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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Τι κρύβεται
πίσω από
τα στεγαστικά
δάνεια

Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση κοπής
πίτας-συνεστίασης του Σωματείου μας

ι Έλληνες πολίτες, η κυβέρνηση καθώς και οι
Ομπορούν
εμπλεκόμενοι με τα στεγαστικά δάνεια τράπεζες δεν
να καταλάβουν το μίσος που τρέφουν οι
δανειστές μας τροϊκανοί κατά των Ελλήνων ιδιοκτητών
μιας κατοικίας που την απέκτησαν με αίμα και ιδρώτα για
να στεγάσουν την οικογένειά τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι
όνειρο κάθε Έλληνα ήταν και είναι πώς να αποκτήσει ένα
σπίτι για τον ίδιο και εάν μπορεί και για τα παιδιά του και
αυτό το επιτυγχάνει κάνοντας αιματηρές οικονομίες αλλά
κυρίως με στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες τα οποία
δάνεια μέχρι το 2010 πλήρωνε κανονικά. Ήρθε όμως η
κρίση η οποία έφερε την ανεργία και τη φτώχεια και την
αδυναμία της πληρωμής της δόσης του δανείου και ενώ
όλες οι τράπεζες συναινούν στο πάγωμα των δόσεων
έρχεται η τρόικα και ζητά να γίνουν άμεσα
πλειστηριασμοί για όλους τους οφειλέτες.
ναμφισβήτητα υπάρχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες
δανειολήπτες, οι οποίοι, αν και έχουν τη δυνατότητα
να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις,
έχουν εκμεταλλευτεί στα τελευταία χρόνια της κρίσης την
ασπίδα προστασίας που ισχύει δια νόμου για τους
οικονομικά ανήμπορους και δεν πληρώνουν τις δόσεις
τους και αυτό βέβαια γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν
συνέπειες. Όμως για όλους αυτούς είναι όχι μόνο ορθό
αλλά και επιβεβλημένο να αποφασιστεί η άρση της
απαγόρευσης του πλειστηριασμού και μόνο γι’ αυτούς.
ήμερα η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλες
αναταράξεις σαν αυτές που θα προκαλούσε η απώλεια
του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου εκατοντάδων
χιλιάδων οικογενειών αν εφαρμοστεί η γενική άρση της
απαγόρευσης των πλειστηριασμών που θα ισοδυναμεί με
ολική καταστροφή όλων αυτών που αδυνατούν να
πληρώσουν τις δόσεις του δανείου.
ήμερα οι τράπεζες έχουν ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή
τους τα οικονομικά στοιχεία του κάθε δανειολήπτη.
Μπορούν αν θέλουν να δουν τα περιουσιακά στοιχεία του
καθενός από τη φορολογική του δήλωση, να δουν τις
καταθέσεις τους, το σύνολο των ακινήτων που κατέχουν,
τα αυτοκίνητα, τις κάρτες που χρησιμοποιούν, τι
αγοράζουν. Μπορούν να διαπιστώσουν αν έχουν κάνει
καταθέσεις στο εξωτερικό. Έχουν δηλαδή ανά πάσα
στιγμή και ώρα τον καθρέπτη κάθε νοικοκυριού, οπότε
μπορούν να καθορίζουν σε συνεργασία με το δανειολήπτη
μία ελάχιστη δόση που εκτιμούν ότι μηνιαίως έχουν τη
δυνατότητα να δίνει καθένας προς αποπληρωμή του
δανείου του και αυτό είναι προς όφελος και του
δανειολήπτη αλλά και των τραπεζών. Έτσι και οι οφειλέτες
δεν θα χάσουν το σπίτι τους και οι τράπεζες αργά αλλά
στα σίγουρα θα πάρουν τα χρήματα που δάνεισαν.
κοπός όμως της Τρόικας και αυτών των κρατών που
υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους είναι άλλος.
Ωθούν τις τράπεζες να κάνουν γενικό πλειστηριασμό
ανεξαιρέτως για όλους τους δανειολήπτες. Έτσι οι
τράπεζες θα αποκτήσουν χιλιάδες ακίνητα τα οποία δεν
τους αποφέρουν σήμερα με την κρίση κανένα κέρδος και
ούτε καν πωλούνται, οπότε είναι αναγκασμένες να τα
δώσουν σχεδόν δωρεάν στους συμμάχους μας
Τροϊκανούς. Αυτή είναι η εντύπωση που έχει σήμερα ο
κάθε Έλληνας ερμηνεύοντας την εμμονή της Τρόικας για
τη γενική άρση των πλειστηριασμών, αν είναι διαφορετικά
ας μας το αποδείξουν.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Ρεπορτάζ στις σελίδες 14-15

ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, σας καλούμε
στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου και ώρα 9:00 πρωινή
στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52 με
τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκδρομές)
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός 2014
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη
δράση του Σωματείου
7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
9. Έγκριση ψηφίσματος
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε Συνταξιούχε των ΗΣΑΠ,
Μην ξεχνάς ότι με την παρουσία σου και τη συμμετοχή στου
στη Γενική Συνέλευση δίνεις δύναμη στο Σωματείο μας την οποία
δύναμη την χρειαζόμαστε πολύ και ειδικά σήμερα που ο κάθε Έλληνας και ειδικά οι συνταξιούχοι βιώνουν την εγκατάλειψη και την
περιθωριοποίηση από την πολιτεία. Δεν πρέπει όμως να τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε εκπληρώσει
σαν εργαζόμενοι το χρέος μας και τώρα διεκδικούμε το δικαίωμα
τα τελευταία χρόνια της ζωής μας να μας αποδώσει και η πολιτεία
αυτά που μας οφείλει.

Γι’ αυτό το λόγο η Διοίκηση του Σωματείου σας καλεί να έλθετε όλες και όλοι στις 9 Απριλίου στη Γενική Συνέλευση.
Σας καλεί να ακούσετε και να ενημερωθείτε για τα προβλήματα που απασχολούν εμάς τους συνταξιούχους, και είναι πολλά.
Σας καλεί να μιλήσετε.
Σας καλεί να μας κρίνετε για ό,τι δεν πράξαμε σωστά και να
μας πείτε τις προτάσεις σας με τις οποίες μπορεί να βελτιωθούν
ορισμένα πράγματα.
Σας καλεί να έρθετε κοντά στο Σωματείο γιατί σήμερα με την
οικονομική, την πολιτική, την κρίση αξιών και θεσμών που περνάει η πατρίδα μας χρειάζεται να έχουμε ένα Σωματείο ισχυρό και
δυνατό και απαλλαγμένο από κομματικές παρεμβάσεις.
Τέλος σας καλεί να στηρίζετε το Σωματείο μας για να μπορεί
να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει.
Γι’ αυτούς τους λόγους καμία συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος δεν θα πρέπει να απουσιάσει από τη Γενική Συνέλευση. Όλοι μαζί ενωμένοι στον αγώνα για ένα Σωματείο ενεργό
και δυνατό. Ένα Σωματείο αντάξιο της ιστορίας του και των αγώνων του και να στείλουμε το μήνυμα σε όλους αυτούς που νέμονται την εξουσία ότι οι συνταξιούχοι είναι απόμαχοι της εργασίας όχι όμως και της ζωής. Έχουν δικαίωμα και αυτοί να ζήσουν
και θα ζήσουν. Στο χέρι μας είναι να το επιτύχουμε.
ΔΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥΙ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ
ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιάς

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μητροκώτσας

ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Αφιέρωμα στη σελίδα 12

2

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

Δωρεές για το Σωματείο
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Κυρίτσης Λευτέρης
Αρβανίτης Αλέξης
Κατσάρας Βασίλης
Γεωργουλάκος Χρήστος
Πανταλός Μιχάλης
Αναστασόπουλος Αργύρης
Μάμος Μανώλης
Μπίτα Τριανταφυλλιά
Μαλούχος Χαράλαμπος
Γεωργιλάς Αντώνης
Αργύρης Ηλίας
Βαρβαρέσσος Πολυχρόνης
Χονδρός Παναγιώτης
Δέδε Ελένη
Παπαδημητρίου Δημήτρης
Γιαννόπουλος Ευστάθιος
Παπαχριστόδουλος Δημήτριος
Μαρινόπουλος Μαρίνος
Θεοχάρης Κωνσταντίνος
Κεϊβανίδης Νίκος
Σκρέκης Γιάννης
Τζώρτζης Γεώργιος
Ριζάρδος Γιώργος
Χρονόπουλος Γεώργιος
Γεωργιάδης Ησαΐας
Γεωργακόπουλος Ιωάννης
Λουλουργάς Ζαφείρης
Κοτρομάγιας Δημήτριος
Κόττα Ειρήνη
Ρούζος Δημήτριος
Κωνσταντάτος Νίκος
Διονυσοπούλου Έλλη
Γεωργανάς Ευστάθιος
Δεληγιάννης Θεόδωρος
Δεληγιάννης Κωνσταντίνος
Σκαμαντζούρας Κωνσταντίνος
Κοζύρη Δήμητρα
Παππάς Γεώργιος
Μουστακίδης Θεόδωρος
Πικούνη Δέσποινα
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Καντέλη Αγγελική
Σχίζας Δημήτριος
Μάρκογλου Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος Ναπολέων
Βραχάτης Παναγιώτης
Γαγάνης Ευάγγελος
Καραμολέγκος Λάμπρος
Αρβανίτης Μανουήλ
Κουλούρης Ιωάννης
Μάρκου Κωνσταντίνος
Νεοφώτιστος Αναστάσιος

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

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ
KΩΔIKOΣ 01-3164
ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY
ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
AP. ΦYΛΛOY 112
TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

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

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

ΓIΩPΓOΣ ANTΩNAKOΠOYΛOΣ

TEXNIKH EΠIMEΛEIA

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

ΠAPAΓΩΓH

ΓΡΑΦΟΠΡΙΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Θηβών 347 - Αιγάλεω
Tηλ.: 210 5225479 - 210 5144160
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Φραγκιάς Αυγουστής
Μαυροειδής Δημήτριος
Σχίζας Αθανάσιος
Δεμέλκος Ευάγγελος
Κολοφούσης Αθανάσιος
Γλούμης Θεόδωρος
Κωνσταντινάκης Νίκος
Γατέας Νίκος
Μεράντζας Βασίλης
Πελεκάση Μαρία
Μπεκιάρης Νικόλαος
Λευκαδίτης Αναστάσιος
Αποστολόπουλος Απόστολος
Χαρόπουλος Σωτήρης
Τσιαμάκης Χαράλαμπος
Γεωργουλάκος Δημήτρης
Διαμαντής Κώστας
Αργυρόπουλος Δημήτρης
Δαρατσάκης Κώστας
Καλύβα Δέσποινα
Κατσαρός Αθανάσιος
Κατσάρας Νίκος
Κούτης Ηλίας
Κουζόγλου Παναγιώτης
Παππάς Δημήτριος του Νικ.
Χρόνης Κωνσταντίνος
Χρυσός Ορέστης
Καμακάρη Μαργαρίτα
Μπιτσώρης Φίλιππας
Συρεγγέλας Αθανάσιος
Τετράδης Εμμανουήλ
Καούκης Αθανάσιος
Αρώνη Μαρία
Κανζόλας Παναγιώτης
Ακριτανάκης Νίκος
Παπακωνσταντίνου Πετρούλα
Μαρκάκης Φίλιππας
Κάσσαρης Κώστας
Παναγόπουλος Μιχάλης
Σταθόπουλος Φώτης
Χαλουβάς Σταύρος
Βασιλάκης Μανώλης
Πατρικαράκου Δέσποινα
Σιδέρη Φωτεινή
Καλεντάκης Μιχάλης
Κατσαρός Στέλιος
Πολίτης Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Βασίλης
Στραγαλάκης Παρασκευάς
Νίκας Κυριάκος
Κουτσολαμπρόπουλος Φώτης
Ρούσσος Μιχάλης
Λεμονής Μιχάλης
Σαββέας Νίκος
Μάρκου Γεώργιος
Καραπατέα Καλλιόπη
Τσότσος Γεώργιος
Κώη Σπυριδούλα
Καγιάς Γεώργιος
Χριστοφυλάκης Γεώργιος
Κωστουράκης Αλέξανδρος
Παπαδόγκωνας Κυριάκος
Αργυρόπουλος Παναγιώτης
Θέμελης Κώστας
Μήτσης Γεώργιος
Μουστάκας Απόστολος
Παπαϊωάννου Σωτήρης
Φώσκολος Δημήτριος
Γκαμπέτας Νίκος
Πανταλός Γεώργιος του Ανδρ.
Καμακάρης Παντελής
Καρανικόλας Λάμπρος
Ματθαίου Αναστασία
Σταυρόπουλος Γιάννης
Καραμουσαλής Ευρυβιάδης
Μηλιώνης Ιωάννης του Χρήστου
Παπαηλιού Πηνελόπη
Λαμπρόπουλος Κώστας
Μιζικάκης Δημήτριος

20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
40 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
10 Ευρώ
60 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
40 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σιδερής Ιωάννης
Καπετάνου Αναστασία
Κωτσίδης Χρήστος
Γιακουμίδης Κυριάκος
Καρπούζος Μαρίνος
Λαμπρόπουλος Κώστας
Μιζικάκης Δημήτριος
Τσιαδής Γρηγόρης
Πατελάρος Κώστας
Βέργος Γεώργιος
Καζάς Μιχάλης
Κωνσταντούλιας Αλέξανδρος
Πριώνης Δημήτριος
Τσαμασφύρας Βασίλης
Πατρινός Νικόλαος
Λουκή Αιμιλία
Παφίλης Νίκος
Καλόγρια Ανδρομάχη
Θρουβάλα Υπατία
Μαρκάτης Παύλος
Μπόλωση Χρυσούλα
Δετώρος Γεώργιος
Παπαϊωάννου Χρήστος
Γιαχνή Ευγενία
Αθανασόπουλος Αθανάσιος
Παπαγεωργίου Βασίλης
Σταθοπούλου Άννα
Κωστάκου Αργυρούλα
Σαξώνης Παναγιώτης
Γιάντσιος Στέργιος
Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
Ηλιάδης Ιωσήφ
Τένιος Γεώργιος
Οικονομάκος Θεοφάνης
Κατσαμάγια Ευφροσύνη
Ζήκου Γεωργία
Σακελαρίου Σταυρούλα
Μπεστεμιώτης Χρήστος
Αγγελής Λουκάς
Νικολάου-Καρκαβίτσα Ελένη
Καλτσάς Γεώργιος
Νικολοπούλου Ιουλιανή
Ξώνα Ευανθία
Κουλαξής Ιωάννης
Κομνηνός Ιωάννης
Κάππας Παπανιώτης
Ξακουστής Δημήτριος
Δερεζέας Γεώργιος
Μαυρογιώργης Ιωάννης
Γκότσης Αριστείδης
Τσιλιβίγκος Ελευθέριος
Ζεϊμπεκάκης Κων/νος
Κεφαλάς Φώτης
Σταθόπουλος Βασίλης
Προμπονάς Ιάκωβος
Θεοδώρου Αριστοτέλης
Βλασόπουλος Ανδρέας
Βαμβακέρης Κώστας

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

KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι σήμερα 5 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά
μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣ.: Εκδότης, ετών 74
ΣΤΑΝΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας ετών 75
ΛΥΜΠΟΥΣΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 82
ΚΛΕΙΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Χήρα Αυγουστή
ΜΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ: Χήρα Διονυσίου ετών 98
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας
συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση
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Δωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ιερεύς Νικόλαος Βιντζηλαίος
Ελευθέριος Βιντζηλαίος
Γεωργιάδης Γιάννης
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Μπαρμπαντωνάκης Κώστας
Μανταγάς Γεώργιος
Κλέντος Αναστάσιος
Πουλακιδάκος Νικήτας
Δάρρας Παναγιώτης
Γιοβάς Κωνσταντίνος
Σουλιμιώτης Αλέκος
Νταβαρίνου Αικατερίνη

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πασσαλής Αθανάσιος
Μαθιουλάκης Εμμανουήλ
Παπαδάκης Ιωάννης
Μαντούκας Νικόλαος
Σταυρίδης Σταύρος
Μαρκαντωνάτος Διονύσης
Παπαδάκης Χαρίλαος
Βούλγαρης Θανάσης
Αλάτη Αικατερίνη
Καραγιάννης Χαράλαμπος
Δασκαλάκος Γεώργιος
Χονδρού Ευαγγελία

50 Ευρώ
30 Ευρώ
40 Ευρώ
70 Ευρώ
40 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
100 Ευρώ
20 Ευρώ
40 Ευρώ

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

Μανωλάκης Αντώνης
Γαλάνης Μιχάλης
Πλαστήρας Νίκος
Φετάνη Άννα
Γιαννατσής Μιχάλης
Τζεφεράκος Κώστας
Σιώμος Χρήστος
Ντάλλα Ελισσάβετ
Μάλλης Σπύρος
Λεμούσιας Γιάννης
Πρωτόπαπας Γιάννης
Κωνσταντοπούλου Γεωργία
Παππάς Δημήτριος
Παύλου Βαρβάρα
Δημητρίου Ερμιόνη
Ψίχας Οδυσσέας
Παπαδόγκωνας Κυριάκος
Σεφερλή Ανθούσα
Βιντζηλαίου Ελένη

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέγκουλας Δημήτριος
Λαγουβάρδος Κώστας
Αθανασιάδης Αντώνιος
Καραγιώργος Βασίλης
Μπουζαλάς Νίκος
Αλεξάκη Γιαννούλα
Φάκου Μαρία
Ρίνης Ηλίας
Σουσαμλής Γεώργιος
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
Παναγόπουλος Γιάννης
Κουκλινός Ευθύβουλος
Σασσάνης Ευάγγελος
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος
Δημητροπούλου Νικολίτσα
Καπακλής Θεόδωρος
Αθανασόπουλος Νικόλαος
του Ανδρέα

Αβαρκιώτης Κώστας
50 Ευρώ
Νικολουδάκης Γιάννης
40 Ευρώ
Αλεβίζος Γεώργιος
100 Ευρώ
Τσίχλης Αντώνης
30 Ευρώ
Σταματόγιαννης Ιωάννης
50 Ευρώ
Δημέλης Παναγιώτης
50 Ευρώ
Σταθάτος Κώστας
30 Ευρώ
Κακίσης Αθανάσιος
20 Ευρώ
Σπηλιωτοπούλου Παρασκευή 30 Ευρώ
Λυμπέρη Αικατερίνη
50 Ευρώ
Καραμάνος Βασίλης
50 Ευρώ
Πελεκάσης Παναγιώτης
50 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλατής Κωνσταντίνος
Τσουραμάνης Κωνσταντίνος
Μητρόπουλος Χρήστος
Μαυρέλης Περικλής
Κοκοτάκης Οδυσσέας
Κρυονερίτης Γεώργιος
Τριποδάκης Μελέτιος
Κοκύρη Βαρβάρα
Βεσκούκη Ντίνα
Μπαρμπίσης Γεώργιος
Καρατζάς Παναγιώτης

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

Σας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ

Δωρεές εις Μνήμην
• Ο συνάδελφος Λευτέρης Κυρίτσης κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του Αικατερίνης και των αδελφών του Νικολάου και Γεωργίου, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Τριανταφυλλιά Μπίτα κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Χρήστου Μπίτα, το ποσό
των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Ο κ. Χαράλαμπος Μαλούχος κατέθεσε
στη μνήμη του συναδέλφου μας Ισίδωρου Λυμπούση, το ποσό των 50 Ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Ελένη Δέδε κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας
Δημητρίου Δέδε, το ποσό των 30 Ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Κοζύρη Δήμητρα κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου Κοζύρη, το ποσό
των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Αγγελική Καντέλη κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Λάμπρου Καντέλη, το ποσό
των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Μαρία Αρώνη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Νικολάου Αρώνη, το ποσό των 20
Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Πετρούλα Παπακωνσταντίνου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και
συναδέλφου μας Μάριου Παπακωνσταντίνου, το ποσό των 60 Ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Κώστας Κάσσαρης κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου του
Πέτρου Καμακάρη, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Δέσποινα Πατρικαράκου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Βασιλείου Πατρικαράκου, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Βαρβάρα Παύλου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κυριάκου Παύλου, το ποσό
των 30 Ευρώ για την εφημερίδα του
Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής κατέθεσε στη μνήμη του κουμπάρου του και
συναδέλφου μας Γιάννη Τσεκούρα, το
ποσό των 40 Ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Κυριάκος Παπαδόγκωνας κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου του Αντώνη Κόκκινου, το ποσό των
20 Ευρώ για την εφημερίδα του Σωματείου.
• Η κα. Ανδρομάχη Καλόγρια κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Φάνη Καλόγρια, το ποσό
των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Υπατία Θρουβάλα κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Μανώλη Θρουβάλα, το ποσό
των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Παρασκευή Σπηλιωτοπούλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και
συναδέλφου μας Γιάννη Σπηλιωτόπουλου, το ποσό των 30 Ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Χρυσούλα Μπόλωση κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα Μπόλωση, το ποσό
των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Χρήστος Μπεστεμιώτης
εργαζόμενος κατέθεσε στη μνήμη της
μητέρας του Ευαγγελίας Μπεστεμιώτη,
το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
• Η κυρία Νικολάου-Καρκαβίτσα Ελένη
κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της
Αλέξη Καρκαβίτσα, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Όταν υπάρχει περίσσευμα αγάπης και συναδελφικής αλληλεγγύης μπορούμε να
πετύχουμε πολλά και αυτό φάνηκε από την προθυμία που είχαν τόσοι πολλοί συνάδελφοι που παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση που μας ταλανίζει όλους τα
τελευταία χρόνια, δεν παρέλειψαν να ενισχύσουν οικονομικά το Σωματείο μας, γνωρίζοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις δράσεις του, προς όφελος
όλων μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι ενέργειές σας αυτές μας γεμίζουν ενέργεια για
να ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατό καλύτερα στα καλέσματα σας και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις όποιες ανθρώπινες αδυναμίες μας. Σας ευχαριστούμε
γιατί μας περιβάλλετε με ζεστασιά και αγάπη.
Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε έμπρακτα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας δώσουμε την
υπόσχεση ότι θα είμαστε πάντα κοντά σας
Η Διοίκηση

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα
παρακάτω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας
που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη του Ισίδωρου Λυμπούση
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Όλγας Λυμπούση, το ποσό
των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για
τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη του Δημητρίου Στανατιώτη και ύστερα από επιθυμία της
συζύγου του Ευαγγελίας Στανατιώτη,
το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του Συλλόγου «Το Χαμόγελο
του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Ευάγγελου Τσιλιγκάκη και ύστερα από επιθυμία της
συζύγου του Βαρβάρας Τσιλιγκάκη,
το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκο-

πών του Συλλόγου «Η Κιβωτός του
Κόσμου».
• Στη μνήμη της Σταματικής Μαντά
και ύστερα από επιθυμία του υιού της
Κωνσταντίνου Μαντά, το ποσό των
90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις
ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνημη του Χρήστου Σχίζα και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Αικατερίνης, το ποσό των 90
Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
υπέρ των σκοπών του Συλλόγου «Το
Χαμόγελο του Παιδιού».

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΠΑΛΛΟY
Το τακτικό ανάγνωσμα μας στη σελίδα 3
που έχει να κάνει με την “Παιδική Μέριμνα
ΕΗΣ – ΗΣΑΠ, τις Παιδικές Κατασκηνώσεις,
την Πολιτιστική Λέσχη και τον Παιδικό Σταθμό που επιμελείται ο Μπαλλού αναβάλλεται
για το επόμενο τεύχος του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ.

Το Σωματείο μας στηρίζει τις επαγγελματικές
δραστηριότητες των παιδιών των συναδέλφων μας

Ο Μάνος Λούρας είναι γιος του αείμνηστου συναδέλφου μας Σπύρου Λούρα.
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ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Νέλσον Μαντέλα
(1918-2013)
Ο φτωχός
βοσκός που
έφτασε να
γίνει
ένα
από
τα
πλέον αναγνωρίσιμα
σύμβολα προάσπισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεκίνησε από την απόλυτη
αφάνεια για να φτάσει
στην κορυφή του κόσμου
εξασφαλίζοντας μια θέση
συμβόλου στο πάνθεον
με τους “αθανάτους” της σύγχρονης
ιστορίας.
Για τον Νέλσον Μαντέλα ο δρόμος προς την ελευθερία ήταν μακρύς και δυσβάστακτος όπως
αναφέρει και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του στο βιβλίο «Ο μακρύς δρόμος προς την ελευθερία».
Ο Νέλσον Μαντέλα γεννήθηκε το 1918 σε ένα μικρό και ξεχασμένο από την πολιτεία χωριό της νοτιοανατολικής Αφρικής, το Μβέζο. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια εκτελώντας χρέη
βοσκού. Ήταν ο πρώτος από την οικογένειά του που πήγε σχολείο με το αρχικό του όνομα
Ρολιχλάχλα, όμως έπειτα από πρωτοβουλία της δασκάλας του άλλαξε το όνομά του και βαπτίστηκε Νέλσον προκειμένου να ταιριάζει στο δυτικόφερνο περιβάλλον. Στην ηλικία των
9 ετών έμεινα ορφανός από πατέρα και στα 22 έφυγε από το χωριό του και εγκαταστάθηκε
στο Γιοχάνεσμπουργκ γιατί αρνήθηκε να παντρευτεί τη γυναίκα που του προξένεψαν. Εκεί
εργάσθηκε αρχικά ως νυχτοφύλακας σε ορυχεία και αργότερα ως μαθητευόμενος στο δικηγορικό γραφείο ενός Εβραίου όπου για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με την κομμουνιστική ιδεολογία. Για σπίτι είχε ένα παράπηγμα χωρίς ηλεκτρικό και νερό, όμως σε πείσμα
των αντιξοοτήτων γράφτηκε στη νομική σχολή του Γιοχάνεσμπουργκ και ήταν ο μοναδικός
μαύρος. Είχε δε να αντιμετωπίσει και έναν πρύτανη ο οποίος τον θεωρούσε λόγω του χρώματός του και μόνο, ανίκανο να γίνει δικηγόρος. Κι όμως ο Μαντέλα τον διέψευσε στην
πράξη, όχι μόνο έγινε δικηγόρος αλλά και άνοιξε δικηγορικό γραφείο το πρώτο με μαύρο
ιδιοκτήτη στο Γιοχάνεσμπουργκ. Εν τω μεταξύ βέβαια από το 1945 είχε ενταχθεί στις τάξεις του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου αναλαμβάνοντας μάλιστα και την ηγεσία της νεολαίας του κόμματος που προπαγάνδιζε υπέρ των δικαιωμάτων των μαύρων. Συνελήφθη
για πρώτη φορά το 1952 και για δεύτερη το 1956 με την κατηγορία της υψίστης προδοσίας.
Το 1960 η Ν. Αφρική έφθασε στα πρόθυρα του εμφύλιου πολέμου όταν οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον μαύρων διαδηλωτών σκοτώνοντας πολλές δεκάδες μαύρων
διαδηλωτών και τραυματίζοντας πολλές εκατοντάδες. Τότε ο Μαντέλα βγήκε στην παρανομία
και πήγε στην Αιθιοπία και στην Αλγερία για να εκπαιδευτεί στρατιωτικά. Κατά την επιστροφή

του στη χώρα του το 1962 συνελήφθη και το 1964 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με την
κατηγορία της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης και κλείστηκε στις φυλακές του νησιού Ρόμπεν, σε ένα κελί μόλις πέντε τετραγωνικών μέτρων. Όταν το 1985 η κυβέρνηση της
χώρας του προσέφερε την ελευθερία του με την προϋπόθεση να αποκηρύξει τον ένοπλο
αγώνα, απάντησε αρνητικά λέγοντας «μόνο οι ελεύθεροι μπορούν να διαπραγματεύονται».
Όταν ανέλαβε πρόεδρος την Ν. Αφρικής ο Φρέντερικ ντε Κλερκ απελευθέρωσε τον Νέλσον Μαντέλα. Το δε 1993 μοιράστηκαν το Νόμπελ Ειρήνης. Το 1994 στις πρώτες ελεύθερες
για όλους εκλογές της Νότιας Αφρικής ο Νέλσον Μαντέλα έγραψε ιστορία γιατί ήταν ο πρώτος μαύρος που εκλέχθηκε με δημοκρατικές διαδικασίες πρόεδρος της χώρας, αξίωμα που
το διατήρησε μέχρι το 1999. Με τη συμφιλιωτική διάθεσή του απέναντι σε όλους ακόμη και
προς τους βασανιστές του κατόρθωσε να διατηρήσει ενωμένη τη χώρα του.
Αξιομνημόνευτη είναι η ομιλία του το 1990 στο Ευρωκοινοβούλιο όπου μεταξύ άλλων είπε:
«Κανείς δεν γεννήθηκε να μισεί τον άλλον για το χρώμα του δέρματός του ή το περιβάλλον του ή τη θρησκεία του. Οι άνθρωποι εάν μπορούν να μαθαίνουν να μισούν, μπορούν και
να αγαπούν γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά από το μίσος. Ο μεγάλος θυμός και η βία δεν
μπορούν ποτέ να χτίσουν ένα έθνος».
Ο θάνατος του Νέλσον Μαντέλα στις 6 Δεκεμβρίου 2013 προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση,
γιατί ήταν ένα πρόσωπο που κατόρθωσε να συνενώσει όλους τους ανθρώπους της πατρίδας του, μαύρους και λευκούς. Δεν προκάλεσε θαυμασμό μόνο η σωματική αντοχή του
94χρονου ηγέτη της Νότιας Αφρικής, που άντεξε τα 28 χρόνια φυλακίσεως από το καθεστώς «απαρτχάιντ», από τον σκληρό ρατσισμό των λευκών εναντίον των μαύρων. Προκάλεσε μεγαλύτερο θαυμασμό η ψυχή του. Για τους τότε κυρίαρχους λευκούς ο Νέλσον Μαντέλα δεν ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν ένας αριθμός, το νούμερο 46664. Άντεξε 28 φυλακισμένος
στο νησί Ρόμπεν, που ήταν λεπροκομείο, φρενοκομείο και φυλακή. Απομονωμένος, υφίστατο βασανιστήρια και εργαζόταν σε καταναγκαστικά έργα ενώ τα βράδια μελετούσε νομικά, με στόχο να αποκτήσει πτυχίο εξ αποστάσεως, όπως και το κατάφερε. Οι μοναδικές
επαφές του με τον έξω κόσμο ήταν ένα γράμμα και μία επίσκεψη κάθε εξάμηνο. Σε μία επιστολή του το 1975 έγραφε προς τη γυναίκα του «Οι δυσκολίες κάποιους άνδρες τους λυγίζουν αλλά κάποιους τους κάνουν άνδρες». Μία συνέπεια των βασανιστηρίων ήταν να στερέψουν τα μάτια του από τα δάκρυα και δεν είχε τη δυνατότητα να κλαίει. Έκλαιγε μόνο η
ψυχή του και όχι τα μάτια του. Έκλαιγαν όμως τα μάτια εκατομμυρίων Αφρικανών για τον
μεγάλο ήρωα, για το ίνδαλμά τους τον Νέλσον Μαντέλα ο οποίος όταν δικαζόταν από το
σκληρό καθεστώς, είχε πει «Έχω στην καρδιά μου το ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι θα συμβιώνουν αρμονικά». Και όταν ελευθερώθηκε μετά από 28 χρόνια φυλακίσεως, έκανε το μεγάλο κήρυγμα. Αντί για μίσος κήρυξε την
αγάπη. Αντί για εκδικητικότητα, πρόσφερε τη συγχώρεση. Ο Νέλσον Μαντέλα νίκησε χωρίς πόλεμο. Μισήθηκε αλλά δεν μίσησε. Έτσι έγινε ο εκλεκτός του λαού και των μαύρων
αλλά και των λευκών. Έγινε πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής με την αγάπη που είχε για όλους
τους ανθρώπους, λευκούς και μαύρους και ποτέ δεν σκέφτηκε να εκδικηθεί για ό,τι είχε
περάσει. Αλήθεια σήμερα σκέφτηκε κάνεις πόσοι λευκοί στο σώμα είναι μαύροι στη ψυχή
και πόσοι μαύροι στο σώμα είναι λευκοί στη ψυχή;
Αυτός ήταν με λίγα λόγια ο Νέλσον Μαντέλα. Δυστυχώς όμως σήμερα ηγέτες σαν και αυτόν έχουν εκλείψει με αποτέλεσμα η ανθρωπότητα να έχει φθάσει στο χείλος του γκρεμνού.
Ευχή όλων μας είναι να βρεθεί ένας Νέλσον Μαντέλα για να μας σώσει.
Η Διοίκηση

Εθνικό Σύστημα Υγείας
Γεννήθηκε το έτος 1983, πέθανε το έτος
2013.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καθιερώθηκε
στην Ελλάδα με το νόμο 1397 του 1983.
Για να καταλάβει ο αναγνώστης τι έλεγε ο
νόμος αυτός αρκεί να σας αναφέρω ένα άρθρο.
Άρθρο 1 – Γενικές αρχές
1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή
υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.
2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα
σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, μέσα από ενιαίο και αποκεντρωμένο εθνικό σύστημα υγείας, που οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Αλήθεια, αναλογιστήκατε κύριοι υπουργοί,
κύριοι αρχηγοί κομμάτων, κύριοι βουλευτές,
ποιος ευθύνεται για το σημερινό κατάντημα της
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περί-

θαλψης των πολιτών αυτής της χώρας; Γνωρίζετε ότι έχουν διαλυθεί τα πάντα ή ζείτε σε άλλον πλανήτη;
Το Υπουργείο Υγείας για να δικαιολογήσει θέσεις για τρεις υπουργούς καθιέρωσε πριν 2 χρόνια τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας, τον λεγόμενο ΕΟΠΥΥ, χωρίς όμως μέχρι
σήμερα να μπορεί να σταθεί στα πόδια του γιατί στερείται πόρων και ήδη χθες η τρόικα δήλωσε ότι το έλλειμμα στον ΕΟΠΥΥ έχει υπερβεί τα
δύο και μισό δις ευρώ, χωρίς να μας ενημερώνει κανείς από πού θα βρεθούν τα χρήματα από
τη στιγμή που υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνεργοι
αλλά και αυτοί που εργάζονται είναι στη μαύρη
εργασία ανασφάλιστοι, οπότε εισροή χρημάτων
στον ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει.
Κύριοι Υπουργοί της Υγείας, το έργο σας στο
Υπουργείο είναι όχι ανύπαρκτο αλλά καταστροφικό, διαλύθηκαν τα πάντα, δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,

δεν υπάρχει πρόνοια για τους αναπήρους, δεν
υπάρχει κοινωνικό κράτος, τα πάντα έχουν νεκρώσει. Οι νοσοκομειακοί γιατροί απεργούν γιατί δεν πληρώνονται, τα φάρμακα έχουν εξαφανιστεί και στην αγορά κυκλοφορούν τα λεγόμενα γενόσημα, αμφιβόλου θεραπευτικής ικανότητας και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το ενδεδειγμένο από τον θεράποντα ιατρό τους φάρμακο, είναι καταδικασμένοι.
Οι φαρμακοποιοί απεργούν και δεν συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ γιατί δεν πληρώνονται.
Στα νοσοκομεία έχει εκλείψει ο νοσηλευτής
και κάθε ασθενής πρέπει να έχει μαζί του το
συνοδό του, καθώς και τα φάρμακά του μέχρι
και το χαρτί υγείας.
Οι γιατροί που είχαν υπογράψει σύμβαση
συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ άρχισαν να καταγγέλλουν τις συμβάσεις γιατί δεν πληρώνονται.
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την ένταξη των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ ακόμη δεν έχει υπογρά-

ψει σύμβαση με τον οργανισμό κανένας οδοντίατρος. Αλήθεια, έχει κρίνει το Υπουργείο ότι
δεν χρειάζονται οι ασφαλισμένοι οδοντιατρική
περίθαλψη;
Για την όλη τραγική κατάσταση που επικρατεί στην υγεία οπωσδήποτε πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος Πρωθυπουργός και να λάβει τα
μέτρα που πρέπει, εκτός εάν είναι στο πρόγραμμα του κράτους η μείωση του πληθυσμού
και ειδικά των ηλικιωμένων ανθρώπων με προβλήματα υγείας, δηλαδή να λειτουργήσει ένας
νέος Καιάδας.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) «Ενεργός
Πολίτης» τον Αύγουστο του 2013 γιατί από τότε ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει πλέον ζωή.
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1869-2011 (Από το αρχείο ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ –
Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Μέρος 2ο
Πρώτες προτάσεις για σιδηροδρομική
συγκοινωνία
Πως θα μπορούσε να λυθή το συγκοινωνιακό
πρόβλημα; Η λέξη «σιδηρόδρομος» βρισκόταν
στα χείλη πολλών. Ήδη από το 1843 ο Αλέξανδρος Ραγκαβής συνέλαβε την ιδέα και επρότεινε
την ίδρυση σιδηροδρόμου για τη συγκοινωνία της
Αθήνας με τον Πειραιά. Η πρότασή του όμως δεν
βρήκε υποστήριξη. Ο λαός δεν ήταν ακόμη ώριμος ν’ αποδεχθή τον νεωτερισμό. Η μακρόχρονη
συνήθεια της συγκοινωνίας με υποζύγια και με
αμάξια δεν ήταν εύκολο να παραμερισθή.
Έπειτα η χρησιμοποίηση του ατμού στη συγκοινωνία της ξηράς, σχετικώς νεώτερη τότε
εφεύρεση, ήταν για πολλούς επικίνδυνη. Τον σιδηρόδρομο τον θεωρούσαν μηχάνημα σατανικό,
που ήθελαν να το φέρουν εδώ «οι παλιόφραγκοι
για να μας χαντακώσουν», όπως έλεγαν. Δεν είναι εύκολο να καταπολεμηθή η δυσπιστία του
πλήθους σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι συμβαίνει
πάντα σε κάθε νέα τεχνική πρόοδο. Μήπως το
ίδιο δεν έγινε αργότερα με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο; Και ακόμη αργότερα πόσοι δισταγμοί
και φόβοι δεν έπρεπε να καταπολεμηθούν για να
χρησιμοποιηθή η αεροπορική συγκοινωνία;
Αλλά στην προκειμένη περίπτωση της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας ήταν πολλοί και εκείνοι
που αντιδρούσαν για λόγους καθαρά αντιπολιτευτικούς. Έτσι, η πρόταση του Αλ. Ραγκαβή, για
την ίδρυση σιδηροδρόμου που θα ένωνε την Αθήνα με το επίνειό της, στην αρχή σκόνταψε. Η πρόοδος όμως δεν αναχαιτίζεται. Άλλωστε, η ανάγκη συγκοινωνιακού μέσου, όσο το δυνατόν πιο
άνετου και γρήγορου, μεταξύ της πρωτεύουσας
και του Πειραιά, γινόταν όλο και πιο έντονη. Έτσι,
ύστερ’ από λίγα χρόνια η ιδέα αυτή αρχίζει να
ωριμάζη. Και το 1855 γίνεται η πρώτη προσπάθεια για τη νομοθετική κατακύρωσή της.

Το πρώτο νομοσχέδιο
για τη σύσταση σιδηροδρόμου
(16.6.1855)
Η κατάθεση του πρώτου νομοσχεδίου «Περί
ιδρύσεως του σιδηροδρόμου Αθηνών – Πειραιώς» έγινε στις 16 Ιουνίου του 1855 από τον τότε
πρωθυπουργό και υπουργό των Εσωτερικών
Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Ο πρωθυπουργός
καταθέτοντας το νομοσχέδιο μίλησε στη Βουλή
για τη μεγάλη σημασία του.
Το βιβλίο του Ν.Σ. Κτενιάδη «Οι Πρώτοι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι» περιέχει τα σημαντικότερα
αποσπάσματα από τον βαρυσήμαντο λόγο του. Τα
αντιγράφομε, γιατί είναι χαρακτηριστικά της σημασίας που έδινε ο τότε πρωθυπουργός στην
ίδρυση της πρώτης αυτής σιδηροδρομικής γραμμής της Χώρας:
«Εάν η εφεύρεσις της τυπογραφίας, της ναυτικής πυξίδος και της πυρίτιδος μεγίστας επέφεραν εις τον κόσμον μεταβολάς, η του ατμού έφερε και υπόσχεται να φέρη έτι μεγαλυτέρας. Σχεδόν άγνωστος προ τριάκοντα ετών, εύρεν εις τα
φωτισμένα έθνη ενθουσιώδη υποδοχή, και σήμερον δεν υπάρχει κράτος πολιτισμένον, το οποίον δεν επροσπάθησε ν’ απολαύση και δεν απήλαυσε τα εκ της θαυμασίας εφευρέσεως του
ατμού αγαθά. Βλέπων τις την κατά τούτο άμιλλαν
και κίνησιν των Κυβερνήσεων και των λαών της
Αμερικής και της Ευρώπης, νομίζει ότι η υδρόγειος αυτή σφαίρα είναι προωρισμένη να καλυφθή κατά μεν την ξηράν με σιδηροδρόμους, κατά δε την θάλασσαν με ατμόπλοια και ότι το κράτος εκείνο το οποίον δεν ήθελεν αποφασίσει να
βαδίση εις την νέαν ταύτην οδόν, θέλει καταδικασθή να μένη πολύ όπισθεν των άλλων κατά τον
πολιτισμόν και την ευπορίαν.»
Από της ιδέας ταύτης ορμώμενος, είχον την τιμήν να παρουσιάσω προ μικρού νομοσχέδιον περί συστάσεως συγκοινωνίας μεταξύ των νήσων
και των παραλίων της Ελλάδος. Η προθυμία με
την οποίαν τα Νομοθετικά Σώματα έσπευσαν να

Η πλατεία Συντάγματος κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνος.
Στο βάθος αριστερά η οδός Φιλελλήνων. Ελαιογραφία.
ψηφίσωσιν αυτό, αποδεικνύει αρκούντως ότι ο
τόπος αισθάνεται και εκτιμά την ανάγκην και τα
πλεονεκτήματα των νέων μέσων της συγκοινωνίας. Σήμερον έχω την τιμήν να παρουσιάσω νομοσχέδιον περί συστάσεως δρόμου σιδηρού μεταξύ Αθηνών και Πειραιώς. Η σύστασις ατμοπλοίων επροτάθη και ανηγγέλθη εις υμάς ως επιχείρησις αποφασισθείσα υπό της Κυβερνήσεως,
ως έργον βέβαιον. Η σύστασις δρόμου σιδηρού
σας προτείνεται ως πράγμα ενδεχόμενον. Το
Υπουργείον προτίθεται, δια των μέσων, τα οποία
έχει ως εκ της θέσεώς του, και των σχέσεών του,
να ζητήση και συνάψη διαπραγματεύσεις περί
συστάσεως του σιδηροδρόμου τούτου. Προ τούτου έχει ανάγκην όμως νόμου, διαγράφοντος εις
αυτό κύκλον αρμοδιότητος δια τας ειρημένας
διαπραγματεύσεις.
Είναι περιττόν να εκθέσω την οικονομική και
πρακτικήν αξίαν της δια σιδηροδρόμων εύθηνης
και ταχείας συγκοινωνίας, ήτις συντέμνουσα κατά τέσσαρα πέμπτα την από του λιμένος απόστασιν της πρωτευούσης, θέλει μεταβάλει αυτήν, ούτως ειπείν, εις λιμένα θαλάσσιον. Η δ’ εξ αυτής
ωφέλεια δεν θέλει περιορίζεσθαι μόνον εις τους
κατοίκους τω δύο πόλεων ή και εις τους εν αυταίς δι’ εμπορικάς σχέσεις, ή χάριν υγείας, ή δι’
άλλους λόγους παρεπιδημούντας, οίτινες θέλουσιν έχει μέσον συγκοινωνίας ταχύ, ολιγοδάπανον, ευχάριστον, άνευ κονιορτού τα πλεονεκτήματα ταύτα θέλουσιν εκταθή και εις τους επισκεπτομένους την Ελλάδα ξένους και θέλουσι
καταστήσει την εις τον Πειραιά τόσον επωφελή
διαστάθεμυσιν των ξένων πολεμικών πλοίων βεβαιοτέραν. Όταν δε συνδυάση τις την σύστασιν
του σιδηροδρόμου με την ενεργουμένην σύστασιν των ατμοπλοίων και την διενεργουμένην ήδη
διόρυξιν του πορθμού της Ευβοίας, τότε πειθεται
ευκόλως, ότι η ωφέλεια αυτού θέλει αποβή πολύ πλέον εκτενεστέρα.
Η εις την σήμερον οδόν υπάρχουσα κυκλοφορία των ανθρώπων και των πραγματειών μαρτυρεί ότι η επιχείρησις θέλει αποβή επικερδής επί
του παρόντος, και πολύ επικερδεστέρα εις το
μέλλον, δια τον όστις ήθελεν αναλάβει αυτήν. Ο
ενοικιαστής διοδίων της Πειραϊκής οδού πληρώνει σήμερον ενοίκιον 13.000 δραχμών. Αλλ’ εις
ταύτας πρέπει να προστεθούν άλλαι 4.000 τουλάχιστον δραχμών δι’ έξοδα εισπράξεως, δια τόκον των προκαταβαλλομένων εις το δημόσιον ταμείον δόσεων υπό του ενοικιαστού και τέλος δια
μικρόν τι κέρδος αυτού. Εκ των ποσώ τούτων συνάγεται ότι επέκεινα των 900 ίππων κατά μέσον
όρον διαβαίνουσι καθ’ εκάστην την Πειραϊκήν
οδόν. Εάν παραδεχθώμεν δε ως αξία διαδρομής
ενός ίππου μεταφέροντος είτε ανθρώπους είτε
πραγματείας δρχ. 1 , έπεται ότι δια την μεταφοράν αυτών από της μιας πόλεως εις την άλλην
δαπανώνται κατ’ έτος περί τας 400.000 δραχμών.

Από το βιβλίο των ΕΗΣ για τα 100 χρόνια
της Εταιρείας (1869-1969) ένα αφιέρωμα
για όλους τους αναγνώστες της
Εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός».

Καθ’ υπολογισμούς τους οποίους το Υπουργείον
θεωρεί ακριβείς, ο τόκος των εις σύστασιν του
σιδηροδρόμου αναγκαίων κεφαλαίων λογιζόμενος προς 8%, το 1% χρεώλυτρον προς απόσβεσιν
του κεφαλαίου τούτου, προς δε τα έξοδα της διοικήσεως και συντηρήσεως του σιδηροδρόμου,
όλα ταύτα δεν αναβιβάζουσι την ετησίαν δαπάνην πλέον του ποσού των 200.000 δραχμών, ώστε
και αν υποτεθή, ότι το ήμισυ μόνον των προσώπων και των εμπορευμάτων θέλει μεταφέρεσθαι
δια του σιδηροδρόμου, το δε άλλο ήμισυ δια της
νυν υπαρχούσης οδού, η επιχείρησις της συστάσεως του σιδηροδρόμου αποδεικνύεται και τότε
συμφέρουσα. Αλλ’ όταν τις αναλογισθή ότι η υπόθεσις αυτή είναι αληθώς απαράδεκτος, ότι η ευθηνία και ευκολία της συγκοινωνίας θέλει ερεθίσει και αυξήσει την κυκλοφορίαν, όγι η σύστασις
των ατμοπλοίω θέλει δώσει εις αυτήν νέαν τροφήν, και ότι το αποκλειστικόν δικαίωμα, εκτεινόμενον εις μέγαν αριθμόν ετών, κατά το οποίον αι
ανταλλαγαί θέλουσι προχωρεί πολλαπλασιαζόμεναι, τότε πας τις βλέπει ότι τα κέρδη της εργολαβίας, άξια λόγου εξ αρχής, θέλουσι προβαίνει
κατ’ έτος αυξάνοντα, και ότι εάν είχον οι κεφαλαιούχοι γνώσιν των ανωτέρω περιστατικών, ήθελον εξαιτήσει προ πολλού μετά σπουδής του αποκλειστικού δικαιώματος την παραχώρησιν.
Το κώλυμα τούτο θέλει άρει εκ του μέσου η
έκδοσις του προκειμένου νόμου, ορίζοντος ακριβώς τους όρους της παραχωρήσεως. Η δημοσίευσις αυτού δια των εφημερίδων, η δια των προξένων γνωστοποίησις των διατάξεών του εις την
αλλοδαπήν και αι ιδιαίτεραι της Κυβερνήσεως
ενέργειαι παρέχουσιν εις αυτήν ευλόγους ελπίδας, ότι θέλουσι τη υποβληθή ταχέως προτάσεις
περί συστάσεως του μεταξύ Αθηνών και Πειραιώς σιδηροδρόμου, και ότι ο τόπος θέλει ίδει μετ’
ου πολύ τα πρώτα δοκίμια της εισαγωγής και τούτου του νέου μέσου της ευπορίας και του πολιτισμού.
Αι κυριώτεραι διατάξεις του νομοσχεδίου δύνανται να διαιρεθώσιν εις τρεις τάξεις αφορώσας: Τα δικαιώματα, τα οποία παραχωρεί. Τας
υποχρεώσεις, τας οποίας επιβάλλει. Τας εγγυήσεις, δια των οποίων εξασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου και των ιδιωτών.
Εκ των παραχωρουμένων δικαιωμάτων τα κυριώτερα είναι το αποκλειστικόν δικαίωμα και η
διάρκεια αυτού, το δικαίωμα της καταναγκαστικής εκποιήσεως της ξένης ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της παροδικής χρήσεως αυτής, η ατέλεια επί της εισαγωγής των μηχανών και του λοιπού αναγκαίου υλικού δια την σύστασιν και την
κατά πρώτον ενέργειαν του σιδηροδρόμου, η είσπραξις κομίστρων, το δικαίωμα του ενεργείν
την αστυνομίαν της οδού.
Το νομοσχέδιον προτείνει την σύστασιν του σιδηροδρόμου δι’ εργολαβίας ιδιωτών ή εταιρείας. Είναι περιττόν να εξετάσωμεν αν η Κυβέρνησις, ήτις έχει πολυπλυθέστατα αντικείμενα να διοικήση, πρέπει να επαυξήση έτι μάλλον το βάρος
και τας δυσκολίας της διοικήσεως αναδεχομένη
αυτή την σύστασιν και την διοίκησιν και περιορίζουσα την βιομηχανικήν ενέργειαν των ιδιωτών.

Το βέβαιον είναι ότι τα σήμερον οικονομικά μέτρα της Κυβερνήσεως, δια λόγους τους οποίους
γνωρίζετε, είναι τοιάυτα, ώστε δεν συγχωρούσι
ν’ αναλάβη αυτή δια λογαριαμσόν της την κατασκευήν και διεύθυνσιν δρόμου σιδηρού, αφού
μάλιστα επεχείρησεν ήδη την εξόρυξιν του
πορθμού της Ευβοίας και πρόκειται να συστήση
ιδία δαπάνη την δι’ ατμοπλοίων συγκοινωνίαν,
τουλάχιστον να συνδράμη την σύστασιν λαμβάνουσα ανάλογον μέρος μετοχών και εξασφαλίζουσα ελάχιστον μέρος τόκου υπέρ των εργολάβων. Η δύναμις λοιπόν των πραγμάτων υπηγόρευσε την διάταξιν, ήτις παραχωρεί το αποκλειστικόν δικαίωμα εις ιδιωτικήν εργολαβίαν προς
επιχείρησιν έργου ομοίου κατά πολλά με τα μεγάλα βιομηχανικά καταστήματα, των οποίων αι
υποθέσεις απαιτούσι μεγάλα κεφάλαια, εμπορικάς και τεχνικάς γνώσεις και ειδικωτάτην επίβλεψιν, πλεονεκτήματα τα οποία συνήθως ευρίσκονται εις τας υπό του ιδιωτικού συμφέροντος
σχηματιζομένας και διευθυνομένας εταιρείας.
Ο ανώτατος όρος της διαρκείας του αποκλειστικού δικαιώματος προσδιωρίσθη εις 55 έτη. Η
διάρκεια αυτή φαίνεται υπέρμετρος και είναι τω
όντι, αφού αποτιθεμένου ενός τοις % εξοφλούνται όλα τα εις την κατασκευήν του σιδηροδρόμου και των καταστημάτων αυτού προκαταβληθέντα κεφάλαια εντός διαστήματος μικρόν τι,
υπερβαίνοντος το ήμισυ της χρονικής διαρκείας
του αποκλειστικού δικαιώματος, και αφού η πείρα εις την Αμερικήν, Αγγλίαν, Βέλγιον, Γαλλίαν,
Γερμανίαν και απανταχού της Ευρώπης, όπου
εσυστήθησαν σιδηρόδρομοι, απέδειξε με τρόπον
εναργέστατον, ότι η δι’ αυτών αυξάνουσα κυκλοφορία και ανταλλαγή προϊόντων συνεπαυξάνει και τα εξ αυτών κέρδη, και τούτο εις βαθμόν
τοιούτον, ώστε και εις μέρη όπου η περιωρισμένη παραγωγή και το ασήμαντον εμπόριον δεν
υπέσχοντο εισόδημα μεγάλον, κατήντησε το τελευταίον τούτον πολλά σημαντικόν δια την εκ των
σιδηροδρόμων άφευκτον επαύξησιν της παραγωγής και των ανταλλαγών. Και όμως το Υπουργείον συνιστά την διάταξιν του νομοσχεδίου εις
την παραδοχήν της Βουλής, ως περιέχουσαν τον
ανώτατον όρον. Το Υπουργείον θέλει προσπαθήσει κατά την διαπραγμάτευσιν ή να μετριάση την
διάρκειαν του προνομίου, ή να λάβη αντ’ αυτής
παρά της εταιρείας άλλας διατάξεις του νομοσχεδίου δια κοινωφελείς παραχωρήσεις. Άλλως
τε προτιμότερον οι εργολάβοι να ωφεληθώσει
περισσότερον, ωφελουμένου και του τόπου, ή ν’
αποτύχη η σύστασις κοινωφελούς ιδρύματος εκ
φειδωλίας του παραχωτηρού. Εις αρτισύστατα
μάλιστα κράτη, ως το ελληνικόν, εις τα οποία
πρόκειται να εισαχθώσιν αι νέαι εφευρέσεις,
συμφέρει αι πρώται επιχειρήσεις ν’ αποφέρωσι
κέρδη μεγαλύτερα, διότι η επιτυχία προκαλεί την
εισαγωγήν νέων εφευρέσεων, ενώ η αποτυχία
αποθαρρύνει και αποτρέπει τας τοιαύτας δοκιμάς…»
Η Βουλή επιδοκίμασε ομόφωνα το νομοσχέδιο και, ύστερα από εξονυχιστική συζήτηση των
διατάξεών του, εψήφισε τον νόμο ΤΖ΄ «Περί συστάσεως σιδηροδρόμου απ’ Αθηνών εις Πειραιά», που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 48
(28.12.1855) της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως». Ο νόμος αυτός πρέπει να θεωρηθή ως εξαιρετικά σημαντικός στην πολιτιστική ιστορία της
χώρας μας, γιατί έδωσε τη δυνατότητα στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος ν’ αποκτήση σιδηροδρομική συγκοινωνία, έστω και σε περιορισμένη τότε έκταση, και ν’ ακολουθήση στον τομέα
αυτόν το παράδειγμα των άλλων πολιτισμένων
κρατών του κόσμου.
Ο αρχικός αυτός νόμος καθόριζε ότι η εταιρία
που θ’ αναλάβη το έργο θα έχη αποκλειστικό δικαίωμα να το εκμεταλλεύεται πενήντα πέντε έτη.
Αλλά τον νόμο ΤΖ΄ τον ακολούθησε σειρά άλλων, που ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κάθε
φορά ανάγκες τροποποιούσαν ορισμένες διατάξεις του ή τον συμπλήρωναν με άλλες. Στις σελίδες του Λευκώματος θα παρακολουθήσωμε
όλη τη σειρά αυτή, καθώς και τα διάφορα στάδια
της εξελίξεως της συγκοινωνίας της Αθήνας με
το επίνειό της, ώσπου να φθάση στη σημερινή
της μορφή.

Συνεχίζεται…
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Η Θεία Μουρκάκαινα στο Τραμ
γιαγιά Μουρκάκαινα, κι ας είναι αλαφρύ το
χώμα που τη σκέπασε, πάνε πολλά χρόνια
τώρα, σχεδόν μισός αιώνας και πάνω, απεβίωσε το 1959, που άφησε το μάταιο τούτο κόσμο,
ήταν άνθρωπος καλοσυνάτος και πάντα χρειαζούμενος.
Ήξερε απ’ τα μικράτα της την πρακτική ιατρική, με
τα βότανα και τα γιατροσόφια, των παλαιών, που
βρίσκανε ακόμη τότε ευρύτατη εφαρμογή, στις πτωχιές οικογένειες του Περάματος.
Ήτανε γειτόνισσά μας, έμενε σ’ ένα ταπεινό σπιτάκι
από χωματένια πλιθιά δίπλα στης κυρά-Σοφίας της
Γκαλιάκης το σπίτι. Σπάνια έβγαινε απ’ το πτωχόσπιτό
της μόνον σχεδόν για μικροψώνια και νερό απ’ το
μπακάλικο του Ηλία Λιακάκου – η Λιάκουρα – και
ακόμη πιο αραιά κατέβαινε με το Τραμ στον Πειραιά.
Μια όμως από αυτές τις σπάνιες φορές βρέθηκε
στην ανάγκη να επιδείξη τις πολλές και γιατί όχι σωστές ιατρικές της γνώσεις και ιδού πως συνέβη.
Το βαγόνι του Τραμ σχεδόν γεμάτο και πότε δεν
ήταν θα μου πείτε αφού λόγω του φθηνότερου εισιτηρίου από το Πράσινο Λεωφορείο και της ελευθέρας μεταφοράς αντικειμένων, αποτελούσε το κατ’
εξοχήν συγκοινωνιακό μέσον με τον Πειραιά.
Γεμάτο το βαγόνι και το Τραμ έτρεχε γοργό στις
ράγες με μεγάλη ταχύτητα μιας και εκινείτο από
σκουπίδια προς νέο Ικόνιο που ήταν και το μεγαλύτερο ευθύγραμμο κομμάτι της σιδηρογραμμής.
Η γριά Μουρκάκαινα καθόταν στο πίσω μέρος του
πρώτου βαγονιού, όπου και τα αντικριστά παράλληλα
καθίσματα.
Στην μίαν άκρην του νότιου καθίσματος η γερόντισσα και στην άλλη μια ωραιοτάτη κυρία, παρφουμαρισμένη και λουσάτη ντυμένη με ακριβά φορέματα, σωστή πριμαντόνα όπως τις λέγανε τότε. Και οι
ενδιάμεσοι καθήμενοι και όρθιοι άνδρες επιβάτες,
αναζητούσαν τα μάτια της για να της δηλώσουν τη
μαγεία και την υποταγή τους.
Ώσπου ξαφνικά μόλις έστριβε το Τραμ μετά τον
Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ακούστηκε ένα βροντώδες φτάρνισμα, που έμοιαζε σαν

Η

Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Γενικού Γραμματέα
της Πολιτιστικής Ενώσεως Περάματος
έκρηξη απ’ την πλευρά της ωραίας κυρίας.
Ο πυροδοτικός μηχανισμός των αερίων του φταρνίσματος λειτούργησε –όπως συμβαίνει δα σ’ όλα τα
φταρνίσματα- τόσο απότομα, που δεν πρόλαβε η
καημένη ωραία κυρία, να φέρει στο στόμα το αρωματισμένο μαντηλάκι της.
Έτσι, όσοι ήσαν δίπλα της καθιστοί και όρθιοι, αισθάνθηκαν στο σβέρκο ή στα χέρια την απρόσμενη
θεσπέσια δροσιά των σταγονιδίων της θελκτικής καταρροής της κυρίας που φταρνίστηκε.
Η ωραία κυρία τα’ χε χάσει και σκύβοντας το κεφάλι στεναχωρημένα ψιθύρισε.
-Με συγχωρείτε! Με συγχωρείτε πολύ. Είμαι γριπωμένη. Βλέπετε στάθηκα λίγο στην ακρογιαλιά του
Φαλήρου και ο αέρας της θάλασσας….
Κάποιος όμως αγενής που’ χε δεχθεί και τον μεγαλύτερο όγκο των βλημάτων του φταρνίσματος της
δεν της χαρίστηκε και είπε.
-Τι στάθηκες και στάθηκες λιγουλάκι, που συ είσαι πουντιασμένη 24ώρων ……….. Έφαγες φαίνεται
όλη τη μπουκαδούρα (= σφοδρός νότιος άνεμος
φαληρικός) του Φαλήρου. Τι τα ‘θελες τέτοια θαλασσοπερίπατα;
Παιδάκι μου….
Τώρα θα μου πείτε, τον ένοιαζε αυτόν τον κύριο
τάχατες η υγεία της πριμαντόνας, τον ένοιαζε; Όχι βέβαια. Με σιγουριά όχι. Εκείνο που τον πείραζε ήταν
που δεν έκανε αυτός τον περίπατο στην ακρογιαλιά
του Φαλήρου με το σπαρταριστό αυτό πλάσμα.
Ακούστηκαν κι άλλα μουρμουρητά κυρίως εκ μέρους των βληθέντων, κι όταν κόπασαν κι αυτά, ακούστηκε η βαριά φωνή της γερόντισσας Μουρκάκαινας
από την άκρη του καθίσματος που αράδιαζε τα γιατροσόφια της.
-Σα θα φτάσης στο σπίτι σου, κόρη μου….
-Μα η σταφιδιασμένη γριά, έκανε τη σκέψη, να
‘χει τέτοιον άγγελο για κόρη! γίνεται, δε γίνεται! Γίνεται και παραγίνεται γιατί κι η γερόντισσα στα νιάτα

(Τρίτη 13 Αυγούστου 1957)
της ήταν σταφύλι χρυσόξανθο με ρόγες γεμάτες γλυκόπιοτους χυμούς. Με διόρθωσε δεύτερη σκέψη.
Έπειτα ο όρος κόρη μου, αναφέρεται στην αγάπη και
τον ενδιαφέρον της γερόντισσας προς την πάσχοντα
συνταξιδιώτισσα της, που προστέθηκε τρίτη σκέψη.
Ε! αν είναι έτσι αλλάζει το πράγμα. Εμ, αλλάζει βέβαια! Ας δούμε τι έγινε παρακάτω.
-Το λοιπόν κόρη μου, θα βάλης σ’ ένα φλιτζάνι
ακάθαρτο πετρέλαιο, οινόπνευμα, πιπέρι κόκκινο
καυτερό, ένα κλωνάρι απήγανο (= το φυτό βαρυόσμος, θαμνώδες με μακρά πράσινα φύλλα) στουμπισμένο και ένα σπυρί κάμφορα και να βάλεις τον
άντρα σου, -τον άντρα σου, ακούς; - γιατί χρειάζονται χέρια δυνατά. Να σου κάνει μια γερή εντριβή απ’
τη κορφή ως τα νύχια. Ύστερα θα κουκουλωθείς, θα
ιδρώσεις και την άλλη μέρα θα’ σαι περδίκι.
Τα’ πε όλα αυτά μονοκοπανιά η γιαγιά Μουρκάκαινα και ξαναμαζεύτηκε στο κάθισμά της.
Δύο ναύτες μ’ έναν υπόλογο (=υπαξιωματικός του
Π.Ν.) χαμογελούσαν και κάτι σιγοψιθύριζαν μεταξύ
τους όσο μιλούσε η γερόντισσα. Ο ένας μάλιστα
απευθυνόμενος στον άλλο είπε.
-Εσύ ρε Νώντα με τις χερούκλες σου τις σιδερένιες, που πιάνεις το φρένο της μπόμπας (=βαρούλκο
αγκύρας πλώρης) του καταδρομικού Έλλη και στο πι
και φι οι βαριές καδένες του πολεμικού μαρμαρώνουν, εσύ κάνεις το δίχως άλλο γι’ αυτή τη δουλειά!!
Και γυρίζοντας στον υπόλογο πρόσθεσε με νόημα.
-Ε! Ε! Έτσι κύριε υπόλογε; Και κείνος άρπαξε το
νόημα αμέσως.
-Ε! Ναι, ναι, βέβαια.
Μα ήταν όμως κι ο Νώντας ναύτης άντρακλάς δύο
μέτρα (= σπάνιο μπόι για τα τότε χρόνια) αρρενωπός
λεβέντης όμορφος, που βιράριζε (= τραβούσε) πολλές φορές τους κάβους (= χονδρά σχοινιά καραβιού)

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

μονάχος του. Έτσι λοιπόν και το όμορφο εκείνο γυναικείο πλάσμα δεν αδιαφόρησε αλλά έστειλε με
την άκρη των ματιών της ένα βλέμμα αποδοχής στον
Νώντα, που το ‘πιασε αμέσως και ανταπέδωσε. Σήμα
ελήφθη με τον άλτη (= ισχυρός λαμπτήρας σημάτων
πλοίου) του ματιού του.
Και η ωραία κυρία έκανε έναν μορφασμό απογοήτευσης. Αυτή που το τρυφερό δέρμα της δεν
γνώριζε παρά μονάχα το χάδι ακριβών καλλυντικών
και χρωματικών σπρέι με ηδονικές ιδιότητες που
προσελκύουν τους άνδρες….
Να πασαλειφθεί τώρα με τέτοιες παράξενες και
ανυπόφορες ουσίες! Ε! Όχι, όχι βέβαια. Καλύτερα να
την τρίψει ο γεροδύναμος ναύτης Νώντας και μια και
δύο και τρεις φορές. Δέκα φορές! Θέλεις δέκα φορές; Και εκατό φορές αν χρειαστεί ο Νώντας, παρά
αυτές οι σαχλαμάρες της γριάς. Σκέφθηκε και είπε.
-Πολύ σας ευχαριστώ καλή μου γερόντισσα για το
ενδιαφέρον σας και για την θαυμαστή συνταγή που
μου προτείνετε. Είμαι σίγουρη πως θα μου έκανε μεγάλο καλό. Αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς ο άνδρας μου
λείπει στο εξωτερικό.
Κι ο ναύτης Νώντας ρίχνοντας της μια φλογερή
ματιά, που έλιωνε και τις πίντες (= σιδερένιες δέστρες) του καταδρομικού Έλλη, σαν να της έλεγε.
- Τι τον θέλεις τον άνδρα παιδάκι μου! Εγώ τι
κάνω εδώ;
Τι κάνω εδώ; Δώσε του σήμα με τα τσαχπίνικα μάτια σου κι εγώ θα καταλάβω, θα καταλάβω…
Και πράγματι τα πάντα εβρίσκοντο εν συννενοήσει
και λίγο πριν τη στάση Μπλαζάκη η ωραία κυρία
έδωσε σήμα με τον τηλέγραφο του ματιού της ότι κατεβαίνει. Αμέσως κι ο Νώντας αποχαιρέτησε τους
συντρόφους του που με απορία τάχα ρώτησαν.
-Μα που πας ρε Νώντα; Δεν θα’ ρθης μέσα; Δε θα’
σαι στην αναφορά;
-Θυμήθηκα ότι εδώ στην Μπλαζάκη μένει μια θειά
μου και θα περάσω μια στιγμή να της πως ένα γεια.
Αν μάθει ότι πέρασα χωρίς να τη χαιρετήσω θα με
παρεξηγήση… καταλάβατε…
-Πως! Πως!! Άκου λέει!! Και πολύ μάλιστα…

H έρευνα αποκαλύπτει
Αφορμή της εργασίας αυτής είναι η αναγραφή στο
«καινούργιο» χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ, της ένδειξης –μεταξύ των άλλων - και…ΕΒΡΟ!!!
Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς , πως η γραφή
αυτή δεν απέχει από το να δούμε κάποτε γραμμένο και το
όνομα ΕΥΡΩΠΗ σαν «ΕΒΡΟΠΗ» και το ρόδι σαν…πόδι!
Κατά την Μυθολογία η Ευρώπη ήταν μητέρα του Μίνωα, του Ραδάμανθυ και του Σαρπηδόνος καθώς και
κόρη του Αγήνορος και της Τηλεφάσης. Ο Ησίοδος (Θεογ.
357) την αναφέρει ως μία από τις θυγατέρες του Ωκεανού
και της Τηθύος(1).
Ο Όμηρος (Οδυσ. Ω10) αναφέρει: ευρώεντα κέλευθα
δηλ. υγρούς δρόμους. υπό ζόφω ευρώεντι. Όλες οι αρχαίες σχετικές αναφορές ερμηνεύουν την λέξη ού μόνον
διά του σκοτεινός, αλλά και διά του πλατύς, αναπεπταμένος, ευρύς.
Ο Ησύχιος αναφέρει: «ευρωπόν, σκοτεινόν, πλατύ.
Ευρώπη η χώρα της δύσεως ή σκοτεινή» Δύσις, Εσπερία.
Αξιοσημείωτες είναι και οι αναφορές στο Ετυμολογικόν
Μέγα (Ε.Μ) οι οποίες καταλήγουν στη γραφή με ω (ομέγα). Ευρύοψ· ο μεγαλόφωνος, ευρύοπα Κρονίδην…
ήτοι μεγαλόφθαλμον, παρά τους ώπας· ή μεγαλόφωνον,
παρά την όπα, ό εστί φωνήν. ει μεν μεγαλόφθαλμον, τον
μεγάλως τα πάντα εφορώντα, δια το προνοητικόν· ει δε
μεγαλόφωνον, τω βροντοποιόν είναι τον θεόν τούτον, ως
εριβρεμέτην*. Ευρώπεια· τα δια του –εια θηλυκά… Πλειστοδόκη, Πληστοδόκεια…και ουδετέρως, τα Ευρωπαία…το εθνικόν, Ευρωπαίος.
Ευρώεντα· πλατέα, αναπεπταμένα· ή σκοτεινά…ή παρά
το εύρος ευρόεντα· και εν εκτάσει, ευρώεντα.
Στον «εν τη λέξει Λόγο» αναφέρεται ότι, η «Ευρώπη»
προέρχεται εκ του ευρωπός (ευρυ – όψ γεν. οπός [μέλλ.
όψομαι, του ορώ]). Το ευρωπός = ευρύς, και Ευρώπη =
εκτεταμένη χώρα, ευρεία (Λεξικόν Ομηρικόν Ι. Πανταζίδου εκδ. Ι. Σιδέρης Αθ. 1930).

Το ενδιαφέρον όμως της παραφωνίας(;) αυτής, εκτιμώ
πως βρίσκεται στην πορεία προς την κατάργηση και της
ιστορικής ορθογραφίας με στόχο την φωνητική γραφή και
το λατινικό αλφάβητο· όπως μας δείχνουν λέξεις αγνώριστες και κακοποιημένες, σαν τα γνωστά… «ορθοπαιδικός» ο οποίος έχει σχέση μόνο με τα παιδιά και όχι με τις
πέδες, που όχι μόνο φρενάρουν, αλλά δένουν τη γλωσσική και ευρύτερα την πνευματική πορεία του τόπου. Αντίθετα κάποιοι «ορθοπαιδικά» απεργάζονται την υποβάθμιση, δολιοφθείροντες την Ελληνική γλώσσα,
καταργώντας απνευμάτιστα, πνεύματα και τόνους καθώς
και γράμματα όπως τα ν & ς(2) (βλ. τη πόρτα, το κόσμο,
το τρόπο κλπ. καθώς και η οδό, η μέθοδο, η κάθοδο, η
πλήρη, η νόσο καπ.).
Επ’ αυτού γνωρίζουμε από τη Νεοελληνική Γραμματική
του Μ. Τριανταφυλλίδη, και όχι μόνο, ότι το τελικό –ν φυλάγεται πάντοτε, οποιοδήποτε σύμφωνο και αν ακολουθεί· όπως στο άρθρο των ονομάτων και των επιθέτων π.χ
τον Γιώργη, τον Μιχάλη, τον μεγάλο, τον ληστή… Όσο για
το μην, αυτό είναι διαφορετικό από το μη, καθότι το πρώτο
είναι απαγορευτικό και το δεύτερο ενδοιαστικό ή αποτρεπτικό. Άρα, μην (απαγορεύεται να) πετάτε σκουπίδια
και όχι μη πετάτε…(εκτός του ότι ακολουθεί –π, δηλ.
μπορεί και να…πετάτε). Όπως και το γνωστό μας μη παρκάρετε! Να πούμε δε, μια και μιλάμε για…σκουπίδια· λάθος είναι να γράφουμε… η ρήψη (αντί η ρήψις) σωστό είναι να γράφουμε, …να ρίχνετε… Και αυτά όχι για όποια
πείσμονα διάθεση αρχαιολαγνείας. Γιατί εδώ μιλάμε για
κατανόηση του λόγου** (λόγος κατά μίαν έννοια σημαίνει
λογική). Και επειδή αναφερόμαστε στο γράμμα –ν, να
πούμε ότι αυτό όχι μόνο έχει άμεση σχέση, αλλά καθορίζει τον Νούν και την Νόησιν μέσα από ρήματα όπως
ναίω = κατοικώ (απ’ όπου και ναός), νάω = ρέω (απ’
όπου και το νάμα και ναρόν ύδωρ, αλλά και η μετα-νάστευση και ο μετα -νάστης) και το νέω = πλέω (απ’ όπου

και η ναύς γεν. της ναός & της νεώς). Συμπληρωματικά***
να πούμε πως ουδέν ταχύτερον του νοός. Πράγμα που
επιβεβαιώνει και η τοπική λαϊκή παροιμία που λέει· (ο άνθρωπος) με τη σκέψη χαίρεται και με τον νούν πλουταίνει· ή πού τρέχει το μυαλό σου! Κυριολεκτικά δια της
Νοήσεως έω· δηλ. πορεύομαι. Επί πλέον ο άνθρωπος
πλουταίνει γνωρίζοντας λέξεις όπως: Έννοια (εν + νούς),
διάνοια (διά + νούς), πρόνοια (προ + νούς [το προνοείν]),
απόνοια (από = νούς)= απόγνωση δηλ. δεν ξέρω τι να
κάνω. Μετάνοια (μετά + νούς) δηλ. αλλαγή σκέψης. Υπόνοια (υπό + νούς) δηλ. κρυμμένη σκέψη. Παράνοια (παρά
+ νούς) δηλ. παρεκτροπή του νοός (της διανοίας). Ακόμα·
Νοώ - εννοώ (σχετ. τοπική έκφρ. (δ)εν νοάς; δηλ. δεν αντιλαμβάνεσαι, δεν καταλαβαίνεις;). Τέλος, ας επαναλάβουμε ακόμη μια φορά, ότι όλα τα παραπάνω, έχω τη
γνώμη ότι γίνονται βάσει σχεδίου, και, όπως όλα όσα
συμβαίνουν στη χώρα μας, λόγω**** μη οργανωμένης
αντίδρασης.
Διευκρινιστικές σημειώσεις
(1) Τηθύς –κατά την μυθολογία- είναι μητέρα των
θεών. πρβλ. το Ομηρ. Τήθος (όστρακο) με το σημερινό στήθος στο οποίο προσκολλώνται τα βρέφη για να θηλάσουν· Όμως και το α.ε τίτθη σημαίνει η τροφός η τους μαστούς παρέχουσα εις τα βρέφη. Γενικότερα όμως οι
Έλληνες αναφέρονται ως «λαός αλιτρεφής» δηλ. τρεφόμενοι από την θάλασσα, από την αμοιβή των πληρωμάτων.
Προφανώς από το πληρόω-ω, προήλθε και το πληρώνω·
δηλ. δίδω χρήματα και επομένως τρέφω…
(2)Το σίγμα δίδει έκτασιν στον λόγο. Ο Πλάτων το αποκαλεί πνευματώδες (σιγμός = σφύριγμα, συρίζω- σφυρίζω).Το αναγκαίο των γραμμάτων αυτών το γνώριζε και
η γιαγιά μας, όταν μας έλεγε, πως, της τα ’πε με το νύ και
με το σίγμα. Δηλ. της τα εξήγησε με τέτοιο τρόπο ώστε τα
κατάλαβε. Πράγμα ακατανόητο για κάποιους σήμερα.

* Εριβρεμέτης· βροντοποιός, ο μέγα βροντών· (ερι επιτατ. & βρέμω [βροντώ]). ένα από τα 160 και περισσότερα
προσωνύμια του Διός, ο οποίος κατά τον Αριστοτέλη πολυώνυμος εστί. (πρβλ. και το αλλοτινό ερίτιμος [ερι +
τιμή]) δηλ. ο άξιος μεγάλης τιμής, ο εξαιρετικά σεβαστός.
**κατά τον Δημόκριτο (Στοβ. Ανθολ.) Πολλοί λόγον μη
μαθόντες ζώσι κατά λόγον· δηλ. τη λογική. Και λογική είναι η ορθή νόηση και χρήση του Λόγου.
***θεωρώ αμύθητο (α[στερ.] + μυθέομαι) δηλ. απίστευτα μεγάλης αξίας πλούτο, γενικά τη γνώση που προέρχεται και μέσα από την έρευνα. Όσο για το γράμμα Ν
αυτό έχει άμεση σχέση με το Νοώ, που ο λαός μας το λέει
νιονιό· γιατί αυτό επιδρά ακόμη και στον εγκέφαλο του
παιδιού νανουρίζοντάς το, μ’ ένα παρατεταμένο Νννν…
και όπως αναφέρει το Ετυμολογικόν Μέγα (Ε.Μ) «Νυ το
στοιχείον, ότι νυγμόν τινα έχει η τούτου εκφώνησις» (εκ
του νύσσω = κεντώ, κεντρίζω, τρυπώ). πρβλ. τον ήχο της
καμπάνας (ντιν-νταν) ή της σειρήνας (παρατεταμένο ινν)
που…τρυπά τ’ αυτιά. Διαπιστώνουμε δε, ότι το γράμμα –
ν δεν είναι μόνον ευφωνικό ή έχει επεισοδιακό χαρακτήρα στον λόγο, ως ευφωνικό, αλλά απαραίτητο στοιχείο
του.
****μήπως η κατάργηση – εξαφάνιση της δοτικής πτώσης, σημαίνει και την πτώση ή την διαφυγή από τον ορθό
Λόγο (ως λογική)· του οποίου η εφαρμογή σήμερα δημιουργεί υποχρεώσεις, που για να αντιληφθεί κανείς, πρέπει να έχει και ήθος Λόγου δηλ. ανθρωπιά κατά τον στοχαστή Ιάσονα Ευαγγέλου. Και επειδή η δοτική εκφράζει
την έννοιαν του δίδειν (δίδωμι τινί τι) και η ετυμολογία γίνεται αληθολογία, αποφεύγουμε να δώσουμε εξηγήσεις
(δίδω λόγον· ερμηνεύω-εξηγώ) διά τω (μη) πεπτωκέναι
από της ευθείας, λόγω αφροσύνης διανοητικής νωθρότητος και α-νόητης πνευματικής λειτουργίας των υπευθύνων.
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
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Πού θα πάει αυτός ο κατήφορος κύριε
Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, κύριοι αρχηγοί
των πολιτικών κομμάτων, κύριοι υπουργοί,
κύριοι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου

Κάντε κάτι να σταματήσει ο διασυρμός της πατρίδας μας διεθνώς. Δεν είμαστε
όλοι απατεώνες, μιζαδόροι, κλέφτες και λωποδύτες. Σε αυτές τις κατηγορίες
ανήκουν μία πολύ μικρή μειοψηφία των Ελλήνων και αυτοί έχουν θητεύσει σε
υπουργεία, υπουργικά γραφεία και σε διάφορες κρατικές αυλές. Ο ελληνικός
λαός διακρίνεται για την εργατικότητά του και την τιμιότητά του και είναι
χρέος σας να τον προστατεύσετε από τον διασυρμό που του γίνεται.

ΣΧΟΛ

ΙΑ

ΖΟΝΤ
ΤΗ Ν Ε
ΑΣ
ΠΙΚΑΙ
ΡΟΤΗ
ΤΑ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
λοι έχουμε σκεφτεί όταν φεύγει κάποιος συγγενής ή φίλος ότι θα
έπρεπε να του είχαμε μιλήσει για την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, γι’
αυτό που ήταν για μας και τη μικρή κοινωνία μας. Πριν φύγει γιατί μετά
υπάρχει το κενό. Δεν κρύβω ότι η πρώτη ματιά μου γεμάτη αγωνία και θλίψη
στην εφημερίδα μας τον ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ πέφτει στη δεύτερη σελίδα πάνω στα
κοινωνικά όπως λέμε. Δυστυχώς κάποιοι από εμάς έχουν περάσει στα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ και αυθόρμητα έρχεται στο μυαλό εκείνο το αρχαίο. Κοινή γαρ η τύχη
και το μέλλον αόρατο…
Είχα την ευκαιρία να συναντήσω και την τύχη να γνωρίσω ανθρώπους
που στην πορεία μου αποτέλεσαν κομμάτι της ζωής μου γεμίζοντας την με συναισθήματα συμπάθειας σεβασμού εκτίμησης φιλίας, ακόμη και βαθειάς
αγάπης προσπαθώντας να τα εκδηλώνω αν και από τη φύση μου δεν είμαι ιδιαίτερα εκδηλωτικός.
Επειδή όπως λένε: η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει και με το πρώτο εργασιακό περιβάλλον. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι
και το Εργοστάσιο των ΗΣΑΠ. Πηγαίνοντας στα παιδικά μου χρόνια δεν ξεχνώ την εικόνα του Εργοστασίου όταν κάποιες φορές επισκεπτόμουν τον πατέρα μου, εργαζόμενο εκεί. Περιμένοντας στο θυρωρείο έβλεπα τους ανθρώπους να πηγαινοέρχονται με την ξεθωριασμένη μπλε φόρμα τους, όπως
το μελίσσι, πρόθυμοι όλοι να με εξυπηρετήσουν και να καλέσουν τον πατέρα
μου. Μια φωνή ακουγόταν από στόμα σε στόμα. «Τον Μαστρογιώργη στο θυρωρείο». Και εκείνος ερχόταν πάντα χαμογελαστός, με μικρές αγκαλιές και
διαχύσεις πατρικές. Μετά άρχιζε πάντα η ξενάγηση στους χώρους και οι συστάσεις των συναδέλφων του. Άλλοι στις εργαλειομηχανές, στους πάγκους
και άλλοι στη γύρα. Ο μαστρο-Αλέκος, ο μαστρο-Λιβάνιος, ο κύριος Γρύλος.
Τον κύριο Μάρκο τον ξέρεις ε;! Και αυτοί με χαιρετούσαν με το μικρό τους
δαχτυλάκι που θεωρούσαν το λιγότερο λερωμένο απ’ τη δουλειά. και εγώ το
αγάπησα αυτό το δαχτυλάκι και ίσως αυτός ήταν ο λόγος που ποτέ μου δεν
θεώρησαν τη μουντζούρα ως βρωμιά και ποτέ μου δεν την απέφευγα.
Κάθε φορά ο πατέρα μου έκανε τις συστάσεις στους συναδέλφους του
και εγώ τους χαιρετούσα με ευγενική αμηχανία. Αρκετές φορές όπως ήταν
συνήθεια τότε, ο πατέρας μου κέρναγε λουκούμια για τις κάποιες σχολικές
μου επιδόσεις. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είχε πόθους και όνειρα για μένα και
τον χώρο που και εκείνος αγάπησε.
Ήταν τύχη και Θεού θέλημα ότι γύρισα σ’ αυτό το Εργοστάσιο των παιδικών μου χρόνων σαν πρωτοδιόριστος Μηχανικός. Τις πρώτες ημέρες είχα
δυσκολία στις κινήσεις μου ακόμη και στο περπάτημά μου γιατί νόμιζα ότι
όλοι είχαν καρφωμένα τα βλέμματα τους επάνω μου. Όμως γρήγορα και με
τη βοήθεια των παλαιών συναδέλφων του πατέρα μου που ήταν πλέον συνταξιούχος ένοιωσα άνετα. Αρκετοί από τους τεχνίτες ήταν περίπου στην ηλικία μου ή λίγο μικρότεροί μου και αυτό ήταν σημαντικό.
Ομολογώ ότι έκανα προσπάθειες για περισσότερη ένταση στη δουλειά και
αυτό προερχόταν και από τα δικά μου δεδομένα αλλά και από τις συστάσεις
και παρατηρήσεις του Προϊσταμένου μου. «Παύλο πέρασα στις 1:30 στην Επισκευή και όλοι κάθονταν». Τραυματικό άκουσμα, τώρα όμως το έχω ξεπε-

Ό

ν γινόταν κάποια στιγμή και μας επισκεπτόταν οι
Αλέξανδρος Βλάγκαλης, Νικόλαος Βλάγκαλης
και Στρατής Ανδρεάδης και ειδικά οι δύο τελευταίοι οι οποίοι το 1976 παρέδωσαν για εκμετάλλευση στο
ελληνικό κράτος μία πρότυπη όχι για την Ελλάδα, αλλά
και για την Ευρώπη επιχείρηση. Παρέδωσαν ένα δίκτυο
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου 26 χιλιομέτρων από τον Πειραιά στην Κηφισιά που εξυπηρετούσε 8 δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής. Παρέδωσαν ένα δίκτυο τροχιοδρόμου 10 χιλιομέτρων που συνέδεε τον Πειραιά με το
Πέραμα. Παρέδωσαν μία πρότυπη μονάδα λεωφορείων,
τα γνωστά σε όλους Πράσινα Λεωφορεία. Παρέδωσαν
κτιριακές εγκαταστάσεις όπως είναι το οκταώροφο κτίριο της οδού Αθηνάς 67 καθώς και το διατηρητέο Μέγαρο στον Πειραιά, το οποίο μαζί με το ονομαστό Ρολόι
ήταν το σήμα κατατεθέν του Πειραιά. Επίσης οι ΕΗΣ είχαν δικό τους ταμείο συντάξεων για τους εργαζόμενους
στους ΕΗΣ. Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΕΗΣ. Είχαν δικό τους ταμείο υγείας το Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού ΕΗΣ. Είχαν δικά τους ιατρεία στον Πειραιά
επανδρωμένα με γιατρούς υπαλλήλους των ΕΗΣ όπως
παθολόγοι, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί καθώς και νοσοκόμοι καθώς και διοικητικό προσωπικό. Πέρα από το
μόνιμο ιατρικό προσωπικό η εταιρεία ΕΗΣ είχε υπο-

Α

ράσει και χαμογελάω.
Σιγά σιγά καθιερώθηκα σ’ όλο το Εργοστάσιο γιατί και ο Διευθυντής μου
έδειξε την εμπιστοσύνη του και όπως για τη μάνα δεν υπάρχει πιο ευχάριστο
απ’ τη μυρωδιά του μωρού της, έτσι και για μένα η μυρωδιά του λαδιού του
γράσου, της μπογιάς, του ξύλου και του σαπουνέλαιου έγιναν η καθημερινή
και η προσωπική μου κολόνια. Όλο αυτό το περιβάλλον ήταν ευτυχία για μένα.
Ήταν το δικό μου περιβάλλον. Τα τραίνα τα σίδερα τα ξύλα η μπογιά, ο ήχος
της ηλεκτροσυγκόλλησης οι εργαλειομηχανές, οι πάγκοι… Και μέσα από αυτά
οι άνθρωποι μου. Από όλους τους χώρους και τις ειδικότητες. Δεν θέλω να
κάνω αναφορά σε ονόματα γιατί ο καθένας έχει μερίδιο της εκτίμησης και της
αγάπης μου. Ούτε και τα ονόματα εκείνων που έχουν φύγει θα πω. Όμως η
φόρτιση με ταράζει. Πέτρο μου, Κωστάκη Κούλη (Μάρκελε) Μπαμπα Γιάννη,
μαστρο-Χρήστο και συ Βασίλη μου και σεις οι άλλοι αγαπημένοι: Γιατί φύγατε;
Αν λοιπόν τα άψυχα αντικείμενα τα φτιαγμένα απ’ τα χέρια των ανθρώπων είναι τόσο αγαπημένα πόσο μάλλον οι άνθρωποί μας όταν λείπουν.
Αυτή η ψυχική ένταση μας δίνει λαβή να κάνω αναφορά στο Μουσείο
ΗΣΑΠ, γιατί αν εγώ μιλώ για τους δικούς μου ανθρώπους θα ήταν άδικο και
παράλειψη να μην σκεφτώ, όλους τους προηγούμενους από μας συναδέλφους μας, τους εργασιακούς πατέρες και παππούδες μας.
Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το Μουσείο γιατί ενώ έχει εκθέματα της ζωής
και λειτουργίας των τρένων μας μέσα στο χρόνο και τη ψυχή και την ιστορία
παλαιοτέρων συναδέλφων και εποχών, έχει και δικά μας εκθέματα, πράγματα
που αγγίξαμε και φτιάξαμε εμείς που είμαστε στη ζωή. Ανάμεσα σ’ αυτά τα
όμορφα μέχρι και ιερά αυτά αντικείμενα υπάρχουν κάποια που είναι εμπνευσμένα και κατασκευασμένα απ’ το ζήλο και την αγάπη την ευφυΐα και την
τέχνη των δικών μας ανθρώπων.
Να λοιπόν μπροστά μας μια πολύ όμορφη μικρή πρέσα κατασκευασμένη
από τον Αρχιτεχνίτη Δημητρόπουλο μέσα στο Εργοστάσιο. Και πιο πέρα ένα
άλλο καλογυαλισμένο και όμορφο μπρούτζινο εξάρτημα που γράφει ΒΑΛΒΙΔΑ
ΘΥΡΩΝ. Σταματώ σ’ αυτό το εξάρτημα γιατί το ίδιο δεν μ’ αφήνει να προχωρήσω αν δεν διηγηθώ τη μικρή του ιστορία.
Ήταν προς το τέλος της δεκαετίας του ’80 και ο καλός μας πλέον Διευθυντής της ΔΕΑ κος. ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ανέβηκε στο γραφείο μου πράγμα
σπάνιο και μέσα στα άλλα σκεπτόταν μήπως μπορούσαμε να έχουμε επιπλέον
ασφάλεια στα φρένα των οχημάτων της 5ης-6ης-7ης παραλαβής όταν ήταν σε
κίνηση ή παρκαρισμένα, ακόμη και εάν δεν υπήρχε καθόλου αέρας ή είχαμε
ξεχάσει να σφίξουμε το χειρόφρενο (ρόδα).
Η επιθυμία του και οι εντολές του ασκούσαν μεγάλη επιρροή και κίνη-

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

τρο για κάθε προσπάθεια υλοποίησης. Όμως πάντοτε ήταν πολύ ακριβός για
επαίνους.
Φτιάχτηκε λοιπόν ένα σύστημα κατά τις επιθυμίες του σχεδιασμένο από τον
γράφοντα και κατασκευασμένο από το Εργοστάσιο με το όνομα «Αυτόματη αεροϋδραυλική πέδη που διέθετε δικό του κύλινδρο, αεροφυλάκια, βαλβίδα διανομής και άλλα εξαρτήματα που είτε με τη θέληση του ηλεκτροδηγού είτε από
μόνη της εξασφάλιζε και βελτίωνε την πέδηση αυτών των ηλικιωμένων οχημάτων μας σε περίπτωση ανάγκης, που στους επιβάτες τους πρόσφεραν ηρεμία και
γαλήνη ακόμη και σύντομο υπνάκο στα μαλακά καθίσματά τους στη διάρκεια του
μικρού ταξιδιού, στους ηλεκτροδηγούς πρόκληση απόδειξη και αναγνώριση της
κατάρτισης και της εμπειρίας τους στην οδήγησή τους και στους τεχνικούς μας
πεδίο δράσης λαμπρό. Το σύστημα αυτό ποτέ δεν είχε κάποια εμπλοκή, ποτέ δεν
μας πρόδωσε. Ένα φωτάκι στην πλευρά του οχήματος μας προειδοποιούσε ότι
όλα είναι Ο.Κ. όταν σβήσει. Όμως όλα έχουν ένα τέλος και αυτά τα τραίνα μας
αφού στο τέλος έγιναν συρμοί των πέντε οχημάτων από τεσσάρων και ακόμη γρηγορότερα πήραν την ανηφόρα για την τελευταία διαδρομή μονής κατεύθυνσης
προς τον παράδεισο των τραίνων.
Δεν πήγαν παρατημένα και αστόλιστα. Μαζί με τα λουλούδια που τα συνόδευσαν πήραν σαν στολίδια ό,τι καλύτερο είχαν αγγίξει και ακουμπήσει
επάνω τους τα χέρια των ανθρώπων μας. Και ένα ακόμη στολίδι που είχε κατασκευάσει το Εργοστάσιο των ΗΣΑΠ. Την αυτόματη αεροϋδραυλική πέδη
ανάγκης.
Πίσω από όλες τις βελτιώσεις και τροποποιήσεις που έκαναν και κάνουν
το έργο του σιδηροδρόμου πιο ασφαλές και άνετο στοιχίζονται οι άνθρωποι
των ασπρόμαυρων φωτογραφιών με το μουστακάκι και την τραγιάσκα (καπέλο) καθώς και των νεωτέρων εγχρώμων, άνθρωποι της τίμιας μουντζούρας και της κίνησης τεχνίτες, μηχανικοί και διευθυντές, υπηρετούντες παλαιοί
και νέοι, ελλείποντες και παρόντες, όλοι συμμετέχοντες στην προσπάθεια, την
τέχνη, το μόχθο, την εφευρετικότητα απ’ τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο και
την αγάπη για τον χώρο μας. Τον ΗΣΑΠ.
Αισθανόμενος ότι ελευθερώθηκα πλέον για να προχωρήσω παρακάτω,
θεωρώ ότι πρέπει να αρθεί μια μικρή αδικία και παρεξήγηση. Αρκετό διάστημα αυτό το όμορφο εξάρτημα που τίμησε τον κόπο του ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
έμεινε τιμωρημένο και παρεξηγημένο με το όνομα ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΥΡΩΝ.
Γι’ αυτό αγαπητέ μου ΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΕ σε παρακαλώ να αλλάξεις
ονομασία στο αγαπημένο μου εξάρτημα που τα δικά σου χέρια καλογυάλισαν.

Να γράψεις
«ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΠΕΔΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5ης – 6ης – 7ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ».
Σ ΧΕ ΔΙ ΑΣ Η Κ ΑΙ Κ ΑΤ ΑΣ ΚΕ ΥΗ
Ε ΡΓ Ο ΣΤ Α ΣΙΟ Υ Η ΣΑ Π

Αν γινόταν…
γράψει συμβάσεις με όλες τις ειδικότητες γιατρών του
Λεκανοπεδίου. Είχε επίσης να προσφέρει στο προσωπικό της μια ανθρώπινη νοσοκομειακή περίθαλψη. Η
εταιρεία ΕΗΣ είχε κανονισμό εργασίας, μεταβολών και
προαγωγών το οποίο θαυμάζουν ακόμη και σήμερα
όλοι. Είχε παιδικό σταθμό για τα παιδιά των εργαζομένων, είχε λέσχη για τους νέους καθώς και θέατρο για
ψυχαγωγία αυτών. Είχε παιδικές κατασκηνώσεις για τα
παιδιά των εργαζομένων καθώς και των συνταξιούχων
της εταιρείας. Με απλά λόγια ήταν μία επιχείρηση που
δούλευε άψογα και που την ζήλευαν πολλοί. Και τώρα
ας έρθουμε στο σήμερα, δηλαδή τι θα έβλεπαν οι Νικόλαος Βλάγκαλης και Στρατής Ανδρεάδης. Θα έβλεπαν
τη γραμμή του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου όπως ακριβώς την άφησαν, δεν έχει προστεθεί ούτε ένα μέτρο
επέκτασης, θα έβλεπαν τους σταθμούς Φαλήρου – Θησείου – Ειρήνης να έχουν μετατραπεί σε νεκροταφείο
βαγονιών, τα οποία ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει με
ιδρώτα και αίμα. Θα έβλεπαν ότι δεν υπάρχει τροχιοδρομική γραμμή γιατί την κατήργησε το ελληνικό κρά-

τος. Θα έβλεπαν ότι δεν υπάρχουν πλέον πράσινα λεωφορεία, γιατί τα κατήργησε το ελληνικό κράτος. Θα
έβλεπαν ότι δεν υπάρχει Ταμείο Υγείας γιατί το κατήργησε το ελληνικό κράτος. Θα έβλεπαν ότι δεν υπάρχει
νοσοκομειακή περίθαλψη γιατί την διέλυσε το ελληνικό
κράτος. Θα έβλεπαν ότι δεν υπάρχει ο παιδικός σταθμός καθώς και η λέσχη νέων γιατί τα κατήργησε το ελληνικό κράτος. Θα έβλεπαν ότι δεν υπάρχει κανονισμός γιατί τον κατήργησε το ελληνικό κράτος. Θα
έβλεπαν ότι δεν υπάρχει βαθμολογική και μισθολογική
εξέλιξη γιατί την κατήργησε το ελληνικό κράτος. Το
μόνο που μένει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι οι παιδικές
κατασκηνώσεις αλλά οι πληροφορίες που έχω είναι ότι
δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσουν γιατί όπως λένε
δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ της Εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ
και της ΑΛΦΑ Τράπεζας, η οποία κληρονόμησε την Εμπορική Τράπεζα. Εδώ οφείλω να σας ενημερώσω ότι οι
παιδικές κατασκηνώσεις της Βαρυμπόμπης ήταν ιδιοκτησία των ΕΗΣ και της Εμπορικής Τράπεζας των
οποίων πρόεδρος ήταν ο Στρατής Ανδρεάδης. Σήμερα

Ευχαριστώ πολύ
Π. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΣΑΠ
8-12-2013

οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι το μόνο κοινωνικό
αγαθό που προσφέρει ο νέος φορέας που ανέλαβε τον
ΗΣΑΠ το 2011 στα παιδιά των εργαζομένων. Σωστό θα
είναι να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν ακόμη γιατί
διαφορετικά το αδηφάγο ελληνικό κράτος σας αρπακτικό που είναι θα πουλήσει για οικόπεδα τους ιδιόκτητους χώρους των κατασκηνώσεων. Εκείνο που θα
ταρακουνούσε περισσότερο ειδικά θα τον έβγαζε από
τον τάφο του τον Νικόλαο Βλάγκαλη είναι το γεγονός ότι
το ελληνικό κράτος ζήτησε από τη Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. να του παραχωρήσει το Μέγαρο ΕΗΣ-ΗΣΑΠ στον
Πειραιά για να το εκποιήσει. Δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη εγκληματική ενέργεια εάν γίνει αυτό. Το Μέγαρο
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ στον Πειραιά είναι ολόκληρη ιστορία. Δεν
πουλιέται και δεν δωρίζεται. Αυτά θα έβλεπαν σε γενικές γραμμές εάν έρχονταν έστω και για λίγο στη γη οι
Αλέξανδρος Βλάγκαλης, Νικόλαος Βλάγκαλης, Στρατής
Ανδρεάδης. Θα έφτυναν εργαζόμενους και συνταξιούχους οι οποίοι ανέχτηκαν και έγιναν τα εγκληματικά
λάθη του ελληνικού κράτους κατά των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ. Όσο
για τους πολιτικούς δεν θα έκαναν απολύτως τίποτα,
γιατί ειδικά ο Νικόλαος Βλάγκαλης δεν τους είχε ποτέ
σε υπόληψη.
Ρουσιάς Ευθύμιος

Κατάντια του ελληνικού κοινοβουλίου
Δεν ήταν εικόνα αυτή που παρουσίαζε η βουλή των Ελλήνων τις
ημέρες που συζητιόταν ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2014.
Οι Έλληνες βουλευτές παρ’ ότι αμείβονται πλουσιοπάροχα, ενώ ο ελληνικός λαός υποφέρει, δεν σεβάστηκαν τίποτα, δεν κατάλαβαν
ποιος είναι ο ρόλος τους στην κοινωνία και με την όλη στάση τους να
είναι απόντες όλες τις ημέρες δείχνουν ότι ούτε τους πολίτες που τους
έστειλαν στο κοινοβούλιο σέβονται, αλλά ούτε το ψωμί που τρώνε
εκτιμάνε. Έτσι και τις πέντε μέρες που γινόταν η συζήτηση για τον
προϋπολογισμό, οι ομιλητές απευθύνονταν σε άδεια έδρανα. Η αίθουσα του κοινοβουλίου γέμισε μόνο όταν μιλούσαν οι αρχηγοί των
κομμάτων, λες ότι ο ρόλος και η θέση του βουλευτή μέσα στη βουλή
είναι μόνο να χειροκροτεί τον αρχηγό του. Η ψήφιση του προϋπολο-

γισμού κύριοι βουλευτές πρέπει να αποτελεί ορόσημο για τη χρονιά
που έρχεται και ειδικά τώρα που ο ελληνικός λαός έχει φορτωθεί ένα
βαρύ σταυρό και τραβά μόνος του το δρόμο του μαρτυρίου για τον
οποίο έχετε όλοι εσείς και οι κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι
βουλευτές τεράστιες ευθύνες. Κάποιος πρέπει να επιστήσει την προσοχή των βουλευτών μας και να τους υπενθυμίσει ότι δεν έχουν μόνο
απαιτήσεις αλλά και υποχρεώσεις γιατί όπως κάθε εργαζόμενος
που πρέπει να βρίσκεται σε καθημερινή βάση στο χώρο της εργασίας
του, έτσι και αυτοί να κάνουν το ίδιο και ας αφήσουν να μας γεμίζουν
με ψέματα και υποσχέσεις από τα τηλεοπτικά κανάλια από αυτά
έχουμε χορτάσει, περιμένουμε τα έργα τους.
Ο Εκδότης
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Αναμνήσεις από το μέλλον
ίχαμε προγραμματίσει να περάσουμε ένα διάστημα 2 περίπου εβδομάδων στην εξοχική μας κατοικία στην Αίγινα κατά
τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Άλλα όπως
λέει ο θυμόσοφος λαός μας, όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν ο Θεός
γελάει. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Στις 16 Δεκεμβρίου ένα τηλέφωνο από τον πρόεδρο του Μουσείου μου γνωστοποίησε ότι για
τις 18 Δεκεμβρίου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας στην είσοδο του μουσείου
προς τιμή των εργαζομένων του ΄΄Ηλεκτρικού΄΄ που αντιστάθηκαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Εκδήλωση στην
οποία ήθελα να παρευρεθώ. Είπα εντάξει, θα αναβάλουμε την αναχώρησή μας για την Αίγινα για λίγες ημέρες. Όμως για μία ακόμη
φορά σχεδίαζα μόνος. Στις 19 Δεκεμβρίου, ένα μήνυμα έρχεται
στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Αποστολέας ένας παλιός φίλος ο Pierre, με τον οποίο είχαμε γνωριστεί κατά τη διάρκεια των
μεταπτυχιακών σπουδών που έτυχε να κάνουμε μαζί στη Grenoble. Με τον Pierre είχαμε κρατήσει μια επαφή όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως μέσω τηλεφώνου και mails, αφού μετά τις σπουδές
μας εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα και εκείνος πήγε και εργάστηκε
στη Βοστόνη σε μια πολυεθνική εταιρεία Αμερικανικών συμφερόντων. Με το mail του αυτό, μου ανακοίνωνε ότι θα ερχόταν για
κάποιες δουλειές στην Ελλάδα και θα τις συνδύαζε και με μικρής
διάρκειας διακοπές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων στην
Αθήνα με τη σύζυγό του, και θα ήθελε να συναντηθούμε. Η αντάμωση με τον παλιό φίλο με χαροποίησε ιδιαίτερα, αλλά αμέσως
σκέφθηκα ότι η προγραμματισμένη μας απόδραση στην Αίγινα
έπρεπε να ματαιωθεί. Βρέθηκα προς στιγμή σε αδιέξοδο. Ήθελα
να μπορούσα να ανταποκριθώ και στα δύο, πράγμα χρονικά αδύνατο. Τη λύση μου τη έδωσε η σύζυγός μου. Μου είπε η Αίγινα είναι εκεί, και μπορούμε να πάμε οποτεδήποτε θελήσουμε. Ο φίλος
σου που τόσα χρόνια έχεις να τον δεις είναι μια ευκαιρία να ξανασυναντηθείτε. Έτσι για δεύτερη φορά μέσα σε 3 ημέρες αναθεώρησα και μετέβαλα τα σχέδιά μου. Πράγματι έτρεξα στον υπολογιστή μου και έστειλα ένα mail λέγοντάς του ότι είμαι ιδιαίτερα
χαρούμενος που θα τον ξανάβλεπα και να μου πει την ημερομηνία άφιξής του και την πτήση του για να πάω να τον πάρω από το
αεροδρόμιο. Μετά από μερικές ώρες ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
ήρθε στον υπολογιστή μου που μου έλεγε πως δεν χρειάζεται να
ταλαιπωρηθώ να πάω να τον πάρω από το αεροδρόμιο, διότι πιθανόν να υπάρχουν καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω ανταποκρίσεων, αλλά μόλις θα έφθαναν στο ξενοδοχείο τους θα επικοινωνούσε μαζί μου.
Πράγματι ο Pierre έφθασε στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, το νέο αεροδρόμιο των Αθηνών όπως το γνωρίζουν, το απόγευμα της Κυριακής. Είχε ήδη κρατήσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο
Διβάνη στου Μακρυγιάννη, όπου είχε ζητήσει δωμάτιο με θέα την
Ακρόπολη. Η άφιξή του όπως μου περιέγραψε όταν συναντηθήκαμε στην Αθήνα ήταν εξαιρετικά εύκολη. Από το αεροδρόμιο επιβιβάστηκαν στον προαστιακό, μέχρι το σταθμό της Δουκίσσης
Πλακεντίας, όπου εκεί μετεπιβιβάστηκαν στη γραμμή 3 του μετρό,
φθάνοντας σε 21 περίπου λεπτά στο σταθμό Συντάγματος. Από
εκεί συνέχισαν για μία ακόμη στάση με τη γραμμή 2 μέχρι το
σταθμό Ακρόπολη, όπου σε μικρή απόσταση είναι το ξενοδοχείο
τους. Η εντύπωση από τα συλλογικά μέσα μεταφοράς που αποκόμισε ήταν άριστη και εφάμιλλη με τα δημόσια συγκοινωνιακά
συστήματα άλλων προηγμένων χωρών, που λόγω της ενασχόλησης του είχε επισκεφθεί πολλές πόλεις σε πολλές χώρες. Ως
συγκοινωνιολόγος είχε βέβαια άμεση γνώση για τα συγκοινωνιακά
συστήματα και ως εκ τούτου η γνώμη του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα.
Αμέσως ένοιωσα μια ικανοποίηση για τις δημόσιες μεταφορές που
σήμερα η Αθήνα διαθέτει, και που μπορούν να συγκριθούν με συστήματα άλλων χωρών. Η ικανοποίησή μου όμως αυτή δεν κράτησε πολύ. Για την μεθεπομένη ημέρα είχαμε κανονίσει να βρεθούμε με τις συζύγους στο ξενοδοχείο τους και να επισκεφθούμε
το νέο Μουσείο της Ακρόπολης και έπειτα αργά το απόγευμα να
έρθουμε στο σπίτι μας για φαγητό. Ξεκινήσαμε για να μεταβούμε
στο ξενοδοχείο τους χρησιμοποιώντας το μετρό. Φθάνοντας στο
σταθμό Νομισματοκοπείο, πληροφορηθήκαμε από τα μεγάφωνα
του σταθμού, ότι η γραμμή 3 του μετρό δεν θα πραγματοποιεί στάσεις στους σταθμούς Ευαγγελισμός και Σύνταγμα και η γραμμή 2
στο σταθμό Πανεπιστήμιο λόγω πορείας και διαδήλωσης και η
αστυνομία είχε κλείσει για ΄΄λόγους ασφαλείας΄΄ προληπτικά
τους σταθμούς αυτούς. Άρα η προσέγγισή μου στην περιοχή Μακρυγιάννη δεν ήταν άμεσα εφικτή. Ένοιωσα κάπως περίεργα και
άρχισα να επεξεργάζομαι σενάρια για να καλύψω την κατάσταση
που επικρατούσε στο δίκτυο του μετρό με σκοπό να μη χαλάσω
την ωραία εικόνα που είχε σχηματίσει για τις δημόσιες συγκοι-
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νωνίες της Αθήνας. Μετά από συνδυασμούς μέσων φθάσαμε στο
ξενοδοχείο και αμέσως κατευθυνθήκαμε στο μουσείο. Μετά το πέρας της επίσκεψης πρότεινα να περπατήσουμε στον μεγάλο πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, περιορίζοντας το πρόβλημα
της μετακίνησης με το μετρό. Στη βόλτα μας αυτή είχα την ευκαιρία να εκθειάσω το πρόγραμμα ενοποίησης των Αρχαιολογικών
χώρων που βρίσκεται σε εφαρμογή, και ότι στο προσεχές χρονικό
διάστημα θα ολοκληρωθεί. Με την ολοκλήρωσή του, οι επισκέπτες
και οι κάτοικοι της Αθήνας θα έχουν στη διάθεσή τους έναν από
τους μεγαλύτερους σε μήκος πεζοδρόμους της Ευρώπης, για να
απολαμβάνουν τον περίπατό τους. Επιπλέον, ο πεζόδρομος αυτός
ενώνει μεταξύ τους σημαντικά μνημεία τόσο της αρχαιότητας όσο
και της σύγχρονης ιστορίας της πόλης των Αθηνών, που ο περιπατητής μπορεί να απολαύσει. Συνδέονται το Καλλιμάρμαρο με το
Ζάππειο, τους στύλους του Ολυμπίου Διός και της πύλης του
Αδριανού, με την Πλάκα το βράχο της Ακρόπολης και το μνημείο
του Φιλοπάππου και της εκκλησίας του Λομπαδιάρη, την Πνύκα
και το παλαιό Αστεροσκοπείο με νεότερα μνημεία όπως το εργοστάσιο πιλοποιίας του Πουλόπουλου που έχει μετατραπεί σε πολυχώρο πολιτισμού. Ακόμη πολύ κοντά στον πεζοδρομημένο
άξονα βρίσκεται και το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Συγγρού που στεγάζεται στο παλιό εργοστάσιο ζυθοποιίας του Φιξ,
έργο του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου που έχει χαρακτηριστεί ως
μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και ανασκευάστηκε για τις
ανάγκες της νέας χρήσης του με σχέδια ελλήνων αρχιτεκτόνων
μετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
Περπατώντας φθάσαμε στο Θησείο όπου καθίσαμε για φαγητό
έχοντας μπροστά μας το ναό του Ηφαίστου ο οποίος διατηρείται σε
πολύ καλή κατάσταση, και λίγο αριστερότερα τη στοά του Άτταλου.
Παραγγείλαμε ελληνικά πιάτα και ελληνικό κόκκινο κρασί, που
συμπτωματικά το γνώριζαν διότι διατίθεται και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις σε πολλά εστιατόρια και μάλιστα στην ίδια περίπου τιμή
όπως με ενημέρωσαν. Μετά το φαγητό πραγματοποιήσαμε μια
βόλτα στα στενά και γραφικά σοκάκια της Πλάκας και βρεθήκαμε
νότια της πλατείας Συντάγματος. Εκεί οι γυναίκες κατέβηκαν στον
πεζόδρομο της Ερμού για να χαζέψουν τις βιτρίνες των καταστημάτων, ενώ εμείς συνεχίσαμε τη βόλτα μας στον πεζόδρομο της
Πανεπιστημίου, δίνοντας ραντεβού για καφέ στον κήπο του Μουσείου Νομισμάτων που βρίσκεται στο Ιλίου Μέλαθρον, κατοικία του
αρχαιολόγου Σλήμαν σε σχέδια του αρχιτέκτονα Τσίλερ. Η Πανεπιστημίου ήταν μια όαση ζωής μέσα στο πολύβουο τοπίο του κέντρου της Αθήνας. Τα σημαντικής αρχιτεκτονικής αξίας μνημεία είχαν αναδειχθεί ακόμη περισσότερο, και κυρίως η τριλογία των
κτηρίων του Τσίλερ Ακαδημία-Πανεπιστήμιο-Βιβλιοθήκη, καθώς
και τα κτήρια του παλαιού Οφθαλμιατρείου και η καθολική Εκκλησία. Το ήπιο και ανθρωπίνων διαστάσεων πεζόδρομο διέσχιζε
η γραμμή του τραμ που συνέδεε το κέντρο της Αθήνας με τη συνοικία των Πατησίων, όπου πλήθος κόσμου απολάμβανε τον περίπατό του όπου το υγρό στοιχείο έκανε έντονη την παρουσία του σε
όλο το μήκος του προσδίδοντάς του ένα άλλο χαρακτήρα πολύ πιο
προσιτό και καλαίσθητο. Ένα όραμα του αρχιτέκτονα Αντώνη Τρίτση που ολοκληρώθηκε έπειτα από πολλά χρόνια αποδίδεται
στους κατοίκους της πόλης. Περιμένοντας τις συζύγους και απολαμβάνοντας τον απογευματινό καφέ μας στον κήπο του Μουσείου
είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τα μεγάλα έργα συγκοινωνιακά, πολεοδομικά και αναπλάσεων που έδιναν μια άλλη διάσταση και προοπτική για την Αθήνα. Το νέο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας ενοποιείται με το προαστιακό και υπεραστικό δίκτυο
συνδέοντας άμεσα σημαντικούς προορισμούς τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος. Η Αττική οδός ξεκινά πλέον από τη Ραφήνα, διέρχεται εφαπτομενικά από τη βόρεια πλευρά της Αθηνάς,
αποσυμφορίζοντας από υπερτοπικές μετακινήσεις το εσωτερικό δίκτυο της πόλης και συναντά την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών στο ύψος της Ελευσίνας. Ο αυτοκινητόδρομος είναι σύγχρονων προδιαγραφών με υψηλά standards ασφάλειας για τους
χρήστες, ενώνοντας δύο μεγάλα λιμάνια μεταξύ τους. Της Ραφήνας που εξυπηρετεί τα νησιά του Αιγαίου, και της Πάτρας που συνδέει τη χώρα με την Ιταλία. Από την Πάτρα μέσω τη καλωδιωτής
γέφυρας του Ρίου, έργο υψηλής τεχνολογίας, συνδέεται η Πελοπόννησος με τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, και μέσω της Ιονίας
οδού καταλήγει στα Ιωάννινα όπου συναντά την Εγνατία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών
που εξυπηρετεί μεγάλο τμήμα του ελλαδικού χώρου. Είχα σκοπό
να τον ενημερώσω και για άλλα πολλά ακόμη θέματα που θα τον
ενδιέφεραν, λόγω ειδικότητας, αλλά η άφιξη των συζύγων έστεψε
τη συζήτηση σε άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Προσπαθήσαμε να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα για το τι θέλουν να δουν πε-

Υπάρχει κανένας υ π εύ θυ ν ος και
με φ ι λ ό τ ι μ ο σε αυτήν τη χώρα;
Από τις αρχές του νέου έτους όλη η ελληνική κοινωνία χορεύει
σύμφωνα με τη μουσική που παίζει ο Χριστόδουλος Ξηρός και κανένας μα κανένας από όλους αυτούς που λέγονται υπεύθυνοι δεν είχε την
τόλμη και το θάρρος να ομολογήσει την εγκληματική αδιαφορία που
έκαναν και να παραιτηθούν. Ενώ έχουμε γίνει το περίγελο όχι μόνο στη
χώρα μας αλλά και σε όλη την υφήλιο και ενώ σε όλα τα διεθνή έντυπα
διαβάζουμε μόνο δυσμενή σχόλια για τον τρόπο χειρισμού του θέματος και έχουμε γίνει σαν χώρα διεθνώς ρεζίλι. Η ελληνική πολιτεία απολαμβάνει τον ύπνο του δικαίου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εξάλλου

τους πολιτικούς μας τους απασχολούν άλλα πράγματα πιο ουσιώδη γι’
αυτούς και δεν τους περισσεύει χρόνος για να ασχοληθούν με την υπόθεση Χριστόδουλος Ξηρός. Επειδή το ρεζιλίκι αυτής της ταλαίπωρης
χώρας δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, καιρός είναι ο κύριος πρωθυπουργός να αναλάβει την υπόθεση Ξηρού στα χέρια του και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιους αναλογούν όσο και πιο ψηλά στην ιεραρχία και να βρίσκονται μόνο έτσι μπορεί να κατευνάσει το
δικαιολογημένο μίσος των πολιτών κατά των πολιτικών.
O Εκδότης

ρισσότερο στην Αθήνα. Το άφησαν επάνω μας. Έτσι προτείναμε να
επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Φιξ, καθώς και
το νέο Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, και αν υπήρχε χρόνος να επισκεπτόμαστε και την ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα χρονικά όμως όρια της
παραμονής τους στην Αθήνα περιορίζονταν σημαντικά και δεν θα
μπορούσαμε να δούμε τόσα άλλα σημαντικά σημεία της πόλης που
άξιζε να τα δουν. Δώσαμε υπόσχεση να ξαναβρεθούμε στην Αθήνα,
διότι η πρόσκληση να επισκεφθούμε τη Βοστόνη που μας έκαναν,
ήταν εκτός των οικονομικών μας δυνατοτήτων αυτή κυρίως τη
χρονική περίοδο. Έχοντας υπόψη μου να του δείξω τις νέες επεκτάσεις του μετρό καθώς και τη νέα γραμμή σχήματος U που συνδέει τις περιοχές δυτικά του Κηφισού με το κέντρο της Αθήνας, το
Παγκράτι και το δήμο του Ζωγράφου, καθώς και άλλα σημαντικά
συγκοινωνιακά έργα, επεκτάσεων μέσων σταθερής τροχιάς, λόγω
του περιορισμένου χρόνου τους δεν ήταν εφικτό. Πρότεινα να
τους συνοδεύσω με το αυτοκίνητό μου στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή τους. Η πρόταση μου αυτή ήταν η αιτία να επιστρέψω στην
πραγματικότητα. Κατευθυνόμενος προς το ξενοδοχείο τους για να
τους παραλάβω συνειδητοποιείς ότι τα μεγάλα οδικά έργα δεν
έχουν ολοκληρωθεί και ότι ο υπολογισμός του χρόνου διαδρομής
που απαιτείται να φθάσεις στον προορισμό σου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο. Το μποτιλιάρισμα στο δίκτυο
ακόμη καλά κρατεί. Τα μεταβαλλόμενα μηνύματα στους οδικούς
άξονες σε προειδοποιούν ότι υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία στο
δίκτυο και σε προτρέπουν να επιλέξεις εναλλακτικές διαδρομές. Αν
κάνεις το λάθος να εισέλθεις στο τοπικό δίκτυο τότε τα προβλήματα
είναι πολύ περισσότερα και η καθυστέρηση μεγαλύτερη. Δρόμοι
σκαμμένοι από διάφορους οργανισμούς, τους αποκαλούμενους
κοινής ωφέλειας, που έχουν αφήσει τα έργα ημιτελή προσθέτουν
επιπλέον προβλήματα. Δρόμοι κλειστοί στην κυκλοφορία και σκαμμένοι στο μέσον για να περάσει κάποτε το πολυπόθητο φυσικό αέριο παραμένουν εκτός χρήσης. Η ταλαιπωρία μεγαλώνει αντί να
συρρικνώνεται. Τότε καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι ακόμη στο έτος
2013, και ότι όλα τα άλλα ήταν σχέδια, εγκαίνια, ευσεβείς πόθοι και
μακέτες. Συνειρμικά σου έρχεται στο νου το σαρδάμ του πρώην
πρωθυπουργού κ. Σημίτη που διαφημίζοντας και αυτός τα μεγάλα
έργα που θα δώσουν νέα πνοή στη χώρα, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση είπε διερωτώμενος ΄΄είναι μακέτο ετούτο το έργο΄΄.
Προσγειώνεσαι στην πραγματικότητα και διαπιστώνεις ότι όλα
ήταν ένα όνειρο που επιθυμούσες διακαώς να ήταν πραγματικότητα. Είναι σαν μια ανάμνηση από το μέλλον. Ίσως στην επόμενη
άφιξη του φίλου τα πράγματα να είναι καλύτερα. Θέλω να είμαι και
παραμένω αισιόδοξος.
Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Δρ. Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π.

Για καθαρό αέρα
Ένανε γυμνοσάλιαγκα, βρήκε ο αετός μας
στο βράχο σε ψηλή κορφή, στη θέα και στο φως μας.
Βρε σάλιαγκα βρε πονηρέ πως βρέθηκες ‘δω πάνω
που ‘γω σαν δυνατός αϊτός με δύναμη το φτάνω;
Μη με κοιτάζεις αϊτέ και πρόβλημα δεν έχω
που έφτασα εις την κορφή, τες δύναμες κατέχω.
Έρποντας με τα σάλια μου και με τα κερατά μου
έφτασα στην υψηλή κορφή, να κάνω την δουλειά μου.
Να αγναντεύω τους λαούς που λέγονται ανθρώποι
άλλοι που θα ψωμολυσσάν, κι άλλοι στο φαγοπότι.
Εγώ που έφτασα εδώ μικρό σαλιγκαράκι
σκεφτόμουν κι υπολόγιζα ν’ ανέβω στο βραχάκι.
Να φτάσω σε ψηλή κορφή και να με προσκυνάνε
τα ανθρωπάκια στον ντουνιά, και να παρακαλάνε
λίγο φαΐ να πάρουνε του Δήμαρχου “πεσκέσι”
να τρώει η φτωχολογιά, αρέσει δεν αρέσει.
Έτσι ‘ναι ολοφάνερο, ότ’ οι ανεβασμένοι
φτάνουνε εις τον στόχο τους κι ας είναι “βαρεμένοι”.
Με σάλια και σουρνάμενοι, και κέρατα μεγάλα
ανέβηκαν εις τα ψηλά, χρεώσαν την Ελλάδα.
Τώρα ας βάλουμε μυαλό, όλα να τα ζυγίζουμε
αν θέλουμε μονάχοι μας τους κόπους να θερίζουμε.
Όχι εις τους χαραμοφά, όχι στους σαλτιμπάγκους
όχι στους επιτήδειους, μπαμπέσηδες και φαύλους.
Τη δύναμη που έχουμε μέσα εις την ψυχή μας
περήφανοι να νοιώθουμε, είναι η αποστολή μας.
24 Δεκεμβρίου 2013
Κολλινιάτης Παναγιώτης
Συν/χος Η.Σ.Α.Π.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

Ατόπημα με την Τράπεζα Αίματος

Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας
Από 13 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014 στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στον Πειραιά στον 3ο όροφο τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 13:00 θα γίνεται η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται
1. Για τα προστατευόμενα μέλη, εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του προηγούμενου έτους.
2. Για τα παιδιά που είναι άνεργα άνω των 18 μέχρι τα 24, υπεύθυνη δήλωση
3. Για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι άνω των 18 μέχρι και το
26ο έτος, πιστοποιητικό σπουδών.
Προσοχή
Τα βιβλιάρια που γράφουν ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΩ δεν χρειάζονται θεώρηση.
Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι παρακάτω συνάδελφοι να προσέλθουν στα γραφεία
του Σωματείου, Πλατεία Λουδοβίκου 1- Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά για
να παραλάβουν τις αναμνηστικές πλακέτες που χορηγεί η Εταιρία σε
όσους αποχωρούν από την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται.
Πρόκειται για πλακέτες τις οποίες δεν είχαν φροντίσει να τις παραλάβουν οι δικαιούχοι και βρισκόντουσαν στην Κεντρική Γραμματεία
του ΗΣΑΠ και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και τις παρέλαβε το
Σωματείο μας για να ενημερώσει και να έρθετε να τις παραλάβετε.
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΨΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΡΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΓΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΙΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΛΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προαγωγές στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. προάγονται σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Εταιρίας
και τοποθετούνται για τη στελέχωση-πλήρωση θέσεων Διευθυντών
και Τομεαρχών:
1. Ευάγγελος Καραγκούνης Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμής 2
2. Νικόλαος Σεκόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμής 3
3. Γεώργιος Σκούρας Διευθυντής Κομίστρου και Ασφάλειας Δικτύου
4. Βασίλειος Τσάκας Διευθυντής Συντήρησης Τροχαίου Υλικού
5. Δημήτριος Κυριαζίδης Διευθυντής Συντήρησης Συστημάτων
6. Δέσποινα Γκαράνη Διευθύντρια Προμηθειών και Συμβάσεων
7. Αικατερίνη Δεμερούτη Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής και Εταιρικής Επικοινωνίας
8. Παναγιώτης Παλούκης Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας
9. Αθηνά Εξάρχου Τομεάρχης στον Τομέα Ποιότητας, Πιστοποίησης
και Περιβάλλοντος
10. Δημήτριος Τσούφιος Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
11. Εμμανουήλ Δωρής Τομεάρχης στον Τομέα Ελέγχου Κομίστρου
12. Παναγιώτης Χαλαζιάς Τομεάρχης στον Τομέα Ασφάλειας Δικτύου
και Εγκαταστάσεων
13. Εμμανουήλ Θεοχάρης Υπεύθυνος Γραφείου Συντονισμού Ασφάλειας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εύχεται ολόψυχα σε
όλες και όλους καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Ορθή επανάληψη
Στο Ημερολόγιο του 2014 και συγκεκριμένα στο κείμενο που
αναφέρει ότι στις 18-4-2011 με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας παραχωρήθηκαν στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ οι νέοι χώροι
επέκτασης του Μουσείου καθώς και χώροι για τη λειτουργία του
Σωματείου, το ορθόν είναι ότι οι νέοι χώροι επέκτασης του Μουσείου καθώς και οι χώροι που σήμερα στεγάζεται και λειτουργεί
το Σωματείο, έχουν παραχωρηθεί στο Μουσείο.
Ενώ εκ παραδρομής στις σελίδες του Ημερολογίου δεν αναφέρεται το “Μικρό Μουσείο”, το οποίο δημιουργήθηκε και λειτούργησε στα γραφεία του Σωματείου στην Μενάνδρου και είχε εγκαινιαστεί στις 14 Φεβρουαρίου 2001.

ΚΑΙ ΤΙΣ

έλουμε να ενημερώσουμε
την
υπεύθυνη της Τράπεζας Αίματος ΗΣΑΠ, ότι
τα ίδια δικαιώματα που
έχουν οι εργαζόμενοι,
έχουν και οι συνάδελφοι
συνταξιούχοι που σαν
εργαζόμενοι προσέφεραν στην Τράπεζα Αίματος Υπαλλήλων ΗΣΑΠ.
Αφορμή στάθηκε η απαράδεκτη δικαιολογία της
αρμοδίας υπαλλήλου τον
Δεκέμβριο του 2013, να
χορηγήσει μία φιάλη αί-

Θ

ματος σε συνάδελφό μας
που το είχε ανάγκη για να
χειρουργηθεί, ότι δεν τον
βρίσκει γραμμένο στο
κομπιούτερ της.
Θέλουμε να πιστεύουμε
ότι το έκανε από άγνοια
και όχι από σκοπιμότητα
και την παρακαλούμε να
μην το επαναλάβει γιατί
τότε και η Διοίκηση του
Σωματείου πρέπει να κινηθεί αναλόγως για να
προστατέψει τα μέλη της.
Ασφαλώς και γνωρίζει η
αρμοδία υπάλληλος ότι

και σήμερα αρκετοί συνάδελφοί μας συνταξιούχοι
κάθε φορά που γίνεται αι-

μοδοσία στον ΗΣΑΠ δίνουν αίμα.
Η Διοίκηση

Και νέες περικοπές συντάξεων
για το 2014
Παρά τις διαβεβαιώσεις του κυρίου πρωθυπουργού ότι
δεν θα γίνουν άλλες μειώσεις των συντάξεών μας, το
Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται άλλα μέτρα που είναι προς εξόντωση των συνταξιούχων.
Όπως κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και των πρόσθετων
αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα.
Κατάργηση των περισσότερων εκπτώσεων φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τα
μόνα ποσά δαπανών που θα αναγνωρίζονται για έκπτωση
θα είναι το 10% για διατροφή λόγω διαζυγίου και το 10% των
δωρεών προς το δημόσιο και άλλους φορείς.

Έτσι από 1-1-2014 το ετήσιο εισόδημα των μισθωτών και
των συνταξιούχων θα φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα
επόμενα 17.000 μέχρι του ποσού των 42.000, 42% για το
επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ.
Στις συντάξεις που θα καταβληθούν 31 Ιανουαρίου δεν
θα έχουν γίνει περικοπές γιατί ακόμη δεν έχει πάει στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία η ερμηνευτική εγκύκλιος του
υπουργείου αλλά για να μην ανησυχούμε, μας διαβεβαίωσαν ότι θα τα κρατήσουν αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου. Το
μάθημά τους το ξέρουν καλά.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν
τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο - Απρίλιο
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου μας για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο – Απρίλιο έχουν
προγραμματιστεί να γίνουν οι πιο κάτω αναγραφόμενες εκδρομές:
1η Φεβρουαρίου:
Ημερήσια για Καλαμάτα,
προσκύνημα στην Υπαπαντή.
20 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη)
Α΄ Πρόταση: Αράχωβα Παρνασσό
Β΄ Πρόταση: Καρύταινα – Λούσιος
Ποταμός
2-3-4 Μαρτίου
Α΄ Πρόταση: Απόκριες – Καθαρά
Δευτέρα στα Γιάννενα –
Ζαγοροχώρια –Μέτσοβο

Β΄ Πρόταση: 1-2-3-4 Κεφαλονιά
1η Απριλίου:
Ημερήσια Λεωνίδιο – Μονή
Έλωνα
24 Απριλίου:
Ημερήσια Ναύπλιο – Παλαμήδι
Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετάσχετε στις
προγραμματισμένες εκδρομές του
Σωματείου μας, μπορείτε από τώρα
να δηλώσετε συμμετοχή αφού διαλέξετε ποιες εκδρομές σας ενδιαφέρουν. Έτσι και το Σωματείο μπορεί να
προγραμματίσει καλύτερα την πραγματοποίηση των εκδρομών που
εσείς οι ίδιοι έχετε επιλέξει.
Η όποια προεγγραφή ασφαλώς

δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και συμμετοχή. Η οριστικοποίηση της κάθε εκδρομής γίνεται 15 ημέρες πριν την
πραγματοποίηση και με την ανάλογη
χρηματική καταβολή.
Για περισσότερες και ποιο ενημερωτικές με κάθε λεπτομέρεια πληροφορίες, να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τα γραφεία του Σωματείου
μας τις ημέρες και ώρες που είναι
ανοιχτά.
Ασφαλώς και μπορείτε να έρχεστε
και προσωπικά όπου η αρμοδία εκ
των πολιτιστικών εκδηλώσεων έφορος του Σωματείου κα. Φωτεινή
Κουλοβασιλοπούλου
θα σας ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια.

Νέα από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες
προς κάθε κατεύθυνση για να γίνουν γνωστά τα
μύρια προβλήματα που σαν χιονοστιβάδα έχουν πάνω
στις πλάτες των ανήμπορων να αντιδράσουν δυναμικά
συνταξιούχων της πατρίδας μας. Δυστυχώς όμως κα αυτό είναι κοινή διαπίστωση ότι παντού οι πόρτες είναι κλειστές και αυτοί που είναι εντός είναι κουφοί-αόμματοι και

Η

μουγκοί. Βέβαια σε αυτό μεγάλη μερίδα ευθύνης έχουμε όλοι εμείς οι συνταξιούχοι που ανεχόμαστε τέτοιες
καταστάσεις.
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία στις 17 του Γενάρη
έκοψε την πίτα της στα Γραφεία της Βούλγαρη 1 στην Αθήνα. Η τύχη φέτος ήταν με το μέρος του Σωματείου μας που
κέρδισε το φλουρί. Ευχή όλων είναι για μία καλή χρονιά.
Η Διοίκηση

ΟΧΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ
Το Σύνταγμα της Ελλάδας στο άρθρο 4 αναφέρει:
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις

Εμείς οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ ζητάμε πλήρη εφαρμογή
του Συντάγματος εκ μέρους της πολιτείας ζητάμε να εφαρμοστεί και για μας η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
Επικρατείας όπως έγινε με άλλους κλάδους εργαζομένων της
πατρίδας μας
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Τα νέα από το Ταμείο Συντάξεων
Δυστυχώς τα νέα από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ δεν είναι ευχάριστα, βαδίζουμε από το κακό στο χειρότερο. Όλοι ελπίζαμε ότι
με την τοποθέτηση από 1 Οκτωβρίου 2013 στη θέση της προϊσταμένης του
ταμείου της κυρίας Ελένης Λιάπη, μιας υπαλλήλου καριέρας με πολλά
χρόνια προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ, ότι θα έδινε ώθηση για επίλυση των προβλημάτων. Έγινε όμως το αντίθετο με αποκορύφωμα την παραίτηση πριν
τα Χριστούγεννα και των δύο υπαλλήλων που επί πολλά χρόνια υπηρέτησαν το ταμείο μας, με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλες οι εργασίες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν αδράνησε καθόλου, πίεσε
προς κάθε πλευρά για να βρεθεί λύση για τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις αλλεπάλληλες διαδοχικές αποχωρήσεις των Διευθυντριών του Ταμείου οι οποίες είναι τρεις στον τελευταίο
χρόνο καθώς και για την πλήρωση των κενών που άφησαν οι κυρίες Τσιλίκα και Περυσινάκη. Η παρουσία μας έγινε αισθητή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται και ελπίζουμε ότι σύντομα θα δούμε φως στον ορίζοντα, διαφορετικά να είστε έτοιμοι για δυναμικές δράσεις.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι και η υπομονή έχει τα όριά της, η δική
μας τείνει να εξαντληθεί για το λόγο αυτόν σας καλούμε να είστε σε αγωνιστική ετοιμότητα για τι μέχρι σήμερα δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση

από τους αρμόδιους παράγοντες. Προθεσμία στον Διοικητή του ΙΚΑ κ.
Ροβέρτο Σπυρόπουλο και στη Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων κα.
Ελένη Λιάπη μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να θέσουν σε λειτουργία της υπηρεσίας του ταμείου για να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε πριν την ένταξη του στο ΙΚΑ.
Κύριε Διοικητά του ΙΚΑ δεν αρκεί μόνο ο μονόλογος όταν βγαίνετε στα
κανάλια και είστε λαλίστατος χρειάζεται διάλογος και σε αυτόν είμαστε
έτοιμοι για να ανταποκριθούμε. Τολμήστε τον. Δείξτε λίγη ανθρωπιά
στους συνταξιούχους, οι οποίοι πλήρωσαν την κακοδιαχείριση και την ρεμούλα αυτών που μας κυβερνούν όλα τα χρόνια από δω και πέρα δεν
έχουν τίποτα να δώσουν τους τα πήρατε όλα μόνο η ψυχή τους έμεινε.
Επιτρέψατε μου κύριε Διοικητά να κλείσω με μία λαϊκή παροιμία που
μας έλεγαν οι παππούδες μας εκεί στα ορεινά χωριά της Αρκαδίας «Παιδιά μου όταν βλέπετε γάιδαρο να ψοφάει μην πλησιάζετε κοντά του γιατί και δαγκώνει και κλωτσάει».
Σε αυτήν την κατάσταση βρίσκονται σήμερα και οι συνταξιούχοι μας οι
οποίοι βιώνουν την εγκατάλειψη από την πολιτεία αφού πρώτα τους τα
πήρε όλα με τα αλλεπάλληλα μνημόνια.
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 13 συνάδελφοι αποχώρησαν από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Οικονόμου Ιωάννης: Συλλέκτης
Μάμος Εμμανουήλ: Συλλέκτης
Αβραμίδης Νικόλαος:
Αρχιτεχνίτης Α΄ Πράσινων Λεωφορείων
Τυρογαλάς Στυλιανός: Ηλεκτροδηγός
Αναστασόπουλος Αργύριος: Συλλέκτης
Κουζόγλου Παναγιώτης: Υπηρεσία Φύλαξης
Καραμπότης Ιωσήφ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Δέδες Κωνσταντίνος:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Καραμολέγκος Λάμπρος: Αρχιτεχνίτης Α΄
Χαρόπουλος Σωτήριος: Ηλεκτροδηγός
Χαλουβάς Σταύρος:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Σακκάς Δημήτριος:
Πτυχιούχος Μηχανικός Β΄ Τ.Ε.
Βεσκούκη Κωνσταντίνα: Τμηματάρχης Β΄
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

ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.
Μαθιουλάκη Φωτεινή: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Εμμανουήλ Μαθιουλάκη
Γιαννάκη Κωνσταντινιά: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Αχιλλέα Γιαννάκη

Έγιναν 2 εκδικάσεις για τις αποζημιώσεις

Αναπροσαρμογή Συντάξεων

Σ

τις 2 Ιανουαρίου 2014 σε τηλεοπτικό κανάλι ο Διοικητής του
μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της πατρίδας μας,
έκανε τη δήλωση ότι οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται, δηλαδή θα μειώνονται σύμφωνα με τα έσοδα του κάθε ασφαλιστικού
φορέα, μίλησε πιο πολύ για τις επικουρικές συντάξεις ενώ για τις κύριες απέφυγε να πάρει σαφή θέση. Κύριε Διοικητά με τα λίγα γράμματα που γνωρίζω η αναπροσαρμογή έχει δύο πλευρές, την πάνω και
την κάτω, γιατί εσείς βρίσκετε και εφαρμόζετε μόνο τη μία πλευρά,
η οποία βεβαίως είναι εύκολη και σας βολεύει; Εγώ και κάθε εγώ
σας εργαζόμενος κατέβαλα ανελλιπώς αυτό που μου αναλογούσε
για να πάρω την ανάλογη σύνταξη που είναι θεσμοθετημένη νομοθετικά καθώς η σύνταξη όπως γνωρίζετε πρέπει να είναι ανταποδοτική. Με το σκεπτικό όμως το δικό σας καθώς και όπως αδιάντροπα
το είπε και ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας ότι το μόνο που εγγυάται είναι η σύνταξη των 360 ευρώ, σε πολύ λίγα χρόνια τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν μηδενικά έσοδα καθώς δεν θα υπάρχει κανένας εργαζόμενος, μόνο άνεργοι και συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη.
Θέλω να κάνω το ερώτημα σε κάθε αρμόδιο, εάν βέβαια σήμερα
υπάρχει κανένας, ποιος διαχειρίστηκε τις εργατικές μου εισφορές

καθώς και τις εργοδοτικές στα σαράντα χρόνια που εργάστηκα και
έρχεστε εσείς σήμερα με ελαφρά την καρδία να μου καθορίζετε κάθε λίγο και λιγάκι τι ποσό θα κόβεται από τη σύνταξή μου. Αυτή είναι η μέριμνα που πρέπει να έχει ένα ευνοούμενο κράτος για τους
πολίτες του; Πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι αυτοί που κατέχουν
δημόσια αξιώματα και διαχειρίζονται την ζωή και την τύχη μας πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνες και να βλέπουν πιο μπροστά από το
σήμερα και να μην γυρίζουν πίσω και να λένε μόνο τι έγινε στο παρελθόν. Πρέπει να το ψάξουν και να βρουν τρόπους για να μπουν
χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της πολιτείας και όχι οι περικοπές μισθών και συντάξεων. Τα
περιθώρια στενεύουν και η υπομονή των ανθρώπων ήδη έχει εξαντληθεί, το ασφαλιστικό αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια
της χώρας, η οποία όσο εσείς αδρανείτε θα πυροδοτείτε σταδιακά
με διαδοχικές και αυξανόμενες εντάσεις αναφλέξεις μέχρι την τελική έκρηξη εκτός βέβαια εάν εσείς έχετε άλλα στο νου σας όπως
να κάνετε το κράτος Καιάδα για να ρίχνετε μέσα τους συνταξιούχους.
Ο Εκδότης

Στις 5 Δεκεμβρίου 2013 και στις 21 Ιανουαρίου 2014 έγιναν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών οι δύο
εκδικάσεις που αφορούσαν την μειωμένη αποζημίωση των συναδέλφων που αποχώρησαν
της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Όταν εκδοθούν θα σας ενημερώσουμε. Επίσης έχουν γίνει και άλλες προσφυγές για την ίδια υπόθεση χωρίς να έχει οριστεί
μέχρι στιγμής δικάσιμος ημερομηνία. Σας ενημερώνουμε ότι τα ονόματα που συμμετείχαν
στην πρώτη δικάσιμο της 5 Δεκεμβρίου 2013
τα είχαμε ανακοινώσει στο υπ’ αριθμό 109 φύλλο της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ». Στη
δε δικάσιμο της 21 Ιανουαρίου 2014 συμμετείχαν οι συνάδελφοι Αθανασόπουλος Δημήτριος
- Ακουμιανάκης Γεώργιος – Αναγνώστου
Ελένη – Αποστολίδου Ευαγγελία – Γεωργιάδης Νικόλαος – Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος – Δούμπας Ιωάννης – Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος – Θρουβάλας Γεώργιος – Καούκης
Αθανάσιος – Καραμολέγκος Ιωάννης – Καραμπίκας Τηλέμαχος – Κουνέλης Παναγιώτης – Μαύρος Αθανάσιος – Μπάλλας Άγγελος – Παπαδημητρόπουλος Αλέξανδρος – Σίτης Ευάγγελος – Σμυρλής Χαρίλαος – Σορώτος Ιωάννης – Τασσόπουλος Κωνσταντίνος –
Τσότσος Γεώργιος.
Για ό,τι νεώτερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε.
Η Διοίκηση
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Με αφορμή τη ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε κάποιος φαρσέρ τις ημέρες των Χριστουγέννων ότι η εφορία μοιράζει χρήματα από
τις κρατήσεις που έγιναν από το 2011 με το
νόμο 3869 και έτρεξαν πολλοί να πάρουν, το
Σωματείο θέλει να σας ενημερώσει και να σας
πει να μην είστε τόσο ευκολόπιστοι. Η Διοίκηση του Σωματείου είδε από την αρχή ότι η
υπόθεση αυτή ήταν μια φάρσα ή κοροϊδία και
για το λόγο αυτό δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον
γιατί δεν ήθελε να σας ταλαιπωρήσει με το να
τρέχετε στη εφορία για να υποβάλλετε αίτηση
επιστροφής χρημάτων. Να είστε βέβαιοι ότι
εάν υπήρχε κάτι θετικό σε όλη αυτή την υπόθεση το Σωματείο θα είχε κάνει παρέμβαση.
Η Διοίκηση του Σωματείου είναι πάντα κοντά
σας σε όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται, είτε
είναι γενικό είτε προσωπικό και πάντα θα προσπαθεί για το καλύτερο. Αυτό που χρειαζόμαστε από εσάς είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη.
Η Διοίκηση
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ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Μουσείου
Του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Σε κοινή εκδήλωση που πραγματοποίησαν στις 18 Δεκεμβρίου
2013 τίμησαν όλους εκείνους τους επώνυμους και ανώνυμους εργαζόμενους των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΕΗΣ) οι οποίοι τα έτη
1940-1945 αγωνίστηκαν ενάντια στους Γερμανοϊταλούς κατακτητές
με τα αποκαλυπτήρια που έκαναν του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης
που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του Μουσείου των Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων. Ήταν μια σεμνή και λιτή τελετή γιατί και αυτοί που
αγωνίστηκαν όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια ήταν σεμνοί και ταπεινοί
και ό,τι έκαναν, το έκαναν από αγάπη για την πατρίδα και τον συνάνθρωπό τους και όχι για δική τους προβολή. Η αντίσταση των εργαζομένων στους ΕΗΣ ξεκινά αμέσως μετά την υποδούλωση της πατρίδας μας στους Γερμανοϊταλούς. Με επικεφαλής τον πρόεδρο του
Σωματείου Γιάννη Παπαδημητρίου πραγματοποιούσε κινητοποιήσεις
για απεργιακούς αγώνες και καθοδηγούσε για τις ενέργειες που θα
αναλάμβανε ο καθένας. Αρχή της γενικότερης αντίστασης και κινητοποίησης των εργαζομένων στους ΕΗΣ ήταν η απεργία που έγινε
στις 12 Δεκεμβρίου 1941, τότε που η πείνα θέριζε τον ελληνικό λαό
και είχε σαν στόχο την επιβίωση των εργαζομένων. Η κατοχική κυβέρνηση και η διεύθυνση της εταιρίας θορυβήθηκαν τότε και για να
μην υπάρξει γενικός ξεσηκωμός έδωσαν υποσχέσεις για χορήγηση
συσσιτίου και τροφίμων όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για
τα μέλη των οικογενειών τους. Έτσι άρχισε η αντίσταση των εργαζομένων στους ΕΗΣ και έληξε όταν έφυγε και ο τελευταίος Γερμανός
από την πατρίδα μας. Η αντίσταση είχε και πολλά θύματα. Πολλοί εργαζόμενοι συνελήφθησαν, κρατήθηκαν στα κρατητήρια, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και εκτελέστηκαν δεν λύγισαν όμως γιατί ο ξεσηκωμός της Εθνικής Αντίστασης εφωτίστηκε από τα ιδανικά του ξεσηκωμού του 1821 για εθνική απελευθέρωση και κοινωνική δικαιοσύνη και ήταν εφάμιλλη σε πράξεις ηρωισμού και αυταπάρνησης με
τον ξεσηκωμό του έθνους το 1821. Έτσι η έξοδος του Μεσολογγίου
συναντήθηκε με τα Καλάβρυτα και τα Δερβενάκια με τον Γοργοπόταμο. Στα νάματα των ιδανικών αυτών είχαν μεθύσει οι πολεμιστές
και ο λαός μεταξύ και αυτών και οι εργαζόμενοι στους Ηλεκτρικούς
Σιδηροδρόμους στον πόλεμο του 1940-1941 καθώς και 1941-1945 κατά την γερμανοϊταλική κατοχή κατά των φασιστών εισβολέων και κατακτητών. Θεωρούμε τα ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης και τους
απαράμιλλους αντιστασιακούς ηρωισμούς των εργαζομένων συναδέλφων μας στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους κατά τη διάρκεια
της γερμανοϊταλικής κατοχής πατριωτική κληρονομιά και πρέπει να
αξιοποιηθεί και να γίνει ασπίδα για κάθε επίδοξο εισβολέα που θα
επιχειρήσει να χτυπήσει την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα της
πατρίδας μας. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έκαναν οι παλαίμαχοι συνδικαλιστές και πρωτοπόροι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης Γιάννης Παπαδημητρίου και Πέτρος Ψαρόγιαννης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
κ. Νικόλαος Παπαθανάσης
Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νικόλαος Αλεξαντωνάκης
Η Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής και Εταιρικής Επικοινωνίας
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Αικατερίνη Δεμερούτη
Η Νομικός της ΣΤΑ.ΣΕ Α.Ε
κα. Χρύσα Γρηγοριάδου
Από την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας
Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Πέτρος Βογιατζής

Από το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας
Μετρό Αθηνών Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α
κ. Θωμάς Ζαχαρής
Από τους συντελεστές δημιουργίας του Μουσείου
Η κα. Αντιόπη Πανταζή
Ο κ. Λεωνίδας Μπαχάς
Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας κ. Αλέξανδρος Μαριόλης
Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Η κα. Τζούλια Σταυρίδου
Η κα. Βάσω Διαμαντίδου
Για την Εθνική Αντίσταση των εργαζομένων στους ΕΗΣ 19401945 μίλησαν:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Παπαθανάσης
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών Οργανώσεων
Ελλάδας (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
Ο Πρόεδρος κ. Ιγνάτιος Πλιάκος
Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ
Ο Πρόεδρος κ. Θεοχάρης Ταταράκης
Από το Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων Πετρελαίων
και Υγραερίων
Ο Πρόεδρος κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης
Από το Σωματείο Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Ο Πρόεδρος Λευτέρης Ρενιέρης
Ο Αντιπρόεδρος Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου
Ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Κανελλόπουλος
Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Αττικής
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Νιάρχος

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
κ. Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Πρόεδρος του Μουσείου
κ. Μανώλης Φωτόπουλος
Οι παλαίμαχοι συνδικαλιστές
κ.κ. Γιάννης Παπαδημητρίου και Πέτρος Ψαρόγιαννης
καθώς και αρκετοί συνάδελφοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ.
Μετά τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έγινε επιμνημόσυνη δέηση για ανάπαυση των ψυχών των συναδέλφων μας αγωνιστών
της Εθνικής Αντίστασης και ακολούθως στον 2ο όροφο του Μουσείου παρετέθη δεξίωση για όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Ομιλίες και ρεπορτάζ από τα εγκαίνια θα δημοσιευθούν στο
επόμενο φύλλο.
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Η λογοτεχνία στη ζωή μας
Ο

τέλειος σύντροφος για χειμώνα – καλοκαίρι είναι το
βιβλίο. Το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Αποτελεί εξαιρετική συντροφιά και ωφέλιμη ασχολία, ιδιαίτερα σε στιγμές χαλάρωσης και ειδικά αυτές
τις δύσκολες μέρες που περνάμε θα πρέπει να φεύγει και λίγο ο λογισμός μας από τα επαναλαμβανόμενα μνημόνια και τα

αντεργατικά μέτρα που καθημερινά μας επιβάλλουν οι κρατούντες. Το βιβλίο ανοίγει τις πύλες φανταστικών κόσμων και
προσφέρει μία χαμηλού κόστους και υψηλών προδιαγραφών
περιήγηση σε πάθη και φαντάσματα της ανθρώπινης φαντασίας. Είναι γεγονός πως μέσω της ανάγνωσης ενός βιβλίου
επιτυγχάνεται, σύμφωνα με ιατρικές ανακοινώσεις, η επιβρά-

δυνση της γεροντικής άνοιας. Προτιμάτε να διαβάσετε ένα βιβλίο από την τηλεόραση. Το βιβλίο μπορεί να γίνει ένα ευχάριστο και ωφέλιμο δώρο. Για τους λόγους αυτούς η εφημερίδα μας «Ο Ηλεκτρικός» σε κάθε έκδοση θέλοντας να συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου θα προσπαθήσει να δίνει στοιχεία από τη ζωή και τα έργα Ελλήνων λογοτεχνών.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ
Ο Βίος και το έργο του Αριστοτέλη
Ο

Αριστοτέλης είναι ένας από τους κορυφαίους στοχαστές όλων των
εποχών, αφού η σκέψη και το έργο του εξακολουθούν ακόμη και
σήμερα να γεννούν την έμπνευση για πάμπολλα φιλοσοφικά και
επιστημονικά συγγράμματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα εύστοχος
είναι ο χαρακτηρισμός πανεπιστήμων που του έχει αποδοθεί, αφού στο
πέρασμα των αιώνων αποδείχθηκε ο συστηματικότερος και μεθοδικότερος νους του αρχαίου κόσμου, θεμελιωτής και πρόδρομος πολλών παλαιότερων και νεότερων κλάδων της επιστήμης. Με τον Αριστοτέλη και την
Περιπατητική Σχολή, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, η φιλοσοφία συμπορεύεται με τις φυσικές επιστήμες και υιοθετεί την αυστηρή και μεθοδική έρευνα. Η έρευνα του υπήρξε πολυσχιδής και αφορούσε διάφορους
τομείς, όπως τη λογική, τη θεωρία της Λογοτεχνίας, τη φυσική, τη μεταφυσική, την ψυχολογία, την ηθική και την πολιτική επιστήμη.
Γεννήθηκε στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ., 15 χρόνια
μετά το θάνατο του Σωκράτη και 3 χρόνια μετά την ίδρυση της Ακαδημίας
του Πλάτωνα στην Αθήνα. Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός και προσωπικός φίλος του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β΄, πατέρα του Φιλίππου. Ο Νικόμαχος παραδίδεται ότι είχε γράψει έξι βιβλία φυσικής και
ένα ιατρικής. Αλλά και η μητέρα του Φαιστίς, που είχε έρθει από την Χαλκίδα και ανήκε στο γένος Ασκληπιάδων, πιστευόταν ότι είχε θεϊκή καταγωγή. Το γεγονός ότι και οι δύο γονείς του ανήκαν σε μεγάλες ιατρικές
οικογένειες συνετέλεσε πιθανότατα στην κλίση του προς την εμπειρική
γνώση. Ο Αριστοτέλης έχασε πρόωρα τους γονείς του και ανατράφηκε
μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα του, στον Αταρνέα της Τρωάδας, απέναντι από την Λέσβο, με κηδεμόνα το γαμπρό του πατέρα του Πρόξενο,
που τον φρόντισε σαν δικό του παιδί και του έδωσε την καλύτερη δυνατή μόρφωση, σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλό πολιτιστικά. Ο ίδιος τον
έστειλε στην Αθήνα σε ηλικία 17 ετών (367 π.Χ) για να γίνει μαθητής του
Πλάτωνα. Πράγματι, ο Αριστοτέλης έζησε στην Ακαδημία 20 χρόνια, μέχρι τη χρονιά που πέθανε ο δάσκαλος του. Σε αυτό το περιβάλλον εντυπωσίαζε τους πάντες, ακόμη και τον ίδιο τον Πλάτωνα, με την ευφυΐα και
την φιλοπονία του. Ο Πλάτων τον αποκαλούσε «νουν της διατριβής» και
το σπίτι του «οίκον αναγνώστου». Με το θάνατο του δασκάλου του το 347
π.Χ. ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε την πόλη των Αθηνών. Η κρατούσα εντύπωση ότι ο Αριστοτέλης έφυγε από την Ακαδημία και την Αθήνα επειδή
δεν αναγνωρίστηκε, διάδοχος του Πλάτωνα στη διεύθυνση της σχολής
του, μάλλον δεν ευσταθεί, αν αναλογιστούμε ότι ο Σπεύσιππος, που την
ανέλαβε ήταν 28 χρόνια μεγαλύτερός του, υπήρξε μάλιστα δάσκαλος του
ιδίου. Ακόμα περισσότερο, ήταν ανιψιός του Πλάτωνα και κληρονόμος
της περιουσίας του, επομένως και της Ακαδημίας. Ο Αριστοτέλης έφυγε
από την Αθήνα μαζί με τον Ξενοκράτη, με προορισμό την Άσσο, ύστερα
από πρόσκληση του Ερμεία, ηγεμόνα του Αταρνέα και της άσσου, που
ήταν φίλος της οικογενείας του και της πλατωνικής Ακαδημίας. Στην Άσσο έμεινε 2 ή 3 χρόνια και συγκέντρωσε γύρω του πολλούς φίλους της
Ακαδημίας. Συνδέθηκε στενά με τον τύραννο Ερμεία και λέγεται ότι τον
επηρέασε τόσο, ώστε η τυραννία του Ερμεία να καταστεί πραότερη και δικαιότερη. Παντρεύτηκε μάλιστα την ανιψιά και θετή του κόρη, την Πυ-

θιάδα, από την οποία απέκτησε μια κόρη, γνωστή με το όνομα της μητέρα του. Εκεί ίσως ο Αριστοτέλης γνώρισε και τον Θεόφραστο, το σπουδαιότερο μαθητή, συνεργάτη και φίλο του, ο οποίος τον κάλεσε να εγκατασταθεί στη δική του ιδιαίτερη πατρίδα την Μυτιλήνη της Λέσβου, όπου
έμεινε δύο χρόνια (345-344 π.Χ.) γιατί τον προσκάλεσε ο Φίλιππος Β΄ της
Μακεδονίας προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη της μόρφωσης του γιου του Αλέξανδρου, που τότε ήταν 13 χρόνων. Ο Αριστοτέλης αφοσιώθηκε πρόθυμα στο έργο της αγωγής του νεαρού διαδόχου Αλέξανδρου.
Φρόντισε να του μεταδώσει το πανελλήνιο πνεύμα και χρησιμοποίησε ως
παιδευτικό όργανο τα Ομηρικά έπη. Ο Αλέξανδρος δέθηκε με το δάσκαλό του και επηρεάστηκε πολύ από τη διδασκαλία του. Χαρακτηριστική είναι η ρήση του «Εις τον μεν πατέρα οφείλω το ζην, εις τον δε διδάσκαλο
το ευ ζην». Σε αυτή την περίοδο της ζωής του ο Αριστοτέλης συνέχισε τις
ερευνητικές επιδόσεις του, με τη στενή συνεργασία του Θεόφραστου, αλλά οι δεσμοί του με την ιδιαίτερη πατρίδα του και με τη Μακεδονική αυλή έγιναν περισσότερο ουσιαστικοί, γεγονός που συνετέλεσε ώστε, δεν
δέχθηκε τη διαδοχή της Πλατωνικής Ακαδημίας.
Αργότερα, όταν πέθανε ο Σπεύσιππος (339-338 π.Χ.) μετά τη μάχη της
Χαιρώνειας (338 π.Χ.) ο Αριστοτέλης, μαζί με τον ανιψιό του Καλλισθένη,
πέρασε ένα διάστημα στους Δελφούς, ασχολούμενος με τη μελέτη του
ιστορικού αρχείου του μαντείου και τη σύνταξη του καταλόγου των Πυθιωνικών. Το 335 ή 334 π.Χ. μετά την καταστροφή της Θήβας από τον Αλέξανδρο, ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε και πάλι, ύστερα από 12 χρόνια
απουσίας, στην Αθήνα, αυτή τη φορά με την υποστήριξη του φίλου του Αντίπατρου ο οποίος, ως Αντιβασιλεύς της Μακεδονίας, ήταν και Κυβερνήτης της Αθήνας μέχρι το θάνατο του Αλέξανδρου. Με γενναία χρηματοδότηση από τον ίδιο τον Αλέξανδρο, έχτισε εκεί που σήμερα βρίσκεται ο
Εθνικός Κήπος, μεγαλόπρεπα οικήματα και στοές που ονομάζονταν περίπατοι. Ενδεχομένως γι’ αυτό το λόγο η σχολή του ονομάστηκε Περιπατητική και οι μαθητές του Περιπατητικοί Φιλόσοφοι.
Η δεύτερη αθηναϊκή περίοδος του Αριστοτέλη κράτησε περίπου 12 χρόνια (334-323 π. Χ.). Σε αυτό το διάστημα δίδαξε την ωριμότερη φιλοσοφία του, επεξεργάστηκε τα μεγαλύτερα συγγράμματά του και συμπλήρωσε τις επιστημονικές έρευνές του ανάμεσα σε έναν κύκλο από συνεργάτες, αξιολογότερος των οποίων ήταν ο Θεόφραστος.
Ωστόσο, μπορεί ο Αριστοτέλης να ήταν εμπνευστής της περιπατητικής
φιλοσοφίας, αλλά τον Περίπατο ως εκπαιδευτήριο και κέντρο έρευνας
δεν μπορούσε να το ιδρύσει ο ίδιος επισήμως: ήταν μέτοικος στην Αθήνα και γι’ αυτόν το λόγο δεν είχε δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ο Περίπατος ιδρύθηκε μετά το θάνατο του Αριστοτέλη από τον Θεόφραστο, που μπόρεσε
να αγοράσει το απαραίτητο οικόπεδο. Η σχολή οργανώθηκε σύμφωνα με
τα πρότυπα της Πλατωνικής Ακαδημίας.
Η πρωινή διδασκαλία ήταν καθαρά φιλοσοφική. Η απογευματινή ήταν
«ρητορική» και «εξωτερική». Οι σημειώσεις διδασκαλίας του, που λέγονται «ακροαματικές ή εσωτερικές» είναι γραμμένες σε συνεχή λόγο και όχι
σε διάλογο και προορίζονταν για τους προχωρημένους μαθητές του, αποτελούν δε τα μόνα ολοκληρωμένα έργα του που σώζονται. Είναι χαρακτη-

Η Σοφία Σταθάτου γράφει
Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μόλις έλαβα το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 2014 το ξεφύλλισα και σχημάτισα γνώμη γι’ αυτό.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι πολύ
προσεγμένο, ενημερωτικό ακόμα και για κάποιους
που δεν έχουν διαβάσει τη μακρόχρονη ιστορία του
Σιδηροδρόμου μας.
Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές αυτού του έργου που δούλεψαν με μεθοδικότητα και συνέπεια (το αποτέλεσμα το μαρτυράει).
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας
και στον καθένα χωριστά να περάσετε με τις οικογένειές σας, όμορφα, με υγεία, τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων.
Η Καινούρια Χρονιά να φωτιστεί από το φως της
ελπίδας. Κουραστήκαμε από τις δυσκολίες και τη σύγχυση που επικρατεί σε όλους τους τομείς, της ζωής
μας, τα τελευταία χρόνια.

Κι εμείς οι άνθρωποι των ΗΣΑΠ ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και να αισιοδοξούμε.
Θα προσπεράσουμε τις δυσκολίες.
Να είστε όλοι σας γεροί, με καλή υγεία!
Φιλικά
Σοφία Σταθάτου
Αγαπητή συναδέλφισσα Σοφία,
Κάθε φορά που θα πιάσετε στο χέρι την πένα για
να γράψετε κάτι για το Σωματείο μας καθώς και την
Εταιρίας μας, μας γυρίζετε πολλά χρόνια πίσω, τότε
που οι ΕΗΣ ήταν η δική μας Εταιρία. Τότε που υπήρχε
η αγάπη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ μας.
Έτσι και σήμερα τα καλά λόγια σας, μας γεμίζουν ευθύνες και πρέπει να προσπαθήσουμε για κάτι το καλύτερο, για κάτι το ουσιαστικότερο. Σας ευχαριστούμε
πολύ για τις παραινέσεις σας και σας υποσχόμαστε
όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, σωματικές και ψυχικές θα πηγαίνουμε μπροστά με ειλικρινή και φιλικά αισθήματα.
Η Διοίκηση

ριστικό ότι η σχολή είχε βιβλιοθήκη μεγάλη και τόσο καλά οργανωμένη
ώστε αργότερα χρησίμευε ως πρότυπο για την ίδρυση των βιβλιοθηκών της
Αλεξάνδρειας και της Περγάμου. Χάρτες και όργανα χρήσιμα για τη διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων βρίσκονταν στη διάθεση των μαθητών,
οπότε η σχολή μεταβλήθηκε σε κέντρο επιστημονικής έρευνας.
Τα χρόνια που έμεινε στην Αθήνα, ο Αριστοτέλης δημιούργησε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, που προκαλεί θαυμασμό τόσο για τον όγκο όσο
και για την ποιοτική του αξία. Γιατί είναι πράγματι άξιο απορίας πως ένας
και μόνο άνθρωπος κατόρθωσε να συγκεντρώσει τέτοιο και τόσο μεγάλο
πλήθος γνώσεων, και να τις συνδυάσει και να τις οργανώσει σ’ ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεώρησης του κόσμου και των φαινομένων του.
Οι Αλεξανδρινοί υπολογίζουν ότι ο Αριστοτέλης έγραψε συνολικά 400
περίπου βιβλία. Ο Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε το έργο του σε στίχους
και βρήκε ότι έφταναν τις 44 μυριάδες δηλαδή 440.000. Μεγάλο μέρος
από το έργο αυτό χάθηκε. Από αυτά σώθηκε μόνο η Αθηναίων Πολιτεία,
σ’ έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης δεν
δημοσίευσε κανένα από τα συγγράμματά του. Τα χειρόγραφα των παραδόσεών του έμειναν στα χέρια του Θεόφραστου και κυκλοφορούσαν από
χέρι σε χέρι. Ο Σύλλας μετά την κατάληψη των Αθηνών (86 π. Χ.) τα μετέφερε στην Ρώμη, όπου δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 60 π.Χ.. Από
τον φιλόσοφο Ανδρόνικο τον Ρόδιο και τον φιλόλογο Ίωνα τον Τυραννίωνα. Από τότε έως σήμερα αρκετά από τα βιβλία του έχουν υποστεί επεμβάσεις και επεξεργασίες. Από το τεράστιο έργο του τελικά σώθηκαν ολοκληρωμένα 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα, χωρίς όμως
να θεωρούνται όλα γνήσια.
Η ισχυρή διάνοια του Αριστοτέλη και η εξαιρετική του προσωπικότητα
δεν του χάρισαν μόνο πιστούς φίλους και θαυμαστές αλλά και φοβερούς
αντιπάλους που τον έβλεπαν ανταγωνιστικά και τον φθονούσαν. Γι’ αυτό
τον διέβαλαν με κάθε είδος συκοφαντίας. Οι οπαδοί του αντιμακεδονικού
κόμματος μετά την είδηση του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θεώρησαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν στον Αριστοτέλη. Οι επικεφαλείς της όλης συνωμοσίας, ο Ιεροφάντης της Ελευσίνιας Δήμητρας
Ευρυμέδοντας και ο Δημόφιλος από τη σχολή του Ισοκράτη, κατηγόρησαν τον Αριστοτέλη για ασέβεια «γραφή ασεβεία». Ο Αριστοτέλης όμως,
επειδή κατάλαβε τις αληθινές προθέσεις των μηνυτών του, έφυγε προτού
γίνει η δίκη του (323 π.Χ.) για την Χαλκίδα, όπου έμεινε στο κτήμα της μητέρας του, μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, Ερπυλλίδα, την κόρη του Πυθιάδα και το γιο του Νικόμαχο. Στην Χαλκίδα πέθανε μέσα σε λίγους μήνες, υποφέροντας από χρόνιο στομαχικό νόσημα, σε ηλικία 63 χρόνων
περίπου, χωρίς να προφτάσει να δει την αποκατάσταση της μακεδονικής
πολιτικής στην Αθήνα. Η σωρός του μεταφέρθηκε στα Στάγειρα όπου θάφτηκε με εξαιρετικές τιμές. Οι συμπολίτες του τον ανακήρυξαν οικιστή της
πόλης και έχτισαν βωμό πάνω στον τάφο του. Στη μνήμη του καθιέρωσαν
γιορτή, τα Αριστοτέλεια και ονόμασαν έναν από τους μήνες Αριστοτέλειο.
Η πλατεία όπου θάφτηκε ορίστηκε τόπος των συνεδρίων της Βουλής.
Πηγές De AGOSTINI – Εγκυκλοπαίδειες - Διαδίκτυο
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Η Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή
άντα όταν σβήνουν τα φώτα γίνεται ο απολογισμός του έργου
μας, έτσι και φέτος όταν η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή μας στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» τελείωσε τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου έκαναν τον απολογισμό καθώς και
την κριτική για το πώς πήγε η όλη εκδήλωση, εάν είχε επιτυχία ή όχι εάν έγιναν λάθη και ποια λάθη ώστε να επισημανθούν για να μην τα επαναλάβουμε
σε επόμενες εκδηλώσεις.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε και τις δικές σας παρατηρήσεις και τις καλοπροαίρετες συστάσεις και υποδείξεις. Εμείς
το Δ.Σ. του Σωματείου έχουμε επισημάνει ορισμένες ατέλειες και παραλήψεις
τις οποίες θα επεξεργαστούμε και θα
σας ενημερώσουμε σχετικά αργότερα.
Σε γενικές γραμμές πάντως με την προσπάθεια που κατέβαλαν όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής σχηματίσαμε την εντύπωση ότι η εκδήλωσή μας ήταν πετυχημένη, το τέλειο δεν πιάνεται ποτέ,
πάντως προσπαθήσαμε για το καλύτερο
και σε αυτό βέβαια βοηθήσατε και όλοι
εσείς με την άριστη συμπεριφορά σας.
Η φετινή συμμετοχή ήταν πρωτόγνωρη.
Κάθε χρόνο όλο και πιο πολλοί συνάδελφοί μας, θέλουν να συμμετάσχουν
στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή μας,
μας δεσμεύει όμως η χωρητικότητα του
ξενοδοχείου. Είναι ένα πρόβλημα για το
οποίο θα φροντίσουμε να βρούμε λύση.
Πάντως σερβιρίστηκαν με τάξη και χωρίς μεγάλη καθυστέρηση 700 άτομα χωρίς να λείψει τίποτα. Μπορούμε με το
χέρι στην καρδιά να πούμε ότι η εκδήλωσή μας ήταν επιτυχημένη. Ήταν μια
εκδήλωση που χρόνο με το χρόνο καταξιώνει ακόμη περισσότερο το Σωματείο μας, όχι μόνο στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις συναδέλφους μας
αλλά και στα άλλα σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων της πατρίδας
μας. Όταν βλέπουν τέτοιες εκδηλώσεις
δεν πιστεύουν στα μάτια τους για την
οργάνωση, την τάξη και τη συναδελφικότητα που υπάρχει.
Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλες και
όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια μας
περιβάλλετε με την αγάπη σας και την
εμπιστοσύνη σας και μας δίνετε δύναμη
και κουράγιο για να μπορούμε να διοργανώνουμε με επιτυχία τέτοιες εκδηλώσεις. η δική σας αγάπη και εμπιστοσύνη που μας δείχνετε είναι για μας ο
μπούσουλας για περισσότερα έργα και
επιτυχίες. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια
καλά, χρόνια δημιουργικά, γεμάτα
υγεία, γέλιο και χαρά.

Π

Μας τίμησαν με την παρουσία τους
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Παπαθανάσης
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Στεφανής
Ο Διευθυντής Κομίστρου και
Ασφάλειας Δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Γεώργιος Σκούρας
Η Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής
και Εταιρικής Επικοινωνίας της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Αικατερίνη Δεμερούτη
Η Νομικός της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Χρύσα Γρηγοριάδου
Το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίυ της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
εκπρόσωπος των εργαζομένων
κ. Κωνσταντίνος Ευσταθόπουλος
Από την Ανωτάτη Γενική
Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας
Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Πέτρος
Βογιατζής
Από τα Σωματεία Εργαζομένων
ΗΣΑΠ
Από την Ένωση Εργαζομένων
ΗΣΑΠ
Ο Πρόεδρος Λευτέρης Ρενιέρης
Ο Αντιπρόεδρος
Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Κανελλόπουλος
Από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών –
Εργαζομένων Κίνησης ΣΗΕΚ
Ο Πρόεδρος Χρήστος Κούκης
Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας
Δήμας
Από το ΤΑΥΤΕΚΩ Τομέας ΤΑΠ-ΗΣΑΠ
Η Προϊσταμένη
κα. Ρουμπίνη Ανδριοπούλου
Ο Γιατρός κ. Γιώργος Σπύρος
Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συνταξιούχων ΠΟΣ-ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος
κ. Νικήτας Γκίκας

Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης
Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Συνταξιούχων ΟΤΕ
Ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας
κ. Αλέξανδρος Μαριόλης
Από το Σωματείο Συνταξιούχων
ΟΑΣΑ
Ο Πρόεδρος κ. Θεοχάρης
Ταταράκης
Ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Ποϊζιριάδης
Από το Σωματείο Συνταξιούχων
Εργατοϋπαλλήλων Εταιρειών
Πετρελαίων και Υγραερίων
Ο Πρόεδρος
κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης
Από το Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε.
Η Βασιλική Διαμαντίδου
Από τους συντελεστές δημιουργίας
του Μουσείου
Ο Πρόεδρος του Μουσείου
Συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος
Η κα. Αντιόπη Πανταζή
Ο κ. Λεωνίδας Μπαχάς
Η κα. Μαρία Φινέ
Ο κ. Κώστας Φινές
Από τους φίλους του Σωματείου
και του Μουσείου
Ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος
Θεοδωράκης
Ο κ. Αντώνης Φιλιππουπολίτης
Ο κ. Μάνος Λούρας
Ο κ. Παναγιώτης Καραμάνης
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του
Σωματείου και του Μουσείου
κ. Αθανάσιος Μανάσκος
Από την Πολιτιστική Ένωση
Περάματος
Ο Ταμίας Κουτής Κωνσταντίνος
Η πρόεδρος της Ελεγκτικής
Επιτροπής
κα. Χριστίνα Παπαγιάννη
Από το Πρακτορείο Ταξιδίων
«Θύαμις»
Ο εκπρόσωπος Δημήτρης Βασιλείου
Ο κ. Αργύρης Δετώρος

Τα παραλειπόμενα από την κοπή της πίτας
Από τότε που καθιερώσαμε να μην καλούμε
τους πολιτικούς στην κοπή της πίτας μας, οι
οποίοι μόνο υποσχέσεις μας γέμιζαν, η εκδήλωσή μας παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο, φιλικό, ζεστό και ανθρώπινο.
Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε να ανήκει σε
όλες και όλους τους συναδέλφους μας που έρχονται στην εκδήλωση. Είναι ημέρα γιορτής, χαράς και ευχών για έναν καλύτερο χρόνο, αυτό

άλλωστε είναι και το νόημα της ημέρας αυτής.
Υπάρχει η Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις
9 Απριλίου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» όπου εκεί
θα συζητήσουμε όλα τα προβλήματα που μας
απασχολούν και θα πάρουμε τις αποφάσεις που
πρέπει προς επίλυση των προβλημάτων.
Μας απασχόλησε και μας απασχολεί η χωρητικότητα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» καθώς
κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των συναδέλ-

φων που θέλουν να παρευρεθούν και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ερχομό του νέου έτους.
Θα καταβάλλουμε προσπάθεια για να βρούμε
χώρο που να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα
από το «ΤΙΤΑΝΙΑ» αλλά και να πληροί και πολλούς άλλους όρους μεταξύ των άλλων το κυριότερο να είναι προσβάσιμο στους συναδέλφους μας και να υπάρχει αξιοπρεπές και ανθρώπινο περιβάλλον.

15

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

του Σωματείου μας

Αφιέρωμα
στην κοπή
της πίτας των
συνταξιούχων
των ΗΣΑΠ
το 2014
Εικοσιέξι του Γενάρη
μεσημεράκι Κυριακή
μια αγκαλιά θα γίνουμε όλοι
στου νέου χρόνου τη γιορτή.
Θα ανταμώσουμε και πάλι

Οι τυχεροί της χρονιάς

Ο συνάδελφος Αναστάσιος Κλέντος αριθμός κλήρου 116, ήταν ο τυχερός της πίτας μας.
Κέρδισε το χρυσό το οποίο ήταν ένας χρυσός σταυρός.
Ο συνάδελφος Νίκος Γκούμας αριθμός κλήρου 191 κέρδισε το επταήμερο ταξίδι στην
Τουρκία προσφορά του Γραφείου Ταξιδιών «Θύαμις».
Επίσης κληρώθηκαν 30 βιβλία από την ποιητική συλλογή του συναδέλφου μας Ανδρέα
Τσικνάκου.
Ευχόμαστε στους τυχερούς συναδέλφους μας Καλή Χρονιά και να έχουν πάντα την τύχη μαζί τους.
Το Σωματείο μας ευχαριστεί το τουριστικό γραφείο «Θύαμις» και ολόψυχα εύχεται καλά ταξίδια και να πραγματοποιήσει ό,τι έχει προγραμματίσει για το 2014.
Επίσης ευχαριστεί το συνάδελφο Ανδρέα Τσικνάκο για τη δωρεά των 30 βιβλίων της
ποιητικής του συλλογής και του εύχεται του χρόνου να δωρίσει την επόμενη ποιητική του
συλλογή που θα γράψει το 2014.

Χαιρέτισαν την
εκδήλωσή μας
και ευχήθηκαν
για καλή χρονιά

αυτή τη νέα τη χρονιά,
και μέσα στων ευχών τη ζάλη
θα ζεσταθεί η παγωνιά.
Εκεί λοιπόν θα ξεχαστούμε
για λίγες ώρες, δυστυχώς,
κι αύριο πάλι θα βρεθούμε

Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας
Ευθύμιος Ρουσιάς

για μια ελπίδα, προσεχώς.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νικόλαος Παπαθανάσης

Υπεύθυνη η εξουσία

Ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε) κ. Νικόλαος Μουλίνος
Ο Πρόεδρος του Μουσείου
Μανώλης Φωτόπουλος

για το λαού μας τα δεινά,
μας έριξαν στην απουσία
και μας μετρούν στο πουθενά.
Πατριωτάκια μου κουράγιο
και θα γυρίσει ο τροχός,

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Κωνσταντίνος Ευσταθόπουλος

και στο επόμενο μουράγιο

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ κ. Λευτέρης Ρενιέρης

Η Θεία Δίκη δεν ξεχνάει

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου
Ηλεκτροδηγών-Εργαζομένων Κίνησης
(Σ.Η.Ε.Κ) κ. Κώστας Δήμας

Ευχές μας
έστειλαν
Ο πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.συνάδελφος
Κώστας Βασιλειάδης.
Ο Διευθυντής Λειτουργίας της Γραμμής 3
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νικόλαος Σεκόπουλος

θα μας προσμένει ο Θεός.

και θα πληρώσουνε που λες,
κάποτε τα δικά μας χρέη
θα’ ναι δικές τους οφειλές.
Πήρανε όπλα και μαχαίρια
κόψανε εδώ, κόψανε εκεί,
τα ματωμένα τους τα χέρια
θα ξεπλυθούν με φυλακή.
Μια απορία με παιδεύει
αν έχουν αίμα ελληνικό,
κι αν η ψυχή τους ταξιδεύει
στης κόλασης το σκηνικό.
Εδώ θα κλείσω τις κακίες

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων ΟΤΕ
κ. Κώστας Λουκόπουλος
Ξεχωριστή στιγμή στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Σωματείου μας ήταν όταν
ο Πρόεδρος του Σωματείου εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής απένειμε στον επί πολλά χρόνια Γενικό Γραμματέα του Σωματείου καθώς και Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής συνάδελφο
Κώστα Γαζή τιμητική πλακέτα εις αναγνώριση της προσφοράς του προς τους συναδέλφους μας. Συνάδελφε Κώστα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου σου εύχονται να ζήσεις σαν τα ψιλά βουνά της πατρίδας σου.
Σε θέλουμε κοντά μας και να δίνεις πάντα κάτι από τις γνώσεις σου και από τη σοφία που απέκτησες τόσα χρόνια που ασχολείσαι με τα κοινά.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων
ΔΕΗ Αττικής
κ. Γεώργιος Νιάρχος
Ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου μας
κ. Λουκάς Αποστολίδης
Η Δικηγόρος του Σωματείου μας
κα. Κατερίνα Στρατογιάννη

μες στο δικό τους μαγαζί
εμείς θα ζούμε με αξίες,
του χρόνου πάλι,
εδώ μαζί!...
Ηθικό δίδαγμα
Όσο ζω ελπίζω
Ζωή Σταματάκη
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
προέδρου του Μουσείου

Στις 18 Δεκεμβρίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου
Σε μια σεμνή και χωρίς φανφάρες εκδήλωση, την Τετάρτη 18
Δεκεμβρίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου, το οποίο είναι αφιερωμένο:
Στη μνήμη των Αγωνιστών και
θυμάτων του Προσωπικού των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων κατά
την Εθνική Αντίσταση και τον πόλεμο 1940-1945 Ελλάδας – Ιταλίας – Γερμανίας.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από
τους παλαίμαχους συνδικαλιστές
Γιάννη Παπαδημητρίου και Πέτρο
Ψαρόγιαννη.
Ένα ακόμη ιστορικό έργο ολοκληρώθηκε στους χώρους του
Μουσείου.
Το Μνημείο σχεδιάστηκε και

δ) Ο γλυπτής κ. Βαγγέλης Πολύζος
Τέλος ευχαριστούμε την Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης
Γραμμής και Έργων κα. Βασιλική
Τραυλού για την όλη βοήθειά της.
Ρεπορτάζ στη σελίδα 12

είχαν την επίβλεψη της κατασκευής του οι κ.κ. Αντιόπη Πανταζή και Λεωνίδας Μπαχάς.
Στην κατασκευή του Μνημείου
βοήθησαν:
α) Ομάδα εργατών Γραμμής απο-

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)
• Ρούσσος Δημήτρης: Αρχιτεχνίτης Τμήματος Αέρα. Τέσσερα (4) μανόμετρα
• Νάθενας Γιώργος: Συγκοινωνιολόγος, Μαθηματικός. Δύο (2) τόμους
βιβλίων από τα “Παμφορεία στο Μετρό” έκδοσης 2007. Ο κ. Νάθενας
συμμετείχε στην Ομάδα Έρευνας της Ιστορίας της Αθηναϊκής Συγκοινωνίας η οποία έγραψε τα δύο αυτά ιστορικά και αξιόλογα βιβλία.
• Προκίδης Δημήτρης: (Συνταξιούχος). Ένα καταστατικό του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης 1991.
• Καραμολέγκος Λάμπρος: Αρχιτεχνίτης Ξυλουργείου. Μια μικρή βαλίτσα με διάφορα εργαλεία
• Παπανικολόπουλος Βασίλης: (Συνταξιούχος). Μια ταυτότητα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης 1985 και έναν
πίνακα διαδρομών της Γραμμής Σιδηροδρόμου Πειραιά-Κηφισιά έκδοσης 12-1-1977
• Μαθιουλάκης Μανώλης: (Συνταξιούχος). Μια βεβαίωση αναγνώρισης
Προσωπικού ΗΣΑΠ (Υπηρεσιακή ταυτότητα) έκδοσης 1994
• Παπαδόγκωνας Κυριάκος: (Συνταξιούχος). Ένα ιστορικό βιβλίο Νόμοι,
Διατάγματα και Συμβάσεις περί Σιδηροδρόμων Τροχιοδρόμων και Αυτοκινήτων έκδοσης 1915. Ένα παχύμετρο, ένα πολύμετρο, ένα παλαιό
τηλέφωνο Ζήμενς και διάφορες παλιές ταινίες μισθοδοσίας.
• Τσαπατσάρης Γιώργος: (Συνταξιούχος). Μία υπηρεσιακή στολή, ένα
διάγραμμα υπηρεσίας Σταθμαρχών και μία ιστορική φωτογραφική
συλλογή από τις ηρωικές απεργίες των τροχιοδρομικών και φωταεριεργατών Αθηνών.
• Καστρινάκης Κώστας: (Συνταξιούχος). Ένα βιβλίο απολεσθέντων αντικειμένων από 1-1-88 έως 4-12-2003. (Το βιβλίο αυτό βρισκότανε στο
Σταθμαρχείο Τάξεως Ομονοίας και ενημερωνότανε από τους Σταθμάρχες)
• Ξώνα Ευανθία: (Συνταξιούχος). Μία ταυτότητα του Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ, έκδοσης 1984.
• Καραμπότης Ιωσήφ: (Συνταξιούχος). Μία βεβαίωση αναγνώρισης
Προσωπικού ΗΣΑΠ (Υπηρεσιακή ταυτότητα έκδοσης 1978. Μία ταυτότητα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης
1986. Δύο τρίκλειδα και ένα μικρό ξύλινο Τραμ Παραλίας που κατασκεύασε ο ίδιος.

Δωρεές για το Μουσείο
• Σούφης Γιώργος: 20 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος:
50 Ευρώ
• Παπαδημητρίου-Τσάβαλου
Αικατερίνη (Θυγατέρα Γιάννη
Παπαδημητρίου): 200 Ευρώ
(Συμβολή στα έξοδα του
Μουσείου)
• Μουτζαλιάς Νίκος: 20 Ευρώ εις
μνήμη του πατέρα του Φίλιππου
Μουτζαλιά
• Κανζόλας Παναγιώτης: 50 Ευρώ
• Μαρκάκης Φίλιππας: 20 Ευρώ
• Παπαδόπουλος Νίκος: 20 Ευρώ
• Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος:
20 Ευρώ

• Νταβαρίνου Αικατερίνη: 10 Ευρώ
• Καλεντάκης Μιχάλης: 10 Ευρώ
• Μαντούκας Νίκος: 30 Ευρώ
• Καλαϊτζάκης Στέλιος: 20 Ευρώ
• Σεφερλή Ανθούσα: 20 Ευρώ
• Αθανασιάδης Αντώνης: 10 Ευρώ
• Ρήγα Σούλα: (Φίλη Μουσείου)
20 Ευρώ
• Κωνσταντίνίδης Νίκος: 25 Ευρώ
• Παπαδόγκωνας Κυριάκος: 20 Ευρώ
εις μνήμη του συναδέλφου του
Διονύση Πετράτου
• Λαγουβάρδος Κώστας: 10 Ευρώ
• Πελεκάσης Παναγιώτης: 10 Ευρώ
• Αναγνωστόπουλος Νίκος: 20 Ευρώ
• Κουλαξής Γιάννης: 20 Ευρώ

τελούμενη από τους συναδέλφους: Μοδέ Βασίλη, Μποφίλιο
Ελευθέριο, Γιαμαλη Πέτρο,
Αθανασίου Μιχάλη, Φαρμάκη
Γιώργο
β) Ο εργοδηγός του χρωματιστη-

ρίου συνάδελφος Άγγελος
Γλούμης
γ) Οι αρχιτεχνίτες του ξυλουργείου συνάδελφοι Μανώλης
Κανδυλάκης και Λάμπρος Καραμαλέγκος.

Σημείωση:
Για λόγους ασφαλείας και προστασίας της εκδήλωσης, αλλά και
των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου δεν προσκλήθηκαν:
Κανένα πολιτικό κόμμα, κανένας
πολιτικός και καμία κομματική
συνδικαλιστική παράταξη

Αιμοδοσία στους χώρους του Μουσείου
Στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2014 στους χώρους εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ πραγματοποίησε αιμοδοσία.
Στις εκκλήσεις των διοργανωτών ανταποκρίθηκαν
αρκετοί επιβάτες του Ηλεκτρικού και ιδιαίτερα νέοι.

Επισκέψεις Σχολείων
3-12-2013:
5-12-2013:
6-12-2013:
10-12-2013:
11-12-2013:
17-12-2013:
17-1-2014:
22-1-2014:
23-1-2014:
19-1-2014:

Εκπαιδευτήρια “Η Ελληνική Παιδεία Ν. Ηρακλείου” (Β΄ Τάξη Δημοτικού, άτομα 48)
“Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη Μοσχάτο” (Ε΄ Τάξη Δημοτικού, άτομα 80)
“Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη Μοσχάτο” (ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού, άτομα 60)
34ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά (Γ΄ και Δ΄ Τάξη, άτομα 60)
34ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά (Α΄ και Β΄ Τάξη, άτομα 60)
ΙΕΚ INTERGRAPHICS, άτομα 10
Κέντρο Ημέρας Αριάδνη, άτομα 15
1ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου (Γ΄ και Δ΄ Τάξη, άτομα 30)
6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού (Γ΄ Τάξη, άτομα 40)
9ο Γυμνάσιο Αθηνών (Γ΄ Τάξη δύο τμήματα, άτομα 55)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 145 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Εταιρία μας η Πολιτιστική Ένωση
Περάματος σε συνεργασία με τις Διοικήσεις του Μουσείου και του Σωματείου το Σάββατο 29 Μαρτίου στις 7:00
το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου θα παρουσιάσει το μονόπρακτο θεατρικό έργο του Χαράλαμπου Δρακάτου «Το Τραμ του Περάματος».
Στην εκδήλωση θα προβληθούν και φωτογραφίες από την ιστορική λειτουργία του Τραμ από 1936 μέχρι 24 Μαρτίου 1977.
Προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους και εργαζόμενους να τιμήσουν με την παρουσία τους την
εκδήλωση μας.
Οι Διοικήσεις

