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27 Φεβρουαρίου 1869 – 27 Φεβρουαρίου 2013
144 χρόνια συνεχούς προσφοράς στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Γνώμη μας
Αντιφατικά
μηνύματα
Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκπέμπουν
διαρκώς αντιφατικά μηνύματα, δημιουργώντας
όλο και μεγαλύτερη σύγχυση σε μια κοινωνία
που ασφυκτιά κάθε μέρα και περισσότερο.

«Η

αισιοδοξία της βούλησης και η
απαισιοδοξία της πράξης», το ιστορικό
απόφθεγμα ενός κορυφαίου διανοητή και
πολιτικού, του Αντόνιο Γκράμσι,
αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την
αμφιθυμία που επικρατεί στο ελληνικό πολιτικό
σκηνικό.

Αν βγάλουμε τον Ιούνιο θα απογειωθούμε τον
Σεπτέμβριο, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας κ. Σαμαράς, δηλαδή αν δεν βρέξει
μπορεί να βγάλει και ήλιο, μπορεί όμως και να
πνιγούμε από ακραία φαινόμενα, όχι καιρικά
αλλά πολιτικά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται
και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας,
καλλιεργώντας από τη μία προσδοκίες, αλλά
και προειδοποιώντας από την άλλη ότι δεν
μπορεί να παρεκκλίνουμε από τις υποχρεώσεις
μας, που είναι αυτός ο ίδιος που έχει την
υποχρέωση να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις
μας.

Δυστυχώς όμως η αισιοδοξία των προθέσεων
διαψεύδεται από την απαισιοδοξία των
αμείλικτων αριθμών. Αν και ψηφίζονται
αναπτυξιακοί νόμοι, ούτε αποκρατικοποιήσεις
γίνονται ούτε επενδύσεις έρχονται και από την
άλλη πλευρά η διαρκής ύφεση και η διαρκής
άνοδος της ανεργίας δεν αποτελούν και τα
καλύτερα μηνύματα αισιοδοξίας. Η ίδια εικόνα
επικρατεί και στην αντιπολίτευση. Από τη μία
επενδύει στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες
με την προσδοκία ότι θα πετύχει την
κατάρρευση της κυβέρνησης και από την άλλη
διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι και οι
συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλο την
ταλαιπωρία γιατί προέχει η επιβίωση. Από τη
μία προσπαθούν να ρίξουν γέφυρες με
Ευρωπαίους και Αμερικανούς και από την άλλη
κόβουν γέφυρες για οποιαδήποτε στοιχειώδη
εσωτερική συνεννόηση.

Όλοι τους πολιτεύονται με μισές αλήθειες,
υπεκφυγές ή ακόμη καλλιεργώντας φρούδες
ελπίδες. Έτσι σήμερα είναι ορατός ο κίνδυνος
να αποκτήσει ηγεμονική θέση στην πολιτική
ζωή της χώρας μας ο άκρατος λαϊκισμός, ο
οποίος θα φέρει πολλά δεινά για τη χώρα μας
και τους κατοίκους της.

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-ΩΡΑ 9 π.μ. ΣΤΟ “ΤΙΤΑΝΙΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού σας καλούμε στην
Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας που
θα γίνει την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 900 το πρωί στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ” Πανεπιστημίου 52, με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (εκδρομές)
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός έτους 2011
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για
τη Δράση του Σωματείου
7. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και κατ’
επέκταση η Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή μας
Περίθαλψη
8. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
9. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
10. Έγκριση Ψηφίσματος
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει έστω και ένας συνταξιούχος
όχι μόνο στους ΗΣΑΠ, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα που να
μην προβληματίζεται και να μην ανησυχεί για όλα όσα συμβαί-

νουν γύρω μας, με τις περικοπές των συντάξεων, κατάργηση
δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας και την
υποβάθμιση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής μας
Περίθαλψης, την άγρια φορολογία, την ανεξέλεγκτη ακρίβεια
στα είδη πρώτης ανάγκης και πολλά άλλα.
Είναι θέματα και προβλήματα που μας αφορούν όλους και όλοι
μαζί θα πρέπει να αγωνιστούμε και να αντιπαλέψουμε τις σε
βάρος μας καταστάσεις που κάθε μέρα γίνονται όλο και μεγαλύτερες.
Η κατάσταση είναι δραματική μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές
των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων αλλά και τη διάλυση των ασφαλιστικών μας ταμείων υπάρχει θέμα επιβίωσης.
Δεν το θεωρούμε σκόπιμο και σωστό μέσα από ανακοινώσεις και πριν από την Γενική Συνέλευση να αναφερθούμε αναλυτικά για το σοβαρό αυτό θέμα, άλλωστε οι εξελίξεις τρέχουν
και δεν είναι καθόλου ευχάριστες.
Σας καλούμε λοιπόν να δώσετε όλες και όλοι οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ αγωνιστικό παρόν στην Γενική Συνέλευση της 18
Απριλίου.
Εκεί θα πούμε περισσότερα, εκεί θα ακούσουμε τις δικές σας
προτάσεις και εκεί θα πάρουμε τις όποιες αποφάσεις μας.
Γι’ αυτό θα πρέπει η παρουσία όλων των συνταξιούχων στους
ΗΣΑΠ να είναι μαζική και αγωνιστική.
Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος Ρουσιάς
Νικόλαος Μητροκώτσας

Καμία Συναδέλφισσα και κανένας Συνάδελφος δεν πρέπει
να απουσιάσει από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Στις 18 Απριλίου η Διοίκηση του Σωματείου, σας καλεί να παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52, 9:30 το πρωί.
Σας καλεί να ακούσετε και να ενημερωθείτε για τα πεπραγμένα της Διοίκησης για τη χρονιά που πέρασε.
Σας καλεί να ενημερωθείτε για τα προβλήματα που μας απασχολούν όλους και τα οποία είναι πολλά.
Σας καλεί να κρίνετε το έργο της Διοίκησης.
Σας καλεί να μιλήσετε όσοι θέλετε.
Σας καλεί να κάνετε κριτική και να μας πείτε τις προτάσεις που
δίνουν λύση στα προβλήματα που μας απασχολούν.

Σας καλεί να έρθετε κοντά στο Σωματείο γιατί σήμερα με τη γενική κρίση που περνάμε πρέπει να είναι και να μένει ισχυρό και
δυνατό. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Το Σωματείο μας
όμως πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερο.
Σας καλεί να στηρίζετε το Σωματείο μας για να προοδεύει και
να αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτό.
Γι’ αυτούς τους λόγους καμία συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος δεν θα πρέπει να απουσιάσει από τη Γενική Συνέλευση. Εμπρός λοιπόν ενωμένοι όλοι στον αγώνα για ένα Σωματείο ακόμη πιο δυνατό. Ένα Σωματείο αντάξιο της Ιστορίας του
Συνδικαλιστικού Κινήματος των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων

Ο κ. Αραπατσάκος στέλνει το Σωματείο μας στα Δικαστήρια
Λεπτομέρειες στη σελίδα 12
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 5 συνάδελφοι έφυγαν
για πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Εργοδηγός Χρωματιστηρίου ετών 84
ΜΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 83
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ:
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 87
ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ:
Προϊστάμενος Λογιστηρίου ετών 94
ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 85
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε
τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
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 Γιώργου Καραμανώλη και
ύστερα από επιθυμία του γιού του Αντώνη
Καραμανώλη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, διατέθηκε υπέρ το σκοπών του Σωματείου μας.
• Στη μνήμη του Νικόλαου Καμπόλη και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Μαριάνθης
Καμπόλη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του
Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Νικόλαου Λιτόπουλου και
ύστερα από επιθυμία του γιου του Γιώργου
Λιτόπουλου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του
Συλλόγου «Η Κιβωτός του Κόσμου».
• Στη μνήμη του Εδουάρδου Παρδαλάκη και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Μάρθας Παρδαλάκη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου.
• Στη μνήμη του Ανδρέα Σακελλαρίου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Ευγενίας Σακελλαρίου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών
του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ

Δωρεές για το Σωματείο
• Γκάνου Βασιλική
• Δημέλης Παναγιώτης
• Σουφλής Τριαντάφυλλος
• Σουσαμλής Γιώργος
• Αλεξάκη Γιαννούλα
• Σδράλας Μανώλης
• Σιδερής Γιάννης
• Ζήκου Γεωργία
• Χρυσανθόπουλος Αλέξης
• Καραμανώλης Αντώνιος
• Χατζηϊωαννίδης Χρήστος
• Λεμονής Μιχάλης
• Σταθάτος Κώστας
• Μπουζαλάς Νίκος
• Κότσιφας Αδριανός
• Σταβαράκης Αθανάσιος
• Βασιλειάδης Δημήτριος
• Καλτσάς Γεώργιος
• Καραμάνος Βασίλης
• Περατινός Ανδρέας
• Λαμπρόπουλος Κώστας
• Κούκος Σωτήρης

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

• Μηλιδάκης Στέφανος
• Τσιώλης Γεώργιος
• Φωτόπουλος Γεώργιος
• Κόλλιας Τρύφωνας
• Αλεφάντου Ιωάννης
• Γιαννακούρας Γεώργιος
• Γεροντέλη Κωνσταντίνα
• Σαγιά Ευσταθία
• Σαράντης Γεώργιος
• Χατζηκαπλάνης Γεώργιος
• Βαμβακέρης Κώστας
• Κοίλιας Δημοσθένης
• Μωραγιάννης Ιωάννης
• Ρούσσος Ανδρέας
• Μέγγουλας Δημήτριος
• Καρπούζος Μαρίνος
• Καλογεράς Κώστας
• Παπαφραντζέσκου Αντωνία
• Λάμπρου Αναστασία
• Παππάς Γεώργιος
• Λουδάρος Αλέξανδρος
• Ζηλάκου Κυριακή

20 Ευρώ
20 Ευρώ
100 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
10 Ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα
• Μυλωνάς Γεώργιος
• Μαρκούσης Κωνσταντίνος
• Θεόπουλος Σωκράτης
• Ζευγώλης Ιωάννης
• Κυριακοπούλου Φλώρα
• Κωτσόπουλος Θεμιστοκλής
• Χαμζάς Γεώργιος
• Δημητρόπουλος Χαράλαμπος
• Μαντούκας Νικόλαος
• Αποστολίδου Ευαγγελία
• Θεόπουλος Σωκράτης
• Κράκαρη Ζωή

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

• Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος
• Κουτούφαρης Θεοφάνης
• Αναγνωστόπουλος Νίκος
• Γκαμίλη Δέσποινα
• Κουράκος Θωμάς
• Πασσαλής Αθανάσιος
• Παπαδόπουλος Δημήτριος
• Κασόλας Φώτης
• Φετάνη Άννα
• Γκομόζιας Δημήτρης
• Ασκητόπουλος Γεώργιος

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

Δωρεές για την Εφημερίδα
• Παπαδάκης Νίκος του Αλέξ.
• Βιντζηλαίου Ελένη
• Σάκκουλα Μαρία
• Ουρανός Κώστας
• Τζάμαλης Δημήτριος
• Σεψάκος Πέτρος
• Μαξιούρης Ιώαννης
• Βλασόπουλος Γεώργιος
• Πίττας Σταύρος
• Θεοχάρης Κωνσταντίνος
• Κώης Κλέαρχος

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

• Δούκα Αναστασία
• Αρβανίτου Ελένη
• Ζώης Βασίλειος
• Κομνηνός Ιωάννης
• Καραμηνάς Δημήτριος
• Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος
• Βαρελάς Βασίλης
• Βασιλειάδης Γεώργιος
(φίλος της Εφημερίδας)
• Παφίλης Νίκος
• Πασσαλής Γεώργιος

10 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας
μας μέχρι σήμερα 11 συνάδελφοι αποχώρησαν
από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν
από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Χονδρός Φώτης: Συλλέκτης Εισιτηρίων
Κεφάλας Φώτης: Συλλέκτης Εισιτηρίων
Ζεϊμπεκάκης Κωνσταντίνος: Συλλέκτης
Εισιτηρίων
Καλοδήμος Αθανάσιος: Συλλέκτης Εισιτηρίων
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης: Διεκπεραιωτής
Δημητρόπουλος Χαράλαμπος: Οδηγός
Πράσινων Λεωφορείων

Διαμαντάκης Ελευθέριος: Εργοδηγός Β΄
Ηλεκτροδηγών
Ισκίογλου Πέτρος: Αρχιτεχνίτης Β΄
Χασομέρης Σπυρίδων: Αρχιτεχνίτης Α΄
Αριστείδου Κωνσταντίνος: Αρχιτεχνίτης Α΄
Σαρρίδης Γεώργιος: Οδηγός Πράσινων
Λεωφορείων
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

KΩΔIKOΣ 01-3164
ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY
ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
AP. ΦYΛΛOY 107
TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

Σωματείο Συνταξιούχων HΣAΠ
Mενάνδρου 51
Tηλ. 210.5228.664-210.5233.865 • FAX: 210.5243.451
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Η αλληλεγγύη των ζώων
Ένας ποντικός παρατηρούσε από την φωλιά του έναν άνδρα με τη γυναίκα του να ανοίγουν ένα πακέτο.
Αναρωτιόταν τι έχει μέσα;
Όταν το πακέτο ανοίχτηκε διαπίστωσε πως μέσα είχε μια
ποντικοπαγίδα!
Τρέχει πανικόβλητος να ενημερώσει τα άλλα ζώα.
Μία ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! φωνάζει στην κότα.
Η κότα σηκώνει αδιάφορη το λαιμό της και του λέει: Ποντικέ η ποντικοπαγίδα είναι πρόβλημα για σένα, δεν με
ενοχλεί καθόλου που είναι στο σπίτι.
Ο ποντικός τρέχει να ενημερώσει το γουρούνι.
Λυπάμαι ποντικέ αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο
από το να προσευχηθώ για σένα και συνέχισε να τρώει.
Ο ποντικός στράφηκε στο βόδι για βοήθεια.
Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!
Το βόδι κοίταζε τον ποντικό αδιάφορα.
Γνωρίζω τον κίνδυνο που διατρέχεις αλλά είναι δικό σου
πρόβλημα, εγώ από τη μικρή ποντικοπαγίδα δεν κινδυνεύω. Ο ποντικός έφυγε απογοητευμένος για την φωλιά
του. Μια παγωμένη νύχτα ο θόρυβος που κάνει η ποντικοπαγίδα όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα που έτρεξε να
δει τι συνέβη.
Μέσα στη νύχτα δεν πρόσεξε πώς στην παγίδα πιάστηκε
από την ουρά ένα φίδι.
Φοβισμένο το φίδι δάγκωσε τη γυναίκα. Ο άνδρας έτρεξε και την πήγε στο νοσοκομείο. Αλίμονο όμως, την έφε-

ρε στο σπίτι με υψηλό πυρετό. Ο γιατρός τον συμβούλεψε να της κάνει ζεστές σούπες.
Ο άνδρας έσφαξε αμέσως την κότα και έκανε μία καλή
κοτόσουπα.
Η γυναίκα πήγαινε όλο και χειρότερα και όλοι οι γείτονες ερχόνταν να βοηθήσουν.
Για να τους ταΐσει όλους ο άνδρας αναγκάστηκε να σφάξει το γουρούνι.
Τελικά η γυναίκα δεν γλίτωσε! Πέθανε.
Στην κηδεία της ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Για να τους φιλοξενήσει όλους αναγκάσθηκε να σφάξει το βόδι.
Ο ποντικός τα έβλεπε όλα αυτά από την φωλιά του με πολύ μεγάλη θλίψη.
Είχε προειδοποιήσει αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία.
Σκέψεις:
1) Χάσαμε την ανθρωπιά μας και ενισχύσαμε τον ατομισμό μας.
2) Όταν κάποιος δίπλα μας κινδυνεύει βρισκόμαστε όλοι
σε κίνδυνο.
3) Είμαστε όλοι συνεπιβάτες σε αυτό το πλοίο που λέγεται ζωή!
4) Είναι δύσκολο να γελάμε αν δεν γελάει ολόκληρη η
γειτονιά.

Αρβανίτης Γεώργιος
Από τα Πράσινα Λεωφορεία

• Καπακλής Θεόδωρος
• Κοζύρη Δήμητρα
• Μπαντούνας Ηλίας
• Στασινοπούλου Άννα
• Χονδρού Ευαγγελία
• Παππάς Δημήτριος του Γεωργίου
• Διαμαντάκης Ελευθέριος
• Κωστόπουλος Αριστείδης
• Αναστασίου Αναστάσιος
• Διονυσοπούλου Έλλη
• Τσουκαλάς Γεώργιος
• Τσαπλαντώκας Ιωάννης
• Τσεκούρα Παναγιώτα
• Κεραμίδας Αθανάσιος
• Χαρακτηνιώτη Βασιλική
• Ευαγγελάτος Νικόλαος
• Πανές Νικόλαος
• Παπαδάκης Νικόλαος
• Μανιάτης Απόστολος
• Μερκούρης Γιάννης
• Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
• Βραχάτη Λουκία

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

Δωρεές εις Μνήμην
• Η κα. Βασιλική Γκάνου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Γκάνου, το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Γεώργιος Φωτόπουλος
(εργαζόμενος) κατέθεσε στη μνήμη του
πατέρα του και συναδέλφου μας Μιλτιάδη Φωτόπουλου, το ποσό των 100
Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Ευσταθία Σαγιά, κατέθεσε στη
μνήμη της νονάς της Λίτσας Παπαδημητρίου, το ποσό των 25 Ευρώ, υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Κώστας Καλογεράς κατέθεσε στη μνήμη του αγαπητού φίλου
και συναδέλφου Ανδρέα Λάιου, το ποσό
των 20 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Ο συνάδελφος Γιώργος Βλασόπουλος,
κατέθεσε στη μνήμη του γιου του Βλάση, το ποσό των 30 Ευρώ, για την Εφημερίδα του Σωματείου.
• Η κα. Αντωνία Παπαφραντζέσκου, κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της
Παύλου Παπαφραντζέσκου, το ποσό
των 20 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Αναστασία Λάμπρου κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της Δημήτρη
Λάμπρου, το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της Γεωργίου Κοζύρη το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Η συνάδελφος Άννα Στασινοπούλου
κατέθεσε στη μνήμη του πατέρα της
Γιάννη Στασινόπουλου, το ποσό των 20
Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Ευαγγελία Χονδρού κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Χονδρού, το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Ζωή Κράκαρη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη Κράκαρη,
το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
• Η κα. Δέσποινα Γκαμίλη κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της Παύλου Γκαμίλη, το ποσό των 100 Ευρώ, για το Σωματείο και την Εφημερίδα.
• Η κα. Λουκία Βραχάτη κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη
Βραχάτη, το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
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24ωρη Πανεθνική - Απεργία - Συγκέντρωση - Πορεία
ο Σωματείο μας πρωτοπόρο όπως
πάντα, συμμετείχε στην 24ωρη
Απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδας. Έκανε προσυγκέντρωση στις 10 το πρωί κάτω από τα γραφεία
της Γενικής Διεύθυνσης και με πορεία μέσω της 3ης Σεπτεμβρίου έφτασε στο χώρο
της Γ.Σ.Ε.Ε. όπου ενσωματώθηκε με τους
Συνταξιούχους των άλλων φορέων καθώς
και με τους στρατευμένους εργαζόμενους
των ΗΣΑΠ.
Χαιρετισμό στους συγκεντρωθέντες εκ
μέρους όλων των συνταξιούχων απηύθυνε
ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Νίκος Μουλίνος. Ακολούθησαν ομιλίες και χαιρετισμοί
από τα συνδικάτα των εργαζομένων και πορεία στο Σύνταγμα.
Ασφαλώς δεν ήταν η συγκέντρωση που
έπρεπε να είναι, είχε όμως παλμό και δυναμικότητα και όλοι μαζί ενώσαμε τις φωνές μας και διαμαρτυρηθήκαμε προς κάθε
αρμόδιο ότι δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε
άλλα μέτρα, φτάνει πια. Ας μην καθησυχάζουν οι αρμόδιοι ντόπιοι και ξένοι, μπορεί
η συγκέντρωση να μην είχε μεγάλο όγκο. Η
Ελλάδα όμως είναι ένα καζάνι που βράζει
και αλίμονο εάν εκραγεί, δεν τους σώνει τίποτα, ας το προσέξουν αυτό προτού να είναι πολύ αργά.

Τ

Η τακτική στήλη του Μπαλού
“Παιδική Μέριμνα ΕΗΣ – ΗΣΑΠ”
αναβάλλεται λόγω πληθώρα ύλης

Χαιρετισμός του Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Νίκου Μουλίνου στην Πανεθνική
Συγκέντρωση Εργαζομένων και Συνταξιούχων στο Πεδίο του Άρεως
Συνάδελφοι,
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος είναι
εδώ! Και απευθύνει σε όλους θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό! Αυτό
πιστεύουμε! Αυτό υπηρετούμε!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! Όχι ως σύνθημα. Ως
ουσιαστική παράμετρο προοπτικής
το καταθέτουμε.
Σε μια προσπάθεια αντίστασης
και ενωτικής αγωνιστικής πορείας. Επιμένουμε και συνεχίζουμε γιατί είναι ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!
Κυρίες, Κύριοι,
Τούτες οι μέρες είναι διαφορετικές, πρωτόγνωρες. Με
διαφορετικό πρόσημο από το χθες. Σε άλλο χρώμα: Μουντές, συννεφιασμένες, απαισιόδοξες. Έντονα απογοητευτικές
με την αμφιβολία, την αβεβαιότητα και με έντονο προβληματισμό παντού και από όλους.
Κάποιοι τις έχουν προσδιορίσει – και δεν έχουν άδικο.
Κάτι από πόλεμο λένε ότι είναι και επιμένουν για αυτό! Χωρίς, όμως, το ανατριχιαστικό κροτάλισμα των όπλων ή το

βουητό των ερπυστριών.
Αλλά με έντονο το αποτύπωμά του και τα σημάδια του:
αβεβαιότητα, αδιέξοδο, αγωνία, φόβος και αίμα – το επιβεβαιώνουν οι χιλιάδες αυτοκτονίες.
Ωστόσο τούτη τη δύσκολη ώρα οφείλουμε να μείνουμε
όρθιοι. Το επιβάλλει η ιστορία μας, οι αγώνες μας, το δικαίωμα στο αύριο.
Για αυτό και δηλώνουμε με απόλυτο ρεαλισμό και ακηδεμόνευτη πρόθεση: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΘΕΙ Η ΕΛΠΙΔΑ!
Και εδώ συναντιούνται για μια ακόμα φορά οι δρόμοι μας.
Πρώτα εσείς – είστε η δύναμη όλων μας- και δίπλα εμείς.
ΕΝΩΤΙΚΑ – ΣΥΝΟΛΙΚΑ – ΜΑΖΙΚΑ
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος δεν ορίζει τη δράση της από σκοπιμότητες, δεν κινείται
από προγραμμένες οριοθετήσεις, δεν αγωνίζεται υστερόβουλα.
Πολλού γε και δει!
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος θα συνεχίσει τη συμπόρευση και τον αγώνα.
ΜΑΧΗΤΙΚΑ – ΔΥΝΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ
Αλλά και αισιόδοξα.
Στόχος: η ανατροπή ενός επιβεβαιωμένα μονοσήμαντου,

απόλυτα ιδιοτελούς, εκκωφαντικά ατελέσφορου, αποδεδειγμένα άδικου και προπάντων ιδιαίτερα χοντρόπετσου οικονομικού και πολιτικού συστήματος.
Κυρίες και Κύριοι,
Ναι! Θα επιμείνουμε συνεχίζοντας. Και θα συνεχίσουμε
επιμένοντας.
Καλούς αγώνες
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Α Π Ο Λ ΑΥ
Σ
Η
(μια θεώρηση)
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη

ρονόμιο του πολιτισμένου ανθρώπου είναι η
ικανότητα να εκτιμά και όχι να προτιμά ένα από
τα πριν φτιαγμένο κριτήριο το οποίο μπορεί να
εφαρμόσει σε οτιδήποτε. Με βάση αυτή τη λογική κινήθηκαν οι αρχαίοι Έλληνες απολαμβάνοντας τη ζωή
παράλληλα με την προσφορά στον πολιτισμό.
Αυτό γίνεται φανερό στον αρχαίο κόσμο από τα συμπόσια και τα δείπνα τα οποία βασιζόταν στη λογική, ότι,
καμμία απόλαυση δεν πρέπει να θέλει κανείς αν δεν είναι χρήσιμη και ωφέλιμη.
Στην κατηγορία αυτών των απολαύσεων κατέτασσαν
και τα περίφημα δείπνα και συμπόσια οι Έλληνες,
πράγμα που επιβεβαιώνει η παρουσία των μεγαλυτέρων πνευμάτων σε αυτά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Το Συμπόσιον» του Πλάτωνος στο οποίο λαμβάνουν μέρος σημαίνοντες άνθρωποι της εποχής. Εκτός από τον Σωκράτη, ο Αλκιβιάδης, ο Αριστοφάνης, ο Φαίδρος, ο
Παυσανίας, ο Αγάθων…Βέβαια σ’ αυτό πιθανόν να
συμμετείχαν και άνθρωποι χειρώνακτες και τυχαίοι
που σίγουρα δεν θα αφιέρωναν τη ζωή τους για να
αποκτήσουν λεφτά. Γιατί όχι μόνο γι’ αυτούς αλλά και
για τον Σωκράτη, ήταν λογικό, ότι ο άνθρωπος δε γεννήθηκε για να δουλεύει αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην απόκτηση χρημάτων.
Αυτός είναι ο ορθολογισμός και η λογική με βάση
την οποία κινούνταν οι Αθηναίοι.
Γι’ αυτό υπήρχαν οι δούλοι· και γι’ αυτούς ήταν
η…δουλειά! καθώς οι ίδιοι προτιμούσαν να απολαμβάνουν τα ωραία πράγματα της ζωής· ακόμα και την
υπερβολική χρήση που προσφέρει το κρασί και η απόλαυση των αυλητρίδων.
Γιατί προφανώς γνώριζαν πως: Σώματος κάλλος
ζωώδες, ήν μη νούς ειπή. (Δημόκρ.) δηλ. η ομορφιά
είναι κάτι το κτηνώδες, αν δεν συνυπάρχει και η νοημοσύνη*.
Έτσι η διάθεση των Αθηναίων δεν ήταν σοβαροφανής, αλλά όντως σοβαρή κατά την εξέταση κάθε ζητήματος. Τα λεπτά αστεία περισσεύουν όπως και η φαιδρότητα και το ανυπόκριτο πείραγμα· μια και γνωρίζουμε ότι το θέμα της συζήτησης ήταν ο έρωτας. Εκεί
μιλούσαν για όλα· ακόμα και για πράγματα που σήμερα…προσβάλουν.
Όμως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ονομάζει τον
εαυτό του πολιτισμένο, όταν δεν μπορεί να ακούει και
τις δυό πλευρές μιάς συζήτησης· πολύ δε περισσότερο να κρίνει πριν αμφίν μύθον ακούσει. Μια και ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνονταν τα συμπόσια ήταν
παιδευτικός, στοχαστικός αλλά και ευχαριστιακός.
Η συμπεριφορά των Αθηναίων για όλα τα θέματα
εκινείτο με βάση τον ορθολογισμό.
Αυτό τους κάνει να μη ντρέπονται μπροστά στα
ωραία πράγματα της ζωής· ούτε ακόμη και στην υπερβολική απόλαυση όπως το κρασί και οι αυλητρίδες**.

Π

Όμως δεν γίνονταν ακόλαστοι· γιατί είχαν συναίσθηση
των αξιών, απέφευγαν ή σπάνια κρατούσαν επίσημο
ύφος. Έτσι συμπεριφέρονταν με εξαιρετική προσοχή
προς τον πάνδημον έρωτα μιλώντας για όλα, και γελώντας με τα σκωπτικά αστεία του Αριστοφάνη. Γιατί το
αστείο προϋποθέτει πνευματική καλλιέργεια, δηλ. πολιτισμό· και «αστείος» ελέγετο ο κάτοικος του άστεως
δηλ. της πόλεως όπου και ήταν προσφορότερο να αναπτυχθεί πολιτισμός, εν αντιθέσει με τους αγρούς όπου
κατοικούσαν οι αγροίκοι (αγρός + οίκος).
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα των συμποσίων έκαναν πράξη την βιοθεωρίαν του Επικούρου: γελάν άμα δείν και
φιλοσοφείν· καθώς η ευτραπελία εθεωρείτο προσόν
του ανθρώπου, αλλά και των αληθινών φιλοσόφων***.
Αυτό αναφέρουν στα έργα τους πολλοί αρχαίοι συγγραφείς· όπως ο Ξενοφών ο Πλούταρχος και ο Αθήναιος στους «Δειπνοσοφιστές» όπου αναφέρονται στην
ευωχία του πνεύματος και της διάνοιας του ανθρώπου.
Άνθρωπος χωρίς παιδεία είναι αναγκασμένος να
στέκεται μακριά από τις απολαύσεις που προσφέρει
ο Ορθός Λόγος. Έτσι ταλαιπωρείται από τον φόβο, τον
δόλο, σκανδαλίζεται, κρατάει ταμπού και νοιώθει «ηθική αγανάκτηση». Όμως ο ανώτερα πολιτισμένος άνθρωπος θα νοιώσει απόλυτα την ομορφιά της ζωής και
θα ξεχωρίζει από τους άλλους. Μόνον οι πολιτισμένοι
άνθρωποι μπορούν να κρίνουν, πως αυτό που τους
«σερβίρουν» μπορεί και να μην είναι αυτό που τους
χρειάζεται. Γιατί πολιτισμός δεν σημαίνει κατανάλωση, αλλά δημιουργία και όχι παρέμβαση για το «καναλιζάρισμα» των δράσεων.
Ο πραγματικά πολιτισμένος άνθρωπος μπορεί και
πρέπει να βρίσκει ικανοποίηση σε όλα· όπως στον
έρωτα στη φιλία, στις συζητήσεις, στη θεώρηση του
ωραίου, και μέσα απ’ αυτά στην αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης. Οι πραγματικά πολιτισμένοι δεν
προσπαθούν να επιβάλλουν με τη δύναμη τον «πολιτισμό τους» και δεν υιοθετούν τη βία αλλά την εργασία
για να το επιτύχουν. Γιατί ο πολιτισμένος άνθρωπος
γίνεται τέτοιος και δε γεννιέται. Ουσιαστικά λοιπόν ο
πολιτισμός είναι τεχνητή κατασκευή και όχι φυσικός…Αυτό αποδεικνύει η ατομικότητα ενός αγρίου ανθρώπου η οποία είναι γεμάτη δεισιδαιμονίες, προλήψεις, αλλά και φόβους.
Αντίθετα η παιδεία διαμορφώνει τον άνθρωπο πολιτισμένο, διότι δεν θα μπλέκει την πλεονεξία και τις κατώτερες απολαύσεις με τα ζωώδη ένστικτα και τα πάθη, ούτε και θα σκανδαλίζεται από αυτά. Ένας ακόμα
λόγος που στην Αθήνα της εποχής του Περικλή δεν
σκανδάλιζαν αλλά ούτε και θεωρούνταν αντιαισθητικά
(το αντίθετο μάλιστα) τα γυμνά αγάλματα. Γιατί οι Αρχαίοι Έλληνες δεν συνέδεαν την ηθική με τη συμβατική ηθικολογία, αλλά και την ομοιομορφία.
Όμως, θεωρώ απαραίτητο να διευκρινίσω πως ο πολιτισμός πρέπει να συνδυάζει την οικονομική άνεση

Στην Αιτωλιά, πολύ κοντά στα ρίζα της Βαράσοβας, πολύ κοντά στη Καλχηδόνα και τη Θαλάσσα, βρέθηκαν τα πιο παλιά ίχνη
ανθρώπου χιλιάδες χρόνια πίσω στη γη της Ευρώπης όπως απέδειξαν οι εκσκαφές του Άρη Πουλιανού.
Αιτωλιά, αυτή η πανάρχαια Γη χαμηλή και ερωτική, συγκλονιστική στην πολυμορφία της που υμνήθηκε από τον Κωστή και τον
Χριστάκη Παλαμά, τον Καρκαβίτσα, τον Μαλακάση, τον Μίμη
Λυμπεράκη, τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο, είναι ένα από τα εξαιρετικά κομμάτια της Ελλάδας όπου για χιλιάδες χρόνια γράφεται
συνεχώς η Ιστορία της Χώρας.
Ραχοκοκαλιά της ο Αράκυνθος που υψώνεται ανάμεσα στους
κάμπους της Μακρεινίας και του Μεσολογγίου.
Ο Αράκυνθος ο “Ζυγός” θρυλικό βουνό της κλεφτουριάς και του
εικοσιένα του δημοτικού τραγουδιού και της ποίησις «Λέει ο Παλαμάς».
“Και πίσω απ’ της Βαράσοβες και πίσω απ’ τους Ζυγούς τα μάτια μου
τετράψηλες κορφές τα μαγνητίζουν.
Και πίσω απ’ τα βαλτόνερα που με λαγοκοιμίζουν
τι πολιτείες τι θάλασσες που δεν τις βάζει ο νους”
Η Μακρεινία που είναι η μισή Αιτωλία, ξεκινάει από τις βορινές πλαγιές του Ζυγού και κυλάει ως τις όχθες της λίμνης Τριχωνίδας.
Χώρα του καπνού, της ελιάς και των αμπελιών, ένας πανέμορφος κάμπος ανάμεσα στο βουνό και στη λίμνη.
Κατάσπαρτος από μικρά και μεγάλα χωριά τα περισσότερα
ενωμένα.
Η Ματαράγκα: «Το πιθανότερο η λέξη να προέρχεται από τον
Ματαρά που σημαίνει «Πηγή». Κεφαλοχώρι φημισμένο, είναι το
μεγαλύτερο, πληθυσμιακά και οικονομικά, κέντρο της περιοχής.
Στη Ματαράγκα διασώζεται ως τις μέρες μας ένα έθιμο τα «Λαζάρια» που είναι συνδυασμός των καλάντων του Λαζάρου και μίας
λαϊκής γιορτής με αρματωμένους που συγχρόνως είναι μνήμη ιστορική και γλέντι Διονυσιακό.
Στα Λαζάρια περνάει η συμμετοχή και ο ρόλος της Μακρεινίας
και του απόκορου που είναι φυσική συνέχεια της το εικοσιένα και
πιο συγκεκριμένα η συμπαράσταση στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.

και την ελευθερία. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τον
εργάτη ενός εργοστασίου ή έναν αγρότη μετά από τη
«δουλειά» του, να θέλει να απολαύσει ένα κοντσέρτο
ή μια ομιλία περί αστροφυσικής. Ούτε βέβαια φαντάζομαι πως ένας κακοπληρωμένος καθηγητής θα κρίνει τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας με «ξεκάθαρο
μάτι» μια και όπως λέει ο λαός μας «νηστικό αρκούδι
δε χορεύει»!
Αυτό όμως που μπορεί να συμπεράνει κανείς, είναι
πως ο άνθρωπος που δημιουργεί το χρήμα, το χρησιμοποιεί ως μέσο για να αποκτήσει και άλλο****· και γι’
αυτό ο απλός άνθρωπος λέει, πως «το χρήμα πάει στο
χρήμα»! αντίθετα ο πολιτισμός και ειδικότερα ο πνευματικός δεν μεταφέρεται αλλά δημιουργείται με βάση
τη Λογική και όχι τη λογικοφάνεια κάθε εποχής.
Στις διευκρινίσεις και τις αλήθειες που βγαίνουν από
τη μελέτη της ιστορίας, πρέπει να πεί κανείς πως· όλοι
οι πολιτισμοί που γνωρίζουμε, ή επεβλήθησαν από δεσποτικά καθεστώτα ή άνθησαν σε κοινωνίες δημοκρατικές, όπως η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία*****.

Αναγκαίες διευκρινιστικές σημειώσεις:
* Είναι λογικό να πούμε πως οι Έλληνες όχι απλώς
αγαπούσαν το κάλλος, αλλά ήταν εραστές του· θεοποιώντας τον Έρωτα αλλά και την Πάνδημο Αφροδίτη την
οποία ορισμένοι αντιδιαστέλουν με την «Ουράνια» ως
αγνή. Πάνδημος ονομάστηκε η Αφροδίτη επειδή το
όνομά της επικαλέστηκε ο Θησέας όταν συγκάλεσε
τους δήμους της Αττικής και τους ένωσε χάρη στην
πειθώ όλων. Όσο για την Ουρανία, αυτή δεν κατοικούσε στο Ουρανό αλλά ήταν κόρη του θεού Ουρανού…Οι
Αθηναίοι ήσαν εραστές του κάλλους και του πνεύματος το οποίο απέχει από τη σημερινή χυδαιότητα του
αγοραίου και απνευμάτιστου χυδαίου «έρωτα» χωρίς
χαμόγελο, ευθυμία και χαρά. Ο σημερινός αγοραίος
«έρωτας» δεν έχει σχέση με τον πόθο τη λαχτάρα και
το όνειρο· απλά είναι εκμετάλλευση των καταφρονεμένων της κοινωνικής αδικίας και «ξέδομα» της ανεκμετάλλευτης νεανικής ορμής, χωρίς την αίσθηση που
προσφέρει η γνωριμία όχι μόνο με την αίσθηση του
κάλλους ως απλής ομορφιάς, αλλά ούτε ο συνδυασμός
του με το πνεύμα για τη δημιουργία του πολιτισμού.
Αυτό μας διδάσκει η ιστορία όταν την μελετάμε και
όχι απλώς τη…διαβάζουμε.
**Αν και στα Συμπόσια ήταν «απαραίτητη» η παρουσία των αυλητρίδων, εν τούτοις ο Πλάτων στον «Πρωταγόρα» (347cd) μάς λέει: Πολλοί που πίνουν μαζί, εξ’
αιτίας της ανικανότητάς τους να συνδιαλεχθούν με την

Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας δηλώνει ότι
όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν
θέσεις και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα
κείμενα και όχι κατ’ ανάγκη το Δ.Σ. του Σωματείου

“Ένα Σαββάτο των Βαγιών»

Νύχτα Λαζάρου ξημερώνοντας Βαΐων του 1826 γίνεται η έξοδος
και το ολοκαύτωμα εκείνη τη νύχτα που την τρέμει ο λογισμός,
αρκετή Ζυγιώτες θα περάσουν στην κορυφή του βουνού κατά την
μεριά του Μοναστηριού του Αϊ Συμνιού μέσα στο πυκνό σκοτάδι
της αφέγγαρης νύχτας, θα ρίξουν τουφεκιές και θα ανάψουν μεγάλες φωτιές προσπαθώντας μάταια να επικοινωνήσουν με τους
Μεσολογγίτες που εκείνη την ώρα αποδεκατίζονταν από το ιππικό των Τουρκαλβανών.
Έτσι δέθηκαν τα λαζάρια του Ζυγού και μαζί της Ματαράγκας,
με το έθιμο αλλά προπαντός με την έξοδο του Μεσολογγίου.
Οι εξοδίτες που ήρθαν και κατοίκισαν στο Ζυγό το πήραν από
χρόνο σε χρόνο και το αξιοποίησαν σαν είδος Μνημόσυνου.
Και έγινε λοιπόν ένα έθιμο, και το έθιμο έγινε θεσμός για τον τόπο μας.
Αλλά πάντα τις ρίζες του θα τις έχει στη βραδιά της εξόδου.
Στην ιστορία μας είναι ιστορικό γεγονός και οι εκδηλώσεις που

ομιλία και τον διάλογο, ελλιπείς όπως είναι κάθε μόρφωσης, αυξάνουν την τιμή των αυλητρίδων πληρώνοντάς τες πανάκριβα όσο τις κρατούν ανάμεσά
τους…Εδώ γίνεται φανερός ο έρωτας του σωματικού
κάλλους ο οποίος υποτάσσεται στο χρόνο, εν αντιθέσει
με τον έρωτα της ψυχής ο οποίος συνδέεται με την
άφθαρτη άϋλη ομορφιά της ενάρετης ψυχής.
***Ένας από τους μεγάλους Φιλοσόφους που εντάσσεται στον «Όμιλο των Κωμικών» ήταν ο Δημόκριτος τον οποίο αποκαλούσαν «γελασίνο». Λένε μάλιστα
ότι ο μεν Ηράκλειτος όταν οργιζόταν έκλαιγε, ο δε Δημόκριτος γελούσε…«Ηρακλείτω μεν δάκρυα Δημοκρίτω δε γέλως επήει» (Στοβαίος).
****όμως όταν ο πόθος του πλούτου δεν βρίσκει
χορτασμό, γίνεται χειρότερος από τη μεγαλύτερη φτώχεια…(Δημόκριτος)
*****Και επειδή η «αλήθεια είναι χρυσός» και το «σιγάν την αλήθεια χρυσόν εστί θάπτειν» κατά τον Πυθαγόρα, είναι αναγκαίο να πούμε, πως αυτό που λέμε
«Αθηναϊκή Δημοκρατία» ουσιαστικά ήταν μια ολιγαρχία που χρησιμοποιούσε τους δούλους ως μέσα για τη
δημιουργία πολιτισμού. Μια και από τις πεντακόσιες
περίπου χιλιάδες του τότε πληθυσμού της Αθήνας, το
1 3 είχαν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να ασκούν
οποιαδήποτε εξουσία. Θεωρώντας λοιπόν τα πράγματα με τα σημερινά δεδομένα ίσως κάποιοι δυσφορήσουν ή παραξενευτούν ακόμα και να αντιδράσουν!
Όμως, μια ίσως πιο νηφάλια οπτική θα μας δείξει,
πως οι σημερινοί εργάτες – προλετάριοι δεν απέχουν
πολύ από τους τότε δούλους (αργυρώνητους υπηρέτες) αφού κατά την περίοδο της πνευματικής ακμής
των Αθηνών επήγαιναν π.χ στο θέατρο, συμμετείχαν
σε τελετές (πράγμα αμφίβολο για τον σημερινό εργάτη) και προσέφεραν στο σπίτι όπως οι σημερινοί Έλληνες και ξένοι εργάτες αλλά και ως οι αλλοδαπές οικιακές βοηθοί που κάποτε είχαν το υποτιμητικό όνομα «δούλες».
Γιατί όπως μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς, η
«πρόοδος» όπως την εννοούμε σήμερα, πήγαινε και
πάει χέρι-χέρι με τη δουλεία ή την εργασία όπως τη
γνωρίζουμε σήμερα. Και οι φανταστικές κοινωνίες
δίχως δούλους ανάγονται σε μιάν άλλου είδους ουτοπία, όπου έχουμε να κάνουμε με κοινωνίες με εξισωτικό νεύμα που εξασφαλίζουν στον καθένα την
ικανοποίηση των αναγκών του (βλ. Yyon Garlan «H
δουλεία στην Αρχαία Ελλάδα»). Μπορεί λοιπόν να υποθέσει κανείς, πως η μόνη ίσως διαφορά είναι το εύηχον της λέξης «εργασία», η οποία σε παραπέμπει στην
παραγωγή έργου· εν αντιθέσει με τη λ. δουλειά- δουλεία που σήμερα φανερώνει την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης.
Το θέμα όμως είναι τόσο μεγάλο, που μια σημείωση
οπωσδήποτε δεν είναι αρκετή.

γίνονται στην Ματαράγκα έχουν σχέση με την βραδιά αυτή.
Η αρχή της τελετής το απόγευμα της Παρασκευής η συγκέντρωση των παλαιών: Η ατμόσφαιρα θυμίζει 25 Μαρτίου και Πάσχα, καλοκαιρινά πανηγύρια της Παναγιάς.
Οι λαϊκές γιορτές στον τόπο μας έχουν λιγοστέψει τραγικά τα
τελευταία χρόνια και αυτές που έχουν απομείνει αλλοιώνονται
και σβήνουν χρόνο με το χρόνο σε μια αναλογία σβησίματος της
εθνικής μας ταυτότητας.
Τα λαζάρια της Ματαράγκας είναι ένα ακόμα Αιτωλικό πανηγύρι αρματωμένων που μετά από δύο αιώνες σχεδόν φτάνει ως τις
μέρες μας κρατώντας ακέραιο τον ιστορικό και μουσικό χαρακτήρα.
Τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια έχει πάρει μια επίσημη, πιο
επαγγελματική από άποψη οργάνωση, ύστερα από την ουσιαστική επαναδραστηριοποίηση του Προοδευτικού συλλόγου.
Οι εκδηλώσεις είναι τετραήμερες και περιλαμβάνουν αναπαράσταση γεγονότων, παραδοσιακούς χορούς, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.α.
Βραδιάζοντας: Η πανηγυριστές εν πομπή, παιδιά και μεγάλοι,
θα παρελάσουν στον κεντρικό δρόμο του χωριού κάνοντας κάθε
τόσο στάση για χορευτικές φιγούρες και τσουγκρίσματα.
Τα πανηγύρια με αρματωμένους στο Μεσολόγγι, στην Αιτωλία,
στο Ζυγό είναι πέρα απ’ τους θρησκευτικούς συμβολισμούς, πέρα
απ’ το Διονυσιακό και θεατρικό τελετουργικό χαρακτήρα τους, είναι Μνημόσυνο στο εικοσιένα.
Το περιστατικό του ταπεινού φράχτη και των 4.000 υπερασπιστών του, που πέρα από κάθε λογική και φαντασία πήγε κόντρα
στα μιλιούνια των Τουρκαλβανών του Ομέρ Βρυώνη, του Κιουταλή και του Ιμπραή.
Αποτέλεσε το πιο σπουδαίο και αποφασιστικό γεγονός της απελευθερωτικής επανάστασης.
Αυτή τη μεγάλη ιστορική μνήμη ανασταίνουν τα λαζάρια της
Ματαράγκας.
Η γιορτή και η τελετή ζευγαρώνονται στην ίδια μέρα με εκείνη
των Βαΐων στο Μεσολόγγι, έχοντας και οι δύο σαν αντικείμενο του
Μνημόσυνου, την έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Κουτσονικόλας Νίκος
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΦΩΚΙΔΑ - ΤΙΘΟΡΕΑ
Mεροσ 4ο
Tου Κώστα Γαζή
Τιθορέα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Τιθορέα μαζί με τους Δελφούς οριοθετούν το χώρο που πρωτο-ονομάστηκε Φωκίδα. Γι’
αυτό στην αρχή της αφήγησής του κατά την περιήγησή του στην Φωκίδα ο Παυσανίας αναφέρει: Το
μέρος της φωκικής γης όσο βρίσκεται γύρω στην Τιθορέα και τους Δελφούς είναι φανερό πως σε παλιούς χρόνους, πήρε το όνομα από κάποιον Κορίνθιο
Φώκο γιο του Ορτυνίωνα. Όχι πολλά χρόνια αργότερα
Αιγινήτες ήρθαν με πλοία στον τόπο αυτόν μαζί με τον
Φώκο το γιο του Αιακού και το όνομα αποδόθηκε σ’
ολόκληρη τη χώρα, που λέγεται και στις μέρες μας
(στις μέρες του Παυσανία το 180 με 185 π.Χ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Τιθορέα τον καιρό που την επισκέφτηκε ο Παυσανίας κατείχε τη θέση της σημερινής
Τιθορέας, της επαρχίας Λοκρίδας του νομού Φθιώτιδας. Βρίσκεται στα υψώματα του Παρνασσού στα
βορειονανατολικά της πιο ψηλής κορυφής του (της
Λιάκουρας 2457 μ.) Το όνομα της Τιθορέας ήταν ως
το 1915 Βελίτσα. Χαμηλά σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιομέτρων, κοντά στις όχθες του
Κηφισού ποταμού, υπήρχε άλλοτε μικρός οικισμός
με το όνομα Καλύβια Βελίτσας, ο οποίος μετά την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής και του αμαξιτού δρόμου (παλαιά Εθνική οδός), έγινε αξιόλογο
χωριό – κωμόπολη. Αρχικά με το όνομα Κηφισοχώρι
και στη συνέχει με το όνομα Κάτω Τιθορέα. Με την
συνένωση των Δήμων έγινε έδρα του Δήμου του ευρύτερου χώρου (Αμφίκλειας, Ελατείας, Τιθορέας).
Ο Παυσανίας συνεχίζει: Θα μπορούσε κανείς να
υπολογίσει την απόσταση την Τιθορέας από τους Δελφούς σε εκατόν και ογδόντα στάδια (34 χιλιομ.), αν
ακολουθήσει το δρόμο δια μέσου του Παρνασσού.
(Ορεινός ημιονικός δρόμος Τιθορέας-Δελφών υπάρχει και σήμερα, που χρησιμοποιούνταν πολύ, πριν
γίνουν τα νεώτερα οδικά δίκτυα.
Σχετικά με το όνομα της πόλης (γράφει ο Παυσανίας) ξέρω πως αυτό διαφορετικά το δίνει ο Ηρόδοτος
(484-425 π.Χ) στο λόγο που κάνει για την Περσική Εκστρατεία (480π.Χ) και ο μάντης Βάκις στους χρησμούς.
Ο Βάκις ονόμασε τους εδώ ανθρώπους Τιθορέας. Κατά
τα λεγόμενα όμως γι’ αυτούς από τον Ηρόδοτο, όταν ο
βάρβαρος (Πέρσης) έρχονταν εναντίον τους όσοι κατοικούσαν εδώ ανέβηκαν στην κορυφή. Η πόλη είχε
λέει, το όνομα Νεώνας και η κορυφή του Παρνασσού
Τιθορέα. Φαίνεται λοιπόν (συνεχίζει ο Παυσανίας) πως
με τον καιρό πρώτα επικράτησε σ’ ολόκληρη τη χώρα
το όνομα Τιθορέα και έπειτα όταν από τις κώμες ξανάκανε ο πληθυσμός το συνοικισμό των πόλεων, επικράτησε και η πόλη να μην ονομάζεται πλέον Νεώνας
αλλά Τιθορέα.
Πράγματι ο Ηρόδοτος (στο Β8 32 & 33) ονομάζει την
πόλη Νέων και λέει πως πάνω από την πόλη αυτή
υψώνεται μια κορυφή του Παρνασσού που λέγεται Τιθορέα, κατάλληλη να δεχτεί πολλού ανθρώπους και σ’
αυτή κατέφυγαν πολλοί Φωκείς κατά την εισβολή του
Ξέρξη (480π.Χ). Την πόλη Νέων ή Νεώνα την έκαψε ο
Ξέρξης. Έγινε υπόθεση πως όταν ξαναχτίστηκε μετά τα
μηδικά, πήρε το όνομα Τιθορέα (σημερινή Τιθορέα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις επιγραφές το όνομα της πόλης
είναι Τιθορέα και στον Πλούταρχο (120μ.Χ) Τιθόρα. Οι
δε κατοικοί Τιθορρείς ή Τιθορείς.
Ο Πλούταρχος γράφοντας κατά το τέλος του 1ου μ.Χ.
αιώνα λέει: Πως ένας φωκέας οδήγησε το στρατό του
Ρωμαίου στρατηγού Ορτήνσιου από ένα δρόμο «κάτω
από την Τιθορεά» προς τον Σύλλα, ο οποίος (Σύλλας)
βρισκόταν κοντά στη Χαιρώνεια. Ο δρόμος «κάτω από
την Τιθορέα» είναι ο ίδιος που ακολουθούσαν προς
νότον οι Πέρσες στα 480 π.Χ. δηλαδή κατά μήκος του
ρου του Κηφισού. (Σημασία όμως έχει η πληροφορία
που προσθέτει παρακάτω ο Πλούταρχος): Αλλά ήταν
μικρό οχυρό σε απότομο ύψωμα του Παρανσσού, στο
οποίο είχαν καταφύγει οι φωκείς κατά την εισβολή του
Ξέρξη στα 480 π.Χ. (Αυτονόητο είναι πως αν η Τιθορέα του 480 π.Χ. ήταν η θέση που είχε το όνομα αυτό
και επί Σύλλα και επί Πλουτάρχου και επί Παυσανία,
η πόλη Νέων ή Νεών που καταστράφηκε από τους
Πέρσες, πρέπει να βρισκόταν χαμηλά σε θέση με
λείψανα οικισμού πρώιμων ελληνικών χρόνων, στην
περιοχή της σημερινής Κάτω Τιθορέας. Μ’ αυτό συμφωνεί το ότι στη σημερινή Κάτω Τιθορέα βρέθηκαν
επιτύμβιες στήλες και άλλοι αρχαίοι λίθοι. Κοντά
στην πόλη αυτή όπως αναφέρει ο Παυσανίας: νικήθηκε
ο Φιλόμηλος (στρατηγός-αυτοκράτορας των φωκέων),
ο οποίος στη συνέχεια διάλεξε έναν από τους γκρεμούς του Παρνασσού για ν’ αυτοκτονήσει, πέφτοντας
κάτω. Ο Νεών πρέπει να καταστράφηκε για δεύτερη
φορά, μαζί με τις άλλες φωκικές πόλεις, στο τέλος

του τρίτου ιερού πολέμου (357-346 π.Χ) από το
στρατό του Μακεδόνα Φιλίππου. Κα τον επανοικισμό
των φωκικών πόλεων η θέση του Νεώνα ή Νέωνα
εγκαταλείφτηκε και οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν
στην Τιθορέα.
Συνεχίζοντας την αφήγησή του ο Παυσανίας γράφει: Το όνομα Τιθορέα ισχυρίζονται οι ντόπιοι (κατά
την επίσκεψη του Παυσανία), οφείλεται σε μια νύμφη
Τιθορέα, από εκείνες που την παλιά εποχή, κατά τα λεγόμενα των πολιτών, ξεφύρτωσαν από τα δένδρα και
προπάντων από τις βαλανιδιές. Μια γενιά πριν από
μένα (γεν. 120-185 πεθ.) η τύχη έφερε στο χειρότερο τα
πράγματα της Τιθορέας. Διατηρείται σήμερα (λέει ο
Παυσανίας) ένας χώρος διευθυτημένος σε θέατρο και
η πειροχή μιας μάλλον παλιάς αγοράς. Τα πιο όμως
αξιομνημόνευτα πράγματα που έχει η πόλη είναι ένα
άλσος της Αθηνάς με ναό και άγαλμά της, επίσης
υπάρχει τάφος της Αντιόπης και του Φωκέα. Στο λόγο
μου το σχετικό με τους Θηβαίους (συνεχίζει ο Παυσανίας) ανέφερα πως η Αντιόπη περιέπεσε σε μανία εξαιτίας της οργής του Διονύσου. Επίσης έγραψα για ποιο
λόγο επέσυρε εναντίον της την οργή του θεού. Ανέφερα ακόμη πως την αγάπησε ο Φώκος ο γιος του Ορτυνίωνα και πως η Αντιόπη έγινε σύζυγός του και πως
έχει ταφεί μαζί με τον Φώκο. Τίποτε άλλο αξιόλογο να
το γράψει κανείς εκτός των όσων ανέφερα δεν υπάρχει στην πολίχνη. Ένα ποτάμι που τρέχει κοντά στην Τιθορέα παρέχει νερό πόσιμο: Κατεβαίνουν στην όχθη
και παίρνουν νερό. Το ποτάμι ονομάζεται Καχάλης.
Σημείωση: Καχάλης ονομαζόταν η βαθιά ρεματιά
(Ρέμας της Βελίτσας σήμερα) στα ανατολικά και νοτιοανατολικά του σημερινού χωριού. Η Τιθορέα ήταν
χτισμένη ψηλότερα και γι’ αυτό ο Παυσανίας λέει
πως κατεβαίνουν για να υδρεύονται. Το όνομα Καχάλης έχει την έννοια του «καχλάζοντος» ποταμού
(ρέματος που κατεβαίνει ορμητικά κοχλάζοντας ή
αφρίζοντας).
Στην Τιθορέα σώζονται και σήμερα μεγάλα τμήματα του αρχαίου τείχους, καλοχτισμένα με ορθογώνιες πέτρες και επιβλητικούς πύργους. Τμήματα
τειχών ή πύρων βρίσκονται ανάμεσα στα σπίτια του
χωριού ή στις αυλές. Μεγάλοι ορθογώνιοι λίθοι του
τείχους ή των αρχαίων οικοδομημάτων είναι χρησιμοποιημένοι στα σημερινά σπίτια ή σε αναλημματικούς τοίχους και αυλές. Επιτύμβιες στήλες
διακρίνονται επίσης στους τοίχους και αυλές. Επιτύμβιες στήλες διακρίνονται επίσης στους τοίχους
επιχρισμένες, όπως η περίτεχνη ενθεμωτή απόληξη
μιας στήλης σε παρόδιο σπίτι, καθώς κανείς μπαίνει
στο χωριό. Άλλη παρόμοια ενεπίγραφη για κάποιον
Αγησία αναφέρει ο παλιός έφορος Ν. Παπαδάκης
εντοιχισμένη σε εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου. Ο
οχυρωματικός περίβολος πρέπει να χτίστηκε μετά
το λεγόμενο τρίτο ιερό πόλεμο και αφού πρώτα επιτράπηκε ο επανοικισμός των φωκέων σε πόλεις.
Συνεχίζει ο Παυσανίας: Σε απόσταση εβδομήντα
σταδίων είναι ένας ναός του Ασκληπιού του ονομαζόμενου αρχηγέτη, ο οποίος τιμάται και από τους ίδιους
τους Τιθορείς και εξίσου από τους άλλους Φωκείς.
Μέσα στον περίβολο του ιερού υπάρχουν κατοικίες και
για όσους έρχονται ως ικέτες και για όσους υπηρετούν
το θεό. Στη μέση του περιβόλου βρίσκεται ο ναός,
καθώς και άγαλμα λίθινο που παριστάνει το θεό με
γένια, στο ύψος πάνω από δύο πόδια. Δεξιά του αγάλματος υπάρχει μια κλίνη.
Στο θεό συνηθίζουν να θυσιάζουν οτιδήποτε εκτός
από κατσίκια.
Σε απόσταση σαράντα περίπου σταδίων από το ιερό
του Ασκληπιού υπάρχει περίβολος με άδυτο ιερό της
Ίσιδας, το ιερότερο από όσα έχουν ιδρύσει οι Έλληνες
για την αιγυπτιακή θεά, οι Τιθορείς κατοικίες δεν συ-

νηθίζουν να κάνουν γύρω και η είσοδος στα άδυτα δεν
επιτρέπεται σε άλλους, εκτός εκείνων τους οποίους θα
τιμούσε η ίδια η Ίσις καλώντας τους με όνειρα (το ίδιο
γίνεται και με τους θεούς του κάτω κόσμου στις πόλεις πέρα από τον Μαίανδρο: Οι θεοί αυτοί στέλλουν
σχετικά όνειρα σε εκείνους των οποίων θέλουν την
είσοδο στα άδυτά τους).
Στη χώρα των Τιθορέων δύο φορές το χρόνο κάνουν
γιορτή για την Ίσιδα, μια την άνοιξη και άλλη το φθινώπορο. Σε καθεμία απ’ αυτές, την τρίτη μέρα προ της
γιορτής όσοι επιτρέπεται να μπουν μέσα κάνουν ένα
καθαρμό του αδύτου με κάποιο μυστικό τρόπο. Την
επόμενη μέρα οι εμπορευόμενοι στήνουν σκηνές από
καλάμια. Την τελευταία από τις τρεις μέρες πανηγυρίζουν πουλώντας και δούλους και ζώα παντός είδους,
φορέματα, αντικείμενα ασημένια και χρυσά. Μετά το
μεσημέρι αρχίζουν οι θυσίες, θυσιάζουν και βόδια και
ελάφια οι πλουσιότεροι. Όσοι δεν είναι πλούσιοι θυσιάζουν χήνες και κότες, δεν συνηθίζεται θυσία προβάτων, χοίρων και κατσικιών. Όσοι έχουν τη θεϊκή
κλήση» ετοιμάζουν τα σφάγια και τα στέλνουν στο
άδυτο. Όλα όσα θυσιάστηκαν μεταφέρονται με πομπή
μέσα στο άδυτο, καίνε τις σκηνές και απομακρύνονται
βιαστικά. Λένε πως ένας βέβηλος από εκείνους που
δεν επιτρέπονταν να κατέβει στο άδυτο, όταν άρχισε
να καίει η φωτιά, μπήκε στο άδυτο κινούμενος από
τολμηρή περιέργεια. Του φάνηκε πως όλος το τόπος
ήταν γεμάτος από φαντάσματα. Γύρισε έπειτα στην Τιθορέα διηγήθηκε όσα είδε και πέθανε. Φαίνεται λοιπόν
πως ο λόγος του Ομήρου, πως δεν βγαίνει σε καλό
στους ανθρώπους το να βλέπουν καθαρά τους θεούς
είναι αληθινός.
Σημείωση: Ήταν διαδεδομένη η λατρεία των θεών
της Αιγύπτου στον αρχαίο Ελλαδικό χώρο, καθώς και
το αντίστροφο.
Συνεχίζει ο Παυσανίας: Το λάδι που βγάζει η χώρα
των Τιθορέων είναι λιγότερο σε ποσότητα από εκείνο
που βγάζει η περιοχή της Αττικής και της Σικυώδος,
στη χροιά όμως και στη γεύση είναι ανώτερο από το
λάδι της Ιβηρίας και της νήσου της Ιστρίας (της Γεωργίας στον Καύκασο και στη χερσόνησο αντίκρι στην
Βενετία). Κάνουν απ’ αυτό παντός είδους μύρα και
στέλνουν και στον αυτοκράτορα από το λάδι αυτό.
Σημείωση: Εδώ κλείνει η περιγραφή του Παυσανία για την Τιθορέα.
Συνεχίζεται

ΠΟΙΗΣΗ

Η ληστεία
της Λίστας έγινε
της Αναλήψεως
Εδώ παπάς εκεί παπάς,
Που είναι ο παπάς?
Έγινε τραπουλόχαρτο
Η λίστα η σπουδαία.
Εσύ την έχεις
Ή αυτός?
Ή μια παλιοπαρέα?
Εγώ την είδα μια φορά,
Αυτός την είδε δέκα!
Εκείνος την αντέγραψε
Την έκανε στικάκι
Ίσως να κατηφόρισε
Για το μοναστηράκι.
Εκεί στα παλιατζίδικα
Ίσως να’ χει ξεπέσει
Και μιας κι έγινε διάσημη
Να’ χει την πρώτη θέση.
Η κόμισα του ΔΝΤ
Μας έφερε μπελάδες.
Και για τη λίστα της Λαγκάρντ
Μιλούν στους μαχαλάδες.
Του παραλόγου θέατρο
Η χώρα μας βιώνει.
Αυτοί για βλίτα μας μετρούν
Κι αυτό μας ξενερώνει.
Ζωή Σταματάκη

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Αναπαλαίωση διατηρητέων
Όχι! Όχι! Μην πάει ο νους σας στα νεοκλασικά κτίρια που δυστυχώς τα πιο πολλά πεθαίνουν
από αδιαφορία και εγκατάλειψη!... Μιλάω για το
πολιτικό σύστημα, που ωσάν φοίνικας αναβιώνει
από την τέφρα του!..
Ανανεώνω τα παλιά και τα κάνω καινούρια,
μου θυμίζει τα δίσεκτα χρόνια της ζωής μας, που
γυρίζαμε τους φθαρμένους γιακάδες στα πουκάμισα, ή τα παλιά παλτά μας, που βγάζαμε το
μέσα έξω για να φαίνονται καινούρια!...
Τα συνθήματα και τα παλαμάκια στην πολιτική ζωή ηχούν στα αυτιά του κάθε συνετού πολίτη, παραστάσεις για γέλια. Τα «ζήτω» και τα
«μπράβο», τα φιλιά και οι αγκαλιές, σε μια εποχή που οι Έλληνες βιώνουν καταστάσεις εξευτελισμού, γεννούν θυμό και αγανάκτηση! Εκτός αν
όλοι αυτοί που χειροκροτούν και ζητωκραυγάζουν είναι πληρωμένοι κομπάρσοι σε θέατρο του
παραλόγου!...
Κάποιος αρχηγός κόμματος, πλέει σε πελάγη
ευτυχίας για κάποιους άσωτους υιούς. Σίγουρα
θα έσφαξε τον μόσχο το σιτευτό για να γιορτάσει
την επιστροφή… Την ώρα που οι τραγικοί γονείς
των φοιτητών της Λάρισας, πλήρωναν το ακριβότερο τίμημα στη λιτότητα της κρίσης… Έκλαψε και πόνεσε όλη η Ελλάδα τον άδικο χαμό, που
για λίγα λίτρα πετρέλαιο προτίμησαν μια χούφτα
κάρβουνα, που δυστυχώς τα πλήρωσαν τόσο
ακριβά, όσο όλα τα πετρέλαια του πλανήτη!... Και
τι να πεις στους τραγικούς γονείς, ότι είμαστε
όλοι δίπλα σας; Σίγουρα αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να αναπληρώσει την τραγική
απώλεια…
Και για φαντάσου, μερικά τυπικά συλλυπητήρια
ακούσαμε από τους αρμόδιους, τους τυχερούς,

που τα δικά τους παιδιά δεν χρειάζονται μια χούφτα κάρβουνα και ένα αυτοσχέδιο μαγκάλι για να
ζεστάνουν τα στερημένα νιάτα τους… Ας είναι γερά τα παιδιά τους, γιατί σίγουρα αυτά δεν φταίνε
για τις άδικες αποφάσεις των γονιών τους.
Και ήτανε μόνο η έλλειψη ύλης που ταλαιπωρεί τη νεολαία μας, κουτσά-στραβά μαζί με την
οικογένεια θα το πάλευαν. Πρωτόγνωρες αποφάσεις πάνε να εφαρμόσουν ενάντια στα όνειρα, στα ταλέντα και στους στόχους που το κάθε
ελληνόπουλο έχει επιλέξει. Το σχέδιο Αθηνά
έχει ταράξει τα παιδιά μας και τις οικογένειές
τους. Αμ, τι άλλο, με τις δηλώσεις όταν τελειώνουν το λύκειο; Τι νόημα έχει άραγε αυτό; Ασοβάρευτα θέματα που τρελαίνουν τον κόσμο, και
δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα ανάμεσα σε
τόσα άλλα άλυτα!...
Η βουλή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, κάποιες στιγμές θυμίζει κουκλοθέατρο, άλλες φορές
αρένα, και σπάνια έχει αυθεντική ταυτότητα! Τι να
πρωτοθυμηθώ, ένα-ένα κωμικοτραγικό με κάνει
να πετάγομαι τη νύχτα και να αναλύω, και να λογαριάζω χωρίς αποτέλεσμα. Πετύχαμε λένε να
πάρουμε πιο πολλά δις από ό,τι περιμέναμε. Και
χαίρονται αυτοί, και χαιρόμαστε κι εμείς την ώρα
που το ακούμε. Την άλλη μέρα ο λαός στην ίδια
θέση. Ανεργία, φτώχεια και απόγνωση. Άρα, δεν
θα μας σώσουν τα δις. Η αλλαγή πολιτικής μήπως; Οι πολιτικοί μας αγνοούν. Μήπως ήρθε η
σειρά μας να τους αγνοήσουμε κι εμείς;
Προτείνω σε περίπτωση εκλογών, να κλειδωθούμε στα σπίτια μας, και να υπάρξει απόλυτη
αποχή!
Εντάξει, το ξέρω! Στου κουφού την πόρτα, όσο
θέλεις βρόντα!...
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ – 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ε πνευματική σύνεση και γνώση αλλά και αρμονική συνεργασία με τα σχολεία – δημοτικά γυμνάσια – η Πολιτιστική Ένωση Περάματος με τη βοήθεια χορηγιών και με ζήλο και προσπάθεια αξιέπαινη,
πραγματοποίησε λαμπρή εκδήλωση την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 ημέρα των ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, το βράδυ στην αίθουσα του συλλόγου.
Το σωματείο μας –των συνταξιούχων ΗΣΑΠ- συμμετέχον στην θεάρεστoν αυτή προσπάθεια. Εχορήγησε τα
βραβεία και τους επαίνους στους 10 καλύτερους μαθητές-τριες του εκπαιδευτηρίου Άγιος Γεώργιος “Παυλόπουλου”. Παρέστη ο Γεν. Γραμματέας κ. Νικόλαος Μητροκώτσας ο οποίο και επέδωσε τα βραβεία.
Ευάριθμος αριθμός επισήμων, εκπαιδευτικών και γονέων παρακολούθησε στην κατάμεστο αίθουσα την
ωραία αυτή εκπαιδευτική εκδήλωση.

Μ

Εξαιρετική ήταν η ομιλία της προέδρου κα. Ειρήνης
Βέγκου για τους τρεις Ιεράρχες Μ. Βασίλειος, Γρηγόριο
Θεολόγο και Ιωάννη Χρυσόστομο, που ανεδείχθησαν οι
κατεξοχήν διδάσκαλοι των Ελληνικών γραμμάτων και
του πνεύματος του Ευαγγελίου, δίδοντας νέαν δόξα και
λαμπρότητα στη Χριστιανική Παιδεία με τα συγγράμματά τους.
Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε μια σκηνή από το θεατρικό έργο του Χαρ. Δρακάτου “Το παλαιό γυμνάσιο” με
μεγάλη επιτυχία και ακολούθησε η επίδοση των βραβείων 110 μαθητών.
Το πιο σημαντικό της εκδηλώσεως ήταν ότι διακατέχετο και ακτινοβόλησε την Πατερική Ορθόδοξο Θεολογία με την πνευματική δύναμη του Ελληνικού πνεύματος, στοιχεία που ζητούνται σήμερα στη δύστροπη εποχή μας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ
Δημιουργία του Ηπειρώτη Γεωργίου Σταύρου
ταν ανέλαβε τη θεμελίωση και
την ανόρθωση του Ελληνικού
κράτους ο Καποδίστριας, σε επιστολή του προς το φίλο του Γεώργιο
Σταύρου, που τότε βρισκόταν στη Γενεύη, του έγραψε: «Τι είναι η Ελλάς;
Τόπος κατεστραμμένος υπό τεσσάρων
αιώνων δουλείας και πολλών ετών
αναρχίας. Τα φυσικά πλούτη του τόπου
δεν δύνανται να γονιμοποιηθώσιν, ειμή για της εργασίας. Η δε εργασία δεν
δύναται να γίνει ειμή δια χρημάτων.
Που δε ο μοχλός προς εύρεσιν αυτών;
Η σύστασις τραπέζης, δυναμένης δια
της πίστεως, να πολλαπλασιάσει τα κεφάλαια…».
Ο Καποδίστριας στην αγωνία του να
θέσει σταθερά οικονομικά θεμέλια στο
νεοσύστατο Ελληνικό κράτος κινήθηκε
προς το στόχο της ίδρυσης Τραπεζικού
Ιδρύματος. Γι’ αυτό τοποθέτησε το φίλο του Γεώργιο Σταύρου, του οποίου
γνώριζε καλά τις ικανότητές του και
εκτιμούσε τις οικονομικές του γνώσεις,
ως μέλος της Διοικούσας Τριμελούς
Επιτροπής της, υπό ίδρυση Εθνικής
Χρηματιστικής Τράπεζας. Η ιδέα όμως
και το σχέδιο της ίδρυσης Ελληνικής
Χρηματιστικής Τράπεζας, για την ανάπτυξη της γεωργίας, της βιομηχανίας,
του εμπορίου και της ναυτιλίας συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση των Άγγλων, που επιθυμούσαν μέσω της Ιονικής Τράπεζας των Επτανήσων, να
ελέγχουν και να ποδηγετούν την Ελληνική οικονομία. Όμως ο Καποδίστριας
επέμενε στο σχεδιασμό του και στην
απόφασή του. Δεν πρόλαβε όμως να
υλοποιήσει το σχεδιασμό αυτόν, γιατί ο
δολοφονικός θάνατος τον παραφύλαγε
έξω από το Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα
στο Ναύπλιο. Το μεγαλόπνοο αυτό
όνειρο, για την ανασυγκρότηση του Ελληνικού κράτους, έμελε να το πραγματοποιήσει ο Ηπειρώτης πατριώτης, Γεώργιος Σταύρου.
Μετά τη δολοφονία του πρώτου Κυβερνήτη, ο Γεώργιος Σταύρου χάνει την
προβεβλημένη θέση του και τα αξιώματα που κατείχε στη δημόσια ζωή του
κράτους. Μόλις το 1835 θα διοριστεί
μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωρίζεται με τον Πρόεδρό του, το Γάλλο
οικονομολόγο de Regny. O de Regny,
συνεργαζόμενος με τον Γεώργιο Σταύρου, εκτίμησε τα προσόντα του και τον
σύστησε, με τα καλύτερα λόγια, στον
Γαλλοελβετό διπλωμάτη, φιλέλληνα
και τραπεζίτη, επιστήθιο μάλιστα φίλο
του Ιωάννη Καποδίστρια Gabriel Eynard. Με τη σειρά του και ο Gabriel Eynard εκτίμησε τα προσόντα και την
προσωπικότητα του Γεωργίου Σταύρου
και τον εξουσιοδότησε να διαχειρίζεται το ποσό των 300.000 φράγκων, που
είχε ήδη εισάγει στην Ελλάδα.

Ό

Το 1836 ο Γεώργιος Σταύρου, εγκαινιάζοντας το χρηματοπιστωτικό του εγχείρημα, τοποθέτησε σε μια γωνία της
πλατείας Δημοπρατηρίου μικρό τραπέζι, από όπου ξεκίνησε την χρηματοπιστωτική του δραστηριότητα.
Εκεί προεξοφλούσε εμπορικά γραμμάτια με τόκο 8% και έτσι, συνετέλεσε
τα μέγιστα στην ανάπτυξη του εμπορίου. Αυτή η πρωτόγνωρη οικονομική
παρέμβαση, έφερε γρήγορα οικονομική πρόοδο. Ο εκσυγχρονισμός στις
χρηματοπιστωτικές σχέσεις, έφερε θεαματικά αποτελέσματα. Το σθένος, η
επιμονή και η οξυδέρκεια του Γεωργίου Σταύρου, στερέωσε τις εργασίες του
και έδειξε καθαρά πόσο ανάγκη είχε η
Ελληνική οικονομία από μία Ελληνική
τράπεζα. Η επιτυχία του εγχειρήματος
του Γεωργίου Σταύρου και η συνδιασμένη πίεση του de Regny και του Jean
Gabriel Eynard, παραμέρισαν τους δισταγμούς και την αναβλητικότητα του
Βασιλέα Όθωνα και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την ίδρυση της τράπεζας.
Τα σοβαρά ονόματα των πρωτεργατών της ίδρυσης της Τράπεζας, του
Jean Gabriel Eynard και του Γεωργίου
Σταύρου, προσέλκυσαν αμέσως ξένους
επενδυτές και Ηπειρώτες συμπατριώτες, όπως τον Κωνσταντίνο Βράνη, τον
Νικόλαο Ζωσιμά, τους αδελφούς Τοσίτσα κ.α. που έσπευσαν να στηρίξουν το
νέο χρηματοπιστωτικό εγχείρημα στην
πατρίδα.
Αφού ξεπεράστηκαν οι τρομερές
εξωγενείς και εσωγενείς δυσκολίες,
στις 18 Μαρτίου 1841, ψηφίστηκε ο νόμος για την Ίδρυση της Τράπεζας με την
επωνυμία «Περί συστάσεως Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος», με κεφάλαιο 5
εκατομμύρια δραχμών διαιρεμένο σε
5.000 μετοχές των 1.000 δραχμών εκάστη.
Πρώτος Διευθυντής της Εθνικής
εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση ο
Γεώργιος Σταύρου, ο οποίος και τη διεύθυνε για 27 ολόκληρα χρόνια. Πρώτοι μεγάλοι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας: Το Ελληνικό κράτος με 1.000μετοχές, ο Νικόλαος Ζωσιμάς με 500 μετοχές, ο Jean Gabriel Eynard με 300, ο
βασιλιάς Λουδοβίκος της Βαυαρίας με
200, ο Κωνσταντίνος Βράνης με 200, ο
Θεόδωρος Ράλλης με 100, οι αδελφοί
Τοσίτσα, οι τραπεζίτες Ρότσιλντ κ.α. Η
έναρξη των εργασιών της Εθνικής
πραγματοποιήθηκε στο ξεκίνημα του
1842, 22 Ιανουαρίου 1842, με πρώτο
τραπεζικό κατάστημα τη νοικιασμένη
κατοικία του Διευθυντή της Γεωργίου
Σταύρου, κάπου στην περιοχή της Καπνικαρέας. Παράλληλα διοχετεύτηκαν
στην κυκλοφορία της αγοράς και μπήκαν στην υπηρεσία της οικονομίας τα
πρώτα τραπεζογραμμάτια, που εξέδω-

σε η τράπεζα. Τον Μάρτιο του 1842 η
Εθνική Τράπεζα νοίκιασε το σπίτι των
αδελφών Χαιρέτη και μετακόμισε στην
οδό Σοφοκλέους, στον αριθμό 6. Η ραγδαία αύξηση των εργασιών της Τράπεζας υποχρέωσε τον διευθυντή της
Γεώργιο Σταύρου να αναζητήσει πιο
ευρύχωρο και πιο κατάλληλο κτίριο.
Έτσι το 1845 η Τράπεζα αγοράζει τη
διώροφη οικία του καθηγητή Κυριάκου
Δομνάδη στη γωνία των οδών Αιόλου
και Ευριπίδου, που αργότερα, προς τιμήν του, μετενομάσθηκε σε οδό Γεωργίου Σταύρου, στην πλατεία Λουδοβίκου, σήμερα πλατεία Κοτζιά, για να
στεγάσει τις ολοένα αυξανόμενες τραπεζικές εργασίες της. Εδώ ορίστηκε η
νέα έδρα της Τράπεζας, εδώ συνεδριάζει το Δ.Σ. εδώ είναι η κατοικία και το
γραφείο του εργένη Διοικητή. Στο νέο
κτίριο εγκαινιάστηκε και μια ακόμα λειτουργία της τράπεζας «Παρακαταθέσεις επί τόκω», δηλαδή υπηρεσίες Ταμιευτηρίου.
Το 1849 ο Γεώργιος Σταύρου, ύστερα από εισήγηση του μεγαλομετόχου
Jean Gabriel Eynard, εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση, ισόβιος διοικητής
της Εθνικής Τράπεζας. Λίγο αργότερα
στα 1852 αγοράστηκε ο παρακείμενος
κήπος, ανεγέρθηκαν νέα κτίρια και έτσι
συμπληρώθηκαν τα κτίρια, όπου θα
στεγάζονταν οι διευρυμένες πλέον
υπηρεσίες και εργασίες της Τράπεζας.
Οι εργασίες ενοποίησης των δύο ιδιόκτητων κτιρίων της Τράπεζας, μαζί με
την επέκταση προς την οδό Γεωργίου
Σταύρου και την προθήκη ορόφου,
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών
1898 και 1900. Πέρα από τις λειτουργικές ανάγκες, που επέβαλαν την επέκταση και την αναδιαμόρφωση, τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου συνέπεσαν και με τους εορτασμούς της

εξηκονταετίας της λειτουργίας της Τράπεζας.
Τα σχέδια της επέκτασης έκανε ο
Γάλλος αρχιτέκτονας Eygene Troumpe
και τη γενική εποπτεία του έργου είχε
ο μηχανικός Νικόλαος Μπαλάνος, αναστηλωτής των μνημείων της Ακρόπολης. Εκτός των έργων για να υπάρξει
εξωτερική ενιαία πρόσοψη, έγιναν σημαντικές λειτουργικές εσωτερικές
ρυθμίσεις και έργα καλλωπισμού.
Τα τελευταία άλλωστε δεν έπαψαν,
περιοδικά, να συμπληρώνονται μέχρι
σήμερα. Στα 1874 η Εθνική Τράπεζα
αποτελείται πλέον από δύο συνεχόμενα κτίρια, τα οποία στα 1900 περίπου,
συγχωνεύτηκαν σε ένα ενιαίο μέγαρο
αναγεννησιακού ρυθμού, το οποίο
αποτελεί μέχρι σήμερα αληθινό κόσμημα του κέντρου της Αθήνας και ένα
σπουδαίο ντοκουμέντο της νεοκλασικής αντίληψης της εποχής.
Εμπνευστής και θεμελιωτής αυτής
της μεγαλειώδους πορείας της Εθνικής
Τράπεζας ο αείμνηστος Γεώργιος
Σταύρου. Η συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στην οικονομική στήριξη
του νεοσύστατου και αδύναμου ελληνικού κράτους, τεράστια, μοναδική, ανεκτίμητη, απεριόριστη. Στις 3 Μαΐου
1869, σε ηλικία 81 ετών, τον βρίσκει
ακόμα στο πηδάλιο της Εθνικής Τράπεζας. Όπως κάθε μέρα ετοιμαζόταν να
κατέβει στο γραφείο για την καθημερινή του δραστηριότητα. Εκεί τον συνάντησε ο θάνατος από ανακοπή καρδιάς.
Ο Γεώργιος Σταύρου με την Εθνική
Τράπεζα έδωσε ζωή στο Ελληνικό
Έθνος. Άξιος!
Πηγές
Από το βιβλίο «Αι Αθήναι» του Κ.
Η. Μπίρη
Διαδίκτυο - Εγκυκλοπαίδειες

ΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΕΡΓΙΑ
Ένα τσιγάρο όλο κι όλο στο
πακέτο
κι αυτό μου τόχουν δώσει
δανεικό
σε κυπελάκι πλαστικό έχω
τον σκέτο
για άνεργο πρωί ιδανικό.
Σαν το πασά θα κάτσω και
θα το καπνίσω
θα πιω και τον καφέ γουλιά
γουλιά
αφού σε λίγο ξέρω πως θα
ξεκινήσω
και σήμερα να ψάξω για
δουλειά.
Θα πάω πάλι να γυρίζω τα
γραφεία
να βρω καμιά καλή επιτροπή
δεν θα τους πω πως έχω
τέσσερα πτυχία
γιατί γι’ αυτό αισθάνομαι
ντροπή.
Θα τους ζητήσω να με
πάρουνε εργάτη
να είμαι ο μικρός για τις
δουλειές
γιατί και σήμερα αν δεν
προκύψει κάτι
θα πάω στις μεθόδους τις
παλιές.
Πούβαζαν όνειρα κι ελπίδες
στο δισάκι
και έπαιρναν το δρόμο της
φυγής
αφού μας έκαναν της
φτώχειας ναγκασάκι
είμαστε κάτοικοι καμένης
Γης.
Αυτοί που πίστευα με
στέλνουν εξορία
πως είμαι ένα παιδί τους το
ξεχνούν
αυτοί θα πάρουν κάποια
μέρα και βραβεία
που μάθαν τα παιδιά τους
να πεινούν.

Ανδρέας Λ. Τσικνάκος
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Η Ευρώπη κάτω από την Γερμανική μπότα

ΣΧΟΛ

ΤΗΝ Ε

ΙΑΖΟ

ΠΙΚΑΙ

ΝΤΑΣ

ΡΟΤΗ

ΤΑ

Ό,τι δεν κατόρθωσε να κάνει η Γερμανία σε δύο παγκόσμιους πολέμους το
πραγματοποιεί σήμερα με τον οικονομικό πόλεμο που επιβάλλει στους
«απείθαρχους και ανεύθυνους λαούς», όπως μας λέει η κα. Μέρκελ της
Ευρώπης. Αλλιώς ονειρεύτηκαν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλιώς
την φαντάστηκαν οι Ευρωπαϊκοί λαοί την Ενωμένη Ευρώπη.
Σήμερα η μπότα της Γερμανίας ισοπεδώνει το μεγαλύτερο και καλύτερο
μεταπολεμικό επίτευγμα. Δεν αντέχεται άλλο όπως την κατάντησαν η Μέρκελ
και ο Σόιμπλε, καιρός είναι να αφυπνιστούν οι λαοί προτού να είναι πολύ αργά.

Ασφαλώς και δεν αισθάνεται το μέγεθος της
συμφοράς που προξένησε σε αυτή τη χώρα

του ΚΥΡ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
Παρακαλούνται οι κάτωθι συνάδελφοι να
επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του
Συνεταιρισμού κύριο Ιωάννη Κανελλόπουλο
στο τηλέφωνο 6978.8966.00 ή με το μέλος του
Συνεταιρισμού κύριο Κώστα Κωνσταντόπουλο
στο τηλέφωνο 6998.1400.51 ή στα τηλέφωνα
210-4812.773 – 210-4817.737.
Αβραμέα Μαριγώ του Ηλία
Αλυφαντής Παναγιώτης του Μάρκου
Αντωνιάδης Εμμανουήλ του Παντελή
Αντωνόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη
Αργυρόπουλος Αντώνιος του Παναγιώτη
Ασημάκης Κωνσταντίνος του Ελευθέριου
Βαμβακέρης Κώστας του Σταμάτη
Βαμβακέρης Γιάννης του Σταμάτη
Γαλανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Γεωργόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου
Γιαννακόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου
Δασκαλάκης Γιώργος του Δημητρίου
Διονυσόπουλος Δημήτριος του Γρηγορίου
Δουλφής Δημήτριος του Νικολάου
Ζουμπάκης Κώστας του Λεωνίδα
Κακαλή Ραΐσα του Κωνσταντίνου
Κατσουγιάννης Μιλτιάδης του Κωνσταντίνου
Κατσουλάκης Ιωάννης του Μανούσου
Κισαμιτάκης Ευάγγελος του Παύλου
Κοκκώδης Στέλιος του Κωνσταντίνου
Κόλιας Ανδρέας του Φώτη
Κολλύρης Ανδρέας του Θεοδόσιου
Κουσελάς Παναγιώτηςτου Θεόδωρου
Λέρα Μαρία του Κωνσταντίνου
Λυγηρός Ιωάννης του Σπύρου
Μάλλης Σπύρος του Δημητρίου
Μαριανός Αναστάσιος του Γεωργίου
Μιμηγιάννης Ηλίας του Λάμπρου
Μιχαηλίδου Γεωργία του Εμμανουήλ
Μπαζώρας Γιάννης του Γεωργίου
Μπαρόλας Ευάγγελος του Δημητρίου
Μπέσης Θεόδωρος του Παύλου
Μπρέλλα Σοφία του Απόστολου
Μώρος Χρήστος του Αντωνίου
Νικολακόπουλος Σωτήρης του Θεοδώρου
Οικονόμου Νικόλαος του Αντωνίου
Οικονόμου Αγαμέμνων του Ιωάννου
Παπαδόγαμβρος Κώστας του Γεωργίου
Παπαδόγκωνας Νίκος του Μιχάλη
Παπαδόγγονας Νικόλαος του Γρηγορίου
Παπαδόγκωνας Κώστας του Μιχάλη
Παπαμακρής Μιχαήλ του Ιωάννη
Παπαφώτης Φώτιος του Ιωάννη
Παρασκευάς Ευγένιος του Ιωάννη
Πουρνατζής Δημήτριος του Πέτρου
Πρέκας Νίκος του Γεωργίου
Σαράντης Ευστάθιος του Γεωργίου

MΕΡΟΣ 1ο
Τι είναι αυτός ο οργανισμός, τι
προσφέρει και τι έπρεπε να προσφέρει.
Σαν ιδέα η ίδρυση του οργανισμού αυτού ήταν
προς την σωστή κατεύθυνση αλλά άλλο η θεωρία
και άλλο η πράξη.
Η ιδέα ήταν σωστή γιατί με την μείωση του εργατικού δυναμικού και την ανασφάλιστο εργασία
από το ένα μέρος και με την κακή διαχείριση από
το άλλο μέρος, γιατί όλοι οι αποτυχόντες βουλευτές
βολεύονταν σε μια θέση οργανισμού άσχετη με τα
προσόντα τους και τις γνώσεις τους, οδήγησαν όλα
τα ασφαλιστικά ταμεία στον γκρεμό.
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να γίνει ένας μεγάλος οργανισμός υπηρεσιών υγείας όμως από την ένταξη
εννέα εκατομμυρίων ασφαλισμένων στον οργανισμό αυτό δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα παροχών
ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων. Ίδρυσαν έναν τεράστιο
οργανισμό χωρίς να έχει ένα ευρώ στο ταμείο του
και χωρίς προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει βαλτώσει και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει.
Υπάρχουν δύο εκδοχές: Η πρώτη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που έστησαν τον οργανισμό και αυτοί
που τον υπηρετούν είναι αδιάφοροι και άσχετοι και
η δεύτερη εκδοχή ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης
των ασφαλισμένων και ειδικά των συνταξιούχων οι
οποίοι μετά τα μνημόνια έχουν γονατίσει οικονομικά και δεν έχουν την δυνατότητα αγοράς φαρμάκων οπότε οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε
βιολογικό θάνατο.
Το Σωματείο θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει για τις παροχές που πρέπει να παρέχει αυτός ο
οργανισμός με την ελπίδα ότι κάποτε θα λειτουργήσει προς την σωστή κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας καθορίζονται οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης
τους και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της
σχετικής δαπάνης.

Ως παροχές υγείας σε είδος νοούνται:
1. Πρόληψη και προαγωγή της υγείας
2. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας – Ιατρική περίθαλψη – Διαγνωστικές ιατρικές πράξεις
3. Παρακλινικές εξετάσεις
4. Φυσικοθεραπεία – Εργοθεραπεία – Λογοθεραπεία – Ψυχοθεραπεία
5. Φαρμακευτική περίθαλψη
6. Οδοντιατρική – Στοματολογική περίθαλψη
7. Ειδική αγωγή
8. Νοσοκομειακή περίθαλψη
9. Χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας
10. Δαπάνες μετακίνησης ασθενών
11. Μαιευτική περίθαλψη – Επίδομα τοκετού
12. Νοσηλεία στο εξωτερικό
13. Αποκατάσταση της υγείας
14. Παροχή θεραπευτικών μέσων και προθέσεων –
Πρόσθετη περίθαλψη
15. Επιδόματα λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας
16. Λοιπή περίθαλψη

Σικ Ελισσάβετ του Μαξίμου

Ασφαλιστικός Οργανισμός

Σίτης Ευάγγελος του Μιχαήλ

Ως ασφαλιστικός οργανισμός νοείται ο Εθνικός
Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σουλαντίκα Ευαγγελία του Γεωργίου
Σπουργίτης Τιμόθεος του Διονυσίου

Δικαιούχοι

Τζώρτζης Αλέξανδρος του Νικολάου

Ως δικαιούχοι νοούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ καθώς και τα μέλη των οικογενειών αυτών ειδικότερα υπάγονται οι ασφαλισμένοι στον κλάδο
ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ, του
ΟΠΑΔ και οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί υπάλληλοι
του ΟΠΑΔ.

Τσαουσάκης Μηνάς του Γεωργίου
Τσαχάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Τσιοχαντάρης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Φιλιππάκος Θανάσης του Νικολάου
Φιλίππου Σταυρούλα του Δημητρίου
Φραγκιουδάκης Στέφανος του Ευτύχιου
Χατζηδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
Χομπιτάκης Λεωνίδας του Λεωνίδα
Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα του Ιωάννη
Ψύλλος Διονύσης του Νικολάου

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)
Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας νοούνται όλες
οι υπηρεσίες και πράξεις, οι οποίες διενεργούνται
με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση των βλαβών υγείας στα:
• Εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

• Στα ολοήμερα ιατρεία και στα διαγνωστικά εργαστήρια αυτών
• Στις υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β.
• Στα Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία
• Στα Αγροτικά ιατρεία
• Στα πολυιατρεία και ιατρεία του Οργανισμού
• Στα Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης
• Στις ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία και διαπιστευμένα διαγνωστικά εργαστήρια
• Στις μονάδες ψυχικής υγείας
• Στις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης
• Στις κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας
• Στους σταθμούς προστασίας μάνας-παιδιού και
εφήβων όπου διαθέτει ο φορέας.

Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας
(Δ.Φ.Υ.)
Είναι όλες οι υπηρεσίες και πράξεις οι οποίες γίνονται εντός των εσωτερικών τμημάτων των Νοσοκομείων:
• Στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές
• Στις μονάδες ψυχικής υγείας
• Στα κέντρα αποθεραπείας-αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας και στα θεραπευτήρια χρόνιων
παθήσεων

Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας
Είναι οι:
• Γιατροί – οδοντίατροι – φαρμακοποιοί – φυσικοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Σημείωση: Μόνο το ΙΚΑ έχει οδοντιάτρους
• Νομικά πρόσωπα (Νοσοκομεία – Ιδιωτικές Κλινικές, θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, ιδιωτικά
διαγνωστικά εργαστήρια, ιατρικές εταιρείες, πολυιατρεία, πολυοδοντιατρεία και τμήματα εξωτερικών ιατρείων ιδιωτικών κλινικών), τα οποία παρέχουν νόμιμα υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται:
α) Ο/η σύζυγος, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος-η σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
β) Τα άγαμα τέκνα μέχρι την συμπλήρωση του
18ου έτους της ηλικίας τους και εάν είναι άνεργα
μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους και εάν
σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους.
γ) Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν
αναπηρία 67% και άνω.
δ) Οι φυσικοί ή θετοί γονείς, με τις προϋποθέσεις και εφόσον συμβιώνουν με τον άμεσα ασφαλισμένο και η συντήρησή τους βαρύνει κυρίως αυτούς.
ε) Τα ορφανά πατρός και μητρός εγγόνια και
αδέλφια, καθώς και τα ορφανά μόνο από πατέρα ή
μητέρα αδέλφια ή εγγόνια, εφόσον η συντήρησή
τους βαρύνει κυρίως αυτούς.
στ) Τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων με αναπηρία 67% και άνω ύστερα από γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής και εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό.
ζ) Οι άγαμες θυγατέρες και αδελφές με τις προϋποθέσεις του υπ’ αριθ. 2/190/0094/28-1-2004 κοινής υπουργικής απόφασης.
η) Ο/η ανασφάλιστος-η διαζευγμένος-η σύζυγος
μπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος που είχε κατά το χρόνο
λύσης του γάμου.

Χρηματοδότηση – Πόροι
Οι πόροι του ΕΟΠΥΥ προέρχονται από:
1. Τις προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου – εργοδότη – συνταξιούχων – ασφαλιστικού φορέα.

2. Την ετήσια συμμετοχή από τον κρατικό προϋπολογισμό με την τριμερή συμμετοχή του δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου
2084/1992.
3. Τα έσοδα από τυχόν κοινωνικούς πόρους υπέρ
των φορέων και κλάδων υγείας
4. Από προσόδους περιουσίας, απόδοση κεφαλαίων και αποθεματικών.
5. Από δωρεές κληρονομιές, κληροδοτήματα και
από άλλη χαριστική αιτία.
6. Από προσόδους από την χρηματοικονομική διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων και αξιών.
7. Ποσά από επιβολή προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών.
8. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών.
9. Έσοδα από την παροχή στατιστικών δεδομένων
που αφορούν στην αγορά και κατανάλωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.
Και τέλος οι προβλεπόμενοι πόροι από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 3918/2011.

Παροχές Υγείας σε είδος
Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και την λήψη
μέτρων για την πρόληψη της εκδήλωσης ή την ανατροπή της εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων παρέχονται στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, υποχρεωτικά και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου,
τα εξής:
α) Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων σύμφωνα
με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και άνδρες με σκοπό την γέννηση υγιών παιδιών και συγκεκριμένα, αιματολογικές εξετάσεις,
ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, εξετάσεις DNA του
εμβρύου, προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς.
γ) Μαστογραφία για την πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού με την εξής συχνότητα:
1) Κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από 40
έως 50
2) Και κάθε χρόνο άνω των 50 ετών καθώς σε
γυναίκες που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου άνω των 35 ετών.
δ) Την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις
γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς
ζωής.
ε) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του
προστάτη τεστ PSA, κάθε δύο χρόνια σε άνδρες ηλικίας από 50 μέχρι 60 ετών και κάθε χρόνο από την
ηλικία των 60 ετών και άνω.
στ) Για την πρόληψη των καρδιοπαθών, εξετάσεις χοληστερόλης – τριγλυκεριδίων κάθε πέντε
χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από 15 έως 30 ετών
και κάθε τρία χρόνια άνω των 30 ετών.
ζ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του
παχέως εντέρου μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε δύο χρόνια
σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών και
κολονοσκόπηση κάθε πέντε έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω εφόσον
ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέχεται σε
όλους τους ασφαλισμένους από τα εξωτερικά ιατρεία των κέντρων υγείας, των κρατικών Νοσοκομείων, των στρατιωτικών νοσοκομείων, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, τα αγροτικά ιατρεία, τα
περιφερειακά ιατρεία, τα πολυιατρεία και ιατρεία
του ΕΟΠΥΥ, τα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών νοσοκομείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς
και από ιατρούς οικογενειακούς, ιατρούς του ιατρείου της Βουλής των Ελλήνων, ιατρού που εργάζονται στα Υπουργεία και στα ιατρεία των Σωμάτων
Ασφαλείας, στα πολυιατρεία και στις ιατρικές εταιρείες συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ.
Η ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει την εξέταση
στο ιατρείο ή στο σπίτι του ασφαλισμένου. Δεν αποζημιώνεται η ιατρική επίσκεψη σε μη συμβεβλημένους ιατρούς.
Στο επόμενο η συνέχεια
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Συνέντευξη του Γιάννη Παπαδημητρίου
στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
101 ΕΤΩΝ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
“Δύναμη των εργαζομένων είναι η ενότητά τους”
Ένας από τους ιστορικούς συνδικαλιστές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μιλά για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις,
την επιστράτευση, του παλιούς συνδικαλιστές και την ευθύνη των σημερινών συνδικαλιστικών ηγεσιών για τα όσα
συμβαίνουν.
Το σκληρό πρόσωπο της κυβέρνησης στους απεργούς των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αλλά και τις αποφάσεις ορισμένων συνδικαλιστικών σωματείων να φτάσουν την κατάσταση
στα άκρα σχολιάζει σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη του στο
«Έθνος» ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή παλαιούς συνδικαλιστές του χώρου.
Έχοντας ζήσει πάνω από έναν αιώνα, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου την περίοδο της
Κατοχής, Γιάννης Παπαδημητρίου, στα 101 του χρόνια, βλέπει με αγανάκτηση να γκρεμίζονται πολλές από τις εργασιακές κατακτήσεις των προηγούμενων ετών, για τις οποίες οι
συνδικαλιστές της γενιάς του έδωσαν μακροχρόνιους αγώνες.
Διατηρεί όμως απόλυτη ψυχραιμία, τονίζοντας ότι μόνο με
συντονισμό μπορεί να ξανακερδηθεί το χαμένο έδαφος.
Ως ένας από τους παλαιότερους εν ζωή συνδικαλιστές,
πώς χαρακτηρίζετε τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;
Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις ξέσπασαν μαζικά και αντιμετωπίστηκαν με σκληρότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία βιάστηκε να εφαρμόσει το μέτρο της επιστράτευσης που πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ προσεχτικά,
καθώς προσκρούει και στη νομοθεσία και στο Σύνταγμα. Θα
μπορούσε να είχε δεχτεί την πρόταση για διαπραγματεύσεις.
Η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας τέτοια μέτρα συχνά, θα
πρέπει να σκεφτεί τι θα συνέβαινε εάν όλοι οι επιστρατευμένοι εργαζόμενοι συνεννοούνταν και την αγνοούσαν. Θα τους
έκλεινε στη φυλακή; Και με ποιους θα κινούσε τα μέσα;
Η ένταξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες στο ενιαίο μισθολόγιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση;

Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου σε όλες τις ΔΕΚΟ είναι ένα σκληρό μέτρο που ανατρέπει την οργανωμένη ζωή
χιλιάδων εργαζομένων και δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Θα μπορούσε όμως να είχε προηγηθεί της εφαρμογής της ένας εξαντλητικός διάλογος και διαπραγμάτευση.
Έγιναν λάθη από την πλευρά των συνδικαλιστών;
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων φέρουν μεγάλη ευθύνη για όσα συμβαίνουν. Ειδικά οι ηγεσίες
των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων σωματείων δεν
παίζουν τον οργανωτικό και διαπαιδαγωγικό ρόλο που έχουν
ανάγκη οι κατώτατες βαθμίδες.
Έτσι, συχνά οι κατώτερες οργανώσεις διασπώνται, ενώ η
ηγεσία θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η δύναμη των εργαζομένων
είναι η ενότητα τους και ότι οι διασπάσεις εξαντλούν τη δυναμικής τους.
Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες για πολλά χρόνια στο παρελθόν υπήρξαν κρατικοδίαιτες και ο επηρεασμός που είχαν
υποστεί από τα πολιτικά κόμματα αντανακλάται συχνά στις
αποφάσεις τους. Ο πρόεδρος ενός σωματείου παλιά δεν καθόταν σε μια καρέκλα. Εργαζόταν κανονικά στον κλάδο του.
Ανήκετε σε μια γενιά εργαζομένων η οποία έχτισε πολλά εργασιακά δικαιώματα. Πώς αισθάνεστε τώρα που πολλά από αυτά χάνονται και μισθοί και συντάξεις περικόπτονται;
Από το συνδικαλιστικό κίνημα πέρασαν προσωπικότητες
όπως ο Στρατής, ο Λάσκαρης και ο Παπαρήγας, οι οποίοι βοήθησαν στη θεμελίωση εργατικών κατακτήσεων, όπως η ασφάλιση, το ταμείο ανεργίας, οι συλλογικές συμβάσεις. Τα τελευταία χρόνια, με τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, οι
κατακτήσεις αυτές πέφτουν η μία μετά την άλλη σαν συντρίμμια. Η εργατική τάξη σήμερα έχει χτυπηθεί τόσο πολύ μισθολογικά και συνδικαλιστικά που όχι μόνο δεν πρέπει να
ακούγεται το ενδεχόμενο για περαιτέρω μείωση μισθών, αλλά απεναντίας να βρεθούν τρόποι τουλάχιστον να σταθεροποιηθούν στο σημείο που βρίσκονται με μια προοπτική επανόρθωσης.
Σ’ αυτό μπορεί να βοηθήσει μόνο η επαναφορά της υπο-

γραφής των ΣΣΕ που λήγουν σύντομα, με αποτέλεσμα ακόμα
και οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων να μην προστατεύονται.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
“Σκληροί αγώνες, αλλά καλά μελετημένοι”
Υπάρχει ελπίδα ανάκαμψης των εργασιακών;
Θα χρειαστούν σκληροί αγώνες από τους εργαζόμενους,
προκειμένου να μπορέσουν να ανακτήσουν όσα χάθηκαν
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Οι αγώνες όμως πρέπει να
είναι καλά μελετημένοι, να διεξάγονται με προσοχή και κυρίως με εξασφαλισμένη την ενότητα και την κοινωνική συμπαράσταση. Τα σωματεία έχουν ευθύνη να διαφωτίσουν το
κοινό για τα αιτήματά τους, για να το έχουν στο πλευρό τους
και όχι απέναντι.
Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας αλλά και οι διαρκείς περικοπές σε μισθούς έχουν δημιουργήσει ένα νέο κύμα μετανάστευσης, κυρίως από τους νέους ανθρώπους. Θα συστήνατε κάτι τέτοιο σε έναν νέο 20 ετών;
Στα 20 είναι η εγγονή μου. Θα της έλεγα, αν αγαπάει την
Ελλάδα, να μείνει και να αγωνιστεί γι’ αυτήν. Νομίζω πως πολύ δύσκολα και με πολλή περίσκεψη θα πρέπει τα νέα παιδιά να αποφασίζουν να φύγουν ακόμα και εάν οι ανάγκες
τους είναι μεγάλες.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου γεννήθηκε το 1912 στο Ψηλό
Χωριό Δωρίδας. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα, εργαζόμενος
ως εισπράκτορας στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους. Ανέλαβε το σωματείο εργαζομένων την περίοδο της Κατοχής, οργανώνοντας συσσίτια για τους εργαζομένους. Το 1950 εξελέγη βουλευτής της ΕΔΑ στην Καβάλα, ενώ από τον 1958 έως
το 1967 εκλεγόταν βουλευτής της ΕΔΑ στην Β΄ Περιφέρεια
Πειραιά. Για τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση καταδικάστηκε σε θάνατο και φυλακίστηκε από το 1947 έως το
1954. Το 1967 συνελήφθη από τη δικτατορία και κρατήθηκε
εκτοπισμένος έως το 1972 στη Γυάρο, στη Λέρο, στον Ωρωπό, στη Σαμοθράκη και στο Μπογιάτι.

Μία σκέψη
Πόουλ Τόμσεν, Ματίας Μορς, Κλάους
Μαζούχ.
Οι ουσιαστικοί Κυβερνήτες της Ελλάδας
Ζητούν άμεση απόλυση 25.000 εργαζομένων στο Δημόσιο.
Ζητούν όχι μείωση του Φ.Π.Α. στην εστίαση και τη μείωση του φόρου στο πετρέλαιο.
Ζητούν μείωση του κατωτάτου μισθού κάτω και από τα 586 μικτά που είναι σήμερα.
Ζητούν είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ γιατί όπως λένε είναι ο μόνος τρόπος για να εισπραχθούν.
Ζητούν άμεσα καταβολή φόρων και Φ.Π.Α.
χωρίς κανένα διακανονισμό.
Τέλος ζητούν να έχουν και έχουν τον έλεγχο σε όλα τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες και
να συμπεριφέρονται σαν αφεντικά μας. Αφού
στην ουσία έχουν τη διακυβέρνηση αυτής της
χώρας.
Τότε ας μου επιτραπεί να κάνω μία σκέψη.
Μήπως πρέπει να κλείσουμε την Βουλή των
Ελλήνων, να καταργήσουμε και στην πράξη
υπουργούς και βουλευτές και να αναλάβουν
οι κύριοι αυτοί την διακυβέρνηση αυτής της
χώρας;
Ρουσιάς Ευθύμιος

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
4 Μη ξεχνάς: Να έρχεσαι στο Σωματείο, να
ενημερώνεσαι και να συμμετέχεις σε κάθε κάλεσμα της Διοίκησης.
4 Μη ξεχνάς όταν αλλάζεις διεύθυνση να
ενημερώνεις το Σωματείο για να σου έρχεται η εφημερίδα και ό,τι άλλο έγγραφο.
4 Μη ξεχνάς όταν αλλάζεις αριθμό τηλεφώνου να ενημερώνεις το Σωματείο για να
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου.
4 Μη ξεχνάς νέα Συναδέλφισσα – Νέε Συνάδελφε για να γίνεις μέλος του Σωματείου πρέπει να έρθεις στα γραφεία του Σωματείου για να κάνεις σχετική αίτηση.
Νέε Συνταξιούχε για να γίνεις μέλος του
Σωματείου μας πρέπει να περάσεις από τα
γραφεία μας και να κάνεις σχετική αίτηση.

Από την εκδήλωση της κοπής της πίτας του Συλλόγου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ τον Ιανουάριο του 1994 στην «Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου»
Πρόεδρος Ανδρέας Αντωνακόπουλος
Αγαπητοί συνάδελφοι, με ομόφωνη απόφαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε τα βραβεία για τους αριστεύσαντες μαθητές του Λυκείου και τους φοιτητές να τα απονείμουν στη μνήμη των συναδέλφων μας Σπύρου Κόττα, Μιχάλη Μητσάκου, Γιάννη Παναγιωτόπουλου και Δημήτρη Καράφλα. Οι αείμνηστοι συνάδελφοι που προανέφερα προσέφεραν
με όλες τις δυνάμεις τους στο χώρο των ΕΗΣ. Επειδή εγώ δεν
ξέρω πολλά καλώ τον συνάδελφο Τάκη Τασούλη να μας σκιαγραφήσει την προσωπικότητα των τεσσάρων προαναφερόμενων αείμνηστων συναδέλφων.
Ο Συνάδελφος Τασούλης στο Βήμα
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ είναι αξιέπαινη γιατί
βρίσκει ευκαιρίες σαν τη σημερινή γιορταστική συγκέντρωση
να επιτελέσει ένα χρέος.
Ένα χρέος που δυστυχώς έχει ξεπεραστεί και έχει εγκαταλειφθεί από τους νεώτερους. Το χρέος της μνήμης και της απόδοσης τιμής σε εκείνους που προσέφεραν υπηρεσίες στο σύνολο, σε κείνους που παραμέλησαν τις προσωπικές και οικογενειακές τους χαρές και υποχρεώσεις που εμόχθησαν για να
βελτιώσουν τη ζωή των συναδέλφων των, σε κείνους που δοκίμασαν απογοητεύσεις, κατατρεγμούς, διώξεις, αλλά και σπάνια χαρές και ικανοποιήσεις, μαχόμενοι στην πρωτοπορία των
κοινωνικών αγώνων, όλοι αυτοί δεν πρέπει να ξεχασθούν πρέπει εμείς οι επιζώντες αλλά και οι επερχόμενοι να τους θυμόμαστε και να τους μνημονεύουμε.
Αλίμονο αν τους ξεχάσουμε αν η μνήμη μας τους εγκαταλείψει αν τα σοβαρά ή τα καθημερινά τρέχοντα ζητήματα μας
κάνουν να τους λησμονήσουμε, η λησμονιά είναι ένας δεύτερος θάνατος, πιο οδυνηρός από τον φυσικό. Για τους συναδέλφους και φίλους που έφυγαν από κοντά μας, αλίμονο στους
λαούς που ξεχνούν το παρελθόν τους και δεν το τιμούν, για μια
φορά ακόμα θα επαναλάβω κάτι που συχνά θέλω με τις αναφορές μου να σας γνωρίσω το Σωματείο των εργαζομένων
στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους έχει μια μεγάλη ένδοξη
ιστορία στο χώρο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, οι
εργαζόμενοι στους Σιδηροδρόμους είναι κληρονόμοι μιας
πλούσιας σε αγώνες και επιτυχίες ιστορίας που δυστυχώς ακόμα δεν γράφτηκε αλλά θα πρέπει κάποτε να ιστορηθεί. Δημιουργοί βέβαια αυτής της ένδοξης ιστορίας είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Εσείς όλοι που εργαστήκατε σ’ αυτό το χώρο, αλλά
για να διαπαιδαγωγηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι και να αποκτήσουν εργατική και συνδικαλιστική συνείδηση, εργάσθηκαν και
εμόχθησαν πολλοί συνδικαλιστικοί ηγέτες. Σ’ αυτούς αξίζει να
αναγνωρίζετε η συνεισφορά τους και να τιμούνται.
Η μνήμη σήμερα θα στραφεί και θα επικεντρωθεί σε τέσ-

σερις από αυτούς που έφυγαν από τη ζωή. Σε τέσσερις αγωνιστές που προσέφεραν τις δυνάμεις τους στον αγώνα για το καλό της ανόρθωσης των εργαζομένων στους Σιδηροδρόμους.
Τον Σπύρο Κόττα, τον Μιχάλη Μητσάκο, τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο και τον Δημήτριο Καράφλα.
Ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΤΑΣ ανήκει στην παλιά ένδοξη φρουρά των ΕΗΣ. Σε αυτούς τους τολμηρούς ανθρώπους που στα σκοτεινά χρόνια της κατοχής αψηφώντας τους κινδύνους των Γερμανοϊταλών και των ντόπιων
συνεργατών τους ανέλαβε μαζί με άλλους συναδέλφους να
ανασυντάξει το διαλυμένο Σωματείο των ΕΗΣ να το ενεργοποιήσει και να κατορθώσει να το κινητοποιήσει αγωνιστικά. Ήταν
ένας από τους εκλεκτούς εκείνους συναδέλφους που ανέλαβαν να οργανώσουν τους εργαζόμενους συνδικαλιστικά αλλά
και αντιστασιακά κατά των κατακτητών, προσελήφθη πριν από
την κατοχή και υπηρέτησε στην κίνηση.
Διετέλεσε στο διάστημα της κατοχής Γενικός Γραμματέας
του Σωματείου με Πρόεδρο τον Γιάννη Παπαδημητρίου και μετά την απελευθέρωση σε μια πολύ δύσκολη περίοδο διώξεων
και ιδεολογικών συγκρούσεων Πρόεδρος του Σωματείου δοκίμασε σαν ανταμοιβή των υπηρεσιών τις διώξεις την πολύχρονη φυλάκιση και τους κατατρεγμούς της μετεμφυλιακής
περιόδου που όλοι ευχόμαστε ποτέ να μην επαναληφθεί.
Όταν επανήλθε τσακισμένος από τις περιπέτειες των διώξεων επαναπροσλήφθηκε στην εταιρεία και συνέχισε την καριέρα του σαν εκδότης. Αλλά δεν σταμάτησε να αγωνίζεται από
το 1960 μέχρι το 1967, που η Χούντα διέλυσε το Σωματείο. Εκλεγόταν συνεχώς σύμβουλος του Σωματείου και η συμβολή του
υπήρξε πάντα πολύτιμη και εποικοδομητική. Αποχαιρετώντας
τον από τη ζωή στις 24 Γενάρη 1979 εκ μέρους της αγωνιστικής εκείνης φρουράς που έδωσε το παν στην Αντίσταση κατά
των ΝΑΖΙ κατακτητών της πατρίδας μας.
Έζησες μια ωραία ζωή συνεχούς προσφοράς για το σύνολο, έζησες όρθιος πάντα ακλόνητος στις αρχές σου και έτσι όρθιος και μαχητικός αντιμετώπισες το θάνατο. Εμείς οι φίλοι σου
οι συναγωνιστές σου που βρεθήκαμε σε δύσκολες ώρες αντάμα, που γιορτάσαμε χαρούμενοι τις επιτυχίες θρηνήσαμε τις
αποτυχίες και τα λάθη μας, θα σε θυμόμαστε πάντα αγαπητέ φίλε Σπύρο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ: Ο Μιχάλης Μητσάκος ήτανε μια από
τις πιο εξαιρετικές μορφές που πέρασε από το Σιδηρόδρομο.
Πολύ νέος μόλις τέλειωσε το Γυμνάσιο διορίστηκε στην εταιρεία και γρήγορα με την αξία του ανέβηκε στις βαθμίδες της ιεραρχίας. Από την θέση του Σταθμάρχη Α΄ που κατείχε για πολλά χρόνια εγκαινίασε και ένα νέο απόλυτα δημοκρατικό τρόπο
σχέσεων προϊσταμένου και υφισταμένων, προσπάθησε και το
κατόρθωσε να επιβάλλεται και να ενεργεί κινητοποιώντας και
διεγείροντας το φιλότιμο το μεγάλο αυτό προτέρημα της φυλής

μας στους υφιστάμενους του.
Ήτανε από τους λίγους γνώστες της δουλειάς του Σιδηροδρόμου, ποτέ όμως δεν επαίρετο για τις γνώσεις του. Πάντα
προσηνής, συγκέντρωνε την γενική εκτίμηση του προσωπικού.
Στο Γραφείο του συγκεντρωνόντουσαν πάντα πολλοί συνάδελφοι για να ζητήσουν την γνώμη του ακόμα και για προσωπικά
τους ζητήματα. Και όμως αυτόν τον ξεχωριστό, τον ικανότατο
υπάλληλο η μισαλλοδοξία και ιδιοπάθεια των αντιδραστικών
κύκλων της επιχείρησης τον αδίκησε και του στέρησε την αναγνώριση των υπηρεσιών. Έφυγε από την υπηρεσία πικραμένος
ο Μιχάλης, έλαβε μέρος στην Αντίσταση κατά των Γερμανών και
συμμετείχε πρωτοπόρος σ’ όλες τις κινητοποιήσεις του προσωπικού στο διάστημα της κατοχής για την πατριωτική αυτή
δράση απολύθηκε από την υπηρεσία, φυλακίστηκε και πέρασε όλες τις ταλαιπωρίες της ανώμαλης περιόδου που επακολούθησε την εμφύλια σύγκρουση.
Για αρκετά χρόνια εξελέγετο στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης, σεμνός πάντα δεν διεκδίκησε αξιώματα, αλλά πάντα
έλεγε την σοφή του γνώμη που γινόταν ακουστή ακόμη και
στους αντιπάλους τους αλλά και έξω από τη Διοίκηση του Συνδικάτου η γνώμη του ήτανε πάντα σεβαστή. Έφυγε από τη ζωή
στις 20 Γενάρη 1988.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με πολύ έντονη συγκίνηση χαράζω αυτές τις γραμμές για να σκιαγραφήσω ένα ακριβό
φίλο και ένα τόσο αγαπητό συνάδελφο τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο. Τον γνώρισα στα ωραία του νιάτα, ένα γερό αθλητικό
νέο 25 χρόνων να αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση και θάρρος
τη ζωή. Ένα παλικάρι πραγματικό που από πολύ νεαρή ηλικία
έβαλε σαν σκοπό της ζωής του να διαθέσει τις δυνάμεις του για
να βελτιώσει τη ζωή των συναδέλφων του, να προσφέρει τις δυνατότητές του που διέθετε για το καλό των άλλων. Ο εαυτός
του, η δική του υπόσταση, ήταν το τελευταίο πράγμα που τον ενδιέφερε.
Ο Γιάννης δεν ήτανε στα λόγια αγωνιστής. Η εξέλιξή του και
η μελλοντική του πορεία απέδειξαν ότι δεν ήτανε όσα έλεγε
κοινά λόγια. Έκανε τον αγώνα τρόπο ζωής, ήτανε από την κατηγορία των φίλων, των λίγων ανθρώπων που όπως λέει ο ποιητής «όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλας. Ποτέ από το χρέος μη
κινούντες δίκαιοι και ίσοι σ’ όλες τους τις πράξεις».
Ναι ο φίλος ο Γιάννης ήτανε από αυτούς που φύλαξαν μέχρι τον πολύ πρόωρο θάνατο του τις Θερμοπύλες των ιδεών
του των οραμάτων του για να γίνει ευτυχισμένη η ζωή των συνανθρώπων του να μην υπάρχει δυστυχία και φτώχεια, πόλεμοι βία αλλά να ανθίσει στον κόσμο η ειρήνη και η ευτυχία.
Από το 1959 μέχρι το 1967 που η Χούντα διέλυσε το Σωματείο μας, οι συνάδελφοί του τον εψήφιζαν συνεχώς και τον αναδείκνυαν σύμβολο στο Σωματείο αν και προήρχετο από κλάδο
με λιγοστό προσωπικό τον κλάδο του Αποκλεισμού όμως το

ψήφιζαν από όλους τους κλάδους, ακόμη και συνάδελφοι που
διαφωνούσαν πολιτικά και ιδεολογικά μαζί του. Πάντα εξελέγετο με μεγάλο αριθμό σταυρών προτιμήσεως.
Όταν επικράτησαν οι Συνταγματάρχες και τον συνέλαβαν,
αρνήθηκε να αποκηρύξει τις αρχές του ακόμη αρνήθηκε και να
δηλώσει ότι θα αποσυρθεί από την συνδικαλιστική δράση. Έτσι
οδηγήθηκε στα ξερονήσια της εξορίας που παρέμεινε επτά (7)
χρόνια, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ο Νίκος Βλάγκαλης που δεν φημιζότανε για τις συναισθηματικές του ευαισθησίες, όταν έμαθε ότι τον εξόρισαν και
παρ’ όλες τις αντιθέσεις και συγκρούσεις που είχε μαζί του,
συγκινήθηκε και είπε: Για τον Παναγιωτόπουλο πάντα υπάρχει
μια θέση κενή στην Εταιρεία και τον περιμένει, και την υπόσχεση αυτή την ετήρησε.
Όταν επέστρεψε από την εξορία σωματικά ταλαιπωρημένος
αλλά ψυχικά πάντα σε εγρήγορση βρήκε αυτή τη θέση που τον
περίμενε. Δυστυχώς όμως τον παραφύλαγε και τον σημάδευσε η επάρατη αρρώστεια και αυτό το θηρίο που αψηφούσε τους
κινδύνους έδωσε τη μάχη και νικήθηκε, έφυγε πολύ νέος, μπορούσε ακόμη πολλά να προσφέρει.
Πριν από λίγες ημέρες, μας έφυγε ένας άλλος εξαίρετος
συνάδελφος που διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα του Σιδηροδρόμου, ο ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΡΑΦΛΑΣ
διορίστηκε το 1941, στην Εταιρεία και συνεχώς προσανατολίστηκε στον κύκλο των προοδευτικών υπαλλήλων που αγωνιζόντουσαν να αντιμετωπίσουν το βασανιστικό πρόβλημα της
πείνας, που εμάστιζε το προσωπικό.
Συμμετείχε στην ομάδα που με επικεφαλής τον Γιάννη Παπαδημήτρη, αγωνιζόταν και κινητοποιούσε τους εργαζόμενους
για να σωθούν και να επιβιώσουν. Έλαβε μέρος στους αγώνες
κατά των κατακτητών και υπέστη όλες τις διώξεις που επακολούθησαν. Ζωντανός εύθυμος, πάντα πρόθυμος να εξυπηρετήσει ήτανε αγαπητός από τους συναδέλφους.
Για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκλέγοταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, διετέλεσε Πρόεδρος και
μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας. Ακόμα
ουσιαστική ήτανε η συμβολή του στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ που για πολλά χρόνια το προσωπικό τον εξέλεγε αντιπρόσωπό του. Ο αγαπητός μας Καράφλας έφυγε από τη ζωή οι
συνάδελφοί του τον τίμησαν συνοδεύοντάς τον στην τελευταία
του κατοικία και θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη.
Σκιαγράφησα με πολύ λίγα λόγια τέσσερις (4) άξιους Αγωνιστές Συνδικαλιστές του χώρου των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων εν συντομία σχεδίασα τα πορτρέτα τους, νομίζω ότι με αυτά τα λίγα λόγια τους ξαναζωντάνεψα στην μνήμη σας ας είναι
αναπαυμένοι, επετέλεσαν σωστά τον προορισμό τους, επεράτωσαν τη ζωή τους εν τιμή επέλεξαν το δρόμο τον καλό και
τους αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη. Αιωνία τους η μνήμη.
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Στην Αθήνα από 7 μέχρι 10 Μαρτίου
Τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης του Νομού Ξάνθης,
πραγματοποιώντας την τετραήμερη εκπαιδευτική και
ψυχαγωγική εκδρομή τους
ι 50 μαθητές-μαθήτριες και
καθηγητές του Γυμνασίου
Ξάνθης, τους οποίους τους
θεωρούμε πλέον φίλους μας, στο
πρόγραμμά τους για να γνωρίσουν την
Αθήνα είχαν εντάξει και την επίσκεψη
τους στους χώρους μας, στο Μουσείο
και στο Σωματείο. Έτσι το Σάββατο 9
Μαρτίου στις 15:00 επισκέφθηκαν και
ξεναγήθηκαν στους νέους χώρους του
Μουσείου και στις 17:00 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Μουσείου, την οποία
τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός
Τεχνικός Διευθυντής των ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε./ΗΣΑΠ κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης, ο
Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Νίκος
Μουλίνος, ο Πρόεδρος του Σωματείου
Πετρελαιοειδών κ. Κοσμάς
Παναγιωτίδης και αρκετοί συνάδελφοι
Συνταξιούχοι, έγινε η βράβευση των
μαθητών που αρίστευσαν κατά τη
σχολική περίοδο 2011-2012.
Ήταν μία βράβευση που ήταν
προγραμματισμένη να γίνει τον
Νοέμβριο του 2012, όταν το Σωματείο
μας θα πραγματοποιούσε την εκδρομή
του στα Πομακοχώρια του Νομού
Ξάνθης. Δυστυχώς όμως λόγω της
δύσκολης οικονομικής κατάστασης η
εκδρομή δεν πραγματοποιήθηκε. Για
τον λόγο αυτόν κάναμε τώρα την
βράβευση στους χώρους μας.
Το Σωματείο μας απένειμε 15 βραβεία
στους αριστεύσαντες μαθητές (10
κορίτσια – 5 αγόρια) με την ευχή του
χρόνου οι μαθητές που θα αριστεύσουν
να είναι πιο πολλοί. Ακολούθησε λιτή
δεξίωση και επίδειξη χορευτικών
ικανοτήτων από τις μαθήτριες του
Γυμνασίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα
παιδιά μας δώρισαν μία στολή γυναίκας
Πομάκας με την οποία ντύσαμε μία
κούκλα, η οποία θα βρίσκεται στους
χώρους μας και αυτό το έκαναν όπως
μας είπαν για να μην τους ξεχνάμε.
Εμείς οι Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ τους
δίνουμε το λόγο μας ότι δεν πρόκειται
να τους ξεχάσουμε και αυτό το είδαμε
στα πρόσωπά τους, όταν μας κοίταζαν
έλαμπαν από χαρά.

Ο
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤA ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Πολλά τα προβλήματα με το Ταμείο Συντάξεων
Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμόδιων παραγόντων του ΙΚΑ και
του Ταμείου Συντάξεων ότι σύντομα η κατάσταση που υπάρχει με την καθυστέρηση των οριστικών συντάξεων θα ομαλοποιηθεί, δυστυχώς δεν προχωράει τίποτα.
Το Σωματείο έχει κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες έχοντας την εντύπωση ότι απευθύνεται σε ανθρώπους με κατανόηση, έκανε λάθος, γιατί τώρα κατάλαβε ότι απευθύνεται σε κωφούς και σε ανθρώπους χωρίς καμία ευαισθησία.

Στις 12 Μαρτίου στείλαμε επιστολή στο Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο με κοινοποίηση στη Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων και τον καλούμε να
αναλάβει τις ευθύνες του Οργανισμού και να δώσει λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα και να εκδοθούν άμεσα οι οριστικές συντάξεις 300 και πλέον συναδέλφων
που καθυστερούν μέχρι και 28 μήνες.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Τέρμα η κοροϊδία, δεν πάει άλλο, πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια
μας, πρέπει να δράσουμε δυναμικά γιατί την καλοσύνη ορισμένοι την εκλαμβάνουν
ως αδυναμία. Με ποιους τρόπους, πως και πότε, θα σας ενημερώσουμε.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Ανάλογα με τις ενέργειες του ΙΚΑ θα καθορίσουμε και εμείς τις δικές μας ενέργειες. Το Σωματείο σας καλεί να είστε σε επιφυλακή.
Η Διοίκηση

Προς τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κύριε Διοικητά, στις 21 Σεπτεμβρίου
το Σωματείο μας σας έστειλε το υπ’
αριθ. 1431 έγγραφο μας και ζητούσε
συνάντηση μαζί σας για να εξετάσουμε
το θέμα που αφορά την μη χορήγηση
οριστικών συντάξεων από τον Ιούλιο
του 2010 στους εξερχόμενους της υπηρεσίας συναδέλφους μας. Συνέβη όμως
το εξής παράξενο όπως έχουμε πληροφορηθεί. Αντί να κλείσετε συνάντηση
μαζί μας, ζητήσατε την απολογία της
εργαζομένης στο εντασσόμενο Ταμείο
Συντάξεων στην Τσόχα 22, Μαρίας Τσιλίκα.
Κύριε Διοικητά, εάν ήταν υπεύθυνη
η κυρία Τσιλίκα θα είχε λυθεί το θέμα
σε μία ώρα. Την ευθύνη όλη την έχει η
Διοίκηση του ΙΚΑ. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε μέχρι 31 Ιουλίου 2008 ο ΗΣΑΠ
είχε δικό του ασφαλιστικό ταμείο, το
Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΗΣΑΠ.

Πρωταπριλιά
το δικαστήριο

Την Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 εκδικάζεται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας η προσφυγή
του Σωματείου μας κατά των οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης.

Το οποίο διέλυσε η Υπουργός Εργασίας
κα. Πετραλιά και το ενέταξε στο Ταμείο
Ασφάλισης Γεωργικών Συνεταιρισμών,
ένα αμαρτωλό ταμείο. Τότε από παρεμβάσεις του Σωματείου Εργαζομένων
και Συνταξιούχων και με την καλή διάθεση και βοήθεια της Διοίκησης των
ΗΣΑΠ, η λειτουργία του Ταμείου ως
προς το σκέλος του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ παρέμεινε σε ειδικά διαμορφωμένους και
ανακαινισμένους χώρους των ΗΣΑΠ,
Αθηνάς 67 και υπήρχε μία καλή συνεργασία με τον τότε διευθυντή κ. Λυκογεώργη Παναγιώτη.
Από την ημέρα που ανέλαβε Διευθύντρια η κυρία Αναστασία Τερζή άρχισαν τα προβλήματα.
Πρώτη της ενέργεια ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων του ταμείου
στην Τσόχα. Όταν υπήρξε αντίδραση για
την μεταφορά του αρχείου, μας εστάλησαν εξώδικα και με αστυνομική παρουσία πήραν το αρχείο το οποίο περιέχει προσωπικά στοιχεία του κάθε
ασφαλισμένου και σαν να μην έφταναν
όλα αυτά, τον Ιούλιο του 2010 η κυρία
Τερζή με τις πλάτες βέβαια υψηλά ισταμένων στη Διοίκηση του ΙΚΑ, έδωσε την
εντολή να σταματήσει η έκδοση οριστικών συντάξεων γιατί ο τρόπος που ο
ΗΣΑΠ έδινε τις εισφορές εργατικές και
εργοδοτικές στο ΙΚΑ, δεν ήταν κανονικός, χωρίς όμως να γνωρίσει στον
ΗΣΑΠ με ποιο τρόπο θα έδινε τις εισφορές. Όπως είναι γνωστό από την 1
Αυγούστου του 2008 μέχρι τον Ιούλιο
του 2010 ο ΗΣΑΠ έδινε στο ΙΚΑ τις εισφορές όπως πρώτα. Εάν η Διοίκηση
του ΙΚΑ ήθελε να κάνει μεταβολές
έπρεπε πρώτα να βρει τον τρόπο καταβολής των εισφορών και μετά να σταματήσει την έκδοση οριστικών συντάξεων.
Και ο τρόπος ήταν απλός, να βγάλει
μία εγκύκλιο το ΙΚΑ και να λέει ότι μέχρι τον μήνα τάδε οι εισφορές των
ΗΣΑΠ θα κατατίθενται ως έχουν σήμερα, και από την τάδε ημερομηνία με
τους κωδικούς τάδε. Δεν το έπραξε αυτό γιατί άλλος ήταν ο σκοπός, το πώς θα
καθυστερήσουν την έκδοση των οριστικών συντάξεων.
Η Διοίκηση των ΗΣΑΠ καθώς και τα
Σωματεία Εργαζομένων και Συνταξιού-

χων προσπάθησαν να βρουν τρόπο συνεργασίας με τα στελέχη του ΙΚΑ. Τους
πρώτους μήνες δεν υπήρχε καμία διάθεση συνεργασίας γιατί δεν ήθελαν λύση του προβλήματος η κυρία Τερζή και
διευθυντικά στελέχη του ΙΚΑ. Αυτό το
καταλάβαμε όταν σε μία σύσκεψη που
έγινε στο γραφείο του Υποδιοικητή κ.
Πατσούρη, μας είπε «και τι θέλετε, να
παίρνετε σύνταξη σε τρεις μήνες την
στιγμή που στους γεωργικούς συνεταιρισμούς κάνουν 4 χρόνια να πάρουν
σύνταξη». Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν
σκόπιμο να γίνει ότι έγινε. Μετά από
πολλές πιέσεις και αφού είχε περάσει
πάνω από ένας χρόνος η μηχανογράφηση του ΙΚΑ έδωσε τους κωδικούς για
να υπάρχει συνεργασία με την μηχανογράφηση του ΗΣΑΠ. Που από τις 20
Ιουλίου του 2012 έχει καταθέσει όλα τα
στοιχεία για να εκδοθούν οι οριστικές
συντάξεις αλλά και πάλι οι υπηρεσίες
του ΙΚΑ φέρνουν προσκόμματα.
Κύριε Διοικητά, εάν μας είχατε καλέσει όπως το ζητήσαμε και εσείς θα
είχατε σωστή ενημέρωση και τα προβλήματα θα είχαν λυθεί.
Έτσι και εμείς τώρα για να προστατέψουμε τα μέλη του Σωματείου μας καθώς και το κύρος του Σωματείου μας θα
προβούμε στις ενέργειες που πρέπει,
συνδικαλιστικές και δικαστικές.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Μητροκώτσας
Κυρία Μπέλπα,
Με την ευκαιρία της ανάληψης των προσωρινών καθηκόντων σας ως προϊσταμένης της Δ/νσης του υποκαταστήματος, σας
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε.
Το Σωματείο μας αντιμετωπίζει διάφορα
προβλήματα όπως με την στελέχωση των
υπηρεσιών του Ταμείου, την έκδοση των
οριστικών συντάξεων και άλλα μικρότερης
σημασίας.
Για τον λόγο αυτό επιθυμούμε να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας, προκειμένου
από κοινού να αντιμετωπίσουμε την όλη
κατάσταση και να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την εύρυθμη λειτουργία του
Ταμείου.

Εκδρομές που έγιναν
7 Μαρτίου (Τσικνοπέμπτη): Ημερήσια εκδρομή στο Μοσχοπόδι Θήβας
Συμμετείχαν 60 άτομα

Έκδοση οριστικών συντάξεων
Κύριε Διοικητά,
Επανερχόμαστε στο φλέγον θέμα της
μη έγκαιρης έκδοσης των οριστικών
συντάξεων για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει με το υπ’ αριθμόν 1431 της 110-2012 έγγραφό μας.
Κύριε Διοικητά,
Παρ’ όλες τις ενέργειες που έχουμε
κάνει δεν βρίσκουμε ανταπόκριση εκ
μέρους της πολιτείας. Ο Πρόεδρος του
Σωματείου μας στις 25 Ιανουαρίου μαζί με το δικηγόρο κ. Λουκά Αποστολίδη
σας είχαν επισκεφθεί στο γραφείο σας,
συζήτησαν το φλέγον αυτό θέμα, πέραν
αυτού όμως δεν έγινε τίποτα. Έτσι σήμερα για λόγους που δεν γνωρίζουμε,
έχουν σταματήσει να εκδίδονται οι οριστικές συντάξεις των εξερχομένων της
υπηρεσίας τον Δεκέμβριο του 2010. Ζητήσαμε επίσης από τη Διευθύντρια του
Τ.Σ.Προσωπικού ΗΣΑΠ κα. Αθανασία
Μπέλμπα στην Τσόχα 22-Αμπελόκηποι,
να προσπαθήσει για να βρει λύση του
προβλήματος όμως και αυτή μας δήλωσε αδυναμία.
Κύριε Διοικητά,
Δεν γνωρίζουμε εάν σας έχουν ενημερώσει ότι για την έκδοση των συντάξεων υπάρχει μία μόνο υπάλληλος και
εάν για κάποιο λόγο απουσιάσει σταματά να λειτουργεί το γραφείο και οι ταλαίπωροι συνταξιούχοι το μόνο που
μπορούν να κάνουν είναι να περιμένουν
και να προσεύχονται να μην αρρωστήσει η αρμόδια υπάλληλος.
Κύριε Διοικητά,
Η υπομονή μας ήταν μεγάλη, εξαντλήθηκε όμως, δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί ένας οργανισμός για δικούς του λόγους να κρατά ομήρους 300 και πλέον
συνταξιούχους. Ζητάμε άμεσα να επιληφθείτε του θέματος.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Μητροκώτσας

Εκδρομές που
θα γίνουν
25-26-27 Μαΐου: Τριήμερη εκδρομή: ΝεάποληΜονεμβασιά-Γύρος Κυθήρων
---------------13 Ιουνίου (της Αναλήψεως): Ημερήσια εκδρομή:
Γαλατά – Πόρο
---------------22-23-24-25-26-27 Ιουνίου: 6ήμερη εκδρομή:
Γύρος Μυτιλήνης
Σημείωση:
Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να
συμμετάσχετε στις παραπάνω εκδρομές, να επικοινωνήσετε με την Έφορο του Σωματείου κα.
Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, τις εργάσιμες
ημέρες από 8:00 μέχρι 13:00 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΝΕΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ
Μετά την απομάκρυνση από
το ΤΑΥΤΕΚΩ του κ. Χρήστου
Μπουρσανίδη, νέος πρόεδρος
διορίστηκε ο κ. Νικόλαος Δομένικος.
Το Σωματείο μας μαζί με το
Σωματείο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ στις 7 Μαρτίου είχε μια πρώτη συνάντηση μαζί
του, του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στο έργο που έχει αναλάβει και επειδή ο χρόνος ήταν
περιορισμένος ζητήσαμε να
έχουμε μαζί του μία συνάντηση
για να του εκθέσουμε τα προβλήματα που απασχολούν εργαζόμενους και συνταξιούχους
των ΗΣΑΠ και αφορούν το ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1628
Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2013
Προς
Την Αναπληρώτρια
Διευθύντρια του Τοπικού
Υποκαταστήματος
Ασφαλισμένων του
Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
κα. Αθανασία Μπέλμπα
Τσόχα 22 και Σούτσου
Τ.Κ. 115-21, Αμπελόκηποι
Κυρία Διευθύντρια,
Στη συνάντηση που είχαμε
μαζί σας στις 5 Φεβρουαρίου
στα γραφεία Διεύθυνσης σας
εκθέσαμε τα προβλήματα που
έχουν δημιουργηθεί και ταλαιπωρούν τα 2 χιλιάδες μέλη του
Σωματείου μας.
Και αυτά τα προβλήματα είναι:
1) Έλλειψη προσωπικού για
την έκδοση των οριστικών συντάξεων με αποτέλεσμα σήμερα
να καθυστερούν πάνω από 26
μήνες.
2) Ενημέρωση για τον τρόπο
κρατήσεων από 1-1-2013.
3) Κατάθεση εισφορών των
Συνταξιούχων μας προς το Σωματείο που καθυστερούν αδικαιολόγητα.
Κυρία Διευθύντρια,
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε εγγράφως τι ενέργειες θα
κάνετε για την επίλυση αυτών
των προβλημάτων.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Μητροκώτσας

Η εκδίκαση της
προσφυγής του
Σωματείου κατά του
μνημονίου που είχε
προγραμματιστεί να
γίνει την 1η Μαρτίου
στο Συμβούλιο
Επικρατείας
αναβλήθηκε για τις 17
Μαΐου 2013. Θα
υπάρξει σχετική
ανακοίνωση για να
παραβρεθούμε την
ημέρα αυτή στο
Δικαστήριο.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Στο εδώλιο του κατηγορούμενου
του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά θα καθήσουν οι
πρώην Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Μανώλης
Φωτόπουλος και Ευθύμης Ρουσιάς,
καθώς και οι πρώην Πρόεδρος και
Γραμματέας της Ελεγκτικής Επιτροπής, Κώστας Γαζής και Νίκος
Μητροκώτσας.
Η εκδίκαση θα γίνει στις 17 Μαΐου
2013.
Αιτία: Η από 11 Μαΐου 2011 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας προς τα Διοικητικά
Συμβούλια της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ και του Σωματείου Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ.
Απορία: Ποιος ποιοι έδωσαν την
επιστολή που απευθύναμε στα Σωματεία στον Αραπατσάκο;
Σημειώνεται ότι: Την επιστολή την
στείλαμε στα Σωματεία στις 12-52011 τα οποία ποτέ δεν μας απάντησαν και στις 12-5-2011 ο Αραπατσάκος την κοινοποίησε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.
Περισσότερα στη Γενική Συνέλευση.

Δωρεές για το Μουσείο
• Κωνσταντινίδης Γιώργος: (Συνταξιούχος)
Ένα σακάκι εργασίας με το λογότυπο
ΗΣΑΠ.
• Ροζακλής Γιώργος: (Εργαζόμενος)
Ένα παλαιό μικρό ξύλινο ψυγείο πάγου
που μετέφεραν στην πλάτη τους οι εργάτες στους διάφορους χώρους εργασίας
τους, μέσα στη Γραμμή.
• Παναγόπουλος Μιχάλης: (Συνταξιούχος)
Μία γραβάτα με το λογότυπο ΗΣΑΠ.
• Σταματίου Παύλος: (Συνταξιούχος –
πρώην Διευθυντής Πράσινων Λεωφορείων) Ένα παλαιό φωτιστικό γραφείου
εποχής ΕΗΣ.
• Κουλοχέρης Χρήστος: (Συνταξιούχος)
Μία γραβάτα με λογότυπο ΗΣΑΠ, τρεις
μάρκες στρωτήρων ετών 1930 και 1961
• Κωστόπουλος Αριστείδης: (Συνταξιούχος) Ένα τρίκλειδο.
• Σαργιώτης Γιώργος: (Συνταξιούχος) Ένα
σακάκι εργασίας με το λογότυπο ΗΣΑΠ
και ένα Δελτίο Ελευθέρας της συζύγου
του έτους 1988.
• Γκαμίλη Δέσποινα: (Συνταξιούχος)
Χήρα του αείμνηστου συναδέλφου μας
Παύλου Γκαμίλη ένα βιβλίο (Οι θησαυροί
του Αγίου Όρους).
• Μαξούρης Γιάννης: (Συνταξιούχος) Δύο
πινακίδες με την ένδειξη ΕΗΣ, η μια από
τα ξύλινα οχήματα Σιδηροδρόμου και η
άλλη από τους φανοστάτες σταθμών.
• Κουμαριανός Λεωνίδας: (Συνταξιούχος)
Δύο φόρμες εργασίας με το λογότυπο
ΗΣΑΠ.

Οικονομική ενίσχυση
• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος
(εργαζόμενος)
20 Ευρώ
• Μαντούκας Νικόλαος
30 Ευρώ
• Ασημακόπουλος Ιωάννης 20 Ευρώ
• Χονδρού Ευαγγελία
20 Ευρώ
• Γκαμίλη Δέσποινα
100 Ευρώ
• Ματσής Στυλιανός
50 Ευρώ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
προέδρου του Μουσείου

Οι Συνταξιούχοι των ΕΗΣ είχαν
δημιουργήσει Σωματείο από το 1933
Κατά την ταξινόμηση του
Ιστορικού Αρχείου της Ένωσις Προσωπικού ΣΑΠ-ΕΗΣ,
μέσα σε ένα φάκελο βρέθηκε
ένα παλαιό Καταστατικό του Σωματείου των Συνταξιούχων ΕΗΣ.
Το Καταστατικό έχει τίτλο:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
(Σωματείον Ανεγνωρισμένον)
Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 8861/9
Νοεμβρίου 1933 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, αποτελείται από 37
άρθρα και η προσωρινή Διοίκηση του
ήταν:
Γ. ΒΟΡΡΕΣ (Πρόεδρος)
Ν. ΡΙΤΣΗΣ (Γεν. Γραμματέας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(Αντιπρόεδρος)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
Πρόκειται για ένα σημαντικό και μεγάλης ιστορικής σημασίας και αξίας
εύρημα γιατί αλλάζει όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα σχετικά με το έτος
ιδρύσεως του Σωματείου μας και αυτό
διότι στα γραφεία του Σωματείου στην
Μενάνδρου δεν είχε βρεθεί κανένα
απολύτως στοιχείο που να αποδείκνυε
ότι οι Συνταξιούχοι στους Ηλεκτρικούς
Σιδηροδρόμους είχαν Σωματείο πριν
από το 1971, όλα είχαν εξαφανιστεί αλλά και κανένας από τους παλαιότερους
συναδέλφους δεν γνώριζε τίποτα σχετικό με αυτά που συνεχώς ζητούσαμε
από το έτος 1994.
Όλα έδειχναν ότι το Σωματείο είχε
ιδρυθεί το 1971 με πρωτοβουλία κάποι-

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ων συναδέλφων από τον Σιδηρόδρομο
και τα Πράσινα Λεωφορεία.
Ξεφυλλίζοντας το Καταστατικό εντυπωσιαστήκαμε:
1ον: Από τη διατύπωση των άρθρων
του, που πολλά από αυτά θα τα ζήλευαν
σήμερα οι συντάκτες των πιο σύγχρονων Καταστατικών όχι μόνο σε Σωματεία Συνταξιούχων, αλλά και Εργαζομένων.
2ον: Άλλη μια έκπληξη ήταν ότι στο
Διοικητικό Συμβούλιο υπήρχε και μία
γυναίκα η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Σε εποχές που οι γυναίκες ήταν στο
περιθώριο και χρειάστηκαν δεκαετίες
έντονων γυναικείων αγώνων για να μπορέσουν οι Ελληνίδες να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου, οι συνταξιούχοι των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων από το 1933
πρωτοποριακά όπως τουλάχιστον φαίνεται στο Καταστατικό είχαν ξεπεράσει
τις αγκυλώσεις αυτές, γι’ αυτό βλέπουμε και τη συμμετοχή της Καραγιαννοπούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου. Αξιοσημείωτο είναι επίσης
το γεγονός ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα
ψήφισαν για πρώτη φορά στις Δημοτικές εκλογές του Δήμου Αθηναίων στις
11 Φεβρουαρίου 1934 και εκλογικό δικαίωμα δεν είχε δοθεί σε όλες, αλλά μόνο σε όσες είχαν κλείσει τα 30 χρόνια
της ηλικίας τους και διέθεταν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού.
Σε βουλευτικές εκλογές οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις 19
Φεβρουαρίου 1956.

Επισκέψεις Σχολείων
3 Μαρτίου: Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ισραηλίτικης
Κοινότητας Αθηνών άτομα 65. Μετά την ξενάγησή τους
στους εκθεσιακούς χώρους έγραψαν διαγώνισμα με θέμα: “Ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος”.
9 Μαρτίου: Γυμνάσιο Σμίνθης από τα Πομακοχώρια του
Ν. Ξάνθης. Άτομα 50. Μετά την ξενάγησή τους στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου “ΟΜΟΝΟΙΑ”, η Διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, βράβευσε 15 μαθητές και
μαθήτριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, που είχαν αριστεύσει στις σπουδές τους τη Σχολική Περίοδο 2011-2012.
Οι μαθήτριες του Σχολείου έφεραν στο Μουσείο μια παραδοσιακή στολή Πομάκας και έντυσαν μια κούκλα.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Μουσείου κ.
Μανώλη Φωτόπουλου, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από
όλους τους παρευρισκόμενους την ονόμασαν ΓΚΙΟΥΛΑΪ.

Ποια είναι η Γκιουλάϊ
Η Γκιουλάϊ Αχμετσίκ γεννήθηκε την 1-1-1991. Το 2005
τελείωσε το Γυμνάσιο και δεν συνέχισε τις σπουδές της
γιατί θεώρησε ότι οι τέσσερεις μικρότερες αδελφές της
γεννημένες το 1992 - 1994 - 1996 - 1999 χρειαζόντουσαν
κάποιος να τις φροντίσει, δεδομένου ότι το 2000 και σε
ηλικία 27 ετών πέθανε η μητέρα τους, ενώ ο πατέρας τους
λόγω ψυχολογικών προβλημάτων δεν μπορεί να εργαστεί.
Η οικογένεια συντηρείται με επιδόματα και περιστασιακή εργασία της Γκιουλάϊ.
Η Γκιουλάϊ φέτος και σε ηλικία 22 ετών αποφάσισε να
συνεχίσει τις σπουδές της σε νυκτερινό Λύκειο, για να
μπορεί τις πρωϊνές ώρες να φροντίζει το σπίτι, τις αδελφές της και τον πατέρα της.
Ο Διευθυντής του Σχολείου, οι καθηγητές αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά που την γνωρίζουν την αποκαλούν ΜΑΝΑ.
Και εμείς μια σύγχρονη Ηρωΐδα.

Αντίγραφο του Καταστατικού κοινοποιήθηκε από τις 25/2/2013 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
μας, για να διερευνηθεί από τον Νομικό Σύμβουλο το πότε και για ποια αιτία
διαλύθηκε το Σωματείο, αλλά και για να
βρεθεί τρόπος, έτσι ώστε να γίνει αλλαγή στο λογότυπο του Σωματείου και
να αναγραφεί έτος ιδρύσεως το 1933
και να διαγραφεί το 1971.
Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα

το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις γύρω από το θέμα αυτό.
Το πρωτότυπο Καταστατικό θα τοποθετηθεί στην αίθουσα Γιάννη Παπαδημητρίου.
Εκεί θα τοποθετηθεί και το υπόλοιπο Ιστορικό Αρχείο της Ένωσις Προσωπικού ΣΑΠ-ΕΗΣ, όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία ταξινόμησης του, η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη.

144 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε
Στις 27 Φεβρουαρίου 2013 κλείνουν 144 χρόνια από τότε που πρωτολειτούργησε ο Ατμήλατος Σιδηρόδρομος των
ΣΑΠ κάνοντας τη διαδρομή Θησείο - Πειραιά.
Ήταν ο πρώτος Αστικός Σιδηρόδρομος, το πρώτο μέσο
σταθερής τροχιάς στην Ελλάδα και ο τρίτος στον κόσμο μετά το Λονδίνο 1863 και την Νέα Υόρκη το 1867.
Κάθε χρόνο η ημέρα αυτή γιορτάζεται στο Μουσείο μας
με διάφορες εκδηλώσεις για να θυμίζει στους παλαιότερους και να μαθαίνουν οι νεώτεροι την πλούσια ιστορία των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, αλλά και την προσφορά των
εργαζομένων στην Εταιρία, στο επιβατικό κοινό και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
Φέτος γιορτάζοντας τα 144 χρόνια από την ίδρυση των
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ το Σάββατο και την Κυριακή 2 και 3 Μαρτίου 2013 το Μουσείο θα είναι ανοικτό από τις 9 το πρωί έως
και τις 2 το μεσημέρι.
Στους επισκέπτες θα γίνει ξενάγηση για να μάθουν την
Ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, των Τραμ της Παραλίας, των Τραμ του Περάματος, των Πράσινων Λεωφορείων, για την κατασκευαστική και επισκευαστική μονάδα
του Εργοστασίου στον Πειραιά, καθώς και για τους αγώνες
των εργαζομένων κατά την Γερμανοϊταλική Κατοχή 19401945.
Τις υπόλοιπες ημέρες είναι ανοικτό από την Δευτέρα
έως και την Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το
μεσημέρι.
Τέλος σημειώνουμε ότι το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων που δημιουργήθηκε πριν από 18 χρόνια από το
Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έχει σήμερα στη διάθεσή
του περισσότερα από 6.000 εκθέματα καθώς και χιλιάδες
έντυπα, σχέδια, βιβλία και φωτογραφίες από την πλούσια
και μοναδική ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, εκθέματα που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες.
Η Είσοδος στο Μουσείο είναι ελεύθερη
Πειραιάς 26 Φεβρουαρίου 2013
Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος

