμεση συνάντηση με του Υπουργό Εργασίας προκειμένου να του εκθέσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τις 2.000 και
πλέον οικογένειες των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.
11ον: Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας στο ύψος που χορηγούσε το ταμείο μας πριν την ένταξη στο ΙΚΑ.
12ον: Ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω θανάτου στις χήρες να
γίνεται στο 70% επί της σύνταξης που ελάμβανε ο αποβιώσας σύζυγος όπως ακριβώς γίνεται και στο ΙΚΑ και όχι στο 60% που γίνεται σήμερα εφαρμόζοντας το καταστατικό του πρώην ταμείου μας.
13ον: Να δοθεί έστω και τώρα στους ελάχιστους που βρίσκονται
ακόμη εν ζωή αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης το επίδομα Εθνικής
Αντίστασης
14ον:. Την αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτισμού του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ έτσι όπως έχει ζητηθεί από το Δ.Σ. του Μουσείου.

Λεπτομέρειες στις σελ. 10-11

Καλό καλοκαίρι

Οι πρώτες ζέστες ήρθαν και είναι ώρα να σχεδιάσουμε τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις
για βουνό ή θάλασσα μακριά από την αφόρητη ζέστη των αστικών κέντρων για να απολαύσουμε τις δροσερές μέρες και νύχτες του καλοκαιριού στην ύπαιθρο. Ευχόμαστε σε όλες
τις συναδέλφισσες και σε όλους τους συναδέλφους μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα,
να περάσουν ένα ευχάριστο καλοκαίρι απολαμβάνοντας τη θαλάσσια αύρα ή το αεράκι του
βουνού και να επιστρέψουν το φθινόπωρο στο κλεινόν άστυ δυνατοί και ακμαίοι.
Η Διοίκηση
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 11 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά
μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ:
Σταθμάρχης Α΄ ετών 83
ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ:
Αρχιτεχνίτης Α΄ ετών 60
ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας ετών 86
ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Συλλέκτης Εισιτηρίων ετών 86
ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:
Εργοδηγός Γραμμής ετών 90
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:
Χήρα Ιωάννη ετών 87
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 67
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων ετών 91
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 86
ΤΑΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΜΠΙΛΙΑ): Ετών 87
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Αρχιτεχνίτης Αποκλεισμού ετών 77
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.
Φίλιππος Σίτης:
Υιός του συναδέλφου μας Ευάγγελου Σίτη
Βασιλική Καπελιάρη:
Θυγατέρα της συνταξιούχου μας Δέσποινας Καπελιάρη
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας
μας μέχρι σήμερα 4 συνάδελφοι αποχώρησαν
από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν
από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
• Τσιούλης Απόστολος:
Επιθεωρητής Ηλεκτροδηγών
• Συριόπουλος Θεόδωρος: Τεχνίτης
• Βουκελάτος Σπυρίδων:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
• Καραμπέρης Στυλιανός: Ηλεκτροδηγός
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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ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ
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NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
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ΠAPAΓΩΓH

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

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

Μωραΐτης Ευάγγελος
20 Ευρώ
Ντόκος Ιωάννης
20 Ευρώ
Καπελιάρη Δέσποινα
100 Ευρώ
Καπελιάρη Δέσποινα
50 Ευρώ
Βλάχος Ιωάννης
20 Ευρώ
Τσώλης Γεώργιος
20 Ευρώ
Σταβαράκης Αθανάσιος
20 Ευρώ
Παπαφραντζέσκου Αντωνία 50 Ευρώ
Μωραΐτης Αναστάσιος
40 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•

Αντί Στεφάνου

Θεοπούλου Ασημίνα
100 Ευρώ
Κυριάκος Κωνσταντίνος
20 Ευρώ
Αναστασόπουλος Αργύρης 20 Ευρώ
Καψάσκης Δημήτριος
30 Ευρώ
Θέμελης Κωνσταντίνος
20 Ευρώ
Μαρινόπουλος Μαρίνος
20 Ευρώ
Τσαπλαντώνκας Ιωάννης 20 Ευρώ
Σταυρόπουλος Ιωάννης
20 Ευρώ

θεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Παύλου Παπαφραντζέσκου, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Αναστάσιος Μωραΐτης
κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του
Σοφίας, το ποσό των 40 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Ασημίνα Θεοπούλου κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Παναγιώτη Θεόπουλου, το
ποσό των 100 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Δημήτριος Καψάσκης
κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου
του Θεόδωρου Μπάρτσα, το ποσό των
30 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε διάφορα
Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων
μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη του Γιώργου Λιονάκη και ύστερα από
επιθυμία της συζύγου του Όλγας Λιονάκη-Μουτσοπούλου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
• Στη μνήμη του Ευθύβουλου Κουκλινού και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Φωτεινής
Κουκλινού, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».
• Στη μνήμη του Θεόδωρου Μπάρτσα και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Γεωργίας ΜπάρτσαΚούτσελα, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες
των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη της συζύγου του Αναστάσιου Μωραΐτη, Σοφίας και ύστερα από επιθυμία του ιδίου,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στον σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Ευρυβιάδη Καραμουσαλή και
ύστερα από επιθυμία της κουνιάδας του Διαμάντως
Καραμουσαλή, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στον σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ».
• Στη μνήμη του Γεωργίου Φωτάκη και ύστερα από
επιθυμία της θυγατέρας του Αργυρώς Φωτάκη, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη Ευάγγελου Κατσαμά και ύστερα από
επιθυμία της θυγατέρα του Αναστασία Μπίμπη, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη της Αικατερίνης Επταημέρου και
ύστερα από επιθυμία της θυγατέρας της Ελισσάβετ
Σκαρή, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες
των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη του Φίλιππου Κάσδαγλη και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Ελένης Κάσδαγλη,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των
μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη του Γιάννη Παπαχριστόδουλου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Φλώρας
Παπαχριστοδούλου, το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στα «Παιδικά Χωριά
SOS».
• Στη μνήμη του Νικόλαου Ευαγγελάτου και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Κωνσταντίνας Ευαγγελάτου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου το
διαθέσαμε στα «Παιδικά Χωριά SOS»

ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ
Σταθμάρχης Α΄ Σιδηροδρόμου

ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων

Στις 8 Απριλίου 2015 σε ηλικία 83
ετών έφυγε για πάντα από κοντά μας
ο συνάδελφος Ευθύβουλος Κουκλινός. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλη
στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Νέο
Ηράκλειο και η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο της Μεταμόρφωσης. Στην
τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς
φίλοι και πολλοί συνάδελφοι του. Ευχόμεθα να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής Γης που τον σκέπασε.

Στις 2 Απριλίου 2015 σε ηλικία 86
ετών έφυγε για το μακρινό ταξίδι ο
αγαπητός σε όλους φίλος και συνάδελφος Γιώργος Φωτάκης. Ο Γιώργος σε όλη τη σταδιοδρομία του διεκρίθη για την καλοσύνη του, την
ευγένειά του και την αγάπη του προς
όλους τους συναδέλφους του, δεν
πίκρανε κανέναν, πάντα έδινα απλόχερα το χαμόγελό του και τις συμβουλές του σε όποιον τις
ζητούσε. Η ταφή του έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο
χωριό που γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1929 Αποδούλου
Κρήτης. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κρητικής Γης που
τον φιλοξενεί. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε και
φίλε Γιώργο.

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

Αρτουμά Αθανασία
Τσακιρίδης Ιορδάνης
Καλατζής Νικόλαος
Ζαχαράκης Σίμος
Αθανασόπουλος Νίκος
του Γεωργίου

100 Ευρώ
40 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ

• Μάμος Εμμανουήλ

50 Ευρώ

• Γεωργιάδης Γιάννης

40 Ευρώ

• Τσιούλης Απόστολος

40 Ευρώ

• Λεονταρίτης Ηλίας

50 Ευρώ

• Βλασσόπουλος Ανδρέας

50 Ευρώ

Δωρεές για την Εφημερίδα
• Βλάχος Ιωάννης
• Παύλου Σταυρούλα
• Ψιούρη Φανή

20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ

• Τζίμας Κωνσταντίνος
20 Ευρώ
• Βαρβαρέσσος Πολυχρόνης 20 Ευρώ
• Παπαδημητρίου Δημήτρης 30 Ευρώ

Δωρεές εις Μνήμην
• Η κα. Δέσποινα Καπελιάρη κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Νίκου Καπελιάρη Προϊσταμένου Τηλεφωνητών και της θυγατέρας
της και συναδέλφισσάς μας Τζένης Καπελιάρη-Σχίζα Προϊσταμένης Τμήματος, το ποσό των 100 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Δέσποινα Καπελιάρη κατέθεσε
στη μνήμη των κουμπάρων της και συναδέλφων μας Γιάννη Στασινόπουλου
και Μανώλη Μιχαηλίδη, το ποσό των 50
ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Ιωάννης Βλάχος κατέθεσε στη μνήμη του αδελφού του και
συναδέλφου μας Σωτήρη Βλάχου, το
ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Η κα. Αντωνία Παπαφραντζέσκου κατέ-

ΠΕΝΘΗ

ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αρχιτεχνίτης Α΄ Εκτυπωτικών
Έφυγε πολύ νωρίς σε ηλικία μόλις 60
ετών για το ταξίδι χωρίς επιστροφή
στις 15 Απριλίου 2015 ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Θοδωρής Μπάρτσας κτυπημένος από την επάρατη
νόσο. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του,
συγγενείς, φίλοι και πολλοί συνάδελφοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Καλό σου ταξίδι φίλε και
συνάδελφε Θοδωρή θα είσαι πάντα στην καρδιά μας.

ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συλλέκτης Εισιτηρίων
Απεβίωσε στις 14 Απριλίου 2015
όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο
καιρό βαριά άρρωστος στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός σε ηλικία 86 ο
συνάδελφος Γιώργος Λιονάκης. Τον
θάνατό του πληροφορηθήκαμε καθυστερημένα και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το συνοδεύσουμε στην
τελευταία του κατοικία και να συμπαρασταθούμε στην οικογένειά του.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εργοδηγός Γραμμής
Στις 14 Απριλίου 2015 εγκατέλειψε
τα εγκόσμια και έφυγε για το μεγάλο
ταξίδι ο συνάδελφος Βαγγέλης Κατσαμάς σε ηλικία 90 ετών.
Ένα πρόβλημα υγείας ανάγκασε τον
Βαγγέλη να αποσυρθεί νωρίς από την
ενεργό δράση και να συνταξιοδοτηθεί. Έζησε μεγάλο χρονικό διάστημα
της ζωής του στο σκοτάδι. Ας είναι
αιωνία η μνήμη του.

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 σε ηλικία 90
ετών απεβίωσε ο αγαπητός συνάδελφος Φίλιππος. Δυστυχώς όμως
πληροφορηθήκαμε τον θάνατό του
με παρέλευση 5 μηνών από την
ημέρα του θανάτου του. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
Φίλιππα. Να είναι ελαφρύ το χώμα
που σε σκέπασε.

Στην ηλικία των 86 ετών στις 16
Μαΐου 2015 εγκατέλειψε τα εγκόσμια
ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Παπαχριστόδουλος νοσηλευόμενος τελευταία στο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με
αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα. Η εξόδιος ακολουθία και η
ταφή του Γιάννη έγινε στην ιδιαιτέρα
του πατρίδα τον Γρεβενίτη Ιωαννίνων. Ευχή όλων μας είναι ο Γιάννης να διάβηκε με ούριο άνεμο την πύλη του
Αχέροντα. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
Σε ηλικία 66 ετών έφυγε ξαφνικά από
κοντά μας στις 10 Μαΐου 2015 ο καλός
συνάδελφος Κώστας Θεοχάρης. Ο
ξαφνικός θάνατός του μας γέμισε
θλίψη γιατί ήταν ένας καλός και αγαπητός συνάδελφος. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 11
Μαΐου στο Κοιμητήριο Σχιστού. Στην
τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, οι συγγενείς
και οι φίλοι του. Καλό σου ταξίδι συνάδελφο Κώστα.

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχιτεχνίτης Αποκλεισμού
Απεβίωσε στις 20 Μαΐου 2015 μετά
από μακροχρόνια ταλαιπωρία με την
υγεία του σε ηλικία 76 ετών ο αγαπητός συνάδελφος Νίκος Ευαγγελάτος. Ο Νίκος σε όλη του τη σταδιοδρομία του στους ΕΗΣ ΗΣΑΠ
διακρινόταν για την καλοσύνη του και
την ευγένειά του, ήταν ευσυνείδητος
συνάδελφος και είχε κερδίσει την
αγάπη όλων των συναδέλφων του. Καλό σου ταξίδι συνάδελφε Νίκο, θα είσαι για πάντα στη θύμησή μας.
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Χα ρ ούμ εν ο Χ ωρ ιό
α λειτουργήσουν και φέτος οι
παιδικές κατασκηνώσεις στο
«Χαρούμενο Χωριό» στην Βαρυμπόμπη με δύο κατασκηνωτικές περιόδους των 20 ημερών έκαστη, με ευθύνη
ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχει υπεύθυνο και συντονιστή όλων των ενεργειών τον γνωστό σε όλους Ηλία Πίτσικα ο οποίος γνωρίζει όσο κανένας
άλλος τα «Χαρούμενο Χωριό». Το Σωματείο μας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πήρε στις 14
Μαΐου θα καλύψει κατά το ήμισυ τη
συμμετοχή των παιδιών καθώς και εγγονιών που θα δηλώσουν συμμετοχή
μέχρι του αριθμού 20 καθώς δεν έχει
μεγαλύτερες δυνατότητες. Θα τηρηθεί
αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.
Η Διοίκηση

Θ

ΗμερΗσιο προγραμμα
Οι παρακάτω χρόνοι του προγράμματος διαφοροποιούνται ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες, καθώς και όταν
προγραμματίζονται ειδικές εκδηλώσεις,
όπως εκδρομές στη θάλασσα, στο βουνό
ή παρακολούθηση καλλιτεχνικών παραστάσεων εκτός κατασκήνωσης).
Πρωινό ξύπνημα στις 08.00
Ατομική καθαριότητα και τακτοποίηση προσωπικών ειδών.
Πρωινή καλημέρα στις 08.45
Στον κεντρικό χώρο της κατασκήνωσης
Πρωινό στις 09.00
Ελεύθερος χρόνος.
Πρωινή απασχόληση
Από τις 10.00 έως τις 11.45
Απασχόληση στις ομάδες ή και σε εργαστήρια.
Χυμός στις 12.00 και επιστροφή
στους θαλάμους για ξεκούραση. Ελεύθερη απασχόληση και ατομική καθαριότητα.
Γεύμα στις 13.30
Μεσημεριανή ξεκούραση
Από 15.00 έως 16.30
Απογευματινό στις 17.15
Αθλοπαιδίες και ανάπτυξη ποικίλων
δραστηριοτήτων
Απο;18.00 έως 20.15
Δείπνο στις 20.30
Βραδινή απασχόληση
Έως 22.30 για τους μικρότερους
Έως 23.30 για τους μεγαλύτερους

πεζας. Σημαντικά πρόσωπα που καθόρισαν τη λειτουργία και την παιδαγωγική
κατεύθυνση της κατασκήνωσης επί
πολλά καλοκαίρια ήταν η Ειρήνη Ζολώτα-Τζιρά και ο Λάκης Κουρετζής
(γνωστός και ως Μπαλού).
Η κατασκήνωση Χαρούμενο Χωριό
στα 66 καλοκαίρι ανελλιπούς λειτουργίας της προσπάθησε να σεβαστεί το
φυσικό της περιβάλλον και να θέσει ως
προτεραιότητα τα παιχνίδια στη φύση, τη
συνεργασία, την άμιλλα και τη δημιουργικότητα. Τα χιλιάδες παιδιά και οι νέοι
που πέρασαν από την κατασκήνωση είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν εξαιρετικές εμπειρίες μέσω της συμμετοχής
τους στις ποικίλες αθλητικές, περιβαλ-

ριστικές για τη μετέπειτα πορεία τους
στη ζωή, ενώ γεννήθηκαν πολύτιμες και
μακροχρόνιες φιλίες.
Σήμερα, σε πείσμα των καιρών, η
πρωτοβουλία των Φίλων του Χαρούμενου Χωριού, με την ενθουσιώδη εθελοντική και μη συμμετοχή πολλών ομαδαρχών, που συντονίζονται από την Ηλία
Πίτσικα (υπεύθυνο της λειτουργίας της
κατασκήνωσης), έβαλε τις βάσεις για τη
συνέχεια της λειτουργίας της κατασκήνωσής μας.
Το καλοκαίρι του 2015 το κτίριο κόσμημα του Εμμανουήλ Βουρέκα θα φιλοξενήσει σε κάθε αποστολή περί τους
100 κατσκηνωτές και ομαδάρες, ενώ
καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού,

σημείωμα
πρώτη κατασκηνωτική περίοδο
στη Βαρυπόμπη λειτούργησε με
σκηνές το καλοκαίρι του 1947.
Βασικό μέλημε των υπευθύνων τότε,
παράλληλα με την ψυχαγωγία των παιδιών, ήταν η καλή διατροφή και η υγιεινή διαβίωση, στην οποία συνέβαλε ο
καθαρός αέρας της εξοχής. Το 1950, με
τη δημιουργία των πρώτων εγκαταστάσεων από την τότε εταιρεία Ε.Η.Σ. (σήμερα ΣΤΑ.ΣΥ.), ξεκίνησε η πρώτη επίσημη λειτουργία της κατασκήνωσης.
Λίγο αργότερα, προστέθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Εμπορικής Τρά-

Η

λοντικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως:
• θεατρικό παιχνίδι
• θέατρο
• χορός
• αθλοπαιδιές
• πεζοπορία στη φύση
• εικαστικά
• μουσική
• παραγωγή ταινιών μικρού μήκους
Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στάθηκαν για πολλούς καθο-

Αναβάλλεται
Η τακτική στήλη του ΜΠΑΛΟΥ για
την «Παιδική Μέριμνα ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
Παιδικές Εξοχές – Πολιτιστική
Λέσχη – Παιδικός Σταθμός»
αναβάλλεται για το επόμενο φύλλο
του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ

σε παράλληλους χρόνους θα φιλοξενηθούν κατασκηνωτές άνω των 16 ετών
που θα θελήσουν να είναι μέλη της αυτοδιαχειριζόμενης σχολής στελεχών.
Από μέρους των Φίλων του Χαρούμενου Χωριού ευχαριστούμε τη ΣΤΑ.ΣΥ.
και όλους όσοι βοήθηκαν για τη συνέχιση της ιστορικής αυτής κατασκήνωσης.
Καλό Καλοκαίρι

Αγαπημένο μας παιδί,
Στην κατασκήνωση είμαστε όλοι μια
ομάδα. Ό,τι υπάρχει ή διατίθεται ανήκει σε όλους μας.
• Θα πρέπει να είσαι ευγενικός με
όλα τα παιδιά, να φροντίζεις να είσαι
καθαρός, να προσέχεις να μη χάνεις τα
πράγματα σου και, βέβαια, να προσέχεις να μη χτυπήσεις.
• Εάν κάτι σε στενοχωρήσει, θα πρέπει να το κουβεντιάσεις αμέσως με τον
αρχηγό.
• Το φαγητό θα είναι καλομαγειρεμένο, αλλά βέβαια μη θέλεις κάθε
μέρα να τρώμε σουβλάκι και πατάτες
τηγανητές.
• Μην ξεχνάς ότι θα υπάρχει και επισκεπτήριο. Μαζί σου μη φέρεις περισσότερα πράγματα απ’ όσα θα χρειαστεί και, βέβαια, να μην έχουν
ιδιαίτερη αξία.
• Αυτές τις είκοσι μέρες, εκτός από
τους ομαδάρχες που θα είναι διαρκώς
δίπλα σου, θα υπάρχουν και αρκετοί
εργαζόμενοι που θα φροντίζουν καθημερινά για την υγιεινή, την καθαριότητα και τη φύλαξη των κατασκηνωτικών χώρων αλλά και για την υγεία
και τη σωστή διατροφή σου.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Και λίγο σεβασμός δεν βλάπτει
ην Κυριακή 3 Μαΐου 2015 σε μία συζήτηση που γινόταν
στο κρατικό κανάλι για την πολιτική κατάσταση της χώρας μας μεταξύ των υψηλών καλεσμένων ήταν και ο Ευρωβουλευτής κύριος Γεώργιος Κύρτσος, ο οποίος ήταν καταπέλτης κατά των συνταξιούχων, ισχυριζόταν ότι ούτε λίγο
ούτε πολύ ότι μόνο οι συνταξιούχοι είναι υπεύθυνοι για την
πτώχευση της πατρίδας μας, καθώς όπως είπε παίρνουν
200.000 εφάπαξ αποζημίωση και πάνω από τρεις χιλιάδες
ευρώ σύνταξη και τώρα που παίρνουν 2.000 ευρώ σύνταξη
διαμαρτύρονται και προτρέπει την κυβέρνηση να μειώσει τις
κρατικές δαπάνες. Κύριε Κύρτσο δεν πιστεύω να τα πιστεύετε
αυτά που είπατε γιατί όλα έχουν μία απάντηση. Γνωρίζετε
πολύ κατά, εκτός και εάν δεν θέλετε να γνωρίζετε ότι την πτώχευση της πατρίδας μας δεν την προκάλεσαν οι μεγάλες
συντάξεις που χορηγήθηκαν σε μία μερίδα συνταξιούχων
καθώς η πλειοψηφία των συνταξιούχων έχουν σύνταξη πολύ
κάτω των χιλίων ευρώ, αλλά οι σπατάλες, οι κλεψιές και οι ρεμούλες των εκάστοτε κυβερνόντων σ’ αυτή τη χώρα.

Τ

Αν δεν ήταν έτσι θα είχαν βγει στο φως τα σκάνδαλα με
τη λίστα Λαγκάρντ, τη Ζήμενς, τα υποβρύχια, τους εξοπλισμούς και τόσες άλλες υποθέσεις που βρίσκονται θαμμένες
στα σεντούκια των υπουργείων. Ασφαλώς και θα γνωρίζετε
ότι η σύνταξη που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος είναι ανταποδοτική, πληρώνει πολλά παίρνει και την ανάλογη σύνταξη, δεν είναι χάρισμα κανενός δικά του χρήματα είναι.
Ασφαλώς και θα γνωρίζετε ότι την οικονομική και όχι
μόνο κρίση που περνάμε σήμερα την πληρώνουν μόνο οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και όχι εσείς που τη δημιουργήσατε, καθώς εσείς όλοι οι κρατούντες απολαμβάνετε
πλουσιοπάροχα τα προνόμια που έχετε ψηφίσει μόνο για
εσάς, μέχρι και τα διόδια των εθνικών δρόμων σας πληρώνει ο ελληνικός λαός, τον οποίο χωρίς να ντρέπεστε έστω και
στο ελάχιστο τώρα συκοφαντείτε. Αφού λέτε ότι οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται που λαμβάνουν σύνταξη 2.000 ευρώ,
αλήθεια πέστε μας υπάρχουν σήμερα συνταξιούχοι των
2.000 ευρώ; Καλό θα είναι να μας πείτε τι προνόμια έχουν

οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Ευρωβουλής, ποιες απολαβές έχουν, πόσους υπαλλήλους απασχολούν στα γραφεία τους, τους οποίους βέβαια πληρώνουν
οι Έλληνες φορολογούμενοι, ποιες ατέλειες έχουν στους
διάφορους οργανισμούς, ποιος πληρώνει τα ασφάλιστρά
τους και γιατί με 8 χρόνια εξάσκηση του βουλευτικού αξιώματος το πολύ, παίρνουν πλήρη και παχυλή σύνταξη και στο
κάτω κάτω να μας πείτε σε τι χρειάζονται, ειδικά σήμερα με
τη μεγάλη οικονομική κρίση της πατρίδας μας να έχουμε μία
βουλή με τριακόσιους βουλευτές καθώς και τις χιλιάδες αυλικούς. Αν θέλετε έστω και στο ελάχιστο να βοηθήσετε για
να βγει η χώρα μας από τη μεγάλη κρίση αναλογιστείτε τις
δικές σας τεράστιες ευθύνες που έχετε για την κατάντια αυτής της χώρας και πράξετε αυτά που πρέπει και αφήστε τον
ταλαίπωρο συνταξιούχο να τραβά το μαρτύριο του με τα 600
ή 700 ευρώ που τον έχετε καταδικάσει να ζει. Σεβαστείτε τον
συνταξιούχο για να σας ανέχεται.
Ευθύμιος Ρουσιάς

«Πετάξτε τους στη θάλασσα γιατί θα μας φάνε ζωντανούς»!
ώς να χαρακτηρίσει κανείς τα παραπάνω όχι μόνο προκλητικά
αλλά και εμετικά λόγια· παρά μόνο ως αντικοινωνικές, αντιδημοκρατικές, απάνθρωπες και εν τέλει φασιστικές απόψεις και
θέσεις. Αν και κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν την ανηθικότητα
μιας τέτοιας συμπεριφοράς φέρνοντας ως παράδειγμα αλλά και συγκρίνοντας την περίοδο της δικής μας «νόμιμης» μετανάστευσης, βασιζόμενοι στην τότε οικονομική κρίση τής οποίας τα κυρίαρχα στοιχεία ήταν τουλάχιστο διαφορετικά. Σημειώνουμε, πως τότε η φτώχια
και η μιζέρια που συνεπικουρούνταν από τις μονομερείς και γι’ αυτό
καθεστωτικές - μονόπλευρες πολιτικές που όχι μόνο ως προς την εύρεση εργασίας (δυνατότητα που είχαν κυρίως οι ευνοούμενοι της τότε
πολιτικής κατάστασης), λειτουργούσε σε «πολιτισμένα πλαίσια» ως
προς την «ξενιτιά». Όσο για τους (κομματικά) αντίθετους ήταν απαραίτητο το φυλλάδιο· αλλά κι αυτό με…μέσο! Την πολιτική λοιπόν αυτή
αν τη συγκρίνομε στο βάθος της, αποτελεί κλάσμα της σημερινής!…
Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν μέσα από τη δημιουργία καθολικού ενοχικού συνδρόμου όχι μόνο να συσχετίσουν αλλά να ταυτίσουν την τότε
οικονομική κρίση με τη σημερινή στην οποία βέβαια υπερτερούν
νέοι και γι’ αυτό σκληρότεροι κατακτητικοί όροι & τρόποι. Η προσπάθεια αυτή σκοπεύει να καλλιεργήσει ένα βαθύτερο αίσθημα
ενοχής στο λαό μας, ότι (και) οι παράνομοι μετανάστες φταίνε για
τα δεινά που περνάνε αλλά και την φτώχια και τη δυστυχία που τους
(μας) μαστίζει, και όχι ένα παγκόσμιο σύστημα που στηρίζει την
ύπαρξή του στην εκμετάλλευση χωρών και λαών μέσα από «ανθρωπιστικούς πολέμους».
Δυστυχώς απ’ ότι φαίνεται και σήμερα έχουμε υπέρμαχους του νόμου και της τάξης που με μυωπική οπτική συγκρίνουν τη δεκαετία του
’60, όταν η χώρα μας ζούσε ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα στις
φάμπρικες της Γερμανίας και στου Βελγίου τις στοές όπως τραγουδούσαμε στα αξέχαστα ελληνικά τραγούδια της εποχής.
Αυτά ως απλή υπενθύμιση· γιατί το θέμα είναι μεγάλο και όσο εμβαθύνει κανείς τόσο πονάει. Ίσως όμως οι καταστάσεις τότε δεν ήταν
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Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
τόσο τραγικές για ’μας, όσο για τους σημερινούς απόκληρους της
ζωής. Όμως η ευθύνη δεν βαρύνει ούτε τους τότε, ούτε βέβαια και
τους σημερινούς ξεριζωμένους που ζούν όχι μόνο σε συνθήκες
έκτακτης ανάγκης, αλλά βιώνουν ουσιαστικά μια ζωή που καθημερινά βρίσκεται αντιμέτωπη με τον θάνατο.
Πράγματα γνωστά θα μου πείτε. Εξ ίσου όμως είναι όχι μόνο γνωστό αλλά και προκλητικά κατάπτυστο, αυτοί που οι πολιτικές τους δημιούργησαν αλλά και όξυναν το φαινόμενο- πρόβλημα της παράνομης
μετανάστευσης με τις «σωτήριες και ανθρωπιστικές επεμβάσεις τους»
για να προωθήσουν τα συμφέροντα των χωρών τους, να δημιουργούν
ακόμα περισσότερα προβλήματα στις χώρες υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής τους, όπως η χώρα μας, αφού με νόμο(!) δεν δέχονται μέρος έστω των απόκληρων αυτών στις χώρες τους, φορτώνοντας μας και επιπρόσθετα βάρη. Βάρη για τα οποία δεν είμαστε
υπεύθυνοι δεν μας αναλογούν και δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Ενώ
οι υπεύθυνοι αδιαφορούν αν η μεσόγειος και το αιγαίο αντί να ενώνουν τους λαούς ως γέφυρες πολιτισμών, γίνονται θάλασσες πνιγμών και θανάτου για τους κολασμένους της γης… αυτούς, που το να
ζήσουν στην πατρίδα τους μοιάζει ουτοπικό. Ας αγωνιστούμε όμως να
μην μεταφερθεί η ουτοπία αυτή και στην πατρίδα μας· με μόνη τη διαφορά να βρίσκεται στον τρόπο πνιγμού που στην περίπτωσή μας λέγεται οικονομικός· αφού μας πνίγουν σφίγγοντας την οικονομική θηλιά που οδηγεί σε ασφυξία και στην οικονομική εξαθλίωση που
απεργάζονται αυτοί που ορίζουν τις τύχες του κόσμου και τις τύχες των
λαών ακόμα και μέσα από την χειραγωγημένη πληροφόρηση ντόπια
και ξένη. Δυστυχώς όμως ο ρόλος τους είναι να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Πόλεμο που δημιούργησαν οι ίδιοι
εναντίον μας. Ωστόσο όμως μας μιλάνε- και πολλοί πιστεύουμε ακόμαπως έχουμε κοινά συμφέροντα που θα τα προασπίσουμε έχοντας ως
ασπίδα το ευρώ. Ουτοπία; Ίσως… όμως εδώ δεν πρόκειται για τιμω-

ρία των αμαρτωλών αλλά για επιβολή ποινής πάνω σε αναμάρτητους.
Είναι φανερό πως καμιά χώρα δεν μπορεί να λύσει τα όποια προβλήματα μόνη της. Πολύ δε περισσότερο η χώρα μας, όπου οι προηγούμενες κυβερνήσεις ενεργούσαν όχι μόνο υπάκουα αλλά και
υποτακτικά στους ευρωπαίους επικυρίαρχους.
Ας επανέλθουμε όμως στο μεταναστευτικό και να συμπληρώσουμε
πως, όσο και αν κατασκευάζουμε φράχτες ακόμα κι αν φυλάμε τα
σύνορά μας με ηλεκτροφόρα καλώδια ακόμα και αν «πάρει ο καθένας μας ένα μετανάστη στο σπίτι του»!, το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν θα λυθεί όσο δεν αλλάζουν κάποιες ευρωπαϊκές αλλά
και παγκόσμιες εξουσιαστικές συνθήκες που λειτουργούν σε βάρος της χώρας μας και όχι μόνο.
Τέλος, αν κάποιοι ντόπιοι ευρωπαϊστές πιστεύουν πως «η φύλαξη
των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες…αν
δεν υπάρχουν νεκροί», τότε ή δεν έχουν καταλάβει τίποτα, ή βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί όσα σαπιοκάραβα κι αν βουλιάξουμε αυτός που ζη στην κόλαση δεν μπορεί κανείς να τον εμποδίσει να προσπαθήσει να ξεφύγει από τη φωτιά των βομβαρδισμών και
το στόμα της τρομοκρατικής μάχαιρας.
Όμως, έστω και προσωρινά το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης θα βρει τη λύση του μόνο όταν κάποιοι υπέρμαχοι της εξουσιαστικής και γι’ αυτό φαινομενικής ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αντιληφθούν πως η ρίζα του κακού ή αλλιώς της
κυριαρχίας τους, εξαρτάται από την καταπάτηση της κυριαρχίας
χωρών μέσω του «ένοπλου ανθρωπισμού» και όχι μόνο.
Δυστυχώς, τον ανθρωπισμό αυτό κάποιοι τον χρησιμοποιούν ως
επικάλυμμα για να κρύψουν τις ευθύνες της πολιτικής τους, μετακυλώντας τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί στις πλάτες αυτών που
δεν ευθύνονται, σφυρίζοντας προς το παρόν αδιάφορα. Επομένως ο
όποιος «ανθρωπισμός» τους στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά
αξία.
knafpl@hotmail.com

Σίγουρα Ξεφύγαμε

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Ένα μεγάλο Συγγνώμη στον Πλανήτη Γη
Και πώς να αντέξουν αυτοί οι λίγοι που
έχουν απομείνει με ανθρώπινα
χαρακτηριστικά στα τόσα δεινά, στα τόσο
τραγικά και συχνά αποτρόπαια γεγονότα.
Η φύση έχει εκραγεί, σκοτώνει, σαρώνει, σε
καθημερινή βάση ακούμε, βλέπουμε τραγωδίες με χιλιάδες θύματα από σεισμούς, πλημμύρες, ανέμους και χώρια τραγωδίες από ανθρώπινους χειρισμούς και εγκλήματα που δεν
τα χωράει ο νους!
Συμβαίνουν γεγονότα που οι συναισθηματικοί άνθρωποι σημαδεύονται και καταρρέουν.
Αλλά δε βαριέσαι το κάθε γεγονός, έρχεται
και φεύγει και η κάθε μέρα φέρνει το επόμενο
θέμα…
Οι ευαισθησίες που πιάνουν τους ισχυρούς
είναι για λάθος υποθέσεις…

Όπως για παράδειγμα οι αναπηρίες των
κρατουμένων που έκλεισαν σπίτια!
Για αποσυμφόρηση των φυλακών είναι η δικαιολογία…
Και λέω εγώ τώρα… με ένα δύο Έλληνες
τρομοκράτες θα ανασάνουν οι φυλακές;
Σίγουρα οι φυλακές μας δεν ασφυκτιούν
από Έλληνες παραβάτες αλλά από ξένους…
Δοξάζω το Θεό και υπογράφω ρατσίστρια
που αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας της μικρούλας δεν είναι Έλληνας.
Όμως η κτηνωδία έγινε στην Ελλάδα.
Δυστυχώς και το ιερό όνομα της πατρίδας
μας ακούστηκε και πάλι στην φρικιαστική
αυτή πράξη.
Σίγουρα αυτό το αγγελούδι εκτός από το
ανεπανάληπτο τέλος του, είχε υποστεί το κορ-

μάκι της και από άλλα αρσενικά γουρούνια,
κάθε είδους κτηνωδία…
Οι παιδόφιλοι αφήνουν καλά λεφτά και το
εγκαταλελειμμένο πλασματάκι, ήταν ίσως
χρηματομηχανή, στα χέρια του κτήνους που
έτσι ασύστολα έμεινε στην κατοχή του!...
Κατά κάποιο τρόπο γλύτωσε γιατί οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής γι’ αυτό το παιδάκι ήταν ανύπαρκτες…
Είμαι ευαίσθητος άνθρωπος αλλά όταν πρόκειται για οποιαδήποτε κακοποίηση παιδιών,
επιθυμώ να εφαρμοστούν νόμοι χωρίς δίκες
και δικηγόρους, αυτά τα γουρούνια να τα εξαφανίσουν από προσώπου γης!!!
Αλλά δε βαριέσαι… Στου κουφού την
πόρτα….

Κάτω απ’ το βλέμμα του Θεού
Και με την ανοχή του,
Φονιάδες, κλέφτες, βιαστές
Χορεύουνε τρελά.
Οι θεομπαίχτες παίζουνε
Μες την υπομονή του,
Πιστεύουν πως δεν φαίνεται
Η Γη από ψηλά.
Κοιτάζω τα τετράποδα
Και κάπου τα ζηλεύω
Που μείνανε ακέραια
Στης φύσης τις βουλές
Έξω από τ’ ανθρώπινα
Τις νύχτες ταξιδεύω,
Σε Θεϊκά διδάγματα
Και σε παραβολές.
Θαρρώ η ανθρωπότητα,
Τραβά την κατηφόρα
Και του διαβόλου προτιμά
Απ’ του Θεού τα δώρα.
Στην ξέφρενη πορεία τους
Ορίζουν το τιμόνι,
Μα από την κρίση του Θεού
Κανένας δεν γλυτώνει.

Ζωή Σταματάκη
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Που οδηγούν οι εξεταστικές επιτροπές
ίναι λογικό και δίκαιο να διερευνηθεί κάθε
σκάνδαλο. Όμως η ποινικοποίηση των πολιτικών αποφάσεων είναι επικίνδυνη. Οι εξεταστικές επιτροπές κατ’ ουσίαν είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποπροσανατολισμού της κοινωνίας
και πολλές φορές είναι προάγγελος νέων αντιλαϊκών μέτρων. Σε μία δύσκολη ώρα για την πατρίδα
μας επιβάλλεται όλο το πολιτικό σύστημα καθώς
και οι πολίτες να είναι ενωμένοι για να έχουν τη
δυνατότητα αντιμετώπισης των μεγάλων και δύσκολων προβλημάτων των τελευταίων ετών. Οι
Έλληνες πολιτικοί εμπνεόμενοι από την Επανάσταση του 1821 έχουν βγάλει τα κουμπούρια από τα
θηκάρια τους και ετοιμάζονται να αλληλοεξοντωθούν με κύριο θύμα τον ελληνικό λαό.
Δεν λέει κανείς ότι όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί και κυβερνήτες αυτού του τόπου δεν
πρέπει να μένουν στο απυρόβλητο και να απολογηθούν πρέπει και να εξηγήσουν στον ελληνικό
λαό το πώς και το γιατί έπραξαν ό,τι έπραξαν. Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της ιστορίας της νεωτέρας
Ελλάδας θα δούμε ότι όλοι οι κυβερνήτες από τον
Καποδίστρια μέχρι τον Σαμαρά δανείστηκαν με
όρους απεχθείς, με όρους που δεν συνέφεραν την
Ελλάδα αλλά επιβαλλόταν να γίνει ο δανεισμός
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Άρθρο του Προέδρου
του Σωματείου
Ευθύμιου Ρουσιά
γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε κρατική οντότητα.
Έτσι τίθεται ένα ερώτημα. Θα πρέπει όλο το σύστημα, πολιτικό και δικαστικό, να ασχοληθεί με την
έρευνα και την απόδοση μίας ιδέας δικαιοσύνης;
Είναι ασαφή τα όρια του λάθους, της κακοδιαχείρισης, της σκοπιμότητας, της ανοησίας.
Είναι επίσης πολύ εύκολο να αλλάξει άποψη
ένας αρχηγός όταν έρχεται αντιμέτωπος με την
πραγματικότητα, όταν από τα λόγια έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, όταν από τα λόγια καλείται να περάσει στην πράξη.
Με λίγα λόγια, η πρόθεση να τιμωρηθούν εκείνοι που οδηγούν τη χώρα στο να δανείζεται με
όρους που της επιβάλλουν άλλοι, αφήνει τεράστια
περιθώρια για ρητορική με αμφίβολο όμως πρακτικό αποτέλεσμα.
Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει το τι ακριβώς
επιδιώκουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις με τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών. για να τιμωρούνται
άραγε πολιτικά πρόσωπα για τις πολιτικές αποφάσεις του έλαβαν; Για τους χειρισμούς που έκαναν

και τις αποφάσεις που πήραν οι εκάστοτε κυβερνήτες τους έκρινε ο λαός. Οι εκλογές είναι πιο
πρακτικές από τις εξεταστικές επιτροπές. Όλοι
κρίνονται και τα προγράμματα και τα πρόσωπα μηδενός εξαιρουμένου. Και καλό θα είναι ο εκάστοτε κυβερνήτης να μην παίρνει φοβικές αποφάσεις αλλά γενναίες και να μην έχει τη διαρκή
απειλή πάνω από το κεφάλι του, ότι ο επόμενος θα
τον στείλει σε εξεταστική επιτροπή. Οι πολιτικές
αντιπαραθέσεις και οι συστάσεις εξεταστικών επιτροπών επιφέρουν τον διχασμό. Τώρα είναι η ώρα
των αποφάσεων με τόλμη και αποφασιστικότητα
και όχι υπεκφυγές με τις συστάσεις εξεταστικών
επιτροπών που δεν οδηγούν πουθενά. Ας αφήσουν λοιπόν οι κυβερνώντες το παιχνίδι της κολοκυθιάς το από πότε θα αρχίσει η έρευνα για κακοδιαχείριση αυτού του τόπου για να συσταθεί η
εξεταστική, γιατί όλα αυτά είναι μία υπεκφυγή για
την αντιμετώπιση της κρίσης που περνά σήμερα η
χώρα μας, είναι μία οδός διαφυγής από τα υπαρκτά τεράστια προβλήματα τα οποία περιμένουν τη
λύση τους. Αν θέλουν βέβαια να ανακουφίσουν το
χειμαζόμενο Έλληνα πολίτη και δεν επιδιώκουν να
καλύψουν δικά τους προβλήματα και αδυναμίες.

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Η γιορτή της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
έπρεπε και επιβαλλόταν να γιορταστεί με μία κοινή
γιορτή από όλους. Έπρεπε να συμμετέχουν όλοι οι
ηγέτες της γης καθώς ήταν ο πλέον καταστροφικός
πόλεμος και στον οποίον είτε από τη μία ή και την
άλλη πλευρά συμμετείχαν σχεδόν όλα τα κράτη.
Ήταν ένας ολοκληρωτικός πόλεμος με ανυπολόγιστες καταστροφές και θύματα σε στρατιώτες και
άμαχο πληθυσμό που και μέχρι στιγμής δεν έχουν
καταγραφεί. Μόνο εκτιμήσεις για τις πρωτοφανείς
υλικές καταστροφές και το συνολικό οικονομικό ή
εθνικό κόστος του πολέμου υπάρχουν.
Τις εικόνες της εποχής εκείνης μας θυμίζουν οι
φωτογραφίες των ερειπίων από το ένα άκρο έως το
άλλο των χωρών που ενεπλάκησαν στον καταστροφικό αυτό πόλεμο. Ενώ οι πληγές των ερειπίων
επουλούθωσαν γρήγορα με την ανοικοδόμηση από
τους επιζώντες, η πληγή με τα εκατομμύρια τους νεκρούς του πολέμου είναι αδύνατο να επουλωθεί
όσα χρόνια και να περάσουν γιατί και αν πεθάνουν
και οι τελευταίοι επιζώντες αυτών που έζησαν τα γεγονότα της εποχής εκείνης υπάρχουν τα ιστορικά
κείμενα που μας τα υπενθυμίζουν και προσπαθούν
να μας νουθετούν για να μην επαναλάβουμε τα λάθη
εκείνων τότε.
Δυστυχώς όμως τα συμφέροντα των μεγάλων δεν
αφήνουν ήσυχα τα κράτη και τους κυβερνώντες
αυτά να ασχοληθούν με τα αποκλειστικά καθήκοντά
τους και υποχρεώσεις τους που είναι η διασφάλιση
της ειρήνης και ευημερίας των λαών των. Σύμφωνα

Χάθηκε ο σεβασμός
Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 όλοι οι Έλληνες
πολίτες και όχι μόνο, έγιναν μάρτυρες ενός απαράδεκτου γεγονότος και μιας συμπεριφοράς που
είναι ανάρμοστη, ακατανόητη και αλαζονική και
δεν τιμά το πρόσωπο που την προκάλεσε, καθώς
το πρόσωπο είναι το δεύτερο στην ιεραρχία της
πολιτικής αρχής του τόπου μας. Όλοι είδαν και
άκουσαν, καθώς όλα αυτά που διαδραματίστηκαν καταγράφηκαν από τηλεοπτικές κάμερες,
λες και ήταν προγραμματισμένα, την Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων να επιπλήττει δημοσίως έναν ανώτατο αξιωματικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, επί μεγάλο χρονικό διάστημα και με
ύφος απαράδεκτο προσπαθούσε να ευτελίσει
έναν συμπολίτη μας με τριαντάχρονη προσφορά
στη προστασία και την ασφάλεια των πολιτών αυτής της χώρας. Το γεγονός αυτό συνέβη έξω από
το Κοινοβούλιο στο δρόμο. Η κυρία Πρόεδρος
ασφαλώς και θα ενήργησε αυτοβούλως χωρίς
να είναι εξουσιοδοτημένη από κανέναν φαντάζομαι. Όμως τέτοιου είδους συμπεριφορές μειώνουν και το κύρος της Προέδρου της Βουλής

με τους ιστορικούς ερευνητές οι νεκροί ένστολοι
και ο άμαχος πληθυσμός έφτασαν στα 54 εκατομμύρια. Σε αυτό τον αριθμό αν προσθέσουμε και αυτούς που έμειναν ανάπηροι τα θύματα είναι κατά
πολύ περισσότερα του αριθμού αυτού. Σήμερα δεν
υπάρχουν άλλα περιθώρια για να πειραματίζονται
αυτοί που κρατούν τις τύχες μας στα χέρια τους
πρέπει να αντιληφθούν ότι και αυτές οι εστίες πολέμου που υποβόσκουν μπορεί να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και τότε τα θύματα δεν θα είναι συγκρίσιμα με τα θύματα του Β΄ Παγκοσμίου

Πολέμου, καθώς θα είναι πολλαπλάσια.
Αυτό που έπρεπε να γίνει στον εορτασμό για τα 70
χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
καθολική συμμετοχή όλων των αρχηγών κρατών
αφήνοντας στην πάντα μικροπολιτικά προβλήματα
και σκοπιμότητες και να ακουγόταν ξανά το ποτέ
ξανά φασισμός, ποτέ πια πόλεμος. που ακούστηκε
από τους ηγέτες της αντιχιτλερικής συμμαχίας στη
διάσκεψη της Γιάλτας το 1945.
Η Διοίκηση

και το κύρος της Κυβέρνησης καθώς ο Αστυνομικός Διευθυντής ενεργούσε βάσει των εντολών
που είχε λάβει από τους ανωτέρους τους, δηλαδή τον Αττικάρχη και τον αρμόδιο υπουργό και
όχι αυτοβούλως και εκεί θα έπρεπε να απευθυνθεί η κυρία Πρόεδρος αν βέβαια ήθελε ενημέρωση και όχι κάτι άλλο. Η κυρία Πρόεδρος
όμως έκανε ακριβώς το αντίθετο, επέπληξε με
ανάρμοστο τρόπο το αρμόδιο όργανο λες και δεν
ήξερε αυτά που μάθαμε στην πρώτη δημοτικού,
ότι ο δάσκαλος δεν έχει το δικαίωμα να επιπλήξει καθώς και να προσβάλλει δημοσίως τον μαθητή που δεν δείχνει την ανάλογη προσοχή και
θορυβεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά
τον καλεί ιδιαιτέρως κατ’ ιδίαν στην ώρα του
διαλλείματος και τον συμβουλεύει. Η κυρία Πρόεδρος όμως έκανε ακριβώς το αντίθετο. Επέπληξε το αρμόδιο όργανο της τάξης δημόσια και
μάλιστα μη σεβόμενη του αξιώματος του ανθρώπου που είχε απέναντί της, ενέργεια που κατέγραφαν πολλά τηλεοπτικά κανάλια. Γεγονός
απαράδεκτο και θλιβερό συνάμα αλλά και προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα κάποιας στιγμιαίας έντασης. Γιατί αν ήταν αποτέλεσμα έντα-

σης θα είχε ζητήσει η κυρία Πρόεδρος δημόσια
συγνώμη από τον άνθρωπο που προσέβαλε βάναυσα αναλογιζόμενη ότι με τη ψήφο όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν στην πατρίδα μας
υπάρχουν οι τριακόσιοι της Βουλής για να τους
υπηρετούν και όχι να τους καθυβρίζουν.
Από την άλλη πλευρά όλοι οι έλληνες πολίτες,
πλην ελάχιστων, επιβράβευσαν τον Έλληνα
Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας για την
αξιοπρεπή του στάση καθώς ενώ μέσα του έβραζε, δεν αντέδρασε.
Ο Έλληνας αυτός ανώτατος αξιωματικός έδωσε ένα μάθημα στην κυρία Πρόεδρο της Βουλής
των Ελλήνων πως ο κάθε πολίτης πρέπει να σέβεται τους θεσμούς καθώς και την τιμή και αξιοπρέπεια του καθενός.
Ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του μεγάλο απόθεμα καρτερίας και υπομονής και γι’ αυτό δεν
παρασύρθηκε αλλά υπέμεινε το μαρτύριο στο
οποίο τον υπέβαλε ο άνθρωπος που βρισκόταν
απέναντί του. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του για τα δύο πρόσωπα που συμμετείχαν
στο επεισόδιο αυτό. Ποιος εκ των δύο είναι προς
αποφυγή και ποιος προς μίμηση.

Εθνικοί ευεργέτες
τότε και τώρα
Τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετώπισε
το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό είναι περίπου
σαν τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες με την οικονομική
ασφυξία που τους έχουν επιβάλει οι οικονομικοί δυνάστες μας. Τότε όμως ανεπτύχθη το αίσθημα της εθνικής ευεργεσίας, φαινόμενο καθαρά ελληνικό στο παγκόσμιο στερέωμα. Στην
πλειονότητά τους οι εθνικοί ευεργέτες δεν είχαν
σχεδόν ποτέ καμία επαγγελματική δοσοληψία
με το νεοσύστατο ελληνικό κράτος και πολλοί
από αυτούς δεν κατάφεραν ποτέ να επισκεφθούν την απελευθερωμένη πατρίδα. Επίσης
υπήρξαν Έλληνες οι οποίοι προτίμησαν να μη
δημιουργήσουν οικογένεια, απερίσπαστοι να
αφιερώσουν τη ζωή τους και τους μόχθους τους
στο έθνος, καθώς πολλοί εξ αυτών, από τα
πρώτα ακόμη χρόνια της Επανάστασης του 1821,
όταν ο αγώνας για την ελευθερία ήταν εξαιρετικά αμφίρροπος, προσέφεραν τις περιουσίες
τους για την πνευματική ανάταση του γένους,
έχοντας ως δόγμα την άποψή ότι η παιδεία φέρνει και την πραγματική ελευθερία. Χάρη στους
εθνικούς ευεργέτες λοιπόν οι οποίοι θεώρησαν
ότι τα δικά τους αποκτήματα είναι κοινά προσέφεραν χρήματα και ανεγέρθηκαν δεκάδες μνημειακά κτίρια και ιδρύματα ενώ καθιερώθηκαν
σημαντικότατοι θεσμοί στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, της υγείας και της πρόνοιας. Σήμερα που αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα η Ελλάδα
δεν υπάρχουν ευεργέτες και επιτυχημένοι επιχειρηματίας που να είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν έστω και το ελάχιστο για την πατρίδα
και αν υπάρχουν είναι ελάχιστοι και δεν φαίνονται. Όλοι σήμερα σκέπτονται τη τσέπη τους
και τον στενό τους οικογενειακό κύκλο και τίποτα παρά πέρα. Και αυτό φάνηκε ολοφάνερο
με την οικονομική κρίση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας λόγω των μνημονίων. Βγήκαν στην επιφάνεια τα φαινόμενα της
πλεονεξίας του νεοπλουτισμού του μαυραγοριτισμού και γενικώς όλων των κομπιναδόρων,
κανένας από τους τότε εθνικούς ευεργέτες σε
περίοδο κρίσης θα έβγαζε τα χρήματά του έξω
με τη δικαιολογία: τα έβγαλα νομίμως, αφού
υπάρχει η ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων
σύμφωνα με μια φτηνή δικαιολογία υπουργού
σήμερα, αλλά θα παρότρυναν και άλλους Έλληνες του εξωτερικού και του εσωτερικού να συνεισφέρουν για τη σωτηρία της πατρίδας.
Δυστυχώς δεν είναι ο μόνος υπουργός με
φτηνή δικαιολογία. Πολλοί πολιτικοί καθώς και
επιχειρηματίες έχουν βγάλει τα χρήματά τους
στο εξωτερικό, αφού άλλωστε και η λεγόμενη
λίστα Λαγκάρντ όταν θα ανοίξει θα μας διαφωτίσει και θα μας εκπλήξει με ονόματα που θα
ακουστούν. Το πρόβλημα δεν είναι το νομότυπο
του πράγματος, ό,τι είναι νόμιμο, δεν είναι πάντοτε ηθικό. Το παράδειγμα των μεγαλοκαταθετών, που παίρνουν τα χρήματά τους από τις ελληνικές τράπεζες, στις ενέργειές τους αυτές
τους μιμούνται και οι μικροκαταθέτες. Τα αποσύρουν όλοι από τις ελληνικές τράπεζες, άλλοι
για να τα στείλουν στις τράπεζες του εξωτερικού
παράνομα και άλλοι για να τα κρύψουν στα σεντούκια τους και σε θυρίδες με τα γνωστά αποτελέσματα. Σήμερα η πατρίδα μας είναι στο χείλος του γκρεμού. Έχουμε ηθικό χρέος και
υποχρέωση όλοι οι Έλληνες άλλος λίγο και άλλος πολύ να καταβάλλουμε προσπάθειες για τη
σωτηρία της προτού να είναι πολύ αργά. Ας γίνουμε όλοι Εθνικοί Ευεργέτες για να σώσουμε
την τιμή και την υπόληψη της χώρας μας.
Η Διοίκηση
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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
(Από το αρχείο ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ) ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1904-1928)

Η Ιστορία συνεχίζεται με τον Ηλεκτρικό
Μέρος 9ο
Ο Ηλεκτρικός αρχίζει
Σχόλια του τύπου
Ο ηλεκτροκίνητος σιδηρόδρομος άρχισε να λειτουργή στις
16 Σεπτεμβρίου του 1904. Άσχετα με τους αρχικούς φόβους και
με τους δισταγμούς, που τους έπαιρναν μάλλον ως επίκαιρο
θέμα οι ευθυμογράφοι της εποχής, όλοι καμάρωναν για το νέο
απόκτημα της Αθήνας. Όλοι είχαν πια επίγνωση ότι ένα πολιτιστικό έργο είχε συντελεσθή στην Ελλάδα.
Αλλά οι δημοσιογράφοι εξακολουθούσαν να τονίζουν την
εύθυμη πλευρά. Άλλωστε είναι πάντα διδακτική για τον πολύ κόσμο η γελοιογραφία ενός αστήρικτου φόβου, γελοιογραφία με
σκίτσο ή με λόγια. Με το πνεύμα αυτό ο χρονογράφος των «Καιρών», με το ψευδώνυμο «Φαληριώτης», εκθέτει τις εντυπώσεις
του από το πρώτο ταξίδι του με τον Ηλεκτρικό στις 18 Σεπτεμβρίου του 1904, δύο ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας
του. Και στο χρονογράφημά του, που έχει τον τίτλο «Με τον Ηλεκτρικό», γράφει τα εξής:
«-Ένα δια το Φάληρον πρώτης.
»-Μετ’ επιστροφής;
»-Απλούν, απλούν. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος αν θα φθάσω ζωντανός…
»Ο υπάλληλος χαμήλωσε το κεφάλι του εις την θυρίδα και
με εκοίταξε μ’ ένα βλέμμα ολίγον ηλίθιον. Και μαζί με την άφωνον αυτήν απάντησιν μου έδωσε και το απλούν εισιτήριον, χωρίς να προσθέση τίποτε άλλο. Όταν απεσύρθην από την θυρίδα
ένας κύριος, ο οποίος την στιγμήν εκείνην ευρίσκετο οπίσω
μου, με επλησίασε δειλά και με μίαν φωνήν ολίγον τρέμουσαν:
»-Μα λέτε, κύριε, να διατρέχουμε κανένα κίνδυνον;
»-Είσθε έγγαμος, κύριε, έχετε γυναίκα, παιδιά;
»Ο άγνωστος κύριος έλαβε την όψιν σουδαρίου και ήρχισε
να ρίπτη ανήσυχα βλέμματα γύρω του.
»-Όχι, είμαι ελεύθερος, εψέλλισε, αλλά γιατί μου κάνετε
αυτήν την ερώτησιν;
»-Απλώς έτσι. Δηλαδή φόβος μεγάλος δεν υπάρχει. Ο κίνδυνος όμως πάντοτε υφίσταται. Έχει, βλέπετε, κανείς να κάμη
με ηλεκτρισμό, έναν εχθρό αόρατο, ο οποίος, εκεί που καπνίζεις το τσιγάρο σου ανύποπτος, χωρίς να σου ζητήση την άδειαν και χωρίς ούτε να σε προειδοποιήση καν, μπορεί να έλθη
φριστ, να περάση από το σώμα στου και φρίστ… να φύγη αμέσως πάλι και, ενώ πηγαίνεις δι’ υποθεσίν σου στον Πειραιά, να
αλλάξης δρόμο και να τραβήξης δια το νεκροταφείον. Τον ατμό
τουλάχιστον τον ακούεις να ξεφεύγη μ’ ένα εύθυμο σφύριγμα
καλοπληρωμένου αγωγιάτου από την μηχανή και τον βλέπεις απ’
το παραθυράκι σου να τρέχη να συναντήση τα σύγνεφα, τους
ουρανίους αδελφούς του, και μάλιστα κάποτε περνά φιλικώτατα από εμπρός σου και σου θωπεύει το πρόσωπο με αβρότητα ψεκάδων κολώνιας. Ο ηλεκτρισμός όμως, κύριε, είναι ένα
δολοφόνος που σε κτυπάει ξαφνικά και σε τεντώνει χάμω πτώμα, σ’ ένα δευτερόλεπτο. Ο ηλεκτρισμός… μα φεύγετε; Δεν θα
κατεβήτε;
»-Θα κατέβω αργότερα. Ενθυμήθηκα κάποια δουλειά μου.
Χαίρετε, κύριε.
»Κι ο άγνωστος κύριος δρασκέλισε μ’ ένα πήδημα τη θύρα
του σταθμού Ομονοίας και με το δεύτερο ευρέθη στη μέση δρόμου…
Φαληριώτης.»
Παραθέτομε και ένα άλλο χρονογράφημα, από την εφημερίδα «Αθήναι» αυτή τη φορά. Αυτό είναι του Ξενόπουλου. Έχει
τον τίτλο «Παράξενη Ζωή. Δια τον φόβον των Αθηναίων». Αξίζει να το διαβάσωμε, γιατί είναι χαρακτηριστικό:
«Ανύποπτοι οι κεχηναίοι, οι κύπτοντες αυτάς τας ημέρας
από το κιγκλίδωμα του παρά την Ομόνοιαν σιδηροδρομικού
σταθμού, παρίστανται εις μίαν στιγμήν του Αθηναϊκού πολιτισμού, παράδοξον και χαρακτηριστικήν.
»Δύο αμαξοστοιχίαι συναντώνται κάτω εις το υπόγειον. Η μία
είναι η παλαιά, η ατμήλατος. Η άλλη είναι η νέα, η ηλεκτρική.
Κι όταν η μία έρχεται, η άλλη φεύγει. Δια μίαν στιγμήν ο ατμός
συμπίπτει με τον ηλεκτρισμόν. Δια μίαν στιγμήν αποχαιρετώνται. Εις μίαν στιγμήν αποχωρίζονται.
»Δια τον φόβον των Αθηναίων, η Εταιρεία διατηρεί ακόμη και
τας δύο αμαξοστοιχίας. Η μία είναι δια τους συντηρητικούς, δια
τους μισονεϊστάς, δια τους δειλούς και τους φιλήσυχους. Η άλλη είναι δια τους νεωτεριστάς και τους τολμηρούς, δια τους
έχοντας την γενναιότητα ν’ αψηφούν τους κινδύνους του νέου.
Δια μίαν στιγμήν αποχαιρετώνται. Εις μίαν στιγμήν αποχωρίζονται.
»Το θέαμα είναι σπάνιον και ενδιαφέρον. Οφείλεται εις μερικάς περιπτώσεις, και βέβαια δεν θα διαρκέση πολύ. Ολίγας
ημέρας ακόμη, και το ένα ρεύμα απορροφά το άλλο, η μία αμαξοστοιχία χωνεύει την άλλην, ο ηλεκτρισμός νικά τον ατμόν. Και
οι κύπτοντες από το κιγκλίδωμα του σταθμού, θα βλέπουν εις

Ένα από τα πρώτα ηλεκτροκίνητα τραίνα στον παλιό σταθμό του Θησείου - 1905.

το εξής μίαν δύναμιν, ένα σύστημα, μόνον ένα Θεόν. Η πάλη
μεταξύ του παλαιού και του νέου, του ερχομένου και του απερχομένου, του παρελθόντος και του μέλλοντος, δεν θα φαίνεται
πλέον εντοπισμένη εκεί κάτω, εις το ίδιον σημείον, εις την ιδίαν
στιγμήν. Και θα είναι ανάγκη να την αναζητήση η φαντασία εις
τα διάφορα σημεία τόπου και χρόνου, εις όλην την επιφάνειαν
αυτής της χώρας και εις όλην της την ιστορίαν όπου παρόμοιοι αγώνες, μεταξύ παλαιών και νέων, λανθάνοντες ή απτοί, νοητοί ή ορατοί, εσημείωσαν κατά τα τελευταία έτη την θριαμβευτικήν πορείαν προς την πρόοδον και τον πολιτισμόν.
ΓΡ. Ξ.»(Γρ. Ξενόπουλος)

Το Νέο Φάληρο στις δόξες του
Με τον Ηλεκτρικό, που ήταν πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο
άνετος, και που δεν είχε τόσο έντονη προσωπικότητα, όπως ο
ατμήλατος, δεν σταματούσε δηλαδή όποτε ήθελε, ούτε νευρίαζε στους ανήφορους, ούτε γέμιζε καπνιά τους επιβάτες, ούτε λέρωνε τα μεταξωτά λευκά ή ανοιχτόχρωμα φορέματα των κυριών,
το Νέο Φάληρο πήρε πολύ επάνω του.
Ήταν η όμορφη, ανέμελη εποχή ανάμεσα στο 1900 ως το 1912.
Η μικρή Ελλάδα είχε πάντα τα προβλήματά της, ο κόσμος της
όμως, οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες, δεν άφηναν ευκαιρία να
μη διασκεδάσουν. Ο Ηλεκτρικός τους εξυπηρετούσε με την ταχύτητά του. Τα δρομολόγιά του ήταν πιο πυκνά από του ατμήλατου. Η ζέστη και η σκόνη το καλοκαίρι στην Αθήνα ήταν ανυπόφορε. Το μόνο καταφύγιο ήταν το Φάληρο με το ξενοδοχείο του,
τα λουτρά του, το θέατρό του, τη φιλαρμονική του, ξέσπασμα χαράς, ξεφαντώματος κοτσομπολιού, κουβεντούλας, ειδυλλίων.
Και πρώτα ήταν τα λουτρά. Ακόμη και η γενιά του μεσοπολέμου πρέπει να θυμάται τις καμπίνες, που ήταν στημένες επάνω
σε σιδερένιους στύλους, δεξιά κι αριστερά από την εξέδρα. Τα
λουτρά ήταν τόπος κατάλληλος για τη συνάντηση των κομψευόμενων Αθηναίων, των όμορφων Ατθίδων. Όχι, μη προς Θεού φαντασθούν οι νεώτεροι στα χρόνια, εκείνοι που δεν έζησαν εκείνη την εποχή, ότι υπήρχαν κοινά λουτρά για άνδρες και γυναίκες. Τα ερίφια ήταν χωριστά από τα πρόβατα. Από τη μια μεριά
οι γυναίκες, από την άλλη οι άνδρες, και ανάμεσά τους κέρβεροι, με άσπρες στολές και τσιγκελωτά μουστάκια, οι ηλιοκαμένοι ναύτες του λιμεναρχείου. Ο συγχρωτισμός των δύο φύλων στη
θάλασσα ήταν απαγορευμένος αυστηρότατα. Οι άνδρες δε έπρεπε να βλέπουν «γυμνά» τα κάλλη των κυριών. Ούτε οι κυρίες τα
«νευρώδη γυμνά σώματα» των ανδρών. Γυμνά… Αλλά στην
πραγματικότητα δεν μπορεί να μιλήση κανείς για «γύμνια». Οι
κυρίες φορούσαν τότε μπανιερά που κατέβαιναν ως τα γόνατα
και σκούφιες υφασμάτινες που σκέπαζαν τα μαλλιά τους. Το
πόδι κάτω από το γόνατο και το χέρι λίγο επάνω από τον αγκώνα ήταν η γύμνια που δεν έπρεπε ν’ αντικρύση ο βέβηλος ανδρικός οφθαλμός. Και οι κύριοι; Τα εφαρμοστά μπανιερά με τα
μανίκια ως τον καρπό, μακριά ως το γόνατο και ριγέ κατά προτίμηση, τους έδιναν ένα ύφος που σήμερα μόνο τα γέλια μπορεί να προκαλέση. Αν προσθέσετε σε τούτη την εμφάνιση των
«λεοντιδέων» και των δανδήδων ένα «μονόκλ», που πολλοί δεν
το έβγαζαν ούτε όταν έπεφταν στο νερό, κι ένα ψαθάκι, θα έχετε μια πλήρη εικόνα των κομψών κυρίων της εποχής.
Έφθαναν με τον σιδηρόδρομο στο Φάληρο οι «μέλλοντες να
κολυμβήσωσιν», πήγαιναν οι άνδρες από τη μια μεριά, οι γυναίκες από την άλλη. Αυτές κλείνονταν στις μικρές καμπίνες,
ακουμπούσαν σε μια γωνιά τα ομπρελίνα τους, έβγαζαν τα κρινολίνα τους, τα μεγάλα τους καπέλα οι κυρίες, πάσχιζαν οι λίγο
πιο εύσωμες ν’ απαλλαγούν από τον κορσέ της μόδας, που
ήθελε μέση δαχτυλιδένια, φορούσαν γρήγορα γρήγορα το μπανιερό τους, έκρυβαν τα μακριά καστανά, μελαχρινά ή ξανθά μαλλιά τους μέσα στη σκούφια τους, έριχναν την τελευταία κοκέτικη ματιά στα καθρεφτάκια τους, άνοιγαν την πόρτα της καμπίνας τους, κοιτούσαν γύρω τους φοβισμένες ίσως λίγο, μην είναι κανένας άνδρας κοντά, μην ξέφυγε από την άγρυπνη παρα-

κολούθηση που ασκούσαν οι φύλακες άγγελοι του λιμεναρχείου, και γλιστρούσαν με χαρούμενες φωνούλες μέσα στο νερό.
Κολυμπούσαν; Μάλλον όχι. Βρέχονταν μόνοι οι περισσότερες. Κι
εκείνες που κολυμπούσαν άπλωναν με περισσή χάρη τα χέρια
τους επάνω στο νερό, προσέχοντας μη βραχή η σκούφια ή το
πρόσωπό τους. Τρία τέσσερα λεπτά στο νερό και ύστερα πάλι
στην καμπίνα, να ντυθούν, να στολισθούν ξανά, να βγουν περίπατο στην πλαζ του Φαλήρου, εκεί όπου έπαιζε τρεις φορές την
εβδομάδα η ορχήστρα, ή για να περπατήσουν στην εξέδρα. Ο
περίπατος στην εξέδρα δεν ήταν και τόσο του συρμού την ημέρα. Ο ήλιος ενοχλούσε τις αβρές υπάρξεις, το ολόλευκο δέρμα
το επαινούσαν τότε οι ποιητές.
Κι οι άνδρες; Άφηναν το μπαστουνάκι τους σε μια γωνιά της
καμπίνας, το σπαθί, αν ήταν αξιωματικοί, γδύνονταν, φορούσαν
τα μπανιερά τους και κολυμπούσαν γύρω απ’ τις καμπίνες, μένοντας καμμιά φορά ολόκληρο τέταρτο μέσα στο νερό, κάνοντας μεγάλες απλωτές. Ύστερα ντύνονταν, έστριβαν τα μουστάκια τους και πήγαιναν κι αυτοί περίπατο.
Στο μυαλό πολλών ίσως περνούσε η ιδέα, ότι θα μπορούσαν
να πλησιάσουν τις γυναικείες καμπίνες μέσα από τη θάλασσα,
κολυμπώντας. Οι τολμηροί δεν έλειπαν. Σχεδόν όμως κανένας
δεν το κατάφερε ποτέ. Οι ναύτες του λιμεναρχείου είχαν ανοικτά τα μάτια τους, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Περιπολούσαν και με βάρκες – κι αλλοίμονο στον τολμηρό που θα
τον έπιαναν σε απόσταση «οφθαλμολογικού βεληνεκούς» κοντά στις γυναικείες καμπίνες. Τον έπιαναν και τον οδηγούσαν στο
Λιμεναρχείο του Πειραιά για τα περαιτέρω. Η μόνη λύση, για να
βρεθούν κοντά άνδρες και γυναίκες μέσα στη θάλασσα, ήταν
να κολυμπάνε μακριά από την ακτή, μακριά από τους ναύτες.
Λίγοι όμως, κι ακόμη λιγότερες, το τολμούσαν.
Δεν είχε προσφέρει όμως μόνο τα λουτρά ο Σ.Α.Π. Φρόντιζε
για το καθετί που θα είχε σχέση με το Φάληρο. Η εταιρία μαζί με
τον δήμαρχο των Αθηναίων και με διάφορα άλλα ευυπόληπτα
μέλη της κοινωνίας φρόντιζαν με κάθε τρόπο να στολίσουν με
πράσινο το Φάληρο και να του δώσουν καινούρια πάντα ζωή.
Η Τρίτη, η Πέμπτη και το Σάββατο ήταν οι μέρες που συγκέντρωναν την αφρόκρεμα της Αθήνας στα λουτρά, στην εξέδρα,
στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία, στο θέατρο. Υπήρχαν πολυτελέστατα εστιατόρια, όπως του Κακουριώτη και του Τσελεμεντέ, το
καφενείο του Ρήγου και διάφορα άλλα.
Εκείνα τα όμορφα, αξέχαστα για τους πρεσβύτες σήμερα,
χρόνια, ήταν σε πλήρη άνθηση και η «Μουσική Εταιρεία». Τη
«Μουσική Εταιρεία» τη συντηρούσε ο Σ.Α.Π. και την ενίσχυαν
παλιοί πλούσιοι Αθηναίοι. Πρόεδρός της ήταν συνήθως ο Πρόεδρος του Σ.Α.Π. Η μπάντα της, φανταχτερά ντυμένη, είχε πάντα
μουσικούς διαλεγμένους με προσοχή και έπαιζε τρεις φορές την
εβδομάδα στα δύο μεγάλα ξύλινα κομψά περίπτερα. Τη διεύθυνσή της είχαν γνωστοί μουσικοσυνθέτες και μαέστροι, κι ανάμεσα σ’ αυτούς θ’ αναφέρωμε τους αδελφούς Ιωσήφ και Σπύρο Καίσαρη και αρκετά αργότερα τον μουσικοσυνθέτη και ακαδημαϊκό Μανώλη Καλομοίρη.
Ήταν ημέρες γιορτινές η Τρίτη, η Πέμπτη και το Σάββατο. Τα
καθίσματα μπροστά στα περίπτερα της μουσικής γέμιζαν από
τον καλό κόσμο της Αθήνας και του Πειραιά. Κυρίες και δεσποινίδες, ντυμένες με την τελευταία λέξη της μόδας, παρακολουθούσαν, κουνώντας ανάλαφρα τις πανέμορφες βεντάλιες
τους. Οι κύριοι, σοβαροί, με τα σκληρά κολάρα τους, με τα μονόκλ, με τα γάντια τους, με το απαραίτητο μπαστούνι, με το ψαθάκι ή το καπέλο στο γόνατό τους, παρακολουθούσαν τη μουσική και προσπαθούσαν να κλέψουν μια ματιά της εκλεκτής τους
που καθόταν ανάμεσα στους αυστηρούς γονείς της, που έφερναν την κόρη τους στο Φάληρο, για να γνωρισθή με τον πιθανό
μέλλοντα γαμπρό.
Τελείωνε κάποτε η μουσική κι άρχιζαν οι βόλτες. Το δρομολόγιο ήταν ίδιο πάντα με μια μόνο παρέκκλιση. Οι περίπατοι ήταν
από το εστιατόριο του Τσελεμεντέ ως το θέατρο του σταθμού. Η

παρέκκλιση η εξέδρα. Η συμπεριφορά όμως εκείνων που περπατούσαν ήταν ίδια πάντα. Στη μέση ο πατέρας, δεξιά η μητέρα,
αριστερά η κόρη. Αν ήταν περισσότερες οι κόρες, μπροστά οι κόρες πιασμένες απ’ το χέρι ή «αγκαζέ», πίσω ο μπαμπάς κι η μαμά, για να μπορούν να τις παρακολουθούν. Κι ανέβαιναν προς
του «Τσελεμεντέ» από το θέατρο και κατέβαιναν από το θέατρο
προς του «Τσελεμεντέ», σε δυο στίχους. Από τη μια οι ανερχόμενοι και από την άλλη οι κατερχόμενοι. Και έβγαζαν τα καπέλα τους ή τα ψαθάκια τους οι κύριοι, και χαιρετούσαν κι υποκλίνονταν ανάλαφρα οι κυρίες ή οι δεσποινίδες. Έφερναν το χέρι στο πηλήκιο οι αξιωματικοί κι έπαιρναν κάποιο κλεφτό χαμόγελο σε απάντηση από τις αβρές υπάρξεις. Πολλά ειδύλλια άρχισαν έτσι. Πολλοί έρωτες αναπτύχθηκαν σ’ αυτές τις βόλτες,
πολλοί γάμοι ακολούθησαν…
Η άλλη διασκέδαση που πρόσφερε ο Σ.Α.Π. ήταν το θέατρο.
Το όμορφο κομψό θεατράκι, που μόλις τελευταία, στις αρχές
του 1969, κατεδαφίστηκε. Πόσες δόξες γνώρισε, πόσα χειροκροτήματα άκουσε, πόσος κόσμος πέρασε ευχάριστες ώρες σ’
αυτό. Ο Σ.Α.Π. καλούσε, συχνότατα, ξένους θιάσους να δώσουν
παραστάσεις, με κλασικά έργα ή μ’ επιθεωρήσεις ή με όπερες.
Και τότε, όπως λένε οι παλιοί, άρχιζε ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους «λεοντιδείς», που επιζητούσαν την εύνοια της πρωταγωνίστριας ή της σουμπρέτας. Και ο πόλεμος καμμιά φορά
έπαιρνε δυσάρεστη τροπή, γιατί το αίμα των νέων έβραζε τότε
περισσότερο ίσως από σήμερα, και η «τιμή» τους ήταν πιο εύθικτη. Το αποτέλεσμα ήταν να ακούωνται ραπίσματα, «μπατσισμοί», όπως θα έλεγε ο «Αιών», αν περιέγραφε καμμιά τέτοια
σκηνή, που το αποτέλεσμα της ήταν μονομαχία με «σπάθην» ή
«πιστόλιον ακριβείας».
Τότε, τα χρόνια εκείνα, ο Βλάσης Γαβριηλίδης, ο εκδότης της
εφημερίδος «Ακρόπολις», έγραψε ειρωνικά: «Καθώς κατήντησε σήμερα το θέατρο του Φαλήρου, είναι καλύτερα να πέφτης
από την εξέδρα του χωρίς να ξέρης κολύμπι, παρά να πηγαίνης
εκεί χωρίς να ξέρης να μονομαχής.»
Η άφιξη των ξένων στόλων, που ήταν αρκετά τακτική το καλοκαίρι, έδινε κοσμοπολίτικη όψη στο Φάληρο, με τη ζωή που
του είχε δώσει ο Σ.Α.Π. Τότε γέμιζαν στολές τα εστιατόρια, το θέατρο, η παραλία. Ύψωναν τις ξένες σημαίες οι καταστηματάρχες και τα χρώματά τους ενώνονταν με το γαλάζιο και το άσπρο
της ελληνικής. Τότε, όταν έφθαναν τα ξένα πολεμικά, ζούσε τις
μεγάλες του ημέρες ο σταθμάρχης του Σ.Α.Π. στο Ν. Φάληρο.
Ήταν ένας τύπος που είχε αφήσει εποχή. Ο Μάρκος Λουπέτης.
Φορούσε, όταν έφθαναν οι στόλοι, τη φανταχτερή στολή του με
τα χρυσά σιρίτια, κορδωνόταν, αγόραζε ανθοδέσμες και, καθώς
ήξερε τα γαλλικά, τα εγγλέζικα και λίγα ρωσικά, προσφωνούσε
τους ναυάρχους και τους ανώτερους αξιωματικούς, τον καθένα
στη γλώσσα του. Τους πρόσφερε τα λουλούδια του και τους οδηγούσε ο ίδιος στο βαγόνι, που θα τους ανέβαζε στην Αθήνα.
Ύστερα, όταν έκλεινε η πόρτα, στεκόταν σε στάση προσοχής,
έφερνε το χέρι του στο γείσο του πηληκίου του και σφύριζε με
τη σφυρίχτρα του, για να ξεκινήση ο συρμός. Και ξεκινούσε ο
συρμός σφυρίζοντας κι εκείνος, γεμίζοντας τον σταθμό και την
περίφημη στολή του σταθμάρχη καπνιές και ατμούς, όσο κινητήρια δύναμή του ήταν ο ατμός.
Ο Ηλεκτρικός έσωσε τον Λουπέτη από τις ταλαιπωρίες του. Η
στολή του, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που ήταν άσπρη, δεν ήθελε
πια κάθε φορά που τη φορούσε να μπη στη σκάφη.
Εκάμαμε μιάν αρκετά μεγάλη παρένθεση στην αφήγησή μας.
Η παρένθεση όμως δεν ήταν άσχετη με το θέμα μας. Ο Σ.Α.Π.
ζωντάνεψε το Φάληρο, το έκαμε κέντρο ψυχαγωγίας, ξεγνοιασιάς, κεφιού. Ομόρφηνε και αξιοποίησε μια περιοχή, που τόσο αγάπησαν οι παλιοί Αθηναίοι. Θα ήταν αδικία να μη του το
αναγνωρίσωμε.
Στο μεταξύ η Διοίκηση της εταιρίας είχε αναθέσει στον Αλέξανδρος Βλάγκαλη τη μελέτη των προόδων που είχε σημειώσει
στην Ευρώπη η ηλεκτρική έλξη. Και τέλος αποφάσισε να τον
στείλη στην Ευρώπη, για να μελετήση από κοντά τις διάφορες
μεθόδους και τα συστήματα που ακολουθούσαν στην ηλεκτροκίνηση οι περισσότερο προηγμένες χώρες. Ο Βλάγκαλης επισκέφθηκε τα εργοστάσια της Γαλλίας, της Αγγλίας και του Βελγίου. Και, όταν επέστρεψε, υπέβαλε έκθεση – 29 Νοεμβρίου
1905- για τα συστήματα που χρησιμοποιούσαν οι ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι στο Λονδίνο και το Παρίσι, και ετόνιζε ότι «ο σιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς ουδόλως υστερεί των μητροπολιτικών σιδηροδρόμων των Ευρωπαϊκών πόλεων».
Ο Βλάγκαλης, συνεχίζοντας το ανακαινιστικό πρόγραμμά του,
άρχισε από το 1906 να μελετά τη μετατροπή του τροχιοδρόμου της
πειραϊκής παραλίας από ιππήλατο σε ηλεκτροκίνητο, με σύγχρονη προέκτασή του ως το σταθμό Λαρίσης. Επίσης εισηγήθηκε την κατασκευή στον χώρο των θαλάσσιων λουτρών νέων θαλαμίσκων, στηριγμένων σε στύλους από οπλισμένο σκυρόδεμα,
σε αντικατάσταση των παλιών. Τέλος επρότεινε την κατασκευή
πιο μεγάλου, πιο ευρύχωρου σταθμού στο Νέο Φάληρο.
Συνεχίζεται…
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Τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης στην Αθήνα
ταν μία φιλία και μία συνεργασία στηρίζονται σε σωστές βάσεις αντέχουν στον χρόνο. Έτσι και η γνωριμία
του Σωματείου μας με τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης που έγινε πριν από 10 χρόνια όταν για πρώτη φορά στην
εκπαιδευτική τους εκδρομή με επικεφαλής τον τότε διευθυντή του σχολείου κ. Κωνσταντίνο Δεληγεώργη, δημιουργήσαμε στενούς δεσμούς φιλίας με τα παιδιά και τους καθηγητές τους η οποία συνεχίζεται και σήμερα με την νέα διευθύντρια την κυρία Ζηνοβία Ματσούδη και από ό,τι φαίνεται η γνωριμία μας αυτή και οι δεσμοί φιλίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ μας καθώς και τα αμοιβαία αισθήματα αγάπης που αναπτύχθηκαν μεταξύ μας έχουν στέρεες βάσεις
και θα αντέξουν στον χρόνο. Τα αισθήματα αγάπης, φιλίας και
εκτίμησης δεν είναι για ορισμένα πρόσωπα αλλά για το σύνολον μαθητών, μαθητριών και διδασκόντων, αυτό άλλωστε
φάνηκε και με την αλλαγή του Διευθυντού του σχολείου.
Εμείς συνεχίσαμε να είμαστε κοντά στα παιδιά αυτά και δεν
επηρεαστήκαμε από την αλλαγή της Διοίκησης του σχολείου και θα συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά
που είναι παιδιά μιας ξεχασμένης πατρίδας και θα έχουμε
την ίδια άριστη συνεργασία με τη νέα διευθύντρια κα. Ματσούδη όπως είχαμε και με τον κύριο Δεληγεώργη. Θα είναι
περιττό να πούμε ότι τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης τα
έχουμε στην καρδιά μας γιατί τα θεωρούμε δικά μας παιδιά
και ήταν τιμή για το Σωματείο μας όταν μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης στην από 2 μέχρι 5 Μαΐου εκπαιδευτική και επιμορφωτική εκδρομή τους στην Αθήνα
συμπεριέλαβαν μεταξύ των άλλων αξιοθέατων που είχαν
προγραμματίσει να δουν, επίσκεψη στο Μουσείο μας και στο
Σωματείο μας. Μας το είχαν υποσχεθεί άλλωστε τον Νοέμβριο του 2014 όταν το Σωματείο μας πήγε στο σχολείο τους
και βράβευσε τους μαθητές και τις μαθήτριες που αρίστευσαν για τη σχολική χρονιά 2013-2014. Ήταν 7 η ώρα το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου όταν τα Διοικητικά Συμβούλια
του Σωματείου και του Μουσείου καλωσόρισαν στον Πειραιά
τις μαθήτριες και τους μαθητές του Γυμνασίου Σμίνθης. Βεβαίως φέτος ο αριθμός των παιδιών ήταν πολύ μειωμένος
σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Φαίνεται η κρίση έχει επηρεάσει όλους μας και μία τέτοια εκδρομή στοιχίζει ακριβά.
Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα έχει ομαλοποιηθεί η οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας και θα έχουμε τη χαρά
να υποδεχθούμε περισσότερα παιδιά. Μετά τα λόγια γνωριμίας που ανταλλάξαμε με τα παιδιά καθώς και με τις δύο καθηγήτριες που τα συνόδευαν την διευθύντρια κυρία Ζηνοβία
Ματσούδη και την καθηγήτρια κυρία Καραμάνου Μαρίνα έγινε ξενάγηση στο Μουσείο καθώς και επίσκεψη στους χώρους του Σωματείου. Κατόπιν πολλά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου συνόδευσαν τα παιδιά στην Πλάκα όπου σε ταβέρνα της παλιάς Αθήνας τους παραθέσαμε δείπνο. Προσπαθήσαμε να δώσουμε στους φίλους μας μαθητές και μαθήτριες να καταλάβουν ότι είμαστε δίπλα τους και η αγάπη
μας απέναντί τους είναι απεριόριστη χωρίς να υπάρχει η παραμικρή σκοπιμότητα εκ μέρους μας.
Αργά το βράδυ χωρίσαμε αφού τους υποσχεθήκαμε ότι
τον Νοέμβριο θα τους επισκεφτούμε στο σχολείο τους στην
Σμίνθη για να βραβεύσουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές
που θα αριστεύσουν τη σχολική χρονιά 2014-2015.
Ευχαριστήσαμε την κυρία Διευθύντρια του Γυμνασίου για
τα ημερολόγια του Γυμνασίου Σμίνθης που μας χάρισε. Βέβαια τα πήραμε λίγο καθυστερημένα χωρίς όμως να ευθύνεται έστω και στο ελάχιστο το Γυμνάσιο το οποίο εγκαίρως
τα έστειλε στη διεύθυνση της Αθήνας, επειδή όμως δεν
υπήρξε εκεί κανείς να τα παραλάβει επεστράφησαν πάλι.
Πάντως εμείς όταν τα πήραμε και τα μελετήσαμε και θεωρούμε τιμή για εμάς όταν στις σελίδες του ημερολογίου
υπάρχει και φωτογραφία από την επίσκεψη μας στο σχολείο τους αυτό δείχνει ότι μας θεωρούν δικούς τους ανθρώπους και τους ευχαριστούμε πολύ. Είναι δείγμα αγάπης
και εκτίμησης προς το Σωματείο μας. Την προσοχή μας τράβηξε επίσης η σελίδα του Ημερολογίου με τον τίτλο «Λίγα
λόγια για εμάς» την οποία παραθέτουμε.

Ό

Διαπρέπουν τα παιδιά των συναδέλφων μας
Ένα από αυτά είναι και η Λαμπρινή Καρούσου. Η Λαμπρινή είναι θυγατέρα του Ηλεκτροδηγού Δημήτρη Καρούσου
ο οποίος έφυγε πολύ νέος για το μεγάλο ταξίδι. Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε
μαθηματικά, ενώ οι μεταπτυχιακές της σπουδές αφορούν τις οικονομικές επιστήμες. Το
2012 δημιούργησε την ποιητική συλλογή
«Οδύσσεια», η οποία πλαισίωσε την ομώνυμη
δισκογραφική δουλειά του μουσικοσυνθέτη
Βαγγέλη Μερτζάνη. Ενώ με την νέα της ποιητική συλλογή «Του μυαλού σου τα παιχνίδια»
που πρόκειται για χοροθεατρικό δρώμενο ανεβάστηκε στο θέατρο Χυτήριο στο Γκάζι. Η Λαμπρινή συμμετέχει και στην ερμηνεία και στο χορό.
Ευχή όλων μας είναι να μας χαρίσει και νέες ποιητικές συλλογές αλλά και στο θέατρο να έχει την ανάλογη εξέλιξη
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
Η υπ’ αριθ. 1035/2015 Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 το Σωματείο μας είχε προσφύγει
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούσε να ακυρωθεί το
άρθρο 3 παράγραφος 10 του νόμου 3845/2010 που καταργούσε τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας. Μετά την απόφαση που εξεδόθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η οποία αφορούσε τους δικαστικούς και η οποία
έλεγε ότι είναι παράνομες οι περικοπές των δώρων όλοι αναθαρρήσαμε με το σκεπτικό ότι αφού οι Έλληνες είναι ίσοι μεταξύ τους όπως αναφέρει εξάλλου και το Σύνταγμά μας.
Δυστυχώς όμως μετά από αυτή τη θετική δικαστική απόφαση για μία μερίδα συνανθρώπων μας κατά την πάγια τακτική
του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι όλες οι περικοπές των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος
αδείας είναι νόμιμες και συνταγματικές και έγιναν για λόγους
δημοσιονομικής πολιτικής. Έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας στο Α΄ Τμήμα με πρόεδρο του τμήματος τον κ. Νίκο Σακελλαρίου, ο οποίος προς τιμή του είχε αντίθετη άποψη, κατά πλειοψηφία απέρριψε την προσφυγή μας.
Δυστυχώς το κράτος δεν αναζήτησε άλλες εναλλακτικές λύσεις προτού προβεί στην περικοπή των δώρων μας. Με μία σειρά πανομοιότυπων αποφάσεων του έκρινε πως οι περικοπές
που έγιναν εις βάρος μας δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα και
την Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς έγιναν στο πλαίσιο των νομοθετικών μέτρων λιτότητας που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις και απέβλεπαν στον περιορισμό των δαπανών με σκο-

Στον Πειραιά
η έδρα
του Σωματείου μας
Μετά την τροποποίηση του
καταστατικού
του Σωματείου
μας ύστερα από
την απόφαση
της Γενικής μας
Συνέλευσης που
έγινε στις 11
Μαρτίου η έδρα
του Σωματείου
μας που ήταν
στην οδό Μενάνδρου στην
Αθήνα μεταφέρεται στον Πειραιά. Έτσι
όλη η αλληλογραφία με εσάς καθώς και
με όλους τους οργανισμούς δημόσιους
και ιδιωτικούς θα έρχεται στην νέα διεύθυνσή μας που είναι η εξής:

Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Πλατεία Λουδοβίκου 1
Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά, Τ.Κ. 185-31

Προς χρήση του Σωματείου
τα γραφεία 10 και 11
στον Πειραιά
Μετά από συντονισμένες ενέργειες του
Σωματείου μας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. παραχωρήθηκαν στο Σωματείο μας τα γραφεία 10 και 11 του πρώτου ορόφου στο
Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά τα οποία είναι συνέχεια των γραφείων που στεγάζεται το
Σωματείο μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ειδικά τον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Παπαθανάση για την απόφαση αυτή. Ο χώρος
αυτός μετά τις εργασίες που θα γίνουν θα
διαμορφωθεί σε χώρο συνάντησης όλων
των συναδέλφων μας. Περισσότερα γι’ αυτό
το θέμα θα έχουμε να πούμε στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας μας αφού πρώτα
θα έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα τους
χώρους που μας παραχωρήθηκαν.

πό να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας.
Το ιστορικό της απόφασης του Συμβουλίου της επικρατείας
για το θέμα της προσφυγής μας περιληπτικά έχει ως εξής:

Και δεύτερη απορριπτική απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας
Το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συνεδρίασε
δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Οκτωβρίου 2013 για να δικάσει την από 13 Σεπτεμβρίου 2010 αίτηση του Σωματείου Συν-

ταξιούχων ΗΣΑΠ για ακύρωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη μη καταβολή των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα καθώς και επιδόματος αδείας. Το δικαστήριο έκρινε μειοψηφούντος του Προέδρου κυρίου Ν. Σακελλαρίου ότι τα μέτρα
κρίθηκαν αναγκαία και ότι η περικοπή συνταξιοδοτικών παροχών αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και προωθήσεων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, το οποίο, συνολικά
εφαρμοζόμενο, αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση της, κατά
την εκτίμηση του νομοθέτη, ανάγκης καλύψεως οικονομικών
αναγκών της χώρας όσο και στη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής και οικονομικής της καταστάσεως και επειδή
συνεπώς η κρινόμενη πρέπει να απορριφθεί.
Δια ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου
Επιβάλει εις βάρος των αιτούντων τη δικαστική δαπάνη του
Ελληνικού Δημοσίου η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2014 και
η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 23ης
Μαρτίου 2015. Εμείς όμως συνεχίζουμε απτόητοι. Καλό είναι
να μην ξεχνούν ότι και οι κρίνοντες κρίνονται.
Η Διοίκηση

Ομάδες Εργασίας
ετά τη συγκρότηση σε σώμα των μελών του Σωματείου που εκλέχθηκαν
στις εκλογές της 31ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 2015 αποφασίστηκε να συγκροτηθούν και οι ομάδες εργασίας από όλα τα μέλη του Σωματείου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής για να υπάρχει αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που
παρουσιάζονται αλλά και για να υπάρχει αντικείμενο εργασίας για όλα τα μέλη.
Έτσι αφού κατανείμαμε τα τρέχοντα θέματα καθώς και αυτά που μπορεί να προκύψουν, σε δέκα τομείς, δημιουργήσαμε τις δέκα ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα θα αξιολογηθεί ανάλογα με το κάθε θέμα αρμοδιότητάς της και θα το φέρνει
στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική απόφαση.

Μ

Από ποιους αποτελούνται οι κοινές ομάδες Εργασίας
1. Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας
Μπασιάς Αναστάσιος - Ντρης Λάμπρος - Κουτσονικόλας Νικόλαος - Γεωργιλάς Αντώνης
2. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Εκδρομές
Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή - Αρβανίτης Γεώργιος - Κουτσονικόλας Νικόλαος - Μαντάς Μιχάλης - Ντρης Λάμπρος
3. Προβλήματα Ταμείου Συντάξεων
Ρουσιάς Ευθύμιος - Γεωργίου Δημήτριος - Μητροκώτσας Νικόλαος - Ζαχαρής
Ιωάννης - Αρβανίτης Γεώργιος - Μαντάς Μιχάλης

4. Προβλήματα Ταμείου Υγείας
Ρουσιάς Ευθύμιος - Γεωργίου Δημήτριος - Μητροκώτσας Νικόλαος - Ζαχαρής
Ιωάννης - Ντρης Λάμπρος
5. Απογραφή περιουσιακών στοιχείων Σωματείου - Τακτοποίηση Αρχείου
Γεωργίου Δημήτριος - Μητροκώτσας Νικόλαος - Μαντάς Μιχάλης - Αρβανίτης Γεώργιος - Ντρης Λάμπρος - Χειμώνας Ιωάννης
6. Δημόσιες σχέσεις
Γεωργίου Δημήτριος - Χειμώνας Ευάγγελος - Μαντάς Μιχάλης - Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή - Γερεντέ Αικατερίνη - Αρβανίτης Γεώργιος - Ντρης Λάμπρος - Γεωργιλάς Αντώνης
7. Λειτουργία Γραφείων
Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή - Χειμώνας Ιωάννης -Ντρης Λάμπρος - Αρβανίτης Γεώργιος - Γεωργιλάς Αντώνης -Βαλιάνος Πέτρος
8. Θέματα Μουσείου
Ρουσιάς Ευθύμιος - Γεωργίου Δημήτριος - Ντρης Λάμπρος - Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή - Ζαχαρής Ιωάννης- Βαλιάνος Πέτρος
9. Ιστοσελίδα του Σωματείου
Γεωργιλάς Αντώνης - Χειμώνας Βαγγέλης - Μπασιάς Αναστάσιος
10. Πορεία δικαστικών υποθέσεων του Σωματείου
Ρουσιάς Ευθύμιος - Γεωργίου Δημήτρης - Μητροκώτσας Νικόλαος - Αρβανίτης Γεώργιος

Εκδρομές που έγιναν
Λόγω των εορτών του Πάσχα που είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης και συνεχίζουν ακόμη οι Έλληνες να την γιορτάζουν οικογενειακά αλλά και λόγω των εκλογών του
Σωματείου 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου τους
μήνες Απρίλιο και Μάιο το Σωματείο μας πραγματοποίησε μόνο δύο ημερήσιες εκδρομές.
Α΄ Εκδρομή: 6 Μαΐου Ημερήσια για Ναύπακτο-Μονή Βαρνάκοβας όπου έγινε
προσκύνημα και ξενάγηση στη Μονή. Ακολούθησε φαγητό και διασκέδαση στην
παραλία Γριμπόβου της Ναυπάκτου και αργά το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα.

Προσκύνημα στη Μονή Βαρνάκοβας

Β΄ Εκδρομή: 21 Μαΐου Ημερήσια εκδρομή για Πόρτο Χέλι-Σπέτσες όπου οι πιο
τολμηροί έκαναν το μπάνιο τους στα καταγάλανα και καθαρά νερά του νησιού καθώς το απαιτούσε η ημέρα, ήταν ως γνωστό της Αναλήψεως. Επιστροφή στο Πόρτο Χέλι για καφέ και συνεχίστηκε το ταξίδι επιστροφής στην Αθήνα το βράδυ.

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν μέχρι τέλος του 2014
α) 10-11 Ιουνίου: Διήμερη για Τήνο
β) 2-4- Οκτωβρίου: Η Ετήσια Γιορτή του Σωματείου-Αρτοκλασία στη Μονή Προφήτου Ηλίου Πορασίδος
γ) Α΄ Πρόταση:
3-18 Οκτωβρίου: Γύρος Γερμανίας 12 ημέρες
ΒΕΡΟΝΑ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ-ΜΟΝΑΧΟ-ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΜΑΝΧΑΪΜ-ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ-ΡΗΝΟΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΛΕΙΨΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΟΤΣΔΑΜ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Ενδεικτική τιμή για την 12ήμερη εκδρομή της Γερμανίας 785,00 ευρώ
Β΄ Πρόταση:
7-16 Οκτωβρίου:
ΠΑΡΙΣΙ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΣΑΤΙΑ 10 ημέρες
ΠΙΑΤΣΕΝΤΣΑ-ΓΕΝΕΥΗ-ΠΑΡΙΣΙ-EURODISNEY-

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΥΚΕΝΗ-ΜΙΛΑΝΟ
Ενδεικτική τιμή για την 10ήμερη εκδρομή στο Παρίσι 785,00 ευρώ
δ) 3-6 Νοεμβριου: 4 ημέρες
Για ΘΡΑΚΗ-ΣΜΙΝΘΗ-ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ε) 22 Νοεμβρίου: Ημερήσια
Για ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ
στ) 29 Νοεμβρίου: Ημερήσια
ΠΑΤΡΑ-ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Όσες και όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στις προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας, μπορείτε από τώρα να διαλέξετε την εκδρομή που σας
ενδιαφέρει και να γραφτείτε στους σχετικούς καταλόγους εκδρομών. Η προεγγραφή συμμετοχής στις
εκδρομές διευκολύνει όλους μας καθώς δίνει την
ευχέρεια και τη δυνατότητα στο Σωματείο να κάνει

τον καλύτερο προγραμματισμό όταν γνωρίζει το ενδιαφέρον των συναδέλφων που θέλουν να συμμετέχουν στην εκδρομή προτίμησής τους. Σας πληροφορούμε ότι οποιαδήποτε προεγγραφή δεν σημαίνει
κατ’ ανάγκη και συμμετοχή. Η συμμετοχή κάθε εκδρομής οριστικοποιείται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής και φυσικά αφού καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου
Για τις πολυήμερες εκδρομές θα βγει αναλυτικό
πρόγραμμα προς ενημέρωσής σας έγκαιρα.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε
στην Έφορο του σωματείου κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που είναι
ανοιχτά τα γραφεία του Σωματείου μας.
Η Διοίκηση
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
24 Μαΐου 2015

Εκδήλωση μνήμης και αναγνώρισης
του αγωνιστή Γιάννη Παναγιωτόπουλο

Μια μεγάλη ημέρα για όλους εμάς συνταξιούχους, εργαζόμενους και Μουσείο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. Όλοι μαζί, Μουσείοεργαζόμενοι και συνταξιούχοι ανταμώσαμε
για να τιμήσουμε τον άνθρωπο, συνδικαλιστή
και αγωνιστή Γιάννη Παναγιωτόπουλο (19301980) έναν άνθρωπο που είχε θέσει τον εαυτό του υπερασπιστή στο δίκιο του κάθε συναδέλφου του, έναν άνθρωπο που ήταν πάντα δίπλα στον πονεμένο και αδικημένο που τόσο
πολύ διώχθηκε για τα πιστεύω του χωρίς να
λιποψυχήσει και να λυγίσει. Η εκδήλωση έγινε στους χώρους του Μουσείου παρουσία της
θυγατέρας του και του αδελφού του, πολλών
φίλων και συναδέλφων όπου έγινε από τη
συγγραφέα κυρία Μαίρη Βούλγαρη η παρουσίαση του βιβλίου «Πειθαρχημένη Διαβίωση»
που μέσα από τις σελίδες του ξεδιπλώνονται
ο βίος και η πολιτεία του αξέχαστου συναδέλφου μας Γιάννη Παναγιωτόπουλου.

Μίλησαν ο Πρόεδρος των Ελλήνων Λογοτεχνών κύριος Γεωργίου, καθώς και ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κύριος Μουλίνος. Για το
ποιος ήταν ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκαν διεξοδικά ο Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος, ο Πρόεδρος του Σωματείου συνταξιούχων ΗΣΑΠ Ευθύμιος Ρουσιάς,
ο Πρόεδρος της ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
συνάδελφος Λευτέρης Ρενιέρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά παλιός συνεργάτης
του Γιάννη, συνάδελφος Γιώργος Γαβρίλης.
Ήταν μία εκδήλωση τιμής για έναν καλό και
ευσυνείδητο συνάδελφο που η μνήμη του θα
παραμείνει για πάντα στην καρδιά μας. Η εκδήλωση έκλεισε με λιτή δεξίωση που παρατέθηκε από τα σωματεία εργαζομένων και
συνταξιούχων στους χώρους του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

Πλήρες και αναλυτικό ρεπορτάζ θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός»

Τρ αγ ικ ό ο λί σθ η μ α
ραγικό ολίσθημα διέπραξε η Διοίκηση
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. γιατί ενώ γίνονται προσπάθειες να ρυθμιστεί νομοθετικά το
πρόβλημα που προέκυψε με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της έκθεσης Επιθεώρησης Ελέγχου σχετικά με την αποζημίωση των
αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης
υπαλλήλων της πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε. και για το
θέμα αυτό είχε ενημερωθεί σχετικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. Δεν γνωρίζουμε τι πιέσεις δέχτηκε ο κύριος Παπαθανάσης για να φθάσει στο σημείο
να προβεί σε αντεργατικές ενέργειες ενάντια
στα φιλεργατικά του πιστεύω και να δεχθεί
να υπογράψει τα 86 εξώδικα που έστειλαν
στους συναδέλφους μας, με τα οποία τους
ζητούν να επιστρέψουν από 18.330,12 ευρώ
έκαστος γιατί λένε ότι το ποσό αυτό ήταν επιπλέον του ορίου που ορίζεται από το Νόμο
ότι δικαιούνται. Εδώ γεννιόνται πολλές απορίες και πρέπει να απαντηθούν. Απορία πρώτη. Το πόρισμα του κυρίου Ρακιντζή το οποίο
στηρίζεται σε χουντικούς αναγκαστικούς νόμους και έναν νόμο που ψηφίστηκε το 2014
να έχει ισχύ από το 2011 πράγματα πρωτάκουστα, κάνει πρόταση στην εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. για να εξετάσει το θέμα καθώς δεν δύναται να νομοθετεί και να αναζητήσει τα ποσά αυτά, δεν υποχρεώνει την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. να
στείλει εξώδικα και μάλιστα τα περισσότερα

Τ

να έχουν θυροκολληθεί στις οικίες των συναδέλφων θίγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
τιμή και υπόληψη των συναδέλφων μας με
όσα σχόλια έγιναν από τους περίοικους.
Απορία δεύτερη. Πώς είναι δυνατόν να
αναφέρει το πόρισμα του κυρίου Ρακιντζή ότι
οι αποζημιώσεις που δόθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν νόμιμες και καλώς δόθηκαν ενώ αυτές που δόθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 17 Αυγούστου 2011 ήταν παράνομες και πρέπει να επιστραφούν πράγμα
που δεν το έκανε ούτε η χούντα καθώς οι
αναγκαστικοί νόμοι τους οποίους επικαλούνται αυτοί που συνέταξαν το πόρισμα λένε ότι
τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.
Απορία τρίτη. Οι 86 συνάδελφοι που σήμερα εγκαλούνται με εξώδικα να επιστρέψουν την αποζημίωση που πήραν πριν τέσσερα χρόνια την πήραν εκβιαστικά ή νόμιμα;
Εδώ χρειάζεται άμεση και σαφής απάντηση
από τους υπεύθυνους και εάν την πήραν με
το πιστόλι στον κρόταφο τον ταμία τότε να καταδικαστούν για ληστεία. Εάν όμως πήραν
αυτά που τους έδωσαν και νομίζει η ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. ότι δόθηκαν παράνομα τότε να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι και να πληρώσουν αυτοί τα ποσά που αναζητούν από τους συναδέλφους μας.
Απορία τέταρτη. Εδώ φαίνεται η φωτογραφική διάταξη που ήθελε ο κύριος Ρακιντζής

για να στηρίξει το πόρισμά του. Είναι ο νόμος 4256/2014 που έχει τίτλο «Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός
έχει 49 άρθρα εκ των οποίων τα 48 αναφέρονται εξ ολοκλήρου σχετικά με τα τουριστικά πλοία στο τέλος όμως το άρθρο 49 έτσι
από του πουθενά αναφέρει «Καταβολές αποζημιώσεων πέραν των ορίων του άρθρου 2
του Αναγκαστικού Νόμου 173/1967, οι οποίες έγιναν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και
βασίζονταν είτε σε ισχύουσες συλλογικές
συμβάσεις εργασίας είτε σε αποφάσεις των
Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΕΚΟ ή
πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας είτε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, θεωρούνται νόμιμες και τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται. Ασφαλώς και
δεν χρειάζεται να είναι κανείς δικηγόρος για
να καταλάβει ότι το άρθρο αυτό είναι εμβόλιμο και έχει τη σκοπιμότητα να εξυπηρετήσει την επιτροπή που μάταια προσπαθούσε
από το 2011 να εκδώσει πόρισμα μετά την
ανώνυμη καταγγελία που έγινε από ανώνυμο άτομο. Έτσι έπρεπε να περάσει εμβόλιμα
ένα άσχετο με το νομοσχέδιο άρθρο για να
εκδώσουν το πόρισμα της αρεσκείας των.
Ασφαλώς και δεν περιμένουμε απαντήσεις
στα ερωτήματα που θέτουμε γιατί δεν θέλουν
και δεν μπορούν να απαντήσουν οι αρμόδιοι
καθώς αδυνατούν να δικαιολογήσουν τις

Η… αντισυνταγματική μείωση των συντάξεων
άνω των 1.000 ευρώ και των επικουρικών
πό τον μήνα Μάρτιο κυκλοφορεί η είδηση ότι η απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η
οποία ακόμη δεν έχει επισημοποιηθεί, θα κρίνει αντισυνταγματικούς τους νόμους
4093/2012 και 4046/2012 βάσει ων πληροφοριών που υπάρχουν και εν αναμονή της επίσημης δημοσιοποίησης της απόφασης του

Α

Συμβουλίου της Επικρατείας υπάρχει αναπτέρωση της ελπίδας όλων των συνταξιούχων της
χώρας οι οποίοι έχουν υποστεί το μεγαλύτερο
κόστος από τα μνημόνια και ας ελπίσουμε ότι
η απόφαση δικαιώνει τους συνταξιούχους και
θα τους επιστραφούν οι κρατήσεις της ειδικής
εισφοράς της τάξης του 5% με 20% στο τμήμα
των συντάξεων που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ,

όσο και της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος
στις επικουρικές. Το Σωματείο μας είναι μέσα
στα σωματεία που θα περιλαμβάνονται στην
αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας και παρακολουθεί από κοντά το
θέμα. Όταν εκδοθεί η απόφαση θα έχετε
άμεση ενημέρωση.
Η Διοίκηση

πράξεις τους. Το Σωματείο μας βρίσκεται
κοντά σε όλους αυτούς τους συναδέλφους
μας που ταλαιπωρούνται αδίκως και θα τους
καλύψει με ό,τι ενέργειες χρειαστούν να κάνει. Η πρώτη ενέργεια έχει γίνει ήδη καθώς
εστάλη εξώδικη δήλωση-πρόσκληση στην
εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στην οποία αναφέρει
ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν ήταν νόμιμες και δεν υπάρχει καμία πρόθεση για επιστροφή χρημάτων. Η δεύτερη ενέργειά μας
είναι γίνονται προσπάθειες για να λυθεί το
θέμα με τη νομοθετική ρύθμιση και η τρίτη
είναι ότι εάν πράγμα που δεν επιθυμούμε, η
εταιρεία ακολουθήσει τη δικαστική οδό οι
συνάδελφοι αυτοί θα έχουν την πλήρη νομική κάλυψη εκ μέρους του Σωματείου.
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, ελπίζουμε
ότι θα πρυτανεύσει η λογική και δεν θα φθάσουμε στα άκρα να είστε βέβαιοι ότι είμαστε
στο πλευρό σας και θα έχετε τη στήριξη που
χρειάζεται αλλά και πλήρη και αναλυτική
ενημέρωση για τη ροή των γεγονότων καθώς
παρακολουθούμε το θέμα από τη γέννησή
του και η πρώτη μας ενέργεια ήταν να στείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Παπαθανάση την
οποία παραθέτουμε όπως και όλες οι ενέργειές μας προς τα υπουργεία για τις οποίες
υπάρχει σχετική ενημέρωση.
Η Διοίκηση

10

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

ι 900 και πλέον συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ που παρευρεθήκαμε στη
Γενική Συνέλευση του Σωματείου
μας, αφού ακούσαμε την εισήγηση της Διοίκησης και όλους τους ομιλητές εγκρίναμε ομόφωνα το παρακάτω
ψήφισμα:

0

1ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη
ψήφιση από την βουλή των σκληρών και
αντεργατικών Νόμων 3845/2010,
3863/2010, 3865/2010, 3896/2011,
3996/2011, 4024/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4093/2012 με τους οποίους
καταργήθηκαν:
α) Τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και
το επίδομα αδείας.
β) Μειώθηκαν οι συντάξεις μας σε ποσοστό 40% και πάνω.
γ) Μας επέβαλαν την Ειδική Εισφορά
Αλληλεγγύης 1% και 2%.
δ) Μας επέβαλαν την περικοπή των επικουρικών συντάξεων σε ποσοστό πάνω
από 50%.
ε) Μας μείωσαν αυθαίρετα τη νόμιμη
αποζημίωση που έδινε η Εταιρία μετά την
αποχώρησή μας από την εργασία για συνταξιοδότηση πάνω από 60%
στ) Κατήργησαν το αφορολόγητο εισόδημα
ζ) Μας επέβαλαν το χαράτσι, το λεγόμενο ΕΝΦΙΑ.
2ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
α) Για τις συνεχιζόμενες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα είδη διατροφής και
πρώτης ανάγκης.
β) Για την άγρια φορολογία και τα χαράτσια που μειώνουν ακόμα περισσότερο
την πενιχρή σύνταξη μας.
γ) Για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση σε
όλα τα επίπεδα της ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής μας περίθαλψης
που μας παρέχει το κράτος λες ότι είμαστε σε τριτοκοσμικό κράτος.
3ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ στη Βουλή ψηφίζονται με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος νόμοι με
τους οποίους καταργούνται εργασιακές
και ασφαλιστικές κατακτήσεις ετών και
μειώνονται κατακόρυφα συντάξεις και μισθοί, βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι:
α) Δεν μειώνονται ούτε στο ελάχιστο οι
επιχορηγήσεις των κομμάτων.
β) Δεν μειώνονται ανάλογα οι αποζημιώσεις και τα προνόμια των βουλευτών
τόσο των ενεργεία όσο και των πρώην.
γ) Δεν μειώνεται ούτε στο ελάχιστο ο
αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν
στα γραφεία υπουργών, βουλευτών και
γραμματέων.
4ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ βλέπουμε να παραγράφονται
και να μένουν ατιμώρητα χιλιάδες αδικήματα και να μένουν ατιμώρητοι και να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι εκείνοι που
διαχρονικά ευθύνονται για την οικονομική εξαθλίωση της πατρίδας μας, καθώς
και εκείνοι που πλούτισαν ξαφνικά χωρίς
να δικαιολογήσουν με ποιο τρόπο απέκτησαν τόσο πλούτο. Δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για τον απλό εργαζόμενο και
συνταξιούχο που έχει φτάσει στο έσχατο
σημείο της ανέχειας και της φτώχειας και
στην ανεργία με τους αντεργατικούς νόμους που ψήφισε η ελληνική βουλή καθ’
υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Δ.Ν.Τ.
5ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ γίνονται σπατάλες με δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί η φοροδιαφυγή και
εισφοροδιαφυγή με τις διάφορες Μη Κυβερνητικές Ομάδες είναι στα ύψη γιατί
ενώ οι μίζες με την Ζήμενς και με την λίστα Λαγκάρντ βρίσκονται στα συρτάρια

ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Ετήσιας Καταστατικής Συνέλευσης
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ,
η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ” Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.
των υπουργικών γραφείων μέχρι σήμερα
δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για να πάρει
πίσω το κράτος τα κλεμμένα και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
6ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την απαράδεκτη και αλαζονική συμπεριφορά του πρώην Υπουργού Εργασίας
καθώς και των παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας, του ΙΚΑ καθώς και των
Διοικητών που εποπτεύουν τους διάφορους οργανισμούς που προσπάθησαν να
απαξιώσουν και να διαλύσουν το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας καθώς
παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε τα
τελευταία τρία χρόνια, δεν κατέστη δυνατό μία συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργό
Εργασίας για να τον ενημερώσουμε για τα
προβλήματα που απασχολούν τα 2.000
μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
7ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί η προϊσταμένη στο Εντασσόμενο
Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
που εδρεύει στους Αμπελόκηπους, Τσόχα 22, αρνείται πεισματικά να δεχθεί το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
με την αιτιολογία ότι δεν αναγνωρίζει σωματεία.
ον

8 : Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για τη διάλυση των ασφαλιστικών μας
ταμείων που ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί
διαβεβαίωναν ότι με την ίδρυση του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΟΠΥΥ θα παρείχαν καλύτερες υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη, συνέβη ακριβώς το αντίθετο, σήμερα δεν
υπάρχει ούτε η στοιχειώδης φαρμακευτική, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
9ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί όταν ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να αυξηθεί το ποσοστό της σύνταξης για τις χήρες από το 60% στο 70%
όπως το χορηγεί το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους του, μας απαντούν ότι δεν το
προβλέπει το καταστατικό του ταμείου
μας, όταν όμως ζητάμε να χορηγεί το ταμείο μας τα έξοδα κηδείας όπως τα χορηγούσε πριν τον Αύγουστο του 2008 τότε μας λένε ότι ανήκουμε στο ΙΚΑ. Δηλαδή δικό τους το μαχαίρι δικό τους και το
πεπόνι. Ας μας πουν επιτέλους που ανήκουμε.

ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΗΤΑΜΕ:
Από τη νέα κυβέρνηση στην οποία έχει
εναποθέσει έστω και τις λίγες ελπίδες που
έχει ακόμη ο ελληνικός λαός για καλύτερες ημέρες:

1ον: Την άμεση κατάργηση των νόμων
3845/2010, 3863/2010, 3865/2010,
3896/2011, 3996/2011, 4019/2011,
4024/2011, 4051/2012, 4046/2012, και
4093/2012 που μας μείωσαν τις συντάξεις
μας πάνω από 40%.
2 ον : Την επαναχορήγηση των δώρων
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος Αδείας, την κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς
Αλληλεγγύης και να επανέλθουν οι συντάξεις μας στο ύψος που ήταν το 2009.
3ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις που γίνονται στα είδη
πρώτης ανάγκης.

4ον: Τη μείωση της φορολογίας και να
επανέλθει το αφορολόγητο για τον μισθωτό και τον συνταξιούχο στα 12.000 ευρώ.
5ον: Τη μείωση της συμμετοχής μας στα
φάρμακα.
6ον: Τη μη συμμετοχή των συνταξιούχων
στα διαγνωστικά κέντρα.
7ον: Την αναβάθμιση της ιατρικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης για να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και κύρια οι συνταξιούχοι, οι
οποίοι και μεγάλης ηλικίας είναι αλλά και
με σοβαρά προβλήματα υγείας είναι και
να μην ταλαιπωρούνται και να πληρώνουν
αυτοί και μόνο την ασυνέπεια που παρατηρείται στο κράτος προς τους γιατρούς,
διαγνωστικά κέντρα, φαρμακοποιούς και
νοσοκομεία.
8ον: Για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, να καταργηθούν
όλοι οι νόμοι, τα διατάγματα και οι αποφάσεις που έχουν θεσπιστεί για να παρέχουν προνόμια για λίγους και εκλεκτούς.
Είναι αδιανόητο τη στιγμή που ψηφίζονται
νόμοι που επιβάλλουν θυσίες από τους
ανήμπορους να αντιδράσουν συνταξιούχους και τους ζητούν να κάνουν θυσίες
για να σωθεί η πατρίδα να υπάρχουν άλλες ομάδες εργαζομένων που αποτελούν
την εξαίρεση.
9ον: Να μειωθούν οι βουλευτικές έδρες
όπως προβλέπει το Σύνταγμα, αυτό θα είναι μία έμπρακτη προσφορά προς την πατρίδα.
10 ον : Την άμεση συνάντηση με του
Υπουργό Εργασίας προκειμένου να του
εκθέσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τις 2.000 και πλέον οικογένειες των
συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.
11ον: Τη χορήγηση των εξόδων κηδείας
στο ύψος που χορηγούσε το ταμείο μας
πριν την ένταξη στο ΙΚΑ.
12ον: Ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω
θανάτου στις χήρες να γίνεται στο 70% επί
της σύνταξης που ελάμβανε ο αποβιώσας
σύζυγος όπως ακριβώς γίνεται και στο
ΙΚΑ και όχι στο 60% που γίνεται σήμερα
εφαρμόζοντας το καταστατικό του πρώην
ταμείου μας.
13ον: Να δοθεί έστω και τώρα στους
ελάχιστους που βρίσκονται ακόμη εν ζωή
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης το επίδομα Εθνικής Αντίστασης
14ον:. Την αναγνώριση από το Υπουργείο
Πολιτισμού του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έτσι όπως έχει ζητηθεί από το
Δ.Σ. του Μουσείου.

Οι 2000 Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ
α) Στους μαθητές, τις μαθήτριες και στο
διδακτικό προσωπικό του Γυμνασίου
Σμίνθης, που βρίσκεται στα Πομακοχώρια του Νομού Ξάνθης. Είναι ένα σχολείο
με το οποίο το Σωματείο μας έχει δημιουργήσει σχέσεις αδελφοποίησης και φιλίας και κάθε χρόνο το Σωματείο μας
διοργανώνει εκδρομή για την Σμίνθη, επισκέπτεται το Γυμνάσιο και βραβεύει τους
αριστούχους μαθητές και μαθήτριες και
βοηθά ποικιλοτρόπως όσο μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας.

β) Ζητάμε η κυβέρνηση και ιδιαίτερα
το Υπουργείο Παιδείας να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία και
να δώσουν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι μαθητικές κοινότητες αλλά και οι κάτοικοι της
περιοχής, μία περιοχή η οποία είναι ξεχασμένη από την ελληνική πολιτεία.
γ) Συμπαραστεκόμαστε στους άνεργους στους άστεγους, στους ανασφάλιστους, στους ανήμπορους και ιδιαίτερα
στα άτομα της τρίτης ηλικίας τα οποία
πλήττονται ιδιαίτερα από διαδοχικά μνημόνια.
δ) Συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αλλά άνισο αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι της πατρίδας μας για να διασφαλίσουν
το ψωμί των οικογενειών τους σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας καθώς και να
περισώσουν κάτι από αυτά που απέκτησαν με κόπους και θυσίες πολλών δεκαετιών.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε τις
άδικες και αναίτιες επιθέσεις που δέχεται
η πατρίδα μας από τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε
και εμείς ως ισότιμο και ελεύθερο κράτος, καθώς και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ζητάμε από την Κυβέρνηση αλλά και από όλα τα κόμματα του
ελληνικού κοινοβουλίου να σταθούν στο
ύψος τους και να προστατέψουν την πατρίδα μας από τις επιθέσεις και να απαιτήσουν να μας σέβονται και να μας συμπεριφέρονται σαν ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Τις μεθοδευμένες ενέργειες διάφορων
υπηρεσιακών παραγόντων που προσπαθούν να αποδυναμώσουν και να διαλύσουν το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα
μας, για να μπορούν πιο εύκολα να περνούν τα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα
που θέλουν να εφαρμόσουν.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν
με το να παρουσιάζονται διάφοροι αναρμόδιοι οι οποίοι υποκαθιστώντας το κράτος το μόνο που κάνουν είναι να εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με το
να προσφέρουν 1 κιλό κρεμμύδια και 1 κιλό πατάτες σε πεινασμένες οικογένειες,
όταν μάλιστα οι θλιβερές αυτές εικόνες
κάνουν το γύρο του κόσμου είναι ντροπή
για όλους. Αυτή η κατάντια πρέπει να
εκλείψει. Ας αναλάβει επιτέλους η πολιτεία τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι
στον πολίτη της. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε.
Ύστερα από τα παραπάνω
Αναθέτουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας να φροντίσει έτσι ώστε το ψήφισμα αυτό να φτάσει:
Στην Κυβέρνηση
Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων
Στους Υπουργούς Οικονομικών – Εργασίας,
- Υγείας και Κοινωνικώ Ασφαλίσεων – Παιδείας – Πολιτισμού.
Στον Πρόεδρο της Βουλής
Στους Βουλευτές όλων των κομμάτων
Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
των ΣΤΑΣΥ
Στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
Να δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα του Σωματείου και στην Εφημερίδα του Σωματείου ο
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».

Αθήνα 11 Μαρτίου 2015
Με εντολή Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Χειμώνας
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Ομιλία Αντιπροέδρου
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

κ. Δημήτρη Γεωργίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι, δεν εκπλήσσομαι. Ο Ηλίας όλα
του τα χρόνια είναι για να καταγγέλλει. Ο συνδικαλισμός
δεν προχώρησε με τους καταγγέλλοντες, ο συνδικαλισμός προχώρησε με αυτούς που τους καταγγέλλανε. (παρέμβαση Ηλία Μπονάρου). Ηλία μου αυτά που έχω υπογράψει εγώ δεν τα έχεις δει στον ύπνο σου και αυτά που
έχω διαπραγματευτεί εγώ δεν τα έχεις δει ούτε στον ύπνο
σου, το κατάλαβες; Μόνιμα καταγγέλλων ήσουν. Ο συνδικαλισμός αποφάσισε με αυτούς που παίρνανε αποφάσεις και ρισκάρανε ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό ότι
δεν θα το περάσει το Συμβούλιο. Είχανε όμως τα κότσια
και τα περνάγανε και έτσι προχωρήσαμε και φτάσαμε
εδώ που φτάσαμε. Ούτε γραφειοκρατικά προχωράει ο
συνδικαλισμός ούτε τίποτα. Δεν ξέρω τι έχεις γράψει στα
πρακτικά, τα πρακτικά είναι για τους ανίκανους. Έχουν
ουσία μονάχα για τη δικαιοσύνη. Αν βγει αυτό που αποφάσισες είναι καλός, αν δεν βγει σε καταγγέλλω. Έτσι
προχωρούσατε πολλοί. Ο συνδικαλισμός δεν είναι αυτός.
Ο συνδικαλισμός προχώρησε με τους τολμηρούς και έτσι
θα παραμείνει. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε,
ακούστε και κάτι άλλο η Έφορος έχει την εμπιστοσύνη
όλων. Ο Ηλίας δεν αναρωτήθηκε ποτέ γιατί οι 10 άνθρωποι συμφωνούν και διαφωνεί αυτός, δεν αναρωτήθηκε,
δεν είπε μήπως γεράσαμε και έχουμε κάποιο λάθος. Είναι δυνατόν όλοι να έχουμε λάθος και να έχει ο Ηλίας το
πρόβλημα. Μήπως δεν ξέρει να διαβάζει τον ισολογισμό,
μήπως δεν ξέρει να δει τι λέει. Όποιος συνάδελφος θέλει να έρθει κάτω να ελέγξει αποδείξεις κ.τλ. Σας ευχαριστώ πολύ.

✍

Ζητούμε συγνώμη από τον αντιπρόεδρο του Σωματείου μας Δημήτρη Γεωργίου διότι από δική μας αβλεψία (παλιά τέτοια λάθη τα χρέωναν στον…
δαίμονα της φωτοσύνθεσης) δεν υπήρχε η τοποθέτηση του στο αφιέρωμα που είχαμε στο προηγούμενο φύλλο της ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ. Αποκαθιστούμε, έστω και αργοπορημένα, το λάθος μας…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΗΣΑΠ-ΤΡΑΜ-ΑΜΕΛ (ΣΤΑ.ΣΥ)
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι συνταξιούχοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό στα τηλ.: 210-4812.773 και 210-4817.737 κ. Βαμβακούλα ή με το 6998.1400.51 κ. Κωνσταντόπουλο για προσωπική τους υπόθεση.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Αναστασόπουλος Αργύρης του Χαραλάμπους
Αντωνιάδης Εμμανουήλ του Παντελή
Αντωνόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη
Αριστείδου Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
Ασημάκης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου
Γαλανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Δέδες Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Ζουμπάκης Κώστας του Λεωνίδα
Κακαλή Ραΐσα του Κωνσταντίνου
Καρούτζος Σωτήριος του Παναγιώτη
Κισαμιτάκης Ευάγγελος του Παύλου
Κοκκώδης Στέλιος του Κωνσταντίνου
Κόλλιας Ανδρέας του Φώτη
Κουζόγλου Παναγιώτης του Αριστείδη
Κουσελάς Παναγιώτης του Θεόδωρου
Λυγηρός Ιωάννης του Σπύρου
Μανιάτης Απόστολος του Φιλίππου
Ξένος Ανδρέας του Κωνσταντίνου
Ξένος-Κοκολέτσης Παναγιώτης του Σταύρου
Οικονόμου Αγαμέμνων του Ιωάννου
Οικονόμου Νικόλαος του Αντωνίου
Παπαδόγαμβρος Κώστας του Γεωργίου
Παπαδόγγονας Νικόλαος του Γρηγορίου

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Παπαδόγκωνας Κώστας του Μιχάλη
Παπαφώτης Φώτιος του Ιωάννη
Παρασκευάς Ευγένιος του Ιωάννη
Παυλίτινας Σωτήρης του Φώτη\
Πλαστήρας Νικόλαος του Παναγιώτη
Πουρνατζής Δημήτριος του Πέτρου
Σαράντης Ευστάθιος του Γεωργίου
Σικ Ελισσάβετ του Μαξίμου
Σίτης Ευάγγελος του Μιχαήλ
Σουλαντίκα Ευαγγελία του Γεωργίου
Σπουργίτης Τιμόθεος του Διονυσίου
Τασόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου
Τσαουσάκης Μηνάς του Γεωργίου
Τσαχάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Τσιοχαντάρης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Φιλλιπάκος Θανάσης του Νικολάου
Φιλίππου Σταυρούλα του Δημητρίου
Φραγκιουδάκης Στέφανος του Ευτύχιου
Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη
Χατζηδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
Χομπιτάκης Λεωνίδας του Λεωνίδα
Χουσιάδας Λουκάς του Γεωργίου
Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα του Ιωάννη

Νέος κύκλος
διαπραγματεύσεων
για τις αποζημιώσεις
Στις 31 Μαρτίου 2015 τα σωματεία συνταξιούχων και εργαζομένων
των ΗΣΑΠ είχαν στείλει υπόμνημα στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα και ζητούσαν συνάντηση μαζί του για
να τον ενημερώσουν λεπτομερώς για το πρόβλημα που έχει προκύψει για τις αποζημιώσεις από 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 12 Αυγούστου του 2011 μετά το πόρισμα του κυρίου Ρακιντζή. Ο κύριος
υπουργός το θέμα το παρέπεμψε στον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δημήτρη Στρατούλη. Τώρα αρχίσαμε να παίζουμε την κολοκυθιά καθώς με τον κύριο Στρατούλη είχαμε αρχίσει τον πρώτο
γύρο συναντήσεων με τους αρμόδιους υπουργούς. Έτσι και πάλι το
Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης μας παραπέμπει για δεύτερη φορά στο Υπουργείο Εργασίας και ευχόμαστε εδώ να σταματήσει το
παιχνίδι της κολοκυθιάς. Εμείς δεν θα σταματήσουμε όμως να προσπαθούμε για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα που έχει μεγάλο οικονομικό μέγεθος και το
οποίο αφορά 86 συναδέλφους μας. Για τον
λόγο αυτό στις 25 Μαΐου τα σωματεία μας είχαν συνάντηση με τον
ειδικό γραμματέα του
Υπουργείου Εργασίας
κ. Γιάννη Κουζή όπου
για δεύτερη φορά τον
ενημερώσαμε και του
δώσαμε πλήρη φάκελο
με όλα τα στοιχεία που
είχαμε συγκεντρώσει.
Ο κύριος Γιάννης Κουζής μας διαβεβαίωσε
ότι θα μελετήσει το
υπόμνημα και τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο και θα μας απαντήσει. Το Σωματείο μας θα παρακολουθεί από κοντά το θέμα μέχρι να βρεθεί η τελική λύση που θα
ανακουφίσει τους 86 συναδέλφους μας.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας να έρχονται
από το Σωματείο εάν θέλουν να έχουν μια σωστή ενημέρωση και
να μην ακούν τις κακοήθειες που ορισμένοι λεγόμενοι ειδικοί επί
παντός επιστητού διοχετεύουν κακόβουλα.

Απαντήσεις στο ψήφισμά μας
Σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος απάντησε ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Δημήτρης Στρατούλης ο οποίος αναγνωρίζει τα προβλήματα που
υπάρχουν και υπόσχεται ότι η αποκατάσταση των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων θα γίνει σταδιακά με βάση τους ρυθμούς επανεκκίνησης και ανάκαμψης της οικονομίας με πρώτη προτεραιότητα τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Για τα άλλα θέματα που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μας απάντησε
και αυτός ό,τι μας απαντούσαν τα προηγούμενα χρόνια οι
εκάστοτε υπουργοί.

Συνάντηση με τον βουλευτή
κ. Βασίλη Οικονόμου
Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 το Προεδρείο του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ εκλήθη από τον
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Βασίλη Οικονόμου σε σύσκεψη όπου ζήτησε να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματά μας σύμφωνα με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώσει σχετικά όπως μας ανέφερε ο κύριος Οικονόμου τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις
απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
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Δεν αρκούν
τα κροκοδείλια
δάκρυα
Το τελευταίο διάστημα χύθηκαν
πολλά κροκοδείλια δάκρυα από πολλούς ιθύνοντες της υφηλίου για το
δράμα που περνούν οι χιλιάδες πρόσφυγες, αλλά μέχρι εκεί φθάνουν οι
ενέργειες τους δηλαδή μόνο να εκφράσουν τη συμπόνια τους και τίποτα
πάρα πέρα. Μέχρι σήμερα κανείς δεν
έχει ασχοληθεί συστηματικά με το
θέμα τόσων χιλιάδων ανθρώπων που
εξαναγκάζονται να εγκαταλείπουν τα
πάντα στην πατρίδα τους και να περιφέρονται από χώρα σε χώρα, όσοι βέβαια από αυτούς θα το κατορθώσουν
καθώς η πλειοψηφία αυτών των ταλαίπωρων συνανθρώπων μας γίνονται
βορά των ψαριών της Μεσογείου αφού
πρώτα έχουν πληρώσει τους αδίστακτους δουλεμπόρους με ό,τι οικονομίες είχαν. Αλήθεια που είναι αυτοί οι
διεθνείς οργανισμοί που καθήκον και
υποχρέωση έχουν να φροντίζουν για
την ειρήνη και τα συμφέροντα των κατοίκων του πλανήτη; Αλήθεια ποια οργανωμένα συμφέροντα εξαναγκάζουν
τους κατοίκους των χωρών αυτών να
φύγουν από την πατρίδα τους; Αλήθεια αναλογίστηκαν οι λεγόμενοι μεγάλοι αυτοί του πλανήτη τις τεράστιες
ευθύνες που έχουν για τη σημερινή
κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην
Αφρική; Ασφαλώς όλοι αυτοί οι ταλαίπωροι πρόσφυγες δεν ήρθαν στη χώρα
μας καθώς και σε άλλες χώρες της
Μεσογείου για να απολαύσουν τον
ήλιο. Η προσφυγιά είναι έργα και ημέρες των ηγετών της Αμερικής και της
Ευρώπης. Όταν οι χώρες αυτές κρίνουν ότι οι άρχοντες μιας χώρας δεν
εξυπηρετούν τα άνομα συμφέροντά
τους καταστρώνουν σχέδια εξόντωσης
τους στην αρχή πολιτικά και αν δεν
επιτύχουν τα πολιτικά, τότε εφαρμόζουν τα στρατιωτικά μέσα. Έτσι πετυχαίνουν την εξόντωση των πολιτικών
τους αντιπάλων αδιαφορώντας για τις
παράπλευρες απώλειες που έχουν αυτοί οι πόλεμοι στα κράτη αυτά. Μπορεί
να κατόρθωσαν Αμερική και Ευρώπη
να εξοντώσουν τον Σαντάμ – τον Καντάφι και τον Μουμπάρακ πρέπει όμως
να καθίσουν και να αξιολογήσουν τα
αποτελέσματα αυτών των κατορθωμάτων τους. Μπορεί να έχουν σήμερα τις
πετρελαιοπηγές των χωρών αυτών,
δημιούργησαν όμως τον εμφύλιο σπαραγμό σε όλες αυτές τις χώρες με
αποτέλεσμα να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και τραυματίες μεταξύ των αμάχων καθώς και χιλιάδες
πρόσφυγες. Πρέπει να αναζητηθούν
ευθύνες και να υπάρξουν τιμωρίες, οι
δουλέμποροι και αυτοί που τους προστατεύον είναι οι τελευταίοι που θα
πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της
δικαιοσύνης. Κύριοι υπεύθυνοι είναι
αυτοί που προξένησαν αυτές τις καταστροφές και αυτοί έχουν θέση στο
εδώλιο του κατηγορούμενου στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης.
Μέχρι όμως να φθάσουμε όμως εκεί
πράγμα αδύνατο, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να σκύψουν πάνω από
το δράμα αυτών των ανθρώπων, δεν
υπάρχουν περιθώρια αδιαφορίας και
εφησυχασμού. Ας δουν επιτέλους ότι η
Μεσόγειος θάλασσα έχει γεμίσει πτώματα που επιπλέουν ίσως αυτό τους
ταρακουνήσει λίγο και αναλάβουν τις
ευθύνες τους.
Η Διοίκηση
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Που βαδίζει η Υγειονομική Υπηρεσία της ΣΤΑ.ΣΥ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, γνωστό είναι σε όλους μας ότι
τα τελευταία χρόνια η Υγειονομική Υπηρεσία της εταιρείας ΗΣΑΠ
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα μετά τη συνταξιοδότηση πολλών συναδέλφων που υπηρετούσαν στην Υγειονομική Υπηρεσία.
Έτσι σήμερα οι εναπομείναντες συνάδελφοι εργαζόμενοι παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους και συνταξιούχους συναδέλφους μας οι οποίοι έχουν αυξηθεί κατά πολύ μετά την ενοποί-

ηση των εταιριών (ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ). Το Σωματείο μας παρακολουθεί από κοντά την όλη κατάσταση και σε συνεργασία με
το Σωματείο Εργαζομένων ΗΣΑΠ έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. με την οποία τον ενημερώνει για τα υπάρχοντα προβλήματα και του ζητά να επανδρώσει την Υγειονομική Υπηρεσία με το αναγκαίο προσωπικό. Για
ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
Η Διοίκηση

Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας
και οι προστάτες μας
− Ενσωμάτωση των επικουρικών συντάξεων
στις κύριες συντάξεις.
Το κράτος να αναλαμβάνει μόνο τη χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης όλων των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι το
ποσό των 360 ευρώ. Και πέρα από αυτά κάθε
ένας θα δικαιούται το μέρισμα από τα ποσά
που καταβάλλονται σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό. Όλα αυτά τα μέτρα τείνουν προς τον
εξαφανισμό των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Μήπως είναι καιρός να πάρουμε και
εμείς τα μέτρα μας; Στο χέρι μας είναι αν
πρέπει να αγωνιστούμε και να πέσουμε με
αξιοπρέπεια ή να καθίσουμε και να αφεθούμε στη μοίρα που μας καθόρισαν οι τροϊκανοί ντόπιοι και ξένοι καθώς όπως δήλωσε
η κα. Λαγκάρντ: «Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο ήρθε στην Ελλάδα να μείνει και θα
μείνει». Την ίδια άποψη με την κυρία Λαγκάρντ ασφαλώς έχει και η κυρία Μέρκελ.
Μήπως έφθασε η ώρα να πάρουν όλοι το
μάθημά τους;

το ΕΚΑΣ δεν είναι προϊόν που προέρχεται
από εισφορές, αλλά χορηγείται ως προνοιακό
επίδομα και το τελεσίγραφο των τροϊκανών
υπαλλήλων για να έρθει ταξιδάκι στη χώρα
μας περιέχει τους παρακάτω όρους:
− Ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
− Περικοπή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
− Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ.
− Ίδια σύνταξη για όλους ανεξάρτητα από τις
ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωνε ο
καθένας.
− Ενδιάμεσες περικοπές συντάξεων όταν θα
υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα.
− Ενδιάμεσες αυξήσεις των ορίων ηλικίας
για συνταξιοδότηση.
− Αργότερα η σύνταξη για όλους ίσως και
μετά θάνατο, δεν το ομολογούν βέβαια
αλλά αυτός είναι ο απώτερος σκοπός τους.
− Μεγαλύτερες ποινές για την πρόωρη συνταξιοδότηση.

χόρταγοι και άπληστοι απεδείχθησαν
ότι είναι οι σύμμαχοι μας και φίλοι
μας οι οποίοι αν και μείωσαν από το
2010 μέχρι σήμερα τις συντάξεις μας, κύριες και επικουρικές πάνω από 50%. Αν και
στέρησαν όλους τους πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν και προκάλεσαν ανεπανόρθωτες βλάβες σε όλα τα ταμεία υγείας. Αν
και κατόρθωσαν και βύθισαν στην απόγνωση
τους Έλληνες συνταξιούχους, δεν έμειναν
ικανοποιημένοι. Έτσι τώρα Βερολίνο και
Τρόικα πιέζουν για νέες μειώσεις στις χαμηλές συντάξεις καταργώντας το ΕΚΑΣ, πιέζουν για ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών
ταμείων σε ένα ταμείο.
Πιέζουν για αύξηση των κατώτατων ορίων
συνταξιοδότησης από τα 15 χρόνια στα 20
χρόνια, τη στιγμή που σήμερα το ΙΚΑ χορηγεί κατώτατη σύνταξη με 4.500 ημέρες ασφάλισης συν το ΕΚΑΣ. Πιέζουν για κατώτατη
σύνταξη στις 6.000 ημέρες ασφάλισης χωρίς
το ΕΚΑΣ, καθώς όπως λένε οι δανειστές μας

Α

Αναμνηστικές πλακέτες
Μετά από παρέμβαση του Σωματείου εδόθη εντολή από τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Νίκο
Παπαθανάση στον Προϊστάμενο των Δημοσίων Σχέσεων και
Τύπου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Αλέξανδρο Μεσσή να φροντίσει για
την εκτύπωση αναμνηστικών πλακετών για τους συναδέλφους
μας συνταξιούχους οι οποίοι είχαν μεταταγεί το 2011. Οι πρώτες αναμνηστικές πλακέτες ήδη βρίσκονται στα γραφεία του
Σωματείου μας και θα απονεμηθούν στους συναδέλφους μας
• Τούλιας Βασίλειος
• Ζαφείρης Επαμεινώνδας
• Σύριγος Ποθητός
• Αναστασόπουλος Αργύρης
• Καλογεροπούλου Σωτηρία
• Βιδινιώτης Γεώργιος
• Σπίθας Ευάγγελος
• Δέδες Κωνσταντίνος
• Πάσχος Γεώργιος
• Μαρλαφέκας Μιχάλης
• Κουτρουμπής Παναγιώτης

• Πολύμερος Δημήτριος
• Ιωακείμ-Τζανετοπούλου Παναγιώτα
• Νάκας Επαμεινώνδας
• Οικονόμου Ιωάννης
• Καραμπότης Ιωάννης
• Καρβέλα Διονυσία
• Παπαγεωργίου Κων/νος
• Τζανετόπουλος Κων/νος
• Παγώνης Κώστας
• Χουσιάδας Λουκάς
• Μάμος Εμμανουήλ

στις 25 Ιουνίου στην εκδήλωση που θα γίνει στους χώρους
του Σωματείου μας στον Πειραιά. Παρακαλούνται οι πιο κάτω
αναφερόμενοι όπως έρθουν στα γραφεία του Σωματείου στον
Πειραιά την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, ώρα 10.00 το πρωί για να
παραλάβουν την αναμνηστική πλακέτα, η οποία δίδεται ως
ελάχιστη ηθική ανταμοιβή στη μακροχρόνια προσφορά του
καθενός στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους.
Η Διοίκηση
• Δήμτσας Αχιλλέας
• Βενέτης Αθανάσιος
• Κωδωνίδης Ελευθέριος
• Χαλούβας Σταύρος
• Μουλάς Γεράσιμος
• Ασιατίδης Κωνσταντίνος
• Ιωαννίδης Βασίλειος
• Πουπάκης Γρηγόρης
• Κόλλιας Θεόδωρος
• Ρακοβίτης Δημοσθένης
• Αργύρης Θωμάς

• Ρεσβόπουλος Μιχάλης
• Μανίκας Χρήστος
• Αλεβιζάτος Παναγιώτης
• Κούζογλου Παναγιώτης
• Παπαϊωάννου Παναγιώτης
• Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
• Καρούζος Σωτήρης
• Κλημαντίρης Νίκος
• Ζερβουδάκης Προκόπης
• Μασσαλής Νίκος
• Σελίμης Νίκος

Παράπλευρες απώλειες εισοδήματος
Όλοι εμείς οι απόμαχοι της εργασίας αλλά
και της ζωής για τους κρατούντες, ντόπιους
και ξένους κάθε φορά που παίρνουμε το εκκαθαριστικό της τράπεζας για να ελέγξουμε
τις συντάξιμες αποδοχές μας μονολογούμε
και λέμε διαβάζοντας τον κατάλογο.
− Κρατήσεις για την περίθαλψη 3%
− Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών πάνω από
30%
− Εισφορά Αλληλεγγύης 10%
− Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 1% και 2%
− Μειώση σύνταξης Ν. 4051 12%
− Μείωση σύνταξης Ν. 4093 20%

− Μείωση σύνταξης Ν. 4024 10%
Και μας μένουν κάτι ψίχουλα να συντηρηθούμε στη ζωή.
Δυστυχώς όμως πέραν των ληστρικών
κρατήσεων που μας κάνουν δεν υπολογίζουμε όλα τα υπόλοιπά που μας υποχρεώνουν να πληρώνουμε από το υπόλοιπό που
έχει μείνει από τη σύνταξή μας, όπως είναι
οι κρατήσεις μέσω ΔΕΗ (ΕΝΦΙΑ τον λένε τώρα), η κατάργηση του αφορολόγητου που
ήταν πάγια στις 12.000 ευρώ, η αυξημένη
συμμετοχή στα φάρμακα όπως 1 ευρώ για
κάθε συνταγή και τα 5 ευρώ στα εξωτερικά

ιατρεία και πολλά άλλα όπως κατάργηση
Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα
αδείας, τα οποία μας μειώνουν επιπλέον την
πενιχρή σύνταξή μας. Για όλα αυτά υπάρχουν δύο λύσεις.
Η πρώτη λύση είναι να πεθαίνουμε άμεσα
με την συνταξιοδότησή μας έτσι διευκολύνουμε τις κυβερνήσεις που απαλλάσσονται
από εμάς.
Και η δεύτερη είναι να αγωνιστούμε και
να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε,
αυτά που μας έκλεψαν.
Ρουσιάς Ευθύμιος
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Η Αχίλλειος Πτέρνα της Ελληνικής φυλής
Ανατρέχοντας στην ιστορία της Ελλάδας από αρχαιοτάτων ετών με θλίψη και
πόνο ψυχής διαπιστώνουμε ότι η αντιπαλότητα και το πάθος για την εξουσία και
τη διάκριση στο στίβο της ζωής και της κοινωνίας μεταξύ των πολιτικών και άλλων επιφανών ανδρών της κάθε εποχής δεν είναι η ευγενής άμιλλα αλλά συνήθως το κύριο μέλημα τους εναπόκειται και εστιάζεται πως στην κυριολεξία θα σπιλώνουν τους αντιπάλους τους με μοναδικό σκοπό να διαφεντεύουν και να άρχουν
χωρίς έλεγχο και κριτική να είναι δηλαδή άρχοντες και αφέντες στον τόπο τους.
Στην αρχαία Ελλάδα μεταξύ του 500 και 300 π.Χ. αιώνα, στον ελλαδικό χώρο
σημειώθηκαν σπουδαία και σημαντικά γεγονότα στον πολιτισμό. Στις τέχνες, στα
γράμματα και σε μεγάλα πολεμικά κατορθώματα όπως Θερμοπύλες – Πλαταιές
– Μαραθώνας – Σαλαμίνα κ.λπ. μεταξύ 5ου και 3ου αιώνα προ Χριστού. Πέθαναν στην εξορία ακόμα και από πείνα ή στη φυλακή ή από άλλες ασθένειες πολλοί επιφανείς άνδρες της εποχής εκείνης.
Ο Πυθαγόρας μεγάλος μαθηματικός και φιλόσοφος πέθανε το 500 προ Χριστού στην εξορία από πείνα.
Ο Μιλτιάδης στρατηγός ο νικητής του Μαραθώνα το 490 π.Χ. πέθανε το 489
π.Χ. 65 ετών στη φυλακή από γάγγραινα.
Ο Αριστείδης ο Δίκαιος, Σαλαμινομάχος πέθανε στο 468 π.Χ. 72 ετών στην εξορία από πείνα.
Ο Θεμιστοκλής διακεκριμένος πολιτικός και στρατιωτικός Σαλαμινομάχος το
461 π.Χ. 66 ετών αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει.
Ο Αισχύλος μεγάλος τραγικός ποιητής το 486 π. Χ. πέθανε 69 ετών στην
εξορία.
Ο Περικλής ο μεγαλύτερος πολιτικός της αρχαίας Ελλάδας του Χρυσού Αιώνα
το 430 π.Χ. καθαιρέθηκε από στρατηγός κατά των Πελοποννησιακό πόλεμο και
το 429 π.Χ. πέθανε 61ετών προσβληθείς από λοιμό.
Ηρόδοτος ιστορικός επικαλούμενος πάτερ της ιστορίας πε΄θανε το 426 π.Χ.
59 ετών στην εξορία.

Αναξαγόρας φιλόσοφος πέθανε το 428 π.Χ. 72 ετών στην εξορία. Ικτίνος περίφημος αρχιτέκτων πέθανε το 420 π.Χ. αγνώστου ηλικίας στην εξορία.
Αλκιβιάδης Αθηναίος πολιτικός πέθανε το 420 π.Χ. 48 ετών στην εξορία.
Ευριπίδης ποιητής της αρχαιότητας πέθανε το 406 π.Χ. 74 ετών στην εξορία.
Ο Σωκράτης ο αξεπέραστος φιλόσοφος το 399 π.Χ. 71 ετών ήπιε το κώνειο στη
φυλακή.
Ο Θουκυδίδης ιστορικός που έγραψε την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.) πέθανε το 396 π.Χ. 64 ετών στην εξορία.
Ο Αριστοφάνης κορυφαίος των κωμικών ποιητών πέθανε το 338 π.Χ ετών 61
στην εξορία από πείνα.
Ο Πλάτων φιλόσοφος και συγγραφέας πέθανε το 374 π.Χ. ετών 80 στην εξορία.
Αριστοτέλης φιλόσοφος και συγγραφέας πέθανε το 323 π.Χ. 61 ετών αυτοεξόριστος στην Χαλκίδα.
Ο Δημοσθένης περίφημος ρήτωρ και πολιτικός το 322 π.Χ. 62 ετών δηλητηριάστηκε.
Ο Ισοκράτης περίφημος ρητοδιδάσκαλος πέθανε το 338 π.Χ. 99 ετών στην εξορία.
Ο Φειδίας μέγας πλάστης και γλύπτης πέθανε το 429 π.Χ. 66 ετών στη φυλακή.
Αιτία για όλα αυτά τι άλλο μπορεί να είναι από φθόνο, διχόνοια, αγνωμοσύνη
και αχαριστία που όσο περνούν τα χρόνια συνεχώς αυξάνονται, εξαπλώνονται,
γιγαντώνονται και τείνουν να γίνουν κανόνες στην καθημερινή ζωή μας. Είναι με
λίγα λόγια η Αχίλλειος πτέρνα τα αιώνια πάθη και ελαττώματα της ελληνικής φυλής που εξαιτίας αυτών δεν επέτρεψαν στη χώρα μας να στεριώσει μια και καλή
και να διαφεντεύει ανενόχλητη την περιοχή μας χωρίς τριγμούς, αμφισβητήσεις
και άλλες προσκλήσεις που κατά καιρούς γίνονται εκ μέρους της γειτονικής χώρας εξ ανατολών της Τουρκίας.
Νικόλαος Σαββέας

Τραμ-Πολυκοσμία / 1957
Μη νομίζετε βέβαια πως πάντα όλα ήταν καλά
και άγια στο Τραμ, τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Υπήρξαν φορές που και επεισόδια γίνανε και καταστάσεις δημιουργηθήκανε. Όχι συχνά. Μα όχι και σπάνια.
Εκείνο όμως το φαινόμενο που ήταν σχεδόν καθημερινό πρωί και βράδυ ήταν η πολυκοσμία και το
στρίμωγμα στο Τραμ, ιδιαίτερα όταν ίσχυε το εργατικό εισιτήριο – τιμή 8 δεκάρες-. Και εργατικό
εισιτήριο είχε το πρωί από 0600-0800 και μία ώρα
το βράδυ από 6-7.
Τότε λοιπόν τις ώρες εκείνες του εργατικού εισιτηρίου τα βαγόνια του Τραμ γεμίζανε φίσκα κι ο
κόσμος ήτανε πατείς με-πατώ σε. Και πάντα έτσι
πρωί-βράδυ. Γιατί; Γιατί εκτός από τους εργαζόμενους που γι’ αυτούς καθιερώθηκε τις ώρες και
πηγαίνανε και ερχόντουσαν απ’ τη δουλειά η έκπτωση του εισιτηρίου –τις άλλες ώρες η τιμή ήταν
1 δραχμή-πολλοί Περαματιώτες χρησιμοποιούσαν
το Τραμ τις ίδιες ώρες για λόγους οικονομίας.
Μα θα μου πείτε; Να μη μου πείτε τίποτα. Τη δύσκολη εκείνη εποχή, ήταν τόσες οι ανάγκες και
τόση μεγάλη η πτώχεια που και οι τέσσερις δεκάρες που κάποιος κέρδιζε χρησιμοποιώντας το Τραμ
στην εργατική ζώνη, είχαν αξία, πιάνανε τόπο.
Μ’ αυτό τον τρόπο όμως, στο Τραμ γινόταν το
αδιαχώρητο και πολλά ευτράπελα και μικροπαρεξηγήσεις συμβαίνανε.
-Έσκασα, έσκασα, έλεγε γεμάτη θυμό μία νόστιμη κοπέλα στη διπλανή της.
-Αγανακτώ και γω, απαντούσε η φίλη της, μ’
αυτές τις κυράτσες, που δεν κάθονται σπίτι τους τις
εργάσιμες ώρες.
-Και το πρωί που πάμε στη δουλειά και το βράδυ
που γυρίζουμε μπλέκονται στα πόδια μας.
-Πάνε στα καταστήματα βλέπεις το πρωί. Και το
βράδυ γυρνάνε κουβαλώντας συνήθως περιττά
πράγματα και μας παίρνουνε τις θέσεις.
Μία τρίτη εργάτρια μπαίνει στη μέση.
-Έπρεπε να υπάρχει κανονισμός. Μόνο εργαζόμενοι και σπουδαστές τις εργάσιμες ώρες. Κύριε
εισπράκτορα.
-Και πως θα γίνει αυτό δεσποινίς μου.
-Να επιβάλλετε την τάξη.
-Δηλαδή εννοείτε να γίνω καρατζόβας (ναυτική
αστυνομία) και να στέκομαι στην πόρτα.
-Κάτι τέτοιο, χρειάζεται.
-Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα κυρία μου, δεν
γίνονται. Τι είναι αυτά που λέτε!!
-Τέλος πάντων. Κάντε μία έκκληση στο κοινό.
Είμαστε πολύ πίσω (=δηλαδή απολίτιστοι).
Κι ο εισπράκτορας θυμοσοφικά. (Που το βρίσκε
το χιούμορ σε τέτοιες στιγμές;) Ο αγαπητός μας Νίκος Λαζαρόπουλος.
-Αυτό λέω και γω, ότι είσθε πολύ πίσω και προχωρήστε λίγο πιο μέσα.
-Μα θα πάρετε κι άλλους;
-Θα πάρουμε κυρία μου. Θα πάρουμε, τι να κά-

Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Γενικού Γραμματέα
της Πολιτιστικής Ενώσεως Περάματος
νουμε;
Έχουμε να πάρουμε και τους εργάτες απ’ τα
ταμπούρια.
-Πω πω! Θα μπούνε κι άλλοι!!!!
-Γι’ αυτό σας λέω κορίτσια, κάντε υπομονή, μέχρι να φθάσουμε Πειραιά, θα δουν πολλά τα μάτια
σας.
Τη στιγμή εκείνη φώναξε μια άλλη κυρία, σε
κάποιον πίσω της.
-Καλέ, μη σπρώχνετε, δεν βλέπετε που δεν
μπορώ να πάω παραπέρα.
-Που να δω κυρία μου, εγώ είμαι τόσο στριμωγμένος που δεν βλέπω ούτε μπροστά μου.
-Ναι αλλά με σπρώχνετε!
-Λάθος κυρία μου. Λάθος.
-Τι λάθος δηλαδή;
-Δεν σας σπρώχνω εγώ, αλλά πιέζομαι και γω
από τους άλλους, τους πίσω.
-Οι πίσω, οι πίσω, αλλά πάει η κάλτσα μου. Δεν
προσέχετε καθόλου.
-Με συγχωρείτε αλλά ούτε που το κατάλαβα
έτσι που έχουμε γίνει σαν σαρδέλες του κουτιού.
Μια άλλη κυρία πιο κει ψιθύρισε.
-Καλέ θα πεθάνω. Θα μου σπάσουν τα πλευρά.
Μην πιέζετε τόσο.
-Καλά δεσποινίς μου κάνω ό,τι μπορώ.
Κι ένας ναύτης μιλάει, που στεκόταν πιο κει.
-Ελάτε σε μένα δεσποινίς μου. Εμείς οι ναύτες
του Πολεμικού Ναυτικού, ξέρουμε να φυλάμε καλά
τα επιβατηγά πλοία και μάλιστα τα ωραία.
-Και τι επιβατηγό ρε συ Βαγγέλη, αυτό έχει και
μπαστούνι, κότερο θες να πεις.
-Άσε ρε Κώστα, μην αναμειγνύεσαι, μην αναμειγνύεσαι. Θα στείλω πλοηγό να την φέρει.
Μα και η δεσποσύνη δεν φάνηκε ακατάδεκτη και
τ’ απάντησε.
-Καλέ, να ‘ρθω, γιατί να μην έρθω, αφού είσαστε και πολεμικοί ναύτες, θα με υπερασπίσετε,
έτσι;
-Μόνο έτσι; Ό,τι θες!!! Αλλά δυσκολεύομαι να
‘ρθω… Κι ο Βαγγέλης ο ναύτης έδωσε διαταγή.
-Κάνε ρε Νώντα, λίγα απόνερα να γυαλάρει η
θάλασσα και να λιμανιάσει το κορίτσι δώθε!!!
Και εγένετο ούτω!!!
Κι ο εισπράκτορας, ο κυβερνήτης του βαγονιού
θέλοντας να ρυθμίσει κομμάτι τα πράγματα…
-Δεσποινίς, πρόσταξε κάποια καθισμένη, μια
θέση για την κυρία με το μικρό.
-Δεν είμαι δεσποινίς κύριε. Έχω γιο δέκα χρονών.(Αλήθεια. Τότε τα κορίτσια παντρευόντουσαν
μικρά, άμα περνούσαν τα είκοσι εθεωρούντο γεροντοκόρες). Ας μου δώσει η νεαρή μητέρα το

παιδί στα γόνατά μου να το βάλω.
-Καλέ τι μας λες; Είπε η νεαρή μητέρα. Σιγά μη
σου δώσω το παιδί. Δεν είναι συνηθισμένο.
-Τότε κράτα το, λέει η γυναίκα με το γιο δέκα
χρονών. Φαίνεσαι πως πας για περίπατο. Εγώ πάω
στη δουλειά μου. Ένας μεσήλικας παραχώρησε τη
θέση και πήρε τέλος το θέμα.
Πιο κείθε, ο εισπράκτορας άκουγε ψίθυρο, γελάκια, μικρούς σύντομους αναστεναγμούς, βαθιές
εισπνοές. Κι έπαιρνε κάπου-κάπου τ’ αυτί του μερικά λόγια.
-Έχω μια μικρή στενοχώρια, που ζούμε χώρια
και υποφέρω πολύ!
-Τι χρυσή μου; Να σε κάνω μάκια να περάσει.
-….. Έχω να σε δω απ’ την Πέμπτη. (κι ήταν Παρασκευή).
-Με πεθύμησες;… Τι σου παν που γύρισες αργά;
-…… Μα μου είναι αδύνατο.
-Γιατί;
-Πιο σιγά μας ακούνε, στ’ αυτί να μου τα λες.
Κι ένας υπόλογος (=κελευστής Β του ναυτικού)
λέει σιγά στον εισπράκτορα.
-Έρωτας είν’ αυτός δεν είν’ αστεία.
-Εμ! δεν το βλέπω, δεν το βλέπω!
-Και να ξέρεις κυρ εισπράκτορα, ο έρωτας όταν
πιέζεται δηλαδή όταν στριμώχνεται, όπως καλή
ώρα, γίνεται δυνατότερος, σαν τον ατμό.
-Μπα! Μη μου το λες. Κι εσύ που το ξέρεις;
-Εμ! ναυτικός είμαι, μηχανικός στο αντιτορπιλικό, υπεύθυνος δικτύου ατμού.
-Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις! Λόγω ειδικότητας. Κι αμέσως αλλάζει κουβέντα και γυρνώντας προς το ανθρωπομάνι των επιβατών.
-Φύγετε από την πόρτα να ανοίξω. Προχωρήστε
λίγο πιο μέσα να πάρουμε και τους εργαζόμενους
απ’ τη στάση Προσκόπων.
-Κι άλλους θα πάρεις; Μα εμείς υποφέρουμε.
Ακούστηκε κάποια κυρία. Μα ο εισπράκτορας
δεν χαρίστηκε τούτη τη φορά.
-Ρωτάτε κ’ εμένα τι υποφέρω μεσ’ το Τραμ απ’
τα χαράματα. Τι μου λέτε; Ως κι ο χαρακτήρας μου
έχει αλλάξει. Ανάμεσα στο σφυρί και στ’ αμόνι.
Ανάμεσα σε σας που ο καθένας θέλει τη βολή του
(=βόλεψή του) και στην εταιρεία, τον Βλάγκαλη
και τον Ανδρεάδη. Τραβαγέρηδες σου λέει ο άλλος.
Κάτι ξέρει κι ο οδηγός που ναι μπρος και οδηγάει.
-Για προχωρήστε μπρος να πάρουμε κι άλλους,
για προχωρήστε, για προχωρήστε…
Και μα την αλήθεια, όσα και όποια προβλήματα
κι αν είχαν, οι άξιοι εκείνοι κοινωνικοί λειτουργοί
του Τραμ ποτέ δεν άφησαν κόσμο έξω, ποτέ δεν
πέρασαν από στάση χωρίς να σταματήσουν. Μόνο
το σήμα μπροστά κατέβαζαν το πλήρες- σημάδι ότι
το όχημα ήταν γεμάτο. Που όταν κάποτε με ρώτησε
ο Σωκράτης αυτό το σήμα τι λέει, από βιασύνη του’
πα- λίρες- για να πάρω την πληρωμένη του απάντηση.
-Εσύ Μπάμπη όλο λίρες έχεις στο μυαλό σου!
Αυτοί οι αξέχαστοι άνθρωποι είχαν βαθιά φιλοσοφήσει το νόημα της ζωής.
Πίστευαν ότι η δουλειά έχει αξία, όχι όταν κυνηγάς την ευχαρίστηση αλλά όταν κάνεις το καθήκον σου.

Άλλο συμπάθεια
και άλλο μεροληψία
Αλήθεια ποιος θα το περίμενε ότι θα γινόταν μείζον εθνικό θέμα ο Σάββας Ξηρός;
Οποιοδήποτε αίσθημα προσωπικής συμπάθειας στο πρόσωπο κάποιου καταδίκου δολοφόνου χωρίς αιτία και αφορμή δεν υπερνικά το αίσθημα της δικαιοσύνης, το αίσθημα
της ασφάλειας και τη συμπάθεια προς τους
συγγενείς των θυμάτων. Το κράτος έχει φυλακές για τρομοκράτες που καταδικάστηκαν
μάλιστα για σωρεία δολοφονιών. Όλοι αναγνωρίζουν ότι στην περίπτωση του Σάββα
Ξηρού υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην υγεία
του. Το πρόβλημα όμως το προξένησε μόνος
του και όχι η πολιτεία καθώς η βόμβα, που
μετέφερε για να σκοτώσει ανυποψίαστα θύματα έσκασε στα χέρια του. Φαντάζεστε πόσα
θύματα θα θρηνούσαμε ακόμη μέχρι σήμερα
αν η βόμβα δεν έσκαγε στα χέρια του. Σήμερα σαν ανάπηρος πλέον μπορεί να έχει
συμπάθειες περισσότερες όμως συμπάθειες
έχουν οι συγγενείς των θυμάτων του και είναι αδιανόητο ότι χρειάστηκε να ασχοληθεί
όλη η Βουλή των Ελλήνων για να θεσπίσει
φωτογραφική διάταξη αντιμετώπισης του
προβλήματος του εν λόγω δολοφόνου. Υπάρχουν νόμοι που προβλέπουν με λεπτομέρειες την αντιμετώπιση φυλακισμένων οι
οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η
δικαιοσύνη αποφαίνεται αν θα πρέπει κάποιος ασθενής φυλακισμένος να νοσηλευθεί
σε νοσοκομείο. Είναι δυνατό να είναι συμπαθής για την αναπηρία του ο Σάββας Ξηρός
όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει ούτε την
παραμικρή μεταμέλεια για τα όσα διέπραξε.
Απορίας άξιον είναι γιατί έπρεπε να ψηφιστεί
ειδικός νόμος υπέρ του Σάββα Ξηρού ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων εντός και
εκτός Ελλάδας.
Ρουσιάς Ευθύμιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται όλα τα μέλη του
Σωματείου μας καθώς και οι φίλοι του
Σωματείου που λαμβάνουν την εφημερίδα του Σωματείου «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» να μας ενημερώνουν για κάθε
αλλαγή της διεύθυνσής των, προκειμένου να παίρνουν την εφημερίδα μας
και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί τους, όταν χρειαστεί.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις
απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας
καθώς και κείμενά σας στις στήλες της
εφημερίδα μας. Σας προτρέπουμε να
διαβάζετε και να διαδίδετε την εφημερίδα μας. Είναι το μέσον προβολής
του Σωματείου μας καθώς και το μέσον επικοινωνίας μεταξύ μας.
Διαφημίστε από τις στήλες της εφημερίδας μας τις επαγγελματικές δραστηριότητες των παιδιών σας.
Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό γεγονός τους συμβαίνει, δηλαδή γεγονότα γάμος-γέννηση-βάπτιση-επιτυχίες
των παιδιών τους, διάφορες διακρίσεις καθώς και θάνατος για να δημοσιεύονται στην εφημερίδα μας για να
μαθαίνουμε τι γίνεται στην οικογένεια
των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ από εσάς
τους ιδίους και όχι από τρίτους και μετά από παρέλευση πολλών μηνών ή
και χρόνων.
Καλό είναι και εφ’ όσον εσείς το
κρίνετε να μας στέλνετε λίγες λέξεις
καθώς και φωτογραφίες για το κάθε
κοινωνικό γεγονός που θα επιθυμούσατε να δημοσιευθεί στις στήλες της
εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Η Διοίκηση
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
3ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
τις 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52
Αθήνα, το τρίτο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Συμμετείχαν 110 από τους 115 εκλεγμένους
συνέδρους των Ομοσπονδιών και των Πανελλαδικών Σωματείων.
Το Σωματείο μας εκπροσωπήθηκε από τους 4 συνέδρους που είχαν εκλεγεί στις
πρόσφατες εκλογές της 31ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου Ρουσιά Ευθύμιο-Γεωργίου
Δημήτριο-Ζαχαρή Ιωάννη και Μπονάρο Ηλία.
Τον Διοικητικό Απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης έκανε ο απερχόμενος

Σ

όλων των ομιλητών έγινε ψηφοφορία για ανατάσεως της χειρός και ακολούθως ανάγνωση ψηφίσματος. Ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή των 31 μελών του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Το Σωματείο μας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπείται από τους Ευθύμιο Ρουσιά και Δημήτρη Γεωργίου. Τις εργασίες του Συνεδρίου διεύθυνε με άψογο και υποδειγματικό τρόπο ο Πρόεδρος του Συνεδρίου συνάδελφος Νικήτας Γκίκας ήταν άξιος Πρόεδρος αφού κατόρθωσε να μην
δυσαρεστήσει κανένα και να κρατήσει τις εργασίες του Συνεδρίου σε πολύ υψηλό
επίπεδο.

Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε συνάδελφος Νίκος Μουλίνος και τον ταμειακό απολογισμό
και προϋπολογισμό ο απερχόμενος Ταμίας συνάδελφος Γιώργος Νιάρχος. Για τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης μίλησαν πάνω από 15 σύνεδροι οι οποίοι αναφέρθηκαν για τη δύσκολη οικονομική και όχι μόνο, κατάσταση που βιώνουν σήμερα
οι συνταξιούχοι, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε και να πορευτούμε για να βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο.
Εκ μέρους του Σωματείου μας μίλησε ο Πρόεδρος Ευθύμιος Ρουσιάς. Ολιγόλεπτη
παρέμβαση έκανε και ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Γεωργίου. Μετά τις τοποθετήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ομιλία του Προέδρου
του Σωματείου
Ευθύμιου Ρουσιά

Από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Μουλίνο
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η κρίση που βιώνουμε, εδώ και καιρό, στο πλαίσιο
συγκεκριμένων, πολιτικών επιλογών, ορίζεται από αδιέξοδο, με μια οικονομία προς, τη σχεδόν πλήρη, φτωχοποίησή της με την γνωστή πρακτική της εσωτερικής υποτίμησης. Η πεισματική εμμονή για λιτότητα, με περικοπές
μισθών και συντάξεων, την ανεργία σε ιδιαίτερα υψηλά μεγέθη, με τους νέους να υποχρεώνονται να φεύγουν στο
εξωτερικό, με κλείσιμο χιλιάδων μικρών αι μεσαίων επιχειρήσεων, με τη συστηματική όσο και σταδιακή εξαΰλωση
του Κοινωνικού Κράτους, το οριστικά αβέβαιο μέλλον
(προοπτική βιωσιμότητας) των Ασφαλιστικών Ταμείων και
την Υγεία σε κατιούσα μορφή παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, επιβεβαιώνουν την όλη κατάσταση!
Η ύφεση έχει, δυστυχώς, προ πολλού περάσει τις…
κόκκινες γραμμές χωρίς, βέβαια, να κοκκινίζουν εκείνοι
που τις όριζαν, ενώ η πολυπόθητη ανάπτυξη αρνείται πεισματικά να κάνει… έναρξη εργασιών! Ας μην αυτοαπατόμεθα: το κλίμα εξακολουθεί να είναι γκρίζο, αβέβαιο – γιατί
όχι και ασταθές – αλλά και πολύ απαιτητικό!
Όσο για τις διαφαινόμενες προοπτικές τελούν, σχεδόν
αποκλειστικά υπό την "καλή προαίρεση" - βλέπε σκοπιμότητες και υστερόβουλες επιλογές – των δανειστών. Βέβαια, υπάρχει μια νέα Κυβέρνηση που όρισε – και προεκλογικά και στις προγραμματικές δηλώσεις της στη Βουλή
– μια διαφορετική υπόσχεση προοπτικής, με πρωτοβουλίες και επιλογές που θα ξαναστήσουν τα "κατεδαφισμένα"
σε μια προσπάθεια – πολιτικού και τεχνοκρατικού ενδιαφέροντος – απεγκλωβισμού της κηδεμονίας των Μνημονίων. Κι όλα αυτά σε ένα πλαίσιο νέας διαπραγμάτευσης
ισοτιμίας ουσιαστικών δημοκρατικών διαδικασιών και της
αναγκαίας Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής αλληλεγγύης. Απομένει η υπόσχεση να γίνει πράξη κι ας μην βιαστούμε για
θετική ή αρνητική θέση. Ο καιρός θα… δείξει!
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Οι συνταξιούχοι, μαζί με άλλες Κοινωνικές Ομάδες,
παρακολουθούν τις όποιες εξελίξεις από την αρχή. Μάρτυρες μιας σκληρής, αναίτιας, αναιτιολόγητης, όσο και
σκόπιμης πραγματικότητας αλλά και θύματα μιας πρωτόγνωρης, κυβερνητικού ετσιθελισμού και μονομέρειας πρακτικής. Περάσαμε πολλά! Υποστήκαμε τις συνέπειες μιας
αλόγιστης πολιτικής επιλογής που μας οδήγησε σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο!.
Η απερχόμενη Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ανέλαβε τα καθήκοντά της με δύο αρνητικές παραμέτρους:
– η πρώτη αφορούσε στο πολιτικό και οικονομικό κλίμα
που ορίσαμε παραπάνω με την σταδιακή του κορύφωση
και
– η δεύτερη, συνδεόταν με την "τεχνική αδυναμία" της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που για μακρό χρονικό διάστημα παρέμενε σχεδόν ανενεργής.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση της
Συνομοσπονδίας σε δύο (2)
κεντρικούς άξονες – και βέβαια στο πλαίσιο αποφάσεων
του Δ/Σ της.
Ο πρώτος άξονας αφορούσε στην υλοποίηση συστηματικής και οργανωμένης
εξωστρέφειας με στόχο να καταστεί γνωστή η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. –
ως κεντρικός εκφραστής των συνταξιουχικών Οργανώσεων – στα κέντρα λήψης απόφασης αλλά και σε κυβερνητικό και συνδικαλιστικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα στον χρόνο που πέρασε, έγιναν τα εξής:
– Υπήρξε συνάντηση με κυβερνητικούς εκπροσώπους,
με τα κόμματα και συνδικαλιστικούς φορείς, όπου τέθηκε
το θέμα, μεταξύ άλλων (περικοπές συντάξεων, υγεία, κ.λπ)
της ευρύτερης συμμετοχής μας στα κέντρα λήψης απόφασης, όπου συμμετέχουμε με εκπροσώπους μας στον
ΕΟΠΥΥ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
– Με την δημιουργία και λειτουργία site κατέστη δυνατή
η συστηματική προβολή των θέσεών μας αλλά και η καταχώρηση της δραστηριότητας της Συνομοσπονδίας.
– Η έκδοση (χωρίς οικονομική επιβάρυνση) και κυκλοφορία τριμηνιαίου φύλλου εφημερίδας με τίτλο "Ο
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ" που διανέμεται στο Κέντρο και στην
Περιφέρεια.
– Η καθιέρωση εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής
(επίσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση) με θετικά αποτελέσματα.
– Η έκδοση και κυκλοφορία του μηνιαίου Δελτίου
Newsletter για την συστηματική προβολή των αιτημάτων
μας.
– Η συνεργασία με τη ΓΣΕΕ και την ενεργό συμμετοχή
μας στις κινητοποιήσεις της εναντίον της πολιτικής λιτότητας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
– Η σύσταση (άτυπου χαρακτήρα) 15μελούς Ομάδας
Τεκμηρίωσης από τεχνοκράτες συναδέλφους μας για την
τεκμηρίωση και υποστήριξη σε επιστημονικό και τεχνικό
επίπεδο των θέσεων – προτάσεων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε το έντονο ενδιαφέρον της ΓΣΕΕ προς την Συνομοσπονδία και
ιδιαίτερα της Διοίκησης, που υλοποιήθηκε με την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου επί της οδού Βούλγαρη 1&
Πειραιώς, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, οπού καιν λειτουργούν, εδώ και δύο χρόνια, τα γραφεία της Συνομοσπονδίας.
Ο δεύτερος άξονας αφορούσε στην αγωνιστική συνδικαλιστική μας δράση. Προηγούμενα, όμως, πρέπει να επισημανθεί, ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, το συνδικαλιστικό κίνημα, αντιμετωπίζει, από εσωγενείς και εξωγενείς
παράγοντες, προβλήματα αξιοπιστίας και αποτελεσματι-

κότητας στις όποιες επιλογές αγωνιστικής δράσης. Το γεγονός αυτό είχε και έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις
γενικά και ειδικά, το δε συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων έχει ειδικότερα προβλήματα (π.χ μετακίνησης,
ενεργού συμμετοχής, κ.λπ.) με αποτέλεσμα οι όποιες αναγκαίες όσο και χρήσιμες "κινητοποιήσεις" να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αξιοπρεπούς επιτυχίας. Έτσι,
επιχειρήθηκε, στο πλαίσιο ενός "ορθολογικού ρεαλισμού"
μια διαφορετική – και εξίσου ικανή- προσέγγιση των
όποιων "κινητοποιήσεων" και "αγωνιστικών επιλογών"
όπως έχουν ιστορικά καταγραφεί.
Παρά ταύτα:
– Πραγματοποιήθηκε μεγάλη ανοικτή συγκέντρωση
στην Πλατεία Κλαυθμώνος με εξαιρετική επιτυχία.
– Υλοποιήθηκαν δύο (2) Περιφερειακές Συνδιασκέψεις (Πάτρα – Βόλος) με συμμετοχή συναδέλφων από τις
τοπικές Οργανώσεις, σε μια προσπάθεια καταγραφής προβλημάτων αλλά και ευκαιρίας λόγου και προτάσεων.
– Οργανώθηκαν ειδικές Ημερίδες που αφορούσαν:
1. Συνταξιούχοι- το σήμερα και το αύριο. Διαπιστώσεις- Προοπτικές- Προτάσεις
2. Δικαστικές Ενέργειες: Αποτελέσματα και Προοπτικές.
3. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ζωή των
Συνταξιούχων ( Ειδική
Μελέτη της Ομάδας Τεκμηρίωσης της Α..Γ.Σ.Σ.Ε).
4. Συμμετοχή εκπροσώπων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές για την στήριξη και υποστήριξη των θεμάτων που απασχολούσαν και απασχολούν
τους συνταξιούχους.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κινήθηκε και μάλιστα με επιτυχία και σε Πολιτιστικές δραστηριότητες με αποκλειστικό στόχο και σκοπό
να αποδειχθεί ότι οι συνταξιούχοι είναι και παραμένουν
"ενεργοί πολίτες". Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν:
– Εικαστική εβδομάδα στο Μουσείο ΗΣΑΠ στον Πειραιά
– Εικαστικές Εκδηλώσεις στους Δήμους Γλυφάδας και
Αιγάλεω (Ζωγραφική, Γλυπτική, Φωτογραφία, Χειροτέχνημα, Βιβλίο).
Κυρίες και Κύριοι,
Η απερχόμενη Διοίκηση θέλει να πιστεύει ότι κινήθηκε με ειλικρίνεια προθέσεων, με ορθολογικό ρεαλισμό,
μακριά από ιδιαίτερες σκοπιμότητες και κακόβουλες υστεροβουλίες, με περιορισμένα οικονομικά μέσα και οργανωτικό, λειτουργικές αδυναμίες, χωρίς κομματικές προτιμήσεις, με σύνθημα το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ , σε μια προσπάθεια
στήριξης και υποστήριξης των συνταξιούχων και κυρίως σε
μια προοπτική ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ!
Να θυμηθούμε ότι, αν όπως λένε, και το πιο μεγάλο ταξίδι αρχίζει με ένα πρώτο βήμα να μην ξεχνάμε πως απομένουν τα περισσότερα!
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, απόμαχοι
όχι μόνο της εργασίας αλλά καταδικασμένοι
και της ζωής από τους κρατούντες ντόπιους
και ξένους. Ζούμε όλοι ή σχεδόν όλοι για να κυριολεκτώ μία πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ζούμε μία συνεχή οικονομική και όχι μόνο κρίση η οποία φοβίζει
συνεχώς και τρομάζει όλους, ιδιαίτερα όμως
εμάς τους συνταξιούχους και ανήμπορους να
αντιδράσουμε ηλικιωμένους. Βαρεθήκαμε να ακούμε και να διαβάζομε καθημερινά ότι με πολλά δις ευρώ σε διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο επιχορηγούνται τράπεζες καθώς και διάφοροι χρηματιστές και όλα αυτά για να σωθούν αυτοί και μόνο αυτοί, που δημιούργησαν και συντηρούν την κρίση. Οι
κυβερνήσεις αναζητούν με λάθος δρόμο άμεσες λύσεις και δρουν πυροσβεστικά. Η κρίση απλώνεται παντού με γρήγορους ρυθμούς στη πραγματική οικονομία. Στον χώρο της παραγωγής, των υπηρεσιών και έτσι παρασύρει εκτεταμένες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων είτε σε παύση εργασιών,
είτε σε κλείσιμο επιχειρήσεων, είτε σε μεταφορά σε άλλες χώρες που υπάρχουν φτηνά εργατικά χέρια καθώς και ανασφάλιστη εργασία με δραματικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην κοινωνία.
Η υποβάθμιση της εργασίας, μισθολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, έχει οδηγήσει σε όρους και συνθήκες εργασίας που θυμίζουν εποχές της άγριας εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν με φιλόπτωχα
ταμεία και επιδόματα φιλοδωρήματα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Δεν
έχουν ή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καυτά οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι απολύσεις και η ανεργία έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό δράμα. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει και δεν
βλέπουν ότι όλες σχεδόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή έχουν κλείσει ή
έχουν μεταφέρει την έδρα τους σε άλλες χώρες με μικρότερο εργατικό κόστος.
Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι συνταξιούχοι και ηλικιωμένοι στριμώχνονται συνεχώς και η μεγάλη πλειοψηφία έχει διαβεί το κατώφλι της ανέχειας και
της φτώχειας. Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών έχουν αποτύχει παταγωδώς στους οικονομικούς τους σχεδιασμούς. Σήμερα εμείς οι συνταξιούχοι και ηλικιωμένοι πρέπει να αφυπνιστούμε και να φέρουμε στο επίκεντρο της
πολιτικής ζωής το κοινωνικό πρόβλημα και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών καθώς τα προβλήματα που έχουν σήμερα συσσωρευτεί μας τρομάζουν.
Μας τρομάζουν τα 1.500.000 άνεργοι, μας τρομάζει η ανασφάλιστη εργασία γι’
αυτούς που έχουν την τύχη να εργάζονται ακόμη με επακόλουθο τη μη εισροή
χρημάτων στα ασφαλιστικά ταμεία, μας τρομάζουν τα στατιστικά στοιχεία που
μας λένε ότι πάνω από 400.000 νοικοκυριά δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μας τρομάζει η ακρίβεια, μας τρομάζουν τα δάνεια
που αδυνατούμε να αποπληρώσουμε, μας τρομάζει η ανυπαρξία ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Μας τρομάζει το γεγονός ότι το εισόδημά μας συνεχώς μικραίνει καθώς τα είδη πρώτης ανάγκης συνεχώς ανατιμούνται και η αγοραστική μας δύναμη συνεχώς μειώνεται. Η αγωνία και το
άγχος μας πνίγει. Η οργή μας ξεχειλίζει, οι ανοχές και οι αντοχές έχουν φτάσει στο τέρμα. Είναι η ώρα να πούμε, μέχρι εδώ και μη παρέκει, δεν πάει άλλο.
Είναι η ώρα που πρέπει να ξεσηκωθούμε με πραγματική αιτία. Ήρθε η ώρα να
αγωνιστούμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε αυτό
που δικαιούμαστε. Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω αυτά που μας έκλεψαν με τα
μνημόνια. Ήρθε η ώρα να απαιτήσουμε τη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων.
Να βελτιωθεί η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψή μας. Ήρθε η
ώρα να επανέλθουν οι συντάξεις μας στο ύψος που ήταν πριν το 2009. Για να
τα πετύχουμε όμως όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουμε σε δυναμικές μορφές
πάλης. Έχουμε τη δυνατότητα, απόφαση χρειάζεται και την απόφαση πρέπει να
την πάρουμε σήμερα εδώ όλοι μαζί. Θα πρέπει όλοι μαζί συστρατευόμενοι κάτω
από την ηγεσία της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
να βγούμε μπροστά αφήνοντας τα εγώ μας και τα μικροκομματικά μας ή και προσωπικά μας συμφέροντα αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Συνάδελφισσες-Συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα όπως είναι προβλήματα αξιοπιστίας και
αποτελεσματικότητας. Όλα αυτά ασφαλώς και έχουν επίδραση και στους συνταξιούχους με τα γνωστά επακόλουθα. Όμως πρέπει να ομολογήσουμε καλόπιστα ότι όλα τα Διοικητικά Συμβούλια που πέρασαν από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε έχουν βάλει τη σφραγίδα τους και αυτό το γνωρίζουν όσοι βέβαια βρίσκονται κοντά και
παρακολουθούν τα πεπραγμένα της εκάστοτε Διοίκησης. Από την ανάγνωση του
Διοικητικού Απολογισμού δράσης της απερχόμενης Διοίκησης φαίνεται και
πράγματι έτσι είναι ότι υπήρξε μεγάλη κινητικότητα και αποφασιστικότητα,
μπορεί να μην κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν όλα όσα είχαν οραματιστεί
όμως προσπάθησαν και πέτυχαν πολλά σε σχέση πάντα με την υποστήριξη της
βάσης, δηλαδή όλων εμάς που αποτελούμε την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να λέμε τι έκανε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε για εμάς και να λέμε τι κάναμε εμείς
για την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Ας ενστερνιστούμε και ας συνειδητοποιήσουμε ότι Α.Γ.Σ.Σ.Ε είμαστε όλοι εμείς και ας πάψουμε να παρακολουθούμε από τη εξέδρα τα τεκταινόμενα για να κάνουμε μόνο κριτικές που τις περισσότερες φορές είναι κακόβουλες. Μόνο τότε ενωμένοι σαν μία γροθιά θα κατορθώσουμε να έχουμε τη
δύναμη που πρέπει για να απαιτήσουμε και να πάρουμε πίσω αυτά που μας έκλεψαν, να πάρουμε πίσω τον ιδρώτα των 30 ή και 40 χρόνων που χύσαμε για να
πάρουμε μία σύνταξη που να μας δίνει τη δυνατότητα και μας επιτρέπει να ζήσουμε τα τελευταία μας χρόνια με αξιοπρέπεια.
Εμπρός λοιπόν ας κάνουμε σήμερα τα βήματα που επιβάλλεται να κάνουμε.
Έχουμε τη δύναμη, θέληση χρειάζεται.
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Α ΠΟ ΛΟ ΓΙΣ Μ ΟΣ Δ ΡΑ Σ ΗΣ Τ ΟΥ Δ . Σ .
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
ταν το 1995 ξεκινήσαμε τη μεγάλη προσπάθεια της δημιουργίας του Μουσείου μας, σίγουρα κανένας και καμία
συνταξιούχος ή εργαζόμενος στους ΗΣΑΠ, δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι μετά από 20 χρόνια θα κατορθώναμε να δημιουργήσουμε και να παρουσιάσουμε το μεγάλο αυτό έργο που
βλέπουμε σήμερα.
Ένα έργο που στήθηκε με πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες,
αγώνες και ατελείωτες ώρες δουλειάς, παρακάμπτοντας τις όποιες
δυσκολίες και εμπόδια βρίσκαμε κάθε τόσο μπροστά μας.
Το Μουσείο μας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα 20 χρόνια
ζωής του, όχι μόνο καταξιώθηκε και αγαπήθηκε από τους χιλιάδες επισκέπτες, μικρούς, μεγάλους, Έλληνες και ξένους, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν τόσο γερά θεμέλια που κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί πλέον να το αμφισβητήσει.
Αυτή πιστεύουμε ότι είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία μας.
Σήμερα το Μουσείο μας είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτό φαίνεται κάθε φορά που
διαβάζουμε τις επισκέψεις στο διαδίκτυο, αλλά και από τις επισκέψεις στο Μουσείο και σε όσα έχουν γράψει και γράφονται στα
βιβλία των εντυπώσεων.
Έχουμε πει και άλλες φορές ότι όσες προσπάθειες και εάν καταβάλλουμε, όσες ώρες και εάν ασχοληθούμε με το Μουσείο,
δεν θα μπορέσουμε ποτέ να παρουσιάσουμε το τι έχει γίνει, αλλά
και το τι γίνεται κάθε μέρα στους εκθεσιακούς χώρους.

Ό

Η δράση μας στον χρόνο που πέρασε:
1ον: Οι επισκέψεις σχολείων, συλλόγων, ιδρυμάτων, αλλά και μεμονωμένων επισκεπτών ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, με τους
πιο μετριοπαθείς υπολογισμού, οι επισκέψεις το 2014 ξεπέρασαν
τις 50.000. Ενώ το Μουσείο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι.
2ον: Συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας προς όλους τους αρμόδιους υπουργούς, υπηρεσιακούς παράγοντες κ.λπ. τόσο με τεκμηριωμένα δικά μας υπομνήματα όσο και με διάφορες ερωτήσεις
βουλευτών, να ξεμπλοκάρουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται,
να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού
να αναγνωρίσει το Μουσείο μας.
Ελπίζουμε ότι σύντομα το Υπουργείο Πολιτισμού θα ενεργοποιήσει τους νόμους και θα αναγνωριστεί το Μουσείο.
3ον: Με τις διάφορες ανακοινώσεις, δελτία τύπου, αφίσες, συνεντεύξεις σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και εφημερίδες, αλλά και
στον ηλεκτρονικό τύπο, προβάλαμε το Μουσείο και αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να αυξηθεί θεαματικά η επισκεψιμότητα του.
Σημαντική επίσης ήταν η προβολή του Μουσείου στις προθήκες
των σταθμών του Μετρό, στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα όταν η ενημέρωση άρχισε να γίνεται και στα αγγλικά.
4ον: Αξιοποιήσαμε την πανέμορφη και σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου στην οποία πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις
φωτογραφίας, ζωγραφικής, βιβλίου από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε, θεατρική
παράσταση από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος, αιμοδοσίες από
το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς», μεμονωμένες εκθέσεις ζωγραφικής και σεμινάρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
5ον: Σε συνεργασία με το Φωνητικό Σύνολο “Libro Coro” πραγματοποιήσαμε έξω από τους χώρους του Μουσείου, συναυλία για
τα 145 χρόνια από τότε που ιδρύθηκαν οι ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και για
την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων εκθέσεις φωτογραφίας και ξεναγήσεις στο Μουσείο και στα δύο ξύλινα βαγόνια που έχουν μετατραπεί ύστερα από δικές μας ενέργειες σε κινητό Μουσείο.
6ον: Το Μουσείο μας σε συνεργασία με το Τμήμα Μεθοδολογίας-

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών υποδέχθηκε και λειτούργησε ως φορέας
εκπαίδευσης για 8 φοιτήτριες του τμήματος οι οποίες πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση.
Η βοήθεια των φοιτητριών ήταν σημαντική. Ασχολήθηκαν μετά
από δική μας υπόδειξη με την απογραφή, καταγραφή και κατάταξη
εκθεμάτων του Μουσείου που υπάρχουν στην αποθήκη μας για
μελλοντική έκθεσή τους. Τόσο η συνεισφορά στο Μουσείο μας όσο
και η εμπειρία που απέκτησαν από την εργασία τους αυτή ήταν σημαντική και ωφέλησε και για τις δύο πλευρές.
7ον: Συνεχίζονται οι συλλογές εκθεμάτων από όποιο σημείο της
Εταιρίας βρεθούνε, αλλά και όσα μας φέρνουν, αφού προηγούμενα
συμπληρωθούν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης, παραλαβής.
8ον: Ενημερώσαμε τα προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά μητρώα για τους Εταίρους και φίλους του Μουσείου.
9ον: Στα δύο εργαστήρια του Μουσείου πραγματοποιούνται οι
διάφορες εργασίες επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης
των διαφόρων εκθεμάτων.
10ον: Δημιουργήσαμε συμπληρωματικά Μητρώα Απογραφής
εκθεμάτων και φωτογραφιών.
11ον: Στις αποθήκες και στις βιβλιοθήκες του Μουσείου, αφού
προηγούμενα απογράφονται, τοποθετούμε τα διάφορα διαθέσιμα
εκθέματα όπως στολές, έγγραφα, χάρτες, σχέδια, βιβλία, φωτογραφίες κ.α.
Ενώ ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις είναι:
Να ψηφιοποιηθούν σε πρώτη φάση τα έγγραφα, οι χάρτες και
τα σχέδια.
12ον: Στον χρόνο που πέρασε αναγκαστήκαμε να κλείσουμε για
αρκετές ημέρες τους εκθεσιακούς χώρους του 1ου και 2ου ορόφου, λόγω αποκόλλησης σοβάδων από τις οροφές (ταβάνια).
Οι αποκολλήσεις έγινα εξαιτίας των έργων του ΜΕΤΡΟ.
Για να αποφύγουμε τα χειρότερα και για λόγους ασφαλείας,
αναγκαστήκαμε και αφαιρέσαμε όλους τους σοβάδες από τα ταβάνια τόσο του 1ου όσο και του 2ου ορόφου και προβήκαμε σε
ακόμα μεγαλύτερες ενισχύσεις στις ψευδοροφές.
13ον: Οργανώσαμε το πωλητήριο αναμνηστικών στην είσοδο του
Μουσείου με όσα διαθέσιμα αναμνηστικά και βιβλία είχαμε, τοποθετήσαμε ταμειακή μηχανή έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα έσοδα
του Μουσείου, γιατί όπως είναι γνωστό σε όλες και όσους σας τα
έσοδα του Μουσείου προέρχονται:
α) Από το 1 ευρώ που παρακρατείται από τη σύνταξη όλων των
συνταξιούχων μελών του Σωματείου μας, τα οποία ανέρχονται
στις 2.000 ευρώ περίπου τον μήνα.
β) Από τις όποιες μικροδωρεές
γ) Από τις εισπράξεις του πωλητηρίου
δ) Από τις εισφορές των Εταίρων 12 ευρώ τον χρόνο και
ε) Από έκτακτες επιχορηγήσεις του Σωματείου. Το 2014 το
Σωματείο, μας επιχορήγησε με το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
Αυτή τη στιγμή τα έσοδα του Μουσείου είναι όσα και τα έξοδα
δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ.
14ον: Στη μνήμη των αγωνιστών και θυμάτων του Προσωπικού
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων κατά την Εθνική Αντίσταση και τον
πόλεμο 1940-1945 Ελλάδας-Ιταλίας-Γερμανίας, κατασκευάσαμε
Μνημείο έξω από την είσοδο του Μουσείου. Η κατασκευή του
Μνημείου έγινε από την Αρχιτέκτονα κα. Αντιόπη Πανταζή και τον
Ζωγράφο κ. Λεωνίδα Μπαχά και τα αποκαλυπτήρια από τους
Γιάννη Παπαδημητρίου και Πέτρο Ψαρόγιαννη.

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
Σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή της 21ης Μαΐου 2015 συνήλθε σε συνεδρίαση (στα γραφεία του Μουσείου) η Ελεγκτική Επιτροπή του Μουσείου.
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας
Παρόντες όλα τα μέλη.
Η Ελεγκτική Επιτροπή αφού μελέτησε και πραγματοποίησε έλεγχο σε
όλα τα παραστατικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου του έτους
2014. Και έχοντας παρακολουθήσει όλες τις ενέργειες και αποφάσεις του
Δ.Σ. του Μουσείου. (Διότι παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας). Διαπίστωσε
τα εξής: α) Όλες οι οικονομικού περιεχομένου αποφάσεις και ενέργειες
του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
Όλα επίσης τα παραστατικά στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης υπήρξαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τη σχετική νομοθεσία.
Τα έσοδα του Μουσείου για το έτος 2014 ανήλθαν στο ποσό των
35.893,94 ευρώ. Προήλθαν δε από τη μηνιαία εισφορά των συνταξιούχων, από τις δωρεές των μελών και φίλων. Από συνδρομές Εταίρων. Από
έκτακτη επιχορήγηση του Σωματείου Συνταξιούχων υπό μορφή δανείου.
Από πωλήσεις ειδών (αναμνηστικά-βιβλία). Από κατάθεση αντί στεφάνου.
Τα έξοδα του Μουσείου για το έτος 2014, ανήλθαν στο ποσό των
34.753,16 ευρώ τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες: Μισθοδοσίας. Έκτακτης αμοιβής τεχνητών, για εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις (επισκευές – συντήρηση). Για είδη καθαριότητας – κατασκευής – συντήρη-
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σης εκθεμάτων. Διαφόρων μικροεξόδων. Συντήρησης ανελκυστήρα και
επισκευής συστήματος κλιματισμού.

Κέρδη
Η οικονομική χρήση έτους 2014 έκλεισε με κέρδος 1.140,78 ευρώ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει επισημάνει στο Δ.Σ. τη μη εκπλήρωση των
οικονομικών υποχρεώσεων των Εταίρων του Μουσείου, με αποτέλεσμα
να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, τόσο στο κλείσιμο των ισολογισμών, όσο
και στη εφαρμογή του Καταστατικού. Το Δ.Σ. προχώρησε στην αποστολή
σχετικής επιστολής προς στους Εταίρους για την εκπλήρωση της οικονομικής τους υποχρέωσης. Επειδή όμως το πρόβλημα παραμένει, επιβάλλεται το Δ.Σ. να προχωρήσει στην οριστική λύση του.
β) Η Ελεγκτική Επιτροπή συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
του Μουσείου, είναι υποχρεωμένη να επισημάνει τα εξής:
Το Δ.Σ. του Μουσείου κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για τον παραπέρα εμπλουτισμό, την ανάπτυξη, την προβολή και την αύξηση της επισκεψιμότητας.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Η συλλογή νέων εκθεμάτων συνεχίζεται και μέσω των εργαστηρίων
του Μουσείου πραγματοποιείται η αποκατάσταση τους. Καταβάλλονται
προσπάθειες για εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων προκειμένου να
ψηφιοποιηθούν τα εκθέματα. Μια σημαντική προσπάθεια συγκέντρωσης,
απογραφής, ταξινόμησης και στη συνέχεια προβολής, μέσω του Μουσείου, της συνδικαλιστικής δράσης και προσφοράς του συνδικαλιστικού
κινήματος των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, δυστυχώς δεν έγινε δυνατόν

15ον: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Εβδομάδα
των Μουσείων που γιορτάζεται κάθε χρόνο, το Μουσείο μας συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση. Στην Ημερίδα που διοργανώθηκε
από το Ελληνικό Τμήμα του ICOM με θέμα «Εκπαιδευτικές δράσεις
για το βιομηχανικό πολιτισμό» το Μουσείο μας συμμετείχε με εισήγηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρου Χατζηδούρου με θέμα:
«Η συμβολή του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων μέσα από
στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για την ανάδειξη και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας της αστικής περιοχής της πρωτεύουσας», που έλαβε χώρα την Παρασκευή 15 Μαΐου στο αμφιθέατρο του «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων η
οποία στήθηκε με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή πολλών
Μουσείων από όλη την Ελλάδα εμπρός σε ένα εξειδικευμένο
ακροατήριο.
Το Μουσείο μας είχε λάβε μέρος και στο Συνέδριο του TICCHI
που είχε γίνει στο Μουσείο Μπενάκη και είχε θέμα: «Αναβίωση και
βιωσιμότητα της βιομηχανικής κληρονομιάς».
Η παρουσίαση είχε γίνει από την Αρχειονόμο κα. Φλώρα Αναστασίου, η οποία έχει κάνει την αρχειοθέτηση του Μουσείου.
16ον: Τέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου η συγγραφέας κα. Μαίρη Βούλγαρη έγγραψε το βιβλίο
«Πειθαρχημένη Διαβίωση» για τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο.

Τι βρίσκεται σήμερα σε εκκρεμότητα
1) Να γίνει η προβλεπόμενη γενική συντήρηση όλων των εκθεμάτων τα οποία βρίσκονται μέσα και έξω από τις προθήκες του
Μουσείου. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν από τους μουσειολόγους.
2) Να ολοκληρωθούν οι εργασίες απογραφής και ταξινόμησης
του αρχείου από την Αρχειονόμο κα. Φλώρα Αναστασίου.
3) Να γίνουν συμπληρωματικές εργασίες τοποθέτησης νέων
εκθεμάτων στους εκθεσιακούς χώρους.
Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν από τους μουσειολόγους.
4) Να συνεχιστεί η συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, απογραφή και αρχειοθέτηση όλων των διαθέσιμων εκθεμάτων. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένους τεχνίτες.
5) Να γίνει ανανέωση και συμπλήρωση των διαφόρων αναμνηστικών για τις ανάγκες του πωλητηρίου.
6) Να γίνει αντικατάσταση του προτζέκτορα προβολής ταινιών
στο ισόγειο χώρο του Μουσείου και να τοποθετηθεί έξω από τον
χώρο του Μουσείου οθόνη για την προβολή ταινιών σχετικές με το
Μουσείο και την ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
7) Να αγορασθούν σχεδιοθήκες για την τοποθέτηση σχεδίων,
χαρτών κ.λπ.
8) Να συνεχιστεί η απογραφή και αρχειοθέτηση των διαφόρων
εκθεμάτων, στολών, εγγράφων, βιβλίων, φωτογραφιών κ.α.
9) Να ψηφιοποιηθούν:
Τα σχέδια, οι χάρτες και όλο το έντυπο υλικό
10) Να φροντίσουμε κάνοντας χρήση κάθε νόμιμου μέσου να
αναγνωριστεί το Μουσείο και να βρούμε χορηγούς οι οποίοι θα μας
βοηθήσουν στο να πραγματοποιήσουμε τα παραπάνω.
Πειραιάς 27 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Μανώλης Φωτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ευθύμης Ρουσιάς
Γραμματέας Οικονομικού: Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων: Θανάσης Ρίζος
Αναπλ. Γραμ. Οικονομικού: Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Μέλη: Γιάννης Ζαχαρής, Δημήτρης Γεωργίου

να πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, λόγω διάφορων μικροσκοπιμοτήτων.
Τελικά η Ελεγκτική Επιτροπή πιστεύει ότι ο τρόπος συνεννόησης που επιτεύχθηκε θα συμβάλλει προκειμένου το συνδικαλιστικό αρχείο των πεπραγμένων του στο χώρο, να βρει τη θέση που του αρμόζει. Δηλαδή στο
Μουσείο, προβάλλοντας τη διαχρονική τεράστια δράση του στην ανάπτυξη και προσφορά της Εταιρείας στο επιβατικό κοινό. Καθώς και την
τεράστια συνδικαλιστική συμμετοχή του στην πρόοδο των συνδικαλιστικών δρώμενων στη χώρα.
Πρέπει να επισημανθεί η τεράστια προβολή που γίνεται για το Μουσείο με αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση της επισκεψιμότητας του. Πρέπει επίσης να επισημανθεί η απαράδεκτη κωλυσιεργία που παρατηρείται από τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού για την
αναγνώριση του Μουσείου.
Τέλος επισημαίνουμε ότι το έργο που λέγεται Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων δεν έχει εκτιμηθεί σωστά από πολλούς από εμάς (συνταξιούχους και εργαζόμενους). Διότι το μέγεθος και το ειδικό βάρος του
έχει αναγνωριστεί πλέον και διεθνώς. Το δε ανέξοδο και ύστερα από προσωπική προσφορά στη συγκρότηση ενός τέτοιου έργου, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.
Παράκληση να σταματήσουν ορισμένες μικρότητες και κάθε είδους
σκοπιμότητες, ιδίως στο πρόσωπο του Προέδρου του Δ.Σ. και ας ευχόμαστε να είναι υγιής και να συνεχίζει να διαχειρίζεται, να μεγαλώνει και
να λειτουργεί το τεράστιο αυτό επίτευγμα.
Η παραπάνω συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται και
στο Δ.Σ. του Μουσείου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Καταστατικού του Μουσείου.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Το Μέλος
Κώστας Γαζής Ιωάννης Χειμώνας Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος
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ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων του Μουσείου
Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

• Από Μιλτιάδη-Αντώνιο Πετρίδη: Φίλο του Μουσείου.
Μια Ομολογία της Εταιρίας του ΑΠ’ Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου 500 χρυσών φράγκων, έκδοσης
14 Απριλίου 1904.
• Από Λογοθέτη Αντώνη: Δύο δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας έκδοσης 4-1-1988 του πατέρα του Λογοθέτη
Φραγκούλη και της μητέρας τους Αικατερίνης Λογοθέτη.
• Από Χαραμή Γιώργο: Εργαζόμενος, Τεχνίτης Ηλεκτρονικός Οχημάτων Σιδηροδρόμου. Ένα εισιτήριο των
ΗΣΑΠ (Δραχμές 75)
• Από Στρατικόπουλο Κώστα: Συνταξιούχος. Δύο φωτογραφίες, μία με υπηρεσιακή στολή εισπράκτορα Τραμ
Παραλίας-Περάματος έτους 1960 και μία με συναδέλφους του στην αίθουσα Προϊσταμένων Αττικής το
έτος 1970.
• ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων): Δύο βιβλία με τίτλο: Το ένα «Πρόσφυγες μια συνάντηση…» και το δεύτερο «Αρχαιολογία του χθες, βιομηχανικά κτίρια του Πειραιά».
• Από Καμπέση Γιώργο: Συνταξιούχος. Τέσσερις εκθέσεις Διοικητικών Συμβουλίων και Ισολογισμούς ΕΗΣ
των ετών 1966-1968-1969-1970.
Είκοσι τρία CD με διάφορες ταινίες από εκδηλώσεις
των ΗΣΑΠ και τον Ελληνικό κινηματογράφο.
Σαράντα πέντε διάφορες φωτογραφίες.
Είκοσι εννέα τεύχη του περιοδικού «Ελεύθερες Διαδρομές».
Εννέα περιοδικά με δημοσιεύσεις για τον Ηλεκτρικό.
Ένα έντυπο για τα 125 χρόνια ΗΣΑΠ.
Δύο επενδυτικά προγράμματα ΗΣΑΠ των ετών 20002004.
Τέσσερα παλαιά ημερολόγια ΗΣΑΠ των ετών 19992000-2001-2006.
• Σμυρλιάνος Γιάννης: Εργοδηγός Ηλεκτρονικού Τμήματος Οχημάτων Σιδηροδρόμου. Ένα καπάκι λιποκυβωτίων Αγγλικής κατασκευής από τις φορτάμαξες
έτους 1891.

Δωρεές για το Μουσείο
• Αρτουμά Αθανασία: 30 Ευρώ
• Τσακιρίδης Ιορδάνης: 20 Ευρώ
• Λιονάκη-Μουτσοπούλου Όλγα: 90 Ευρώ
• Ψιούρη Φανή: 20 Ευρώ
• Σταματόγιαννης Γιάννης: 20 Ευρώ
Κατέθεσαν ακόμα:
• Παπαδημητρίου Γιάννης: 50 Ευρώ για την έκδοση του
βιβλίου για τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο

Δωρεές εις μνήμην
• Η κα. Όλγα Λιονάκη-Μουτσοπούλου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της Γιώργου Λιονάκη το ποσό των
90 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου μας.
Η Διοίκηση του Μουσείου ευχαριστεί την κα. Όλγα
Λιονάκη-Μουτσοπούλου για τη δωρεά της προς το
Μουσείο και τις εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου.
• Ο συνάδελφος Μήτσος Γεωργακόπουλος κατέθεσε
στη μνήμη του συναδέλφου του και συναγωνιστή
Γιάννη Παναγιωτόπουλου το ποσό των 20 Ευρώ.

Επισκέψεις

Σχολείων- Συλλόγων- Ιδρυμάτων
•6/4/2015: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» (άτομα 12)
•23/4/2015: 9ο Γυμνάσιο Νίκαιας (άτομα 20)
•23/4/2015: 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού (άτομα 20)
•26/4/2015: Πολιτιστική Λέσχη Φίλων του Χαρούμενου
Χωριού (Κατασκηνώσεις Βαρυμπόμπης)
(άτομα 40)
•27/4/2015: 7ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου (άτομα 45)
•29/4/2015: 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά
(άτομα 55)
• 4/5/2015: Γυμνάσιο Σμίνθης Ν. Ξάνθης (Πομακοχώρια) (άτομα 20)
• 5/5/2015: ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) (άτομα 14)
•6/5/2015: 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (περιοχή Κεραμεικού) (άτομα 16)
•20/5/2015: 3ο Δημοτικό Σχολείου Ασπροπύργου
(άτομα 32)
•29/5/2015: Δημόσιο ΙΕΚ Πειραιά (άτομα 22)

Στη σελίδα……….διαβάστε:
−
Τον Απολογισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014
−
Την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής

Ταμειακός Προϋπολογισμός
του Μουσείου για το έτος 2015

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΣΟΔΑ
Επιχορήγηση ΣΤΑΣΥ ΑΕ
5.000,00
Επιχορήγηση Υπ. Πολιτισμού
5.000,00
Επιχορήγηση Υπ. Μεταφορών
5.000,00
Επιχορήγηση Σωμ. Συντ. ΗΣΑΠ
5.000,00
Συνδρομή Συνταξιούχων ΗΣΑΠ προς το
24.000,0
Μουσείο (άρθρο 6 παρ 4 του καταστατικού)
0
Συνδρομή Εταίρων
1.000,00
Διάφορες Δωρεές
2.000,00
Πωλήσεις Αναμνηστικών
8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
55.000,00
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές Προσωπικού
26.000,00
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
Συντήρηση - Αποκατάσταση Διαθεσίμων
2.000,00
Εκθεμάτων Μουσείου
Κατασκευή εκπαιδευτικής μακέτας για
5.000,00
τους μαθητές των σχολείων
Απογραφή και δημιουργία μητρώου συλλο- 3.000,00
γής διαθεσίμων εκθεμάτων (2007 - 2013)
Ψηφιοποίηση υλικού (έγγραφα, φωτο3.000,00
γραφίες, σχέδια, χάρτες κλπ)
Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
1.500,00
(ανελκυστήρας - φωτισμός - κλιματισμός)
Εκδηλώσεις - Εκθέσεις Φωτογραφικού
1.500,00
Υλικού για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, καθώς και για τα 20 χρόνια του
Μουσείου κλπ

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στις 11:00 το
πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου
«ΟΜΟΝΟΙΑ» πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Εταίρων του Μουσείου.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων
του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που έγινε στις 27 Μαΐου 2015
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου
«ΟΜΟΝΟΙΑ».
Οι παρευρισκόμενοι στη Γενική Συνέλευση Εταίροι του Μουσείου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους τους ομιλητές εγκρίνανε το παρακάτω ψήφισμα:
Οι συνταξιούχοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΕΗΣ-ΗΣΑΠ πριν από 20 χρόνια
δημιουργήσαμε με πολύ κόπο, ατελείωτες
ώρες προσωπικής εργασίας και πολλές
φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες, το
«Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων».
Σκοπός και στόχος της ίδρυσης του Μουσείου μας ήταν και είναι στο να αναδείξουμε και να κάνουμε ευρύτερα γνωστή
την πλούσια ιστορία της Εταιρίας μας στην
οποία εργαστήκαμε για 30,35 και 40 χρόνια, καθώς και τους αγώνες και την προσφορά των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Το Μουσείο μας διαθέτει χώρους 1.000
τμ. Ισόγειο-Υπόγειο-Ημιώροφο-1ο και 2ο
όροφο όπου έχουν εκτεθεί διάφορα εκθέματα από την ιστορική διαδρομή των ΣΑΠΕΗΣ-ΗΣΑΠ του πρώτου Αστικού Σιδηροδρόμου στην Ελλάδα ο οποίος πρωτολειτούργησε στςι 27 Φεβρουαρίου του 1869
και τρίτου στον κόσμο μετά του Λονδίνου
το 1863 και της Ν. Υόρκης το 1867.
Βρίσκεται μέσα στον σταθμό του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου στον Πειραιά και
λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας

από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι με είσοδο ελεύθερη.
Εκτός από τα σχολεία, συλλόγους και
ιδρύματα το Μουσείο λόγω της θέσης που
βρίσκεται το επισκέπτονται πάρα πολλοί
Έλληνες και ξένοι.
Υπολογίζουμε ότι σε ετήσια βάση οι επισκέψεις στο Μουσείο μας ξεπερνούν τις
50.000.
Το Μουσείο λειτουργεί και συντηρείται
από τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ οι
οποίοι καταβάλλουν 1 ευρώ κάθε μήνα από
τη σύνταξή τους για τον σκοπό αυτό. Άλλα
έσοδα του Μουσείου μας είναι οι συνδρομές των Εταίρων του Μουσείου
12 ευρώ τον χρόνο και από τις πωλήσεις διαφόρων αναμνηστικών και βιβλίων χωρίς να
επιβαρύνει κανέναν.
Ζητάμε: Να ενεργοποιηθούν άμεσα οι
διατάξεις εκείνες των νόμων που προβλέπουν την αναγνώριση των Μουσείων που
δεν ανήκουν στο Δημόσιο.
Ύστερα από τα παραπάνω αναθέτουμε
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου
μας να φροντίσει έτσι ώστε το ψήφισμα αυτό να φτάσει:
Στον Πρωθυπουργό
Στον Υπουργό Πολιτισμού
Στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων
Σε βουλευτές
Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Πειραιάς 27 Μαΐου 2015
Με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος

Κατασκευή αναμνηστικών πλακετών και 2.500,00
αναμνηστικων σημάτων του μουσείου για
τις δημόσιες σχέσεις και για τους μαθητές που επισκέπτονται το μουσείο και για
το πωλητήριο του Μουσείου
Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων 5.000,00
αφίσσες -δακτυλογραφήσεις - λογιστικές εργασίες
Εξοδα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
500,00
Διάφορα Εξοδα του Μουσείου (Γραφ ύλη 5.000,00
- είδη καθαρισμού καθώς και καθαρισμού προθηκών εκθεμάτων σε όλους
τους εκθεσιακούς χώρους λόγω ρύπανσης (έργα ΜΕΤΡΟ κλπ)
ΣΥΝΟΛΟ
55.000,00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων
Το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
πραγματοποίησε τις παρακάτω εκδηλώσεις για
τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων:
1ον: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Εβδομάδα των Μουσείων το Μουσείο
μας συμμετείχε ενεργά στην Ημερίδα που
διοργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα ICOMμε
θέμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις για το βιομηχανικό πολιτισμό». Το Μουσείο μας συμμετείχε
με εισήγηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρου Χατζηδούρου με θέμα: «Η συμβολή του
Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων μέσα
από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για
την ανάδειξη και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας της αστικής περιοχής της πρωτεύουσας» που έλαβε χώρα την Παρασκευή 15
Μαΐου στο αμφιθέατρο «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η οποία στήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολλών
Μουσείων από όλη την Ελλάδα εμπρός σε ένα
εξειδικευμένο ακροατήριο.
2ον: Την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 από τις 9:00

το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν:
α) Έκθεση ιστορικών φωτογραφιών έξω από
τους χώρους του Μουσείου με θέμα: «ΤΑ
ΤΡΑΙΝΑ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ»
β) Ξεναγήσεις σε όλους του εκθεσιακούς
χώρους του Μουσείου
γ) Επισκέψεις και ξεναγήσεις στα δύο ξύλινα βαγόνια ηλικίας 111 ετών τα οποία βρισκόντουσαν στην 3η τροχιά του Σταθμού Πειραιά.
Τα ξύλινα βαγόνια επισκευάστηκαν και αποκαταστάθηκαν από τεχνίτες των ΗΣΑΠ το έτος
2007 και έχουν μετατραπεί σε κινητό μουσείο,
όπου στις προθήκες τους έχουν τοποθετηθεί
φωτογραφίες από όλη την ιστορική διαδρομή
της Εταιρίας ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Τις εκδηλώσεις αυτές τις παρακολούθησαν
πάρα πολλοί επισκέπτες εκδηλώνοντας τον
θαυμασμό τους για το Μουσείο μας, τα εκθέματα και τα ξύλινα βαγόνια.
Πειραιάς 20 Μαΐου 2015
Η Διοίκηση

