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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ
Ανόητες
συμπεριφορές
ι πρώτες μέρες του δεύτερου λοκντάουν έδειξαν ότι η κατάσταση πλέον
είναι εξαιρετικά κρίσιμη και ο κορωνοϊός
στο δεύτερο κύμα δείχνει τα δόντια του
παντού σε όλες τις χώρες της υφηλίου
χωρίς όμως να έχει υπάρξει η ετοιμότητα
αντιμετώπισής του ούτε καν με αυτήν της
άνοιξης παρότι τότε δεν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα για τον ιό Covid-19.
αυξημένη κίνηση στους δρόμους, τα
κρυφά πάρτι και τα φανερά στα οποία
συμμετοχή έχουν και ανεύθυνοι πολιτικοί
και οι διαδηλώσεις των αρνητών της μάσκας ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή των
υπολοίπων που εφαρμόζουν κατά γράμμα τα μέτρα ασφαλείας.
στιγμή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για
όλους, η ανάγκη να μη χαθεί άλλος
πολύτιμος χρόνος είναι επιτακτική. Οι ειδικοί το επαναλαμβάνουν μονότονα ότι
είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα της καραντίνας
για να μη βρεθούμε μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις.
υτή δεν είναι μία παραδοχή κυβερνητική, δεν είναι μία επιλογή με την
οποία μπορεί να διαφωνήσουμε. Είναι η
επιστημονική πραγματικότητα, όπως
αποτυπώνεται από τους λοιμωξιολόγους
και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος να περιορίσουμε
τις απώλειες στην πανδημία, ούτε βέβαια
να βγούμε από την καραντίνα γρήγορα αν
δεν συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις
των ειδικών λοιμωξιολόγων.
α καλά νέα που ήρθαν από τις κλινικές
μελέτες του εμβολίου ενάντια στον
κορωνοϊό προσφέρουν μία πρώτη αχτίδα
αισιοδοξίας για να γίνει όμως πραγματικότητα θα χρειαστεί πολύς χρόνος δεν θα
πρέπει να περιμένουμε να το έχουμε
σύντομα. Θα περάσει ακόμα πολύς καιρός για να φτάσει στα χέρια των πολιτών
και , στο μεσοδιάστημα, ο δρόμος είναι
ένας και είναι δύσκολος.
κόπωση και ενίοτε, η αγανάκτηση
μπορούν και να αιτιολογηθούν και να
δικαιολογηθούν. Το στοίχημα όμως είναι
να προλάβουμε το κακό που αυτή τη φορά ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει για την
υγεία μας και την οικονομία μας. Αυτό
όμως που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
είναι η ανευθυνότητα η οποία θα έχει
οδυνηρές επιπτώσεις σε όλους.
Η Διοίκηση

Όλοι μαζί θα νικήσουμε
Το 2020 ήρθε με κατήφεια αλλά φεύγει ευχάριστα.
Ήρθε το εμβόλιο που θα λυτρώσει την ανθρωπότητα από την πανδημία του θανατηφόρου ιού Covid-19 και να ξαναβρούμε τη ζωή μας.
Ο εμβολιασμός ξεκίνησε στην υφήλιο με απόλυτη επιτυχία.
Είναι πραγματικότητα οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα μας. Στο χέρι
μας είναι για να αποκτήσουμε την «Ελευθερία» μας.
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Ο ιός Covid-19 είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας

Τ

ο δεύτερο κύμα του κορωνοϊού
Covid-19 που αποδεικνύεται ότι είναι σαρωτικό για τη χώρα μας αλλά
και για όλους τους κατοίκους της γης δεν
κάνει διακρίσεις στις ηλικίες των ανθρώπων. Προσβάλει ακόμη και νέους ανθρώπους απειλώντας τη ζωή όλων μας, ανατρέποντας τη μέχρι σήμερα θεωρία ότι η
λοίμωξη του θανατηφόρου ιού απειλεί
αποκλειστικά τη ζωή των ηλικιωμένων και
των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες και ότι μοιάζει με μία κοινή γρίπη,
που είναι η αντίληψη των διαφωνούντων.
Δυστυχώς όμως τα γεγονότα τους διαψεύδουν, καθώς η εξάπλωση του ιού είναι ευρύτατη σε όλες τις ηλικίες και σε
όλους του χώρους. Η πανδημία είναι εδώ
και δείχνει τα δόντια της και δεν κάνει
επιλογή θυμάτων, ούτε είναι επιλεκτική
τον ποιον θα κτυπήσει σκληρά και ποιον
όχι. Γι’ αυτό και σε όποιο σημείο της χώρας και να βρίσκεται κανείς θα πρέπει να
τηρεί ευλαβικά τα μέτρα αυτοπροστασίας
σύμφωνα με τις οδηγίες των επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων.
Να εφαρμόσει με ευλάβεια τις οδηγίες
του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου που έδωσε προς τους πολίτες μετά την έξοδό του
από το νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευθεί:
«Σας παρακαλώ θερμά όλους για μία
ακόμη φορά τηρήστε ευλαβικά τους κανόνες και τα μέτρα των αρμοδίων υγειονομικών αρχών της πολιτείας. Αυτοπεριοριστείτε, πειθαρχήστε και προστατεύστε με τη στάση σας και με τη συμπεριφορά σας, την υγεία και τη ζωή τη
δική σας και των αγαπημένων σας ανθρώπων και όλων των συνανθρώπων
μας» και συμπλήρωσε ο κ. Ιερώνυμος
«Δεν θέλω να σας κρύψω ότι στη διάρκεια της δικής μου δοκιμασίας φοβήθη-

κα πολύ και πόνεσα πολύ, όπως όλοι οι
άνθρωποι».
Δεν γνωρίζουμε αν θα επιστρέψουμε
ποτέ στη ζωή όπως τη γνωρίζαμε μέχρι
χθες. Πρέπει όμως όλοι να κάνουμε αυτό
που μας αναλογεί για να βγούμε από αυτή
την υγειονομική κρίση που βιώνουμε, καθώς σήμερα η ανθρώπινη επαφή έχει
υποκατασταθεί από τους κωδικούς και τα
sms, ενώ την ίδια στιγμή η πραγματική
ζωή συνεχίζει να εξελίσσεται εκεί έξω
ερήμην μας, οι άνθρωποι αγοράζουν,
γνωρίζονται, φλερτάρουν, διασκεδάζουν,
εργάζονται και εκπαιδεύονται διαδικτυακά κλεισμένοι μόνοι σε ένα δωμάτιο.
Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, οι ανατροπές στην καθημερινότητα, οι
νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν αλλά
και οι νέες μορφές απασχόλησης που αναδύθηκαν, δείχνουν τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε την επόμενη μέρα.
Η Κυβέρνηση νομοθετεί, δικαιώματα τίθενται εν αμφίβολο, εξουσίες ασκούνται δυναμικά και μέσα στα απομονωμένα σπίτια
ένας νέος ανθρωπότυπος γεννιέται. Ζούμε

μία εικονική ζωή σε τέσσερις τοίχους.
Ενώ η ανθρωπότητα ήδη βλέπει φως
στο τούνελ της πανδημίας, καθώς οι εξελίξεις από το μέτωπο των εμβολίων είναι
καταιγιστικές, νέα διλήμματα έρχονται να
πυροδοτήσουν τον δημόσιο διάλογο.
Οι σκέψεις περί ψηφιακής ταυτότητας
των πολιτών, που θα πιστοποιεί τον εμβολιασμό των κατόχων βρίσκουν υποστηρικτές αλλά και επικριτές. Από τη μία ο εμβολιασμός έναντι του πανδημικού ιού είναι αφενός τρόπος αυτοπροστασίας και
προστασίας στο κοινωνικό σύνολο δεδομένου ότι βάζει κανείς φρένο στη διάδοση του ιού. Από την άλλη τίθεται το ζήτημα της παραβίασης της ιδιωτικότητας και
των ατομικών ελευθεριών.
Στο μεταξύ, αναζητείται η χρυσή τομή.
Κυβέρνηση, κόμματα της Αντιπολίτευσης,
Επιστήμονες, Κοινωνία όλοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη για τη Yγεία και
τη Ζωή μας απέναντι στον κοινό μας εχθρό που είναι η πανδημία του κορωνοϊού
Covid-19
Η Διοίκηση

Ευχές για το νέο έτος 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή
του Σωματείου μας εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά,
Καλή Χρονιά γεμάτη από υγεία, αγάπη, ειρήνη, ευτυχία,
δημιουργικότητα. Ο ερχομός του νέου έτους να αναστήσει
τις ελπίδες και το χαμόγελο στα χείλη όλων των ανθρώπων που
σήμερα βιώνουν την παγκόσμια υγειονομική κρίση του κορωνοϊού
Covid-19 και ας χαρίσει σε όλους μας τη ζωή που μας αξίζει, έχοντας κοντά
μας όλους αυτούς που αγαπάμε.
Η Διοίκηση
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι σήμερα 11 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ:
Πρόσθετος Αστυνομικός ετών 79
ΤΡΙΜΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 73
ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 94
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ:
Τμηματάρχης Α’ ετών 84
ΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:
Τμηματάρχης Α’ ετών 73
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 67
ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 93
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Φύλακας Γραμμής ετών 92
ΜΙΖΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 81
ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Ηλεκτροδηγός ετών 79
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 92
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 ποσά σε διάφορα
Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη
των συναδέλφων μας που έφυγαν για
πάντα από κοντά μας:
Στη μνήμη του συναδέλφου μας
Ηλία Σταϊκούρα και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Αργυρώς
Σταϊκούρα, το ποσό των 60 ευρώ αντί στεφάνου, το κατέθεσε για στην
«Κιβωτό του Κόσμου».
Στη μνήμη του συναδέλφου μας Γεωργίου Μποζιάρη και ύστερα από
επιθυμία της συζύγου του Κυριακής
Μποζιάρη, το ποσό των 60 ευρώ αντί
στεφάνου, το κατέθεσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
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Δωρεές
για την Εφημερίδα

Δωρεές για το Σωματείο
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020
•
•
•
•
•
•
•

Θέμελης Κώστας
Βούλγαρης Αθανάσιος
Ασημάκης Κώστας
Γεωργουλάκος Χρήστος
Μαντάς Μιχάλης
Κακουλίδης Ηλίας
Χειμώνας Ευάγγελος

ΠΕΝΘΗ

15 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

•
•
•
•
•
•
•

Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Γιαννόπουλος Ανδρέας
Πολίτης Ιωάννης
Σαξώνης Παναγιώτης
Σιντζανάκης Ιωάννης
Φραγκιάς Αυγουστής
Σουσαμλή Ουρανία

• Γεωργιάδης Ιωάννης
20 Ευρώ
30 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
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ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Πρόσθετος Αστυνομικός
1942-2020
Ένας αγαπητός συνάδελφος και φίλος έφυγε για πάντα
από κοντά μας στο τέλος του
Οκτωβρίου, πέταξε για τον ουρανό απαλλαγμένος από τους αφόρητους πόνους που
τον συνόδευαν από το 1991, τότε που αδίστακτοι ληστές
τον τραυμάτισαν όταν συνόδευε μία χρηματαποστολή
στις εγκαταστάσεις των ΗΣΑΠ στον Πειραιά και από
τότε ήταν καθηλωμένος στο αναπηρικό καροτσάκι.
Όμως αντί να τύχει της φροντίδας από την τότε Διοίκηση του φορέα σύρθηκε στα δικαστήρια με την αιτιολογία ότι δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα όπου
ταλαιπωρήθηκε μέχρι την ημέρα που η απόφαση των
δικαστηρίων δικαίωσε πλήρως τον Ηλία. Ο Ηλίας σε
όλο του τον εργασιακό βίο στους ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του πρόσθετου αστυνομικού διακρίθηκε για το
ήθος του, την εντιμότητά του, τη συνέπειά του και την
αγάπη του για όλους τους συναδέλφους του. Με το
χαμόγελό του, τη ζεστασιά της ψυχής του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του κατόρθωσε να έχει μόνο
φίλους. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Ηλία όλοι εμείς
οι συνάδελφοί σου που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου, είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα,
για την ποιότητα της προσωπικότητάς σου και για τη
φιλία και την αγάπη που μας χάρισες. Θα σε έχουμε
για πάντα στη καρδιά μας. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ
το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας που σε σκέπασε για
πάντα. Φίλε και συνάδελφε Ηλία σε αυτόν τον παντοτινό χωρισμό εκείνο που μένει είναι οι αναμνήσεις
από την παρουσία σου ανάμεσά μας που θα μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή. Για όλους εμάς τους
φίλους σου και συναδέλφους σου θα είσαι μία ζωντανή
παρουσία, θα ζεις ανάμεσά μας και θα σε έχουμε για
πάντα στην καρδιά μας. Καλό ταξίδι αγαπημένε φίλε
και συνάδελφε Ηλία στην αιώνια ζωή κα τη γη του
παραδείσου. Στην αγαπημένη σου γυναίκα και στα
εξαίρετα παιδιά σου και εγγόνια σου εκφράζουμε τη
βαθιά οδύνη μας και τα ειλικρινά συλλυπητήριά μας.

ΤΡΙΜΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1947-2020
Τα άσχημα νέα ήρθαν από
την Κρήτη όπου κατοικούσε
μόνιμα μετά τη συνταξιοδότησή του τον Φεβρουάριο του
2002 ο καλός και αγαπητός
συνάδελφος Ανάργυρος Τρίμης. Ο αγαπητός σε όλους μας
συνάδελφος Ανάργυρος εργάσθηκε στους ΗΣΑΠ για πολλά χρόνια μέχρι το 2002
που συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας. Ήταν το υπόδειγμα του εργαζόμενου και συναδέλφου, προσπαθούσε να ανταπεξέρχεται σε όλα τα προβλήματα που σαν άνθρωπος
αντιμετώπισε στη ζωή του και στην εργασία του πάντα
με ένα χαμόγελο στα χείλη του. Ήταν ο άνθρωπος
που όχι μόνο δεν είχε αντιπαλότητες αλλά απεναντίας
ήταν φίλος αγαπητός με όλους τους συναδέλφους
του. Ο Ανάργυρος όταν τελείωσε τον εργασιακό του
βίο εγκαταστάθηκε στην Κρήτη και κάθε επικοινωνία
μαζί του ήταν μόνο μέσω τηλεφώνου όπου διψούσε
να μαθαίνει για την πορεία του Σωματείου μας δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα σε
αυτό. Αγαπητέ Ανάργυρε όλοι εμείς οι συνάδελφοί
σου που τόσα χρόνια ζήσαμε μαζί στους ΗΣΑΠ σε
αγαπήσαμε και είμαστε πολύ στενοχωρημένοι που
βιώνουμε την απώλειά σου. Από εκεί ψηλά θα συνεχιστεί η επικοινωνία μας γιατί δεν έφυγες δεν μπορεί
να έφυγες, είσαι εδώ ανάμεσά μας και θα ζεις καθημερινά μαζί μας μέσα στις αναμνήσεις μας. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Ανάργυρε. Ευχό-

μαστε να είναι ανάλαφρο το χώμα της κρητικής γης
που σε σκέπασε για πάντα. Αιωνία η μνήμη σου.

ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών 1926-2020
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως ο άνθρωπος είναι
μία ύπαρξη που πονά και πεινά,
υποφέρει και ταλαιπωρείται,
μοιράζεται χαρές και λύπες,
ηδονές και οδύνες. Επίσης είναι γνωστό πως ο άνθρωπος
κυοφορείται με πόνους. Όταν
γεννιέται το βρέφος, ο πρώτος
του ήχος είναι το κλάμα και συνεχίζει τον επίγειο βίο του με πόνο, πείνα, γέλια και
κλάματα. Όλη η ζωή μας κυλάει με αυτόν τον τρόπο
για να τελειώσει με την ασθένεια, τα γηρατειά στην καλύτερη περίπτωση και ασφαλώς με τον θάνατο. Ασφαλώς αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσε να αποφύγει
ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Παναγιώτης Βραχάτης ο οποίος πλήρης ημερών εγκατέλειψε τον μάταιο
τούτο κόσμο. Ο Παναγιώτης έφυγε με ένα παράπονο
καθώς στο τελευταίο του κατευόδιο είχε την ατυχία
του να φύγει μόνος του καθώς η υγειονομική πανδημία
που μαστίζει σήμερα την πατρίδα μας δεν επέτρεψε
στους συναδελφους του να παραστούν στην εξόδιο
ακουλουθία του καθώς εκεί φαίνονται οι φίλοι μας και
ο Παναγιώτης είχε πολλούς και καλούς φίλους. Η παρηγοριά του Παναγιώτη είναι ότι φεύγοντας πίσω του
άφησε μία άριστη οικογένεια που όλοι θα ήθελαν να
έχουν, είναι η προίκα που άφησε. Ο Παναγιώτης σταδιοδρόμησε επαγγελματικά στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ όπου εργάστηκε με τιμιότητα και με υπευθυνότητα μέχρι την
ημέρα της συνταξιοδότησής του με τον βαθμό του εργοδηγού Α΄ στον κλάδο των Ηλεκτροδηγών. Ήταν το
υπόδειγμα του εργαζόμενου και του συναδέλφου, αγαπητός από όλους καθώς αγάπη για όλους τους συναδέλφους του είχε να υποδείξει πέρα από την αφοσίωσή
του στην εργασία του. Αγαπούσε και συμβούλευε όλους
τους συναδέλφους του και αυτή την αγάπη την είχε
μέχρι την ημέρα του θανάτου του προς το Σωματείο
μας και τους συναδέλφους του συνταξιούχους και αυτήν την αγάπη όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του την ανταποδίδουμε γιατί του
άξιζε. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Παναγιώτη εμείς
οι απομείναντες παλιοί συνάδελφοί σου υποσχόμαστε,
όσο υπολείπεται ακόμη να σιγοκαίει το λιγοστό λαδάκι
του γλυκόπικρου παραμυθιού της ζωής μας, να σ’
έχουμε στα βάθη της καρδιάς μας και ευχόμαστε να
είναι ελαφρύ το χώμα που σε έχει δεχθεί για πάντα.
Αιωνία η μνήμη σου.

ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1927-2020
Στις 10 Δεκεμβρίου 2020 ο αγαπητός συνάδελφος
Γιώργος έκλεισε τον επίγειο βίο του αφήνοντας πίσω
του πλούσιο έργο. Ο Γιώργος
έφυγε «πλήρης ημερών» σε
ηλικία 93 ετών, σκορπώντας
θλίψη στους συγγενείς και φίλους του γιατί ο χαρακτήρας
του ήταν το απάνεμο λιμάνι για
όλους, συγγενείς και φίλους,
είχε μία συνετή και αξιοπρεπή
διαδρομή ζωής. Ξεκίνησε φτωχό παιδί από το ορεινό
και άγονο χωριό της Ηπείρου και ήλθε στην Αθήνα
για να χορτάσει το ψωμί όπως έλεγαν για όλους αυτούς που άνοιγαν για να πετάξουν στο άγνωστο με
την ελπίδα βέβαια ότι πάντα θα έβρισκαν κάτι το καλύτερο από αυτό που είχαν. Και έτσι είναι ο Γιώργος
προσελήφθηκε στους ΕΗΣ στη μονάδα των Πράσινων
Λεωφορείων όπου εργάσθηκε ως οδηγός μέχρι τον
Μάιο του 1983 που συνταξιοδοτήθηκε. Όμως πέρα
από την κύρια εργασία του βρήκε τον τρόπο να αυξή-
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σει το εισόδημά του αναλαμβάνοντας εργολαβικές
εργασίες στα πράσινα λεωφορεία. Ο Γιώργος και στην
προσωπική του ζωή στάθηκε ευτυχής και επιτυχημένος, μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο δημιούργησε
μία ευτυχισμένη οικογένεια. Ήταν το πρόσωπο που
άφησε πίσω του πολύ έντονο το στίγμα της δημιουργίας. Ήταν το πρόσωπο που άφησε πίσω του μία ξεχωριστή σφραγίδα μοναδικής γενναιοδωρίας και φιλοξενίας. Αυτό, άλλωστε, μας το πιστοποιεί η μεγάλη
αποδοχή, η μεγάλη εκτίμηση, αλλά και η ξεχωριστή
αναγνώριση στο πρόσωπό του από τους συναδέλφους
του αλλά και από την τοπική κοινωνία την οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του.
Και για το Σωματείο μας μετά τη συνταξιοδότησή του
και μέχρι πριν λίγα χρόνια προτού τον καθηλώσουν
στο κρεβάτι του πόνου τα πολλά προβλήματα υγείας
που αντιμετώπιζε, ήταν άσβεστη η ενεργητικότητά του
και η συμμετοχή του στα τεκταινόμενα σε αυτό. Πάντα
σε όλες τις εκδηλώσεις είχε δυναμικό παρόν και η
προσφορά του ήταν μεγάλη. Αγαπητέ συνάδελφε και
φίλε Γιώργο όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου ευχόμαστε το πνεύμα σου και η
ψυχή σου να πλαγιάσουν και να ξαποστάσουν σε φωτεινή θέση που να έχει απανεμιά και δροσιά, μακριά
από βάρη, σκιές ενοχλήσεις και πιέσεις. Με σεβασμό
και αγάπη σε αποχαιρετήσαμε και σ’ ευχαριστούμε,
για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκες σε τούτη τη ζωή
σε όλους μας. Θέλουμε να γνωρίζεις πως δεν θα πάψεις να’ σαι ανάμεσα και δίπλα σ’ όλους όσους θα σε
θυμόμαστε και τη μνήμη σου για πάντα θα τιμάμε.

ΜΙΖΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1939-2020
Ένας αδελφικός, ένας καλός και αγαπητός συνάδελφος και φίλος, έφυγε από κοντά μας. Ήταν 17 του
Δεκέμβρη του 2020 όταν ήλθε
η θλιβερή είδηση ότι ο Δημήτρης έφυγε για το χωρίς επιστροφή μεγάλο ταξίδι. Αγαπητέ
φίλε και συνάδελφε Δημήτρη
όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου
σου απευθύνουμε από μακριά
τον τελευταίο αποχαιρετισμό με
λίγα και λιτά λόγια, καθότι ο θάνατός σου συνέπεσε
με την καταιγίδα της πανδημίας του κορωνοϊού και
δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρευρεθούμε στον εξόδιο ακολουθία σου. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα των
ανθρώπων καθώς δεν μπορεί να αποφύγει τον κανόνα
του ότι γεννιέται αργά ή γρήγορα θα φύγει κάποια
μέρα από την επίγεια ζωή. Αυτός είναι ο φυσικός και
αμετάβλητος κανόνας της ανθρώπινης ζωής. Αγαπητέ
συνάδελφε και φίλε Δημήτρη στο διάβα της ζωής σου
υπήρξες μία καταξιωμένη προσωπικότητα στην κοινωνία, άνθρωπος συνετός, πράος, αγαπητός με κύρος
και αξιοπρέπεια, έντιμος, τίμιος, εργατικός, καλός και
προκομμένος οικογενειάρχης. Διετέλεσες και υπηρέτησες ως υπάλληλος των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ από αμούστακο ακόμη παιδί μέχρι τον Μάρτιο του 1992 που
συνταξιοδοτήθηκες με την ειδικότητα του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Όμως και μετά τη συνταξιοδότησή σου δεν απομακρύνθηκες από τη μεγάλη οικογένεια του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ ήσουν
πάντα παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του με την παρουσία σου και το ενδιαφέρον σου για όλα τα τεκταινόμενα σε αυτό και πάντα με έναν καλό λόγο για
όλους. Ήσουν και στην ιδιωτική ζωή επιτυχημένος
καθώς με την αγαπημένη σου σύζυγο Ιωάννα αποκτήσατε έναν γιο ο οποίος κληρονόμησε όλα τα προσόντα σου και από εκεί ψηλά που βρίσκεσαι από σήμερα θα τον παρακολουθείς και θα τον καμαρώνεις.
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Δημήτρη όλοι εμείς οι
συνάδελφοί σου θα θυμούμαστε τον ευγενικό σου
χαρακτήρα, το χαμόγελό σου και την αγάπη σου προς
όλους μας και δεν πρόκειται ποτέ να φύγεις από τη
μνήμη μας. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Δημήτρη ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο
μεγάλο σου ταξίδι και να είναι ελαφρύ το χώμα της
Αττικής γης που σε σκέπασε. Αιωνία η μνήμη σου.
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Έναν χρόνο χωρίς
τον Μπάρμπα-Γιάννη Παπαδημητρίου
ο 1957 14 Απριλίου έπιασα εργασία στους
ΕΗΣ ως εισπράκτωρ τροχιοδρόμων στη
γραμμή Άγιος Διονύσιος -Τελωνείο. Γνώρισα πάρα πολλούς συναδέλφους παλαιούς από
το 1920 και παλαιότερα. Άκουγα τα καλύτερα
λόγια για τον Μπάρμπα-Γιάννη. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου η καταγωγή του ήτανε από το Ψηλό Χωριό Φωκίδος παλαιό όνομα του χωριού
(Νούτσοβο) στους πρόποδες τους βουνού Βαρδουσίων. Στο χωριό αυτό έχει και το πατρικό του
σπίτι. Το Δημοτικό το τέλειωσε στο σχολείο του
χωριού του, το Γυμνάσιο στο Λιδορίκι Φωκίδος.
Προσλαμβάνεται το 1935 στους Ηλεκτρικούς
Σιδηροδρόμους και εργάζεται στο Τραμ του Περάματος και τον Ηλεκτρικό. Διέμενε μόνιμα
στον Πειραιά και τα περισσότερα χρόνια στην
Νίκαια-Κορυδαλλό.
1940-1947 Πρόεδρος Προσωπικού των ΕΗΣ
και Γραμματέας επί κατοχής της παράνομης
Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού και Επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας. Πρωτοστάτησε στους ηρωικούς απεργιακούς αγώνες των εργαζομένων
του Πειραιά κατά των κατακτητών και κυνηγήθηκε άγρια από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους. Στα σκληρά χρόνια της κατοχής
δοκίμασε μαζί με τον Κοκκινιώτικο λαό τις λα-
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χτάρες και τους κινδύνους από τα τρομερά
μπλόκα των Γερμανοτσολιάδων.
1947-1954 Καταδιώχτηκε για τη συμμετοχή
στην Εθνική Αντίστασης, πιάστηκε, βασανίστηκε,
καταδικάστηκε σε θάνατο και κρατήθηκε φυλακισμένος στη Γυάρο – Κεφαλονιά - Αλικαρνασσό και σε άλλα απάνθρωπα μπουντρούμι
α του μετακατοχικού κρατικού μηχανισμού.
1956-1967 Βουλευτής της ΕΔΑ πρώτη φορά
περιφέρεια Νομού Καβάλας και της Β. Περιφέρειας Πειραιά και ταυτόχρονα μέλος της Ε.Ε.
της ΕΔΑ και Γραμματέας του Δ.Σ.Κ. αγωνίζεται
με συνέπεια μέσα και έξω απ’ τη Βουλή για τα
προβλήματα των εργατουπαλλήλων και επαγγελματοβιοτεχνών.
1967-1972 Πιάστηκε από τη δικτατορία και
κρατήθηκε εκτοπισμένος στην Γυάρο, την Λέρο, τον Ωροπό και Σαμοθράκη.
1973 Πιάστηκε από του Ιωαννικούς και φυλακίσθηκε στο Μπογιάτι με πολλούς αντιδικτατορικούς συνδικαλιστές και άλλους πολίτες.
Από τη δράση του στη Βουλή ξεχωριστή θέση κατέχουν οι αγώνες του για τα εργατοϋπαλληλικά και επαγγελματοβιοτεχνικά προβλήματα
και ιδιαίτερα η επόμενη του για τη ψήφιση του
Ν. 4202/1961 περί διαδοχικής ασφάλισης, νό-

Α υ το ί π ο υ έ φυ γ αν

ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φύλακας Γραμμής 1928-2020
Στις 21 Νοεμβρίου έκλεισε
τον κύκλο της επίγειας ζωής του
ο αγαπητός συνάδελφος Κώστας
στην ηλικία των 92 ετών. Ο Κώστας εργάσθηκε πολλά χρόνια
στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του φύλακα της Γραμμής
μέχρι τον Μάρτιο του 1986 όταν
συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν ένας σωστός και ακέραιος στον
χαρακτήρα του άνθρωπος, αγαπητός και γελαστός. Ήταν
ένας αληθινός μαχητής που πάλεψε και αντιμετώπισε
με θάρρος και τόλμη τις δυσκολίες της ζωής. Όπως ήταν
στον εργασιακό του βίο έτσι συνέχισε να είναι και μετά
τη συνταξιοδότησή του καθώς δεν έπαψε να είναι δίπλα
στο Σωματείο μας και να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις
εκδηλώσεις του όσο βέβαια του το επέτρεπαν οι δυνάμεις
του. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και πάντα είχε έναν
καλό λόγο για όλους μας. Οι ευχές όλων μας συνοδεύουν
τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Κώστα στο αιώνιο ταξίδι
του, να είναι ελαφρύ το χώμα της γης που τον δέχτηκε
και να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο του ταξίδι.

ΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τμηματάρχης Α΄ 1947-2020
Ήταν 30 Νοεμβρίου όταν κυκλοφόρησε το κακό μαντάτο καθώς μετά από άνιση μάχη με τον
καρκίνο η Καίτη Μπαξοπούλου
εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο
κόσμο. Ήταν για όλους μας η
καλή και εξυπηρετική συνάδελφος που άφησε τη σφραγίδα της
στην Κεντρική Γραμματεία στην οποία προσέφερε τις
υπηρεσίες της για πολλά χρόνια μέχρι τον Μάιο του 2001
που συνταξιοδοτήθηκε. Πάντα πρόθυμη να εξυπηρετήσει
τους πάντες χωρίς καμία διάκριση και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, παρά τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο οικογενειακό της περιβάλλον.
Οι ευχές όλων μας ας συνοδεύουν την αξιομακάριστο
συνάδελφο Καίτη στο αιώνιο ταξίδι της και το χώμα της
Αττικής Γης που την δέχτηκε στους κόλπους της να είναι
ελαφρύ, γιατί αρκετά βάρη δέχτηκε στην επίγεια ζωή
της. Ο Πανάγαθος Θεός ας αναπαύσει τη ψυχή της. Αιωνία η μνήμη σου αγαπητή φίλη και συναδέλφισσα Καίτη
Μπαξοπούλου.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
Τμηματάρχης Α΄
1936-2020
Στις 24 Νοεμβρίου μας αποχαιρέτησε για πάντα ο συνάδελ-

φος Χάρης καθώς πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει επιστροφή. Ο Χάρης
εργάσθηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι τη
συνταξιοδότησή του τον Μάρτιο του 1992 με την ειδικότητα του Τμηματάρχη Α΄ Προϊσταμένου Τμήματος.
Ήταν ένα βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο με τα όσα θετικά ή αρνητικά μπορεί να έχουν στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα και τις ενέργειες του καθενός. Ο Χάρης είχε
πολλά θετικά στοιχεία και αυτά μένουν για να ακολουθούν τον άνθρωπο όταν δεν υπάρχει πλέον μαζί μας.
Ήταν εργατικός, τίμιος, αγαπητός και συνεργάσιμος με
τους συναδέλφους του και έτσι θα τον θυμόμαστε.
Πάντα παρών σε όλες τις εκδηλώσεις σαν εργαζόμενος
αλλά και σαν συνταξιούχος. Ευχόμαστε ο Θεός να χαρίζει παρηγοριά, δύναμη και κουράγιο στους δικούς
του για να τον θυμούνται με αγάπη. Καλό σου ταξίδι
και αιωνία η μνήμη συνάδελφε Χάρη Αντωνιάδη.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1953-2020
Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να θέλεις να γράψεις, να
θέλεις να μιλήσεις για κάποιον
που έφυγε για πάντα από κοντά
μας. Τα λόγια είναι φτωχά και
ανήμπορα να περιγράψουν τα
συναισθήματά μας για τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο
του Ανδρέα ο οποίος άφησε τη δική του σφραγίδα σαν
εργαζόμενος στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ στα Πράσινα Λεωφορεία και μετά τη κατάργησή τους ολοκλήρωσε τον εργασιακό του βίο στον Σιδηρόδρομο μέχρι τον Νοέμβριο
του 2011 που συνταξιοδοτήθηκε. Πάντα ακούραστος
και καλός συνεργάτης με όλους τους συναδέλφους
του. Αλλά και όταν συνταξιοδοτήθηκε και μέχρι την
ημέρα που ο θάνατος του έκοψε ξαφνικά το νήμα της
ζωής του ήταν κοντά και μαζί με όλους στην οικογένεια
του ΗΣΑΠ, ήταν δίπλα στο Σωματείο και προσέφερε,
όταν χρειαζόταν. Όλοι εμείς που είχαμε την τύχη να
τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του, τον
ευχαριστούμε για ό,τι έκανε για όλους μας. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Ανδρέα θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο
στο μεγάλο σου ταξίδι, στην αιώνια ζωή και στη γη του
παραδείσου.

ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτροδηγός
1941-2020
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιάννη παρά τη σκληρή
δοκιμασία που περνούσες με
την υγεία σου τα τελευταία

μος που επέτρεψε να συνυπολογίζονται όλα τα
χρόνια ασφάλισης από όλα τα γενικά ασφαλιστικά ταμεία και έτσι κατόρθωσαν να πάρουν
συντάξεις χιλιάδες άτομα που έως τότε είχαν
μείνει χωρίς συντάξεις.
Σπούδασε εργαζόμενος και πήρε δίπλωμα
Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το
1941 με τη μεγάλη πείνα έκανε το συσσίτιο όπου
οι συνάδελφοι έζησαν αλλά και πολλοί διερχόμενοι επιβάτες έπαιρναν και αυτοί από τα συσσίτια των συναδέλφων. Παντρεμένος με την Ευαγγελία γέννημα θρέμμα Αθηναία κάτοικο Κουκακίου, είχαν δύο παιδιά την Κατερίνα και τον Δημήτρη. Είχαν 3 εγγόνια τον Δημητράκη από την
Κατερίνα, την Ευαγγελία και την Χριστιάνα από
τον Δημήτρη. Με τον Μπάρμπα-Γιάννη όταν τον
γνώρισα από τον αγαπημένο συνάδελφο και πολύ
καλό φίλο Τάκη Τασούλη. Από το 1972 όπου τον
γνώρισα κάναμε παρέα. Περισσότερο βλεπόμαστε όταν και εγώ είχα πάρει σύνταξη. Καθημερινώς συναντιόμαστε για τον καφέ μας στην καφετέρια στους Αγίους Θεοδώρους. Πολλές φορές
που έμεινε στο εξοχικό του στην Σαρωνίδα και
τον έβλεπα μαζί με τη γυναίκα μου είχαμε κάνει
πολλές εκδρομές σε πολλές περιοχές. Επίσης
και στα χωριά εγώ από Τιθορέα Φθιώτιδας, ο

χρόνια, θέλησες και αυτή να την περάσεις παλικαρίσια και με αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό ακόμα και την τελευταία στιγμή δεν θέλησες να σε βρει ο καινούριος
χρόνος στο κρεβάτι του πόνου. Έφυγες λίγο πριν έρθει, στις 24 Δεκεμβρίου 2020 για να τον προϋπαντήσεις εκεί στον άλλο κόσμο. Ίσως σκέφτηκες πως εκεί
θα σε περιμένουν εκτός από τα αγαπημένα συγγενικά
σου πρόσωπα, αρκετοί συνάδελφοί σου με τους οποίους είχες συνεργαστεί στον εργασιακό σου καθώς
και στον συνταξιουχικό σου βίο που λαχταρούν να
μάθουν τα τεκταινόμενα εδώ πάνω. Τώρα που βρίσκεται εκεί ανάμεσά τους, πες τους τα χαιρετίσματα
από όλους εμάς και πως τους θυμόμαστε πάντα. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιάννη να είσαι βέβαιος
ότι, εκτός από τα αγαπημένα οικογενειακά σου πρόσωπα και όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου θα σε θυμόμαστε μέχρι να ανταμώσουμε και πάλι. Η πολύχρονη
προσφορά σου και η άψογη και ανθρώπινη στάση
σου απέναντι όλων μας ήταν υπέροχη, όντας ήταν
ανθρώπινη και αυτό το συνειδητοποιεί κανείς τώρα
που δεν είμαστε πλέον μαζί.
Με τον Γιάννη ζήσαμε πολλές δεκαετίες μαζί και
αισθανόμαστε την υποχρέωση σαν κατευόδιο στο τελευταίο του ταξίδι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το πέρασμά του από αυτή την επίγεια και πρόσκαιρη ζωή του.
Ο Γιάννης ήταν γέννημα και θρέμμα της λεβεντογέννας Κρήτης και το είχε καμάρι. Εργάσθηκε
πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ αρχικά ως οδηγός
στα Πράσινα Λεωφορεία και μετέπειτα ως ηλεκτροδηγός μέχρι τον Ιανουάριο του 1998 που συνταξιοδοτήθηκε. Διακρίθηκε για την ευγένειά του, την καλοσύνη του και την εργατικότητά του, πάντα γελαστός,
πάντα ευγενής και καλόκαρδος. Ήταν πάντα κοντά
στον συνάδελφό του εργαζόμενο και ασχολήθηκε
ενεργά γι’ αυτόν, αλλά και όταν συνταξιοδοτήθηκε
δεν αποστασιοποιήθηκε από τους συνταξιούχους συναδέλφους του, εντάχθηκε στη Διοίκηση του Σωματείου προσφέροντας πολλά μέχρι την ημέρα που άρχισαν τα προβλήματα υγείας τα οποία δεν του
επέτρεπαν την ενεργό συμμετοχή του στα κοινά του
Σωματείου. Όμως ποτέ δεν έπαψε να ενδιαφέρεται
για τους συναδέλφους του συνταξιούχους και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Ο Γιάννης έφυγε για
πάντα από κοντά μας περνώντας τον Αχέροντα για
το μεγάλο ταξίδι προς την αιωνιότητα. Τις μόνες αποσκευές που πήρε μαζί του είναι οι αναμνήσεις που
όλοι μαζί ζήσαμε στον αγώνα για την επιβίωση, τις
καλές και τις κακές, είτε σαν άτομα, είτε σαν σύνολο.
Ο Γιάννης έφυγε όμως το πνεύμα του και τα πιστεύω
του θα είναι ανάμεσά μας, όπως ασφαλώς και όλων
αυτών των αγαπητών συναδέλφων μας, που πριν από
αυτόν έγραψαν την ιστορία τους. Όλοι αυτοί που με
την προσφορά τους, μας κληρονόμησαν την πείρα
τους, την οποία όλοι εμείς οι νεότεροι γευτήκαμε
και οδηγός μας είναι τα αποτελέσματα των προσπα-

Του Σταύρου Πανούτσου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
Μπάρμπα-Γιάννης από το χωριό του το Ψηλό Χωριό του Νομού Φωκίδος.
Όλες μας οι συζητήσεις ήταν για την εργασία
μας στους ΕΗΣ αλλά και διάφορες εργασίες στα
χωριά μας. Εκεί που μας άρεσε πολύ ήτανε στα
Λουτρά της Αιδηψού που πηγαίναμε πολλά χρόνια πάνω από δέκα χρόνια. Στην Αιδηψό ήτανε
και άλλοι συνάδελφοι και ο Λουκάς Παπαδημητρίου με τους συναδέλφους του και φίλους του.
Ο Μπάρμπα-Γιάννης μας έκανε ένα γεύμα στο
παραλιακό χωριό Ήλιον γύρω στα 15 άτομα όλοι
συνάδελφοι. Τόσο πολύ τον ευχαριστούσε.
Εμένα ο Μπάρμπα-Γιάννης ο καθημερινός
μου αγαπητός φίλος και όταν δεν βλεπόμασταν
έξω πήγαινα και πίναμε καφέ στο σπίτι που
έμενε.
Ο Μπάρμπα-Γιάννης ήταν ο άνθρωπος που
αγαπούσε πολύ τον συνάνθρωπό του, ποτέ δεν
κατηγορούσε κανέναν ακόμη και τον εχθρό του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε
στο χωριό του. Αιωνία η μνήμη του.

θειών των. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιάννης. Φίλε
και συνάδελφε Γιάννη θα είσαι κοντά μας όσο υπάρχουμε. Σ’ ευχαριστούμε για ό,τι κατάφερες να μας
προσφέρεις. Σ’ ευχαριστούμε για όσα μάθαμε από
σένα. Σ’ ευχαριστούμε για την ανθρωπιά σου και την
Κρητική λεβεντιά σου. Η πολύχρονη προσφορά σου
σε όλους, πίστεψέ το, ήταν υπέροχη, ήταν ανθρώπινη
και αυτό το συνειδητοποιεί κανείς τώρα που δεν είμαστε πλέον μαζί. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιάννη. Να είναι ελαφρύ το χώμα
της Αττικής γης που σε δέχθηκε στην αγκαλιά της.
Αιωνία η μνήμη σου.

ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας
1928-2020
Πλήρης ημερών ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος
Γιώργος εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο στις 29 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τη
δύση του δύσκολου χρόνου λόγω της πανδημίας 2020.
Ο Γιώργος έφυγε νεαρός από το νησί του, τη μυροβόλο
Χίο για αναζήτηση καλύτερης τύχης στην Αθήνα. Εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι τον
Νοέμβριο του 1993 που συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Ο Γιώργος
ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου και του ανθρώπου,
πάντα γελαστός, πάντα εξυπηρετικός, πάντα δίπλα και
μαζί με όλους τους συναδέλφους του αντιμετώπιζε
τα όποια προβλήματα παρουσιάζονταν. Ο Γιώργος στο
διάβα της ζωής του υπήρξε μία καταξιωμένη προσωπικότητα στην κοινωνία, άνθρωπος συνετός, πράος,
αγαπητός με κύρος και αξιοπρέπεια, έντιμος, τίμιος,
εργατικός, καλός και προκομμένος οικογενειάρχης.
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο σήμερα η αγαπημένη σου σύζυγος και τα δύο αξιολάτρευτα κορίτσια
σου καθώς και όλοι εμείς που μαζί πορευτήκαμε τόσα
χρόνια ως εργαζόμενοι και συνταξιούχοι αισθανόμαστε μία βαθιά θλίψη για τον άνθρωπο που δεν είναι
πλέον μαζί μας. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου, όποιος γεννιέται αργά ή γρήγορα θα φύγει
κάποια μέρα από την επίγεια ζωή. Αυτός είναι ο φυσικός και αμετάβλητος κανόνας της ανθρώπινης ζωής
και το μόνο που μένει είναι τι αφήνει πίσω του κανείς
και εσύ Γιώργο άφησες πλούσιο έργο για να σε θυμούνται όλοι με αγάπη, γιατί πάνω από όλα με τις αρχές που σε διέκριναν τους έδωσες τις αρχές της εργατικότητας, της συνέπειας, της καλοσύνης, της
εγκαρδιότητας και της κοινωνικότητας. Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιώργο σε ευχαριστούμε για τις παρακαταθήκες που μας κληρονόμησες, όσο ζούμε θα
σε έχουμε στη θύμησή μας και θα προσευχόμεθα για
την ανάπαυση και τη σωτηρία της ψυχής σου.Καλό
σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου Γιώργο Ορφανέ.
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Η αλήθεια για τα αναδρομικά
και τα δικαιώματα των δικηγόρων
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όπως σας είχαμε ενημερώσει και από το προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας, η Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας με τις 1439-1443/2020 αποφάσεις της νομιμοποίησε τον νόμο 4387/2016 και έκρινε συνταγματικές
τις περικοπές των συντάξεών μας και υποχρέωνε την πολιτεία στην επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών από
τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016. Η επιστροφή
αφορούσε αναδρομικά από τις κύριες συντάξεις, τις επικουρικές συντάξεις καθώς και τα δώρα. Δυστυχώς όμως
και εδώ έκανε παρέμβαση η πολιτεία και αποφάσισε να
δώσει αναδρομικά μόνο για τις κύριες συντάξεις που αφορούσαν τη μειοψηφία των συνταξιούχων, γιατί αν έδινε τα
αναδρομικά για τις επικουρικές συντάξεις καθώς και για
τα δώρα που αφορούσε το σύνολο των συνταξιούχων, θα
ήταν κατά την κρίση της πολιτείας μεγάλο το κονδύλι και
θα αδυνατούσε να ανταποκριθεί. Το 2019 μετά την απόφαση 1889-1890 του Συμβουλίου της Επικρατείας το Σωματείο
μας καθώς και άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις προσέφυγαν στα δικαστήρια κατά της απόφασης του Συμβουλίου
της Επικρατείας τότε που Πρόεδρος ήταν η σημερινή Πρόεδρος της Δημοκρατίας και νομιμοποίησε τον νόμο
4387/2016. Όλοι οι συμμετέχοντες τότε είχαν υπογράψει
Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης με τους δικηγόρους με τους όρους συνεργασίας εντολέα και εντολοδόχου όπου αναφέρει στο πρώτο άρθρο: « Ο εντολοδόχος
θα λάβει από τους προσφεύγοντες – συνταξιούχους για
αμοιβή του σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως των δικών
το ποσοστό 5% +ΦΠΑ 24% επί του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού, αν περατωθεί η υπόθεση αυτή καθ’ οιονδή-

Πολυτεχνείο
χρόνια μετά το νόημα της επετείου του Πολυτεχνείου συνεχίζει να είναι επίκαιρο και να
δείχνει στις γενιές που έρχονται ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Ελευθερία και Δημοκρατία. Τα συνθήματα που
ακούστηκαν από τους έγκλειστους φοιτητές στο Πολυτεχνείο για Ψωμί-ΠαιδείαΔημοκρατία είναι μία παρακαταθήκη για
όλους μας. Όμως η 47η επέτειος του Πολυτεχνείου μετατράπηκε για 5 μέρες σε
περίοδο σφοδρής αντιπαράθεσης, καταγράφηκε μία επικίνδυνη πόλωση και μάλιστα στα πρώτα 24ωρα μιας κρίσιμης,
υγειονομικής πανδημίας κατά τους ειδικούς επιστήμονες όπου μοναδική προτεραιότητα της κοινωνίας θα έπρεπε να είναι η δημόσια υγεία.
Γεγονός είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, ο εορτασμός του Πολυτεχνείου έχει
γίνει κάτι φορτικό, λόγω των επεισοδίων
και των καταστροφών που αποτελούν πλέον μέρος της σχετικής παράδοσης. Έχει
γίνει επίσης, κάτι ανιαρό, καθώς έχουμε
πάντοτε μία βαρετή, μηχανική επανάληψη
των ιδίων. Η ίδια απαράλλακτη παράσταση
από επέτειο σε επέτειο, λες και τίποτε δεν
έχει αλλάξει τόσα χρόνια από τότε. Πώς να
μην βαριέσαι; Για τον λόγο αυτόν, η αποτίμηση του φετινού εορτασμού οφείλει να
ξεκινήσει με τη διαπίστωση ότι είχαμε
τουλάχιστον μία πρωτοτυπία γιατί ενώ τα
επεισόδια τα προηγούμενα χρόνια τα προκαλούσαν νεαροί αναρχικοί και διάφοροι
μπαχαλάκηδες για να εκτονωθούν, τούτη
τη φορά το προκάλεσαν τα κόμματα, γελοία πράγματα, την ώρα που ή χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το θηρίο του κορωνοϊού. Σήμερα η Ελλάδα βιώνει κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, όπως και πλήθος άλλες
χώρες. Οι θάνατοι ανεβαίνουν, η οικονομία κατακρημνίζεται, οι μονάδες εντατικής
θεραπείας δεν αρκούν, οι ελπίδες για
φαρμακευτικό περιορισμό της πανδημίας
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ποτε τρόπο, δηλαδή και στην περίπτωση συμβιβαστικής
επίλυσης της διαφοράς και στην περίπτωση της οικειοθελούς επίλυσης της διαφοράς και στην περίπτωση της οικειοθελούς καταβολής της ανωτέρω απαίτησης από τον
αντίδικο και στην περίπτωση της νομοθετικής επίλυσης και
κατά τη διάρκεια της δίκης και βέβαια στην περίπτωση έκδοσης απόφασης οιουδήποτε βαθμού. Το παρόν αποτελεί
πλήρη απόδειξη προς τούτο, απαγορευμένου οιουδήποτε
άλλου αποδεικτικού μέσου. Σε περίπτωση αποτυχίας της
δίκης ο Εντολοδόχος δεν θα λάβει ουδεμία αμοιβή».
Επομένως όλοι οι συμμετέχοντες στις αγωγές υποχρεούνται να καταβάλλουν στους δικηγόρους τη νόμιμη αμοιβή τους. Το Σωματείο μας μετά από παρέμβασή του πέτυχε να μειώσει για τα μέλη μας, το ποσοστό αποζημίωσης
του δικηγόρου από 5% σε 4%, για κάθε απορία, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Τα μέτρα για να αντισταθούν οι συνταξιούχοι σήμερα
και μάλιστα με την υγειονομική πανδημία στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ελάχιστα και ένα από
αυτά είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και αυτό πράξαμε
και εμείς καθώς και τα άλλα Σωματεία Συνταξιούχων γιατί
κρίναμε ότι οι προσφυγές στη Δικαιοσύνη είναι το μέτρο
πίεσης προς την πολιτεία για να ακούσει τα προβλήματά
μας. Δυστυχώς όμως η συμμετοχή των συνταξιούχων της
χώρας στις δικαστικές διεκδικήσεις δεν ήταν καθολική
όπως έπρεπε να είναι και γι’ αυτό ακούγονται τα παράπονα
από αυτούς που συμμετείχαν και είναι υποχρεωμένοι να
καταβάλλουν και τα ανάλογα ποσοστά στους δικηγόρους

με τους οποίους συνεργάστηκαν, ενώ όσοι δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη πήραν ολόκληρο το ποσό των αναδρομικών δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι ζούμε σε μία
δημοκρατική λεγόμενη κοινωνία που ο καθένας εφαρμόζει
τη δημοκρατία κατά το δοκούν. Για τη συμμετοχή των μελών του Σωματείου μας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε
ότι ήταν ικανοποιητική με τα σημερινά δεδομένα, καθώς
έχουμε πολλούς συναδέλφους και ειδικά μοναχικά άτομα
και μεγάλης ηλικίας, έχουμε συναδέλφους κατάκοιτους,
έχουμε πολλούς συναδέλφους που κατοικούν μόνιμα στην
περιφέρεια, οπότε ένα ελάχιστο ποσοστό, όπως παντού και
πάντα, εκμεταλλεύονται τις όποιες καταστάσεις.
Το Σωματείο μας δεν στέκεται στις ακραίες αυτές περιπτώσεις και είναι υποχρεωμένο να καλύπτει και να προστατεύει όλα τα μέλη του και αυτό πράξαμε καταθέτοντας
στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση αναιρέσεως κατά
της απόφασης του Υπουργού Εργασίας που στέρησε από
τους συνταξιούχους τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων και των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας. Η αίτηση αναίρεσης θα εκδικαστεί στις 15
Ιανουαρίου 2021.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Εμείς τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου οφείλουμε να σας
κρατάμε ενήμερους στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται
και εσείς έχετε υποχρέωση για κάθε θέμα που ανακύπτει
να το συζητάτε μαζί μας. Είμαστε κοντά σας – Είμαστε δίπλα
σας ειδικά σήμερα την ώρα της μεγάλης πανδημίας που
μαστίζει τη χώρα μας.
Η Διοίκηση

17 Νοεμβρίου 1973 – 17 Νοεμβρίου 2020
βρίσκονται ακόμη μακριά και η εξάπλωσή
της είναι ραγδαία. Είναι δυνατόν όλα αυτά
να παραγνωρίζονται και να τίθεται πρόβλημα Δημοκρατίας στην προσπάθεια
συγκράτησης της καταστροφής; Το νόημα
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου απουσίαζε απολύτως από τις εκδηλώσεις οχλοκρατίας που έγιναν στην Αθήνα και σε
πολλές ακόμα μεγάλες πόλεις της χώρας

μας. Οι πολιτικές συγκεντρώσεις ενώ ήταν
απαγορευμένες για λόγους δημόσιας
υγείας, όπως αποφάνθηκε και το Συμβούλιο της Επικρατείας έγιναν με κομματικές
ευθύνες και κατά συνέπεια, όσοι συγκεντρώθηκαν παρανόμησαν. Σήμερα στη χώρα μας δεν κινδυνεύει η Δημοκρατία που
θέλουν κάποιοι να περιφρουρήσουν, περισσότερο κινδυνεύει από τους επίδοξους

διασώστες, αυτούς που θεωρούν ότι η
ανυπακοή είναι επανάσταση. Είναι πλέον
ώρα το Πολυτεχνείο να γίνει χώρος λατρείας, μνήμης και σεβασμού από όλους.
Να γίνει η σημαία και το σύμβολο που θα
μας εμπνέει και θα μας καθοδηγεί για να
αγωνιζόμαστε όλοι μαζί ειρηνικά και με
ασφάλεια για καλύτερες μέρες.
Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Προς όλους τους Συνταξιούχους
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μη ξεχνάς: Να έρχεσαι στο Σωματείο για να ενημερώνεσαι
και να συμμετέχεις ενεργά στις δραστηριότητες
που προγραμματίζει αυτό για όλους.
Μη ξεχνάς: Όταν αλλάζεις διεύθυνση κατοικίας και αριθμό
τηλεφώνου να ενημερώνεις το Σωματείο για να
έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί
σου, να λαμβάνεις την εφημερίδα και ό,τι άλλο
έγγραφο θα πρέπει να σου στείλουμε.
Μη ξεχνάς: Νέα Συναδέλφισσα-Νέε Συνάδελφε, ότι για να
εγγραφείς και να γίνεις μέλος του Σωματείου μας
θα πρέπει να έρθεις στον Πειραιά στα γραφεία
και να κάνεις τη σχετική αίτηση εγγραφής.
Μη ξεχνάς: Ότι στο Σωματείο σου υπάρχει και μία ζεστή και
φιλόξενη αίθουσα ανταμώματος όλων των συνταξιούχων που σε περιμένει να σου προσφέρει
με αγάπη έναν καφέ που θα τον απολαύσεις με
όλους τους άλλους συναδέλφους σου που θα βρίσκονται σε αυτή.
Μη ξεχνάς: Ότι σε όλα αυτά που ζητάμε θα θέλαμε να έχουμε
και τη δική σας βοήθεια γιατί εάν δεν την έχουμε
σύντομα θα φθάσει η ώρα που δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί σας και
αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για την μεγάλη
οικογένεια των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.
Μη ξεχνάς: Να ενημερώνεις τη Διοίκηση του Σωματείου σου
όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή στην οι-

κογενειακή σου κατάσταση π.χ. θάνατος άμεσου
ή έμμεσου ασφαλισμένου, γάμος παιδιών, επιτυχίες παιδιών, επαγγελματική αποκατάσταση παιδιών για να γράφουμε σχετικά στις σελίδες της
εφημερίδας μας. Είναι απαράδεκτο γεγονός αυτό
που συμβαίνει πολλές φορές δηλαδή να φεύγει
από τη ζωή ένας συνάδελφος και να το πληροφορούμαστε μετά από έναν χρόνο καθώς και όταν
σας στέλνουμε μέσω τηλεφώνου ενημερωτική
μήνυμα να μην το λαμβάνεις γιατί έχεις αλλάξει
νούμερο κινητού τηλεφώνου ή να μην λαμβάνεις
την εφημερίδα γιατί έχεις αλλάξει διεύθυνση κατοικίας και δεν μας έχεις ενημερώσει σχετικά.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Μη ξεχνάς: Ότι σήμερα με τον εγκλεισμό μας στα σπίτια μας
και την απομόνωση λόγω της πανδημίας όλοι αισθανόμαστε την ανάγκη για μία επικοινωνία μεταξύ μας και αυτό γίνεται αποκλειστικά μέσω της
εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός». Για τον λόγο
αυτό περιμένουμε τα δικά σας νέα, τις δικές σας
προτάσεις και ιδέες με τις οποίες θα πορευτούμε
μέχρι την ημέρα της «Ελευθερίας» που θα μπορούμε και πάλι να ανταμώσουμε, απαλλαγμένοι
από τον φόβο του ιού που σήμερα έχει καταντήσει εφιάλτης για την ίδια τη ζωή μας.
Η Διοίκηση
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ΔενθαγίνειηΠρωτοχρονιάτικηγιορτή
τουΣωματείουμας
Δυστυχώς η καθιερωμένη, εδώ και πολλά χρόνια, εκδήλωση αγάπης του Σωματείου μας δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων της
πολιτείας. Ευχή όλων μας είναι να ξεπεράσουμε αυτές
τις δύσκολες στιγμές, εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα προ-

στασίας του εαυτού μας και των ανθρώπων που βρίσκονται πλησίον μας για να είμαστε στη θέση την επόμενη χρονιά να γιορτάσουμε το αντάμωμα των μελών
μας μαζί με τις οικογένειές μας όπως κάναμε τα περασμένα χρόνια.
Η Διοίκη-

Η πολιτεία κωφεύει
και δεν εφαρμόζει τους νόμους
που η ίδια έχει ψηφίσει
Επανυπολογισμό των συντάξεων αποφασίζει η πολιτεία –
Επανυπολογισμός όμως δεν γίνεται με ευθύνη της πολιτείας
Επανυπολογισμό των συντάξεων υπόσχονται τα ασφαλιστικά ταμεία –
Επανυπολογισμό όμως δεν βλέπουμε

Γενική
Συνέλευση Εκλογές
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, η θητεία του σημερινού
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου λήγει στις
31 Μαρτίου 2021 και ασφαλώς θα πρέπει να διενεργηθεί Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου για να ακολουθήσουν
εκλογές για νέα Διοίκηση στο τέλος Μαρτίου. Όλα
αυτά όμως θα εξαρτηθούν από την πορεία της
πανδημίας που πλήττει σήμερα τη χώρα μας και
πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτείας. Για
ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
Η Διοίκηση

Γεννήσεις
Η Χριστίνα Καλυβίτη, θυγατέρα του συναδέλφου μας Παναγιώτη Καλυβίτη και ο σύζυγός της Δημήτρης Ράπτης έφεραν στον
κόσμο το πρώτο τους παιδάκι, ένα χαριτωμένο και υγιέστατο κοριτσάκι. Το Σωματείο
μας εύχεται στους ευτυχείς γονείς Δημήτρη
και Χριστίνα να τους ζήσει το μωρό τους και
να είναι καλότυχο στη ζωή του, να το χαίρονται και να συμπληρώσουν την οικογενειακή
τους ευτυχία χαρίζοντας στη μικρή νεογέννητη ένα αδελφάκι. Στους δε παππούδες και
γιαγιάδες που δεν μπορούν να κρύψουν τη
χαρά τους ευχόμαστε να ζήσουν, να καμαρώνουν τη νεογέννητη για να αποκτήσει ιδιαίτερο νόημα η ζωή τους στην τρίτη ηλικία.
Ο Γιώργος Μπασιάς υιός του συναδέλφου
μας Τάσου Μπασιά και η σύζυγός του Μαρία
Παναγή απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι,
που είναι ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι που θα τους κρατάει σε εγρήγορση
τον έγγαμο βίο τους και θα τους δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή τους. Το Σωματείο μας εύχεται στον Γιώργο και τη Μαρία να είναι καλότυχο το μικρό τους, να το
χαίρονται και να το καμαρώνουν και το νεογέννητο μωρό να φέρει τη χαρά και την ευτυχία στις οικογένειες του Γιώργου και της
Μαρίας και να μην ξεχάσουν να ολοκληρώσουν την οικογενειακή τους ευτυχία με την
απόκτηση ενός δεύτερου παιδιού.
Η Διοίκηση

Γάμοι

Ανοιχτή Επιστολή
Του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Προς Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Γιάννη Βρούτση
Κύριε Υπουργέ,
Οι πόροι για να επιβιώσει ένα Σωματείο είναι οι εισφορές των μελών του. Δυστυχώς
όμως η Πολιτεία μετά τη ψήφιση του Νόμου 4387/2016 στερεί αυτούς τους πόρους από το
Σωματείο μας καθώς βεβαίως και από τα άλλα Σωματεία Συνταξιούχων της χώρας μας.
Το Σωματείο μας έχει κάνει όλες τις ενέργειες για να αποδοθούν οι εισφορές των συναδέλφων μας από τον Μάιο του 2016 μέχρι σήμερα χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα και
το κυριότερο σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τον
λόγο που η πολιτεία μας στερεί τους πόρους που έχουμε ανάγκη για να επιζήσουμε σαν
συνδικαλιστικό όργανο.
Έχουμε στείλει επανειλημμένα επιστολές στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, απάντηση όμως δεν παίρνουμε. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, απάντηση δεν πήραμε.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητάμε τη δική σας παρέμβαση για να δοθεί λύση του προβλήματος αυτού που είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για το
Σωματείο μας.
Η Διοίκηση

Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα
παιδιά τους θερμά συγχαρητήρια και
στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές
μας, στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.
Βασιλική Κοκλαμάνη: Θυγατέρα του συναδέλφου μας Παναγιώτη Κοκλαμάνη.
Ευθύμιος Φίλος: Υιός του συναδέλφου
μας Κωνσταντίνου Φίλου
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 3 συνάδελφοι αποχώρησαν από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
ΚΟΛΙΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ: Υπάλληλος Λογιστηρίου
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Αρχιτεχνίτης
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:
Επιθεωρητής Εκμετάλλευσης
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη
μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους
Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση
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Τι Προβλεπεται το 2021
για τουσ Συνταξιουχουσ
ν και το νέο έτος 2021 μας κάνει ποδαρικό όχι με τις καλύτερες συνθήκες διάχυτη είναι η ελπίδα πως το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού που φέρνει μαζί θα είναι η αρχή για
να επανέλθουμε σταδιακά στην κανονικότητα. Εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι προσδοκούν σε μέτρα ελάφρυνσης και σε αυξήσεις στο εισόδημά τους για να καλύψουν τις απώλειες που
υπέστησαν τα χρόνια των μνημονίων αλλά και από την κρίση
της πανδημίας που μαστίζει την ανθρωπότητα.
Ειδικότερα το σύνολο των συνταξιούχων αναμένει:

Α

1) ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣτΕ. (Για επικουρικές - Δώρα)
Στις 15 Ιανουαρίου 2021 θα συζητηθεί στο ΣτΕ η αίτηση Ακύρωσης που κατέθεσε το Σωματείο μας δια του Νομικού μας
Συμβούλου από 21 Οκτωβρίου 2020 για τη νομιμότητα της
Υπουργικής Απόφασης για την καταβολή των αναδρομικών.
Το ΣτΕ θα κρίνει δηλαδή εάν σωστά ενήργησε το Υπουργείο
και έδωσε αναδρομικά μόνο στις κύριες συντάξεις ή θα έπρεπε
να καταβάλει αναδρομικά και στις επικουρικές για το χρονικό διάστημα Ιούνιος του 2015 – Μάιος 2016 (11μηνο) καθώς και για τα
Δώρα οπότε θα πρέπει να εκδοθεί νέα τροποποιητική απόφαση.
Η απόφαση θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων για επιστροφή αναδρομικών από:
α) Τα δώρα 800 ευρώ για τον ανωτέρω διάστημα
β) Για τις επικουρικές κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος των
συντάξεων.
Εάν υποθέσουμε συνταξιούχος με επικουρική σύνταξη
586,00 Ευρώ, του οφείλονται: Ν. 4051/12 84,51 ευρώ
Ν. 4093/12 50,71 ευρώ
Σύνολο με Δώρα 2.287,42 ευρώ μικτά
2) ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση)
Η οικονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας και τα τεχνικά
προβλήματα που προέκυψαν είχαν ως αποτέλεσμα οι όποιες
αυξήσεις από τον Ν. 4670/20 καθώς και τα αναδρομικά μετατίθενται για το πρώτο 3μηνο του 2021 σύμφωνα με τον Υπουργό

ΓορΓοποταμος
η νύχτα της 25ης προς 26ης Νοεμβρίου
1942 πραγματοποιήθηκε μία από τις σημαντικότερες αντιστασιακές επιθέσεις
στην ιστορία της Γερμανο-Ιταλικής Κατοχής.
Σε στενή συνεργασία μεταξύ τους οι δύο μεγαλύτερες οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης που είχαν δημιουργηθεί από την αρχή της
κατοχής, ο ΕΔΕΣ υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα
και ο ΕΛΑΣ υπό τον Άρη Βελουχιώτη σε συνεργασία με μέλη της Βρετανικής αποστολής
στην Ελλάδα υπό τον Συνταγματάρχη Μάγιερς
και με την ουσιαστική βοήθεια του Κρις Γουντχάουζ, ανατίναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου στην περιοχή της Φθιώτιδας.
Η σημασία της ανατίναξης ήταν πολλαπλή
και ως στρατηγικό χτύπημα κατά των Γερμανικών τρένων που μετέφεραν από ξηράς πολεμικό υλικό και εφόδια στην βόρεια Αφρική.
Το μήνυμα της ανατίναξης της γέφυρας του
Γοργοποτάμου ήταν ότι οι αντιστασιακές οργανώσεις δρώντας ενωμένες θα μπορούσαν να
πετύχουν πολλά απέναντι στον κοινό εχθρό.
Ήταν μία μεγάλη νίκη της αντίστασης των Ελλήνων και μία μεγάλη ήττα, με σημασία, για τις
δυνάμεις του άξονα. Η γέφυρα του Γοργοποτάμου αποτελούσε την κύρια συγκοινωνιακή
σύνδεση με τη νοτιότερη Ελλάδα. Το εγχείρημα για την καταστροφή της υπήρχε ως σκέψη
από αρκετό καιρό, χρειαζόταν όμως ισχυρή
δύναμη για να έχει επιτυχία η προσπάθεια αυτή. Η γέφυρα του Γοργοποτάμου φυλασσόταν
από 100 Ιταλούς και 5 Γερμανούς στρατιώτες.
Η φρουρά διέθετε βαριά πολυβόλα και οπλοπολυβόλα και η εξουδετέρωσή της απαιτούσε
κεραυνοβόλα ενέργεια. Στην επιχείρηση αποφασίστηκε να λάβουν μέρος 150 άνδρες (86
του ΕΛΑΣ – 52 του ΕΔΕΣ και 12 κομάντος). Το
σχέδιο προέβλεπε την εξουδετέρωση ή την
παρενόχληση της φρουράς από τους αντάρτες,
την ώρα που οι κομάντος θα τοποθετούσαν τα
εκρηκτικά για την ανατίναξη της γέφυρας.

Τ

Το ιστορικό της ανατίναξης
Το σχέδιο προέβλεπε το διαχωρισμό των

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου
του Σωματείου
Εργασίας κ. Βρούτση. Όσοι συνταξιούχοι συνταξιοδοτήθηκαν
από 31/5/2016 και έχουν συμπληρώσει 30 έτη και άνω θα έχουν
πραγματική αύξηση στη σύνταξή τους και θα την λάβουν εξ’
ολοκλήρου με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2019. Σε
ό,τι αφορά τους παλιούς συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ο Νόμος
Βρούτση αν προηγουμένως δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός
των συντάξεων με τον Νόμο Κατρούγκαλου.
Τελευταία πληθαίνουν όλο και περισσότερα δημοσιεύματα
για μη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4367/2016
κάτι που και εμείς έχουμε επισημάνει και έχουμε εκφράσει
τους προβληματισμούς μας μέσα από την εφημερίδα μας.
Για το θέμα αυτό τον μήνα Δεκέμβριο του 2020 σε κυριακάτικη εφημερίδα είδαν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις από
το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ Κώστα Νικολάου για τραγικά λάθη και παραλείψεις από το Υπουργείο
τόσο για τον μη υπολογισμό εισφορών του 13ου και 14ου μισθού καθώς και ότι δεν υπολογίστηκαν ορθά οι επιπλέον εισφορές επί των πραγματικών παραστατικών καταλήγοντας ότι
δεν μπορεί οι νέες συντάξεις να είναι υψηλότερες από τις παλιές, με αναλύσεις και παραδείγματα.
Σύμφωνα με την Δ/ντρια του ταμείου μας ο επανυπολογισμός των συνταξιούχων ΗΣΑΠ θα ξεκινήσει το 2021.

καίωση και την επιστροφή των ποσών των συντάξεων κύριας
και επικουρικής καθώς και των επιδομάτων δώρων και καν.
αδείας που περικόπηκαν με τους μνημονιακούς νόμους
4051/12 και 4093/12. Μετά την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (επιστροφή τν αναδρομικών για 11 μήνες) πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ασχοληθεί με τα νομικά ζητήματα που παραβιάζουν τις αρχές του Κράτους Δικαίου
δικαιώνοντας το σύνολο των συνταξιούχων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Τσουχτερή θα είναι και εφέτος η Εισφορά Αλληλεγγύης παρά τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης για μείωση της εισφοράς
για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020.
Τελικά απαλλάσσονται μόνο εκείνα που αποκτήθηκαν από
μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα (εργαζόμενοι).
Έτσι για μια ακόμη χρονιά οι συνταξιούχοι καλούνται να πληρώσουν τον πιο άδικο φόρο που επιβλήθηκε το 2011 από τον
τότε Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
επιβάλλεται στα εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ
με συντελεστές όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

3) ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Το Σωματείο μας δια του Νομικού του Συμβούλου προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διεκδικώντας την πλήρη δι-

ο θρίαμβος της Ενωμένης Εθνικής αντίστασης
150 ανδρών σε 11 ομάδες με συγκεκριμένα καθήκοντα για κάθε μία από αυτές, ενώ μία ακόμη ομάδα 3 ενόπλων ανδρών θα βρίσκονταν σε
άμεση ετοιμότητα. Έτσι, τέσσερις ομάδες θα
εξουδετέρωνε την Ιταλική φρουρά στην μία
άκρη της γέφυρας και τρεις ομάδες στη φρουρά της άλλης άκρης. Άλλη ομάδα θα φρουρούσε τη μικρότερη γέφυρα «Σανίδα» στον δρόμο
της Λαμίας, άλλη θα βοηθούσε τους Άγγλους
στην ανατίναξη και δύο ομάδες θα ήταν σε

ετοιμότητα να αποκρούσουν κάθε εχθρική ενίσχυση που θα φαινόταν. Στις 11-07 το βράδυ
της 25ης Νοεμβρίου εκδηλώθηκε η επίθεση
εναντίον της φρουράς και στα δύο άκρα της γέφυρας. Όλα κυλούσαν σύμφωνα με το σχέδιο
και στις 1:30 το πρωί της 26ης Νοεμβρίου ανατινάχθηκε ένα τμήμα της γέφυρας για να ακολουθήσει στις 2:21 η ανατίναξη ενός δεύτερου,
που την έβγαλε οριστικά εκτός λειτουργίας. Εν
τω μεταξύ, ένα τρένο με Ιταλούς στρατιώτες

14 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη
Τα δεδομένα του σήμερα και οι προοπτικές του αύριο
σακχαρώδης διαβήτης είναι αναμφισβήτητα σήμερα η μεγάλη παγκόσμια μεταβολική
νόσος, που η εξάπλωσή της λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Υπό το δεδομένο αυτό
η 14η Νοεμβρίου που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, λαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών ανά τον κόσμο για να
ληφθεί ως μία επιπλέον πανδημία. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου
Μεταβολικών Νοσημάτων Δρ. Ανδρέας Μελιδώνης τα άτομα που πάσχουν σήμερα από
διαβήτη έχουν γίνει σήμερα παγκοσμίως 460 εκατομμύρια ενώ τη δεκαετία του 1980 ήταν
60 εκατομμύρια. Ενώ στη χώρα μας εκτιμάται ότι η εξάπλωση της νόσου λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, με τους επιστήμονες να σημειώνουν ότι ο ραγδαίος πολλαπλασιασμός
έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Η προοπτική είναι ακόμα πιο ζοφερή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιμά ότι τα επόμενα 10-15 χρόνια, αν δεν υπάρξουν συντονισμένες παρεμβάσεις, ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη θα υπερβεί τα 600 εκατομμύρια.
Δυστυχώς ο διαβήτης είναι μία διαχρονική πανδημία και δεν είναι μία αθώα, μία πρόσκαιρη
και χωρίς συνέπειες νόσος. Είναι μία μόνιμη διαταραχή του οργανισμού με αποτέλεσμα
την υπεργλυκαιμία, δηλαδή το αυξημένο σάκχαρο, που η μη αντιμετώπισή του, η μη ρύθμισή του θα οδηγήσει στην πορεία του χρόνου σε μία ή περισσότερες επιπλοκές του διαβήτη. Ο διαβήτης είναι ο πρωταγωνιστικός παράγοντας χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και
αιμοκάθαρσης, βλάβη οφθαλμών και απώλεια όρασης, ακρωτηριασμός των κάτω άκρων
και το κύριο αίτιο εμφραγμάτων καθώς και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Αυτοί οι
ιδιαίτερα αυξημένοι κίνδυνοι χρόνιων επιπλοκών στον διαβήτη οδηγούν σε μείωση του
προσδόκιμου επιβίωσης κατά 6-8 χρόνια σε ασθενή με διαβήτη μέσης ηλικίας. Η νόσος
του σακχαρώδη διαβήτη έχει ιδιαίτερα σημαντικό κόστος ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό,
οικονομικό. Η καταιγίδα των επιπλοκών αποτρέπεται πάντως με την άριστη ρύθμιση του
σακχάρου όπως έδειξαν πολλές μεγάλες μελέτες. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τις
νέες εξελίξεις στη θεραπεία της νόσου από τις αντιδιαβητικές θεραπείες που εφαρμόζονται
σήμερα από τους ειδικούς. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τις νέες εξελίξεις, σε
αυτές τις πολλά υποσχόμενες νέες θεραπευτικές αντιδιαβητικές κατηγορίες δεδομένου
ότι παρουσιάζουν ευρύτερες θετικές μεταβολικές επιδράσεις.
Η Διοίκηση

Ο

εμποδίστηκε από τους αντάρτες και δεν μπόρεσε να προσφέρει ενισχύσεις. Στις 4:30 το
πρωί και ο τελευταίος αντάρτης είχε αποχωρήσει από την περιοχή του σαμποτάζ και βρισκόταν στην τοποθεσία Καλύβια, όπου ήταν το σημείο συνάντησης. Από τους 150 άνδρες που
έφεραν σε πέρας την «Επιχείρηση Χάρλινγκ»
μόνο τέσσερις τραυματίστηκαν, ενώ η φρουρά
της γέφυρας έχασε γύρω στους 30 στρατιώτες.
Σε αντίποινα, λίγες μέρες αργότερα στις 28 Νοεμβρίου 19 κρατούμενοι στις φυλακές Λαμίας
εκτελέστηκαν στον χώρο της κατεστραμμένης
γέφυρας. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μία από τις μεγαλύτερες πράξεις δολιοφθοράς κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκάλεσε δε τον θαυμασμό όλης της
κατεχόμενης Ευρώπης και έδωσε κουράγιο
στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό. Η ανατίναξη
της γέφυρας του Γοργοποτάμου είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση ανεφοδιασμού της
Γερμανικής στρατιάς του Ρόμελ στην βόρειο
Αφρική. Χρόνια αργότερα κατά τον εορτασμό
της επετείου στις 29 Νοεμβρίου 1964 σημειώθηκε ένα αιματηρό περιστατικό. Από την
ανατίναξη μίας ξεχασμένης βόμβας σκοτώθηκαν 13 και τραυματίστηκαν 45 άνθρωποι.
Το 1982 η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου καθιέρωσε την επέτειο της ανατίναξης
της γέφυρας του Γοργοποτάμου ως επίσημο
εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης. Από τότε το
Σωματείο μας συμμετείχε κάθε χρόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις καταθέτοντας στεφάνι στα
μνημεία των αγωνιστών. Άποψη όλων όσων
ασχολήθηκαν με την νεώτερη ιστορία είναι ότι
η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου
ήταν μία μάχη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που
είχε θετικά αποτελέσματα στην έκβαση αυτού.
Δυστυχώς για φέτος λόγω της υγειονομικής πανδημίας δεν θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό αυτό γεγονός, δεν
παύει όμως να μην θυμόμαστε και να μην θαυμάζουμε όλους αυτούς που προσέφεραν τόσα
πολλά για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
Η Διοίκηση
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Η καραντίνα φρέναρε
τις δραστηριότητες του Σωματείου μας
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το γενικό απαγορευτικό που επέβαλε η πολιτεία
προς ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας, έπληξε
καίρια τα όνειρα που είχαμε κάνει και τις δραστηριότητες που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε για
όλους μας και όλα αυτά γιατί παρά τη θέλησή μας
αναγκαστήκαμε να φρενάρουμε πολλά από αυτά
που προγραμματίζαμε. Όμως δεν το βάλαμε κάτω
και μέσα από αντίξοες και δύσκολες συνθήκες
έχουμε να επιδείξουμε έργο. Όπως να είμαστε έστω
και νοερά μαζί σας με την εφημερίδα μας, να σας
ενημερώνουμε για τα τεκταινόμενα και να έχουμε
μία επικοινωνία μαζί σας με τα όποια προβλήματα
που καθημερινά παρουσιάζονται. Επίσης κατορθώσαμε να εκδώσουμε και φέτος το καλαίσθητο ημερολόγιο του Σωματείου μας, το οποίο αναφέρεται

στην κοινή πορεία του Πειραιά με τους ΣΑΠ-ΕΗΣΗΣΑΠ-ΣΤΑ.ΣΥ. Ασφαλώς το ημερολόγιο αυτό δεν είναι στο ύφος και στο ύψος που θα θέλαμε καθώς
δεν είχαμε πολλά περιθώρια για να μετακινηθούμε
και να βρούμε τα στοιχεία εκείνα που θα θέλαμε,
ευελπιστούμε ότι για τον επόμενο χρόνο θα έχουμε
αυτή τη δυνατότητα. Το ημερολόγιο αυτό όπως βέβαια κάνουμε κάθε χρόνο ταχυδρομείται σε όλους
τους συναδέλφους μας που είναι 80 ετών και άνω
και είναι δύσκολη η μετακίνησή τους καθώς και σε
όλους που διαμένουν εκτός του κέντρου. Ειδικά για
φέτος λόγω της πανδημίας όποιος συνάδελφος ή
συναδέλφισσα αδυνατεί να περάσει από τα γραφεία
του Σωματείου μας να μας ενημερώσει για να το
στείλουμε με το ταχυδρομείο με έξοδα του Σωματείου. Πάντως εμείς διακαώς επιθυμούμε να έχουμε

την παρουσία σας για να αναθερμανθούν και πάλι οι
παγωμένες καρδιές μας. Επίσης εκδώσαμε και το
πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδρομών του Σωματείου μας το οποίο είναι στη διάθεσή σας. Δεν γνωρίζουμε όμως πόσες και ποιες
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν καθώς αυτό θα
εξαρτηθεί από την πορεία της υγειονομικής κρίσης.
Για το θέμα αυτό θα έχετε άμεση ενημέρωση όταν
η πολιτεία κρίνει ότι ήρθε η ώρα να αρθούν τα μέτρα.
Η προσπάθεια του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι συνεχής για να μην χάσουμε την
επικοινωνία μαζί σας. Το μόνο που ζητάμε από εσάς
είναι να ενημερώνετε τη Διοίκηση του Σωματείου
για όποιο θέμα αντιμετωπίζετε και να είστε βέβαιοι
ότι θα είμαστε αρωγοί σας.
Η Διοίκηση

Συνεχίζουμε τους αγώνες
σε όλα τα επίπεδα
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας, όλα αυτά τα χρόνια, από την εφαρμογή του πρώτου
μνημονίου του 2010 μέχρι και σήμερα,
πρωτοστάτησε με κοινωνικούς και δικαστικούς αγώνες κατά της συρρίκνωσης του εισοδήματος των συνταξιούχων. Γεγονός είναι ότι δώσαμε μεγάλες
αλλά και δύσκολες μάχες στο κοινωνικό πεδίο, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες προς τα υπουργεία
όπου είχαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς καθώς και στη
βουλή των Ελλήνων όπου με τα ψηφίσματα που τους επιδίδαμε τους κάναμε
ενήμερους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε και ζητούσαμε από τους
αρμόδιους φορείς να δείξουν το ενδιαφέρον τους και να φροντίσουν για την
επίλυσή τους. Δυστυχώς όμως μέχρι
σήμερα μόνο υποσχέσεις εισπράξαμε
λύση των προβλημάτων δεν είδαμε.
Έτσι το Σωματείο μας μαζί με τα άλλα
αδελφά Σωματεία των συνταξιούχων
ρίξαμε μεγάλο βάρος στο Δικαστικό
πεδίο, διεκδικώντας όλα αυτά που παρανόμως μας έκλεψε η πολιτεία με τα
αλλεπάλληλα μνημόνια, έτσι σήμερα
έχουμε πολλές δικαστικές διεκδικήσεις που είναι σε εκκρεμότητα. Μετά
την πρόσφατη δημοσίευση, τον Ιούλιο
του 2020, της υπ’ αριθ. 1439/2020 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας, το διατακτικό της
οποίας δικαίωνε τους συνταξιούχους
για ένα 11μηνο, από τον Ιούνιο του 2015
και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου

4387/2016 (του νόμου Κατρούγκαλου)
που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2016,
αναμέναμε από την πολιτεία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να επιστρέψει στους συνταξιούχους τα ποσά
συντάξεων που τους παρακράτησε στην
κύρια σύνταξη, την επικουρική καθώς
και τα δώρα των εορτών και επιδόματος
αδείας. Δυστυχώς η Πολιτεία συμμορφώθηκε εν μέρει με το διατακτικό της
απόφασης και επέστρεψε ποσά συντάξεων μόνο στην κύρια σύνταξη το οποίο
δεν αφορούσε το σύνολον των συνταξιούχων μας.
Το Σωματείο μας, πέρα από τις αγωγές στη δικαιοσύνη που είχαμε κάνει
το 2019 κατά του νόμου 4387/2016 για

τα αναδρομικά του 11μηνου και η αγωγή συνεχίζεται για το σκέλος των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων
και των δώρων καθώς και του επιδόματος αδείας, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση
της υπουργικής απόφασης με την
οποία προβλέφθηκε η επιστροφή ποσών συντάξεων, μόνο στην κύρια σύνταξη και όχι στην επικουρική καθώς
και τα επιδόματα των δώρων και αδείας. Η υπόθεση αυτή εκδικάζεται στις
15 Ιανουαρίου 2021 στην Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόκειται για μία σημαντική δικαστική μάχη,
καθώς από αυτή αν οι συνταξιούχοι δικαιούνται να λάβουν και τα ποσά που
τους περικόπηκαν για το ανωτέρω χρο-

Για το Συνάδελφο
Γιώργο Αναγνωστόπουλο
Αγαπητέ συνάδελφε,
Τα αισθήματά σου και η προσφορά σου προς το Σωματείο μας το οποίο
υπηρέτησες με πίστη και αγάπη μέχρι την ημέρα που εσύ μόνος σου αποφάσισες να αποσυρθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε όλους μας γνωστά.
Γι’ αυτό και δεν μας εξέπληξε το τηλεφώνημά σου ότι προτίθεσαι να κάνεις
τις ημέρες των Χριστουγέννων μία χρηματική δωρεά του ποσού των 1.000 (χιλίων) ευρώ προς το Σωματείο μας.
Συνάδελφε και φίλε Γιώργο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το πρόσωπό σου και σου
εύχεται να έχεις υγεία για να σε έχουμε και να σε καμαρώνουμε.
Με σεβασμό και εκτίμηση
στον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο.
Η Διοίκηση του Σωματείου

νικό διάστημα στην επικουρική σύνταξη. Το Σωματείο μας, στη δίκη που θα
πραγματοποιηθεί, στις 15 Ιανουαρίου,
θα εκπροσωπηθεί νομικά από τον Δικηγόρο Λουκά Αποστολίδη με τον
οποίο έχει πάνω από 15 χρόνια άριστη
συνεργασία και είναι πάντα στο πλευρό
μας και δίνει λύσεις αυτός και οι συνεργάτες του στα όποια προβλήματα
νομικής φύσης αντιμετωπίζει το Σωματείο μας. Παράλληλα το Σωματείο μας,
άσκησε προσφυγή με τη Δικηγορική
εταιρεία «Λουκάς Αποστολίδης και Συνεργάτες» στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
κατά της ανωτέρω απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας αφενός ως
προς το σκέλος που με αυτή κρίθηκε
ότι οι κρατήσεις των νόμων 4051/2012
και 4093/2012 μετά τη δημοσίευση του
νόμου 4387/2016 και μέχρι την 31-122012 είναι νόμιμες και αφετέρου ως
προς το σκέλος που δεν καταβάλλονται
ποσά συντάξεων για το διάστημα από
1-1-2012 έως τον Μάιο του 2015, για
όσους συνταξιούχους άσκησαν αγωγές
μετά την 10η Ιουνίου 2015.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι
αγωγές συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα για την οικονομική και κοινωνική ανύψωση των μελών του Σωματείου μας. Διεκδικούμε
την πλήρη αποκατάσταση του εισοδήματός μας, το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο
στόχαστρο της πολιτείας, με τις οικονομικές απώλειες να είναι μεγάλες και
επώδυνες.
Η Διοίκηση
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Εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας
τις 15 Ιανουαρίου 2021 ορίστηκε η τακτική δικάσιμος στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου πρόκειται να κριθεί η νομιμότητα
ή μη της απόφασης που έλαβε ο Υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης, σχετικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων τα οποία καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του
2020 αλλά αφορούν περικοπές του 11μηνου Ιούνιος
2015-Μάιος 2016 μόνο για τις κύριες συντάξεις χωρίς
να υπολογίζονται οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και
επίδομα αδείας.
Η σχετική αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφασης κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας
από τον Δικηγόρο του Σωματείου μας κ. Λουκά Αποστολίδη. Δια της προσφυγής μας ζητάμε την ακύρωση
της απόφασης του Υπουργού Εργασίας για τα αναδρομικά, καθώς δεν προβλέπει την επιστροφή των σχετικών περικοπών των επικουρικών συντάξεων και των
δώρων που επιβλήθηκαν κατά τη μνημονιακή περίοδο,
παρά το γεγονός ότι όλες οι περικοπές των συντάξεων
κύριες, επικουρικές και δώρα κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας. Στην αίτηση ακύρωσης τονίζεται ότι
η εν λόγω υπουργική απόφαση δεν προβλέπει την επιστροφή των επικουρικών συντάξεων και των δώρων
παρά το γεγονός ότι οι περικοπές αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2015. Επισημαίνεται επίσης ότι το Υπουργείο Εργασίας με διάταξη νόμου σημειώνει πως με την καταβολή των αναδρομικών αποσβένονται τυχόν άλλες διεκδικήσεις των
συνταξιούχων για περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και δώρα. Στην αίτηση ακύρωσης τονίζεται ότι ο
νομοθέτης δεν μπορεί να θεσπίζει απόσβεση αναγνωρισμένων απαιτήσεων με αμετάκλητες δικαστικές
αποφάσεις. Η αίτηση ακύρωσης εισήχθη στην Ολομέ-

Σ

Οι ηλικιωμένοι
είναι τα βαρίδια
στις κοινωνίες
αρύ το τίμημα του κορωνοϊού Covid-19
είναι και στη χώρα μας οι έγκλειστοι
στους οίκους ευγηρίας ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας. Είναι τα άτομα τα οποία δεν
έχουν καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο
καθώς έρχονται σε επαφή μόνο με τους νοσηλευτές τους. Έχουν πληρώσει βαρύ το τίμημα
καθώς καθημερινά θρηνούμε θύματα. Καθήκον της πολιτείας θα πρέπει να είναι η προστασία αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν καμία
δυνατότητα να αντιδράσουν εκτός βέβαια αν
είναι στο πρόγραμμα η εγκατάλειψη αυτών των
ανθρώπων στο έλεος του θεού και στην τύχη
τους, όπως ασφαλώς έγινε σε πολλά κράτη της
υφηλίου και στην πρώτη καθώς και στη δεύτερη πανδημία.
Τρανταχτό παράδειγμα είναι το κατηγορώ
της Βελγικής Διεθνούς Αμνηστίας κατά του
Βελγίου που εγκατέλειψε στην τύχη τους χιλιάδες ηλικιωμένους στους οίκους ευγηρίας.
Η Οργάνωση υποστηρίζει στην έκθεσή της πως
παραβιάστηκαν τα δικαιώματα πολλών τροφίμων, ενώ θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Μήπως
τα νοσοκομεία, προκειμένου να αποφύγουν
την υπερφόρτωση του συστήματος αρνήθηκαν
να δεχθούν άτομα μεγάλης ηλικίας;
Ευχή μας είναι να μην δούμε να εφαρμόζονται και στη χώρα μας αυτά τα εγκλήματα.
Η Διοίκηση

Β

λεια από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κα. Ειρήνη Σαρπ και αυτό είναι ενδεικτικό της
σπουδαιότητας που έχει η συγκεκριμένη απόφαση.
Η τύχη της επιστροφής των αναδρομικών στους συνταξιούχους θα κριθεί στις 15 Ιανουαρίου 2021 από την
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τους
δικαιούχους να ελπίζουν ότι θα εκδοθεί ευνοϊκή από-

φαση και θα εισπράξουν τα οφειλόμενα αναδρομικά
από τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στα
δώρα. Η προσφυγή αφορά όλους τους συνταξιούχους
ανεξάρτητα από το εάν έχουν ασκήσει ή όχι αγωγές.
Η Διοίκηση

Νέος Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ο

ανασχηματισμός της κυβέρνησης που
έγινε στις 4 Ιανουαρίου 2021, έφερε
στο τιμόνι του Υπουργείου Εργασίας
τον Κωστή Χατζηδάκη, έναν υπουργό με μεγάλη
κοινοβουλευτική θητεία και γνώστη των προβλημάτων της κοινωνίας μας. Εμείς οι συνταξιούχοι του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που
απαριθμεί 2 χιλιάδες μέλη ευχόμαστε από καρδίας καλή επιτυχία στο έργο του νέου Υπουργού
Κωστή Χατζηδάκη, παράλληλα δε του υπενθυμίζουμε ότι έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τα οποία δυστυχώς χρονίζουν και θα
πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί η λύση τους.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα πρέπει οι συνταξιούχοι να φεύγουν από τη ζωή με το παράπονο ότι
η πολιτεία δεν φρόντισε γι’ αυτούς και τα προβλήματά τους. Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις αρκεί μόνο να υπάρχει θέληση και διάθεση να τα
επιλύσουν οι αρμόδιοι φορείς.
Κύριε Υπουργέ, ενδεικτικά σας αναφέρουμε μέρος
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια όπως είναι ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας
καθώς καθημερινά επανυπολογισμό ακούμε αλλά
επανυπολογισμό δεν βλέπουμε γιατί δεν φροντίζουν
οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Άλλο θέμα είναι η μη καταβολή των εισφορών των συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τη ψήφιση του νόμου 4387/2016
προς το Σωματείο και υπάρχει θέμα βιωσιμότητας του
Σωματείου μας. Όπως ασφαλώς υπάρχει και το θέμα
της κατάργησης του ασφαλιστικού μας φορέα, ο οποί-

ος μέχρι χθες ήταν το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ και του εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. καθώς
η πρώτη ενέργεια του e-ΕΦΚΑ ήταν η κατάργηση του
λογιστηρίου και η μεταφορά των εργαζομένων σε αυτό εκτός του Υποκαταστήματος αδιαφορώντας για τα
προβλήματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι συνταξιούχοι μας.
Κύριε Υπουργέ, σας θέλουμε στο πλευρό μας και
θα θέλαμε, ασφαλώς βέβαια αφού ενημερωθείτε με
τα θέματα του Υπουργείου σας, να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε όλα τα θέματα
που μας απασχολούν. Και πάλι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ο ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ του 1973
φιερωμένο στην Ανεξαρτησία της χώρας μας, που η εξάρτησής της συνεχίζεται σήμερα με
άλλες μορφές και στην Νεολαία της εποχής που κάποιοι πρωταγωνιστές της εξέγερσης δεν
τίμησαν όπως θα έπρεπε μέχρι σήμερα τα συνθήματά της.

Α

| Από το Βασίλη Δαμιανό, Συνταξιούχο
συνδικαλιστή της ΔΕΗ και Αναπληρωτή
Γραμματέα Οργανωτικού της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που
κρίνει και θυμάται, ότι συνέβη τα χρόνια της
δικτατορίας 1967-74 και από την ματωμένη
εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17-11 1973.
Ήταν πρωινό και ο τόπος της δουλειάς
μου ήταν Δημόσια Επιχείρηση. Η βουβαμάρα απ’ την ανησυχία όσων ακόμη δεν είχαν
απολυθεί, ήταν διάχυτη στους χώρους δουλειάς. Είχε τραυματίσει ανεπανόρθωτα την
διάθεσή μας για δουλειά, αφού όσες φορές
χτύπαγε η πόρτα του γραφείου μας, στρέφαμε τα μάτια ας, για να δούμε αν θα ήταν ο
κλητήρας, αφού του είχε ανατεθεί να παραδίδει απολύσεις ακόμη και σε υποτιθέμενους αντικαθεστωτικούς. Και κάθε μέρα μέχρι να σχολάσουμε, ρωτούσαμε στα κρυφά,
τα νέα ονόματα για τους πολλούς τότε απολυμένους συναδέλφους μας. Πολλοί από
αυτούς αξιόλογοι σαν άνθρωποι και με προσόντα στην ειδικότητά τους, βρήκαν τρόπο
[όπως μαθαίναμε αργότερα] να φύγουν για
δουλειά, σε Γαλλία, Καναδά κλπ.
Κάποια «συνάδελφος» αλλά στη χούντα
προσκείμενη, με προσβάσεις στην τότε διορισμένη διοίκηση, μας καθησύχαζε λέγοντάς μας: «Ο χουντικός Γενικός Διευθυντής
μας που ο γιος του ήταν εξεγερμένος σαν
φοιτητής στο Πολυτεχνείο, είχε εισηγηθεί
στον τότε προϊστάμενο χουντικό υπουργό,
ότι αν απολύσουμε ειδικευμένους υπαλλήλους απ’ το Τμήμα Μελετών Υποσταθμών,
επειδή διάβαζαν την “Ελευθερία” και τα
“Νέα”, τότε το έργο της εθνικής υμών κυβέρνησης δεν θα παρουσίαζε ικανοποιητική
εικόνα προς τα έξω». Κάτι που αγωνιωδώς
τότε η χούντα το επεδίωκε αυτό. Αλλά από
κανέναν μας [λόγω της σχέσης της με το καθεστώς] δεν γίνονταν πιστευτή.
Πέρασε καιρός από τότε και όσοι απομείναμε, ακούγοντας «Ντόϊτσε Bέλε» και
«ΒΒC», μας χαροποιούσαν οι διεθνείς αντιδράσεις και μας λυπούσαν οι εξορίες και οι
βασανισμοί των πατριωτών, ενώ η ελπίδα
μας αναζωπυρώθηκε στην κατάληψη της
Νομικής και σε λίγο του Πολυτεχνείου. Και
απ’ τον 6ο όροφο της Πατησίων και Χαλκοκονδύλη όπου στεγαζόμασταν, βρίσκαμε
διέξοδο όταν ανοίγαμε τα παράθυρα, για ν’
ακούσουμε τον Παπαχρήστο και τη Δαμανάκη με τα απαγορευμένα συνθήματα, τα τραγούδια του Μίκη και όχι μόνο.
Με το: «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»,
«ΕΞΩ οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», «ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ» κλπ, με τους φοιτητές κρεμασμένους στις
κολώνες της εισόδου του πολυτεχνείου και
πίσω από τα κάγκελα να καλούν για συμπαράσταση τους περαστικούς, περνούσαν οι μέρες. Και εκείνα τα καλέσματα τελικά απέδωσαν και η ανταπόκριση ήταν σημαντική και οργανωμένη ιδιαίτερα προς το τέλος προς την 17
του Νοέμβρη. Μια εικόνα πραγματικής γιορτής, με χαμογελαστούς, όλους τους τυχαία ή
όχι περαστικούς, ενώ στα σταματημένα λόγω

κόσμου τρόλεϊ, οι φοιτητές να μοιράζουν
στους επιβάτες φυλλάδια και λουλούδια, αλλάζοντας με τις αφίσες τους την κίτρινη όψη
τους. Και από τον οδηγό μέχρι και τον τελευταίο επιβάτη, η ελπίδα για Λευτεριά φαίνονταν
στα πρόσωπά τους, αλλά με συγκρατημένα
πάντα τα χαμόγελα. Και όποιος παραβρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εκεί, πράγματι ένιωθε ότι
βρίσκονταν σε ελεύθερη Ελλάδα.
Ένα πρωινό όμως, τρέξαμε όλοι στα παράθυρα, γιατί ο πιο κοντινός σ’ αυτά από
όλους έριξε μια ματιά προς τα εκεί και φώναξε: «Βγήκαν οργανωμένα έξω, Βγήκαν
έξω τα παιδιά». Τα παρατήσαμε τότε όλα για
να παρακολουθήσουμε μια νέα πιο προχωρημένη στάση που παρουσίαζε το φοιτητικό
αντιχουντικό κίνημα, αφού μας ικανοποιούσε
εκείνο που για χρόνια μας έλειπε. Εικοσάδες
περίπου οι φοιτητές μέσα στην Πατησίων,
στρατιωτικά και αγκαζέ στοιχισμένοι σε πολλές σειρές, ακούρευτοι, αδύνατοι αλλά ζωηροί, με μακριά φαβορίτα και το άρβυλο να
καταλήγει στο καμπάνα τότε παντελόνι τους,
να χτυπούν ρυθμικά και δυνατά την άσφαλτο
τα πόδια τους, συγχρόνως με τα συνθήματά
τους τα ηρωικά εκείνα παιδιά. Ακολουθούσαν μια μόνιμη διαδρομή, που καθημερινά
ξεκινούσε από την είσοδο του πολυτεχνείου
για να φθάσει μέχρι το Μινιόν και να ξαναγυρίσουν πίσω κάνοντάς την αυτή, λίγες φορές κάθε μέρα. Και ο κόσμος κάθε λογής,
ξεθαρρεύοντας να τους χειροκροτεί και να
μαζεύεται, ιδιαίτερα τα απογεύματα μετά τη
δουλειά μπροστά στο πολυτεχνείο, μαζί με
τους αγρότες από τα μέγαρα, τους οικοδόμους, αριστερά συνδικάτα κλπ.
Κάποια μέρα όμως, επειδή αυτό δεν άρεσε
στη χούντα, γιατί ενθάρρυνε η στάση τους τον
κόσμο και οι «συνάδελφοι» ρουφιάνοι έδιναν
με ατομικό κωδικό το ραπόρτο τους τηλεφωνικά μέσα απ’ τα γραφεία τους στους ανωτέρους τους[όπως χωρίς να μας δουν, τυχαία
το διαπιστώσαμε] συνέβη το αιφνιδιαστικά
συνταρακτικό, αλλά και αναμενόμενο: Στην
καθημερινή διαδρομή ρουτίνας που οι φοιτητές ακολουθούσαν, ακούστηκε εκκωφαντικά ο κροταλισμός της ερπύστριας ενός τανκ,
που με μεγάλη ταχύτητα έτρεχε από πίσω πάνω στα παιδιά πυροβολώντας αδιάκοπα.
Καλυμμένος πίσω από μια κολώνα και
ανάμεσα σε δύο παράθυρα του γραφείου
μου για να λοξοκοιτάζω, δεν ήμουν σίγουρος αν πυροβολούσαν απ’ το τανκ στο ψαχνό, ή τρομοκρατικά στον αέρα, ενώ ένας
συνάδελφος μου συνέστησε να μην είμαι και
πολύ περίεργος εκείνη τη στιγμή να παρατηρώ, γιατί υπάρχουν και οι αδέσποτες. Οι
φοιτητές μετά απ’ αυτό στα γρήγορα ξεχύθηκαν στους γύρω δρόμους, κρυμμένοι πίσω από κολώνες και τρυπώνοντας μέσα στα
μαγαζιά περίμεναν και όταν το τανκ έφθασε
μέχρι τα Χαυτεία, τότε σε ελάχιστο χρόνο,
χωρίς κινητά για μεταξύ τους συνεννόηση,
ξαναβρέθηκαν στην ίδια θέση με την ίδια
στοίχιση και μαζικά αυτή τη φορά φωνάζον-

τας πιο βροντερά τα συνθήματά τους και με
μεγαλύτερο πείσμα.
Δεύτερο τανκ σε λίγο εμφανίστηκε ακολουθώντας και πυροβολώντας κάνοντας την
ίδια διαδρομή για να του διαλύσει και οι φοιτητές ξανά διαλύθηκαν και ξανά γύρισαν. Πολύ αργότερα ακούστηκε, ότι ο ιδιοκτήτης του
Μινιόν Γεωργακάς, έντυσε κάποιους κατατρεγμένους από εκείνη την ημέρα φοιτητές σε
πωλητές, που μπήκαν στο κατάστημα για να
μην συλληφθούν, γιατί αστυφύλακες μπουκάρισαν μέσα για να τους συλλάβουν. Κανείς
μας αργότερα δεν έμαθε, αν οι πυροβολισμοί
εκείνοι είχαν και νεκρούς. Το ίδιο βράδυ τα
μεσάνυχτα, στις 17 Νοέμβρη του 1973, τα ξένα
ραδιόφωνα μετέδιδαν, ότι Δερτιλής έδωσε
διαταγή για την είσοδο του τανκ στην πύλη του
πολυτεχνείου και ότι με το περίστροφο στο χέρι πυροβολούσε εν ψυχρώ τους φοιτητές που
από μέσα τους φώναζαν: «ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ».
Την επομένη το πρωί πηγαίνοντας για τη
δουλειά, συνήθιζα να παρκάρω το NSU χιλιάρι μου στους γύρω δρόμους στο τέρμα
Τοσίτσα, όταν κάποιος μου σήκωσε τα χέρια
διακριτά και επίμονα μπαίνοντας μπροστά
μου για να σταματήσω. Αν μπορείς [μου είπε] πάρε αυτό το τραυματισμένο παιδί να το
πας κάπου, ή στις πρώτες βοήθειες. Αναίσθητο εκείνο στο πίσω κάθισμα βογκούσε
και ενώ ήξερα ότι η ασφάλεια είχε στήσει
καρτέρι σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και
στα γύρω σπίτια για να συλλαμβάνει τους
τραυματίες εκείνης της βραδιάς, με προσοχή τον πήγα στην Γ’ Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου, που τότε στεγαζόταν οι πρώτες
βοήθειες. Γιατί σκέφθηκα, ότι ήταν προτιμότερο να συλληφθεί και να είναι ζωντανός,
παρά τραυματίας με αιμορραγία στο πεζοδρόμιο όπως τον είχα παραλάβει. Την μεγάλη αιμορραγία του τη διαπίστωσα αργότερα
το απόγευμα, όταν πήγα να πάρω κάποια
πράγματα που είχα βάλει στο πίσω κάθισμα.
Η άσπρη μπλούζα που βγήκε από το κτήριο μετά την φωνή που έβαλα για να τον παραλάβουν, μου συνέστησε ψιθυριστά, να μην
φωνάζω και να φύγω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Και αφού κάπου παρκάρισα, περνώντας μετά από λίγο απ’ το απέναντι πεζοδρόμιο
για να πάω στη δουλειά, παρατήρησα τη ρημαγμένη από το τανκ πόρτας του πολυτεχνείου, τη κάπνα και τα ερείπια που κυριαρχούσαν, με την παρουσία αξιωματικών της αστυνομίας πόλεων και ένα πυροσβεστικό όχημα
με τη μάνικα να ξεπλένουν το πεζοδρόμιο και
μέσα από την πόρτα, που σημαίνει ότι τα αίματα που υπήρχαν έπρεπε να εξαφανιστούν.
Πολλοί από τους τραυματίες εκείνης της
δραματικής βραδιάς έμαθα αργότερα ότι φιλοξενήθηκαν σε παρακείμενα σπίτια δημοκρατών όπως της Σοφίας Βέμπο κλπ. Το καλοκαίρι του 1974 η Ντόιτσε Βέλε μετέδιδε
μήνυμα του τότε υπουργού των εξωτερικών
[του κύριου υπεύθυνου της χούντας] Χένρι
Κίσιγκερ που έλεγε: «Εντός των ημερών η

Του Βασίλη Δαμιανού
Συνταξιούχου ΔΕΗ

πολιτική κατάσταση στη Ελλάδα θα αλλάξει»,
ενώ πολύ αργότερα, ο Μπιλ Κλίντον ερχόμενος στη Ελλάδα μετά από σημαντική εναντίον
του διαδήλωση [με την συμμετοχή του
πρώην πρωθυπουργού σ’ αυτήν, που διπλωματικά την αγνόησε] δεν μπορούσε να κρύψει τις ευθύνες της χώρας του για τη χούντα
των συνταγματαρχών και ζητούσε συγγνώμη
απ’ τον Ελληνικό Λαό για την εφτάχρονη δικτατορία στη χώρα μας. Πόσο ειλικρινής ήτα
η δήλωση αυτή και γιατί άραγε;
Πέρασαν χρόνια από τότε και κάποια από
εκείνα τα παιδιά έμειναν πιστά στις αρχές
που διακήρυχναν και κάποια άλλα, με επένδυση την ιστορία εκείνη και την δημοσιότητα
που αργότερα απέκτησαν, μπήκαν για τα καλά στην πολιτική ζωή και έκαναν προσοδοφόρο καριέρα. Αλλά και φέτος όπως κάθε
χρόνο, πολλοί θα είναι εκείνοι που θα εμφανιστούν τιμητές της μαρτυρικής εκείνης
ημέρας και εποχής, χωρίς να τους επιτρέπετε όμως να είναι. Είναι ακόμη εκείνοι που
από πολιτικό συμφέρον και όχι μόνο, αποσιώπησαν τα πραγματικά αίτια της δικτατορίας στην Ελλάδα.
Αφού δεν ήταν τυχαίο, ότι ο δικτάτορας
Παπαδόπουλος [πράκτορας της CIA]συναγελάζονταν και φωτογραφίζονταν μετά το πραξικόπημα με τον Ελληνοαμερικανό μεγαλοεπιχειρηματία Τομ Πάππας. Οι δε εκλογές
του Μάη της ίδιας χρονιάς, [χωρίς να άλλαζαν πολλά πράγματα], θα διευκόλυνε το εργατικό κίνημα να περάσει ευκολότερα σε νέες κατακτήσεις. Μπορεί να απειλούνταν η
επιρροή του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο
και η πετρελαϊκή κρίση θα απειλούσε τα μεγαλοσυμφέροντα των εφτά αδελφών που
βρίσκονταν στην μέση ανατολή, ενώ μια
αδελφή στρατιωτική επέμβαση από τις ελληνικές βάσεις, θα διασφάλιζε τα εκεί συμφέροντά τους. Με την μεταπολίτευση στην
Ελλάδα εδραιώνονταν ακόμη καλύτερα τα
συμφέροντα αυτά, ιδιαιτέρα μετά την εισβολή στην Κύπρο, αφού εξασφαλίζονταν οι
Νατοϊκές βάσεις της Σούδας και του Άκτιο
και αργότερα πολύ καλύτερα με την ίδρυση
της Ε.Ε. και την Ευρωζώνη.
Καταλήγοντας θα μπορούσε ακόμη να ειπωθεί: Ότι σήμερα, οι υποδουλώσεις των
Λαών δεν γίνονται με στρατιωτικά πραξικοπήματα, αλλά με οικονομικές εξαρτήσεις, με
μνημόνια, με καναλάρχες, με οικονομικές
ζώνες επιρροής, με εργασιακές σχέσεις, με
το διεθνές εμπόριο και με ότι ακόμη σκαρφίζεται το διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο,
το συνεργαζόμενο πάντα με το κάθε χώρας
ντόπιο. Υποδουλώσεις που οι σχεδιασμοί
των κρατούντων δύσκολα ανιχνεύονται απ’
τα δεινοπαθούντα πλατιά στρώματα, ενώ μέσα σ’ αυτά οι αποβλέποντες, αποκτούν λαϊκά
ερείσματα και προσβάσεις. Γιατί αρχίζουν
από την συγκατάβαση, την υποχώρηση και
την εξαγορά ακόμη των ντόπιων πολιτικών
ηγεσιών που τα βρίσκουν εύκολα μαζί τους
λόγω και της ιδεολογικής συνεύρεσής τους.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 32 ΧΡΟΝΙΑ
Πως ήταν και πως έγινε το Σωματείο μας
ο Σωματείο μας στα Καταστατικά του φαίνεται ότι έχει
Ιδρυθεί στις 5 Απριλίου του 1971 με την Επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΗΣ»
Ενώ υπάρχει και ένα παλαιότερο Καταστατικό που φαίνεται
ότι το Σωματείο των Συνταξιούχων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους είχε ιδρυθεί στις 9 Νοεμβρίου 1933, με την Επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ», δηλαδή πριν από 88 χρόνια. Όπως έγινε
και με το Σωματείο των Εργαζομένων που εμφανίζει έτος
Ιδρύσεως το 1967, ενώ το Σωματείο έχει Ιδρυθεί πριν από 101
χρόνια, στις 15 Ιουλίου 1920 με την Επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ».
Από το 1988 αρκετοί Συνταξιούχοι αλλά και Εργαζόμενοι
από τον Σιδηρόδρομο και τα Πράσινα Λεωφορεία, εκτιμώντας
ότι το Σωματείο θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να ενεργοποιηθούν νεότεροι συνδικαλιστές με εμπειρία και γνώσεις, γιατί το Σωματείο των Συνταξιούχων, όχι μόνο χρειαζότανε, αλλά
και χρειάζεται, για να μπορεί να υπερασπίζεται και να επιλύει, τα πολλές φορές οξυμένα προβλήματα των Συνταξιούχων, γιατί αυτή είναι η αποστολή του.
Και την εποχή εκείνη υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα,
που η Διοίκηση του Σωματείου με Πρόεδρο τον Λευτέρη Νικολαΐδη δεν μπορούσαν, ούτε να τα προβάλλουν, αλλά ούτε
και να τα επιλύσουν.
Ζητήθηκε τότε από τους Συνδικαλιστές: Ανδρέα Αντωνακόπουλο, Μάριο Παπακωνσταντίνου, Γιώργο Βούλγαρη, Γιώργο Τσαπατσάρη, Τάκη Παπαδημητρίου, Μιλτιάδη Φωτόπουλο,
Γιάννη Μπαλωμένο και άλλους να ενεργοποιηθούν και να
συμμετέχουν στις εκλογές που είχαν γίνει το έτος 1989.
Έτσι και έγινε, για να μπορέσει όμως να αλλάξει το κατεστημένο της «ΠΑΡΕΑΣ» που υπήρχε στην τότε Διοίκηση του
Σωματείου, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, γιατί στο Σωματείο δεν συμμετείχαν ενεργά, ούτε 30 άτομα (φίλοι της ΠΑΡΕΑΣ) από τους 1.000 περίπου συνταξιούχους της εποχής
εκείνης.
Ήταν μία «ΠΑΡΕΑ» όπως του άρεσε να λέει και ο αείμνηστος Λευτέρης Νικολαΐδης, Πρόεδρος του Σωματείου.
ΜΙΑ «ΠΑΡΕΑ» που πέρναγε την ώρα της αντί στα καφενεία
της γειτονιάς τους στα Γραφεία του Σωματείου. Γιατί έτσι είχαν καταντήσει το Σωματείο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ».
Η προσωπικότητα όμως και η Συνδικαλιστική εμπειρία του
Ανδρέα και των υπολοίπων μελών, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Ελεγκτικής Επιτροπής, έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο, στο να αρχίσουν να έρχονται στο Σωματείο και να
εμπιστεύονται τη νέα Διοίκηση του Σωματείου, όσοι είχαν αποστασιοποιηθεί ή αδιαφορούσαν, γιατί απλά δεν συμφωνούσαν
με τον Νικολαΐδη και την υπόλοιπή «ΠΑΡΕΑ» η οποία με την
όλη τακτική και συμπεριφορά της είχε απαξιώσει το Σωματείο.
Τα δε γραφεία (δύο ενοποιημένοι χώροι) ιδιοκτησίας του Ταμείου Αρωγής Συνταξιούχων ΕΗΣ, ήταν σε άθλια και Τριτοκοσμική
κατάσταση.
Σε δυο φακέλους υπήρχαν τα Εισερχόμενα-Εξερχόμενα έγγραφα, άναρχα τοποθετημένα και τα υπόλοιπα ήταν στοιβαγμένα μέσα σε μαύρες σακούλες απορριμμάτων.
Επάνω σε ένα παλαιό ξύλινο τραπεζάκι είχαν τοποθετήσει
ένα γκαζάκι, ένα μπουκάλι νερό, ένα κουτί καφέ και ένα κουτί
ζάχαρη.
Νερό έπαιρναν και ξέπλεναν φλιτζάνια, μπρίκια και τα λίγα
ποτήρια, από την τουαλέτα την οποία δεν μπορούσες να πλησιάσεις από την βρώμα.
Η δουλειά της ανασυγκρότησης του Σωματείου ήταν πάρα
πολύ δύσκολη και μεγάλη, όπως και τα προβλήματα των συνταξιούχων, με τις συντάξεις και την περίθαλψή τους.
Στα 5 χρόνια που έμεινε Πρόεδρος ο Ανδρέας, πήγαινα
όποτε μπορούσα στο Σωματείο και σε συνεργασία με τον Γιάννη Γερεντέ, ο οποίος ήταν έμμισθος υπάλληλος του Σωματείου
από την εποχή Νικολαΐδη και έκανε ότι μπορούσε χωρίς καμία
βοήθεια, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι που ήταν το
ωράριο εργασίας του, προσπαθούσα να βάλω σε μια σειρά τα
διάφορα έγγραφα, να τα τοποθετήσω σε ντοσιέ και φακέλους,
να φτιάξω το Αρχείο και να ξεβρομίσω το Σωματείο από άχρηστα
χαρτιά κ.α., όπως και έγινε, γιατί υπήρχαν μόνο δύο «Ντοσιέ»
ένα για τα Εισερχόμενα έγγραφα και ένα για τα Εξερχόμενα έγγραφα και τα υπόλοιπα σε σακούλες απορριμάτων.
Όλα αυτά για 5 περίπου χρόνια.

Τ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Πρώην Προέδρου του Σωματείου
από 16-3-1994 έως τις 27-3-2012
Το 1994 πριν από τις εκλογές της εποχής εκείνης και αφού
είχα αποφασίσει να ασχοληθώ με την Διοίκηση του Σωματείου,
στέλνω επιστολές, ζητώντας βοήθεια και συνεργασία από
όλους τους παλαιούς και νεότερους συνδικαλιστές όπως:
Τον Γιώργο Σοφιανό, τον Κώστα Γαζή, τον Γιάννη Χατζηνικολή, τον Γιώργο Βούλγαρη, τον Μάριο Παπακωνσταντίνου,
τον Κώστα Τρογκάνη, τον Στράτο Βενέρη, τον Δημήτρη Γεωργίου, τον Νίκο Σπύρου, τον Βασίλη Αντωνακόπουλο, τον Πολυχρόνη Βαρβαρέσο, τον Γιώργο Τσαπατσάρη, τον Τάκη Παπαδημητρίου, τον Μιχάλη Στρίγκο, τον Γιάννη Χατζηδάκη, τον
Βασίλη Ζωάκο, τον Κώστα Ζωγράφο, τον Σταύρο Πανούτσο κ.α.
Αλλά και σε πολλούς άλλους Συναδέλφους οι οποίοι δεν
είχαν Συνδικαλιστική εμπειρία, μπορούσαν όμως να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση του Σωματείου.
Ο Γιώργος Σοφιανός μου είχε πει: «Επειδή αντιμετωπίζω
κάποια προβλήματα υγείας, θέλω να ξεκουραστώ. Προς το
παρόν δεν μπορώ να ασχοληθώ, θα σε βοηθήσω όμως, στον
βαθμό που μπορώ».
Ο Γιώργος ήταν πάντα δίπλα στην Διοίκηση του Σωματείου.
Το 1994 μετά τα αποτελέσματα των Εκλογών της 16ης
Μαρτίου 1994, εκλέγομαι Πρόεδρος με Γραμματέα τον Κώστα
Τρογκάνη και Ταμία τον Σταύρο Πανούτσο.
Ενώ ενεργοποιήθηκε Συνδικαλιστικά και η Φωφώ, αναλαμβάνοντας τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και την Ειδική
Γραμματεία, εργασίες που έκαναν η Ευαγγελία Φλωρίδου και
ο Γιάννης Γερεντές, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την θέση
του έμμισθου υπαλλήλου, για να ασχοληθεί αργότερα στην
Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου.
Οι πρώτες ενέργειες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν
να καθαριστούν, να εκσυγχρονιστούν τα Γραφεία και να γίνουν
περισσότερο ευχάριστα και πιο λειτουργικά. Συνεχίζοντας
ακούραστα, αλλά και με μεθοδικότητα το Πρόγραμμα της νέας
Ανασυγκρότησης του Σωματείου που είχαμε επιλέξει.
Γιατί η πρώτη ανασυγκρότηση είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Διοίκηση με Πρόεδρο τον Ανδρέα Αντωνακόπουλο.
Από το πρωϊ έως αργά το απόγευμα η Φωφώ, ο Ζωάκος, ο
Πανούτσος και εγώ, προσπαθούσαμε να βάλουμε τα πράγματα
σε μία νέα σειρά, όπως και έγινε.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κα με την βοήθεια του Γιώργου
Αναγνωστόπουλου, αγοράσαμε ένα Γραφείο που βρισκότανε δίπλα από τα Γραφεία του Σωματείου μας και με την βοήθεια του
Διευθυντή Γραμμής και Έργων κ. Θανάση Ρίζου και των τεχνιτών
της Γραμμής ενοποιήσαμε τους χώρους των παλαιών και του νέου Γραφείου, δημιουργώντας ένα μεγάλο και ευχάριστο χώρο ο
οποίος ήταν απαραίτητος για την όλη λειτουργία του Σωματείου
και εκσυγχρονίσαμε τους κοινόχρηστους χώρους, τουαλέτες,
κλιματισμό, φωτισμό κα.α.
Να καλέσουμε όσους Συναδέλφους και Συναδέλφισσες δεν
ήταν γραμμένοι να έρθουν και να γραφτούν στο Σωματείο, γιατί
πάρα πολλοί είχαν αποστασιοποιηθεί και άλλοι δεν ήθελαν
να γραφτούν από την εποχή που Πρόεδρος ήταν ο Νικολαΐδης
και το κατεστημένο της «ΠΑΡΕΑΣ».
Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της επίμονης δουλειάς του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεν άργησαν να φανούν. Και αυτό διαπιστώθηκε στην πρώτη Απολογιστική Γενική Συνέλευση που έκανε το Σωματείο στις 15 Φεβρουαρίου 1995 στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων των «Ηπειρωτών» η οποία αποδείχτηκε πάρα πολύ μικρή, για να χωρέσει τους Συναδέλφους και
τις Συναδέλφισσες, οι οποίοι από νωρίς είχαν γεμίσει την αίθουσα και τους διαδρόμους. Ενώ αρκετοί έφυγαν, γιατί δεν
υπήρχε χώρος να σταθούν.
• Αυτά ως αρχή γιατί στην συνέχεια έγιναν και άλλες εργασίες με την αγορά και άλλων Γραφείων και την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν γίνει από τον ΣΕΙΣΜΟ.
• Με τον Αυτόματο Τηλεφωνητή Μηνυμάτων που αγοράστηκε ύστερα από πρόταση του Γιάννη Σοφιανού ο Βασίλης
Ζωάκος κάθε μέρα ενημέρωνε τα μέλη μας.
• Η Φωφώ προγραμμάτιζε τις Εκδρομές, τις Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις και με τον τρόπο της και τη συμπεριφορά της,
έφερε τις γυναίκες στο Σωματείο, και έγραψε στο Σωματείο

όσες και όσους δεν ήταν γραμμένοι και έφτιαξε ένα σύγχρονο Μητρώο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
• Καθιερώνουμε τα Ετήσια Ανταμώματα των Συνταξιούχων
στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους, τα οποία πραγματοποιούσαμε στο Κέντρο «Τζίμης Κούκης» στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή.
• Διοργανώνουμε κάθε μήνα Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις
στα Γραφεία του Σωματείου, για όσα προβλήματα μας απασχολούσαν.
• Αλλάζουμε όλα τα παλαιά και φθαρμένα έπιπλα του Σωματείου.
• Κατασκευάζουμε ύστερα από πρόταση του Γιάννη Παπαδημητρίου την πρώτη Βιβλιοθήκη ένα έπιπλο κόσμημα, για
να ακολουθήσουν στη συνέχεια άλλες 6 Βιβλιοθήκες που κατασκεύασε ο συνάδελφος Γιώργος Ιωάννου.
• Τον Οκτώβριο του 1994 7 μήνες μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουμε το 1ο τεύχος της Εφημερίδας μας με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ» η
οποία έπαιξε και παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ενημέρωση
ΟΛΩΝ των Συνταξιούχων και ΟΛΩΝ των εργαζομένων στους
ΗΣΑΠ και όχι μόνο και κατοχυρώνουμε τον τίτλο της Εφημερίδας στο Υπουργείο Εμπορίου αριθμός κατάθεσης
5148/1998 ύστερα από υπόδειξη του Γιάννη Παπαδημητρίου.
• Αγοράζουμε άλλα 5 Γραφεία για τις λειτουργικές ανάγκες του Σωματείου.
• Εκσυγχρονίζουμε όλα τα Γραφεία του Σωματείου.
• Δημιουργούμε το «ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».
• Διοργανώνουμε μικρές Συνεστιάσεις και Εορταστικές Εκδηλώσεις «Γενέθλια της Εφημερίδας» στα ανακαινισμένα Γραφεία του Σωματείου και το κυριότερο όταν ρισκάραμε και αποφασίσαμε τις Γενικές Συνελεύσεις να τις πραγματοποιούμε στο
Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» γεμίζαμε όλες τις αίθουσες του Ξενοδοχείου.
• Καθιερώνουμε την Κοπή της Πίτας και την Βράβευση των
Αριστούχων μαθητών-φοιτητών (παιδιά συνταξιούχων και εργαζομένων) στις αίθουσες του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» μακριά από την αίθουσα του Γηροκομείου Μοσχάτου, που έκοβαν πίτα και βράβευαν τους αριστούχους μαθητές-φοιτητές.
Η βράβευση των Αριστούχων Μαθητών-Φοιτητών ξεκίνησε
το έτος 1990, ύστερα από πρόταση του Ανδρέα Αντωνακόπουλου, όταν ήταν Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Στην Ιστορία του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Συνταξιούχων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους στα χρόνια που
ήμουν Πρόεδρος έχει γραφτεί και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστούν:
1ον: Οι Μαζικές και Πρωτόγνωρες Συγκεντρώσεις στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» τότε που γέμιζαν ασφυκτικά όλες οι αίθουσες του Ξενοδοχείου.
2ον: Οι Μαζικές Πορείες σε Συνεργασία με τους Εργαζόμενους στους δρόμους της Αθήνας και οι καταλήψεις των
Γραμμών στους Σταθμούς του Πειραιά, της Ομόνοιας και των
Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης για το Ασφαλιστικό.
3ον: Η Κατάληψη των Γραφείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής για τα φάρμακα.
4ον: Η συμμετοχή Υπουργών και Βουλευτών από όλα τα
κόμματα σε κάθε κάλεσμα της Διοίκησης του Σωματείου στο
Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».
5ον: Η Έκδοση της Εφημερίδας του Σωματείου «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ».
6ον: Οι Μηνιαίες Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις στα Γραφεία του Σωματείου, που κάθε φορά συμμετείχαν περισσότεροι από 150 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι.
7ον: Η Συγκέντρωση Τροφίμων και Ρουχισμού για τους
Κούρδους που είχαν στρατοπεδεύσει στην Πλατεία Κουμουνδούρου.
8ον: Ο Βραβεύσεις των Μαθητών και Μαθητριών του Γυμνασίου Σμίνθης και οι συγκεντρώσεις βοήθειας για τους
Μαθητές και τους Κατοίκους της περιοχής.
9ον: Η Εκδήλωση μαζί με την Διοίκηση των ΗΣΑΠ στον
Σταθμό του Συντάγματος.
10ον: Η Εκδήλωση σε συνεργασία με τους φίλους του Σιδηροδρόμου τον Σεπτέμβρη του 1999.
11ον: Η Εκδήλωση στο Πέραμα σε συνεργασία με τους κατοίκους του Περάματος για την επαναλειτουργία του Τραμ.
12ον: Η Εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Μοσχάτου.
Και τέλος η δημιουργία του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ένα έργο, μια πο-
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ

Από τη Διοίκηση με Πρόεδρο τον Λευτέρη Νικολαΐδη πριν από το 1989
Στην Διοίκηση με Πρόεδρο τον Ανδρέα Αντωνακόπουλο από το 1989 έως 15-3-1994
Και από τις 16-3-1994 έως 27-3-2012 με Πρόεδρο τον Μανώλη Φωτόπουλο
ρεία, η οποία έχει αφήσει το Στίγμα της στην Ιστορία του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Συνταξιούχων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους, γι’ αυτό και έχω κάθε λόγο να αισθάνομαι ικανοποιημένος και δικαιωμένος για τις επιλογές μου
ως Πρόεδρος του Σωματείου το οποίο υπηρέτησα για 18 χρόνια, αλλά και αντάξιος της εμπιστοσύνης που με περιέβαλλαν
οι Συναδέλφισσες και οι Συνάδελφοί μου.
Οι Αγώνες και η Προσφορά μου προς τους Συναδέλφους
μου και την Πλούσια Ιστορία της Εταιρίας μας συνεχίζεται στο
Μουσείο μας με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει, γιατί τα
χρόνια περνάνε και ο χρόνος της αποστρατείας πλησιάζει.
Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ που θα πρέπει να ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ από
ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ τους Συναδέλφους και Συναδέλφισσες
Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ, ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ και να
μην ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ σε ΚΑΝΕΝΑΝ άσχετο και μωροφιλόδοξο,
να το απαξιώσει και να το διαλύσει.
Γιατί το να Απαξιώνεις και να Διαλύεις είναι εύκολο.
Το να Δημιουργείς είναι ΔΥΣΚΟΛΟ.

Ποια ήταν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζαμε
ως Διοίκηση του Σωματείου:
1ον: Η Έγκαιρη πληρωμή των Συντάξεων.
2ον: Η Ενσωμάτωση της ΑΤΑ στις Συντάξεις.
3ον: Η Αναπροσαρμογή των Συντάξεων μετά από κάθε αύξηση των Εργαζομένων.
4ον: Η Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
και η στελέχωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας με Γιατρούς.
5ον: Η βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεων.
6ον:Οι οφειλές της Εταιρίας προς τα Ταμεία Συντάξεων και
Αλληλοβοήθειας.
7ον: Η καταβολή από τις Εταιρείες ΕΗΣ και ΗΣΑΠ των Ασφαλιστικών Εισφορών προς τα ταμεία Συντάξεων και Αλληλοβοήθειας όσων είχαν απολυθεί από την Εταιρία τα έτη 1949 και
1967, για τα Κοινωνικά τους φρονήματα.
8ον: Τα Ελευθέρας και το πώς τελικά είχαμε αντιμετωπίσει
το όλο πρόβλημα, για να μπορούν να ταξιδεύουν με τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία και Τρόλεϊ οι
Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ και οι Γυναίκες τους.
9ον: Η συμμετοχή του Σωματείου μας στην Συντονιστική
Επιτροπή Συνταξιουχικών Οργανώσεων και στη συνέχεια στην
Α.Γ.Σ.Σ.Ε όπου παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση της,
όπου κατείχα την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα.

10ον: Για το Ασφαλιστικό γενικότερα που οι Κυβερνώντες
την εποχή εκείνη, ήθελαν να διαλύσουν όλα τα ταμεία και να
τα εντάξουν στο ΙΚΑ.
Ενώ μέσα από τις σελίδες του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» αλλά και με
Υπομνήματα και Ψηφίσματα καταγγέλλαμε κάθε Ενέργεια, ή Αποφάσεις της Εταιρίας που είχαν να κάνουν με άχρηστα έργα, προμήθειες υλικών και την κατάργηση των Πράσινων Λεωφορείων.
Ενέργειες και Αποφάσεις που καταχρέωναν την Εταιρία και
έβαζαν σε άμεσο κίνδυνο την βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών
μας Ταμείων με τη μείωση προσωπικού από την κατάργηση των
Πράσινων Λεωφορείων.
Το έργο που έχει επιτελέσει η Διοίκηση του Σωματείου μας
από τις 16-3-1994 έως τις 27-3-2012 είναι τόσο μεγάλο που θα
χρειαζόντουσαν πάρα πολλές σελίδες και πάρα πολλές εκδόσεις του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» για να μπορέσεις να το αποτυπώσεις
για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι.
Σήμερα περιορίζομαι μόνο σε όσα πιο πάνω αναφέρω, αργότερα και εφόσον το κρίνω αναγκαίο, θα αναφερθώ περισσότερο
αναλυτικά, για την όλη Δράση του Σωματείου στα 18 χρόνια που
είχα την τιμή να εκπροσωπώ τους Συναδέλφους και τις Συναδέλφισσες Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ, από τη θέση του Προέδρου
του Σωματείου μαζί με τους άξιους συναδέλφους μου και την
Φωφώ, που πρόσφερε και εξακολουθεί ακούραστα να προσφέρει πάρα πολλά, τόσο στο Σωματείο, όσο και στο Μουσείο.
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΣΟ
ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ.
ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΑΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ».
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΟΣΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΩ.
ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΟΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΠΩΣ:
Ο Παναγιώτης Κολινιάτης, ο Μαρίνος Αντύπας, ο Πέτρος
Καργαδούρης, ο Απόστολος Γιακαλής, ο Δημήτρης Μεταξάς, ο
Βασίλης Παναγάκης, η Ιωάννα Μιχαιρίνα, η Παναγιώτα Σούτα,
η Ιωάννα Πουλιαση, η Βούλα Μπαμπάκου, η Ειρήνη Τσάλλα, η
Βασιλική Παναγιώτου κ.α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1994
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΟΓΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΩΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΕΛΗ: ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ενώ μεσολάβησαν και άλλες Εκλογές στο Σωματείο στις
οποίες εκλέχτηκαν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι βοήθησαν
το Σωματείο όπως:
Ο Κώστας Γαζής, ο Μιχάλης Στρίγκος, ο Ευθύμης Ρουσιάς, ο Γιάννης Χατζηδάκης, ο Δημήτρης Γεωργίου, ο Γιάννης Χειμώνας, ο Ηλίας Μπονάρος, ο Γιάννης Γερεντές, ο
Ηλίας Ξιαρχογιαννόπουλος, ο Στράτος Βενέρης, ο Ανδρέας
Χαϊντιντόγλου, ο Νίκος Κουτσονικόλας, ο Νίκος Μητροκώτσας, ο Μάριος Παπακωνσταντίνου, ο Παναγιώτης Τσίτσικας,
ο Αντώνης Φατσέας, ο Νίκος Σπύρου, ο Νίκος Κουτσοθόδωρος, ο Μενέλαος Λασκαρίδης και η Αικατερίνη Γερεντέ.
Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ της Συνδικαλιστικής Δράσης και Προσφοράς
προς το Σωματείο ήταν:
Το βράδυ της 29ης Μαρτίου 2012 μετά τα αποτελέσματα
των Εκλογών του Σωματείου παρέδωσα στον Πρώτο σε Σταυρούς προτίμησης Ευθύμη Ρουσιά:
Τα κλειδιά του Σωματείου και του Γραφείου μου, του Συμβόλαια όλων των ακινήτων (περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου).
Την καταχώρηση του Τίτλου της Εφημερίδας μας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ» στο Υπουργείο Εμπορίου και
διάφορα αδημοσίευτα κείμενα συναδέλφων.
Ενώ από τις προηγούμενες ημέρες είχα μεταφέρει στον Πειραιά, στα Γραφεία του Μουσείου όλα τα προσωπικά μου είδη.
Για να συνεχιστεί η προσφορά μου στο ΜΟΥΣΕΙΟ και του
Ρουσιά στο Σωματείο.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Ο καινούριος χρόνος να μας δώσει αυτά που μας στέρησε ο χρόνος που έφυγε

Π

έρασε και αυτή η χρονιά. Πιστεύω πως όλοι
κάναμε έναν απολογισμό και πιστεύω επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς,
όλοι ή σχεδόν όλοι, θα θέλαμε να υπάρχει μία πόρτα
εξόδου που θα μας οδηγούσε πίσω, στους παλιούς
καλούς καιρούς, τότε που δεν υπήρχαν τα μνημόνια
και η πανδημία του κορωνοϊού, πιστεύοντας ότι συγχρόνως βγαίνουμε και από έναν εφιάλτη.
Γεγονός είναι ότι ο καθένας μας αναλόγως με τον έργο
του στη ζωή χαράζει και τη δική του πορεία. Οι περισσότεροι
δε, λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια των κανόνων για να μην
δημιουργούμε προβλήματα, πρώτα τον εαυτόν μας και φυσικά και στους γύρω μας. Ποτέ όμως δεν ξέρουμε πως θα
ξημερώσει η επόμενη ημέρα και αν χρειαστεί να ξεφύγουμε
από τα όρια του νόμιμου, του καθημερινού και να βρεθούμε
εμπρός σε αλλαγές, που θα μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε. Η αυτοσυγκράτηση σε όλα αυτά που μας πονάνε, βλέποντας ότι η φωνή μας φτάνει μέχρι ενός σημείου και ότι
τίποτα δεν βελτιώνει τα πράγματα, πολλές φορές κάνει τους
ανθρώπους να κλείνονται στον εαυτό τους, στα σπίτια τους
και να μη μπορούν να διαχειριστούν τις προκλήσεις. Χάνουνε το κουράγιο τους και μένουν εγκλωβισμένοι στη μιζέρια
και τον φόβο της επιβίωσης. Τα τελευταία χρόνια, που είναι
τα χρόνια των μνημονίων και του κορωνοϊού, έχουμε τεράστια άνοδο, όχι μόνο στην ανεργία και στη ζήτηση αντικατα-

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου
θλιπτικών φαρμάκων αλλά και στην κατακόρυφη άνοδο των
θανάτων από κορωνοϊό. Θα ήθελα να πω όμως ότι είναι μεγάλο λάθος να μένουμε παγερά αδιάφοροι και να σκοτώνουμε τον εαυτόν μας χωρίς να τολμήσουμε να αντιδράσουμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει στα χέρια του τη δική του μοίρα
και τη δική του συμμετοχή στην οικογένεια και στο σύνολο.
Δεν σταματάμε ποτέ να παλεύουμε. Γιατί το κάθε τι που επιτυγχάνουμε είναι για εμάς η συμμετοχή μας στη ζωή και η
κάθε νίκη είναι για εμάς μία επιβράβευση για να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε κίνδυνο
ή να φτάνουμε στα άκρα με τις πράξεις μας και χωρίς προκαταλήψεις, φανατισμό και εγωισμούς και πάντα με βαθύτερες σκέψεις και λογική, μπορούμε να δημιουργήσουμε
με τις δυνάμεις μας τα πράγματα που θα μας δικαιώσουν
και θα διώξουν τους φόβους μας. Τουλάχιστον θα έχουμε
προσπαθήσει και η ζωή ανταμείβει πάντα αυτούς που τολμούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους για μία καλύτερη
ζωή. Τα πάντα εξελίσσονται, η ζωή τρέχει, μας προσπερνά

και εμείς πρέπει να προπονούμαστε για να την προλαβαίνουμε. Οι νέοι μας διεκδικούν με πάθος αυτά που τους ανήκουν στη ζωή θέλοντας να χτίσουν το δικό τους μέλλον. Το
μυστικό είναι να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή μας χωρίς να εγκλωβιζόμαστε όμως σε αυτές και να ξεπερνάμε τον εαυτόν
μας τολμώντας με αυτοπεποίθηση, ώστε να νιώθουμε τη χαρά της ζωής και της δημιουργίας. Η δύναμη της θέλησης είναι το ισχυρότερο όπλο στα χέρια μας. Δεν χρειάζεται το μαγικό ραβδί για να φτιάξουν τα πράγματα στη ζωή μας, μιας
και η μαγεία κρύβεται μέσα μας.
Αυτές τις μέρες τις γιορτινές ο νους ξεφεύγει από τα προβλήματα και η ψυχή μας αναρρώνει από το μπέρδεμα των
μπαχαρικών και των γεύσεων από τα γιορταστικά τραπέζια
γιατί έτσι πρέπει. Εδώ θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς σε
όλους, η καινούρια χρονιά να πάρει τη θλίψη και την αγωνία
μακριά μας και σε όσους πληγώθηκαν, πάλεψαν για την επιβίωσή τους, στερήθηκαν την υγεία τους και ένιωσαν την
απόγνωση, όλοι να πάρουν την ανταμοιβή τους. Να νιώσουν
ξανά τη χαρά της ζωής χωρίς πόνο, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ό,τι τους στέρησε η ζωή να τους τα γυρίσει πίσω.
Υγεία σε όλους μας και να επιστρέψει η χαρά στις ψυχές
μας και το χαμόγελο στα χείλη μας.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Φετινά και… παντοτινά
ιορτές! Μας ήρθαν ή μάλλον, μας ξανάρθαν και φέτος. Λες, κι αυτές, δεν
έχουν άλλη δουλειά! Αλλά, μας ήρθαν, διαφορετικές! Αγνώριστες! Αλλιώς τις
περιμέναμε, κι αλλιώς μας… βρήκαν. Κι
έγινε, η όλη υπόθεση και θέμα πολιτικής
αντιπαράθεσης: κάποιος φταίει, βέβαια!
- Ο Κορωνοιός, λέει η κυβέρνηση
- Η Κυβέρνηση, λέει η αντιπολίτευση
- Βρε πρόκειται για συνομωσία! οι καλά
…πληροφορημένοι
- Εμείς δε φταίμε, αλλά, εμείς θα πληρώσουμε, ως συνήθως, ο λαός
Η αλήθεια είναι, ότι , για το ποιος ακριβώς φταίει και πόσο, θα το μάθουμε, μάλλον, στις επόμενες… εκλογές και σίγουρα,
από τον ιστορικό του μέλλοντος οι …απόγονοι μας. Νάναι καλά!
Αλλά, μέχρι τότε, λέει, και για να μείνουμε ασφαλείς, λέει, θα πρέπει να… μείνουμε σπίτι, μέσα, λέει, διότι, όπως λέμε…
ελληνικά έχουμε «Λοκ ντάουν!»
Ο κύριος Τάκης, είναι στο σαλόνι, σε
μια πολυθρόνα και προσπαθεί να διαβάσει
την εφημερίδα του. Η κυρία Λίζα, η σύζυγος του κυρίου Τάκη, βάζει τις τελευταίες, εορταστικές, πινελιές στη διακόσμηση του σπιτιού. Μέρες τώρα, έχει
πεθάνει… στις «δουλειές!»
- Κουράστηκα! δηλώνει σε κάθε ευκαιρία, αλλά δείχνει ευχαριστημένη
Τώρα, είναι ανεβασμένη σε μια καρέκλα και κρεμάει από το φωτιστικό, στο
σαλόνι, έναν Άγιο Βασίλη
Την κοιτάζει ο κύριος Τάκης που δείχνει να φοβάται
- Πρόσεχε, Λιζάκι, πρόσεχε… Άμα πέσεις… που λένε…

Γ

Σταματάει και συμπληρώνει, σε τόνο
χαμηλόφωνο «χέσε μέσα…»
- Πως σου φαίνεται το δεντράκι μας;
τον ρωτάει γεμάτη αυτοπεποίθηση
- Μια χαρά! Φαίνεται κιόλας! Θα σκάσει
η φιλενάδα σου η Στάσα! Και το καραβάκι
στο τζάκι… άλλο πράμα! ρίχνει τα επαινετικά του σχόλια ο κύριος Τάκης
Ύστερα, παίρνει μια ανάσα, λίγο το
βλέμμα στο κενό, ένα κούνημα του κεφαλιού, μισό χαμόγελο
- Θυμάσαι που τόφερα, από τη Ύδρα;
Τι γκρίνια αδερφέ μου είχες κάνει, τότε!
Θυμάσαι;
Η κυρία Λίζα, το παίζει … βαρήκοη
και αποφεύγει τον όποιον σχολιασμό.
«Δεν είναι ώρα για τέτοιες συζητήσεις»,
σκέφτεται
Το κλίμα, είναι λίγο βαρύ. Έτσι , όπως
ήρθαν τα πράματα, θα περάσουν , τις γιορτές, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μόνοι
τους. Βλέπεις απαγορεύονται οι μετακινήσεις κι οι συναθροίσεις, λόγω του ερχομού του… κυρίου απρόσκλητου, γνωστού με το όνομα ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ! Άλλες
χρονιές, ερχόταν τα παιδιά, τα εγγόνια και
μερικοί κολλητοί και γινόντανε χαμός.
Γλέντι μέχρι το πρωί, μιας κι ο κύριος Τάκης, που είναι Χρήστος, τιμούσε, κάθε
χρόνο, δεόντως, την ονομαστική του
εορτή.
Φέτος… Άσε καλύτερα…
- Λοκ ντάουν, χρυσέ μου, τι να κάνουμε; Λοκ ντάουν…
Εκείνος, γυρίζει και την κοιτάζει, μ’ ένα
πλατύ, μάλλον, ειρωνικό χαμόγελο
- Αγγλικά και συ ρε Λίζα, ε ; Αγγλικά;
Λες και δεν ξέρεις πως το λένε ελληνικά..

Σηκώνεται, διπλώνει την εφημερίδα του
και κάνει να φύγει
- Που πας; τον ρωτάει
- Μέσα, απαντάει ανόρεκτα
Το «μέσα», είναι το γραφείο του κυρίου
Τάκη. Για κρεβατοκάμαρα τόχανε, από
χρόνια. Αλλά, τα παιδιά μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν κι έφυγαν. Έτσι, βολεύτηκε κι
ο κύριος Τάκης που του αρέσει να γράφει.
Δεν είναι συγγραφέας ο άνθρωπος. Κάτι
από χόμπι. Αυτό είναι όλο. Η δουλειά του,
Λογιστής… Μια ζωή στους αριθμούς. Κι
όταν του έμενε καιρός… έγραφε! Από το
γράψιμο την έπαθε με τη Λίζα. Της
έγραψε ένα ποίημα, τον πρώτο καιρό που
γνωρίστηκαν, κι εκείνη συγκινήθηκε τόσο
πολύ, που τον ζήτησε σε… γάμο.
Ο κύριος Τάκης φεύγει, όταν κτυπάει,
σχεδόν συνθηματικά η εξώπορτα του διαμερίσματος « ντοκ – ντοκ – ντουκ» τρεις
φορές.
Ανοίγει όσο πιο αθόρυβα μπορεί η κυρία Λίζα και με νοήματα οδηγεί, το
«παιδί» στη κουζίνα, μαζί με ένα χάρτινο,
μεγαλούτσικο, κιβώτιο. Υπογράφει την
απόδειξη παραλαβής, με ύφος ανάλογο
της περίπτωσης, δίνει ένα καλό φιλοδώρημα και τον συνοδεύει στην εξώπορτα.
Ύστερα ξαναπάει στην κουζίνα και τηλεφωνεί στο γιό της…..
Παραμονή Χριστουγέννων. Λίγο πριν
τις εννιά, το βράδυ. Ο κύριος Τάκης , στην
πολυθρόνα, βλέπει τηλεόραση. Δείχνει
μελαγχολικός. Η κυρία Λίζα , μπαίνει και
βγαίνει, μάλλον αναστατωμένη.
- Τι συμβαίνει; Τι έπαθες; Και δε μου
λες, πως …στολίστηκες έτσι, θα βγεις; κι
αφήνει ένα δυνατό χαμόγελο

Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου
ΑΓΣΣΕ
- Σαρπράιζ, γλυκέ μου , σαρπράιζ…,
απαντάει εκείνη γεμάτη φιλαρέσκεια
Και πριν προλάβει εκείνος να σχολιάσει, την απάντηση της, από την κουζίνα,
ακούγονται φωνές, ένα τύμπανο – γκάπα
– γκούπα, τρίγωνα και παιδικές φωνές
που λένε τα κάλαντα. Μπροστά το σαρπράιζ (μια ανατομική πολυθρόνα γραφείου με το απαραίτητο υποπόδιο) και
πίσω τα εγγόνια, παιδιά και νύφες
- Χρόνια πολλά παππού! Χρόνια πολλά!
Κι όταν έμειναν μόνοι, ο κύριος Τάκης
κοιτάζει, μια το… σαρπράιζ και μια τον
«σκηνοθέτη και σεναριογράφο», δηλαδή
την κυρία Λίζα, και χαμογελάει
- Για τη μέση σου χριστιανέ μου, για τη
μέση σου, που λες ότι… Ε, είπαμε με τα
παιδιά να… Σαρπράιζ, βρε σαρπράιζ… και
πηγαίνει κοντά του και τον αγκαλιάζει, με
τρυφερότητα.
- Υπάρχει κι ελληνική λέξη βρε Λιζάκι,
ελληνική, για το … σαρπράιζ, της κάνει,
γελώντας και χαϊδεύοντας της τα μαλλιά.
Και μένουν, έτσι, αγκαλιασμένοι, για
κάμποση ώρα!
Βλέπεις , η αγάπη, μοιάζει , μερικές
φορές με το κρασί : με το χρόνο γίνεται
όλο και πιο δυνατή!
Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Ο Ηλεκτρικός»
δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
απηχούν θέσεις, σκέψεις και απόψεις εκείνων που
υπογράφουν τα κείμενα και όχι κατ’ ανάγκη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Με υπομονή-επιμονή και θάρρος
θα περάσουμε και αυτόν τον κάβο
Την ώρα που η χώρα μας δεν είχε εισέλθει ακόμα
σε τροχιά κανονικότητας από την δεκάχρονη οικονομική κρίση με τα αλλεπάλληλα μνημόνια τα οποία
είχαν κυριολεκτικά είχαν γονατίσει τον Ελληνικό
Λαό ειδικά τους μισθωτούς εργαζόμενους και τους
συνταξιούχους ήρθε να μας αποτελειώσει η παγκόσμια επιδημία του κορωνοϊου Covid-19.
Ένας ιός, ένας αόρατος εχθρός που είναι πολύ
πιο ύπουλος από ότι νομίζαμε που έφερε τα πάνωκάτω στη ζωή μας και κατ’ ακολουθία σε αυτά που
σχεδιάζουμε για το αύριο. Δεν γινόταν άλλωστε διαφορετικά. Με την είσοδό μας πλέον στο 2021, με
συγκρατημένη αισιοδοξία ατενίζουμε το μέλλον όσο
αυτό είναι επιτρεπτό, αφού εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες. Ευχόμαστε πάντως να
κρατηθούμε όλοι δυνατοί και γρήγορα να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Μία κανονικότητα άγνωστη και ασφαλώς πολύ πιο διαφορετική από το χθες
καθώς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας
έναν αόρατο και αχαρτογράφητο ακόμα για την επιστήμη ιό που και αν περάσει ασφαλώς θα αφήσει
στον άνθρωπο το αποτύπωμά του.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι ο φετινός χει-

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου
μώνας βρίσκει την ανθρωπότητα σε διαφορετικές
συνθήκες ζωής που είχε ζήσει μέχρι σήμερα. Τον
τελευταίο χρόνο η ζωή όλων μας άλλαξε ριζικά, ενώ
η καθημερινότητά μας είναι τελείως διαφορετική.
Τέτοια εποχή πέρυσι ο κορωνοϊός έκανε την εμφάνισή του στη μακρινή Κίνα και είναι γεγονός ότι σε
όλους εμάς φαινόταν κάτι σαν εξωπραγματικό για
να φθάσει μέχρι εμάς. Ήρθε όμως δυστυχώς η
στιγμή που ο ιός πέρασε στεριές και θάλασσες και
μας έκανε αισθητή την παρουσία του, πρώτα στην
γειτονική μας Ιταλία. Δεν έμεινε όμως εκεί καθώς
σαν σίφουνας επεκτάθηκε σε ολόκληρη την υφήλιο
με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα τα οποία
συγκρινόμενα με τα θύματα του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο ύψος. Τα
συναισθήματα που μας έχουν κυριεύσει όλο αυτό

το διάστημα είναι ανάμεικτα. Από τη μία ο φόβος και
η αγωνία για την υγεία τη δική μας και των αγαπημένων μας προσώπων και από την άλλη η ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα. καθώς οι επιπτώσεις
στην οικονομία είναι τεράστιες και ανυπολόγιστες.
Έτσι σήμερα έχουμε να διαχειριστούμε δύσκολες
καταστάσεις, με έναν παρατεταμένο εγκλεισμό που
αναμφισβήτητα μας έχει καταβάλει ψυχολογικά και
μας έχει κουράσει, τη στιγμή μάλιστα που έχουμε
να αντιμετωπίσουμε και το τεράστιο θέμα της επιβίωσης μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων και της
υπολειτουργίας όλων των υπηρεσιών δημοσίων και
ιδιωτικών. Ασφαλώς το υπέρτατο αγαθό για όλους
μας είναι η υγεία και αυτή θα πρέπει να διαφυλάξουμε με όσες θυσίες και αν χρειαστούν. Ας σκεφτούμε λοιπόν λίγο πιο αισιόδοξα και ας κάνουμε
λίγη ακόμη υπομονή, τη στιγμή μάλιστα που το εμβόλιο το οποίο θα αναπτερώσει τις ελπίδας μας βρίσκεται στην πόρτα μας. Ο κορωνοϊός σίγουρα δεν
θα φέρει το τέλος της ανθρωπότητας γιατί σίγουρα
θα νικηθεί. Να έχουμε όλοι την υγεία μας και την
επόμενη ημέρα όλοι μαζί θα βρούμε τον τρόπο να
ορθοποδήσουμε.
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ΕΛEΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
τι είχαμε – τι χάσαμε – τι έχει απομείνει
λους αυτούς τους μήνες του αναγκαστικού, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,
εγκλεισμού στα σπίτια μας με τη στέρηση
των κινήσεών μας και την κοινωνική ζωή μας,
διαρκώς ερχόταν στη μνήμη μας τα περασμένα
χρόνια της ενεργής ζωής μας και αναπολώντας
τις διάφορες πτυχές της, αρνητικές και θετικές,
ευχάριστες και δυσάρεστες θεωρώ ότι έχω υποχρέωση έναντι του προσώπου μου και των φίλων
μου να σκιαγραφήσω με λίγα και απλά λόγια τον
φορέα στον οποίο και εγώ, εργάσθηκα 39 χρόνια
με την όποια προσφορά είχα σε αυτόν τον φορέα
και όλα αυτά καθώς σήμερα όλα τα Μ.Μ.Ε ασχολούνται αποκλειστικά με την παγκόσμια υγειονομική πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 με αρνητικά αποτελέσματα για τη ψυχική μας υγεία.
Έτσι λοιπόν για να ξεφύγει λίγο ο λογισμός μου
από την πανδημία που μαστίζει την ανθρωπότητα
θα αρχίζω να ξετυλίγω το κουβάρι της μνήμης
μου αναπολώντας τα περασμένα και όχι ξεχασμένα. Είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν σε μία εποχή που ενώ φαίνεται ότι απέχει πολύ από το σήμερα η πανδημία του κορωνοϊού που έχει μεσολαβήσει την κάνει σαν να είναι το σήμερα που
ενώ δεν το ονειρευτήκαμε, είναι η πραγματικότητα με την οποία υποχρεωθήκαμε να πορευτούμε. Η αρχή του ξετυλίγματος του κουβαριού
της μνήμης μου αρχίζει.
Από τον Μάρτιο του 1964 όταν προσελήφθηκα στους ΕΗΣ (Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι), τότε που επικεφαλής ήταν το δίδυμο
Στρατής Ανδρεάδης – Νικόλαος Βλάγκαλης
σκληροί εργοδότες αλλά και δίκαιοι και σωστοί
αν τους συγκρίνουμε με τους χθεσινούς και σημερινούς διορισμένους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και οι οποίοι αφαιρουμένων των
εξαιρέσεων έρχονται ως δημόσιοι υπάλληλοι
χωρίς όραμα για το μέλλον του φορέα του οποίου κλήθηκαν να υπηρετήσουν. Πράγματι οι

Ό

ιδιώτες εργοδόΠροσωπικού, ο
τες είχαν ένα
οποίος από το
όραμα, καθώς το
1911 που ιδρύθη1964 που γνώρικε ήταν σε θέση
Του Ευθυμίου Ρουσιά
σα τους ΕΗΣ οι
να εξυπηρετήσει
προέδρου του Σωματείου
οποίοι ήταν μία
ειδικά στις δύεπιχείρηση που
σκολες εποχές
μπορούσες να
της κατοχής και
πεις ότι ήταν μία καλοκουρδισμένη μηχανή με του εμφυλίου όλα τα μέλη του εργαζόμενους και
όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μεταξύ εργα- συνταξιούχους παρέχοντας τα είδη πρώτης
ζομένων και εργοδοτών. Υπήρχε ένα δίκτυο ανάγκης. Υπήρχαν από το 1950 οι παιδικές καηλεκτρικού σιδηροδρόμου 26 χιλιομέτρων από τασκηνώσεις στην Βαρυμπόμπη για τα παιδιά
τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά και με σχέδια των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Υπήρεπέκτασης του δικτύου μέχρι το Λαύριο, ο οποί- χε από το 1958 ο παιδικός σταθμός πλησίον του
ος ήταν ο συνδετικός κρίκος με τους ομόρους σταθμού Νέου Φαλήρου. Υπήρχε το εργοστάσιο
δήμους της Αττικής. Υπήρχε ο τροχιόδομος σε ιδιόκτητη έκταση στον Πειραιά που ήταν καΠειραιώς – Περάματος που σύνδεε τον Πειραιά τασκευαστική και επισκευαστική βάση που πολμε τις εργατουπόλεις Κερατσινίου – Περάμα- λοί θα τη ζήλευαν. Υπήρχαν ιδιόκτητα κτίρια
τος. Υπήρχε μία μονάδα των πράσινων λεωφο- στην Αθήνα και τον Πειραιά όπου όχι μόνο στέρείων η οποία ήταν μία καλοκουρδισμένη μη- γαζαν όλες τις υπηρεσίες ο φορέας είχε και
χανή που εξυπηρετούσε με το πιο σωστό τρόπο έσοδα από ενοικίαση πολλών γραφείων στον
τις περιοχές από όπου περνούσε. Όμως όπως Πειραιά. Εκτός όμως από όλα αυτά το προσωπροανέφερα οι εργοδότες ήταν σκληροί, υπήρ- πικό των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ είχε και άλλες επιμέρους
χαν όμως σε αντιστάθμισμα και οι διάφορες πα- ιδιαίτερες παροχές όπως είναι τα έξτρα δώρα
ροχές προς τους εργαζομένους που κρατούσε Πάσχα και Χριστούγεννα που δίνονταν σε όλους
την ισορροπία και αυτές ήταν: Το Ταμείο Συν- τους εργαζόμενους και συνταξιούχους, είχε και
τάξεων Προσωπικού ΕΗΣ, αργότερα ΗΣΑΠ. Το τη δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων – συνταΤαμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΕΗΣ- ξιούχων καθώς και των μελών των οικογενειών
ΗΣΑΠ που ήταν μία υπηρεσία επιπέδου προ- των. Επιπλέον είχε για όλους τους εργαζόμεσφοράς πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλ- νους τις παροχές ένδυσης και υπόδησης εργαψης προς όλα τα μέλη της, εργαζόμενους και σίας.
συνταξιούχους με γιατρούς ειδικοτήτων στον
Δυστυχώς όμως από το 1976 που την εταιΠειραιά καθώς και συμβεβλημένους γιατρούς ρεία ΕΗΣ ανέλαβε το κράτος με όλες τις υποόλων των ειδικοτήτων στο λεκανοπέδιο της Ατ- χρεώσεις της εξαγοράς από τον ιδιώτη να εξατικής. Εκτός όμως από την πρωτοβάθμια φρον- σφαλίσει όσα υπήρχαν τότε, άρχισε το ξήλωμα
τίδα υγείας είχε και τη φαρμακευτική χωρίς κα- του κουβαριού που λεγόταν ΕΗΣ και ονομάστημία συμμετοχή στα φάρμακα των μελών του και κε ΗΣΑΠ. Πρώτο ξήλωμα ήταν άμεσα ο τροχιότη νοσοκομειακή περίθαλψη σε θέσεις Α.Β. δρομος Πειραιώς – Περάματος που αντί να γίνει
Υπήρχε ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός διπλή γραμμή και να επεκταθεί έστω και μέχρι

Γλωσσική εθνική άμυνα

- ένας ανεκτίμητος
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

πνευματικός θησαυρός

Δ

ιαβάζουμε στη «Ρητορική» του Αριστοτέλη «Ὁ λόγος, ἐάν μή δηλοῖ,
οὐ ποιήσει τό ἑαυτοῦ ἔργον»
(βλ.Αριστοτ. Ρητορική Γ.2.149).
Ας αρχίσουμε όμως με το « τυμον» δηλ.
τη ρίζα της λέξης «έθνος». Ο Πλούταρχος μας
λέει επιγραμματικά πως το θος σημαίνει
μακρόχρονη συνήθεια και απ’ εδώ προέρχεται και το έθιμο. Άρα: «Ἦθος, ἔθος ἐστί
πολυχρόνιον» (βλ. Αριστοτ. Ηθ. Νικομάχεια). Δηλαδή: τα ήθη - ἔθη είναι εθισμοί, συνήθειες, χαρακτηριστικά του κάθε λαού. Ουσιαστικά λοιπόν ΕΘΟΣ & ΗΘΟΣ είναι η ίδια λέξη. Ως προς το ΕΘΝΟΣ το β’ συνθετικό –νος
ετυμολογείται από το «νο» της νόησης (νόος
– νους) όπως και το νέω (πορεύομαι – πλέω).
Εδώ παρεμβάλλεται και το γένος – γόνος το
οποίο πρέπει να διαθέτει το ίδιο αίμα, ίδια
γλώσσα, ναούς κοινούς και τόπους λατρείας,
έθιμα…για να μπορεί να στεριώσει· αλλιώς
θα διαλυθεί ή θα καταλήξει σε ΚΡΑΤΟΣ δηλ.
εξουσία, τυραννία, και βία. Έτσι είναι απλό να
αντιληφθεί κανείς τη διαφορά του ΓΕΝΟΥΣ
(γόνος –σπόρος) με το έθνος και το κράτος.
Να επισημάνουμε ακόμα πως σύμφωνα με
τον Ηρόδοτο* «Τό ἑλληνικόν- ἒθνος, ἐόν
(= όντας) ὃμαιμόν τε καί ὁμόγλωσσον,
καί θεῶν ἱδρύματά τε κοινά, καί θυσίαι

την Ελευσίνα, τον Μάρτιο του 1977 ξηλώθηκε.
Ξηλώθηκε μία γραμμή με τεράστια προσφορά
και εν όψει τον Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 η
πολιτεία επανέφερε το Τραμ των οποίων η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι ελάχιστη.
Ξηλώθηκε το 2000 η μονάδα των Πράσινων
Λεωφορείων αντί να εκσυγχρονιστεί με την
αγορά τροχαίου υλικού τη στιγμή που είχε μία
προσφορά αναγνωρισμένη από τους χρήστες
της.
Ξηλώθηκε το 2008 το Ταμείο Συντάξεων το
οποίο για να το εκσυγχρονίσει ο Υπουργός Εργασίας το ενέταξε σε έναν φορέα μαζί με τους
Γεωργικούς Συνεταιρισμούς χωρίς βέβαια να
μας πει ποια είναι η σχέση ΤΑΠ/ΗΣΑΠ – Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. Ξηλώθηκε το ΤΑΠ/ΗΣΑΠ
και εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ έναν οργανισμό
άχρωμο και άοσμο χωρίς καμία προσφορά και
προορισμό.
Έκλεισε ο παιδικός σταθμός και στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στο Φάληρο εγκαταστάθηκαν οι νυχτερίδες και τα περιθωριακά άτομα.
Σήμερα υπάρχει ο φόβος ότι άμεσα θα σταματήσει και η λειτουργία της Γραμμής 1 καθώς
το εργοστάσιο δεν έχει καμία σχέση με τη λαμπρή περίοδο της δημιουργίας αλλά και το τροχαίο υλικό δεν έχει ανανεωθεί ούτε στο ελάχιστο τα τελευταία 20 χρόνια. Όπως άμεσα θα
κλείσει και η Υγειονομική Υπηρεσία στον Πειραιά καθώς σήμερα υπάρχει μόνο ένας γιατρός
για να εξυπηρετεί το σύνολο των εργαζομένων
και συνταξιούχων χωρίς να λαμβάνεται από
τους αρμοδίους καμία μέριμνα. Ίσως να θεωρούν ότι ειδικά οι συνταξιούχοι που δεν έχουν
τη δυνατότητα να πληρώσουν ιδιώτη γιατρό για
την περίθαλψή τους, είναι ένα βάρος για την
κοινωνία και θα πρέπει άμεσα να φύγουν από
τη ζωή γιατί στοιχίζουν στην πολιτεία, με απλά
λόγια είναι βάρος. Το μόνο που έχει απομείνει

ἢθεά τε ὁμότροπα». Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ένα έθνος για να διατηρήσει τα παραπάνω αλλά και την ελευθερία του και τον
πολιτισμό του πρέπει να αμυνθεί· και κατά τον
Όμηρο (Ιλ.Ο,496) «Ἀμυνομένῳ περί πάτρης τεθνάμεν». Δεν ξεχνά βέβαια κανείς
την γνωστή ιστορική παρακαταθήκη «Εἷς
οἰωνός ἂριστος, ἀμύνεσθαι περί πάτρης» (Ιλ. Μ, 243). Ακόμα στην (Ιλ. Θ, 57) διαβάζουμε: «μάχεσθαι πρό τε παίδων καί
πρό γυναικῶν» Η λ. άμυνα προέρχ.
από το ρ. ἀμύνω [α (επιτατ.) + μένω] και
κατά το Ετυμ. Μέγα (Ε.Μ) σημαίνει αποστρέφω τους εχθρούς («ἐχθρούς ἀμύνειν») αλλά και προασπίζομαι τους δικούς μου σχετ.
ονομ. Αμυνίας, Αμύντας, Αμεινίας (ε ει) [κυρ.
ονομ.] σχετ. λ. αμυντήρ, αμυντικός, αμύντωρ,
αμυντήριος πρβλ. το των Χαιρετισμών «Χαίρε
αοράτων εχθρών αμυντήριον». Ότι δηλ. και το
ρ. ἀλέξω. Όμως εκ του αλέξω παράγεται και
η ἀλκή = ισχύς, ανδρεία θάρρος, αλλά και
οι επ-άλξεις. Το (Ε.Μ) ετυμολογεί τη λ. από το
ρ. ἀμεύω = πορεύομαι, αλλά και εκ του
ἀμείβω = ανταλλάσσω (κτυπήματα) πρβλ.
«ἀμύνεσθαι σιδήρῳ ταῖς ναυσί» όπως
περιγράφει ο Όμηρος. Ο όρκος των Αθηναίων
οπλιτών τονίζει: «Ἀμυνῶ καί ὑπέρ ἱερῶν
καί ὁσίων» & «Ἀμυνῶ καί μόνος καί με-

τά πάντων». Να σημειώσουμε ακόμα πως
το «ἀμύνεσθαι περί πάτρης» του Ομήρου,
έγινε «ἀμύνεσθαι ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος»
του Πλάτωνος. Ο Αισχύλος (που πολέμησε
στον Μαραθώνα & τη Σαλαμίνα), στην Τραγωδία του «ΠΕΡΣΑΙ» δίδει την παρακαταθήκη
λέγοντας «Ἀνδρῶν γάρ ὄντων, ἓρκος
ἐστίν ἀσφαλές» (ἓρκος = τείχος, φράγμα). Όμως, όχι μόνο τα τείχη, αλλά και οι άνδρες, γιατί «ἂνδρες γάρ πόλεις καί οὐ
τείχη οὐδέ νήες ἀνδρῶν κεναί» (Θουκυδίδης). Και συνεχίζει «Παῖδες Ἑλλήνων
ἲτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδα, παῖδας τε
γυναῖκας….» Διότι η άμυνα σκοπό έχει όχι
μόνο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά
τα συγγενικά μας πρόσωπα και τους άλλους.
Κάποιος μπορεί να είναι υπέρ της ειρήνης και
κατά του πολέμου, αλλά δεν πρέπει να πάψει
να είναι γενναίος. Και για να είσαι γενναίος,
πρέπει να έχεις να πεις ένα καλό λόγο για
τους γενναίους προγόνους σου. Όπως ο Αριστοφάνης αιστάνθηκε την ανάγκη να πει
στους «Ἱππῆς»: « Εὐλογῆσαι βουλόμεθα
τούς πατέρας ἡμῶν, ὅτι ἂνδρες ἦσαν
τῆσδε τῆς γῆς ἂξιοι…».
Και για να κλείσουμε το παρόν σημείωμα
θα το συμπληρώσουμε με τη λέξη «Ἐπιχείρησις» η οποία ετυμολογείται από το ρ. χειρόω

= νικώ, βάζω στο χέρι, δηλ. από το χείρ – χειρός (επί + χειρόω-ώ). Η αρχική έννοια του
όρου « ἐπιχείρησις» «ἐστί τό τάς χεῖρας
ἐπιβάλλειν» (επί εχθρικής σημασίας) πρβλ.
το σημερινό «απλώνω το χέρι μου» δηλ. δεν
κάθομαι με σταυρωμένα χέρια και τελικά
εφορμώ, επιτίθεμαι. Κατά το λξκ. Δημητράκου
το ρ. επιτίθεμαι σημαίνει «επιχειρώ κατά τινος,
εφορμώ ένοπλος ή και άοπλος, επιπίπτω αιφνιδίως και ενίοτε απροσδοκήτως».
Τέλος ο Αριστοτέλης (Ηθ. Νικομάχεια Α.1.
1094) μας λέει πως: «Πάσης στρατηγικῆς
τέλος (σκοπός) ἐστί ἡ νίκη».
Όμως περί νίκης σε άλλο σημείωμα.
* Βλ. («Ουρανία» 144. 2,3). Η ρήση περί
ὅμαιμου είναι απάντηση των Αθηναίων
προς τους Λακεδαιμονίους, να μη συνθηκολογήσουν με τους Πέρσες μετά τη ναυμαχία
της Σαλαμίνας. Οι Αθηναίοι απέρριψαν την
πρόταση των Περσών και έδωσαν την παραπάνω απάντηση που δυστυχώς εκμεταλλεύονται –λόγω άγνοιας- οι κάθε λογής ναζιστές και φασίστες.
Σημείωση: βοηθήματα είναι αυτά που
αναφέρονται εντός του κειμένου συν το
ετυμ. λξκ. της Ελληνικής Γλώσσας – Βασδέκης Ν. Σταυρος.
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Επίθεση τρομοκράτη κοντά στη συναγωγή στην Βιέννη με 4 νεκρούς και 22
τραυματίες.
Αίτηση ακυρότητας της διαδικασίας για
τη Novartis της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής υπέβαλε ο πρώην
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Ένοπλοι εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο
της Καμπούλ του Αφγανιστάν όπου
σκότωσαν τουλάχιστον 10 φοιτητές.
Τυφώνας με ανέμους που έφταναν τα
300 χιλ. έπληξε τις Φιλιππίνες σαρωτικές καταστροφές τουλάχιστον 10 οι
νεκροί.
Εκλογές για ανάδειξη Προέδρου στις
Η.Π.Α.
Επίθεση τρομοκρατών στην Βιέννη με
4 νεκρούς και 15 τραυματίες.
Ώρες αγωνίας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα υπεβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω θρόμβου στον εγκέφαλο.
Στο Βερολίνο για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Στους 2.646 σήμερα οι θετικοί στον
Covid-19.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που θα ισχύσουν από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.
Ρεκόρ θετικών στον κορονοϊό 2.917 οι
θετικοί 28 οι θάνατοι του 24ωρου.
Ο κυκλώνας «Ήτα» έπληξε την Κεντρική Αμερική 70 οι νεκροί μεγάλες
καταστροφές.
Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο 46ος Πρόεδρος
των ΗΠΑ. Στα δικαστήρια προσέφυγε ο
απερχόμενος Πρόεδρος Τραμπ αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των εκλογών.
Εκτός Κυβέρνησης ο Υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν
Μπεράτ Αλμπαϊράκ στην Τουρκία.
Μεγάλες καταστροφές προξένησαν
νεροποντές στην Κρήτη.
Συνελήφθη 15χρονη που με τη βοήθεια δύο φίλων της 16 και 17 ετών δολοφόνησαν τη μητέρα της 50 ετών.
Υπεγράφη συνθήκη Ειρήνης μεταξύ
Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Ταπεινωτική για την Αρμενία που προκάλεσε
την αναστάτωση του λαού της.
Στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη ο
Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.
41 οι νεκροί από τον κορωνοϊο 263 οι
διασωληνωμένοι.
Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε με
αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος θετικός στον κορωνοϊό.
Νέο ρεκόρ της πανδημίας 3.316 οι θετικοί στον ιό 50 οι νεκροί και 310 οι
διασωληνωμένοι.
Σύγκρουση Ελληνικού δεξαμενόπλοιου «Έφεσος» με τουρκικό αλιευτικό
σκάφος νεκροί και τα πέντε μέλη του
πληρώματος του αλιευτικού, χωρίς
ζημιές το δεξαμενόπλοιο.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται με την
Τουρκία. «Στις 12 Νοεμβρίου 1976 η
Τουρκία ανακοινώνει ότι το Σισμίκ θα
κάνει σεισμολογικές έρευνες για πετρέλαιο στη Μεσόγειο».
Ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν επτά
μέλη πολυεθνούς δύναμης παρατηρητών συνετρίβη στο όρος του Σινά
νεκροί όλοι.
100 πρόσφυγες – μετανάστες πνίγηκαν της παράκτιας πόλης Χούμα της
Λιβυής.
Άρχισε στην Μακεδονία η θανάτωση
ζώων Μίνκ (Βιζόν) που βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό.
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Στην κατεχόμενη Κύπρο για επίσημη
επίσκεψη ο Πρόεδρος της Τουρκίας
Ερντογάν. Στήθηκε πανηγύρι στην παραλία του Βαρώση της Αμμοχώστου.
Μικρό οπλοστάσιο είχε στην κατοχή
του κάτοικος της Σπάρτης.
Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματοποιήσει Υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο
χωρίς να δει την πολιτική ηγεσία της
Τουρκίας.
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για
επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δεν τα κατάφερε η Εθνική Ελλάδος
στο ποδόσφαιρο, έμεινε στα 0-0 με
την Σλοβενία.
Ασκήθηκαν διώξεις σε όσους συνελήφθηκαν στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου.
Κατόπιν υποδείξεως του Δημάρχου
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη υπέβαλε την παραίτησή της η Αντιδήμαρχος Αλεξία Έβερτ.
27χρονος Σύρος Τζιχαντιστής που
διέμενε στη δομή φιλοξενίας του
Ελαιώνα συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Υπάρχουν ενδείξεις για τη συμμετοχή του σε σφαγή 230 ανθρώπων από τον ISIS.
Στον Ευαγγελισμό εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.
Μετά από 2 χρόνια διακοπής και πάλι
από σήμερα το ΤΡΑΜ φθάνει στο Σύνταγμα.
Στο λιμάνι του Πειραιά κατασχέθηκε
σε πλοίο φορτίο 254,5 κιλά κοκαΐνης.
Στους 121 έφτασαν οι νεκροί – νέο αρνητικό ρεκόρ.
Στους 608 έφτασαν οι διασωληνωμένοι – νέο αρνητικό ρεκόρ.
Έφυγε από τη ζωή ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ήταν 60 ετών και ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής μέχρι σήμερα.
Εκτός ελέγχου η ρατσιστική βία στο
Παρίσι, μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομίας.
Ένοπλοι ξεκλήρισαν ένα ολόκληρο χωριό στη βορειοανατολική Νιγηρία. 110 οι
νεκροί άγνωστος αριθμός τραυματιών.
Ανακαλύφθηκε ριφιφί σε τραπεζικές
θυρίδες στο Νέο Ψυχικό.
Δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν Μοχσέν Φαχριζαντέχ.
Επέστρεψε στο λιμάνι της Αττάλειας
μετά από 3 μήνες ερευνών στη Μεσόγειο το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας Ορούτς Ρέις.
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό μετά από 11 ημέρες νοσηλείας, λόγω κορωνοϊού, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Γιορτάστηκε κεκλεισμένων των θυρών ο Πολιούχος της Πάτρας Άγιος
Ανδρέας.
Στα χέρια πειρατών έπεσαν τρεις Έλληνες ναυτικοί στη θαλάσσια περιοχή
της Νιγηρίας.
Στην εντατική του Ευαγγελισμού ο
Υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης θετικός στον κορωνοϊό.
Στην Γερμανία μεθυσμένος οδηγός
έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε
διαβάτες στην αγορά της πόλης Τρίερ
4 οι νεκροί 9 οι τραυματίες.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών
ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντε Στεν κτυπημένος από
τον κορωνοϊο.
Στα 96 της έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη Ελληνίδα επιζήσασα του Άουσβιτς ήταν η Γιαννιώτισσα Εσθήρ Κοέν.

3 Δεκεμβρίου

Ρεκόρ διαλωληνωμένων το τελευταίο
24ωρο – 622.
5 Δεκεμβρίου
Άσκηση «Μέδουσα» από Ελλάδα –
Κύπρο – Αίγυπτο – Εμιράτα.
Βραζιλία – Λεωφορείο έπεσε από γέ5 Δεκεμβρίου
φυρα σε χαράδρα 15 οι νεκροί πάνω
από 30 οι τραυματίες.
5 Δεκεμβρίου
Η Κινέζικη σημαία καρφώθηκε στη
Σελήνη.
7 Δεκεμβρίου
Ανοίγουν από σήμερα τα εποχικά καταστήματα.
Εμβολιάστηκε ο πρώτος άνθρωπος
7 Δεκεμβρίου
στον πλανήτη για τον κορωνοϊό στην
Αγγλία είναι η 90χρονη Μάργκαρετ
Κίναν.
9 Δεκεμβρίου
Οι ΗΠΑ ψήφισαν κυρώσεις κατά της
Τουρκίας για τους πυραύλους 5.400
9 Δεκεμβρίου
Στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη
νίκη του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ συμμετείχε και ο Τούρκος
Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.
9 Δεκεμβρίου
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο
λιμάνι της Αντιπάρου πνίγηκαν και οι
τρεις επιβαίνοντες.
10 Δεκεμβρίου Στις καλένδες για τον Μάρτιο του
2021 οι κυρώσεις για την Τουρκία
από την Ε.Ε.
10-11 Δεκεμβρίου Σύνοδο κορυφής της Ε.Ε.
12 Δεκεμβρίου Συνελήφθησαν δύο Έλληνες πολίτες
μουσουλμάνοι το θρήσκευμα στην
Ρόδο για κατασκοπεία.
13 Δεκεμβρίου Απαγωγή εκατοντάδων παιδιών από
ενόπλους στην Νιγηρία.
16 Δεκεμβρίου Άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη με 184 ψήφους έναντι 109 καθώς
και της βουλευτού του ΜΕΡΑ25 Αγγελικής Αδαμοπούλου.
17 Δεκεμβρίου
Νέα καραντίνα στη Δυτική Αττική.
17 Δεκεμβρίου
Έκρηξη σε αποθήκη με φιάλες υγραερίου στην περιοχή της Λαμίας υπάρχουν 3 τραυματίες.
17 Δεκεμβρίου
Θετικός στον ιό διαγνώστηκε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.
18 Δεκεμβρίου Η χειρότερη κακοκαιρία πλήττει την
Αμερική, 8 οι νεκροί.
19 Δεκεμβρίου Συνελήφθησαν 6 άτομα που προμήθευαν ναρκωτικές ουσίες.
21 Δεκεμβρίου Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε τα εμβόλια κατά του Covid-19.
21 Δεκεμβρίου Εμβολιάστηκε ο νεοεκλεγήςς Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν.
21 Δεκεμβρίου Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα εξαρθρώθηκε είχαν κέρδη πολλών εκατομμυρίων.
25 Δεκεμβρίου Ρατσιστική επίθεση δέχθηκαν ασυνόδευτοι ανήλικοι σε δομή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης από ομάδα 10
νεαρών κρατώντας σιδηρολοστούς,
μαχαίρια και καδρόνια.
27 Δεκεμβρίου Ημέρα ορόσημο για την καταπολέμιση
του κορωνοϊού Covid-19 για την Ελλάδα. Άρχισε ο εμβολιασμός. Η Ευσταθία Κομπισιούλη νοσηλεύτρια του
Ευαγγελισμού είναι η πρώτη που εμβολιάστηκε.
27 Δεκεμβρίου Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε 10 άτομα
στο Ιράν.
27 Δεκεμβρίου Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Ρόδο.
28 Δεκεμβρίου Ανακάλυψη του Θερμοπωλείου στον
αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας.
29 Δεκεμβρίου Σεισμός 6,4 Ρίχτερ έπληξε την Κροατία με 7 νεκρούς, 26 τραυματίες και
με μεγάλες υλικές ζημιές.
31 Δεκεμβρίου 4.838 οι θάνατοι από την πανδημία
του κορωνοϊού στην Ελλάδα το 2020
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Μέρος 1ον
Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και πρώην Προέδρου του Σωματείου
Από 16-3-1994 έως 27-3-2012

Π

άρα πολλοί Συνάδελφοι, Συνταξιούχοι,
Εργαζόμενοι, αλλά και επισκέπτες του
Μουσείου, όταν ξεναγούνται στους Εκθεσιακούς χώρους και βλέπουν τα διάφορα εκθέματα μας ρωτούν:
Που τα βρήκατε; Ποιοι σας τα έδωσαν; Πως ήρθαν στους Εκθεσιακούς χώρους;
Εύλογα και δικαιολογημένα ερωτήματα, στα
οποία θα προσπαθήσω μέσα από τις σελίδες του
«Ηλεκτρικού», να περιγράψω, το πώς βρέθηκαν,
πως συντηρήθηκαν και το πώς τοποθετήθηκαν
στους Εκθεσιακούς χώρους.
Όπως ξέρετε το κάθε ένα έκθεμα που βρίσκεται στο Μουσείο από το πιο μικρό έως και το πιο
μεγαλύτερο, είναι όλα καταγραμμένα από τη Βιομηχανική Αρχαιολόγο κα. Μαρία Μαυροειδή, και
καταχωρημένα στις Αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού.
Και όλα έχουν τη δική τους Ιστορία, την οποία θα
προσπαθήσω να περιγράψω με όσα στοιχεία έχω.
Θα ξεκινήσω το «ΑΦΙΕΡΩΜΑ» αυτό, με τον «Πίνακα Σηματοδότησης» του Σταθμού Φαλήρου, και
αυτό, γιατί έχει σημαδέψει τα χρόνια που εργάστηκα στο Εργαστήριο του Αποκλεισμού, από την
πρώτη ημέρα της πρόσληψής μου στην Εταιρία,
στις 16 Ιουνίου 1955 έως και τις 16 Ιουνίου του
1990 που Συνταξιοδοτήθηκα.
Στο Εργαστήριο του Αποκλεισμού, επισκευάζαμε και συντηρούσαμε όλα τα Μηχανήματα και
Εξαρτήματα, τα οποία είχαν σχέση με τη Σηματοδότηση, άλλοι Τεχνίτες με τα Ηλεκτρολογικά
και άλλοι Τεχνίτες με το Μηχανικό μέρος.
Με εντολή του τότε Διευθυντή Έλξεως Γεωργίου Μαρκαντώνη, όλες οι βαφές των Μηχανημάτων και Εξαρτημάτων της Σηματοδότησης που
επισκευάζαμε και συντηρούσαμε γινόντουσαν
όλες μέσα στο Εργαστήριο και όχι στο Τμήμα του
Χρωματιστηρίου, αποκλειστικά από τον Αρχιτεχνίτη Χρήστο Χριστόπουλο και τον βοηθό του Παναγιώτη Σκουπιδάκη, με ειδικά χρώματα, που είχε επιλέξει ο Διευθυντής Έλξεως Γεώργιος Μαρκαντώνης και τα οποία βρισκόντουσαν αποθηκευμένα στους χώρους του Εργαστηρίου.
Το έτος 1964 κατασκευάστηκε στον Σταθμό του
Ν. Φαλήρου, μια ακόμα Αποβάθρα, για να εξυπη-

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ρετεί τους Φιλάθλους του Σταδίου Καραϊσκάκη.
Η Αποβάθρα, οι Αλλαγές και τα Σήματα, θα
έπρεπε να αποτυπωθούν στον Πίνακα Σηματοδότησης και Αλλαγών, αλλά και στο Μηχάνημα που
βρισκότανε στο Σταθμαρχείο Κινήσεως του Σταθμού, από το έτος 1930, τότε που κατασκευάστηκε
ο Νέος Σταθμός.
Οι πρώτες Μηχανοτεχνικές εργασίες στον Πίνακα και στο Μηχάνημα, είχαν γίνει από τους Τεχνίτες Εφαρμοστές Δημήτρη Τζουραμάνη και Νίκο Ευαγγελάτο.
Εργασία λεπτή και εξειδικευμένη, που μόνο
εκείνοι μπορούσαν να κάνουν.
(Την είχαν μάθει από τον Εργοδηγό Χρήστο
Πουλιόπουλο).
Στη συνέχεια ο πίνακας θα έπρεπε να γραφεί από
την αρχή για να συμπεριλαμβάνει και την χάραξη
της νέας Τροχιάς, με τα Σήματα και τις Αλλαγές.
Εργασία για τους Τεχνίτες του Χρωματιστηρίου, αλλά και του Αστυνομικού της Τροχαίας που
την εποχή εκείνη έγραφε τις διάφορες πινακίδες,
λεπτή και δύσκολη, γι’ αυτό και δεν την αναλάμβανε κανείς.
Τότε ο Βοηθός του Χριστόπουλου, ο Παναγιώτης Σκουπιδάκης είπε στον Μάστορά του, αλλά
και στους άλλους Τεχνίτες. Να τον γράψω εγώ;
Στην αρχή νομίζαμε όλοι μας ότι αστειευότανε,
όταν όμως επέμενε οι αρχαιότεροι Τεχνίτες του
είπαν: Μπορείς; Θα τα καταφέρεις;
Θα προσπαθήσω απάντησε ο Παναγιώτης. Ο δε
Χριστόπουλος είπε: Να ρωτήσουμε τον Διευθυντή, τον Μαρκαντώνη και ότι μας πει θα κάνουμε.
Ρωτήθηκε ο Μαρκαντώνης και χωρίς κανένα
δισταγμό, είπε του Παναγιώτη γράψετο.
Έτσι και έγινε, ο Παναγιώτης με δικά του χρήματα, πήγε και αγόρασε κάτι μικρά πινελάκια
και έγραψε τον Πίνακα, αφήνοντας όλους μας
άφωνους.

Ο δε Μαρκαντώνης όταν τον είδε, εντυπωσιάστηκε, είπε τον Παναγιώτη: «Μπράβο, και ότι θα
του δώσει μια Ευαρέσκεια».
Για να του απαντήσει ο Παναγιώτης: Δεν θέλω
την ευαρέσκεια κ. Διευθυντά, να μου δώσετε μια
προαγωγή, γιατί είμαι βοηθός Β΄, είμαι παντρεμένος, έχω παιδί και ντρέπομαι να λέω ότι είμαι
βοηθός Β΄.
( Ο βοηθός Β΄ ήταν ο πρώτος βαθμός που
παίρναμε όταν απολυόμαστε από τον Στρατό και
ταυτόχρονα μας μονιμοποιούσαν).
Όσοι είμαστε παρόντες τα είχαμε χάσει, γιατί
ο Μαρκαντώνης ήταν πάρα πολύ αυστηρός και
απλησίαστος.
Προς έκπληξη όλων μας ο Μαρκαντώνης του
είπε ότι θα του δώσει την προαγωγή, όπως και
έγινε.
Ο Παναγιώτης πήρε την προαγωγή και στη συνέχεια εξελίχτηκε και Συνταξιοδοτήθηκε με τον
βαθμό του Εργοδηγού.
Στους χώρους του Χρωματιστηρίου ζωγράφισε
διάφορα οχήματα του Σιδηροδρόμου και Ηλεκτράμαξες, ορισμένα από αυτά τα έχει δωρίσει
στο Μουσείο και βρίσκονται στους Εκθεσιακούς
Χώρους.
Δεν τελειώνει όμως εδώ η Αφήγησή μου για
τον Πίνακα γιατί έχει και συνέχεια.
Όταν γινόντουσαν τα έργα Ανάπλασης στον
Σταθμό του Φαλήρου, την Εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, είχαν προγραμματίσει ένα βράδυ
να γκρεμίσουν το Σταθμαρχείο του Φαλήρου και
να πετάξουν τον Πίνακα και ότι είχε απομείνει
στο Σταθμαρχείο στα σκουπίδια, γιατί τα περισσότερα τα είχα πάρει.
Τον Πίνακα δεν μπορούσα να τον πάρω γιατί
ήταν πολύ βαρύς και κρεμότανε από την Οροφή
του Σταθμαρχείου.
Όταν το έμαθα εξοργίστηκα, πήγα και βρήκα

τον τότε Γενικό Διευθυντή Διονύση Ράπο και του
ζήτησα να μην πετάξουν τον Πίνακα, γιατί τον
ήθελα για το Μουσείο και περισσότερο για συναισθηματικούς λόγους γιατί μου θύμιζε τα χρόνια που εργάστηκα στο Εργαστήριο του Αποκλεισμού και τον καλό μου φίλο και Συνάδελφο Παναγιώτη Σκουπιδάκη.
Ο κ. Ράπος όποτε του ζητήσαμε βοήθεια ποτέ
δεν την αρνήθηκε.
Σεβάστηκε τους Συνταξιούχους και την Ιστορία
της Εταιρίας, δεν ήταν ούτε περαστικός, ούτε
άσχετος.
Έδωσε αμέσως εντολή, να σταματήσει η κατεδάφιση του Σταθμαρχείου, να ξεκρεμάσουν και να
μου δώσουν τον Πίνακα, όπως και έγινε.
Ο Συνάδελφος Κώστας Τουρναβίτης το ίδιο
βράδυ με Γερανοφόρο Όχημα, ξεκρέμασε τον Πίνακα και το πρωί μου τον έφερε στα Γραφεία του
Σωματείου στην Μενάνδρου.
Σήμερα ο Πίνακας έχει τοποθετηθεί από τους
Μουσειολόγους στους Εκθεσιακούς χώρους του
Υπογείου, μαζί με άλλα Μηχανήματα της Σηματοδότησης Ωρολογιακά Κέντρα και άλλα Εκθέματα.
Ο Συνάδελφος Άγγελος Γλούμης καθάρισε και
έβαψε με βερνίκι τις Ξύλινες επιφάνειες του Πίνακα.
Και ο Συνάδελφος Γεράσιμος Χρυσάφης τοποθέτησε τον εσωτερικό φωτισμό.
Το επόμενο Αφιέρωμα θα αφορά το Μηχάνημα
και τον Πίνακα Σηματοδότησης του Σταθμού Ομόνοιας.
Που βρέθηκε, πως σώθηκε και το πώς μεταφέρθηκε στον Πειραιά.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2020

από τους επισκέπτες του Μικρού Μουσείου

1-3-2001
Με χαρά και συγκίνηση είδα το Μουσείο του συλλόγου. Αισθάνθηκα ότι ξαναγεννήθηκα βλέποντας όλα αυτά τα αξιοθέατα
τα οποία είναι από την ζωή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
όσους εργάστηκαν για το έργο αυτό. Μπράβο σε όλους.
Με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση
Άγγελος Μανιάτης
1-3-2001
Συγχαρητήρια στο Σωματείο μας και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό
μας κ. Φωτόπουλο για το ωραίο Μουσείο μας που μας εχάρισαν
το ωραίο αυτό θέαμα.
Με πολύ χαρά,
Σ. Καραδήμας
1-3-2001
Το Μουσείο ΗΣΑΠ είναι μια ευχάριστη ανάμνηση από το παρελθόν. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Μανώλη Φωτόπουλο για
το υλικό που συγκέντρωσε.
Ν.Ταλιακός
1-3-2001
Σήμερα επισκέφτηκα το Μουσείο του Συλλόγου μας. Ομολογώ
ένιωσα τον εαυτό μου κατά πολλά χρόνια νεότερος, 25-30-40
ετών, όταν όλοι οι συνάδελφοι και εγώ παλεύαμε με εκείνα τα
μέσα των χρόνων εκείνων να επιζήσουμε. Ήταν ωραία, θαυμάσια,

ονειρεμένα που τα βλέπουμε σήμερα και που ανέρχονται στη
μνήμη και συγκινούμαστε και ευχαριστούμε την υπηρεσία μας.
Έπρεπε κάτι να γίνει. Συγχαρητήρια και πολλούς επαίνους σε αυτούς που το ονειρεύτηκαν και το πραγματοποίησαν.
Ευστάθιος Αλεβίζος
1-3-2001
Σήμερον ημέρα Πέμπτη 1-3-2001 επισκέφτηκα το Μουσείο του
Συλλόγου μας και γύρισα πίσω στο παρελθόν και αισθάνθηκα την
μεγαλύτερη συγκίνηση. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτούς που το σκέφτηκαν και μόχθησαν και μοχθούν γι’ αυτές τις παλιές αναμνήσεις.
Με εκτίμηση
Μιχαήλ Καλλέργης
2-3-2001
Δεν υπάρχουν λόγια για το πώς βρέθηκαν ένα ένα όλα αυτά τα
μηχανήματα και εργαλεία και με τι κόπο συναρμολογήθηκαν και
με φέρνουν πίσω τόσα χρόνια από τους παππούδες και πατεράδες
μας και σε εμάς που όλο το 8ωρο με αυτά εργαζόμαστε. Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στο έργο αυτό, το Δ.Σ. και εύγε στον Πρόεδρό μας Μανώλη Φωτόπουλο.
Με αγάπη
Μιχάλης Στρίγκος
2-3-2001
Συγχαρητήρια σε όλους όσους προσπάθησαν για την ευχάρι-

στη ανάμνηση. Συγχαρητήρια στο Σωματείο και εσάς ερωτώ εάν
έχετε ξαναδεί το τρενάκι του Περάματος σε ορθή θέση. Από το
όνομά μου θα καταλάβετε.
Πετροπούλου Θεοδώρα του Χρήστου
2-3-2001
Θερμά συγχαρητήρια.
Γεωργ. Μποζιάρης
2-3-2001
Δεν έχω λόγια για να συγχαρώ το Σύλλογο για το μεγάλο αυτό
έργο.
Με πολύ αγάπη,
Παν. Κοϊτσάνος
2-3-2001
Σήμερα βλέποντας αυτό το έργο που υπάρχει στο σύλλογό
μας, πράγματι αισθάνθηκα συγκίνηση και χαρά συγχρόνως γιατί
με φέρνετε πολλά χρόνια πίσω με αυτά τα οποία βλέπω εδώ στο
ωραίο αυτό Μουσείο. Πιστεύω ότι ανάλογα αισθήματα θα νιώθει
και κάθε συνάδελφος.
Εκφράζω τα θερμά σου συγχαρητήρια σε όλους που συνέβαλαν
στο να γίνει αυτό το Μουσείο και ιδιαιτέρως στον Πρόεδρό μας
Μανώλη Φωτόπουλο που είχε την ιδέα για ένα τέτοιο αθάνατο έργο.
Με πολύ αγάπη,
Γεώργιος Καψιώτη
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ΝΕ Α

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Σ

το προηγούμενο φύλλο του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος) σας είχαμε ενημερώσει ότι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, θα επραγματοποιείτο η Γενική Συνέλευση και Εκλογές,
για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Ελεγκτική Επιτροπή δεδομένου ότι η ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΧΕ ΛΗΞΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
Αυτό δεν έγινε όχι μόνο γιατί από τις 3 Νοεμβρίου με Κρατική Εντολή τα Μουσεία όλης της
Χώρας παραμένουν κλειστά, αλλά και για τις γενικότερες απαγορευτικές διατάξεις για την κυκλοφορία και τις συναθροίσεις.
Όπως γίνεται αντιληπτό από όλες και όλους τους Εταίρους του Μουσείου και όχι μόνο, Διοικητικό
Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή, δεν μπορούν να Συνεδριάσουν.
Περιμένουμε να ανοίξουν τα Δικαστήρια, για να κινήσουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες
για τον διορισμό από το Πρωτοδικείο Πειραιά, Προσωρινής Διοίκησης, η οποία θα αναλάβει την Διοίκηση του Μουσείου και η οποία θα προγραμματίσει Γενική Συνέλευση και Εκλογές, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Το κυριότερο όμως που περιμένουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά όλος ο Ελληνικός Λαός είναι να
απαλλαγούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και με τις λιγότερες απώλειες από την πανδημία αυτή, που
μαστίζει όλη την ανθρωπότητα.
ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΡΟΥΜΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ.
ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Η ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ιστορικές Αναδρομές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ

1945 - 1967 ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

%

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ.
ΔΙΑΔΡΟΜΑΙ
ΑΜΑΞΩΝ

%

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡ.
ΘΕΣΕΩΝ

1945

28.072.596

-7

3.464.970

48

35.273.354

280 Πτώσις επιβ. κινήσεως λόγω στασιαστικού κινήματος.
Άνοδος χιλιομ. διαδρομών και κυκλ. θέσεων λόγω άρσεως περιορισμού ηλεκτρικού ρεύματος.

1954

39.513.725

0,5

7.157.127

6

81.800.427

38 Ουδεμία μεταβολή επιβ. κινήσεως παρά την βελτίωσιν των δρομολογίων και της αυξήσεως του αριθμού των οχημάτων λόγω συναγωνισμού των ιδιωτ. λεωφορείων.

1957

51.908.637

31

10.797.021

50

81.452.480

1962

71.215.656

38

10.311.776

-4,8

144.246.902

-0,5 Αλματώδης άνοδος επιβ. κινήσεως λόγω της προς Κηφισίαν επεκτάσεως.
Άνοδος των χιλιομ. διαδρομών και κυκλ. θέσεων λόγω πυκνώσεως δρομολογίων.
77 Άνοδος επιβατ. κινήσεως λόγω ταχείας αναπτύξεως των προς Κηφισίαν προαστίων ως και της από Αττικής έως Α. Πατησίων περιοχής.
Άνοδος των κυκλοφορ. θέσεων λόγω συνθέσεως συρμού σε 6
οχημ. ξυλίνων

1967

77.672.392

11

10.500.890

4

144.613.995

%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-19 Άνοδος επιβ. κινήσεως λόγω φυσιολογικής αναπτύξεως της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς

ΜΙΑ Η ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΣΕΙΣ!!!
ταν το σύνθημα μιας αγωνιστικής φωνής στον χώρο του Εργοστασίου, που
για τέσσερα χρόνια είχε σιγήσει!!!
Είμαι βέβαιος ότι εάν ξαναβρεθεί ΤΩΡΑ στους χώρους του Εργοστασίου,
στους χώρους που εργάστηκε και αντικρίσει τα ερείπια και την εγκατάλειψη,
έστω και με καθυστέρηση τεσσάρων χρόνων, θα ξαναπάρει την ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑ
και θα ξανακουστεί Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ.
Και εάν δεν τύχει και βρεθεί μπροστά του ο Κύριος!!! αυτός που ήθελε να
πετάξει τα Ιστορικά Μηχανήματα «Σκραπ στους παλιατζήδες»
ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ.
Γιατί τα χρόνια μπορεί να περνάνε και να λιγοστεύουν οι δυνάμεις μας. Η
ΑΓΑΠΗ Μας όμως ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ που εργαστήκαμε για 35 και 40 χρόνια
και για τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ δεν πρόκειται ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ ΠΟΤΕ.
Αυτό το σύνθημα ΜΙΑ Η ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΣΕΙΣ, το άκουσα από τον
καλό φίλο και συνάδελφο το έτος 1981 στο Θησείο, έξω από τα Γραφεία του Σωματείου, τότε που περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ, πήγαμε να καταθέσουμε στεφάνι στο Πολυτεχνείο.
Ήταν μία μεγαλειώδη και αγωνιστική συγκέντρωση και πορεία προς το Πολυτεχνείο, που όσοι την ζήσαμε δεν πρόκειται να την ξεχάσουμε ποτέ.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Η ντουντούκα βρίσκεται στον χώρο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ και συγκεκριμένα στην
Αίθουσα «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Μόνο που δεν μετακινείται, όπως όλα τα εκθέματα του Μουσείου.

Ή

Δωρεά στο Μουσείο
500,00 Ευρώ από τον Συνάδελφο
Γιώργο Αναγνωστόπουλο
Ο Συνάδελφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος, γνωστός
σε όλους τους Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ, για την αγάπη
του προς τους Συναδέλφους του, το Σωματείο και το Μουσείο, με συγκίνησε ιδιαίτερα όταν με πήρε τηλέφωνο και
μου ζήτησε τον Τραπεζικό Λογαριασμό του Μουσείου, για
να καταθέσει 500,00 Ευρώ, Δωρεά προς το Μουσείο.
Ο Συνάδελφος Αναγνωστόπουλος υπηρέτησε το Σωματείο από την θέση του Ταμία για πάρα πολλά χρόνια
και με την συμμετοχή του στις Διοικήσεις που είχα την
τιμή να είμαι Πρόεδρος συνέβαλε αποφασιστικά στο να
Ανακαινιστούν τα Γραφεία του Σωματείου, να γίνουν 6
αγορές νέων ακινήτων, και στο να δημιουργηθούν στην
Μενάνδρου Γραφεία Πρότυπο, με σύγχρονο εξοπλισμό
και να Δημιουργηθεί το «Μικρό Μουσείο».
Και το κυριότερο παρόλα τα έξοδα που είχαν γίνει για
τις αγορές και ανακαινίσεις των επτά (7) Γραφείων, παλαιών και νέων, την συμμετοχή του Σωματείου στα διάφορα έξοδα του Μουσείου στον Πειραιά.
Όταν αποχώρησα από την Διοίκηση του Σωματείου τα
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ήταν 227.298,34 Ευρώ
με ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ που τηρούσε σχολαστικά ο
Γιώργος.
Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος θα πρέπει να αποτελεί
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Συναδέλφου, για όλους όσους Εργάστηκαν
και Εργάζονται για το Σωματείο αλλά και για το Μουσείο.
Όπως δεν θα ξεχάσω όταν τις πρώτες ημέρες που είχα γίνει Πρόεδρος του Σωματείου, πουλιόταν ένα Γραφείο, ακριβώς δίπλα από τα Γραφεία του Σωματείου,
χρήματα το Σωματείο δεν είχε, τότε ο Γιώργος μας είπε:
Θα σας δώσω εγώ και να μου τα δώσετε όποτε μπορείτε.
Όπως και έγινε. Όταν όμως του είπα να υπογράψουμε
κάποιο συμφωνητικό για να κατοχυρώσει τα χρήματα
που μας έδινε, το αρνήθηκε λέγοντας, εγώ σας έχω εμπιστοσύνη, εσείς δεν μου έχετε; Δεν υπογράφω κανένα
συμφωνητικό.
ΓΙΩΡΓΟ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Για τη Συνεργασία και τη φιλία μας
και που σκέφτηκες να βοηθήσεις το Μουσείο
τις δύσκολες αυτές ημέρες.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δωρεές για το Μουσείο
• Πουλακιδάκος Νικήτας
50 Ευρώ
• Σχίζα Αθηνά (φίλη Μουσείου) 20 Ευρώ

