
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 31ης Μαρ-
τίου και 1ης Απριλίου 2015 συγκροτήθηκαν σε σώμα τα
Διοικητικά Συμβούλια με τις παρακάτω συνθέσεις:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ευθύμιος Ρουσιάς
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γεωργίου
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μητροκώτσας
Αναπλ. Γραμματέας: Νικόλαος Κουτσονικόλας
Ταμίας: Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
Αναπλ. Ταμίας: Ιωάννης Χειμώνας

Έφορος: Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Μέλη: Γεώργιος Αρβανίτης, 

Ιωάννης Ζαχαρής,
Λάμπρος Ντρης, 
Αναστάσιος Μπασιάς

Ελεγκτική  Επιτροπή
Πρόεδρος: Ευάγγελος Χειμώνας
Γραμματέας: Μιχάλης Μαντάς
Μέλη: Πέτρος Βαλιάνος, 

Κατερίνα Γερεντέ, 
Αντώνιος Γεωργιλάς

Εκπρόσωποι
για το Συνέδριο 

της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας

(Α.Γ.Σ.Σ.Ε)

Ευθύμιος Ρουσιάς
Δημήτριος Γεωργίου

Ιωάννης Ζαχαρής
Ηλίας Μπονάρος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

ΣιδηρόδρομοςΣιδηρόδρομος
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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Πασχαλινές Ευχές
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επι-

τροπή του Σωματείου μας εύχονται τα πάθη

και η σταύρωση του θεανθρώπου να καταλα-

γιάσουν τα δικά μας πάθη και μίση και η Ανά-

σταση Αυτού να φέρει την γαλήνη, την

αγάπη, την ομόνοια και την αλληλεγγύη στην

κοινωνία και να μας καθοδηγεί στον δρόμο

της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.

Χριστός Ανέστη 
Χρόνια Πολλά

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

Στις σελίδες 7-13 διαβάστε τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες
όλων των ομιλητών, τη λογοδοσία, τη ταμειακή διαχείριση του Σω-

ματείου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων, το ψήφισμα και την
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής

Διαβάστε στον 16σέλιδο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ» όλες τις ομιλίες 

και τις τοποθετήσεις που έγιναν στη Γενική Συνέλευση 

του Σωματείου μας στις 11 Μαρτίου στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι 
στον Πειραιά και στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων «ΟΜΟΝΟΙΑ» 
θα γίνει από τη συγγραφέα κα. Μαίρη Βούλγαρη η παρουσίαση

του βιβλίου της με τον τίτλο «Πειθαρχημένη Διαβίωση».

Είναι το βιβλίο που εξιστορεί τη ζωή, το έργο και τους αγώνες του αεί-
μνηστου συναδέλφου μας Γιάννη Παναγιωτόπουλου.
Είναι χρέος και υποχρέωση όλων μας, συναδέλφων και φίλων του
Γιάννη να είμαστε εκεί για να τιμήσουμε τον άνθρωπο, συνδικαλιστή
και αγωνιστή Γιάννη Παναγιωτόπουλο.

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου θα ακολουθήσει δεξίωση

περισσότερα στη σελίδα 14



• Παππάς Γεώργιος 20 Ευρώ
• Καλτσάς Γεώργιος 20 Ευρώ 
• Κουτσομπέλης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Γιάντσιος Στέργιος 20 Ευρώ
• Ζωγράφος Βασίλειος 10 Ευρώ
• Ρακοβίτης Δημοσθένης 20 Ευρώ
• Παπαδάκης Αντώνιος 20 Ευρώ
• Κωστάκου Αργυρούλα 20 Ευρώ
• Μοσχοπούλου Βασιλική 30 Ευρώ
• Βιδάλης Κωνσταντίνος 30 Ευρώ
• Διγενόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Ρούσσος Ανδρέας 25 Ευρώ
• Κουλοχέρης Χρήστος 20 Ευρώ
• Διαμαντής Κωνσταντίνος 10 Ευρώ
• Οικονόμου Βασιλική 20 Ευρώ
• Κάργας Βασίλης 20 Ευρώ
• Χονδρός Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Χαρόπουλος Σωτήρης 30 Ευρώ
• Κωτσόπουλος Θεμιστοκλής 30 Ευρώ
• Βλασόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Κωνσταντούλιας Αλέκος 20 Ευρώ
• Σιαφάκας Απόστολος 20 Ευρώ
• Σοφία Σταθάτου ένα ποσό
• Σδράλαγκας Εμμανουήλ 10 Ευρώ
• Δεληγιάννης Αθανάσιος 10 Ευρώ
• Μηζύθρας Παντελής 20 Ευρώ

• Μαυρογεώργης Ιωάννης 20 Ευρώ
• Γιαννακούρας Γεώργιος 20 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος 40 Ευρώ
• Καπακλής Θεόδωρος 50 Ευρώ
• Δημητρίου Ερμιόνη 20 Ευρώ
• Ακουμιανάκης Νικόλαος 30 Ευρώ
• Χαλκιολάκη Αικατερίνη 30 Ευρώ 
• Παπαϊωάννου Χρήστος 30 Ευρώ
• Πετρόπουλος Ναπολέων 15 Ευρώ
• Παπασυμεών Βιργινία 20 Ευρώ
• Τσαμπάσης Ευάγγελος 20 Ευρώ
• Καούκης Αθανάσιος 20 Ευρώ
• Μηλιώνης Γιάννης

του Δημητρίου 20 Ευρώ
• Κάππας Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Μπελίτσης Στέφανος 30 Ευρώ
• Καρδάσης Ευθύμιος 20 Ευρώ
• Σταματογιάννης Ιωάννης 50 Ευρώ
• Ζώης Βασίλειος 20 Ευρώ
• Σταθόπουλος Φώτης 20 Ευρώ
• Καρυτσιώτου Ευγενία 300 Ευρώ
• Βλάμης Κώστας 20 Ευρώ
• Αλεβιζάτος Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Μπιτσιώρη Μαρία 20 Ευρώ
• Ζεϊμπεκάκης Κώστας 20 Ευρώ
• Καλοδήμος Αθανάσιος 20 Ευρώ

• Βασιλοπούλου Αντωνία 20 Ευρώ
• Διψάκης Νίκος 20 Ευρώ
• Χρυσανθόπουλος Αλέξης 10 Ευρώ
• Παούρη Αργυρώ 100 Ευρώ
• Χριστοφυλάκης Γεώργιος 10 Ευρώ
• Μαζωνάκη Κυριακή 20 Ευρώ
• Μανιάτης Απόστολος 15 Ευρώ
• Μπίνας Νίκος 20 Ευρώ
• Σχίζας Δημήτριος 30 Ευρώ
• Θεοδώρου Άρης 30 Ευρώ
• Τζεφεράκος Κώστας 20 Ευρώ
• Γεωργιάδης Βασίλης 10 Ευρώ
• Πανταλός Μιχάλης 20 Ευρώ
• Παπαδημητρίου Στέλιος 20 Ευρώ
• Μαυρογιώργης Γεώργιος 20 Ευρώ
• Βαμβακερής Κώστας 20 Ευρώ
• Χαιρέτης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Κωστουράκης Αλέξανδρος 20 Ευρώ
• Παπαδάκης Ιωάννης 30 Ευρώ
• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ
• Κισαμιτάκης Ευάγγελος 50 Ευρώ
• Βέργος Θεόδωρος 20 Ευρώ
• Τριανταφύλλου Αικατερίνη 50 Ευρώ
• Διονυσοπούλου Έλλη 10 Ευρώ

• Σορώτος Ιωάννης 50 Ευρώ
• Χονδρού Ευαγγελία 20 Ευρώ 
• Τζανετοπούλου Γιώτα 50 Ευρώ
• Φωτόπουλος Γεώργιος 50 Ευρώ
• Σερέτης Κώστας 40 Ευρώ
• Σπηλιωτοπούλου Παρασκευή 30 Ευρώ
• Αλέκκος-Λέκκος Γεώργιος 20 Ευρώ
• Τσουκαλάς Γεώργιος 50 Ευρώ
• Παπαδόπουλος Νίκος 20 Ευρώ
• Κράκαρη Ζωή 40 Ευρώ
• Μπαντούνας Ηλίας 40 Ευρώ

• Καραμάνος Βασίλης 50 Ευρώ
• Ρουμελιώτης Αθανάσιος 70 Ευρώ
• Κούλογλου Νίκος 50 Ευρώ
• Μήτση Μαρία 100 Ευρώ
• Μανίκας Χρήστος 50 Ευρώ
• Δούμπας Ιωάννης 50 Ευρώ
• Ζευγώλης Ιωάννης 50 Ευρώ
• Κουλοχέρης Γεώργιος 40 Ευρώ
• Παπαγεωργίου Κώστας 50 Ευρώ
• Γλούμης Άγγελος 50 Ευρώ
• Νικολακόπουλος Χαράλ. 50 Ευρώ

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέ-

χρι σήμερα 12 συνάδελφοι και συναδέλφισ-
σες έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υπο-
κύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:

ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: 
Χήρα Αθανασίου ετών 91

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: 
Χήρα Χρήστου ετών 86

ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ: Του Νικολάου
ετών 82

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: 
Εκδότης Εισιτηρίων ετών 91

ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 
Αρχιτεχνίτης Ξυλουργείου ετών 97

ΛΩΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Χήρα Κοσμά 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 89

ΝΤΑΦΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 
Αρχιτεχνίτης Α’ Εργοστασίου  ετών 91

ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ:
Αρχιτεχνίτης Α’ Εργοστασίου ετών 88

ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: 
Χήρα Σπυρίδωνος ετών 93

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Ετών 91

ΜΠΟΥΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: 
Χήρα Χρήστου ετών 89

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

KOINΩNIKA

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ

KΩΔIKOΣ 01-3164

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY

ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2015

AP. ΦYΛΛOY 119
TIMH: 50 Λεπτά

IΔIOKTHΣIA

Σωματείο Συνταξιούχων HΣAΠ
Mενάνδρου 51

Tηλ. 210.5228.664-210.5233.865 • FAX: 210.5243.451

EKΔOTHΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

ΓIΩPΓOΣ ANTΩNAKOΠOYΛOΣ

TEXNIKH EΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος

6932 212755 - 210 5241576 - Fax: 210 5229150
E-mail: n.theodorakis@esiea.gr

http://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902 

E-mail: anagrafigavalas@gmail.com

Νέοι Συνταξιούχοι

Αντί Στεφάνου

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Δωρεές για το Σωματείο και την ΕφημερίδαΔωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα

Δωρεές για την ΕφημερίδαΔωρεές για την Εφημερίδα

• Αργύρης Ηλίας 20 Ευρώ
• Παπαδάκης Νίκος 20 Ευρώ 
• Γερογιάννης Θεόδωρος 20 Ευρώ
• Αθανασόπουλος 

Νικόλαος του Ανδρέα 20 Ευρώ
• Παφίλης Νίκος 20 Ευρώ
• Μπάρμπας Γεώργιος 20 Ευρώ

• Καρυτσιώτου Ευγενία 200 Ευρώ
• Κεφάλας Φώτης 20 Ευρώ
• Σαξιώνης Παναγιώτης 10 Ευρώ
• Κούρτη Δέσποινα 30 Ευρώ
• Τατάρογλου Μάκης 20 Ευρώ
• Τζοβάνης Δημήτριος 20 Ευρώ
• Τζιώκας Κωνσταντίνος 30 Ευρώ

Προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όλοι εμείς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου κα της Ελεγκτικής Επιτρο-
πής που εσείς μας εκλέξατε στις εκλογές
της 31ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 2015
αισθανόμαστε μεγάλη ανάγκη και υπο-
χρέωση να επικοινωνήσουμε μαζί σας
και να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή
που μας κάνατε για να μας εκλέξετε για
να σας εκπροσωπούμε και να σας αντι-
προσωπεύουμε σε αυτές τις δύσκολες
μέρες που περνάμε σήμερα και όποιες
δύσκολες ημέρες έρχονται για τα επό-
μενα τρία χρόνια.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι σή-

μερα στην πατρίδα μετά από πέντε χρόνια
αναγκαστικών-αντεργατικών νόμων
έχουν καταρρεύσει τα πάντα, δεν έχει
μείνει τίποτα όρθιο. Οι συντάξεις μας με
το πρόσχημα να μην χρεοκοπήσει η πα-
τρίδα μας έχουν περικοπεί πάνω από 50
%. Τα ασφαλιστικά μας ταμεία έχουν κα-
ταρρεύσει. Η ιατροφαρμακευτική και νο-
σοκομειακή περίθαλψη ανύπαρκτη. Γνω-
ρίζουμε ότι τα προβλήματα που μας
απασχολούν είναι πολλά και δύσκολα και
δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη,
χρειάζεται χρόνος και αγώνες από όλους
μας, θα χρειαστούν μεγάλες προσπάθειες
όχι για να κερδίσουμε κάτι στη σημερινή
εποχή αλλά πιο πολύ για να διατηρή-
σουμε κάποια από αυτά που έχουμε σή-
μερα και κινδυνεύουν άμεσα. για τον λόγο
αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σαν μια γρο-

θιά και να βρισκόμαστε σε αγωνιστική
ετοιμότητα.

Το Σωματείο έχει ανάγκη τη παρουσία
και τη συμπαράσταση όλων των μελών
του, πρέπει να γίνει πιστεύω όλων μας ότι
μόνο μονιασμένοι και ενωμένοι σαν μια
γροθιά θα πάμε μπροστά. Όλοι μαζί πρέπει
να βοηθήσουμε ώστε το συνδικαλιστικό
κίνημα να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη
του κόσμου. Για να γίνει αυτό πρέπει να
πάψει ο συνδικαλιστής να είναι υποχείριο
των κομμάτων, να γίνει ανεξάρτητος και να
μην πατρονάρεται από τα κόμματα και τους
πολιτικούς. Να βγει έξω σε αντάμωση με
τον κόσμο που εκπροσωπεί και να τον εκ-
προσωπήσει ουσιαστικά και όχι τύποις.
Να μην περιμένει ο συνδικαλιστής οφίκια
από την πολιτεία ώστε να είναι αδέσμευτος
και ακέραιος και να μην άγεται και φέρε-
ται από τα κόμματα τα οποία τον θέλουν
αγκιστρωμένο στα δίχτυα τους.

Όμως και όλοι εμείς οι συνταξιούχοι και
εργαζόμενοι δεν μπορούμε να παραμέ-
νουμε αδρανείς και να κλαίμε πάνω από
γάλα που χύσαμε καθώς δεν μαζεύεται από
το χώμα. Επιβάλλεται να ανασκουμπωθούμε
όλοι μαζί, πέρα από κόμματα και πολιτι-
κούς, εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε και να
πάρουμε πίσω κάποια από αυτά που μας
έκλεψαν τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς
είναι δικά μας και τα κερδίσαμε με την ερ-
γασία μας δεκάδων χρόνων, δεν μας τα χά-
ρισε κανείς , είναι οι κόποι μας και ο ιδρώ-
τας μας, τα δικαιούμαστε και επιβάλλεται τα
αγωνιστούμε για να τα πάρουμε πίσω.

Οι Διοικήσεις

Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημε-
ρίδας μας μέχρι σήμερα 7 συνάδελφοι απο-
χώρησαν από την εργασία τους και συντα-
ξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ:

• Ακουμιανάκης Νικόλαος: 
Φύλακας Εγκαταστάσεων

• Καρακελές Δημήτριος: 
Αρχιτεχνίτης Α΄ Αποκλεισμού

• Δημητρέλος Βασίλειος: 
Εργοδηγός Β΄ Ηλεκτροδηγών

• Καπελώνης Γεώργιος: Ηλεκτρονικός
• Καζατζής Νικόλαος: Αρχιτεχνίτης Α΄
• Τσιβελέκας Κωνσταντίνος:

Τεχνολόγος Μηχανικός
• Κανταρίδης Δημήτριος: 

Ηλεκτροδηγός Γραμμής
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

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω
σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη
μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για
πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη του Μιχάλη Δαρδάλη  και

ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Αι-
κατερίνης Δαρδάλη, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στον σύλ-
λογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη της Ελένης Μακρή και ύστερα
από επιθυμία του συζύγου της Κωνσταντί-
νου Μακρή, το ποσό των 90 ευρώ αντί στε-
φάνου, το διαθέσαμε στον σύλλογο «Το
Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη της Σταματίνας Χριστοπούλου
και ύστερα από επιθυμία του υιού της Γε-
ώργιου Χριστόπουλου, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στον σύλ-
λογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη του Νεκτάριου Λάζαρη και
ύστερα από επιθυμία του πατέρα του Αρι-
στοτέλη Λάζαρη, το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Κέντρο Ειδι-
κών Ατόμων «ΧΑΡΑ».

• Στη μνήμη του Λεωνίδα Καρδάση και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Αιμι-
λίας Καρδάση, το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στην Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.

• Στη μνήμη του Χρήστου Καρυτσιώτη, και
ύστερα από επιθυμία της αδελφής του Ευ-
γενίας Καρυτσιώτου, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε  στο Γυμνά-
σιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών
και μαθητριών του.

• Στη μνήμη της Ιωάννας Μιχαιρίνα και
ύστερα από επιθυμία της κόρης της Μίκας
Μιχαιρίνα, το ποσό των 90 ευρώ αντί στε-
φάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του
Κόσμου».

• Στη μνήμη του Κώστα Τριαντάφυλλου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Αι-
κατερίνης Τριανταφύλλου, το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυ-
μνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθη-
τών και μαθητριών του.

• Στη μνήμη του Άγγελου Αγγελόπουλου και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Ελέ-
νης Αγγελοπούλου, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στον σύλ-
λογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη του Χρήστου Νταφλάκη και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Θεο-
δώρας Νταφλάκη, το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στον Σύνδεσμο
Αιμοδοτών, Δωρητών Οργάνων Σώματος
και Μέριμνας Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟ-
ΓΙΤΗΣ».

Ανοιχτή επιστολή
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Έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος

Τ
ον αείμνηστο πλέον Γεώργιο Μπού-
σμπουρα τον γνωρίσαμε όλοι μας όταν
έγινε ξαφνική αλλαγή Γεν. Διευθυντού,

αντικατέστησε τον Λ. Κίκηρα. Μέχρι τότε ήταν
Γεν. Διευθυντής στον ΗΛΠΑΠ. Οι πληροφο-
ρίες που είχαμε από τους συνδικαλιστές του
χώρου, ήταν ότι πρόκειται για έναν πανέξυπνο
άνθρωπο αυτοδημιούργητο, έναν άνθρωπο
της πιάτσας που λέμε,  γι’ αυτό αισθανόταν το
ίδιο καλά και στα σαλόνια και στην πιάτσα και
είχε μεγάλη ευαισθησία με τα ανθρώπινα προ-
βλήματα και ένα καταπληκτικό χιούμορ. Όταν
ανέλαβε διαπιστώσαμε ότι πράγματι επρό-
κειτο για έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του όταν ήμουν Πρόεδρος των
Ηλεκτροδηγών και Εργατικός Εκπρόσωπος στο Δ.Σ. της εταιρίας.
Αλλά και στα δεκάδες πειθαρχικά που εκπροσώπησα συναδέλφους
και μάλιστα στα πολύ σοβαρά όπως παραβίαση σήματος σταθμού,
συγκρούσεις συρμών τις οποίες είχαν πάρει μεγάλη δημοσιότητα και
πιεζόταν από τον Υπουργό να εξαντλήσει τη μέγιστη αυστηρότητα του
κανονισμού. Και επειδή όλα αυτά τα εντάσσει στην 6η κλάση ο κα-
νονισμός, σήμαινε απόλυση. Πάντα όμως δεχότανε μία λύση και να
τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι αλλά και να σώσουν οι συνάδελφοι τη δου-
λειά τους γιατί ο ίδιος αγαπούσε τον άνθρωπο και ένιωθε τα προ-
βλήματά του.

Επίσης στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εξαντ-
λούσε τα περιθώρια που είχε, γι’ αυτό το προσωπικό κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής στους ΗΣΑΠ κέρδισε πολλά. Δεν έχανε ποτέ το
χιούμορ του και όταν βρισκόμαστε σε μεγάλες κόντρες. Επίσης όταν
του επέτρεπαν τις προσλήψεις προσωπικού πέρα από τους πατριώ-
τες του πάντα έπαιρνε και παιδιά των συναδέλφων. Για να περιγρά-
ψει κανείς τις ατάκες του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
θα έπρεπε να γράψεις ένα βιβλίο. Ήταν πάντα φιλικός με τους συ-
νεργάτες του. Λόγω της δουλειάς του και την εμπειρία της αγοράς
που είχε δεν μπορούσε κανείς να τον παραπλανήσει στα νούμερα και

το κόστος, για κάθε τι που διεκδικούσαμε μας
έβγαζε το κομπιουτεράκι του και μας έκανε
λογαριασμό επί τόπου. Γι’ αυτό αυτά που υπέ-
γραφε ήξερε εκ των προτέρων τι θα στοιχί-
σουν. 

Αξίζει να αναφέρω ένα, πως καθιερώθηκε
η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. Εγώ
λόγω του ότι ήμουν εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων στο Ταμείο Συντάξεως και έβλεπα πολ-
λούς συναδέλφους που έκαναν εξαγορά της
στρατιωτικής θητείας με αρκετά χρήματα για
την εποχή, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να την
κάνει η εταιρία μιας και κάλυπτε την εποχή
εκείνη τα ελλείμματα του Ταμείου Συντάξεως

χωρίς μεγάλο κόστος για την επιχείρηση μιας και την εποχή εκείνη
είχαν απαγορευτεί στις συμβάσεις να έχουν οικονομικά θέματα πέρα
της ΑΤΑ μόνο θεσμικά. Τη σκέψη μου αυτή τη συζήτησα με τον συγ-
χωρεμένο τον Αντρέα τον Αντωνακόπουλο και του άρεσε η ιδέα μου
και τηλεφώνησε στον Μπούσμπουρα και μας δέχτηκε το ίδιο βράδυ
στο φιλόξενο σπίτι του. Το αναλύσαμε γιατί όπως είπαμε δεν μπο-
ρούσες να τον κοροϊδέψεις. Δεν απάντησε ούτε θετικά ούτε αρνητικά
μόνο μας είπε θα το μελετήσει, δεν το ξέχασε και όταν του δόθηκε
η ευκαιρία με Υπουργό Εργασίας τον αείμνηστο Γ. Γεννηματά το πέ-
ρασε στη σύμβαση που διαπραγματευόμαστε με μεγάλα οφέλη για
το προσωπικό τα επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα.

Θα μπορούσα να γράψω πάμπολα περιστατικά για τον αείμνηστο
Μπούσμπουρα και πόσο βοήθησε το προσωπικό αλλά θα σταματήσω
εδώ. Εύχομαι στα παιδιά του καλό κουράγιο για την απώλεια του, ας
είναι ελαφρύ το χώμα.

Με πολύ σεβασμό στη μνήμη του
Γεωργίου Δημήτρης

Αντιπρόεδρος του 
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Αναπλ.  Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ

Υπήρξε η κεντρική μορφή του Εθνικού
κινήματος για την ινδική ανεξαρτησία και
εμπνευστής της μεθόδου παθητικής αντί-
στασης χωρίς τη χρήση βίας έναντι των κα-
ταπιεστών. Η διδασκαλία του επηρέασε το
διεθνές κίνημα για την ειρήνη και μαζί με
τον ασκητικό βίο του συνέτειναν στο να κα-
ταστεί παγκόσμιο σύμβολο και ορόσημο της
φιλοσοφικής και κοινωνικής πολιτικής δια-
νόησης του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με τον
μεγάλο Ινδό ηγέτη, τα παρακάτω συνιστούν
τα 7 αμαρτήματα της κοινωνίας. Στην κοι-
νωνία που αυτός οραματίστηκε οι άνθρωποι
δεν πρέπει να έχουν

Πλούτο χωρίς μόχθο
Απόλαυση χωρίς συναίσθημα
Εμπόριο χωρίς ήθος
Γνώση χωρίς χαρακτήρα
Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
Λατρεία χωρίς θυσία
Πολιτική χωρίς αρχές

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Ο συνάδελφος Γιώργος Βλασσόπουλος κατέθεσε
στη μνήμη του υιού του Βλάση, το ποσό των 20 ευ-
ρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η συνάδελφος Σοφία Σταθάτου διέθεσε ένα ποσό
στη μνήμη της φίλης της και συναδέλφου μας Ελέ-
νης Μακρή, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Αικατερίνη Χαρκιολάκη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου
Χαρκιολάκη, το ποσό των 30 ευρώ για το Σωματείο
και την εφημερίδα.

Ο συνάδελφος Ευθύμιος Καρδάσης κατέθεσε στη
μνήμη του αδελφού του και συναδέλφου μας Λε-
ωνίδα Καρδάση, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Ευγενία Καρυτσιώτου κατέθεσε στη μνήμη του
αδελφού της και συναδέλφου μας Χρήστου Καρυ-
τσιώτη, το ποσό των 300 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου και 200 ευρώ για την εφημερίδα.

Η κα. Ζωή Κράκαρη κατέθεσε στη μνήμη του συζύ-
γου της και συναδέλφου μας  Γιάννη Κράκαρη, το
ποσό των 40 ευρώ για το Σωματείο και την εφημε-
ρίδα.

Η κα. Αργυρώ Παούρη κατέθεσε στη μνήμη του πα-
τέρα της και συναδέλφου μας Παναγιώτη Παούρη,
το ποσό των 100 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σω-
ματείου.

Ο συνάδελφος Γιώργος Χριστοφυλάκης κατέθεσε
στη μνήμη του εξαδέλφου του και συναδέλφου
μας Κώστα Τριαντάφυλλου, το ποσό των 10 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Δέσποινα Κούρτη κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ζύγου της και συναδέλφου μας Αντώνη Κούρτη, το
ποσό των 30 ευρώ για την εφημερίδα του Σωμα-
τείου.

Ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδάκης κατέθεσε στη
μνήμη του πατέρα του και συναδέλφου μας Νίκου
Παπαδάκη, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκο-
πών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Θεόδωρος Βέργος κατέθεσε στη
μνήμη του κουμπάρου του και συναδέλφου μας
Κώστα Τριαντάφυλλου, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.

Η κα. Αικατερίνη Τριανταφύλλου κατέθεσε στη μνή-
μη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα
Τριαντάφυλλου, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Αντώνιος Παπαδάκης κατέθεσε στη
μνήμη του συναδέλφου του Μιχάλη Παπαδόγκωνα,
το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σω-
ματείου.

Ο συνάδελφος Γιάννης Σταυρόπουλος κατέθεσε στη
μνήμη της συζύγου του Νίκης, το ποσό των 20 ευ-
ρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Ανδρέας Ρούσσος κατέθεσε στη μνή-
μη της συζύγου του Καλλιόπης, το ποσό των 25ευ-
ρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Βασίλης Κάργας κατέθεσε στη μνή-
μη του συναδέλφου μας Τάκη Τασούλη, το ποσό
των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Αυτός ήταν ο Γεώργιος Μπούσμπουρας

Ένας φίλος των εργαζομένων και των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ

Πολύ καθυ-
στερημένα μά-
θαμε ότι έφυγε
από τη ζωή ο συ-
νάδελφος Χρή-
στος Καρυτσιώ-
της γιατί κάνεις
δεν μας ειδοποί-
ησε εγκαίρως
αλλά καθυστερη-
μένα. Για τον άν-

θρωπο Χρήστο Καρυτσιώτη τον οποίο είχα
την τύχη να γνωρίσω στο εργοστάσιο την
δεκαετία του ’60. Έφυγε στα 97 του χρόνια γι’
αυτό και πάρα πολλοί από το νεότερο προ-
σωπικό δεν θα τον γνώριζαν. Ήταν από αυτή
τη γενιά που αναστήλωσαν τον Σιδηρόδρομο
μετά τον πόλεμο. Υπήρξε και συνδικαλιστής
επί Ψαρόγιαννη-Τασούλη κ.λπ. με αυτές τις
μεγάλες προσωπικότητες του συνδικαλισμού
στον χώρο μας σε εποχές πολύ σκληρές για
να κάνεις συνδικαλισμό. Εγώ προσωπικά πι-
στεύω ότι ο μαστρο- Χρήστος υπήρξε ένας
από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που
γνώρισα στη ζωή μου. Για εμάς τους νέους
της εποχής υπήρξε δάσκαλος της ζωής γιατί
ήταν μια ζωντανή βιβλιοθήκη, αφιέρωνε ατε-
λείωτες ώρες στο διάβασμα. Λάτρης της
ιστορίας της φιλοσοφίας των τεχνών του θε-

άτρου από την Επίδαυρο έως την Λυρική
Σκηνή που λάτρευε. Μαζί του μπορούσες να
συζητήσεις για τους μεγάλους φιλόσοφους
από τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα μέχρι τον
Κορνήλιο Καστοριάδη και επειδή ήταν ένας
ανένταχτος αριστερός είχε μια κριτική ματιά
και ανάλυση με το δικό του γλαφυρό τρόπο
και σκεπτικό. Για τον Λένιν, για τον Τρότσκι
αλλά έκλεινε περισσότερο στην φιλοσοφία
του Μαρξ. Μιλούσε με μεγάλο θαυμασμό
για την Γαλλική Επανάσταση και την Επανά-
σταση των Μπολσεβίκων το 1917. Δύο επα-
ναστάσεις που άλλαξαν την ιστορία της αν-
θρωπότητας και ότι η μήτρα που γέννησε
την επανάσταση του ’17 ήταν η Γαλλική Κομ-
μούνα. Γι’ αυτό οι συζητήσεις μαζί του είχαν
τόσο ενδιαφέρον που μας κρατούσαν καθη-
λωμένους. Όσο για την Επανάσταση του 1821
ήταν τόσο το ενδιαφέρον του που σου ανέ-
φερε ονόματα ακόμα και απλών τουφεκιο-
φόρων που συμμετείχαν στις μάχες γι’ αυτό
τον αποκαλώ φιλόσοφο χωρίς υπερβολή!
Είχε δε ένα φανταστικό χιούμορ ακόμα
ηχούν στα αφτιά μου οι διάφορες ατάκες
του και θα αναφέρω μία την οποία την θε-
ωρώ κορυφαία. Όταν κανείς από εμάς πε-
τούσε καμιά κοτσάνα, ο μαστρο-Χρήστος του
έλεγε: Αγαπητέ μάθε ότι το κεφάλι ο Θεός
δεν σου το έδωσε για να το πηγαίνεις στον

κουρέα να το κουρεύεις και να του βάζεις
αρώματα αλλά για να σκέπτεσαι. Στην δου-
λειά του ήταν άψογος. Θυμάμαι που όταν
τελείωνε το διάλλειμα μας έλεγε εμπρός στις
δουλειές σας για να δουλέψει το μαγαζί να
μπορεί να μας πληρώσει. Αυτές οι κουβέν-
τες του με συντρόφευαν πάντα και προσπα-
θούσα να κάνω τη δουλειά μου όσο καλυ-
τέρα μπορούσα. Επίσης μας παρότρυνε και
παρακολουθούσαμε κάποιες πολύ ενδιαφέ-
ρουσες διαλέξεις που γινόντουσαν στο Ευ-
γενίδειο Ίδρυμα με αστροφυσικά θέματα
κάθε Τετάρτη από τον Μεγάλο αστροφυσικό
της εποχής τον αείμνηστο Χαπάπη. Γι’ αυτό
λοιπόν σωστά τον αποκαλώ δάσκαλο. Θα
μπορούσε κάποιος να γράψει ένα βιβλίο για
τον μαστρο-Χρήστο αλλά ο ίδιος ήταν τόσο
σεμνός που δεν θα ήθελε περισσότερα να
γράψει κάποιος για την προσωπικότητα αυ-
τού του απλού ξυλουργού Φιλόσοφου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπά-
ζει και εύχομαι καλό κουράγιο στην αγαπη-
μένη του αδελφή.

Με πολύ σεβασμό στη μνήμη του.

Γεωργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος του 

Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
Αναπλ.  Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Όταν ο αδύναμος άνθρωπος γονατίζει μπροστά στις μπόρες και τις κα-
ταιγίδες της ζωής, είναι κάτι το φυσιολογικό. Όμως πολλοί έχουν τη δύ-
ναμη να αντέχουν, να στέκονται δυνατοί και να μάχονται.

Τέτοιος ήταν μέχρι χθες και ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Σταυρό-
πουλος. Άντεξε στο διάβα της ζωής του πολλούς πόνους και βάσανα,
σκούπιζε τα δάκρυά του μα δεν λύγισε. Τώρα όμως δέχθηκε άλλο ένα κτύ-
πημα βαρύ που τον λύγισε. Έχασε τη αγαπημένη του σύντροφο Νίκη. Ήταν
βαρύ το κτύπημα για τον φίλο και συνάδελφο Γιάννη αυτό. Πρέπει όμως
να βιώσει και αυτή τη δοκιμασία με θάρρος και γενναιότητα καθώς σε αυ-
τόν τον φθαρτό κόσμο που ζούμε λίγες είναι οι χαρές και πολλές οι λύ-
πες. Θα μας λείψει η παρουσία της Νίκης από τις πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις του Σωματείου μας που πάντα ήταν παρούσα. Ευχόμαστε να έχει
ανάλαφρο ταξίδι με ούριο άνεμο και στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο
Γιάννη ευχόμαστε δύναμη για να αντέξει και αυτό το κτύπημα της μοίρας.

Η Διοίκηση

Κουράγιο Γιάννη
Είναι οδυνηρό το συναίσθημα όταν πρόκει-

ται να γράψει κανείς λίγα λόγια για κάποιον
δικό του άνθρωπο και ειδικά για κάποιον που
είχε μέσα στην καρδιά του το Σωματείο μας και
αυτή ήταν η Άννα Μιχαιρίνα. Μπορεί η Άννα να
μην υπήρξε συνάδελφος εργαζόμενη στους
ΗΣΑΠ παρά μόνο συνταξιούχος είχε όμως μέσα
στην καρδιά της το Σωματείο, η αγάπη της και
η προσφορά της προς το Σωματείο ήταν απεριόριστη. Είχε συχνή παρουσία στα
γραφεία του Σωματείου μας. Μεγάλη και ανεκτίμητη ήταν και η προσφορά της
στις εκλογικές διαδικασίες όπου για πολλά χρόνια ήταν στην Εφορευτική Επι-
τροπή και τη διέκρινε η καλοσύνη, η ευγένεια και το χαμόγελο και έτσι εμείς
θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και εκτίμηση. 

Καλό σου ταξίδι αγαπητή Άννα. Το Σωματείο μας στέλνει τα ειλικρινή του
συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης.

Η Διοίκηση

«Αποχαιρετίσαμε» έναν Μαραγκό Φιλόσοφο

Στην Άννα Μιχαιρίνα
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Στο μικρό ξύλινο θεατράκι
Εκεί όπου τα πρώτα χρόνια της κατα-

σκήνωσης ανάβαμε τα βράδια «φωτιά», στο
βάθος του κατασκηνωτικού περίβολου των
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και οι ομάδες παρουσίαζαν διά-
φορα ψυχαγωγικά προγράμματα, αναγέρ-
θηκε τώρα ένα μικρό ξύλινο θεατράκι. Στή-
θηκαν δηλαδή μερικές ξύλινες κερκίδες
και τελούνται οι βραδινές ψυχαγωγικές εκ-
δηλώσεις της κατασκήνωσης.

Συγκεντρωθήκαμε μετά το φαγητό, εκεί
που τότε δεν υπήρχαν φώτα, μικρόφωνα,
ηχεία παρά μόνο μια φωτιά στη μέση του
κύκλου και μερικές λάμπες πετρελαίου.
Τώρα υπάρχουν φώτα, προβολείς, μικρό-
φωνα και το «μουσικό συγκρότημα» του
Χαρούμενου Χωριού. Τα παιδιά τραγου-
δούν, χορεύουν σε μοντέρνους ρυθμούς,
παίζουν διάφορα παιχνίδια, διασκεδάζουν
με αυθόρμητο κέφι.

Δίπλα μου κάθεται η Τασούλα Παπαδο-
πούλου, ο Αντώνης Περπινιάς, ο οποίος κά-
που-κάπου υποβάλλει επώδυνες μερικές
φορές ερωτήσεις. Βρίσκουν αποκούμπι στη
μνήμη και στις αισθήσεις μου… Μου ανα-
φέρει διάφορα περιστατικά από τις χιλιά-
δες ώρες των 42 χρόνων που έζησα εδώ.
Στο σημείο αυτό πρωτοεμφανίστηκαν,
απήγγειλαν ποιήματα, έπαιξαν «σκετς», ο
Παντελής Τσολάκος, ο Αντώνης Περπινιάς,
ο Γιάννης Τουλούπας και τόσοι άλλοι. Πως
ξεκίνησαν όλα και πως φτάσαμε τώρα ως
εδώ σε μια μορφή «αυτοδιαχειριζόμενης»
από τα ίδια τα πρώην παιδιά του Χαρούμε-
νου Χωριού, να υπάρχει ακόμα κατασκή-
νωση.

Τα εγγόνια του Μανώλη, της Βούλας, τα
παιδιά του Δημήτρη, του Χρήστου κ.α. που
τώρα δραστηριοποιούνται δυναμικά στο
Χαρούμενο Χωριό… Ποιος να το σκεφτό-
ταν τότε που ξεκινούσαμε ότι έτσι θα συμ-
βούν τα πράγματα; Σκέφτηκε κανείς ποια
δύναμη, ποια ΙΔΕΑ, ΑΝΑΓΚΗ, ποια συναι-
σθήματα ευθύνονται, ενεπλάκησαν για να
προκύψει αυτό το αποτέλεσμα;

-Μπαλού, θα πεις δυο λόγια στα παιδιά;
Με ρωτάει ο Ηλίας.

-Ηλία, άσε τα παιδιά να παίξουν, τα λό-
για είναι περιττά αυτήν την ώρα…

Κι όμως θα ήθελα να τους πω κάτι:
Πόσο πολύ τα αγαπώ και τα ευχαριστώ.
Πως αλλιώς θα ήμουν αυτός που είμαι;
Συλλογιέμαι την Τζιρά, την Διαμαντο-

πούλου, την Σοφία Γεωργιλά, την Σοφία
Σταθάτου και με τη Φαντασία μου τις φέρ-
νω και αυτές να κάθονται στον κύκλο της
«φωτιάς» που κάποτε όλους μας φώτιζε και
μας θέρμαινε ώστε να συνεργήσουν και να
συμβάλλουν (ιδιαίτερα η Τζιρά) να απο-
λαμβάνουν τα παιδιά (περισσότερο από μι-
σό αιώνα) αυτά που ΣΗΜΕΡΑ προσφέρει το
Χαρούμενο Χωριό, προσαρμοσμένο στις
απαιτήσεις και τις ανάγκες των καιρών.

Πάνωθέ μας ο έναστρος ουρανός
Απόψε έχει ένα ολόγιομο φεγγάρι. Δεν

ρώτησα τον Ηλία αν θα πάρει τα παιδιά να
κάνουν περίπατο μέσα στη νύχτα. Προς την
πηγή ή κάπου αλλού. Να καθίσουν σιωπη-
λοί κάτω από τον έναστρο ουρανό.. Θυμά-
μαι σε αυτούς τους νυχτερινούς περιπάτους
που κάναμε παλιά, έλεγα στα απιδιά κοιτά-
ζοντας την απόσταση που μας χωρίζει από

τα αστέρια να σκεφτούν τη θέση τους μέσα
στο σύμπαν. Το ανάστημά τους… Τι είμαστε
μπροστά σε αυτό σύμπαν, σε αυτό το άπει-
ρο. Εάν το σκεφτούμε έστω για ένα λεπτό
τότε θα μας φανούν πόσο περιττά είναι οι
εγωισμοί, αντιπαλότητες, κακίες, μίση και
μαλώματα. Τότε μου έρχονταν στο νου και
τους έλεγα μια φράση του ΕΜΜΑΝ ΚΑΝΤ:
«Πάνωθέ μου ο έναστρος ουρανός και μέ-
σα μου ο Ηθικός νόμος».

Ο Αντώνης θυμήθηκε ένα αφιέρωμα για
το «Αυγουστιάτικο φεγγάρι» που είχαμε
οργανώσει στην κατασκήνωση με τη συμ-
μετοχή του Μάνου Λοΐζου, που ερχόταν συ-
χνά και τραγουδούσε μαζί με τα παιδιά του
Χαρούμενου Χωριού στο «θεατράκι», εκεί-
νο το άλλο θεατράκι που τώρα είναι «κλει-
στό».

Άλλοτε πάλι ερχόταν ο διακεκριμένος
μουσικοπαιδαγωγός και συνθέτης Στεφ.
Βασιλειάδης, καθηγητής στο Αμερικάνικο
κολλέγιο, με τον οποίο ηχογραφούσαμε
ανοργάνωτους ήχους της φύσης και έπει-
τα κάναμε Θεατρικά Παιχνίδια προσαρμό-
ζοντας την κίνηση με τον ήχο.

Εκεί άλλωστε στο θεατράκι του Χαρού-
μενου Χωριού και στις δραστηριότητες των

μεγάλων παιχνιδιών που κάναμε στο δά-
σος, δημιουργήθηκαν τα πρώτα σπέρματα
της μεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού,
που αποτελεί σήμερα βασικό άξονα της θε-
ατρικής αρωγής, της παιδευτικής θεατρι-
κής έκφρασής.

Αφηγούμαι κάτι από το παρελθόν με
αφάνταστη δίψα για το μέλλον. Δίψα που
μεταβάλλεται σε επιθυμία να ξαναζήσω, όχι
μόνο απλά να θυμάμαι στιγμές του παρελ-
θόντος που συνέβαλαν στη δημιουργία του
παρόντος και στην αντοχή των συναισθη-
μάτων στο πέρασμα του χρόνου.

Χαίρομαι που βλέπω τα πρόσωπα που
μεγάλωσαν μαζί μου από νήπια, να κρατούν
τώρα την κατασκήνωση στα χέρια τους, να
φορτώνονται ευθύνες και τα βάρη της λει-
τουργίας του Χαρούμενου Χωριού, με
αφάνταστη αντοχή και τόλμη και εύχομαι να
τους διακατέχει στο πέρασμα του χρόνου
ώστε να μην λειτουργεί απλά και τυπικά σαν
μια κοσμοπολίτικη «παιδική εξοχή», αλλά
σαν κέντρο πνευματικής-ψυχικής-σωματι-
κής και αισθητικής ανάτασης, σαν ένα αλη-
θινό «Χαρούμενο Χωριό» με ό,τι περιλαμ-
βάνει, συμβολίζει και εμπνέει η Αγάπη γι’
αυτόν τον χώρο στο επέκεινα του χρόνου.

Μπαλού πάμε…;
Ο Αντώνης Περπινιάς σκύβει και μου

ψιθυρίζει:
- Μπαλού πάμε. Θα σε πάω σπίτι.
-Σ’ ευχαριστώ, μα είσαι κουρασμένος,

έρχεσαι και συ από μακρινό ταξίδι.
Τουλάχιστον να με αφήσεις στην Κηφι-

σιά.
-Έλα πάμε θα είναι ωραία.
Ο Ηλίας βλέπει που σηκωθήκαμε να

φύγουμε. Μας πλησιάζει και μας αποχαι-
ρετά. Απομακρυνόμαστε από το πρόχειρο
ξύλινο θεατράκι. Πίσω μας τα παιδιά εξα-
κολουθούν να τραγουδάνε, να χορεύουν, να
διασκεδάζουν.

-Λοιπόν Μπαλού πως σου φάνηκε το
Χαρούμενο Χωριό; Ποια τα συναισθήματά
σου, τι σκέφτεται; Με ρωτάει ο Αντώνης.

-Κάνω διάφορους συλλογισμούς, απο-
λογισμούς. Με απασχολούν οι προοπτικές. 

-Του χώρου;
-Όχι μόνο. Οι αντοχές των ανθρώπων

του χώρου, και οι αντοχές των συναισθη-
μάτων στο πέρασμα του χρόνου. Από αυτά
εξαρτάται η λειτουργία και η εξέλιξη του
χώρου. Αναζήτηση προοπτικών άνευ αμφι-
βολιών και αμφισβητήσεων.

-Μεγάλη επιτυχία η λειτουργία της κα-
τασκήνωσης εφέτος!

-Ασφαλώς. Μέχρι προ ολίγου φαινόταν
ανέφικτη. Συντέλεσε σε αυτό και οι ΗΣΑΠ.
Τα παιδιά που έτρεξαν και έτσι το ανέφικτο
έγινε εφικτό. Βοήθησε σε αυτό από Νομι-
κής πλευράς ο Λάκης Τζιράς και ο Μπού-
κης. Η επιτυχία ξέρεις είναι προϊόν μιας
σταθερής αποφασιστικότητας, σκληρής
προσπάθειας, αντοχής, πίστης και αγωνι-
στικής επιμονής. Δεν είναι τυχαίο γεγονός
που κάποιος στο χαρίζει.

-Και τώρα;
-Δεν φτάνει να εκτιμούμε ή  να προ-

στατεύουμε, να κρατάμε ανοιχτά μόνο κτί-
ρια και χώρους που εκπέμπουν μνήμες.
Οφείλουμε να σεβόμαστε, να μπορούμε να
συλλάβουμε, να «δούμε» πίσω από τους
τοίχους, αυτό που αναδύουν οι χώροι, αυ-
τό που γονιμοποίησαν και καλλιέργησαν.
Οφείλουμε να έχουμε την Παιδεία, την
Ευαισθησία (τουλάχιστον οι διαχειριζόμε-
νοι αυτά τα κτίρια και τους χώρους), όλα
εκείνα που εκκόλαψαν για δεκαετίες, ανέ-
θρεψαν αυτοί οι χώροι χωρίς φανφάρες και
πανηγύρια. Χώροι σαν και αυτόν του Χα-
ρούμενου Χωριού που αποτέλεσαν κύτταρα
πνευματικής, ψυχικής, πολιτιστικής ανά-
πτυξης. Τους έχει ανάγκη η κοινωνία.

Μακάρι να υπάρξουν άνθρωποι να αγω-
νίζονται για τέτοια ιδανικά, με αγάπη και
αυταπάρνηση. Μπορούμε να διαχειριστού-
με, να αξιοποιήσουμε το παρελθόν για ένα
καλύτερο και άγνωστο μέλλον; Ιδού το πρό-
βλημα. Φαίνεται πως το Χαρούμενο Χωριό
δημιούργησε ανθρώπους με τέτοια συνεί-
δηση.

-Μπαλού, φτάσαμε… Τι κάνουμε τώρα;
-Συνεχίζουμε Αντώνη, συνεχίζουμε…

(συνεχίζεται)

ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ
Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης-Συγγραφέας

Επιτ. Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών

Mεροσ 62ο Γ2

Παιδική Mέριμνα EHΣ-HΣAΠ

Περιοδοσ Β’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός
«Τι κάνουμε όταν πέφτουμε και δεν υπάρχει κάποιος να μας βοηθήσει;

– Συνεχίζουμε Γκόγκο, συνεχίζουμε…»
Απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Σαμ. Μπέκετ    

«Περιμένοντας τον Γκοντώ»

Στην κοινωνία που ζούμε το καλό και το κακό συνυπάρχουν πλάι-πλάι. Το καλό
όμως σε σχέση με το κακό έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το κακό έχει όρια ενώ
το καλό δεν έχει. Είναι άπειρο και αιώνιο. Αυτό είναι που, σαν ένα φως, ευλογεί
την ανθρώπινη ψυχή, χαρίζει ευτυχία. Και τελικά αυτό ίσως είναι το στοιχείο της
δύναμης και της μαγείας των λαϊκών μύθων και παραμυθιών. Ο άνθρωπος
ξεκίνησε τη διαδρομή της πνευματικής του ζωής με τα παραμύθια. Αυτά είναι το
γέννημα της ανθρώπινης επιθυμίας, να νικηθεί το κακό και να εγκωμιαστεί η
γεμάτη σοφία ομορφιά της φύσης. Έτσι εξηγείται η διαχρονική ζωντάνια τους, μιας
και τα παραμύθια είναι από τα παλαιότερα ανθρώπινα δημιουργήματα. Επάνω στη
γη δεν υπάρχει λαός δίχως, τους δικούς του μύθους, δίχως ιστορίες που να
παινεύουν το καλό. Οι μύθοι είναι θεμέλια της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης,
αλλά και της κάθε πνευματικής γέφυρας ανάμεσα στους λαούς.

Το καλό και το κακό

Το Σωματείο μας στηρίζει

τις επαγγελματικές δραστηριότητες

των παιδιών συναδέλφων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία στον Γιάννη Κλέντο 

ο όποιος στη δύσκολη εποχή που ζούμε 
αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί σε ασφαλιστική εταιρεία ως

ασφαλιστικός σύμβουλος. 
Θα τον συνοδεύουν οι ευχές όλων μας για κάθε επιτυχία στο

δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. 
Ο Γιάννης είναι υιός του καλού μας συναδέλφου Τάσου Κλέντου.

Δυνάμει

Δ
υν

άμ
ειΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΛΕΝΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6978 804 019

Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 93, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΤΚ 14341
ΤΗΛ. 2130 326 716 - FAX: 2130 326717

info@dynamei-asfaleies.gr



Όλοι θυμούνται ή τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με
την Ελληνική γλώσσα, πως, ως αιτιολογικό για την κα-
τάργηση των τόνων και των πνευμάτων στη γραφή, ήταν,
ότι τα παιδιά μας θα μάθαιναν πιο εύκολα γράμματα χω-
ρίς να ταλαιπωρούνται από τους τόνους και τα πνεύμα-
τα. Για την ιστορία ας σημειώσουμε ακόμα πως στις αρ-
χές του προηγούμενου αιώνα ως αιτιολογικό στην ίδια
περίπτωση προβλήθηκε «το μη καταστίζειν τα βιβλία», το
οποίο περιελάμβανε και το στοιχείο της οικονομίας λό-
γω… μελάνης! Έτσι λοιπόν καταλήξαμε να καταργήσου-
με τα «περιττά σημαδάκια»!

Χωρίς να θέλω να χαθώ στον ωκεανό της γλωσσικής
έρευνας, να επισημάνω σχετικά με την αξία τού τονι-
σμού που δυστυχώς η απνευμάτιστη πολιτεία θεώρησε
περιττή, πως αυτή  όχι μόνο ζη, αλλά και δίδει πλούσιο
περιεχόμενο στη ζωή των λέξεων όταν η έρευνα ακο-
λουθεί το βάθος της πνευματικής δημιουργίας.

Ας μείνουμε προς το παρόν στη χρησιμότητα των τό-
νων και ορίζοντάς τους να πούμε, πως κατά τον λεξικο-
γράφο Ησύχιο, «τόνος» σημαίνει: «έντασις», «ισχύς»,
«ρώμη», «δύναμις». Το μεγαλείο των λόγων αυτών θα το
αντιληφθεί όποιος θα ερευνήσει και θα διαπιστώσει ο
ίδιος τον πλούτο και το νοηματικό περιεχόμενο της Ελ-
ληνικής γλώσσας, μακριά από τη «λογική» του «κατά-
λαβες», που φρενάρει την περαιτέρω έρευνα. 

Αναφερόμενοι λοιπόν στο θέμα που μας απασχολεί,
να πούμε, πως, όταν μια λέξη αναφέρεται σε καλό και
επομένως έχει θετικό περιεχόμενο (δηλ. έχει θετική
έννοια), τότε τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει οξεία.
πχ. μελισσουργός, σιδηρουργός, χειρουργός… όταν
όμως το έργο που προσφέρει είναι προς βλάβην των
ανθρώπων, τότε ο τόνος πηγαίνει στην παραλήγουσα�
πχ. κακούργος, πανούργος, ραδιούργος… Μπορεί
όμως εύκολα να παρατηρήσει κανείς, ότι ο κανόνας αυ-
τός δεν έχει γενική εφαρμογή (κάθε κανόνας έχει τις
εξαιρέσεις του). Μπορεί ακόμα να παρατηρήσει ότι, στη
λ. «Λυκούργος» (ετυμ. λύκ-ος = φως + έργο → λυ-
κόεργος → Λυκούργος [ο Απόλλων ήταν θεός του φω-
τός και είχε το προσωνύμιο Λύκειος] αλλά και Λυκουρ-
γός δηλ. φωτοδότης. σχετ. λ. λυκόφως & λυκαυγές).
Εδώ συμβαίνει το παράδοξο, αν και το φως είναι πάν-
τοτε καλό, στη λέξη αυτή (και όχι μόνο) εφαρμόζεται η

φιλοσοφία ης Ελληνικής Γλώσσας. Έτσι, ερμηνεύον-
τας τη λέξη Λυκούργος, βλέπουμε, ότι είναι αυτός που
πράττει έργα φωτεινά (εν. καλά, λαμπρά). Όμως θεω-
ρούμε, ότι τα αληθινά έργα του φωτός, μόνο η θεία δύ-
ναμη θα μπορούσε να τα πράξει. Και επειδή ο άνθρωπος
δεν είναι Θεός, του δώσαμε το όνομα «Λυκούργος» κα-
θότι ο Θεός είναι Λυκουργός δηλ. ο πραγματικός φω-
τοδότης. 

Με την ίδια λογική έχουμε Χριστός & Χρίστος ή Χρή-
στος, Λαμπρός & Λάμπρος…

Τέλος, πολλές ακόμα λέξεις αλλάζουν νόημα, ανάλο-
γα με τη θέση τού τονισμού. Πχ. η λ. «συνίσταται» (συν
+ ίσταμαι) σημαίνει αποτελείται, αφορά, εντοπίζεται.
Ενώ η λ. «συνιστάται» (συν + ίστημι) = προτείνω, στή-
νω, σχηματίζω. (το ρήμα γίνεται σύνθετο με πολλές προ-
θέσεις όπως ανά, κατά, δια, από, συν). Ανάλογα με τη
θέση τού τόνου αλλά και με την ορθογραφία, το ίδιο συμ-

βαίνει και με τις λέξεις «καλός» και «κάλως», ακόμα και
«κάλλος»  αλλά και «κάλος» που σημαίνει εξόγκωμα στα
πόδια (ο γνωστός κάλος), ενώ το πρώτο σημαίνει τον
όμορφο, τίμιο, δίκαιο, άκακο, το δεύτερο, χοντρό σκοι-
νί – παλαμάρι (σχετ. λ καλώδιο).

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, το σωστό είναι
να λέμε υποθηκοφυλακείο και όχι υποθηκοφυλάκειο.

Αποδεικνύεται λοιπόν, πως οι τόνοι και τα πνεύματα
δεν είναι…περιττά σημαδάκια! Είναι φιλοσοφία, έννοι-
ες, ψυχή και πλούτος. Πλούτος, που η ανακάλυψη του θα
μας οδηγήσει στο βάθος των ελληνικών λέξεων με δά-
σκαλο τον έρωτα τού Ελληνικού λόγου.

Τελικά, ο πνευματικός αυτός πλούτος που εξασφαλί-
ζει η έρευνα, συμβάλλει καθοριστικά όχι μόνο στην προ-
σέγγιση τής γλωσσικής αλήθειας, αλλά και στην πνευ-
ματική ηδονή που εξασφαλίζει την ποιότητα και επανα-
φέρει στη ζωή μας το φως της λογικής. 

5O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr
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Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα… Σίγουρα θυ-
μάστε αυτό το γλυκό τραγουδάκι, που σήμερα έρχεται
τόσο ζωντανά στη μνήμη μας….

Παλαιότερες κυβερνήσεις έταζαν στις νοικοκυρές
συντάξεις και προνόμια για το υπέροχο έργο που συντε-
λούσαν στον χώρο του σπιτιού τους. Σήμερα, με τα και-
νούρια που προέκυψαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο σύγχρονος
υπουργός των οικονομικών δίνει στις νοικοκυρές ένα
ροκ πρόγραμμα, που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν
θα είχαν δει οι ελληνίδες μάνες και νοικοκυρές!... Θα ζω-
στούμε λέει με καλώδια και σύγχρονες συσκευές και θα
τσακώνουμε τους φοροφυγάδες. Σκέψου λέει, τι ξύλο
έχει να πέσει τύπου καραγκιόζη, εάν οι φοροφυγάδες τσα-
κώσουν τα καλώδια που θα έχουμε απάνω μας….

Αυτά παιδιά είναι αστειότητες, ας σοβαρευτούμε , και
ας παλέψουμε λιγάκι αντιρόκ… Με τούτα και με κείνα,
που δυστυχώς φωτογραφίζουν τη σημερινή Ελλάδα, έτσι
μου’ ρχεται να αλλάξω εθνικότητα… Πάντως ο υπουργός
μας των οικονομικών, όταν έλεγε να εφαρμόσουμε τον
«λιτό βίο», ίσως εννοούσε την έλλειψη αισθητικής!... Η ει-

κόνα του γραφείου του, εμένα τουλάχιστον μου έδωσε την
εντύπωση χώρου παιδιού του δημοτικού. Και μου ήρθαν στο
νου τα λόγια του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που κάποτε είχε
πει «Η αισθητική είναι η ηθική του μέλλοντος!»

Ναι ρε παιδιά, η ζωή μας δεν είναι μια ατελείωτη εκ-
δρομή, έχει και πιο σοβαρές στιγμές. Σκέφτομαι, ψάχνω
και αναλύω πρωτόγνωρες καταστάσεις, και μέσα σε όλα
βάζω και το γεφύρι της Άρτας, που μετά από δεκαετίες
έπεσε σαν τραπουλόχαρτο, ανοίγοντας πληγές στους συμ-
πατριώτες του συμπαθέστατου πρωθυπουργού μας… Και
λέω εγώ τώρα, η απλοϊκή, μήπως, λέω, ήταν μήνυμα εξ ου-
ρανού;

Τι να πρωτοπω και τι να πρωτογράψω. Τη δικαιοσύνη,
που δίνει άφεση αμαρτιών, επειδή ο θύτης δεν άφησε
αναπηρία στο θύμα, βγάζοντας ένα μάτι, κόβοντας ένα πόδι
ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να δούμε, εκτός από
την εικόνα της ντροπής, να επιτίθεται ένα αρσενικό δη-
μόσιο πρόσωπο σε δύο γυναίκες, και μάλιστα μπροστά τα
μάτια όλης της χώρας!

Αμ! Το άλλο. Με τον παιδόφιλο δράκο που έβαζε στη κι-

νούμενη γκαρσονιέρα του άκακα αρνάκια και ξεκοκάλιζε
καταστρέφοντας για πάντα την ψυχική τους υγεία, και
πετώντας τα σαν στυμμένη λεμονόκουπα τραβώντας για
άλλα… Τον πήγαν λέει στην Τρίπολη, ίσως εκεί διατηρούν
δρακόσπιτα, και θα τους συντηρούμε, για να μη χαθεί το
είδος…

Τέλος, άλλα μοντέρνα κόλπα. Η βία στα σχολεία, οι
επιθέσεις από παιδιά σε παιδιά… οι μπούλις ή μπουλό-
νια… δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, εγώ το μεταφράζω
«τραμπούκοι»… Μα πρόκειται για παιδιά. Για παιδιά,
που πίσω από τη βίαιη συμπεριφορά τους ίσως να κρύβεται
ένα γιατί, που αφορά το οικογενειακό τους περιβάλλον…

Θα περιοριστώ, λέγοντας απλά τη γνώμη μου. Εκτός από
ύλη, δώστε στα παιδιά σας αγάπη, στοργή, σεβασμό, κα-
θοδήγηση, ανθρωπιά, συμπόνια, αδελφοσύνη, τρυφερό-
τητα, έπαινο, όλα αυτά υπάρχουν μέσα μας και δεν στοι-
χίζουν!

Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, δεν ταιριάζουν στους
Έλληνες. Κάντε κάτι γιατί είμαστε γεννημένοι ήρωες και
όχι γκάνγκστερ…

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Τζέιμς Μποντ αλλά ελληνικά

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Ήταν 8 Μάρτη του 1857 όταν οι

υφάντριες της Νέας Υόρκης
αποφάσισαν να αποτινάξουν

τον ζυγό της υποτέλειας και να διεκ-
δικήσουν τα δικαιώματά τους που
ήταν ανθρώπινες συνθήκες εργα-
σίας, καλύτερα μεροκάματα και το
κυριότερο αναγνώριση της προσω-
πικότητάς τους, καθώς η γυναίκα
βρισκόταν σε μειονεκτική θέση ως
προς τον άνδρα. Υπήρξαν και επο-
χές, όχι πολύ μακρινές, που τη γυ-
ναίκα τη θεωρούσαν πράγμα και όχι
ανθρώπινο όν. Ήταν κτήμα των αν-
δρών και δεν διέφερε σε τίποτα από
τον δούλο.

Όμως και σήμερα, αν και πέρασαν
από τότε 158 χρόνια, παρά τις κοι-
νωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις
και τους αγώνες προσωπικοτήτων
και των ιδίων των γυναικών που
έχουν οργανωθεί στο φεμινιστικό
κίνημα για να διεκδικήσουν τα δι-
καιώματά τους, η θέση της γυναίκας
βρίσκεται ακόμη σε μειονεκτική θέ-
ση έναντι του άνδρα, δεν είναι ισό-
τιμη.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί θέλει ο
άνδρας να είναι η κεφαλή σε όλα να
μην θέλει να αναγνωρίσει ότι δεν
υπάρχουν ανδρικές και γυναικείες
εργασίες, δεν θέλει να καταλάβει ότι
η γυναίκα δεν υστερεί από τον άν-
δρα σε κανέναν τομέα εργασίας.
Μετά από έρευνες έχει αποδειχθεί
ότι η γυναίκα δεν υστερεί ούτε στον
βιολογικό τομέα ούτε σε αντοχή και
δύναμη. Ούτε στον πνευματικό και
ψυχολογικό. Αντίθετα σε ορισμέ-
νους τομείς όπως είναι ο συναισθη-
ματικός, ο κοινωνικός, η γυναίκα εί-
ναι ανώτερη από τον άνδρα.

Σήμερα οι γυναίκες πρέπει να κα-
ταλάβουν ότι πρέπει να αγωνιστούν
συσπειρωμένες και αλληλέγγυες αν

θέλουν να καταπολεμήσουν πρώτα
από μέσα τους και ύστερα από την
κοινωνία τα κατάλοιπα του περα-
σμένου αιώνα, να αναστρέψουν τα
έθιμα μιας αναχρονιστικής παράδο-
σης αιώνων που είναι τροχοπέδη
στη ζωή τους και στην κοινωνική
τους αναγνώριση. Πρέπει να απο-
κτήσουν το θάρρος και να διεκδική-
σουν αυτά που δικαιωματικά τους

ανήκουν και το κυριότερο την ισοτι-
μία μεταξύ των δύο φύλων. 

Πέρασαν 104 χρόνια από τη διά-
σκεψη της Κοπεγχάγης στις 8 Μαρ-
τίου 1911 που αποφασίστηκε η ισό-
τητα των δύο φύλων καθώς και 20
χρόνια από τις 8 Μαρτίου 1995 που
πραγματοποιήθηκε η 4η παγκόσμια
Διάσκεψη του ΟΗΕ για γυναίκες στο
Πεκίνο. Βεβαίως έχει διανυθεί πο-

λύς δρόμος ωστόσο έχουμε ακόμη
να αντιμετωπίσουμε πολλά όπως
αποκλεισμό των γυναικών από τις
επιτελικές θέσεις. Μεγάλη η διαφο-
ρά ανεργίας των γυναικών έναντι
των ανδρών. Διαφορά σε πολλά
κράτη στις αμοιβές των γυναικών
έναντι των ανδρών και πρωτιά στη
φτώχεια. Στην πατρίδα μας χρει-
άστηκαν πολλών ετών αγώνες των
γυναικείων οργανώσεων για να
μπορέσουν να αποκτήσουν δικαίω-
μα ψήφου. Για πρώτη φορά στις δη-
μοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουα-
ρίου 1934 δόθηκε το δικαίωμα ψή-
φου στις γυναίκες που ήταν πάν από
30 ετών και διέθεταν τουλάχιστον
απολυτήριο Δημοτικού. Ψήφισαν δε
439 γυναίκες. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα για το κλίμα που επι-
κρατούσε τότε ως προς τα δικαιώ-
ματα της γυναίκας είναι αυτό που εί-
πε η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη
ότι «Ψήφο θέλουν μόνο όσες είναι
άσχημες και όσες αποφεύγουν να
κάνουν παιδιά» και ασφαλώς δεν
ψήφισε. Για πρώτη φορά σε βου-
λευτικές εκλογές οι γυναίκες ψήφι-
σαν στις 19 Φεβρουαρίου 1956 όπου
έστειλαν και δύο γυναίκες στο Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο, την Λίνα Τσαλ-
δάρη και την Βάσω Θανασάκου.

Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο η
αναγνώριση της αξιοπρέπειας της
αξίας και της ουσιαστικής συμβολής
των γυναικών σε όλους τους τομείς
της ζωής και της κοινωνίας είναι γε-
γονός αναμφισβήτητο. Πρέπει όμως
να γίνουν και άλλες ενέργειες για να
καταλάβει η γυναίκα τη θέση που
της αξίζει στη ζωή και στην κοινω-
νία. Πρέπει όμως και οι γυναίκες να
εργαστούν προς τον σκοπό αυτό
μπορούν αν το θελήσουν.

Η Διοίκηση

Η θέση της γυναίκας
Της Εφόρου του Σωματείου

Φωτεινής Κουλοβασιλοπούλου

Η γυναίκα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση ως προς τον άνδρα. Υπήρ-
ξαν εποχές που τη θεωρούσαν ακόμη και πράγμα και η θέση της δε διέ-
φερε πολύ από αυτήν των δούλων ή τ’ άλλα αιτήματα των ανδρών. Και
σήμερα, παρά τις κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις και τους αγώ-
νες σπουδαίων προσωπικοτήτων και των ιδίων των γυναικών που ήδη
έχουν οργανωθεί και διεκδικούν τα δικαιώματά τους (φεμινιστικό κί-
νημα) η θέση της γυναίκας εξακολουθεί να μην είναι ισότιμη με τον άν-
δρα.

Πολλοί λένε πως η γυναίκα δεν είναι ικανή να αποδώσει «αντρίκια
δουλειά». Απ’ ότι όμως απέδειξαν οι εξελίξεις και οι σχετικές έρευνες
η γυναίκα δεν υστερεί από τον άνδρα και σε κανένα τομέα.

Ούτε στο βιολογικό τομέα ούτε σε αντοχή και δύναμη. Ούτε στον πνευ-
ματικό και ψυχολογικό. Αντίθετα φαίνεται ότι σε ορισμένους τομείς,
όπως ο συναισθηματικός, ο βιολογικός και ο ηθικός η γυναίκα μπορεί
να είναι και ανώτερη από τον άνδρα.

Οι γυναίκες πρέπει να αγωνιστούν, συσπειρωμένες και αλληλέγγυες
για να καταπολεμήσουν και να ξεριζώσουν από μέσα τους πρώτα και
ύστερα από την κοινωνία, συνήθειες και ψυχικές δομές, παντοδύναμες
και να ανατρέψουν τα έθιμα μιας αναχρονιστικής παράδοσης αιώνων
που βάζει τροχοπέδη στη ζωή και την κοινωνική τους αναγνώριση. Πρέ-
πει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση αλλά και συνείδηση των ορίων για
ισοτιμία. Γιατί με το πρόσχημα της ισότητας, η γυναίκα λησμονεί τις
υποχρεώσεις της απέναντι των ανδρών και της κοινωνίας και φθάνει σε
ακραίες καταστάσεις.

Προσπαθεί να τον ξεπεράσει και να τον υποκαταστήσει ενώ από την
άλλη μεριά στηρίζεται στον άνδρα για τη συντήρηση και την καλοπέρα-
σή της.

Aφιερωμένο 

Εξαφανίσθη ένα παιδί
ακούμε στις ειδήσεις
και όλοι προσευχόμαστε 
Βαγγέλη να γυρίσεις.
Σιγά-σιγά ψιθυριστά
ψάχνοντας μ’ αγωνία
μαθαίνουμε πως βίωνες
του bulling  τη μανία.
Μες στη σχολή που σπούδαζες
στων φοιτητών τα μέλη
ακούστηκε πως έπεσες
στων λύκων στην αγέλη.
Σε πίεζαν σε τρόμαζαν
με σαδισμό φαντάσου
κι εσύ δεχόσουν σιωπηλά
φοβόσουν τη σκιά σου.  
Όλη η Ελλάδα έψαχνε 
μερόνυχτα Βαγγέλη
με προσευχές με τάματα
και βρέθηκες εν τέλει.
Και βγάλανε το πόρισμα
πως σφάχτηκες μονάχος
μ’ ένα μαχαίρι πλαι σου
βουβός και δίχως άγχος.
Ποιος σου ‘βαλε στο χέρι σου
Βαγγέλη το μαχαίρι
σου είπαν τράβα να σφαχτείς
ή σ’ έσφαξαν ποιος ξέρει.
Έφυγες πανικόβλητος
απ’ την τραπεζαρία
ίσως να σε απείλησαν
εκείνα τα θηρία.
Και χάθηκαν τα ίχνη σου
μαζί με την αλήθεια
γιατί Βαγγέλη σώπασες
δεν ζήτησες βοήθεια;
Ό,τι κι αν λέμε τώρα πια
τίποτα δεν αλλάζει
το τραγικό φινάλε σου
με τραγωδία μοιάζει.
Όμως να είσαι σίγουρος 
εκεί που είσαι τώρα
θα καταλήξουνε κι αυτοί
μ’ ανάθεμα την ώρα.
Βαγγέλη εκεί που βρίσκεσαι
τον Άλεξ να τον ψάξεις
και να του πεις πως χάθηκες
τον κόσμο για να αλλάξεις.
Με τη θυσία σου αυτή
τέλος να μπει στη βία
και με ιμάντες και σχοινιά
να δέσουν τα θηρία.
Το όνομά σου μάτια μου
θα μείνει στους αιώνες
για να σωθούν άλλα παιδιά
από σκληρούς τυφώνες.

Ζωή Σταματάκη

στον Βαγγέλη 
της σιωπής

Ο τονισμός δημιουργεί θετική ή αρνητική έννοια* Του Κ. Α. Ναυπλιώτη

* Το άρθρο αυτό του Κ. Α. Ναυπλιώτη έχει δημοσιευτεί σε
εφημερίδα της Χίου πριν από τέσσερα χρόνια. Πιστεύω πως
αξίζει να διαβαστεί από περισσότερους.     



Το Τραμ του Περάματος όπως έχουμε
ξαναγράψει τα χρόνια εκείνα τα πα-
λιά� τότε που τις παραστάσεις μας,

τις σκέψεις και τα αισθήματά μας, δεν τα
ξεμάκραιναν οι βάρβαρες ενοχλήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας και ο ψυχρός τρό-
πος της σημερινής ζωής, ήταν εκτός των
άλλων γέφυρα και τρόπος παρουσίασης
του κοινωνικού φέρεσθαι των απλών κα-
θημερινών ανθρώπων.

Ανάμεσα όμως στο πλήθος των καθη-
μερινών ανθρώπων της βιοπάλης στο
Τραμ έμπαιναν ή μάλλον ανεβοκατέβαιναν
γραφικές – ξεχασμένες πια μορφές – που
ξεχώριζαν και έκαναν πάντα μεγάλη εν-
τύπωση.

Κι αυτό γιατί κανόνιζαν τη ζωή τους,
σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις�
και δεν τους ένοιαζε το τι κάνουν οι άλλοι
ή το τι λέει ο κόσμος. Κανέναν όμως δεν
έβλαπταν και κανέναν δεν ενοχλούσαν.

Ένας από αυτούς, ιδιόρρυθμος, ιδιό-
μορφος και παράξενος τύπος της στάσης
Παπαδοπούλου ήταν ο Φίλιππας. Ζούσε
από τη ζήτα, χωρίς όμως να ζητά. Γιατί
πράγματι ποτέ από κανέναν δεν ζήτησε
δεκάρα τσακιστή, που λέει ο λαός.

Έμπαινε στο Τραμ από τη στάση Παπα-
δοπούλου κι αφού γύριζε κι  έκανε το
κομμάτι του κατέβαινε πάλι στη στάση Πα-
παδοπούλου και φυσικά πάντα, χωρίς να
κόβει εισιτήριο.

Τι έκανε στο Τραμ; Πολλά και διάφορα,
εύθυμα και γραφικά, κάνοντας τους επι-
βάτες να γελούν περίσσια. Μα το πιο χα-
ρακτηριστικό του ήταν όταν συναντούσε
στο Τραμ τον ελεγκτή εισιτηρίων.

Τότε έπαιρνε ύψος σοβαρό κι ατάραχο,
κουνούσε το κεφάλι του και ήταν απομει-
νάρι παλιού εκκρεμούς και πήγαινε από
πίσω ακολουθώντας τον ελεγκτή στον
έλεγχο των εισιτηρίων σαν να’ ταν βοηθός
του.

Αυτό όμως δεν του αρκούσε. Σαν να
‘ταν πραγματικός βοηθός ελεγκτού,
έβγαζε από τη τσέπη του παλιού σακακιού
που πάντα φορούσε, ένα μολύβι κου-
τσουρεμένο και κάποια φύλλα παλιού τε-
τραδίου. Μ’ αυτά πάντα ήταν εφοδιασμέ-

νος. Γιατί αυτά ήταν τα απαραίτητα σύ-
νεργα της παράξενης δουλειάς του. Ποια
ήταν αυτή;

Όπως είπαμε, ζητιανιά ο Φίλιππας δεν
έκανε. Έγραφε όμως και διάβαζε – διά-
βαζε, τρόπου του λέγειν, αφού γράμματα
δεν ήξερε – οτιδήποτε και σ’ όποιον τον
καλούσε. Οι επιβάτες του Τραμ γνώριζαν
την παράξενη τούτη ιδιορρυθμία του και
βλέποντας τον ν’ ακολουθεί τον ελεγκτή
και θέλοντας να δημιουργήσουν ιλαρή
ατμόσφαιρα αρχίζανε, καθώς ο ελεγκτής
έλεγε:

-Παρακαλώ το εισιτήριο σας κυρίες!
-Ορίστε κ. Ελεγκτά!
Κι οι πειράζοντες επιβάτες.
-Φίλιππα γράφτον αυτόν!
Αμέσως ο Φίλιππας που αυτό περίμενε

κι αυτό ήθελε, έβγαζε το μολύβι και το
χαρτί από τη τσέπη του σακακιού του, τρά-
βαγε μια γραμμή στο χαρτί κι αυτό ήταν. Ο
επιβάτης καλώς ή κακώς είχε γραφθεί
στα κατάστιχα του Φίλιππα που έστρεφε
το κεφάλι χαμογελώντας παράξενα με τον
δικό του τρόπο, προς τους ευκαιριακούς
εντολείς του και τους έλεγε:

-Τον έγραψα, τον έγραψα, τον έγρα-
ψααα!!!

Είναι γραμμένος, είναι γραμμένος, είναι
γραμμένοοος!!

Και οι επιβάτες και οι δώσαντες εντολή
γραφής και οι μη δώσαντες, άλλο αποδε-
χόμενοι το παράξενο τούτο – χάριν παι-
δείας, Φιλιππικό γράψιμο – έβγαζαν και
του διναν μικρά τινά ασήμαντα νομίσματα
που χαν στη μέση τρύπα. Δεκάρες δη-
λαδή. Πεντάρες που χαν το στάχυ, οι
δεκάρες που χαν το κλίμα και οι εικο-
σάρες που χαν την ελιά.

Θα μου πείτε γιατί. Πενηνταράκια ή
δραχμή δεν δίνανε; Όχι ποτέ. Αφενός
γιατί το πενηνταράκι ή η δραχμή είχαν
πολλαπλάσια αξία και δινόταν πιο δύ-
σκολα και αφετέρου αυτά ούτε τα ‘θελε
ποτέ ο Φίλιππας ούτε ποτέ τα έπαιρνε.

Στο απλό άδολο ακούρδιστο κοσμικά
μυαλό του ήταν νομίσματα άγνωστα, πα-
ράξενα, φαντάζανε κίβδηλα, ψεύτικα, που
ποτέ δεν τα ‘χε χρησιμοποιήσει στις τα-
πεινές εμπορικές συναλλαγές του. Κι αν
ποτέ αγόραζε ένα σάμαλι της μιας δραχ-
μής από το καροτσάκι του Νίκου του
Ζορμπά στην Παπαδοπούλου, είχε πάντα
το ακριβές αντίτιμο, τις δέκα δεκάρες.
Ήταν με άλλο λόγια στις συναλλαγές του
και στις καθημερινές του ανάγκες ταπει-
νός, πολύ ταπεινός, ο άνθρωπος της δε-
κάρας. Την πενιχρή ζωή του – κατά κό-
σμο- την κανόνιζε με δεκάρες.

Γινόταν λοιπόν σούσουρο και ιλαρο-
κωμωδία πίσω απ’ τον ελεγκτή που ήξερε
κι άφηνε τον Φίλιππα να κάνει κι αυτός τη
δουλειά του.

Κι αν ποτέ κάποιος εισπράκτορας που
ακολουθούσε κι αυτός ως όφειλε έκανε
παρατήρηση λέγοντας.

-Έλα Φίλιππα πάλι τα ίδια; Πίσω μας σ’
έχουμε; Δεν βλέπεις ότι ενοχλείς τον κύ-
ριο Ελεγκτή;

Κι ο ελεγκτής σχεδόν πάντα – αφού
όλοι οι ελεγκτές ήσαν μεν υπηρεσιακοί
αλλά είχαν καλή καρδιά – επενέβαινε λέ-
γοντας.

-Άστον, άστον , δεν πειράζει. δεν με
ενοχλεί. Ας κάνει κι αυτός τη δουλειά του.
Άλλωστε μ’ αυτά που θα μαζέψει θα πλη-
ρώσει το εισιτήριό του.

-Έτσι δεν είναι Φίλιππα; του ‘λεγε γυ-
ρίζοντας πίσω. 

Κι ο Φίλιππας με τα μεγάλα παράξενα
κι αθώα του μάτια απαντούσε χαμογε-

λώντας.
-Μάλιστα, μάλιστα, κύριε ελεγκτά, πάν-

τοτε θέλω να πληρώνω το εισιτήριο, αλλά
δεν έχω.

-Ναι, αλλά σήμερα θα ‘χεις, γιατί απ’
ό,τι βλέπω μάζεψες αρκετές δεκάρες.

-Ναι, ναι, ναι κ’ έκανε ένα πήδο χα-
ρούμενος και συγχρόνως πρόσθετε.

-Μα να πάρω κι ένα σάμαλι κύριε Ελεγ-
κτά!! Σε παρακαλώ!! Άμα πλερώσω το σι-
τήριο και δεν φθάσει;

-Θα φθάσει! Μην ανησυχείς. Αλλά κι
άμα δεν φθάνουν οι δεκάρες που μάζε-
ψες, θα τις συμπληρώσω εγώ αρκεί μό-
νον….

-Μάλιστα κύριε Ελεγκτά ό,τι θέλετε…
-Αρκεί να μου διαβάσεις αυτό. Και του

έδινε κάποιο γραμμένο φύλλο, οτιδήποτε,
ακόμη και άγραφο.

-Φίλιππα διάβασέ το ! Του ‘λεγε επιτα-
κτικά.

Κι ο Φίλιππας έπαιρνε το χαρτί – που
σχεδόν πάντα ήταν λευκό, άγραφο δη-
λαδή – και το διάβαζε με τον δικό του
ανεπανάληπτο – ιλαροπαράξενο τρόπο.

«Είπε η θάλασσα στα ψάρια να πάνε
στο Πέραμα. Και τα ψάρια μπήκανε στο
Τραμ, μα ο ελεγκτής τα κατέβασε γιατί
δεν είχαν εισιτήριο. Μπήκανε όμως οι
τσιγγάνες και πήγανε στο τέρμα και χο-
ρεύανε. Και στην Παπαδοπούλου ο ταχυ-
δρόμος ο Μανωλάκος λέει πως η πεθα-
μένη μάνα του δεν πάει πίσω από την
κόρης της. Ανήφορο να κατέβεις και να
πας στα πεύκα….

Και σταματούσε απότομα να πάρει
ανάσα απ’ το κατεβατό που διάβασε
απνευστί κι ο Ελεγκτής έβγαζε και του
‘δινε μια εικοσάρα σε ανταμοιβή των κό-
πων του.
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Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Άλλη μία τριετία πέρασε στην ιστορία

Με αφορμή τις εκλογές του Σωματείου μας το οποίο έχει τριετή διάρ-
κεια, συνειδητοποίησα ότι φορτώσαμε όλοι μας 3 νέα χρόνια. Με χαρές,
λύπες, αγωνίες και απώλειες από τη μεγάλη οικογένεια του ΗΣΑΠ. Ο
χρόνος αμείλικτος δεν καταλαβαίνει ούτε από μνημόνια, ούτε από λιτό-
τητα. Μακάρι να μπορούσαμε να του επιβάλλουμε λιτότητα στην ταχύτη-
τά του.

Έκανα αυτόν τον μικρό πρόλογο για να σχολιάσω λίγο τις εκλογές του
Σωματείου μας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μας έδειξαν με τη
ψήφο τους, αυτό μας γεμίζει κουράγιο για να συνεχίσουμε με πολύ κέ-
φι, για να προχωρήσουμε μερικά βήματα πιο πέρα.

Το Σωματείο που είναι κατά γενική ομολογία πρότυπο για την οργά-
νωσή του, για τις ιδέες του, για τα ψυχαγωγικά του προγράμματα, για τις
μαζικές διαμαρτυρίες όταν χρειάστηκε, για τις καταγγελίες στη δικαιο-
σύνη μέχρι και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και θα συνεχίσουμε μέχρι να
βρούμε κάποια δικαίωση για αυτά που μας έκλεψαν.. Δυστυχώς όμως
μέχρι τώρα η δικαιοσύνη δεν μας έδειξε ότι είναι ανεξάρτητη όπως μας

τσαμπουνάνε. Τη μόνη ανεξαρτησία που έχει ήταν να δικαιώσει τον εαυ-
τό της και να κρίνει αντισυνταγματικό το κόψιμο των μισθών τους και
των συντάξεων των συνταξιούχων δικαστών. Κύριοι λίγη ντροπή δεν βλά-
πτει. Εάν πράγματι είναι έτσι, ωραίο σύνταγμα έχουμε που χωράνε τέ-
τοιες ερμηνείες. Θα τρίζουνε τα κόκαλα του Μακρυγιάννη.

Ας σχολιάσουμε και λίγο τα του οίκου μας, τις εκλογές που έγιναν
στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2015. Αυτό που παρατήρησα και θα πα-
ρατηρήσατε φαντάζομαι και εσείς, είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν για
μια φορά ακόμα να περάσουν τον κομματικό συνδικαλισμό και στο Σω-
ματείο μας δυστυχώς για αυτούς δεν τρώει η κατσίκα ταραμά. Οι συνά-
δελφοι το κατάλαβαν και τους απομόνωσαν γιατί όλα αυτά τα χρόνια τον
συνδικαλισμό τον δολοφόνησαν τα κόμματα. Φτάνει πια.

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, να
ξαναπεράσει τις παιδικές του ασθένειες, να απαλλαγεί από τα κόμματα,
να σταθεί απέναντι από την εκάστοτε εξουσία για να βρει τον δρόμο του
ξανά. Άλλωστε το Σωματείο των Συνταξιούχων δεν είναι χώρος για αντι-
παλότητες και κάθε φορά είτε στα συμβούλια είτε σε συνελεύσεις, να

κινδυνεύομε να μας βαρέσει κανένα εγκεφαλικό από τις εντάσεις που
δημιουργούσαν ορισμένοι μόνο και μόνο γιατί το κόμμα επιβάλλει να κα-
ταγγέλλεις τους πάντες με ανύπαρκτες αιτίες. Ο χώρος του Σωματείου
μας είναι πάντα ανοιχτός σε δημιουργικές προτάσεις από οποιονδήπο-
τε.

Η εφημερίδα μας είναι ανοιχτή για όλους και διαθέτει 2 σελίδες,
ελεύθερο βήμα να δημοσιεύσει επώνυμα όποιος συνάδελφος θέλει. Επί-
σης είναι ένας χώρος συνάντησης συναδέλφων. Τα γραφεία μας είναι
ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι και προσπαθούμε
όσο μπορούμε να ακούσουμε τα προβλήματα των συναδέλφων και να
κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ακόμα και νομικές συμβουλές από
τους νομικούς που συνεργαζόμαστε.

Κλείνοντας θα σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την εμπιστο-
σύνη σας. Μας γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε.

Γεωργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος του 

Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Πέρασαν σχεδόν δύο αιώνες (194 χρό-
νια) από τότε που οι ραγιάδες μετά από
400 χρόνια σκλαβιάς αποφάσισαν να ξε-
σηκωθούν για να αποτινάξουν από πάνω
τους τον τουρκικό ζυγό. Χρειάστηκε να πε-
ράσουν 400 χρόνια σκλαβιάς για να γεννη-
θεί η σπίθα της επανάστασης η οποία έγινε
φλόγα της ελευθερίας και της ανεξαρτη-
σίας. Η σπίθα ξεκίνησε από τους Έλληνες
του εξωτερικού, οι οποίοι επηρεάστηκαν
από τα κινήματα της Αναγέννησης και του
Διαφωτισμού. Η Αναγέννηση και ο Διαφω-
τισμός τα οποία ήταν γνήσια «τέκνας της
αρχαίας Ελλάδας» συνέβαλαν αποφασι-
στικά στη καλλιέργεια του πολιτισμού και
του πνεύματος των ευρωπαϊκών λαών και
ανέδειξαν αρχές και αξίες, όπως είναι η
ελευθερία, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι θρησκευτι-
κές πεποιθήσεις κατακτητών και υποδου-
λωμένων. Καθώς ένας λαός που ασπαζόταν
την ορθόδοξη χριστιανική πίστη ήταν υπο-
δουλωμένος σε μία Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία στην οποία κυρίαρχη και επίσημη
θρησκεία ήταν το Ισλάμ, δεν άφησε αδιά-
φορη την Ευρώπη και ειδικά την Ρωσία
που ο λαός της στάθηκε στο πλευρό των
υποδουλωμένων και δοκιμαζόμενων Ελ-
λήνων και απέναντι στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία.

Σήμερα τίθεται το ερώτημα, τι μπορεί να
μας διδάξει το θάρρος, η αυταπάρνηση, η
αγωνιστικότητα και ο ηρωισμός των αγω-
νιστών του 1821 ως άτομα και ως χώρα.
Πως μπορούν τα ιδεώδη και οι αξίες που
ενέπνευσαν εκείνους τους αγώνες να γί-
νουν οδηγός για το σήμερα ώστε ως έθνος
ενωμένοι να δίνουμε αγώνες, να πι-
στεύουμε σε αυτούς τους αγώνες και στο
τέλος να έρχεται η δικαίωση. Να τιμούμε
τους αγώνες που έδωσαν οι αγωνιστές του
1821 και να αντλούμε διδάγματα από αυ-
τούς και να πιστέψουμε ότι μονιασμένοι
ως έθνος μπορούμε να πετύχουμε θαύ-
ματα.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Το μήνυμα 
της 25ης Μαρτίου 1821

Όποιος πολίτης είχε την ατυχία να βρίσκεται στο κέντρο της
Αθήνας την Πέμπτη το απόγευμα 25 Φεβρουαρίου και Πα-
ρασκευή 26 Φεβρουαρίου, θα είχε την εντύπωση ότι βρι-
σκόταν στην Λιβύη την εποχή της εκδίωξης του Καντάφι. Έτσι
και στο κέντρο της Αθήνας 300 περίπου κουκουλοφόροι
αγνώστου εθνικότητας και ηλικίας κατέλυσαν κάθε έννοια
κράτους καθώς με λοστούς, πέτρες και βόμβες μολότοφ δεν
άφησαν τίποτα όρθιο στο διάβα τους, κατέστρεψαν περιου-
σίες ανυποψίαστων συνανθρώπων μας, πυρπόλησαν αυτοκί-
νητα χωρίς να υπάρχει η παραμικρή παρέμβαση της κρατικής
μηχανής. Η δε αστυνομία υποψιάζομαι ότι τέτοια εντολή θα
είχε, έβλεπε από μακρόθεν τα τεκταινόμενα. Κάποτε η πολι-
τεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να πατάξει τα θλι-
βερά αυτά φαινόμενα που αμαυρώνουν και καταλύουν το

κράτος. Δεν είναι δυνατό 300 κουκουλοφόροι να προξενούν
τόσες και τέτοιες καταστροφές και να μην βρίσκεται ένας για
να τους κατεβάσει την κουκούλα για να μάθουμε επιτέλους
τι βρίσκεται πίσω από τη μάσκα. Απλό είναι, μόνο θέληση

χρειάζεται κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τα γεγονότα αυτά
ήταν η αρχή, ακολούθησαν και πολλά άλλα καθώς οι θρασύ-
τατοι «αντιεξουσιαστές» καταλαμβάνουν καθημερινά δημό-
σια κτίρια καταστρέφοντας τα πάντα, όπως έκαναν κάποτε και
οι Γερμανοί ναζιστές. Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση και
απόφαση να καθυποτάξουν τα θλιβερά αυτά γεγονότα καθώς
οι αντιεξουσιαστικές ομάδες αποθρασύνονται συνεχώς, κα-
νείς δεν γνωρίζει που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. 

Ας ακούσουν επιτέλους την κραυγή αγωνίας του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση (στα
Νέα 3 Απριλίου) που είπε: «Αριστερή διακυβέρνηση δεν ση-
μαίνει ανοχύρωτη χώρα και πόλη δίχως προοπτική, κοινω-
νική, εθνική ασφάλεια, δίχως στρατό και δίχως αστυνόμευση,
ίσως και χωρίς δικαστές και φυλακές».

Είναι καιρός πλέον να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που
τους αναλογούν προτού να είναι πολύ αργά.

Θλιβερά γεγονότα

Άρθρο του Ευθύμιου Ρουσιά

Ο Φίλιππας στο Τραμ - 1960

Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Γενικού Γραμματέα της Πολιτιστικής Ενώσεως Περάματος

Μία εξομολόγηση μάθημα
για τα νέα ζευγάρια
Άφωνοι έμειναν και οι 52 εκδρομείς της Κα-
θαρά Δευτέρας όταν η Έφορος του Σωματείου
μας Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου διάβασε
μέσα στο πούλμαν κατά τη διαδρομή προς
Βόλο την δημόσια εξομολόγηση του αγαπητού
συναδέλφου Ανδρέα Τσικνάκου προς τη σύ-
ζυγό του για τα 48 χρόνια αγάπης που του
προσέφερε. Είναι πολύ δύσκολο στη σημε-
ρινή κοινωνία που ζούμε όλοι, να υπάρχουν
ανδρόγυνα που να έχουν μέσα τους μετά από
τόσα χρόνια τη σπίθα της αγάπης που να τους
οδηγεί σε απάνεμα λιμάνια. Το Σωματείο μας
εύχεται στην Γιούλα και τον Ανδρέα να έχουν
μεταξύ τους αγάπη και για άλλα 48 χρόνια και
να γίνουν φάρος για τα νέα ζευγάρια που με
την παραμικρή αναποδιά της ζωής διαλύουν το
σπιτικό τους. Ασφαλώς και ο Ανδρέας με την
Γιούλα δεν θα τα βρήκαν όλα ρόδινα στη ζωή
τους, θα πέρασαν και δύσκολες στιγμές, θα εί-
χαν και πολλά προβλήματα όμως δεν βαρυγ-
κώμησαν γιατί περίσσευε η αγάπη η οποία
τους καθοδηγούσε σε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Διοίκηση

Στην Γιούλα
Πως περάσανε τα χρόνια
σαν νερό δροσοπηγής
από τότε που σε είδα
σαν αστέρι της αυγής.

Και σου μίλησα για
αγάπη 

σου είχα δώσει μια καρδιά
σου είπα αν θα σε

προδώσει
θα ‘χει πάψει να κτυπά.

Μέτρησα αυτά τα χρόνια
είναι σαρανταοχτώ
για όση αγάπη μου ‘χεις

δώσει
χίλια λέω ευχαριστώ.

Είμαι τόσο ευτυχισμένος
και δύο λέξεις θα σου πω
κάθε κτύπος της καρδιάς

μου
σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Ανδρέας Λ. Τσικνάκος
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ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η
Εκλογοαπολογιστική μας Γενική Συνέ-
λευση κινήθηκε μέσα στα έως τώρα
γνωστά δεδομένα για το Σωματείο

μας. Οι συνάδελφοι ομιλητές από τη μεριά
του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκαν
στον απολογισμό των πεπραγμένων τη χρο-
νιά που πέρασε όπως τον απολογισμό της
Διοίκησης στην οικονομική διαχείριση και
στα πολιτιστικά.

Διαβάστηκαν η έκθεση της Ελεγκτικής Επι-
τροπής, το πρόγραμμα δράσης και το κεν-
τρικό ψήφισμα. Μετά από διαλογική συζή-
τηση και τις τοποθετήσεις όλων των ομι-
λητών ακολούθησε ψηφοφορία όπου οι πα-

ρευρισκόμενοι συνάδελφοι καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της

Ελεγκτικής Επιτροπής που παρακολουθούσαν τις εργασίες της Γενικής
μας Συνέλευσης στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» ενέκριναν ομόφωνα τον Απο-
λογισμό Δράσης του Δ.Σ., την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, τα
πολιτιστικά, τον προϋπολογισμό του 2015, την τροποποίηση του κατα-
στατικού για τη μεταφορά της έδρας του Σωματείου από την Αθήνα στον
Πειραιά, την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το πρόγραμμα δράσης και
το Ψήφισμα.

Όλα έγιναν μέσα σε κλίμα συναδελφοσύνης και αδελφικής αλληλεγγύης

όπως αρμόζει στου συνταξιούχους του ΗΣΑΠ. Υπήρξε μόνο μια παραφω-
νία για την οποία δεν θα αναφερθούμε επί του παρόντος.

Ωστόσο για όσους δεν μπόρεσαν για διάφορους λόγους να παρακο-
λουθήσουν από κοντά τις εργασίες της Γενικής μας Συνέλευσης, θεω-
ρούμε υποχρέωσή μας να δημοσιεύσουμε από τις στήλες της εφημερί-
δας μας «Ο Ηλεκτρικός» όλα τα κείμενα, τις χαιρετισμούς, τις τοπο-
θετήσεις, τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις έτσι ώστε να ενημερω-
θούν όλοι και να γνωρίζουν τι συμβαίνει στο Σωματείο. Να συνειδητο-
ποιήσουν όλοι πως αξίζει και πρέπει να έρχονται στις γενικές συνε-
λεύσεις για σωστή και άμεση ενημέρωση των πεπραγμένων της Διοίκη-
σης. Να έρχονται στις γενικές συνελεύσεις για να ανταμώνουν με τους
συναδέλφους τους με τους οποίους έφαγαν από το ίδιο ψωμί 30 και 40
χρόνια. Να έρχονται στις συνελεύσεις για να ονειροπολούν φέρνοντας
στη μνήμη τους πολλά γεγονότα από τον εργασιακό τους βίο. Να έρ-
χονται στις γενικές συνελεύσεις για να αποκτήσουν δική τους άποψη
και γνώμη για το ποιοι συνάδελφοι εργάζονται για το καλό του Σωμα-
τείου και αξίζει να τους ψηφίσουν. Να κρίνουν μόνοι τους ποιοι έχουν
τη διάθεση και τη δύναμη για να προσφέρουν για την καλή λειτουργία
του Σωματείου.

Στη διάθεσή σας είναι όλο αυτό το σημαντικό κατά την άποψή μας υλι-
κό από την Εκλογοαπολογιστική μας Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας
της 11ης Μαρτίου 2015 που αφού το μελετήσετε περιμένουμε τις δικές σας
προτάσεις, σκέψεις, παρατηρήσεις.

Στην Αθήνα σήμερα 11 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθη-
κε στον ημιώροφο του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» η Εκλογοα-
πολογιστική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ συνά-
δελφος Ευθύμιος Ρουσιάς χαιρέτησε τους παρευρισκόμε-
νους και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επι-
τροπής συνάδελφο Ευάγγελο Χειμώνα για την έναρξη της
Συνέλευσης.

Ως Γραμματέας της Συνέλευσης προτάθηκε ο κ. Μαντάς
Μιχαήλ. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, μετά τη διαπίστωση απαρ-

τίας βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού, χαιρέτησε τους
παρευρισκόμενους και πρότεινε την τήρηση 1 λεπτού σιγή
στη μνήμη των συναδέλφων που απεβίωσαν.

Ο Πρόεδρος προσφώνησε και κάλεσε στο βήμα τους κ.κ. 
Μουλίνο Νίκο  Πρόεδρο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Βογιατζή Πέτρο.  Γεν. Γραμματέα Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Ρενιέρη Ελευθέριο Πρόεδρο του Σωματείου Ένωσης Ερ-

γαζομένων ΗΣΑΠ
Κανελλόπουλο Ιωάννη Γραμματέα Σωματείου Ένωσης

Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλο Αντιπρόεδρο Σωματείου

Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Δήμα Κώστα Γραμ. Σωματείου Ηλεκτροδηγών & Λοιπών

Εργαζομένων Κίνησης ΣΤΑ.ΣΥ.
Μανάσκο Αθανάσιο  Τεχνικό Σύμβουλο του Σωματείου

μας
Αποστολίδη Λουκά Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου

μας
Φωτόπουλο Εμμανουήλ Πρόεδρο του Μουσείου ΗΣΑΠ
Τάσιο Παναγιώτη Πρόεδρο Σωματείου Συνταξιούχων

ΣΤΑ.ΣΥ
Ρήγα Ταμία Σωματείου Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ
Οι ανωτέρω τοποθετήθηκαν στα προβλήματα που απα-

σχολούν λόγω της κρίσης συνταξιούχους και εργαζόμενους. 
Παρότρυναν επίσης τη συνέχιση των προσπαθειών που

γίνονται με πνεύμα αγωνιστικό για την επίλυση των προ-
βλημάτων αυτών και τη διεκδίκηση ευνοϊκότερων ρυθμίσε-
ων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε στο
βήμα τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας προκειμένου να
αναγνώσουν τα θέματα ημερησίας διάταξης και να τα θέ-
σουν προς έγκριση από τα παρευρισκόμενα μέλη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
2. Διοικητική Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία 
4. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις πολιτιστικές

εκδηλώσεις (εκδρομές)
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
6. Προϋπολογισμός έτους 2015
7. Συζήτηση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για

τη μεταφορά της έδρας του Σωματείου στον Πειραιά
8. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
για τη δράση του Σωματείου.

9. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδο-
σία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επι-
τροπής.

10. Ψηφοφορία για τα θέματα 2-3-4-5-6-7
11. Έγκριση ψηφίσματος
Κατόπιν τον λόγο έλαβε ο Γεν. Γραμματέας του Σωμα-

τείου Μητροκώτσας Νίκος ο οποίος διάβασε τον Απολογι-
σμό Δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2014.

Στη συνέχεια ο Ταμίας Αναγνωστόπουλος Γιώργος ενη-
μέρωσε το Σώμα για τα οικονομικά του Σωματείου, συνέχι-
σε η Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κα. Κουλοβασιλο-
πούλου Φωτεινή με τον απολογισμό των Πολιτιστικών Εκ-
δηλώσεων.

Ακολούθησε ο Γραμματέας της Ελεγκτικής Επιτροπής
συνάδελφος Αρβανίτης Γιώργος με την έκθεση της Ελεγ-
κτικής Επιτροπής.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Σωματείου συνάδελ-
φος Ρουσιάς Ευθύμιος ο οποίος αναφέρθηκε στη δύσκολη
εποχή που διανύουν οι απόμαχοι της εργασίας με τις συνε-
χείς περικοπές των συντάξεων, την κατάργηση σχεδόν της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ζήτησε τη συνέχεια
της αγωνιστικότητας για τη διεκδίκηση και επίλυση των
προβλημάτων των συνταξιούχων.

Ο συνάδελφος Ζαχαρής Γιάννης μέλος του Δ.Σ. ανα-
φέρθηκε στις περικοπές των συντάξεων και στα προβλή-
ματα των ασφαλιστικών ταμείων και της  ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης και ζήτησε ενεργή συμμετοχή των μελών
στους αγώνες του Σωματείου μας.

Κατόπιν τον λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ. συνάδελφος
Μπονάρος Ηλίας ο οποίος αναφέρθηκε στην κακή πολιτική,
οικονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που βιώ-
νουμε. Αναφέρθηκε επίσης σε προβλήματα δυσλειτουργίας
του Σωματείου για τις εκδρομές και τις προσφορές διαφό-
ρων εργασιών του Σωματείου και άφησε αιχμές για συμβάν
με το σχολείο της Σμίνθης παρελθόντος έτους.

Ο Πρόεδρος του Μουσείου ΗΣΑΠ συνάδελφος Φωτό-
πουλος Μανώλης αναφέρθηκε στην παρουσία του βιβλίου
Γ. Παναγιωτόπουλου σε συνεργασία του Σωματείου Συντα-
ξιούχων και της Ένωσης Εργαζομένων, κατόπιν απάντησε
στον συνάδελφο Μπονάρο Ηλία για το συμβάν που αφο-
ρούσε το σχολείο της Σμίνθης το έτος 2011.

Ο συνάδελφος Γεωργίου Δημήτρης έλαβε τον λόγο,
απάντησε στον συνάδελφο Μπονάρο Ηλία ότι εγώ έχω δια-
πραγματευτεί και υπογράψει πράγματα που εσύ δεν τα έχεις
δει στον ύπνο σου και το μόνο που ξέρεις είναι να καταγ-
γέλλεις.

Ακολούθησε η ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα θέματα 2-3-4-5-6-7.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ευχαρίστησε όλους τους

παρευρισκόμενους, ανέγνωσε το επισυναπτόμενο ψήφισμα
διαμαρτυρίας του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και κή-
ρυξε τη λήξη της Συνέλευσης στις 13:00.

Αθήνα 11 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος Συνέλευσης Ο Γραμματέας Συνέλευσης 

Ευάγγελος Χειμώνας Μιχάλης Μαντάς
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Άξιος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Βαγγέλης Χειμώνας. 

Διεύθυνε τις εργασίες με απόλυτη επιτυχία.



Συναδέλφισ-
σες – Συνά-
δελφοι,

Παρά τα
μεγάλα οικο-
νομικά και
όχι μόνο
προβλήματα
που αντιμε-

τωπίζουμε όλοι τα τελευταία χρόνια και που όλοι έχουμε νιώ-
σει στο πετσί μας η απερχόμενη Διοίκηση του Σωματείου μας
δεν έμεινε απαθής όλα αυτά τα χρόνια, δεν έμεινε με σταυ-
ρωμένα χέρια.

Όλοι εμείς που αποτελούμε το απερχόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή προσπαθήσαμε για το
καλύτερο δυνατό που θα ήταν προς όφελος των μελών του
Σωματείου μας με διάφορες μορφές πάλης. Μπορεί να μην
επιτύχαμε ό,τι είχαμε προγραμματίσει να προσφέρουμε στον
συνάδελφό μας. Όχι ότι δεν θέλαμε αλλά δεν μπορέσαμε.

Ευχόμαστε η νέα Διοίκηση που θα προκύψει από τις
εκλογές που θα γίνουν σε λίγες ημέρες να έχει μεγαλύτερες
επιτυχίες που θα είναι για το κοινό συμφέρον.

Τι έκανε η Διοίκηση του Σωματείου μας στο
χρόνο που πέρασε

1) Εισοδηματική Πολιτική
Η Διοίκηση του Σωματείου μας πάντα σε συνεργασία με

την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας
πραγματοποίησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες
προς τα Υπουργεία Εργασίας-Οικονομίας και Υγείας, στα
οποία έδωσε υπομνήματα με τα προβλήματα που μας απα-
σχολούν. Πραγματοποίησε συναντήσεις με υπουργούς, αρ-
χηγούς κομμάτων και υπηρεσιακούς παράγοντες όπου τους
εξέθεσε την οικτρή οικονομική και όχι μόνο κατάσταση που
βρισκόμαστε σήμερα. Έστειλε το ψήφισμα της Γενικής Συνέ-
λευσης που έγινε στις 9 Απριλίου 2014 σε όλα τα αρμόδια
υπουργεία, στα κόμματα και τις διοικήσεις των διαφόρων ορ-
γανισμών.

2) Ασφαλιστικά Ταμεία – Ταμείο Υγείας
Όπως όλοι γνωρίζετε μετά την ένταξη του Ταμείου Υγείας

στον ΕΟΠΥΥ και την δραστική περικοπή της  επιχορήγησης
για τη υγεία, τα πάντα έχουν διαλύσει.

Το μόνο θετικό είναι ότι σε συνεργασία με τα σωματεία
εργαζομένων έχουμε κατορθώσει να κρατάμε ακόμη στον
Πειραιά τρεις γιατρούς οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε συνταξιούχους και εργαζόμενους των ΗΣΑΠ και μά-
λιστα χωρίς ταλαιπωρία. Όταν κλείνουμε ραντεβού υπάρχει
άμεση εξυπηρέτηση.
3) Αποζημιώσεις

Το Σωματείο μας έχει καταθέσει 4 προσφυγές στο Διοι-
κητικό Πρωτοδικείο για τους συναδέλφους που πήραν μει-
ωμένη αποζημίωση όταν αποχώρησαν της υπηρεσίας, εκ των
οποίων έχουν εκδικαστεί οι δύο και οι αποφάσεις ήταν αρνη-
τικές για τις δύο. Η τρίτη εκδικάστηκε και περιμένουμε από-
φαση και η τέταρτη δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.

4) Έκδοση οριστικών συντάξεων
Το Σωματείο μας προσπάθησε και κατόρθωσε να μειώσει

στο ελάχιστο τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση των ορι-
στικών συντάξεων των συναδέλφων μας που αποχωρούν από
την υπηρεσία μετά την τοποθέτηση και τρίτης υπαλλήλου στο
τμήμα απονομής των συντάξεων.

5) Έξοδα κηδείας
Βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα το θέμα για τα έξοδα

κηδείας των άμεσα ασφαλισμένων που φεύγουν από τη ζωή
καθώς δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η εκδίκαση της μηνυ-
τήριας αναφοράς του Σωματείου μας. Σήμερα χορηγούνται
στους δικαιούχους, ό,τι προβλέπει ο κανονισμός του ΙΚΑ.

6) Δικαστικές διεκδικήσεις
Μετά την απόρριψη των προσφυγών του Σωματείου για

την αναπροσαρμογή των συντάξεων μας από το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο το Δ.Σ. του Σωματείου έκρινε ανώφελο να συνε-
χίσουμε με σύμφωνη γνώμη και των νομικών μας. Όμως το
Σωματείο δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. Είμαστε από τα
πρώτα Σωματεία που στραφήκαμε δικαστικά εναντίον των
μνημονίων. Πρώτα με την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με θετική απόφαση καθώς

και τρεις αιτήσεις αναιρέσεων των μνημονιακών μέτρων στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.

Δυστυχώς έχουμε συνεχείς αναβολές στις ημερομηνίες
εκδικάσεως των υποθέσεών μας. Ελπίζουμε το νέο έτος να
συζητηθούν στο Συμβούλιο Επικρατείας και να έχουμε θετι-
κά αποτελέσματα. Επίσης το Σωματείο μας βρίσκεται συνεχώς
στα δικαστήρια με την προϊσταμένη του Ταμείου Συντάξεων η
οποία αρνείται να εφαρμόσει τους νόμους που ψηφίστηκαν
από το ελληνικό κοινοβούλιο και φέρνει πάντα προσκόμματα
για να μην εκτελέσει τα καθήκοντά της.

7) Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Το Σωματείο βρίσκεται πάντα κοντά στο Μουσείο και θα
συνεχίσει να συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητες που
έχει σε όποιες ανάγκες έχει για τη λειτουργία τους. Το Μου-
σείο είναι η ιστορία μας και είναι χρέος μας όχι μόνο να το
στηρίξουμε αλλά και να το επισκεπτόμαστε για να ξυπνούν
μέσα μας ιστορίες από τα παλιά.

8) Εφημερίδα του Σωματείου
Η Εφημερίδα του Σωματείου μας «Ο Ηλεκτρικός» έκλει-

σε 20 χρόνια συνεχούς συντροφιάς των συνταξιούχων μας και
όχι μόνο. Έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας και η
προσπάθεια όλων μας είναι να γίνεται όσο ποιο πολύ είναι δυ-
νατόν αξιόπιστη και να παρέχει σωστή και αντικειμενική ενη-
μέρωση. Λέμε και καταγράφουμε μόνο αλήθειες και πραγ-
ματικά γεγονότα. Δεν κατευθυνόμαστε από πουθενά και δεν
χαριζόμαστε σε κανέναν. Εκδίδεται κάθε δύο μήνες σε 3.000
φύλλα, ταχυδρομείται σε όλους τους συνταξιούχους μας κα-
θώς σε υπουργεία, βουλευτές, οργανισμούς, σωματεία εργα-
ζομένων και συνταξιούχων. Μοιράζεται δε σε όλους τους χώ-
ρους εργασίας των ΗΣΑΠ για ενημέρωση και των εργαζομέ-
νων.

9) Εθνική Αντίσταση
Τη χρονιά που πέρασε ήταν προγραμματισμένες να εκδι-

καστούν 2 προσφυγές για τους λίγους εναπομείναντες στη
ζωή συναδέλφους που είχαν συμμετοχή στην Εθνική Αντί-
σταση. Δυστυχώς και οι δύο ανεβλήθησαν για διάφορους λό-
γους για το 2015.

10) Εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση
Το Σωματείο μας είναι το μοναδικό εργατικό σωματείο που

κάθε χρόνο εκτελεί το καθήκον που έχει και τιμά τους αγω-
νιστές της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης συμμετέχοντας στον
εορτασμό για τα 72 χρόνια από την αποτίναξη της γέφυρας
του Γοργοποτάμου όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των
αγωνιστών.

11) Ετήσια γιορτή του Σωματείου
Για 20η χρονιά το Σωματείο μας πραγματοποίησε την ετή-

σια εκδρομή-γιορτή που καθιερώθηκε να πραγματοποιείται
στις 4 Οκτωβρίου τιμώντας τον προστάτη άγιο του Σωματείου
μας Άγιο Ιερόθεο, πρώτο Επίσκοπο Αθηνών. Η φετινή γιορ-
τή-εκδρομή έγινε στη Μονή Κερνίτσας πλησίον της Βυτίνας με
συμμετοχή πάνω από 200 συναδέλφους με όποια μικρά ή και
μεγάλα προβλήματα είναι δυνατό να παρουσιάζουν τέτοιες
μαζικές εκδηλώσεις.

12) Κοινωνικές δραστηριότητες του Σωματείου
Παρά τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώ-

νουμε όλοι μας οι κοινωνικές δραστηριότητες του Σωματείου
δεν σταματούν γιατί αγαπάμε τον άνθρωπο. Έτσι τη χρονιά που
πέρασε είμαστε πρωτοπόροι στις κοινωνικές εκδηλώσεις.

α) Συνεχίζουμε να δείχνουμε το έμπρακτο ενδιαφέρον μας
για τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης. Τον Νοέμβριο το Σω-
ματείο μας πραγματοποίησε εκδρομή στο σχολείο τους όπου
βράβευσε τα παιδιά του Γυμνασίου που αρίστευσαν τη χρο-
νιά που πέρασε. Προσφέρουμε δε για τις λειτουργικές ανάγ-
κες του Γυμνασίου Σμίνθης του Νομού Ξάνθης, ό,τι είναι δυ-
νατό να προσφέρουμε.

β) Συνεχίζουμε να διαθέτουμε τα χρήματα αντί στεφάνου
στη μνήμη των συναδέλφων που φεύγουν από τη ζωή σε διά-
φορα ιδρύματα όπως γηροκομεία, ορφανοτροφεία και συλ-
λόγους προστασίας παιδιών, σύμφωνα με τις επιθυμίες των
συγγενών τους.

γ) Συνεχίζουμε να διαθέτουμε ένα ποσό δώρο για τα παι-
διά των συναδέλφων μας που παντρεύονται.

δ) Προσπαθήσαμε και πετύχαμε μαζί με την Ένωση Ερ-
γαζομένων και φέτος το καλοκαίρι να ανοίξει τις πύλες του το

Χαρούμενο Χωριό στην Βαρυμπόμπη στο οποίο συμμετείχαν
και παιδιά συνταξιούχων του ΗΣΑΠ και στις δύο κατασκηνω-
τικές περιόδους. Σε αυτό συνετέλεσε και η συμπαράσταση
του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκου Παπαθανάση.

13) Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Η οικονομική κρίση δεν επηρέασε τις πολιτιστικές εκδη-

λώσεις του Σωματείου μας αντιθέτως ήταν μία ώθηση για να
ξεφύγει κανείς από τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζου-
με σήμερα και έτσι πραγματοποιήθηκαν όλες οι εκδρομές που
είχε προγραμματίσει το Σωματείο, σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα που είχε εκδώσει. Στο θέμα αυτό θα υπάρξει λεπτομερής
ενημέρωση από την έφορο του Σωματείου. Η ετήσια γιορτή
κοπή πίτας-συνεστίαση που έγινε στις 26 Ιανουαρίου 2014 στο
ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» κατά γενική ομολογία είχε μεγάλη επι-
τυχία. Συμμετείχαν δε πάνω από 700 συναδέλφισσες και συ-
νάδελφοι.

14) Λειτουργία των γραφείων του Σωματείου μας
Η μεταφορά λειτουργίας του Σωματείο μας στο Μέγαρο

ΗΣΑΠ έδωσε νέα ώθηση στις δραστηριότητες του Σωματείου
μας. Καθημερινά πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες περ-
νούν όχι μόνο να μας δουν και να ενημερωθούν για τα προ-
βλήματα που τους απασχολούν αλλά και να καθίσουν μαζί μας
για να απολαύσουν έναν καφέ, ένα γλυκό ή ένα ποτό. Πρέπει
όλες και όλοι να ‘ρθείτε στον Πειραιά και να επισκεφτείτε τους
χώρους του Σωματείου μας και του Μουσείου μας.

Άλλες δραστηριότητες
του Σωματείου μας

❭❱ Μαζί με την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συντα-
ξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) συμμετείχαμε σε όλες τις αγω-
νιστικές κινητοποιήσεις που έγιναν τη χρονιά που πέρασε.

❭❱ Συμμετείχαμε μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε όλες τις συ-
ναντήσεις που έγιναν με κυβερνητικούς και πολιτικούς πα-
ράγοντες της πατρίδας μας.

❭❱ Συμμετείχαμε σε πολλές συσκέψεις με τα σωματεία
των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ για θέματα που μας αφο-
ρούσαν.

❭❱ Προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις στα πολλά και δύ-
σκολα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τη χρονιά που πέ-
ρασε σε συνεργασία που είχαμε με τη Διοίκηση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και ειδικά με την προϊσταμένη του ταμείου στην Τσό-
χα 22.

❭❱ Εκδώσαμε το ημερολόγιο του Σωματείου το οποίο
εστάλη ταχυδρομικώς στους ηλικιωμένους συναδέλφους
και τους διαμένοντας εκτός Αθηνών, διανεμήθηκε δε σε
όλους τους άλλους συναδέλφους που μας επισκέφτηκαν
στον Πειραιά καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους.

❭❱ Εκδώσαμε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδρομών.

❭❱ Συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε με δύο μέλη μας, τον συνάδελφο Δημήτρη Γεωρ-
γίου από τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και
τον συνάδελφο Γιάννη Ζαχαρή ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ.

❭❱Εφαρμόσαμε την άμεση ενημέρωση όταν χρειάστηκε
μέσω της κινητής τηλεφωνίας.

❭❱Η Διοίκηση του Σωματείου και τη χρονιά που πέρασε
ήταν κοντά και δίπλα σε κάθε συνάδελφο γιατί λειτούργη-
σε έξω και μακριά από πολιτικές και παραταξιακές σκοπι-
μότητες και κατευθύνσεις, για μας όλες οι συναδέλφισσες
και όλοι οι συνάδελφοι είχαν, έχουν και θα έχουν την ίδια
θέση στην καρδιά μας.

❭❱Φυσικό είναι να διατηρεί ο καθένας από εμάς τις όποι-
ες πολιτικές και κομματικές του προτιμήσεις, αλλά καλό
και σωστό είναι να τις αφήσει μακριά από τους χώρους του
Σωματείο.

❭❱Τα γραφεία του Σωματείου ανήκουν σε όλες και όλους
εσάς και είναι ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από
τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 13:30 το μεσημέρι και όλοι εμείς
τα μέλη του Δ.Σ. σας περιμένουμε να συζητήσουμε και να
προσπαθήσουμε για να βρούμε λύσεις στα όποια προβλή-
ματα σας απασχολούν.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, με απλά λόγια αυτός εί-
ναι ο Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου μας τη χρονιά που πέρασε και σας ζητώ να τον
υπερψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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Από τον 
Γενικό 
Γραμματέα 
Νίκο 
Μητροκώτσα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014



Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι γεια σας.
Πολύ χαίρομαι κάθε φορά που σας βλέπω όλους εδώ συγκεντρωμένους όπως σήμε-

ρα, αλλά και σε κάθε άλλη μας εκδήλωση.
Λυπάμαι όμως που δεν βλέπω πολλούς άλλους συναδέλφους της ηλικίας μου οι οποί-

οι βιάστηκαν και μας έφυγαν από κοντά μας.
Αιωνία λοιπόν η μνήμη.
Σας διαβάζω και εγώ τον ταμειακό απολογισμό για δεκάτη πέμπτη χρονιά που διαχει-

ρίζομαι το ταμείο μας.
Διαβάζω τον απολογισμό.

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
1 Εισφορές Μελών Σωματείου 144.582,00  
2 Εισφορές Δωρεών Μελών 7.027,00
3 Σύνολο Εισφορών 151.609,00
4 Μείον Εισφορές Μουσείου Σωμ. με κατ.24.097,00
5 Καθαρά Έσοδα 127.512,00
6 Καθαρά Λειτουργικά Έξοδα 151.948,00

ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
1 Βιβλ. Κατ. Τ.Π. Λογ. 827 7.988,99
2 Βιβλ. Κατ. Τ.Π. Λογ. 762 1.797,11
3 Υπόλοιπο ταμείου μετρ. 9.601,06
4 Προθεσμιακή κατάθεση Τ.Π. 120.000,00

Υπόλοιπα χρηματικά ποσά για το έτος 2015 139.99.23 
Όπως ακούσατε το ταμείο μας παραμένει πάντα γεμάτο και ποτέ άδειο.
Και αυτό οφείλεται στην καλή διαχείριση όλων των Δ.Σ.
Απλώνουμε τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Αλλά και σε μας που το εμ-

πλουτίζουμε κάθε τόσο με τις επιπλέον δωρεές μας. Ο απολογισμός αυτός είναι εγκεκρι-
μένος από όλο το Δ.Σ. και τη Ελεγκτική Επιτροπή. Και σήμερα σας καλέσαμε εδώ να τον
εγκρίνετε και εσείς.

Όλες οι δαπάνες έχουν τ’ αντίστοιχα δικαιολογητικά τους. Αποδείξεις με ΦΠΑ, γραμ-
μάτια, εντάλματα, τιμολόγια και όλα τα βιβλία ενημερωμένα και είναι στη διαφάνεια του κα-
θενός συναδέλφου. 

Τέλος θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου
για την εμπιστοσύνη που με περιβάλλετε τόσα χρόνια με τη ψήφο σας. Αλλά πολύ περισ-
σότερο όλους εκείνους τους συναδέλφους των Δ.Σ. που συνεργάσθηκα τόσα χρόνια. 

Και πάλι ευχαριστώ.

Εισηγητής: 
Ο Ταμίας  του Σωματείου 
Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Ταμειακή Διαχείριση του Σωματείου
για το έτος 2014
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Κυρίες και Συνάδελφοι,
Δεν είχα υπ’ όψιν μου να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση πέρα από τον απολογισμό

της δικής μου αρμοδιότητας που είναι τα πολιτιστικά και αυτό γιατί γνωριζόμαστε όλοι
μεταξύ μας. Ξέρετε την προσφορά μου, όχι μόνο στα πολιτιστικά αλλά και σε όλη τη
λειτουργία του Σωματείου από το 1994 μέχρι σήμερα.

Δεν πιστεύω να ήρθε κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που να μην έχει εξυ-
πηρετηθεί όσον αφορά εμένα. Όλα αυτά τα χρόνια που έχω προσφέρει και προσφέρω
το κάνω γιατί αγαπώ το Σωματείο και τους συναδέλφους και συναδέλφισσες. Και χαί-
ρομαι που βρίσκω ανταπόκριση με την αγάπη σας και τη στήριξή σας στις εκλογές του
Σωματείου. Επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. για την άψογη συνεργασία μας
και περισσότερο τον Πρόεδρο που ήταν πάντα δίπλα μου.

Αλλά σήμερα αναγκάζομαι να καταγγείλω το μέλος του Δ.Σ. Μπονάρο Ηλία γιατί χω-
ρίς να έχει προσφέρει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια στο Σωματείο σε κάθε διοικητικό συμ-
βούλιο ή και όταν έρχεται στο Σωματείο για να πιει το καφεδάκι του, δεν χάνει την ευ-
καιρία να με βρίζει και να με απαξιώνει με χαρακτηρισμούς απαράδεκτους.

Πριν τρεις μέρες γιορτάστηκε η ημέρα της γυναίκας προς τιμή των αγώνων που έχει
κάνει εδώ και χρόνια. Βλέπουμε στην τηλεόραση και διαβάζουμε στον τύπο τις δια-
μαρτυρίες και τη συμπαράσταση απ’ όλο τον κόσμο στις γυναίκες που καταπιέζονται
και ιδιαίτερα που πολλές αποκεφαλίζονται από τους Τζιχαντιστές, προφανώς θαυμα-
στές και φίλοι του Μπονάρου. Τώρα αν ο Μπονάρος νομίζει ότι μπορεί να με αποκε-
φαλίσει ή να μου βάλει μπούρκα είναι γελασμένος. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο
συγγενικό του περιβάλλον και όχι σε μένα

Ταμε ιακή 
Δ ιαχε ίρ ιση

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

για το έτος 2014

Εισηγήτρια
Η Έφορος του Σωματείου
Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου

Γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλή δύ-
ναμη, καλή επιτυχία στις εργασίες του συ-
νεδρίου. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συν-
ταξιούχων Ελλάδος η χαρά και η τιμή να
βρισκόμαστε πολύ τακτικά μαζί σας και με
την ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω κάτι
εξαιρετικά σημαντικό. Δεν αποτελεί ούτε
κομπλιμέντο ούτε υστερόβουλη αναφορά

αλλά είναι μία πραγματικότητα, είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο και σα-
φές και αφορά στον τρόπο λειτουργίας, επικοινωνίας και στήριξης των συ-
ναδέλφων συνταξιούχων από τη Διοίκηση του Σωματείου σας. Πραγματικά
υπάρχει μία δυνατότητα εξαιρετικής επαφής η οποία δίνει την ευκαιρία σε
όλους να έχουν άμεση πρόσβαση, να έχουν τη δυνατότητα να ακουστεί η
φωνή τους με διάφορους τρόπους μέσα από τα έντυπα και πολύ περισ-
σότερο να νιώθουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη λειτουρ-

γίας του Σωματείου, ακουμπούν στα δικά μας προβλήματα, ειδικά και συ-
νολικά. Θέλω να τους συγχαρώ, θέλω να τους ευχαριστήσω και να πω και
το άλλο, ότι θέλουμε και εμείς και προσπαθούμε να τους μιμηθούμε σε
πάρα πολλές από τις επιλογές που κάνουμε.

Ωστόσο το κυρίαρχο σήμερα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η καινού-
ρια πολιτική αλλαγή, η διαφοροποίηση με την κυβέρνηση και η προοπτική
που διανοίγεται σχετικά με τα μεγάλα και σημαντικά αιτήματα που έχουμε.
Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να διαπιστώσει κανείς αρνητικά ή θετικά
αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως αναφορές οι οποίες μας επιτρέπουνε εμάς
να αισιοδοξούμε κάτι περισσότερο. Και το συγκεκριμενοποιούμε αυτό με
τις τελευταίες αποφάσεις του υπουργείου, του κ. Στρατούλη ο οποίος
απέφυγε να κάνει μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, όπως γνωρίζετε
ήταν ήδη υπογεγραμμένη η εγκύκλιος, πρόκειται να καταργήσουν τη ρή-
τρα του μηδενικού ελλείμματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί ρήτρα του
μηδενικού ελλείμματος σημαίνει αν έχει το ταμείο λεφτά δίνει, δεν έχει δεν
δίνει, όπως επίσης θα αλλάξει και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού όχι
των συντάξεων αλλά των εφάπαξ.

Υπάρχει και μία σειρά από άλλες πρωτοβουλίες και ενέργειες που εί-
χαμε την ευκαιρία χθες σε μία συνάντηση μαζί του να μας ανακοινώσει.
Ωστόσο δεν σας κρύβω ούτε από ιδεολογία, ούτε από επιλογή αλλά από την
ίδια τη ζωή με την εμπειρία των 70 χρόνων που κουβαλάω ότι κρατάω μία
επιφύλαξη. Όχι για τις δικές τους προθέσεις ή γιατί μπορεί να αλλάξουν
γνώμη, αλλά γιατί σ’ αυτή τη διαδρομή και μέσα από τα συνδικαλιστικά και
κομματικά τερτίπια, έχουμε δει πολλά. 

Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής. Να συνεχίσετε με τον ίδιο
ζήλο, την ίδια θέρμη, την ίδια αγάπη και συμπάθεια που έχετε για το Σω-
ματείο. Επαναλαμβάνω, για το Σωματείο. Να είστε κοντά γιατί ο δρόμος εί-
ναι μακρύς και μπορεί να είναι δρόμος με επιτυχίες μπορεί να είναι όμως
και δρόμος με αγωνιστικές επιλογές. Γι’ αυτό λοιπόν κοντά στο Σωματείο,
κοντά σ’ αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται και υπερασπίζονται για
εμάς, ό,τι μπορούν να κάνουν και με την ευκαιρία θέλω να επαναλάβω κύ-
ριε Πρόεδρε ότι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, είμαι
στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε.

Σας ευχαριστώ όλους. Εύχομαι καλή επιτυχία και ό,τι επιθυμείτε.

Ομιλία Πρόεδρου Ανωτάτης Γενικής  Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Νίκου Μουλίνου
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Συναδέλφισσες – Συνά-
δελφοι, Φίλες και Φίλοι

Αξιωθήκαμε να εί-
μαστε και πάλι κοντά
σας σήμερα στην Εκλο-
γοαπολογιστική Γενική
Συνέλευσή μας μετά
από τρία χρόνια στο τι-
μόνι του Σωματείου
μας, όχι για να απολο-

γηθούμε εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σω-
ματείου γιατί ασφαλώς και δεν είμαστε κατηγορού-
μενοι αλλά για να συζητήσουμε για τα προβλήματά
μας. Έτσι σήμερα δεν απολογούμαστε για ό,τι δεν
υποσχεθήκαμε, ούτε θα μεγαλοποιήσουμε αυτά που
κάναμε αλλά με θάρρος και ειλικρίνεια κοιτώντας
σας στα μάτια και να σας πούμε ότι τηρήσαμε την υπό-
σχεση που σας δώσαμε όταν αναλάβαμε για πρώτη
φορά πριν τρία χρόνια τη Διοίκηση του Σωματείου να
είμαστε κοντά σας και δίπλα σας για να αντιμετωπί-
ζουμε από κοινού τα προβλήματα που μας απασχο-
λούν. Πριν τρία χρόνια σας υποσχεθήκαμε ότι θα πα-
λέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να
σταματήσουμε τη λαίλαπα των μνημονίων και την οι-
κονομική εξαθλίωση των συναδέλφων μας στην οποία
μας οδήγησαν οι ανίκανοι κυβερνώντες αυτού του τό-
που με τις υποδείξεις της ΤΡΟΪΚΑ και του Δ.Ν.Τ.
Προσπαθήσαμε για ό,τι το καλύτερο. Όμως για ό,τι δεν
μπορέσαμε να κάνουμε, ταπεινά σας ζητούμε συ-
γνώμη.

Θεωρούμε δεδομένο ότι στο διάστημα των τριών
ετών κάποιους να πικράναμε και κάποιους να μην
εξυπηρετήσαμε. Έχουμε όμως το θάρρος της γνώμης
μας και να σας ομολογήσουμε ότι όσους δεν εξυπη-
ρετήσαμε δεν το κάναμε γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί
δεν μπορέσαμε να τους εξυπηρετήσουμε. Ζητούμε δε
από αυτούς που πικράναμε και στενοχωρήσαμε άθελά
μας να μας συγχωρήσουν, δεν το θέλαμε να τους πι-
κράνουμε.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, όλοι έχουμε νιώ-
σει στο πετσί μας ότι ζούμε την πιο δύσκολη οικονο-
μική περίοδο της ζωής μας και πώς να μην είναι άλ-
λωστε τη στιγμή που στην πατρίδα μας υπάρχουν 1,5
εκατομμύρια άνεργοι, υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια
συμπολίτες μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώ-
χιας, υπάρχουν 6.000 αυτοκτονίες τα τελευταία 5 χρό-
νια, υπάρχουν 400.000 νοικοκυριά χωρίς κανέναν
εργαζόμενο. 300.000 νέοι επιστήμονες έχουν ξενι-
τευτεί για ανεύρεση εργασίας σε άλλες χώρες.

Η χώρα έχει οδηγηθεί στην ανυποληψία, χωρίς
να υπάρχει ένας υπεύθυνος κυβερνήτης να αναλάβει
να σώσει τη χώρα από τον γκρεμό. και τώρα όλοι εμείς
καλούμαστε να πληρώσουμε μία κρίση που δεν είναι
μόνο κρίση οικονομική αλλά κρίση ηθική, κρίση θε-
σμών και αξιών, και αυτοί οι άθλιοι που υποτίθεται ότι
ήταν κυβερνήτες τα τελευταία 5 χρόνια αντί να ζητή-
σουν συγνώμη από τον ελληνικό λαό για τα δεινά
που τους προκάλεσαν μας κουνούσαν το δάκτυλο και
μας έλεγαν ότι μαζί τα φάγαμε. Όχι κύριοι, δεν τα φά-
γαμε μαζί, εσείς μας τα φάγατε όλα, μας φάγατε τις
συντάξεις μας, μας φάγατε τα δώρα μας, μας φάγατε
το επίδομα αδείας, μας φάγατε την ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη, μας φάγατε τη νοσοκομειακή περί-
θαλψη, μας φάγατε το αφορολόγητο όριο και μας
φορτώσατε νέους φόρους και νέα χαράτσια.

Έτσι εκεί που είμαστε νοικοκυραίοι και άρχοντες
καταντήσαμε να είμαστε επαίτες και να σας εκλιπα-
ρούμε για λίγη ελεημοσύνη καθώς για μία ακόμη
χρονιά βλέπουμε όλο το βάρος των μέτρων να πέφτει
στις πλάτες των ανήμπορων να αντιδράσουν συνταξι-
ούχων και μισθοσυντήρητων ενώ ορισμένες ομάδες
πολιτών συνεχίζουν να νέμονται τον πλούτο της χώ-
ρας μας καθώς όπως λέει και μία λαϊκή παροιμία, αυ-
τοί έχουν το πεπόνι, αυτοί έχουν και το μαχαίρι.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, για τη σημερινή
κατάντια της πατρίδας η ευθύνη αυτών που την κυ-
βέρνησαν τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια, είναι οι
αποκλειστικά υπεύθυνοι γιατί δεν έκαναν τίποτα για να
σώσουν την πατρίδα μας από το διασυρμό και τους
κατοίκους της από τη φτώχεια, το μόνο που τους εν-
διέφερε ήταν το φαγοπότι των ιδίων και των αυλικών
τους.

Η χρονιά που πέρασε, έκανε ακόμα πιο δύσκολες
τις συνθήκες της καθημερινής διαβίωσης, οι συντα-
ξιούχοι και οι μισθωτοί δεν είδαν το φως στο τούνελ
παρά τις πολλές υποσχέσεις που μας δινόντουσαν
κάθε τόσο. Η πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας
που μας επέβαλαν με τα αλλεπάλληλα μνημόνια που
ψηφίστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια ένα σκοπό εί-
χαν, το πώς να οδηγήσουν στην εξαθλίωση και στην
βιολογική εξόντωση τους συνταξιούχους, γιατί όπως
λένε το προσδόκιμο όριο ζωής έχει ανέβει ψηλά και
είναι ασύμφορο για το κράτος, έχουν βάλει στόχο να
το μειώσουν στο ελάχιστο.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια αδράνειας, πρέπει να ενεργοποι-
ηθούμε για να βγούμε από τη ναφθαλίνη που μας
έβαλαν τόσα χρόνια. Όλοι μαζί πρέπει να αντιστα-
θούμε και να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε να μας
επιστρέψουν πίσω αυτά που μας έκλεψαν και είναι
αυτά που αποκτήσαμε μετά από 30-35-40 χρόνια,
ίσως και παραπάνω, με τον κόπο μας και τον ιδρώτα
μας. Να αποκτήσουμε αυτά που δικαιούμαστε για να
μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια τώρα στα γερά-
ματά μας.

Ζητάμε από τη νέα κυβέρνηση να μας δει σαν Έλ-
ληνες πολίτες και όχι σαν υπηκόους όπως οι προ-
ηγούμενες και να προσπαθήσει να επανορθώσει τα
εγκλήματα που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις
εις βάρος των συνταξιούχων, δεν ζητάμε ελεημο-
σύνη, ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που μας
έκλεψαν, αυτά που μας ανήκουν.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, το 2015 πρέπει
να είναι η χρονιά των συνταξιούχων και να απαιτή-
σουμε δυναμικά την επιστροφή του μόχθου μας. Το
οφείλουμε στα παιδιά μας και στις οικογένειές μας για
να μην πούνε ότι πέσαμε αμαχητί. Μέσα από αυτή την
αίθουσα θα φύγουμε όλοι μαζί ενωμένοι με μία λέξη
στο στόμα μας ΑΠΑΙΤΗΣΗ

❭❱ Απαίτησή να μας δώσουν αυτά που δικαιού-
μαστε.

❭❱Απαίτηση να πάρουμε πίσω αυτά που μας πή-
ραν με τους αντεργατικούς νόμους και μνημόνιά
τους.

❭❱Απαίτηση από την πολιτεία να μας μεταχειρί-
ζεται ως ισότιμα μέλη της και όχι σαν πολίτες δευ-
τέρας κατηγορίας.

❭❱ Απαίτηση να έχουμε την ιατροφαρμακευτι-
κή και νοσοκομειακή  περίθαλψη που πρέπει.

❭❱Απαίτηση να μας δώσουν πίσω τις συντάξεις
που μας έκλεψαν.

❭❱ Απαίτηση να πάρουμε πίσω τα δώρα Χρι-
στουγέννων, Πάσχα και το επίδομα διακοπών.

❭❱ Απαίτηση να σταματήσει η άγρια αφαίμαξη
με τα διάφορα χαράτσια.

❭❱Απαίτηση να επανέλθει το αφορολόγητο στις
12.000 και να μειωθεί ο Φόρος Μισθωτών Υπηρε-
σιών για τους συνταξιούχους.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Διοίκηση του
Σωματείου μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση
που βιώνουμε σήμερα εμείς οι απόμαχοι της εργασίας
όχι όμως και της ζωής, μίας κατάστασης που σωστά
πολλοί την ονομάζουν νέα κατοχή και ασφαλώς δεν
έχουν άδικο, δεν έμεινε αδιάφορη ούτε με σταυρω-
μένα χέρια. Είμαστε από τα πρώτα σωματεία συντα-
ξιούχων που είτε μόνοι μας, είτε μαζί με την Ανωτάτη
Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, της
οποίας είμαστε ιδρυτικά μέλη, καταγγείλαμε και εξα-
κολουθούμε να καταγγέλλουμε τη βάρβαρη και αλ-
λοπρόσαλλη πολιτική που εφαρμόστηκε στην πατρίδα
μας τα τελευταία πέντε χρόνια, με έγγραφα, υπομνή-
ματα, με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις, με συνεν-
τεύξεις στα μαζικά μέσα επικοινωνίας κα μέσα από τις
σελίδες του «Ηλεκτρικού» όλες τις εις βάρος των
συνταξιούχων και των μισθοσυντήρητων επιθέσεις,
τόσο στα οικονομικά όσο και στα εργασιακά και ασφα-
λιστικά μας θέματα εκ μέρους της πολιτείας. Είχαμε
μία άριστη και εποικοδομητική συνεργασία με τα σω-
ματεία εργαζομένων του  χώρου μας και από κοινού
αντιμετωπίσαμε πολλές δύσκολες καταστάσεις.
Έχουμε όχι μόνο άποψη άλλα και ξεκάθαρες θέσεις
για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν και το κυ-
ριότερο, δεν έχουμε εξάρτηση ή καθοδήγηση από
καμία συνδικαλιστική παράταξη ή κόμμα.

Για μας αυτό που προέχει είναι η προάσπιση των
συμφερόντων 2.000 συνταξιούχων μας και των οικο-
γενειών μας και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Το
τρίπτυχο το οποίο πρέπει να είναι οδηγός μας είναι
Ενότητα – Αγώνας – Διεκδίκηση. Είναι ανάγκη και
μάλιστα άμεση ανάγκη να ψάξουμε και να βρούμε τι
μας λείπει στη ζωή μας και το κυριότερο που μας λεί-
πει είναι η ανθρώπινη συνύπαρξη, η ανθρώπινη
σχέση, έχουμε προσανατολιστεί σε άλλες προτεραι-
ότητες και δεν οργανώσαμε την ομοιογένεια και τη
σύμπνοια ως έθνος μεταξύ μας επομένως δεν υπάρ-
χει ενότητα την οποία έχουμε άμεση ανάγκη σήμερα
καθώς ενωμένοι και μονιασμένοι πρέπει να αντιλη-
φθούμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε και να διεκδική-
σουμε ό,τι μας ανήκει. Είναι αδιαμφισβήτητο δι-
καίωμα του καθενός από εμάς να καθορίζει τη ζωή
και το μέλλον του, ως την βασική αρχή μιας δημο-
κρατικής κοινωνίας. Όμως και στις υποχρεώσεις του
καθενός δεν είναι μόνο να συμμετέχει μόνο μία φορά
στα κοινά όταν γίνονται εκλογές και ρίχνει την ψήφο
του στην κάλπη. Είναι υποχρέωση του καθενός ο
έλεγχος της εξουσίας, είναι απαράβατος όρος ο έλεγ-
χος για να μην μεταβάλλεται το κάθε όργανο της κρα-
τικής εξουσίας από υπηρέτης του κοινωνικού συνό-

λου σε καταχραστή της όποιας θέσης που του εμπι-
στευτήκατε. Η ευθύνη για τη λειτουργία του Σωμα-
τείου μας βαραίνει όλους μας. Είναι υποχρέωση και
χρέος ο κάθε ένας από εμάς να είναι ενεργός πολί-
της με άποψη και θέση και σας καλούμε σε συνεχή
και καθημερινό έλεγχο των έργων και πεπραγμένων
της Διοίκησης του Σωματείου μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, τη χρονιά που πέ-
ρασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
είτε μόνο του είτε με τη συμπαράσταση άλλων σω-
ματείων εργαζομένων και συνταξιούχων, κινήθηκε
προς κάθε κατεύθυνση για να βρεθεί λύση των προ-
βλημάτων μας και ειδικά μετά τη μεταφορά των γρα-
φείων μας στον Πειραιά έχουμε πιο άμεση επικοινω-
νία μαζί σας και έτσι ακούμε και συζητούμε τα όποια
προβλήματα παρουσιάζονται και προσπαθούμε να δί-
νουμε άμεσα λύσεις. Η παραμονή στον Πειραιά 3
γιατρών έλυσε πολλά προβλήματα, προσπάθειά μας
είναι να στελεχωθεί η υγειονομική υπηρεσία και με
άλλο προσωπικό. Για τον λόγο αυτό έχουμε στείλει
επιστολή στον Πρόεδρο της ΣΤΑ.ΣΥ. Κατορθώσαμε
μετά από πολλές προσπάθειες να τοποθετηθούν 3
υπάλληλοι στο Τμήμα Απόδοσης Συντάξεων στο Εν-
τασσόμενο Ταμείο Συντάξεων προσωπικού ΗΣΑΠ με
αποτέλεσμα η έκδοση των οριστικών συντάξεων να γί-
νεται άμεσα. Αγκάθι όμως είναι η ανάρμοστη και αν-
τεργατική συμπεριφορά της προϊσταμένης του υπο-
καταστήματος με την οποία βρισκόμαστε σε δικαστική
διαμάχη. Έχουμε σε εκκρεμότητα 3 προσφυγές στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για την περικοπή των
συντάξεών μας καθώς και για την κατάργηση των
δώρων, Πάσχα- Χριστουγέννων – Επίδομα αδείας.
Εδώ παρατηρείται μεγάλη κωλυσιεργία και αναβολή
στην αναβολή των εκδικάσεων, ελπίζουμε ότι ήρθε η
ώρα να αποφασίσει και για μας η δικαιοσύνη. Έχουμε
κάνει πιλοτική αγωγή στο Μισθοδικείο για τις περι-
κοπές των συντάξεων περιμένουμε ορισμό δικασίμου.
Έχουμε προσφύγει στα δικαστήρια για τα έξοδα κη-
δείας. Έχουμε προσφύγει στα δικαστήρια για τα επι-
δόματα Εθνικής Αντίστασης και πάμε αναβολή στην
αναβολή, φαίνεται ότι περιμένουν να πεθάνει και ο τε-
λευταίος αντιστασιακός για να εκδώσουν αποφάσεις.
Έχουμε καταφύγει στη δικαιοσύνη για τις περικοπές
της αποζημίωσης. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο απο-
φάσεις αρνητικές για τις οποίες θα κάνουμε έφεση.
Για την τρίτη δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση και για
την τέταρτη δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος. Εδώ
όμως υπάρχει το πόρισμα της Ρακιντζή που είναι κα-
ταπέλτης εναντίον μας. Είναι ένα πόρισμα που στηρί-
ζεται στους χουντικούς  νόμους Α.Ν. 173/1967 και
618/1970.

Βρισκόμαστε δίπλα στις ανάγκες που έχει το
Μουσείο μας, γιατί έτσι πρέπει. Το Μουσείο όπως
ασφαλώς όλοι γνωρίζετε έχει δικό του καταστατικό
και δική του διοίκηση αλλά δεν παύει να είναι του Σω-
ματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. Είναι η ιστορία όλων
των συναδέλφων μας που πέρασαν από τον χώρο
των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και είναι υποχρέωσή μας να το
προστατέψουμε και να το παραδώσουμε στις γενιές
που έρχονται.

Έχουμε μία αρμονική συνεργασία με τα σωματεία
εργαζομένων του χώρου μας και από κοινού προ-
σπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που
καθημερινώς παρουσιάζονται.

Άριστη και αδιάκοπη είναι η συνεργασία μας με
την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας συμμετέχοντας σε όλες τις διεκδικήσεις και
σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί.

Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά του
Γυμνασίου Σμίνθης και αυτό το αποδεικνύουμε όχι
μόνο με την όποια οικονομική βοήθεια μπορούμε
αλλά το κυριότερο με την κατ’ έτος βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών που κάνουμε στην εκδρομή που
πραγματοποιούμε στην Σμίνθη. Για να καταλάβει
όμως κάποιος την αξία αυτής της ενέργειας μας με
την βράβευση των αριστούχων μαθητών και μαθη-
τριών θα πρέπει έστω και μία φορά να έρθει στην
Σμίνθη για να δει το χαμόγελο στα χείλη αυτών των
παιδιών που είναι ξεχασμένα από όλους. Συνεχί-
ζουμε να είμαστε κοντά σας με την εφημερίδα μας «
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» η οποία εκδίδεται κάθε δύο μήνες
και ταχυδρομείται σε όλους τους συναδέλφους καθώς
και διάφορους οργανισμούς και σωματεία συνταξι-
ούχων, διανέμεται δε σε όλους τους εργαζόμενους για
ενημέρωση.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα και τη δική σας συμ-
μετοχή. Περιμένουμε κείμενά σας, ιδέες σας, προτά-
σεις σας καθώς και παρατηρήσεις σας για να βελ-
τιωνόμαστε ακόμη περισσότερο. Εκδώσαμε το
ημερολόγιο του Σωματείου μας για 10η συνεχή χρο-
νιά το οποίο εστάλη ταχυδρομικώς σε όλους τους
συναδέλφους που βρίσκονται εκτός Αθηνών, σε
όλους αυτούς που είναι ανήμποροι καθώς και σε αυ-
τούς που έχουν κάποια ηλικία καθώς και σε πολλά

σωματεία και οργανισμούς, διενεμήθη δε σε όλους
τους εργαζόμενους του χώρου μας.

Λεπτομερή αναφορά για τα πεπραγμένα του Σω-
ματείου μας τη χρονιά που πέρασε σας έδωσε ο Γεν.
Γραμματέας συνάδελφος Νίκος Μητροκώτσας.

Για τα δε οικονομικά και τα πολιτιστικά θέματα
σας ενημέρωσαν λεπτομερώς ο συνάδελφος ταμίας
Γιώργος Αναγνωστόπουλος και η Έφορος του Σωμα-
τείου Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου. Εκείνο που σας
λέω εγώ είναι ότι σε όλη τη χρονιά διαχειριστήκαμε
τους πόρους του Σωματείου σωστά, δίκαια και τίμια.
Δεν ξοδέψαμε ούτε ένα ευρώ άσκοπα και χωρίς αι-
τιολογία.

Προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται με την πρό-
σθετη υγειονομική περίθαλψη καθώς και με τις κάρ-
τες υγείας που προσφέρουν διάφορες εταιρείες.

Δυστυχώς συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν
είναι κάτι το σοβαρό για να πρέπει να ασχοληθούμε
Όλες αυτές οι εταιρείες είναι μόνο εισπρακτικές και
καμία προσφορά, καθώς εμείς δεν έχουμε επιχορή-
γηση από πουθενά και όλα τα έξοδα συμμετοχής σε
αυτές τις εταιρείες επιβαρύνουν προσωπικά τον κα-
θένα από εμάς.

Ζητήσαμε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Νίκο Παπαθανάση να επεκτείνει τη χο-
ρήγηση της αναμνηστικής πλακέτας που δίνει σε αυ-
τούς που αποχωρούν της υπηρεσίας και σε αυτούς
τους συναδέλφους μας που το 2011 πήραν αναγκα-
στική μετάταξη. Το απεδέχθη ο κ. Πρόεδρος και τα
ονόματα των δικαιούχων βρίσκονται στον αρμόδιο
υπάλληλο της ΣΤΑ.ΣΥ.

Στα άμεσα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε
περά από την παρακολούθηση των δικαστικών υπο-
θέσεων που είναι σε εκκρεμότητα και θα παρακο-
λουθούμε από κοντά είναι το ποσοστό σύνταξης για τις
χήρες να φτάσει στο 70% όπως είναι στο ΙΚΑ και σε
άλλους οργανισμούς, η τροποποίηση του καταστατι-
κού για τη μεταφορά της έδρας του Σωματείου μας
στον Πειραιά στα δε ιδιόκτητα γραφεία της Μενάν-
δρου 51 να παραμείνει το αρχείο του Σωματείου κα-
θώς και η διάθεση ενός χώρου στον Πειραιά δίπλα
από τα γραφεία του Σωματείου μας για να κάνουμε
την πολιτιστική λέσχη για όλους τους συνταξιούχους
μέλη του Σωματείου μας. Όραμά μας είναι να δημι-
ουργήσουμε έναν χώρο που θα είναι βιβλιοθήκη-
καφέ όπου θα μπορεί κάθε συνάδελφος να έρχεται
καθημερινά να πίνει τον καφέ του, να διαβάζει ένα βι-
βλίο, να συζητά με τους άλλους συναδέλφους του
αναπολώντας τα παλιά και να είναι δίπλα στο Σωμα-
τείο για όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται. Η θέση του
Προέδρου ήταν και είναι θετική. Δυστυχώς όμως
αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχουν ευτυχώς ελάχιστοι
που παρεμβαίνουν για να μην υλοποιήσουμε το όραμα
αυτό, δεν θα τους κάνουμε όμως τη χάρη. Καθυστε-
ρεί η παραχώρηση του χώρου γιατί συνδικαλιστής
απαίτησε να μην μας παραχωρηθεί ο χώρος προ-
εκλογικά γνωρίζοντας βέβαια ότι ο χώρος αυτός έχει
ζητηθεί από τον Μάιο του 2014. Μετά τις εκλογές
όμως θα πραγματοποιήσουμε ό,τι υποσχεθήκαμε.
Όμως οι δραστηριότητες του Σωματείου μας δεν στα-
ματούν εδώ. Παρακολουθούμε από κοντά τα όποια
προβλήματα παρουσιάζονται σε καθημερινή βάση
είτε αφορούν το σύνολο των συναδέλφων είτε είναι
ατομικά και σας δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι θα εί-
μαστε κοντά σας οποιαδήποτε ώρα και μέρα και για
ό,τι χρειαστείτε. Δώστε μας όμως και εσείς τη δύναμη
για να έχουμε τη δυνατότητα για αντιμετώπιση των
όποιων προβλημάτων. Ελάτε κοντά μας, πάρτε μέρος
στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του
Σωματείου. Αξιολογείστε και ψηφίστε αυτούς που
εσείς κρίνετε ότι μπορούν να σας εκπροσωπήσουν
καλύτερα. Δηλώστε υποψηφιότητα για να δυναμώσετε
πιο πολύ το Σωματείο μας, η απάθεια βλάπτει, η ενέρ-
γεια ωφελεί. Επειδή στη Γενική Συνέλευση πρέπει να
μιλήσετε και εσείς και θα πρέπει να ακουστούν και οι
δικές σας παρατηρήσεις-προτάσεις – ιδέες και σχό-
λια σχετικά με τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοί-
κησης που είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής τα τε-
λευταία τρία χρόνια, σας αποχαιρετώ με την υπόσχεση
ότι όσο εσείς το θέλετε θα είμαι μαζί σας όπως ήμουν
τα προηγούμενα χρόνια για να είμαι αρωγός προς
όλες και όλους.

Τελειώνοντας απευθύνω προς όλες και όλους
μία ευχή, τις ημέρες των σωματειακών μας εκλογών
καθώς και πάντα, να πρυτανεύσει η αγάπη, η συνα-
δελφοσύνη και η αλληλεγγύη για να μπορέσουμε
όλοι μαζί ενωμένοι να πορευτούμε τις δύσκολες μέ-
ρες που περνάμε εμείς οι απόμαχοι της εργασίας και
όχι μόνο από αυτούς που έχουν την τύχη μας στα χέ-
ρια τους.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας περι-
μένω να δώσετε το δυναμικό παρόν στις εκλογές για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που
θα γίνουν 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου.

Ομιλία του Πρόεδρου του Σωματείου, Ευθύμιου Ρουσιά



Καταρχήν να ευ-
χαριστήσω το Διοι-
κητικό Συμβούλιο
για την πρόσκληση.
Θέλω 3 πράγματα να
αναφέρω χαιρετών-
τας τις εργασίες σας.
Έχουμε σε αναμονή
3 βασικές αποφά-

σεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας που αφο-
ρούνε τις μειώσεις στις συντάξεις, 1ο, 2ο μνη-
μόνιο και 3ο μνημόνιο το 4043 νόμος του ’12
ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός για τους
δικαστικούς και για τους ένστολους. Δικάσαμε
τον Οκτώβριο του 2013 και δυστυχώς μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει ακόμα απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας σε 3 αποφάσεις.
Προφανώς, χωρίς να θέλω να είμαι μάντης, θα
έχουμε θετική εξέλιξη, όπως ήταν για τους
δικαστικούς και για τους αστυνομικούς. Εάν
είναι αυτή η απόφαση θα υπάρξει μερική απο-
κατάσταση των περικοπών των συνταξιούχων
και στον χώρο τον δικό σας και στις τράπεζες
και στην ΔΕΗ και σε άλλους χώρους που προ-
σφύγανε. Άρα αν πραγματικά  η δικαστική
εξουσία λάβει υπόψη της αυτά που λέει η πο-
λιτική εξουσία για αποκατάσταση απωλειών,
θα δοκιμαστεί πιστεύω με τις πρώτες αποφά-
σεις. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να θέσω
γιατί είδαμε και τον Πρόεδρο του προηγού-
μενο συλλόγου των εργαζομένων, αφού λοι-
πόν γίνεται αποκατάσταση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων θα πρέπει και το σωματείο
των εν ενεργεία εργαζομένων και το σωματείο
των συνταξιούχων να ζητήσουν να ισχύσουν οι
συλλογικές συμβάσεις που αφορούσαν το
εφάπαξ και την αποζημίωση στις 32.000, διότι
ο κ. Ρακιντζής μετά από 2 χρόνια απήντησε ότι
δεν δικαιούνται και δεν ισχύουνε οι συλλογι-
κές συμβάσεις σύμφωνα με τις μνημονιακές
ρυθμίσεις. Άρα και εδώ είναι ζήτημα πολιτικής

απόφασης πέρα από τα δικαστικά τα οποία θα
συνεχιστούνε, να υπάρξει αποκατάσταση.
Τρίτο και τελευταίο που αφορά όλους σας και
θεωρώ όλο το συνταξιουχικό χώρο είναι, μία
καταρχήν δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα
αποκαταστήσει τον 13ο μισθό που σημαίνει
και τον 14ο μισθό. Θέλω λοιπόν να σας ενημε-
ρώσω ότι με την απόφαση της Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού και Νομικού Χάρτη προσέφυγε
και το σωματείο σας μαζί με άλλες 6 μεγάλες
συνταξιουχικές οργανώσεις. Κρίθηκε αντι-
συνταγματική η περικοπή του 13ου και 14ου
μισθού, με βάση αυτήν την απόφαση οι Πορ-
τογάλοι δικάσανε στο αντίστοιχο συνταγμα-
τικό δικαστήριο της Πορτογαλίας και έγινε
αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού. Εδώ
δυστυχώς οι προσφυγές που έχουμε κάνει
στο ΣτΕ και με το σωματείο σας με δύο πιλο-
τικές αγωγές, μετά από δύο χρόνια δεν έχουμε
ακόμα δικάσιμο. Θέτω όμως υπόψη σας και
της συνέλευσης και του προεδρείου το εξής:
Εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στην αποκατά-
σταση μερικώς των δώρων μέχρι 700 ευρώ.
Κοιτάξτε και το λέω δημόσια και το έχω πει και
στη σημερινή πολιτική ηγεσία και έγγραφα
του Υπουργείου Εργασίας. Συνήθως αυτοί που
παίρνουν μέχρι 700 ευρώ σύνταξη σχεδόν δεν
υπεστήκανε καμία μείωση. Σχεδόν καμία μεί-
ωση με τις μνημονιακές ρυθμίσεις. Τις μεγα-
λύτερες μειώσεις στο 60% τις υπεστήκανε όλοι
οι συνταξιούχοι πάνω από 900 ευρώ. Και εδώ
θα υπάρξει ένα μείζον αντισυνταγματικό ζή-
τημα, αυτός που παίρνει σήμερα 700 ευρώ
αύριο με τον 13ο μισθό να παίρνει 800 και
900 και αυτός που παίρνει 701 ή 702 να μην
έχει καμία αποκατάσταση. Είναι ένα ζήτημα
όχι μόνο δικαστικής επίλυσης, είναι ένα ζή-
τημα που είπα και στον κ. Ρουσιά για τα 3
αυτά ζητήματα που είπα, να κάνει επίσκεψη
και στον κ. Σκουρλέτη και στον κ. Στρατούλη
και στον κ. Ρωμανιά και αναφέρομαι και στους

τρεις γιατί τουλάχιστον στις περισσότερες από
τις δικασίμους οι δύο εξ’ αυτών ήταν συμπα-
ραστάτες στις περικοπές στις οποίες γίνονταν
τουλάχιστον μαζί μου πάρα πολλές φορές.
Άρα λοιπόν κατάργηση των μνημονιακών ρυθ-
μίσεων, χωρίς εισοδηματικές και συνταξιου-
χικές καταστάσεις είναι άλλα λόγια να αγα-
πιόμαστε. Συνεπώς λοιπόν θα δούμε το
μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας αν θα μετατρα-
πεί και μείνουμε στη δικαστική εξουσία για να
έχουμε πραγματικά έστω και μερική σταδιακή
αποκατάσταση. Εδώ και κλείνω με αυτή την
κουβέντα. Πρότεινα προς την πολιτική ηγεσία

και θα συνεχίσω να το παλεύω και νομικά και
πολιτικά το εξής: Κάνει σταδιακή αποκατά-
σταση και στον 13ο και στον 14ο μισθό γιατί
καταργείς τον πυρήνα ενός δικαιώματος όπου
όλοι με εργάσιμο βίο πριν το 2012 πληρώσανε
τις εισφορές. Είναι πληρωμένες εισφορές σε
όλο το εργασιακό τους βίο και δεν είναι απλά
περικοπή 10,20,30 ή 60%. Είναι περικοπή δι-
καιώματος η οποία θεωρώ 100% ότι δικαστικά
θα αποκατασταθεί είναι όμως κρίσιμο και χρή-
σιμο να υπάρχει σταδιακή αποκατάσταση
ολική και όχι μερική. Σας ευχαριστώ.

11O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Μουσείου εύχομαι καλή
επιτυχία στις εργασίες της Γενικής
μας Συνέλευσης. 

Μέσα στα πλαίσια των δραστη-
ριοτήτων του Μουσείου, το οποίο το
2015 κλείνει 20 χρόνια ζωής, απο-
φασίστηκε να γραφεί ένα βιβλίο για
τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο. 

Ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος ήταν συνδικαλιστής, ένας
συνάδελφος ξεχωριστός και πάρα πολύ αγαπητός σε όλους
τους συναδέλφους. 

Ο Γιάννης είχε εξοριστεί από τη χούντα, ήταν ο τελευταίος
κρατούμενος που αποφυλακίστηκε από την Λέρο. Γύρισε
στην εργασία του, εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ, αλλά δυστυχώς δεν
πρόλαβε να ζήσει για πολύ, έφυγε από τη ζωή το 1980 στα 50
του χρόνια χτυπημένος από τον καρκίνο.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει τον μήνα Μάιο  σε συ-
νεννόηση και συνεργασία με το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ και την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ, για να τιμήσουμε
τον άνθρωπο, τον συνάδελφο και τον συνδικαλιστή Γιάννη Πα-
ναγιωτόπουλο όπως το αξίζει, γι’ αυτό να είμαστε όλοι πα-
ρόντες.

Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε και εμένα, αφού
επιτρέψατε να ακουστούν κάποιες απόψεις σχετικά με τα
προβλήματα των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ από τους εκπρο-
σώπους της Ένωσης Εργαζομένων και των Ηλεκτροδηγών, να
πω και εγώ το τι είχε γίνει όταν έδιωξαν από την εταιρία 180
εργαζόμενους και τους έστειλαν στα Μουσεία και άλλες υπη-

ρεσίες και όταν καταργούσαν θέσεις εργασίας των εργαζο-
μένων στους ΗΣΑΠ και τις καταλάμβαναν όσοι είχαν προσ-
ληφθεί από τον Στυλιανίδη, προσλήψεις που όπως είχε ακου-
στεί τότε ήταν παράνομες, χωρίς να μιλήσει κανείς.

Τότε ήμουνα Πρόεδρος του Σωματείου των Συνταξιούχων
και είχαμε στείλει με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
μας Συμβουλίου, μια επιστολή στα Σωματεία των εργαζομέ-
νων στους ΗΣΑΠ, Ένωση Εργαζομένων και Ηλεκτροδηγών και
τους ζητούσαμε να τους συμπαρασταθούμε και όλοι μαζί να
κάνουμε συγκεντρώσεις μέσα στον σταθμό του Πειραιά, κα-
ταλήψεις και λευκή απεργία.

Απάντηση δεν πήραμε ποτέ. Έγινε όμως το εξής παράδοξο
το έγγραφο που τους στείλαμε βρέθηκε στα χέρια του Αρα-
πατσάκου, ο οποίος το πήγε στον Εισαγγελέα Πειραιά.

Ο Εισαγγελέας κίνησε ποινική δίωξη εναντίον μας και
οδηγηθήκαμε στα δικαστήρια.

Τώρα ποια ήταν αυτά τα καλά παιδιά και τι σχέσεις, δε-
σμεύσεις και διασυνδέσεις είχαν με τον Αραπατσάκο ή και το
Υπουργείο Μεταφορών δεν το γνωρίζω.

Ψάξτε τους όσοι ταλαιπωρηθήκατε, όσοι κυνηγηθήκατε
και όσοι φύγατε από τους ΗΣΑΠ παρά τη θέλησή σας και άμα
τους βρείτε δοξάστε τους.                          

Γεια σας.
Ο Πρόεδρος του Μουσείου και πρώην Πρόεδρος του Σω-

ματείου έκανε και τις πιο κάτω τοποθετήσεις και παρεμβάσεις
κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Παρέμβαση 1η
Προς τον παρευρισκόμενο στη Συνέλευση Δικηγόρο κ.

Λουκά Αποστολίδη.

Ο κ. Φωτόπουλος τον ρώτησε σε ποιο σημείο βρίσκεται η
μήνυση που είχε καταθέσει το Σωματείο Συνταξιούχων κατά
παντός υπευθύνου για το θέμα της Πρόσθετης Ασφάλισης και
ιδιαίτερα για τα χρήματα που είχαν χρησιμοποιηθεί από το Τα-
μείο Αλληλοβοήθειας στο οποίο μέτοχοι δεν ήταν μόνο οι ερ-
γαζόμενοι αλλά και οι συνταξιούχοι.

Τέλος υπενθύμισε στον κ. Αποστολίδη ότι στον Ανακριτή
για το θέμα αυτό είχαν καταθέσει ο ίδιος ως Πρόεδρος του
Σωματείου.

Ο κ. Γεωργίου ως Αντιπρόεδρος, ο κ. Ρουσιάς ως Γενικός
Γραμματέας και ο κ. Γαζής ως Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επι-
τροπής.

Ο κ. Αποστολίδης δεσμεύτηκε ότι θα το δει και θα του
απαντήσει.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί από τον κ. Αποστολίδη κα-
μία απάντηση.

Παρέμβαση 2η
Προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλία Μπονάρο

για τα όσα είπε για τις 2.000 ευρώ που είχαν δοθεί στο Γυ-
μνάσιο Σμίνθης. (Ήταν τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν στο
ξενοδοχείο που έμεναν τα παιδιά και τα έκλεψαν οι πορτο-
φολάδες από τη τσέπη του δασκάλου μέσα τον Ηλεκτρικό.)

Ο κ. Φωτόπουλος είπε στον κ. Ηλία Μπονάρο ότι το περι-
στατικό αυτό είχε γίνει πριν από 5 χρόνια περίπου, όταν τα
παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης είχαν επισκεφτεί το Μουσείο
και ότι τα 2.000 ευρώ δόθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου όχι στον δάσκαλο, αλλά στο ξενοδοχείο
και ότι στην απόφαση αυτή είχε συμφωνήσει χωρίς να έχει
διατυπώσει καμία ένσταση ή διαφωνία.

Η Ομιλία του Πρόεδρου του Μουσείου
συναδέλφου Μανώλη Φωτόπουλου

Ομιλία Γεν. Γραμματέα Ανωτάτης
Γενικής  Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Πέτρου Βογιατζή

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, με ιδι-
αίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημε-
ρινή Γενική σας Συνέλευση με την ευχή
για την επιτυχή διεξαγωγή και ολοκλή-
ρωσή της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρό-
εδρο, τον Ευθύμη Ρουσιά για την πρό-
σκληση αλλά και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και όλους εσάς για
την παρουσία σας εδώ. Είναι γεγονός ότι
οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αντι-
μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Τόσο
οικονομικά με τις αναίτιες περικοπές των
συντάξεων όσο και με θέματα υγείας.
Αλλά και τις όποιες προοπτικές για τα
ασφαλιστικά μας ταμεία που πρέπει να
ομολογήσουμε ότι δεν είναι Δίωνες. Η
πρόσφατη πολιτική αλλαγή ορίζει μία νέα
προοπτική. Διακηρυγμένες θέσεις της
νέας πολιτικής ηγεσίας για θέματα που
αφορούν και τους συνταξιούχους, μας
βρίσκουν σύμφωνους αλλά και περισσό-
τερο αισιόδοξους από προηγούμενα.
Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν καλές προ-
θέσεις τις οποίες δεν αμφισβητούμε.

Όμως θα πρέπει και εμείς να είμαστε
ετοιμοπόλεμοι. Οφείλουμε να είμαστε
προσεκτικοί αλλά και ενωμένοι δίπλα στο
Σωματείο σαν μια γροθιά για να πετύ-
χουμε αν χρειαστεί με αγώνα ό,τι μας στέ-
ρησαν. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, θα
ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ το
Διοικητικό σας Συμβούλιο γιατί έχει κα-
ταφέρει να είστε σωματείο πρότυπο με
πρωτοβουλίες σε όλα τα θέματα, κοντά
στον συνταξιούχο, στα προβλήματά του.
Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε με τον
ίδιο ζήλο την προσπάθεια. Τέλος κοντά
σας είναι και θα παραμείνει η Ανωτάτη
Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελ-
λάδας με σειρά από πρωτοβουλίες που
αφορούν τους συνταξιούχους, την ανά-
δειξη των προβλημάτων μας και τη δρο-
μολόγησή τους για επίλυση.

Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στις
εργασίες σας. Ευχαριστώ.

Ομιλία του Νομικού Συμβούλου 
του Σωματείου κ. Λουκά Αποστολίδη



Ομιλία 
Πρόεδρου 
Σωματείου 
Συνταξιούχων 
ΣΤΑ.ΣΥ

Παναγιώτη Τασιού

Καλημέρα και από μένα. Θα μεταφέρω τους
χαιρετισμούς όλων των εργαζομένων στη Γενική
σας Συνέλευση και να επισημάνω αυτό που επι-
σημάνθηκε και από τους προηγούμενους ομιλη-
τές και να πω και γι’ αυτό ότι πολλά σωματεία ερ-
γαζομένων θα έπρεπε να έρθουν εδώ και να δουν
και να πάρουν το παράδειγμα του Σωματείου των
Συνταξιούχων για την ενεργητικότητά του, για τη
συμμετοχή των μελών, για την παρουσία που όπο-
τε χρειαστεί το Προεδρείο οι συνταξιούχοι είναι

δίπλα και αγωνίζονται για τα συμφέροντά τους.
Θα ήθελα να σας πω για το τι υπάρχει, δύο κουβέντες για το τι έχετε

αφήσει πίσω σ’ αυτήν την εταιρία που εργαστήκατε, που εργαστήκαμε όλοι
μαζί τόσα χρόνια. Είχα πει από αυτό εδώ το βήμα σε κάποια εκδήλωση του
Σωματείου σας ότι αυτό που αφήσατε πίσω, αυτό που γνωρίσαμε τόσα χρό-
νια με αυτό που υπάρχει σήμερα, δεν έχει καμία σχέση. Ήρθε βίαια ένας
νόμος το 2011 αν δεν κάνω λάθος και συγχώνευσε τρεις εταιρίες σε μία,
κάτω από την δαμόκλειο σπάθη της Τρόικα και των μνημονίων. Ένα ζήτη-
μα που επίσης οι εργαζόμενοι αγωνιζόμασταν επί σειρά ετών από τότε που
θεσπίστηκε ο νόμος 2669/98 για την ενοποίηση του ΗΣΑΠ με το ΜΕΤΡΟ,
ήρθε και έγινε σε ένα βράδυ χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς καμία προ-
ετοιμασία, χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς κανένα πλαίσιο. Το αποτέλεσμα
το βιώνουμε σήμερα, τρία χρόνια μετά. Μία εταιρία η οποία δεν έχει καμία
οργάνωση. Μία εταιρία που λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο στο φιλότι-
μο των εργαζομένων ιδιαίτερα στη λεγόμενη σήμερα «Γραμμή 1». Μία εται-
ρία που δεν έχει προσωπικό. Μία εταιρία που έχει στελεχωθεί από στελέ-
χη, από υπηρεσιακούς παράγοντες και διευθυντές με το μόνο κριτήριο το
ρουσφέτι, την πελατειακή σχέση και τον κομματισμό. Μία εταιρία που δεν
έχει περιθώρια πλέον να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα με αυτόν τον
τρόπο.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο πουθενά. Κανονισμός εργασίας, κανο-
νισμός εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, ένας κανονισμός που διέπε-
ται μόνο από τη φιλοσοφία του ρουσφετιού. Χωρίς κανόνες, αυξημένο το
διευθυντικό δικαίωμα. Ο κάθε υπηρεσιακός παράγοντας που σήμερα έχει
τοποθετηθεί στην εταιρία καμία εμπειρία, καμία διακριτικότητα, καμία δι-
καιοσύνη, ο καθένας βγάζει χαρτιά, εγκυκλίους και διαταγές κατά πως τον
βολεύει και ανάλογα από ποια εταιρία έχει προέλθει. Οι εργαζόμενοι ψά-
χνουν να βρουν τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Τα πράγματα αλλάζουν μέρα με
την ημέρα. Ό,τι αρνητικό είχαν οι προηγούμενες εταιρίες το έχουν φέρει
στην επιφάνεια. Σε καμία περίπτωση δεν κοιτάνε τι θετικό υπήρχε πίσω, σε
αντίθεση με τους εργαζόμενους που προσπαθούμε να συνεννοηθούμε.
Που εμείς κάναμε μία συλλογική σύμβαση, πήραμε τα θετικά όλα, όλων των
συλλογικών συμβάσεων όλων των προηγούμενων χρόνων και θα κάνου-
με μία γενική συνέλευση. Σε αυτό τουλάχιστον πέντε σωματεία από τα εφτά

κατάφεραν και συνεννοήθηκαν. Άλλα σωματεία ακόμα σφυράνε. Ακόμα το
παίζουν επαναστάτες. Όμως εμείς καταφέραμε και καταστήσαμε τους ερ-
γαζόμενους τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το θεσμικό κομμάτι των
ρυθμίσεων να είναι στο ίδιο επίπεδο και να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ίσοι. 

Ενιαίο μισθολόγιο. Δεν ξέρουμε πως πληρωνόμαστε το βράδυ. Δεν ξέ-
ρουμε πως πληρωνόμαστε τις Κυριακές. Με αλχημείες πληρώνουνε. Όλα
αυτά λοιπόν έχουν φτιάξει ένα γκρίζο χρώμα σε αυτή τη νέα εταιρία που
θα μπορούσε κάτω από σωστές ρυθμίσεις και κάτω από μία πολιτική που
να έχει σαν στόχο τους εργαζόμενους για την καλή λειτουργία και την κα-
λή ζωή των εργαζομένων και πρωτίστως τη σωστή εξυπηρέτηση του επι-
βατικού κοινού, αυτό συνάδελφοι δεν έγινε. Ευελπιστούμε το επόμενο διά-
στημα με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας και κάτω από συνεννοήσεις
που ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγ-
ματα. Να αλλάξουμε αυτό το καθεστώς που έχουνε δημιουργήσει με αυ-
τόν τον κανονισμό εργασίας που φέραν και ψηφίσαν μονομερώς στο διοι-
κητικό συμβούλιο, με την αλλαγή του μισθολογικού θέματος και βεβαίως
παράλληλα μαζί με τους συνταξιούχους, το Σωματείο των συνταξιούχων
ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες και έχουμε κάνει και κάποιες συ-
ναντήσεις και χθες ήμασταν μαζί στο Υπουργείο Εργασίας για να μπορέ-
σουμε να λύσουμε θέματα που μας απασχολούν σε ό,τι έχει να κάνει με τα
ασφαλιστικά μας ζητήματα. 

Για να μην σας κουράσω πλέον και επειδή είμαι ιδιαίτερα απογοητευ-
μένος από την εξέλιξη όλων των θεμάτων στην εταιρία μας και μην σας
μαυρίσω τη ψυχή πρωί-πρωί, θα ήθελα να κλείσω ευχόμενος να έχετε κα-
λές εργασίες στη σημερινή σας συνέλευση και καλά αποτελέσματα. Σας ευ-
χαριστώ πολύ.

(Παρέμβαση συνταξιούχου…….)
Δεν θα ήθελα να μπω σ’ αυτή τη λογική. Δεν είναι θέμα της Γενικής Συ-

νέλευσης βέβαια, πρέπει να πω όμως ότι τις μετατάξεις και όλα τα αρνη-
τικά που ήρθαν το προηγούμενο διάστημα προφανώς δεν τα ρύθμισαν και
δεν τα έκαναν οι εργαζόμενοι έτσι. Οι κυβερνήσεις τοποθετούσαν, οι κυ-
βερνήσεις απέλυαν, οι κυβερνήσεις μετέτασσαν, οι κυβερνήσεις έκοβαν
μισθούς, οι κυβερνήσεις έκοβαν συντάξεις. Εμείς προσπαθούσαμε όλο αυ-
τό το χρονικό διάστημα, το ξέρει πάρα πολύ καλά όλοι οι συνάδελφοι οι με-
ταταγμένοι και κάνουμε προσπάθειες όλο το προηγούμενο διάστημα για την
επαναφορά τους. Είχαμε δεσμεύσεις, είχαμε υποσχέσεις, καταθέσαμε τρο-
πολογίες στη βουλή, δεν τις πέρασαν. Έχουμε δέσμευση από τη σημερινή
κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι, τουλάχιστον αυτοί που είναι ακόμα εργα-
ζόμενοι μεταταγμένοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Μεταφορών ότι θα
επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύ-
θυνση και είμαι 99% σίγουρος ότι θα επανέλθουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν τους έχουμε ξεχάσει ποτέ, είναι μες στην ψυχή μας, είναι συνάδελφοί
μας παρόλο τα όσα έχουν ακουστεί.
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Ομιλία Προέδρου Σωματείου Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ συναδέλφου Λευτέρη Ρενιέρη

Συναδέλφισσες –
Συνάδελφοι,

Χαιρετίζω την
Εκλογοαπολογιστι-
κή Γενική μας Συνέ-
λευση. 

Για μια ακόμα
φορά είμαστε εδώ
όλοι μαζί. Πέρασε 1

χρόνος και τα προβλήματα που έχουν δημι-
ουργηθεί από το 2010 με τα μνημόνια και τους
αντεργατικούς νόμους, εξακολουθούν να
υπάρχουν και μάλιστα η κατάσταση έχει χει-
ροτερέψει. Τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κι
άλλο, οι φόροι μας έχουν γονατίσει, έχουν χα-
θεί και τα τελευταία ευρώ που μπορεί κάποι-
ος να είχε στην άκρη. Μπορεί να μας λένε ότι
η χώρα δεν έχει χρεοκοπήσει, όμως οι συν-
ταξιούχοι έχουν σίγουρα χρεοκοπήσει.

Βέβαια θα μου πείτε ότι έχουμε καινούρια
κυβέρνηση που βγήκε καταγγέλλοντας τη
μνημονιακή πολιτική των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων και με την πρόθεση ν’ αλλάξει την
κατάσταση υπέρ των εργαζόμενων και των
συνταξιούχων.

Δεν θέλω να είμαι αρνητικός, ελπίζω και
εγώ, όπως η πλειοψηφία του ελληνικού λαού
σ’ ένα καλύτερο αύριο για εμάς, τα παιδιά μας
και τα εγγόνια μας.

Όμως παρά την καλή θέληση των στελε-
χών υπουργών κ.λπ. η πολιτική και της νέας
κυβέρνησης, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από
τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Γι’ αυτό κι εμείς, οι συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ μαζί με όλους τους συνταξιούχους αλ-
λά και τους εργαζόμενους, πρέπει να συνεχί-
σουμε να διεκδικούμε, να απαιτούμε και να
καταδικάζουμε κάθε αντιλαϊκή ενέργεια από
όπου και αν προέρχεται.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας στα του οί-

κου μας, την καλή οικογένεια των Συνταξιού-
χων των ΗΣΑΠ, που όμως πρέπει να έχουμε

και στοιχεία και να αποδεικνύουμε στην πρά-
ξη ότι είμαστε μια καλή οικογένεια. Εννοώ βέ-
βαια τη λειτουργία του Σωματείου και προ-
βληματίζομαι γιατί αλλάξαμε από Σύλλογος
και γίναμε Σωματείο. Σε τι εξυπηρετεί αυτό; Η
βασική δουλειά της Διοίκησης του Σωματείου
είναι η διαχείριση των χρημάτων των μελών
μας, αλλά δυστυχώς ούτε κι αυτό γίνεται σω-
στά. Υπάρχει μεγάλη σπατάλη χρημάτων, λαμ-
βάνονται αποφάσεις για διάθεση χρημάτων
χωρίς να ενημερωνόμαστε όλα τα μέλη, χωρίς
να γίνονται Δ.Σ. 

Θα ήθελα να ρωτήσω την Ελεγκτική Επι-
τροπή αν γνωρίζουν εάν υπάρχουν προσφο-
ρές για τις διάφορες δαπάνες που γίνονται.
Δαπάνες που αφορούν πολλές χιλιάδες ευρώ,
όπως είναι η εκτύπωση των Ημερολογίων, των
προγραμμάτων για τις εκδρομές, τις τσάντες
κ.λπ. Αν γνωρίζουν ότι δεν έγινε Δ.Σ. τον Νο-
έμβριο (μήνα που δίνονται οι παραγγελίες) κι
έγινε ανάθεση στον ίδιο επιχειρηματία λες και
τον έχουμε παντρευτεί ενώ εγώ ο ίδιος είχα
φέρει προσφορά και πέρυσι και φέτος με πο-
λύ λιγότερα χρήματα. 

Επίσης Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, θα
μου επιτρέψετε να διαφοροποιηθώ στο θέμα
της Σμίνθης. Καλή η επαφή με τους Πομάκους
και το ενδιαφέρον του Σωματείου μας, αλλά
δεν μπορεί να κλέβουν το πορτοφόλι του δα-
σκάλου και να πληρώνουμε εμείς και μάλιστα
χωρίς απόφαση Δ.Σ. 2.000 ευρώ . Ούτε να ζη-
τάνε λεφτά για πετρέλαιο, κι εμείς να τους
στέλνουμε, όταν υπάρχουν τόσα ιδρύματα που
κινδυνεύουν να κλείσουν και να μείνουν στο
δρόμο τόσα παιδιά, όπως το Χατζηκυριάκειο
Ίδρυμα, το Χαμόγελο του Παιδιού, τα χωριά
SOS και άλλα.

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι,
Θέλω να αναφερθώ στο Μουσείο απ’ όπου

αποκλείονται από το εκλέγειν και εκλέγεσθαι
οι χρηματοδότες του, δηλαδή όλοι οι συνά-
δελφοι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ από τους
οποίους κρατείται 1 ευρώ κάθε μήνα για το

Μουσείο.
Απαιτείται άνοιγμα του καταστατικού του

Μουσείου, ώστε όποιος συνάδελφος θέλει, να
μπορεί να γίνει εταίρος, κάτι που θα βοηθήσει
και το Μουσείο γιατί θα έχει και περισσότερα
έσοδα.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,,
Ακόμα ένα θέμα είναι η τροποποίηση του

καταστατικού του Σωματείου μας με θέμα την
αλλαγή έδρας από την Αθήνα στον Πειραιά.
Πιστεύω ότι αφού θα πληρωθεί ο δικηγόρος
για την αλλαγή είναι ευκαιρία να εφαρμόσου-
με κι εμείς την απλή αναλογική στις αρχαιρε-
σίες μας όπως έχουν κάνει πολλά σωματεία
ΟΑΣΑ κ.α. βάσει του νόμου 1264 αλλά και
όπως μας υποχρεώνει η Α.Γ.Σ.Σ.Ε βάσει του
καταστατικού της, της οποίας είμαστε μέλος. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σε 20 ημέρες έχουμε αρχαιρεσίες. Ελπίζω

ότι σ’ αυτές τις αρχαιρεσίες δεν θα συμβούν τα
όργια και τα παρατράγουδα που παρατηρήθη-
καν στις προηγούμενες. Δηλαδή θα υπάρχουν
παραβάν στα εκλογικά κέντρα, δεν θα υπάρ-
χει διαρροή ψηφοδελτίων έξω από αυτά ώστε
να τα παίρνουν έτοιμα σταυρωμένα οι συνά-
δελφοι να τα ρίχνουν στην κάλπη (λες και δεν
έχουν την ικανότητα να κρίνουν και να απο-
φασίσουν ποιον θα ψηφίσουν) και το κυριότε-
ρο να βρεθούν μέσα στην κάλπη τόσα ψηφο-
δέλτια όσοι και αυτοί που θα προσέλθουν να
ψηφίσουν.

Γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να
φαίνονται ότι έχουν ψηφίσει συνάδελφοι οι
οποίοι δεν ήταν καν στην Αθήνα.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Κλείνω την ομιλία μου, σας ευχαριστώ

που με ακούσατε και ελπίζω οι ομιλίες όλων
των αγορητών να καταγραφούν στα πρακτικά,
την εφημερίδα και τα cd χωρίς αλλαγές και
περικοπές, όπως έγινε πέρυσι που είχαν
αφαιρεθεί τμήματα ομιλιών από τη μαγνητο-
φώνηση. 

Και πάλι ευχαριστώ. Γεια σας.

Ομιλία Αντιπροέδρου
Σωματείου Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ
συναδέλφου 
Τριαντάφυλλου 
Τριανταφύλλου

Αγαπητοί φίλοι και
φίλες, συναδέλφισ-
σες και συνάδελφοι.
Να χαιρετίσω τη Γενι-
κή σας Συνέλευση.
Να ευχαριστήσω κα-
ταρχήν για την πρό-
σκληση το Διοικητικό
Συμβούλιο των συνα-
δέλφων μας συνταξι-
ούχων και να σας πω

αγαπητοί συνάδελφοι ότι τα τελευταία χρόνια απ’
ότι γνωρίζουμε όλοι διαδοχικές κυβερνήσεις στέ-
ρησαν από τους συνταξιούχους και εργαζόμενους
τον ιδρώτα δεκαετιών. Απ’ ότι ξέρουμε όλοι συνά-
δελφοι και έχει περάσει από το πετσί μας, εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, νοσοκομειακή
περίθαλψη, δικαίωμα πάνω απ’ όλα στη νεολαία
να δημιουργεί, καταστρατηγήθηκαν. Όμως συνά-
δελφοι απ’ ότι ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε το πο-
λιτικό σύστημα, το σκηνικό της χώρας μας άλλα-
ξε. Και τώρα λοιπόν όλοι μαζί εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι, ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο.
Καταρχήν να σας ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια
στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και καλή
επιτυχία. Για το θέμα το συναδέλφων μας που μας
είχατε στεναχωρήσει όλους θα πω μία κουβέντα.
Ότι είμαστε πάντα στο πλευρό τους, έχουν γίνει τε-
ράστιες προσπάθειες και να ξέρουν ότι για όλα αυ-
τά δεν φταίνε οι εργαζόμενοι. Δεν φταίνε οι συνά-
δελφοί τους που ήταν στο Σωματείο. Φταίνε κά-
ποιοι άλλοι που ετοίμαζαν τα νομοσχέδια.

Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι του
ΗΣΑΠ,

Χαιρετίζουμε τη σημερινή σας Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Σωματείου σας. Με την ευκαιρία
αυτή να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρό σας τον κ.
Ευθύμιο Ρουσιά και το Διοικητικό Συμβούλιο για
το σημερινό κάλεσμα καθώς επίσης και για την
πρόσκλησή σας στην κοπή της βασιλόπιτας. Τα
προβλήματα των μελών του σωματείου μας είναι
ίδια, κοινά και δύσκολα και προωθούμε και προ-
βλέπουμε σε μια κοινή συνύπαρξη και συνεργα-
σία μεταξύ μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία,
τύχη και ειρήνη. Σας ευχαριστώ.

Ομιλία Γεν. Γραμματέα
Σωματείου Ηλεκτροδηγών
συναδέλφου Κώστα Δήμα

Χαιρετίζω και εγώ τη
Γενική σας Συνέλευση.
Πραγματικά υπάρχουν
σωματεία στους χώ-
ρους δουλειάς που θα
ζήλευαν αυτές τις συγ-
κεντρώσεις σαν τη δική
σας στο πάθος και την
αγωνιστικότητα. Εγώ
εύχομαι να σας βλέπω
έτσι να μεγαλώνετε, χά-

ρηκα σήμερα ιδιαιτέρως γιατί είδα πολλούς συναδέλ-
φους ηλεκτροδηγούς, νέους συνταξιούχους. Εύχομαι
πραγματικά οι εργασίες να έχουνε καλό δρόμο, να πά-
τε καλά και παρόλο που με κάλυψαν οι συνάδελφοι
που μίλησαν πριν από εμένα θέλω να πω ότι αυτό που
σήμερα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, είναι ο
κοινός αγώνας των συνταξιούχων-εργαζομένων, είναι
η κοινή μας παρουσία στα υπουργεία και χθες και την
περασμένη βδομάδα από κοινού εμφανιζόμαστε στα
υπουργεία, διεκδικούμε πράγματα όπως παραδείγμα-
τος χάρη το κόψιμο του εφάπαξ που έγινε, θέλω να πω
τη λέξη χωρίς εισαγωγικά αλήτικα εντελώς, εν πάση
περιπτώσει δεν πτοούμεθα συνδικαλιστικά γιατί ξέρω
ότι μαζί θα το κερδίσουμε. Μαζί σε ό,τι αγώνα κατε-
βαίνουμε τον έχουμε κερδίσει. Ήρθε η ώρα τώρα να
αρχίσουμε κομμάτι κομμάτι να παίρνουμε πίσω τα
κλεμμένα. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλές εργασίες.

Ομιλία κ. Ηλία Μπονάρου, Μέλος Δ.Σ. Σωματείου
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Σήμερα 16 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία του Σω-
ματείου ύστερα από πρόσκληση του Προ-
έδρου της η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωμα-
τείου, προκειμένου να συντάξει τον Ετήσιο
Ταμειακό Έλεγχο, καθώς και τα πεπραγμένα
του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο του
Καταστατικού.

Παρόντες: Χειμώνας Ευάγγελος, Αρβα-
νίτης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος,
Γερεντέ Αικατερίνη, Γιαννάκης Αχιλλέας

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ 
Όπως προκύπτει απ’ τον έλεγχο ο οποί-

ος έγινε σε όλα τα παραστατικά στοιχεία της
ταμειακής διαχείρισης του Σωματείου για το
έτος 2014, τόσο τα γραμμάτια εισπράξεων,
όσο και τα εντάλματα πληρωμών έχουν εκ-
δοθεί νόμιμα. Υπάρχουν τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά τα οποία έχουν καταχωρηθεί
στο βιβλίο ταμείου του Σωματείου.

Ο ταμειακός απολογισμός του 2014, ο
ισολογισμός του 2014 και ο προϋπολογισμός
του 2015, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με όλα
τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί. 

Το κεφάλαιο του ταμείου στις 31/12/14
ανέρχεται σε 139.387,10 Ευρώ εκ των οποίων
7.988,99 Ευρώ αποτελούν κατάθεση σε βι-
βλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. λογα-
ριασμού 5182-035793-827 καθώς και το πο-
σόν 1.797,11 Ευρώ κατάθεση σε δεύτερο βι-
βλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. λογα-
ριασμού 5182-035793-762.

Στο ταμείο του Σωματείου υπάρχει ποσό
9.601,06 Ευρώ και ποσό 120.000,00 Ευρώ σε
προθεσμιακή κατάθεση της Τράπεζας Πει-
ραιώς.

Ο λογαριασμός των πολιτιστικών εκδη-
λώσεων στις 31/12/14, εμφανίζεται ως εξής:

Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.432,00 Ευ-
ρώ εκ των οποίων 3.580,00 Ευρώ αποτελούν
κατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. λο-
γαριασμού 5182-035793-819 στα χέρια της
Εφόρου ευρίσκεται το ποσό 852,00 Ευρώ.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου κατά τη διάρκεια

της θητείας του έδειξε την καλύτερη δυνατή
δραστηριότητα για τη σωστή προστασία των
συμφερόντων των μελών του παρά τις αντί-
ξοες συνθήκες.

Καταβάλλει προσπάθεια για την καλύτε-
ρη ενημέρωση των μελών μέσω της εφημε-
ρίδας μας που το περιεχόμενό της συνεχώς
βελτιώνεται.

Επίσης στο πολιτιστικό επίπεδο η Διοί-
κηση του Σωματείου με τη θετική προσπά-
θεια της Εφόρου εργάστηκε για μία ακόμη
χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Το έτος 2014 στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις-εκδρομές είχαν
συμμετοχή 620 άτομα. Ευχόμαστε το 2015 με-
γαλύτερη παρουσία.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να
δείχνουν με την παρουσία τους μεγαλύτερη
συμπαράσταση στους συνδικαλιστικούς τους
εκπροσώπους για την καλύτερη λειτουργία
του Σωματείου μας.

Το Σωματείο είσαστε εσείς όλοι σας. Ενι-
σχύστε το για να διατηρήσουμε την επαφή με-
ταξύ μας.

Μετά τα παραπάνω η Ελεγκτική Επιτρο-
πή εγκρίνει τον απολογισμό και τον υποβάλ-
λει στη Γενική Συνέλευση προτείνοντας την
έγκρισή του.

Από τον Γραμματέα 
της Ελεγκτικής Επιτροπής 
κ. Γιώργο Αρβανίτη

Έκθεση Ελεγκτικής
Επιτροπής

Συναδέλφισσες – Συνά-
δελφοι,

Η παρατεταμένη ύφεση
και οι μνημονιακοί νόμοι ση-
μάδεψαν την πορεία μας τα 3
χρόνια που είχαμε την εντολή
να σας εκπροσωπήσουμε.

Το Σωματείο μας τη δύσκολη αυτή περίοδο δεν ήταν θε-
ατής των εξελίξεων, αντίθετα, βγήκε μπροστά επιθετικά, ανέ-
λαβε πρωτοβουλίες, έσωσε τη δική του μάχη, όπως αυτό ξέ-
ρει να μάχεται χρόνια τώρα, γιατί το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ ΗΤΑΝ-ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ από τα πιο ισχυρά
σωματεία στον χώρο των συνταξιούχων.

Πρωτοπόρο στους Αγώνες
Αγωνιστήκαμε προς κάθε κατεύθυνση. Με τη συμμετοχή

μας στο Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε συνδιαμορφώσαμε αποφάσεις και
συμμετείχαμε στους αγώνες που διοργάνωσε με τη μεγαλύ-
τερη δυνατή συμμετοχή μας σε όγκο από όλα τα άλλα μέλη
σωματεία και ομοσπονδίες της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Τα προβλήματα σήμερα είναι ΕΝΙΑΙΑ για όλους τους συν-
ταξιούχους γιατί έχουμε: Ενιαίους κανόνες στο Ασφαλιστικό,
Ενιαίους κανόνες στην Υγεία, Ενιαίους κανόνες στην Ιατρο-
φαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη.

Γι’ αυτό χρειάζεται κοινή δράση, επιβάλλεται κοινή αντι-
μετώπιση.

Συνεχίζουμε το δικαστικό μας αγώνα για τις συντάξεις
μας.

Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την μέχρι τώρα πορεία
των δικαστικών διεκδικήσεων.

Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τις επικουρικές
συντάξεις για τις οποίες το δικαστήριο έκρινε συνταγματικές
τις περικοπές αλλά και ανησυχία προς τη δικαστική εξουσία με
τις επιλεκτικές, δικαστικές αποφάσεις (ένστολοι) λες και δεν
συμβάλαμε όλοι το ίδιο για τη σωτηρία της εθνικής οικονο-
μίας της πατρίδας μας.

Ήμασταν στο πλευρό όλων των συναδέλφων μας. Παρεμ-
βήκαμε τόσο προς τη Δ/νση της ΣΤΑ.ΣΥ αλλά και προς τα αρ-
μόδια υπουργεία. Ειδικότερα:

Για τη μεγάλη αδικία που συντελέστηκε σε βάρος των συ-
ναδέλφων μας για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ από τον
ΗΣΑΠ στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε άλλες υπηρεσίες του
Δημοσίου, με ανεπανόρθωτες συνέπειες στον προγραμματι-
σμό της οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής, αλλά και
στην υπηρεσιακή και βαθμολογική τους εξέλιξη.

Ακόμη μεγαλύτερη όμως είναι η οικονομική αδικία που
υπέστησαν αφού μειώθηκε ο μισθός τους πάνω από 50%,κα-
θώς και όλοι όσοι ήταν κοντά στο στάδιο της συνταξιοδότησης
και συνταξιοδοτήθηκαν με μεγάλες απώλειες στη σύνταξή
τους αφού λήφθηκαν υπ’ όψιν οι αποδοχές του τελευταίου
χρόνου σύμφωνα με τον κανονισμό του Ταμείου Συντάξεων.

Το περίεργο όμως είναι ότι μετατάχτηκαν ενώ υπήρχαν
120 ο. θ. κενές στον βαθμό του υπεύθυνου σταθμού και οι
οποίες αρκετές από αυτές εξακολουθούν και σήμερα να πα-
ραμένουν κενές ενώ το κενό που δημιουργήθηκε με την απο-
χώρησή τους καλύφθηκε από άτομα προερχόμενα από άλ-
λους οργανισμούς, Ολυμπιακή κ.λπ.

Εκείνο που έχει σημασία όμως αυτή τη στιγμή η αδικία
αυτή πρέπει να διορθωθεί για όσους ακόμα είναι με μετάτα-
ξη αλλά και όσοι έχουν απώλεια λόγω συνταξιοδότησης να
πάρουν αυτά που τους ανήκουν.

Δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και σε όσους εκ των συ-
ναδέλφων μας έχουν πρόβλημα με την αποζημίωση τους κα-
τά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος του 2011. Δη-
λαδή έχουν ευθύνη οι εργαζόμενοι και δεν έχουν ευθύνη αυ-
τοί που εφάρμοζαν την κυβερνητική πολιτική; 

Επιτέλους ας ψάξουν αλλού να αποδώσουν ευθύνες για
την κακοδιαχείριση και τις σπατάλες.

Το Σωματείο υπήρξε εγγύηση
για την ενότητα των συνταξιούχων

Με πολύ μεγάλη επιτυχία αναπτύξαμε δραστηριότητα
αγάπης και αλληλεγγύης μέσα από κοινωνικές και πολιτιστι-
κές δραστηριότητες. Η μεγάλη ανταπόκριση με τη συμμετοχή
σας σε αυτές τις εκδηλώσεις επισφράγισε αυτή την επιτυχία.

Οι ελάχιστες τριβές, απ’ όπου κι αν εκδηλώθηκαν, είναι
δείγμα υγείας και ζωντάνιας αρκεί να μην ξεπερνάμε τα όρια.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η οικονομική και κοινωνική πολιτική που εφαρμόστηκε

μέχρι σήμερα για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση με λι-
τότητα και δυσβάστακτους φόρους όχι μόνο δεν είχε αποτέ-
λεσμα αλλά αντίθετα επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο το βιο-
τικό επίπεδο των συνταξιούχων ενώ χιλιάδες νοικοκυριά ζού-
νε σε πρωτόγνωρες συνθήκες αναξιοπρεπούς διαβίωσης.

Οι εταίροι μας (ευτυχώς όχι όλοι),  με την απαράδεκτη
συμπεριφορά τους προσπαθούν να μας ταπεινώσουν, να πλή-
ξουν την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνειά μας.

Σ’ αυτές τις συμπεριφορές απαντάμε:
«Φτάνει Πια. Δεν πάει άλλο». Δεν είναι αυτή η Ευρώπη

που οραματιστήκαμε.

Τα έξι (6) τελευταία χρόνια είμαστε θεατές του ίδιου έρ-
γου. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι εξακολουθούμε να σηκώ-
νουμε στις πλάτες μας το μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής
πολιτικής. Στην κύρια σύνταξη έχουμε υποστεί αλλεπάλληλες
μειώσεις με συνέπεια να μειωθεί κατά το ήμισυ.

Στην επικουρική έχουμε υποστεί 4 μειώσεις μέχρι σήμε-
ρα και αποφύγαμε προς το παρόν την 5η που είχε συμφωνή-
σει η προηγούμενη κυβέρνηση σε ποσοστό 8% από 1/3 και 7%
από 1/7 2015. Είμαστε μόνιμα θύματα της φορολογικής πολι-
τικής. Το περίεργο είναι ότι ενώ όλοι συμφωνούνε στη φορο-

διαφυγή και εξαγγέλλονται μέτρα, για τους μεγαλοεκδότες,
τους μεγαλοεπιχειρηματίες και όλα αυτά τα επαγγέλματα που
φοροδιαφεύγουνε εμφανίζονται σαν τα μανιτάρια τα παπαγα-
λάκια στα διάφορα κανάλια χαρακτηρίζοντας τα μέτρα ΑΔΙΚΑ-
ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΑ και ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όμως για τους συνταξιούχους
είναι τα ασφαλιστικά μας ταμεία: Σήμερα έχουμε 7, προβλέ-
πεται να γίνουν 3 μισθωτών, αγροτών, ελ. επαγγελματιών.

Το έλλειμμα αγγίζει τα 1.2 δις ευρώ.
Η κατάσταση βαδίζει απ’ το κακό στο χειρότερο. Όλοι γνω-

ρίζουν τα αίτια και το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κανείς
όμως μέχρι σήμερα δεν κάνει τίποτα για να αντιστραφεί αυτή
η κατάσταση.

Η σχέση εργαζομένων-συνταξιούχων επιδεινώνεται επι-
κίνδυνα. Κατά πολύ συμβάλλει σε αυτό και  η υψηλή ανεργία.
Είμαστε πάνω από 2.600.000 συνταξιούχοι. Ενδεικτικά σας
αναφέρων ότι μέχρι το 2009 η συχνότητα συνταξιοδότησης
ήταν 40.000 ανά μήνα ενώ στη συνέχεια έφτασε τις 100.000
ανά μήνα. Τα έσοδα μειώθηκαν σημαντικά από: Τη μείωση της
Κρατικής επιχορήγησης, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών εργοδοτών και  εργαζομένων, από τη μη εκπλήρωση πα-
λαιών οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, την εισφοροδιαφυγή,
την ανεργία.

Η σημερινή κυβέρνηση καλείται να βάλει φραγμό σε αυ-
τήν την κατάσταση, επιπροσθέτως να βάλει φραγμό στις πρό-
ωρες συνταξιοδοτήσεις, στην εθελουσία έξοδο. Πάνω από 400
εκατομμύρια ευρώ ζημιώθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία από τις
τράπεζες, τον ΟΤΕ κ.λπ. οι οποίες ωφελήθηκαν από τους μι-
σθούς αλλά μετέφεραν το πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιβάλλεται ένας μόνιμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ για να
αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστησαν τα ασφαλιστικά μας
ταμεία από τις τράπεζες με τα μηδενικά επιτόκια, το Χρηματι-
στήριο, το κούρεμα των αποθεματικών.

Να επανέλθουν σταδιακά οι συντάξεις μας στην προ μνη-
μονιακή εποχή.

Να καταργηθούν οι παράλογες αυξήσεις στα φάρμακα,
στα νοσοκομεία, να επανέλθει η νοσοκομειακή και ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη στους συνταξιούχους

Το Σωματείο μας και τα σωματεία εργαζομένων πρέπει
να διαφυλάξουν την υγειονομική μας υπηρεσία. Να την επαν-
δρώσουμε με ιατρικό δυναμικό (έναν ορθοπεδικό και έναν
καρδιολόγο) αλλά και να στελεχωθεί και με εργαζόμενους για-
τί οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την ενοποί-
ηση με ΤΡΑΜ και ΜΕΤΡΟ. 

Κοντά σε όλα αυτά τα προβλήματα είχαμε να αντιμετωπί-
σουμε και την αλαζονική συμπεριφορά της Δ/ντριας του Τα-
μείου Συντάξεων. Μπορεί ορισμένοι συνάδελφοι να έχουν δια-
φορετική άποψη, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν σεβάστηκε το
Σωματείο μας ως θεσμικά εκλεγμένο όργανο (δημιουργώντας
προβλήματα στις μεταξύ μας συναντήσεις, αρνιόταν απαξιω-
τικά να απαντήσει στα διάφορα έγγραφα, στις αιτήσεις εγγρα-
φής νέων μελών κ.λπ) ενώ δεν εφάρμοσε τον Κώδικα Συμπε-
ριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων που ήταν υποχρεωμένη να τον
εφαρμόσει.

Σταμάτησε αδικαιολόγητα τη χορήγηση σε όσους δι-
καιούνται το κίνητρο παραμονής στη σύνταξή τους πάνω από
τα 35 χρόνια υπηρεσίας, μη εφαρμόζοντας τον νόμο και τις τε-
λεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που τις αποστείλαμε μέσω
του δικηγόρου του Σωματείου μας.

Σε ό,τι αφορά την έκδοση των οριστικών συντάξεων μετά
από πολλές πιέσεις, μπορούμε να πούμε πως είμαστε ικανο-
ποιημένοι από την πορεία χάριν και στις φιλότιμες προσπά-
θειες του προσωπικού που εργάζεται στο Τμήμα Απονομής.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σε αυτό το θλιβερό τοπίο που ζούμε υπάρχει και κάτι που

μας δίνει χαρά και ευχαρίστηση, το αγαπημένο μας Μουσείο.
Το Μουσείο λοιπόν έχει μια εκπληκτικά ανοδική πορεία.

Αυτή η διαπίστωση δεν είναι δική μου αλλά την μαρτυρούν τα
αδιάψευστα καθημερινά στοιχεία.

Η επισκεψιμότητα του Μουσείου έχει αυξηθεί σημαντικά.
Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Σωματεία, Σύλλογοι,
τουρίστες , άνθρωποι κάθε ηλικίας επισκέπτονται καθημερι-
νά το Μουσείο μας.

Μάλιστα απ’ ότι με ενημέρωσε ο κ. Κουλοβασιλόπουλος
που είναι υπεύθυνος και κλείνει τα ραντεβού, το Μουσείο εί-
ναι κλεισμένο μέχρι και τον μήνα Απρίλιο και έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον και για τον μήνα Μάϊο.

Σημαντικά υψηλή είναι και η επισκεψιμότητα μέσω δια-
δικτύου από πάρα πολλές χώρες. Τα σχόλια που δεχόμαστε εί-
ναι πολύ κολακευτικά.

Η πρόοδος όμως αυτή συνάδελφοι οφείλεται και στη δι-
κή σας στήριξη χάρη στην υλική βοήθεια που προσφέρετε, την
αγάπη που το περιβάλλετε αλλά και την παρουσία σας. 

Το Μουσείο μας βέβαια αντιμετωπίζει και ορισμένα προ-
βλήματα όπως η μη αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτισμού,
η γραφειοκρατία, οι εκλογές κ.λπ. Μας έχουν πάει λίγο πίσω
όταν όμως διευθετήσουμε και αυτό το ζήτημα τότε το Μου-
σείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ θα έχει μια πολύ τιμητική θέση με-
ταξύ των μεγαλύτερων μουσείων της χώρας μας.

Φίλοι συνάδελφοι όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του
Μουσείου ο συνάδελφος Φωτόπουλος, εφέτος κλείνουμε 20
χρόνια από την ίδρυσή του. Το Δ.Σ. του Μουσείου αποφασί-
σαμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις όπως εκθέσεις φωτο-
γραφιών, προβολές ταινιών κ.λπ.  

Σ’ αυτή τη γιορτή σας θέλουμε όλους παρόντες. Θα είναι
χαρά μας να είστε κοντά μας. 

Ολοκληρώνοντας, σας καλώ όλους να λάβετε μέρος στις
εκλογές του Σωματείου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζου-
με είναι πολλά, γι’ αυτό μας ενώνουν περισσότερο από κάθε
άλλη φορά. Προτείνω να υπερψηφίσετε όλα τα θέματα καθώς
και το ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης.

Ομιλία κ. Γιάννη Ζαχαρή, Μέλους Δ.Σ. Σωματείου
Ομιλία Γεν. Γραμματέα
Σωματείου Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ  
συναδέλφου 
Ιωάννη Κανελλόπουλου

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Χαιρετίζω τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου
σας. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση του Σω-
ματείου για την πρόσκληση που μου κάνατε και
να μεταφέρω τους χαιρετισμούς από τους εργα-
ζόμενους συναδέλφους. Μέσα σε λίγα χρόνια, οι
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. στα πλαί-
σια των μνημονιακών πολιτικών κήρυξαν πραγ-
ματικό πόλεμο απέναντι στους εργαζόμενους και
τους συνταξιούχους. Διέλυσαν το εργατικό δί-
καιο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έφτα-
σαν την ανεργία σε ποσοστά ρεκόρ, κατέστρε-
ψαν όλες τις κοινωνικές δομές και μετέτρεψαν
τις συντάξεις σε μικρά φιλοδωρήματα. Εδώ και
20 χρόνια οι κυβερνήσεις με 8 εργασιακούς νό-
μους, ακύρωσαν ασφαλιστικά δικαιώματα, αύ-
ξησαν τα όρια ηλικίας, αποδυνάμωσαν τα ασφα-
λιστικά ταμεία μας, ανέτρεψαν τις σταθερές ερ-
γασιακές σχέσεις και θεσμοθέτησαν απίθανες
μορφές ελαστικής εργασίας που στερούν πόρους
από το ασφαλιστικό σύστημα.

Συνάδελφοι, είναι μύθος να μας λένε ότι τα
ασφαλιστικά μας ταμεία και το ασφαλιστικό μας
σύστημα έχει χρεοκοπήσει ή θα χρεοκοπήσει.
Να επιστραφούν σταδιακά τα κλεμμένα, να δο-
θούν τα χρέη του δημοσίου, να δοθούν τα χρέη
των εργοδοτών, να καταπολεμηθεί η ανασφάλι-
στη εργασία, να δοθεί ολόκληρη η κρατική επι-
χορήγηση, να χτυπηθεί η παραοικονομία στον το-
μέα της υγείας και να εισπραχθούν τα χρέη των
φαρμακοβιομηχάνων. 

Συνάδελφοι, οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν
βγει στο σφυρί και καταστρέφονται όλες οι κοι-
νωνικές δομές, μετατρέποντας τα δημόσια αγα-

θά σε εμπορεύματα. Υγεία-Παιδεία-Μεταφορές.
Οι συγκοινωνίες βρίσκονται σε τροχιά υποβάθ-
μισης του συγκοινωνιακού έργου και το κράτος
να αποσύρεται σταδιακά από τη χρηματοδότησή
του. Η πολιτική της ενοποίησης των τριών φορέ-
ων σε έναν στην εταιρία μας την ΣΤΑ.ΣΥ σε κα-
μία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως
εργαλείο για την απαξίωση-ιδιωτικοποίηση των
αστικών συγκοινωνιών. Αλλά ένα εργαλείο για
την καλυτέρευση και καλύτερη οργάνωση των
υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη και των ερ-
γαζομένων. Επιμένουν και διατηρούν ένα καθε-
στώς ανάθεσης εργασιών σε εργολάβους τρω-
κτικά με δήθεν για λόγους μείωσης του κόστους
εργασίας. Στελέχωσαν τις νέες ενοποιημένες
εταιρίες στα όρια της παρέας της γνωριμίας και
κρατούν την κληρονομιά της πελατειακής δι-
κτύωσης, στέλνοντας από την άλλη στα αζήτητα
την εμπειρία και την ικανότητα στελεχών εργα-
ζομένων όπως έγινε με τους συναδέλφους, τους
μεταταγέντες. Σήμερα καλείται ο καθένας από
εμάς με καθαρό μυαλό και τρόπο να επιλέξει
στρατόπεδο. Ή θα παλέψει για τα συμφέροντά
του και την ίδια τη ζωή του και τα παιδιά του ή θα
διευκολύνει με την ανοχή ακόμη περισσότερο το
μνημονιακό καθεστώς. Θέλω να μου δώσει την
ευκαιρία το Προεδρείο να πω δύο κουβέντες.
Ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους που
εκκρεμούνε υποχρεώσεις στον Συνεταιρισμό,
γιατί υπάρχει ο Συνεταιρισμός και θα υπάρχει,
να τις εκπληρώσουνε.

Συνάδελφοι, μαζί με τους εργαζόμενους πρέ-
πει να στηρίξουμε τη συνεδριαστική ιδέα. Ευχα-
ριστώ πολύ.
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Ο Υπουργός Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Δημήτρης
Στρατούλης έκανε αποδεκτό το
αίτημά μας για συνάντηση μαζί
του μετά την επιστολή που του είχαμε αποστείλει στις 25 Φεβρουαρίου 2015.

Έτσι στις 4 Μαρτίου τα Σωματεία Εργαζομένων και Συνταξιούχων του
ΗΣΑΠ συναντήθηκαν με τον κύριο Υπουργό όπου του εξέθεσαν τα προβλή-
ματά τους. Ο  κ. υπουργός μας άκουσε με προσοχή και μας διαβεβαίωσε ότι
για τα θέματα της αρμοδιότητός του, αφού τα μελετήσει θα έχουμε σύντομα
απάντηση. Ως προς το θέμα της αποζημίωσης, μας είπε ότι είναι αρμοδιότητα

του Υπουργού Εργασίας και ότι
και ο ίδιος θα δείξει ενδιαφέ-
ρον για μία συνάντηση με τον

Υπουργό Εργασίας. Όσο για τα
προβλήματα που υπάρχουν με τη διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων μας πα-
ρέπεμψε στον νέο Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ. Γιάννη Θεωνά τον οποίο θα δούμε
εντός των ημερών. Για ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Το
ευχάριστο είναι ότι για πρώτη φορά υπουργός ανταποκρίθηκε τόσο άμεσα για
ραντεβού με συνδικάτα εργαζομένων και συνταξιούχων και ευχή όλων μας
είναι να έχει και συνέχεια αυτή η ενέργεια.                                     Η Διοίκηση

Το Σωμα-
τείο μας τους
μήνες Φε-
βρουάριο και
Μάρτιο πραγ-
ματοποίησε
όλες τις προ-
γραμματισμέ-
νες εκδρομές
σύμφωνα με
το αναλυτικό πρόγραμμα και το οποίο
πρόγραμμα το έχουν στα χέρια τους
όλες οι συναδέλφισσες και όλοι οι συ-
νάδελφοι. Οι εκδρομές που πραγμα-
τοποιήθηκαν τους μήνες Φεβρουάριο-
Μάρτιο είναι: 

Α΄ Εκδρομή: 1η Φεβρουαρίου στην
Καλαμάτα για προσκύνημα στον Ιερό
Ναό της Υπαπαντής

Β΄ Εκδρομή: 12 Φεβρουαρίου (Τσι-
κνοπέμπτη) στο Ναύπλιο όπου μετά την
επίσκεψη στο Παλαμήδι καταλήξαμε
στο Κεφαλάρι του Άργους για φαγητό
και ξεφάντωμα καθώς το καλούσε η

μέρα.
Γ΄ Εκ-

δρομή: 22-
23-24 Φε-
β ρ ο υ α ρ ί ο υ
(Απόκριες-
Καθαρά Δευ-
τέρα) στον
Βόλο- Γύρος
του Πηλίου

(Μηλιές-Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Χάνια-
Κισσός-Πορταριά-Μακρυνίτσα) 

Δ΄ Εκδρομή: 17 Μαρτίου Ημερήσια
στην Λίμνη Ευβοίας-Χαλκίδα-Όσιο
Δαυίδ- Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Σε όλες τις εκδρομές μας η συμ-
μετοχή των συναδέλφων μας ήταν με-
γάλη και ευχή όλων μας είναι να συμ-
μετέχουν στις εκδηλώσεις του
Σωματείου μας όσο το δυνατό περισ-
σότεροι συνάδελφοι γιατί έτσι επιτυγ-
χάνεται η συναδελφική αλληλεγγύη
και η αγάπη μεταξύ μας.
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Στο σφυρί το γυμναστήριο
Αφού έμεινε στην εγκατάλειψη 5 χρόνια, η Δι-

οίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ αποφάσισε να το εκποιήσει
μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού. Πρόκειται για
ένα σύγχρονο γυμναστήριο που έστησε ο τότε
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΗΣΑΠ
το 2010 εν μέσω οικονομικής κρίσης και το οποίο
ποτέ δεν ετέθη σε λειτουργία και εδώ γεννάται το
ερώτημα, ποιος ήταν ο σκοπός που διατέθηκαν
τα χρήματα αυτά για τη διαμόρφωση του χώρου
και για την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων γυ-

μναστικής.
Πρέπει οι τότε υπεύθυνοι να δώσουν μία πει-

στική απάντηση γιατί διαφορετικά θα πλανάται
το ερώτημα ότι οι ενέργειες αυτές εξυπηρετού-
σαν άλλους σκοπούς και όχι το ενδιαφέρον της
Διοίκησης του οργανισμού για τη σωματική διά-
πλαση των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ. Όπως δια-
βάσαμε στον κυριακάτικο τύπο της 15ης Φε-
βρουαρίου 2015, για το γυμναστήριο πέραν των
εξόδων που έγιναν για τη διαμόρφωση του χώ-

ρου, δαπανήθηκαν και πάνω από 30.000 ευρώ
για την αγορά των διαφόρων οργάνων γυμναστι-
κής όμως στον πλειστηριασμό που θα γίνει στα
ταμεία της εταιρείας υπολογίζουν ότι θα μπουν
18.600 ευρώ. Μήπως πρέπει να αναζητηθούν
από τους τότε υπευθύνους του ΗΣΑΠ τα υπόλοι-
πα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη διαμόρφω-
ση του χώρου και την αγορά των οργάνων; Πε-
ριμένουμε μία πειστική απάντηση.

Η Διοίκηση

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Απορριπτική απόφαση
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, Α΄ Τμήμα, με

τη υπ’ αριθμόν 4701/2014 απόφασή του απέρριψε
την προσφυγή του Σωματείου μας για τις μει-
ώσεις των συντάξεων, γιατί στη συνεδρίασή του
στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 έκρινε ότι οι μειώσεις
των συντάξεων μας έγιναν με βάση τους νόμους
4046/2012 και 4051/2012 ήταν νόμιμες.

Εμείς συνεχίζουμε με τη βεβαιότητα ότι κά-
ποια στιγμή θα δικαιωθούμε και εμείς όπως
έχουν δικαιωθεί και άλλες ομάδες εργαζομέ-
νων της πατρίδας μας καθώς το Σύνταγμα λέει ότι
όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δι-
καιώματα και απολαμβάνουμε τα ίδια προνόμια.

Η Διοίκηση

Στο προηγούμενο τεύχος 118 της εφημερίδας
μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» είχαμε αναφερθεί για το
πόρισμα της επιτροπής που είχε ορίσει ο Επιθε-
ωρητής Δημοσίας Διοίκησης κ. Ρακιντζής, μετά
από ανώνυμη καταγγελία όπως γράφει στο πό-
ρισμα, λες και βρισκόμαστε στη Γερμανική Κα-
τοχή 1941-1945 τότε που οι δοσίλογοι και οι κα-
ταδότες κάλυπταν τα πρόσωπά τους για να μην
αναγνωρίζονται. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα
το οποίο εστάλη στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. την καλεί να
αναζητήσει τα ποσά που κατεβλήθησαν από 1-1-
2011 μέχρι 31-8-2011 σε 86 συναδέλφους που
αποχώρησαν από την υπηρεσία για να συνταξιο-
δοτηθούν πέραν του ποσού των 15.000 ευρώ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, το Σωματείο
μας από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το
θέμα έκανε όλες τις ενέργειες που πρέπει και θα
παρακολουθεί από κοντά την όλη εξέλιξη. Έτσι
πέρα από τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. όπου
τον εξέθεσε το όλο πρόβλημα, στείλαμε το πόρι-
σμα στον δικηγόρο του Σωματείου μας και σε συ-
νεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων ΗΣΑΠ
στείλαμε έγγραφο στον Αναπληρωτή Υπουργό
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη
με το οποίο ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί του
για να τον ενημερώσουμε λεπτομερώς για το
θέμα αυτό καθώς και για όλα τα άλλα θέματα που
μας απασχολούν και είναι στην αρμοδιότητά του.

Η Διοίκηση

Επιστροφή 

αποζημιώσεων

Του Δ.Σ. του Σωματείου μας
Προς όλους τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι :
Για να μπορείτε να λαμβάνετε την εφημε-

ρίδα του Σωματείου και οποιοδήποτε έγ-
γραφο στον τόπο κατοικίας σας αλλά και για
να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας
όποτε υπάρχει ανάγκη, θα πρέπει να μας
ενημερώνετε εγκαίρως:

α) Όταν αλλάζετε διεύθυνση κατοικίας
β) Όταν αλλάζετε αριθμό τηλεφώνου

Ακόμη ζητάμε:
Να ενημερώνετε τη Διοίκηση του Σωμα-

τείου όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μετα-
βολή στην οικογενειακή σας κατάσταση π.χ.
θάνατος άμεσου, ασφαλισμένου ή συζύγου
ή γάμος παιδιών, προκειμένου να δημοσι-
εύονται στην εφημερίδα.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαμε άμεση και
πλήρη ενημέρωση από το Ταμείο Συντάξεων.
Σήμερα όμως μετά την απομάκρυνση του
ταμείου από το κέντρο της Αθήνας και με τη
νοοτροπία που επικρατεί στη Διοίκηση του
Ταμείου, η ενημέρωσή μας είναι πάρα πολύ
δύσκολη, έως αδύνατη.

Εάν λοιπόν δεν έχουμε τη δική σας βοή-
θεια στα όσα παραπάνω σας ζητάμε, πάρα
πολύ σύντομα δεν θα μπορούμε να επικοι-
νωνούμε μαζί σας, θα χαθούμε μεταξύ μας
και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πλήγμα για
τη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων
στους ΗΣΑΠ.

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πειθαρχημένη Διαβίωση»

Συνάντηση με τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αιμοδοσία στις Σταθερές Συγκοινωνίες
Η Υγειονομική Υπηρεσία έχει προγραμματίσει τη

διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εργα-
ζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Για την τράπεζα αίματος ΗΣΑΠ η αιμοδοσία θα γί-
νει σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπ-
ποκράτειου Νοσοκομείου στις 4 Ιουνίου στον Σταθμό
Αττικής από τις 9:00 έως τις 14 :00 το μεσημέρι και
στις 5 Ιουνίου στον σταθμό του Πειραιά στον ημιώ-
ροφο στην αίθουσα του Σωματείου από τις 9:00 έως
τις 14:00.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ  η ίδρυση της Τράπεζας Αίματος ήτα μια πρω-

τοβουλία αγάπης και συναδελφικής αλληλεγγύης η
οποία γεννήθηκε πριν 29 χρόνια από τους τότε ερ-
γαζόμενους και νυν συνταξιούχους κατά μεγάλο
μέρος και η προσφορά της ήταν μεγάλη. Βέβαια τα
τελευταία χρόνια και με την μείωση των εργαζομέ-
νων η προσφορά παρουσιάζει μία κάμψη την οποία
όμως υποχρεούνται να καλύψουν οι συνάδελφοί
μας συνταξιούχοι καθώς είναι πολλοί που έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν στην αιμοδοσία.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, κανείς δεν γνωρίζει
αν θα έχει ανάγκη και το πότε από μία φιάλη αίμα-
τος όμως όταν έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις

μία φιάλη για την
τράπεζα αίματος
του ΗΣΑΠ να μην
αρνηθείς να την
προσφέρεις, έχοντας
πάντα κατά νου ότι
μία φιάλη αίματος
μπορεί να σώσει μία
ζωή.

Η Διοίκηση

Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου για τον Γιάννη
Παναγιωτόπουλο που έγραψε η συγγραφέας
κα. Μαίρη Βούλγαρη ύστερα από ομόφωνη

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σε συνεργασία

των Διοικητικών Συμβουλίων του Μουσείου του Σω-
ματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και της Ένωσης Εργα-
ζομένων ΗΣΑΠ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μου-
σείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 στις
12 το μεσημέρι.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους και εργαζό-
μενους των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων να παραβρε-
θούν στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γιάννη Πα-
ναγιωτόπουλο και να τιμήσουμε όλοι μαζί όχι μόνο τη
μνήμη του, αλλά και τους αγώνες του.

Λίγα λόγια για όσους δεν γνώρισαν τον
Γιάννη

Ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος ήταν τεχνίτης σημα-
τοδότησης στο Τμήμα Αποκλεισμού και είχε διατελέ-
σει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωμα-
τείου Προσωπικού ΕΗΣ επί Προεδρίας Πέτρου

Ψαρόγιαννη και ήταν μέλος και στην Ομοσπονδία
Ηλεκτρισμού.

Στις 26 Μαΐου 1967 συνελήφθη εν ώρα εργασίας
στο Σταθμαρχείο Κινήσεως της Ομόνοιας, φυλακί-
στηκε και στη συνέχεια τον έστειλαν εξορία στα Ξε-
ρονήσια. Τελευταίος τόπος της εξορίας του ήταν η Λέ-
ρος από όπου και αποφυλακίστηκε. 

Ο Γιάννης μετά την αποφυλάκισή του και αφού
είχαμε απαλλαγεί από τη λαομίσητη χούντα, επα-
νήλθε στη δουλειά του στις 9 Οκτωβρίου 1974 δίπλα
στους αγαπημένους του συναδέλφους.

Συμμετείχε στις εκλογές του Σωματείου Προσω-
πικού ΗΣΑΠ στις 10 Μαρτίου 1978 και είχε εκλεγεί μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου, δυστυχώς όχι για
πολύ καιρό γιατί χτυπημένος από τον καρκίνο, απο-
λύθηκε από την εταιρία στις 16 Νοεμβρίου 1979 και
στις 12 Ιουλίου του 1980 σε ηλικία μόλις 50 ετών
έφυγε για πάντα από κοντά μας, αφήνοντας πίσω του
ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όσοι βλέπουν τη
φωτογραφία του στα γραφεία του Σωματείου και στην

αίθουσα Παπαδημητρίου στο Μουσείο και τον ήξεραν,
εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια, γιατί ο Γιάννης
δεν πέθανε, ζει και θα ζει για πάντα στις καρδιές
μας.

Περισσότερα για τον Γιάννη θα ακουστούν κατά την
παρουσίαση του βιβλίου και πολλά περισσότερα θα
πληροφορηθείτε όταν θα διαβάσετε το βιβλίο, όχι
μόνο για τον Γιάννη αλλά και για τα Ξερονήσια στα
οποία μαρτύρησαν εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστές,
όλοι εκείνοι που είχαν το θάρρος να αντιπαλέψουν τη
Δικτατορία του Μεταξά και τη λαομίσητη χούντα της
21ης Απριλίου για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι.

Δόξα και τιμή στον Γιάννη και σε όλους τους αντι-
στασιακούς και κύρια στους συναδέλφους εργαζό-
μενους στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.

Πειραιάς Απρίλιος 2015
Οι Διοικήσεις

Του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
Του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Εκδρομές που έγιναν
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου μας για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-

Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι εξής εκδρομές:
10-11-12-13 Απριλίου (Πάσχα)
Α΄  Πρόταση: Πάσχα στη μαγευτική Χαλκιδική
Β΄ Πρόταση: Ξεχωριστό Πάσχα στο νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα
25 Απριλίου: Ημερήσια στην Ζαρούχλα
6 Μαΐου: Ημερήσια στην Ναύπακτο, Μονή Βαρνάκοβα
21 Μαΐου (Της Αναλήψεως): Ημερήσια Πόρτο Χέλι - Σπέτσες
29-30-31 Μαΐου / 1-2-3 Ιουνίου: Α΄ Πρόταση
6ήμερη Γύρος της Μυτιλήνης
29-30-31 Μαΐου / 1-2 Ιουνίου: Β΄ Πρόταση
4ήμερη για Πάργα – Λευκάδα –Αχέροντας – Άγιοι Σαράντα

10-11 Ιουνίου: 2ήμερη για Τήνο
Όσες συναδέλφισσες και όσοι συνάδελφοι θέλετε να συμμετάσχετε στις προγραμματισμένες εκδρομές του

Σωματείου μας, μπορείτε από τώρα να δηλώσετε συμμετοχή αφού επιλέξετε τις εκδρομές που σας ενδιαφέρουν. 
Ασφαλώς η όποια προεγγραφή δεν σημαίνει αναγκαστικά και δέσμευση για συμμετοχή. Η οριστικοποίηση της

συμμετοχής για την οποιαδήποτε εκδρομή γίνεται 15 ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης και τότε υπάρ-
χει και η ανάλογη καταβολή χρημάτων.

Για περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες πρέπει να επικοινωνείτε είτε τηλεφωνικά είτε προσωπικά ερ-
χόμενοι στα γραφεία του Σωματείου μας στον Πειραιά  όπου θα έχετε άμεση και λεπτομερή ενημέρωση από την
αρμόδια για τα πολιτιστικά θέματα Έφορο του Σωματείου μας κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου καθώς και από τα
άλλα μέλη του Σωματείου όταν απουσιάζει η Έφορος.                                                                         Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες 
να γίνουν τους μήνες Απρίλιο-Μάιο- Ιούνιο



Οι παρακάτω αναφερόμενοι συνάδελφοι δικαιούνται να λά-
βουν ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται από 50 μέχρι 267 ευρώ το
οποίο προέρχεται από τη πρόσθετη ασφάλιση. Μεταξύ αυτών
που αναφέρονται είναι και συνάδελφοι μας οι οποίοι έχουν πε-
θάνει. Για αυτούς πρέπει να ενδιαφερθούν οι κληρονόμοι τους
καθώς και μεταταγέντες συνάδελφοί μας.

Τα χρήματα αυτά θα εισπραχτούν από τα γραφεία της Γενικής Δι-
εύθυνσης Αθηνάς 67. Υπεύθυνος είναι ο συνάδελφος Κώστας
Βαρελτζής. Στο σημείο αυτό το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
ευχαριστεί θερμά τον συνάδελφο Κώστα για τις μέχρι σήμερα υπη-
ρεσίες του προς τα μέλη μας και τον παρακαλεί να ολοκληρώσει
την υποχρέωση αυτή που έχει αναλάβει για να διεκπεραιώσει την
όλη αυτή υπόθεση, θα του παρέχει δε όποια διευκόλυνση χρει-
άζεται για να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους μας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου είναι στη διάθεση του κάθε συναδέλφου
που θέλει να έχει πιο λεπτομερή ενημέρωση για το θέμα αυτό.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Αγγελοπούλου Ελένη Ιωάννης
Αθανασίου Αλέξανδρος Μιχαήλ
Αναγνωστόπουλος Αντώνιος Λάμπρος
Αρβανιτάκης Λυκούργος Γεώργιος
Ασιατίδης Κων/νος Αθανάσιος
Βλάχος Ιωάννης Δημήτριος
Βλάχου Παγώνα Θεόδωρος
Βουκελάτος Σπυρίδων Γεράσιμος
Γαλιγάλης Κων/νος Διονύσιος
Γαρουφαλή Μαρία Ευστάθιος
Γεραφέντης Νικόλαος Κων/νος
Γεωργίου Αναστάσιος Αντώνιος
Γιαννακόπουλος Αναστάσιος Χαράλαμπος
Γιαννακόπουλος Βασίλειος Πέτρος
Γλούμης Κων/νος Θεόδωρος
Γουργιώτης Ευστάθιος Θεόδωρος
Δαγιαζής Δημήτριος Νικόλαος
Δαμαλίδης Παναγιώτης Αθανάσιος
Διακίδου Αλίκη Τζώρτζης
Δουβάς Αθανάσιος Δημήτριος
Ηλιάδης Ιωσήφ Παύλος
Ηλιόπουλος Παντελής Κων/νος
Θεοδωρίδου Γεωργία Δημήτριος
Θεριανός Ηλίας Θεόδωρος
Ιωάννου Βιολέτα Ευάγγελος
Καγκέλης Νικόλαος Σταύρος
Καλλιανιώτης Κων/νος Αναστάσιος
Καταλιακού Αικατερίνη Νικόλαος
Κατσαβής Γεώργιος Κων/νος
Κέλλας Ευάγγελος Χρήστος
Κερασίδης Αλέξανδρος Παύλος
Κομινάκης Γεώργιος Χρήστος
Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα Κων/νος
Κωλέττης Νικόλαος Δημοσθένης
Κωστόπουλος Αριστείδης Βάιος
Κωστούλα Αφροδίτη Χρήστος
Λαΐτσας Αριστοτέλης Αθανάσιος
Λεβέντη Θεώνη Άγγελος
Λειτουργάκης Εμμανουήλ Γεώργιος
Λεμούσιας Ιωάννης Γεώργιος
Λιόλης Γεώργιος Αθανάσιος
Μάλλιος Στυλιανός Ηλίας
Μαμάς Αναστάσιος Απόστολος
Μάντος Αθανάσιος Βασίλειος
Μαρκόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος
Μιωτέρης Δημήτριος Παναγιώτης
Μπαλκούρα Ιππολύτη Αθανάσιος
Μπάρμπας Γεώργιος Μιλτιάδης
Μπλέτσας Δημήτριος Βασίλειος
Νίαρης Βασίλειος Κλεάνθης
Νάστος Κων/νος Χαρίλαος
Ουρανός Κων/νος Χρόνης
Παρασκευάκος Ιωάννης Γεώργιος
Πολύζος Χρήστος Λάμπρος
Σερλέτη Παρασκευή Ευθύμιος
Σουρής Παναγιώτης Ευάγγελος
Σούφης Γεώργιος Ιωάννης
Σπυράτου Αναστασία Θεόδωρος
Στρατής Στέφανος Κων/νος
Σύρκου Αικατερίνη Χρυσόστομος
Σωτηροπούλου Ουρανία Θεόδωρος
Τακάκης Ελευθέριος Νικόλαος
Ταλαγάνης Γεώργιος Ηλίας
Τατάρογλου Πρόδρομος Κων/νος
Τσεκούρας Ιωάννης Μιχαήλ
Τσιλίγκας Ιωάννης Ανδρέας
Τσορανίδου-Μάρκου Αναστασία Μάρκος
Φάκας Παναγιώτης Ανάργυρος
Φάκος Δημήτριος Αριστείδης
Φωτάκου Ιωάννα Νικόλαος
Φωτόπουλος Γεώργιος Μιλτιάδης
Χαμπίπης Χρήστος Δημήτριος
Χανιώτης Δημήτριος Φράγκης
Χρυσανθοπούλου Αργυρώ Ιωάννης

15O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στη Γενική
Συνέλευση της 12 Μαρτίου 2015 σας ανακοινώνει τα
αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στα γρα-
φεία του Σωματείου στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και  της
Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των εκπροσώπων του
Σωματείου μας στο Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
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Για την Εφορευτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χαράλαμπος Χαριτόπουλος Σίμος Ζαχαράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εφορευτικής Επιτροπής

Θέμα: «Ορισμός Επιτροπής για το Ιστορικό Αρ-
χείο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ»

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ένωσής μας σχετικά με Ιστο-
ρικό Αρχείο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ.

Ορίζουμε ως επιτροπή τους συναδέλφους Κον-
τογιάννη Παναγιώτη και Κωνσταντόπουλο Κων-
σταντίνο.

Η επιτροπή εξουσιοδοτείται και υποχρεούται
για λογαριασμό του Σωματείου μας να συντάσσει,
υπογράφει και τηρεί πρακτικό παράδοσης - πα-
ραλαβής πρωτοτύπων εγγράφων-βιβλίων κ.λπ.
του αρχείου μας.

Η επιτροπή κατ’ αρχήν θα επιμεληθεί με την κα-
ταγραφή και αντιγραφή του ήδη παραχωρηθέντος
ιστορικού αρχείου της Ένωσης μας στο Μουσείο
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ).

Στην επιτροπή θα γνωστοποιηθεί εγγράφως πιο
τμήμα του αρχείου (έτη - έγγραφα κ.λπ.) επιθυμεί
το Δ.Σ. του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
(ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ) να έρθουν στην κατοχή του τα
οποία δεν παρελήφθησαν κατά την προηγούμενη
ανάληψη.

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων
η επιτροπή θα αντιγράψει το υπόλοιπο του ζητη-
θέντος αρχείου και τα πρωτότυπα θα παραδοθούν
με την ίδια διαδικασία (πρακτικό παράδοσης -
παραλαβής πρωτοτύπων εγγράφων - βιβλίων
κ.λπ.) στο Διοικητικό Συμβουλίο του Μουσείου
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.

Λόγω φόρτου εργασίας οι συνάδελφοι θα κα-
ταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε σε εύ-
λογο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία.

Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ε. Ρεντέρης Ι. Κανελλόπουλος

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΗΣΑΠ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι στην
Ασία και στην Αφρική δεν υπάρχει
ήλιος και γι’ αυτό έρχονται τα
καραβάνια των προσφύγων στην
Ελλάδα για να απολαύσουν τον ήλιο
της Ομόνοιας;

Στις 29 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί το
3ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Όπως ενημερωθήκαμε από την οργανωτική επιτροπή της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
που εκλέχθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 αποφασίστηκε το τρί-
το Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Συνομοσπονδίας όπως
πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2015 και καλεί όλες τις ομοσπονδίες
και τα σωματεία μέλη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. όπως αποστείλουν τα απαραίτητα
έγγραφα για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο σύμφω-
να με το καταστατικό της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες 
του Υπουργείου Εργασίας

Στις 9 Μαρτίου τα Σωματεία Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΗΣΑΠ συναν-
τήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας με τον Διευθυντή του γραφείου του Υπουρ-
γού κ. Ιωάννη Κούζή τον οποίον ενημέρωσαν για τα προβλήματα που μας απα-
σχολούν και αναμένουν ενέργειες από πλευράς υπουργείου για επίλυση των
προβλημάτων μας.

Επίσης στα πλαίσια εξευρέσεως λύσης για το πρόβλημα της αποζημίωσης
των συνάδελφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Αύγουστο του 2011 οι Διοικήσεις του Σωματείου Εργαζομένων και Συνταξιού-
χων έστειλαν επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών κ.
Δημήτριο Μάρδα και ζητάμε να έχουμε άμεσα συνάντηση μαζί του.

Παρακολουθούμε από κοντά το θέμα και για ό,τι νεότερο έχουμε θα σας
κρατάμε ενήμερους.

Η Διοίκηση

Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παι-
διά τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεό-
νυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκί-
νημα της νέας ζωής τους.
Κουλούρης Αχιλλέας: Υιός του συναδέλφου μας

Γιάννη Κουλούρη
Παππά Αργυρώ: Θυγατέρα του συναδέλφου μας

Δημήτρη Παππά
Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ



ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΕΛΛΑΔΑ 1.677 ΕΛΛΑΔΑ 2.451
ΗΠΑ 538 ΗΠΑ 618
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 499 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 381
ΓΑΛΛΙΑ 295 ΚΙΝΑ 181
ΠΟΛΩΝΙΑ 245 ΓΑΛΛΙΑ 132
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 122 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 127
ΤΟΥΡΚΙΑ 113 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 96
ΚΙΝΑ 99 ΚΥΠΡΟΣ 73
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 86 ΠΟΛΩΝΙΑ 63
ΙΤΑΛΙΑ 81 ΙΤΑΛΙΑ 57
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 65 ΡΩΣΙΑ 34
ΙΣΠΑΝΙΑ 42 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 29
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 38 Ν. ΚΟΡΕΑ 22
ΚΥΠΡΟΣ 36 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 21
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 34 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 21
ΡΩΣΙΑ 22 ΒΕΛΓΙΟ 19
Ν. ΚΟΡΕΑ 18 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18
ΕΣΘΟΝΙΑ 12 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 16
ΤΑΫΛΑΝΔΗ 10 ΣΟΥΗΔΙΑ 12
ΣΕΫΧΕΛΕΣ 9 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 4
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 5 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 4
ΣΟΥΗΔΙΑ 5 ΧΟΝΓΚΟ-ΚΟΝΓΚ 4
ΕΚΟΥΑΔΟΡ 5 ΚΕΝΥΑ 4
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 4 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 4

29 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 23
ΣΥΝΟΛΟ 4.089 ΣΥΝΟΛΟ 4.414

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

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Μουσείο μας θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις που
γίνονται για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης Κυριακή 17 Μαΐου 2015
α) Έκθεση ιστορικών φωτογραφιών έξω από τους χώρους του Μουσείου με θέμα: 

«ΤΑ ΤΡΑΙΝΑ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ»
β) Λειτουργία της Έκθεσης από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το   απόγευμα.
γ) Ξεναγήσεις σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.
Ενώ θα ζητηθεί από τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας τα δύο ξύλινα βαγόνια στα οποία

έχουν τοποθετηθεί φωτογραφίες από όλη την ιστορική διαδρομή της Εταιρίας και τα οποία
βρίσκονται στο Αμαξοστάσιο του Φαλήρου, να μεταφερθούν στην 3η Τροχιά του Σταθμού
Πειραιά και να παραμείνουν σε όλη την διάρκεια της Έκθεσης.

δ) Προβολή ταινιών με θέμα: «Ο Ηλεκτρικός στον ελληνικό κινηματογράφο» και ται-
νίες από τη δραστηριότητα του Μουσείου.

Μια ημέρα ξεχωριστή στην οποία θα πρέπει όχι μόνο οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ αλλά
και οι εργαζόμενοι στους ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ να επισκεφτούν το Μουσείο μας και με
την παρουσία τους να τιμήσουν την:          

Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων
Και τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του

Η Διοίκηση

• Μωραγιάννης Γιάννης: 20 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος: 30 Ευρώ 
• Καρυτσιώτου Ευγενία: 1.000 Ευρώ
• Σταυρόπουλος Γιάννης: 90 Ευρώ
• Στεφανάκης Κώστας: 20 Ευρώ
• Βλάμης Κώστας: 20 Ευρώ
• Χονδρός Παναγιώτης: 20 Ευρώ
• Μοσχοπούλου Βασιλική: 20 Ευρώ
• Βιδάλης Κώστας: 20 Ευρώ
• Οικονόμου Βασιλική: 20 Ευρώ
• Κάργας Βασίλης: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

• Η αδελφή του αείμνηστου συναδέλφου
μας Χρήστου Καρυτσιώτη κα. Ευγενία
Καρυτσιώτου έκανε δωρεά 1.000,00 ευ-
ρώ στο Μουσείο στη μνήμη του αδελφού
της.
Ο Χρήστος Καρυτσιώτης ως εργαζόμε-
νος, εργαζόταν στο ξυλουργείο και είχε
τον βαθμό του Αρχιτεχνίτη Α΄. Πριν από
την Δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967
και για πολλά χρόνια ήταν συνδικαλιστι-
κό στέλεχος στην Ένωση Προσωπικού
ΕΗΣ με Πρόεδρο τον Πέτρο Ψαρόγιαννη
και Γενικό Γραμματέα τον Τάκη Τασούλη
και ήταν πάρα πολύ αγαπητός σε όλους
τους εργαζόμενους του Εργοστασίου.

• Ο συνάδελφος Σταυρόπουλος Γιάννης
κατέθεσε στη μνήμη της πολυαγαπημέ-
νης του συζύγου Νίκης το ποσό των
90,00 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Μου-
σείου μας.
Η Διοίκηση του Μουσείου ευχαριστεί για
τις δωρεές αυτές και εκφράζει τα ειλι-
κρινή της συλλυπητήρια στην κα. Ευγε-
νία Καρυτσιώτου και στον συνάδελφο
Γιάννη Σταυρόπουλο.

Δωρεές εις μνήμην

• Σμυρλιάνος Γιάννης: Εργαζόμενος, Ερ-
γοδηγός Ηλεκτρονικού Τμήματος Οχη-
μάτων Σιδηροδρόμου. Ένα Αμπερόμετρο
κατασκευής 1924.

• Παπαϊωάννου Χρήστος: Συνταξιούχος.
Ένα δελτίο ελευθέρας κυκλοφορίας έκ-
δοσης 1988 και μία φωτογραφία με συ-
ναδέλφους του, του Ηλεκτρικού Τμήμα-
τος εποχής 1958.

• Τμήμα Μηχανουργείου: Ένα γυάλινο δο-
χείο μπαταρίας, ένα σήμα ορειχάλκινο
με το λογότυπο (ΗΣ) Ηλεκτρικοί Σιδηρό-
δρομοι.

• Τμήμα Αέρα: Το μηχάνημα δοκιμής πέ-
δης οχημάτων Σιδηροδρόμου  κατα-
σκευής του 1971 από τεχνίτες του τμή-
ματος, υπό την επίβλεψη του Υπομηχα-
νικού κ. Βασίλη Χατζηπλή.

• Καραμάνης Παναγιώτης: 202 αντίγραφα
ιστορικών φωτογραφιών από τα Τραμ
της Αθήνας και του Πειραιά και φωτο-
γραφίες από την Γερμανοϊταλική κατο-
χή.
Ο κ. Καραμάνης είναι συλλέκτης ιστορι-
κών φωτογραφιών των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς.

• Σουσανίδης Νίκος: Συνταξιούχος. Μία
ταυτότητα του Προμηθευτικού Συνεται-
ρισμού έκδοσης 1993, ένα Καταστατικό
της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ έκδο-
σης 1983, ένα Καταστατικό του Συλλό-
γου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έκδοσης 1997,
δύο Κανονισμούς του Ταμείου Αλληλο-
βοήθειας Προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης
1988, έναν Κανονισμό του Ταμείου Αλ-
ληλοβοήθειας Προσωπικού ΕΗΣ έκδοσης
1959, έναν Κανονισμό Προσωπικού Εξω-
τερικών Υπηρεσιών ΕΗΣ  έκδοσης 1974.

• Βλάχος Σπύρος: Συνταξιούχος. Ένα υπη-
ρεσιακό καπέλο ηλεκτροδηγού και ένα
τρίκλειδο.

• Καπελιάρη Δέσποινα: Ένα δελτίο ελευ-
θέρας υπεραστικών λεωφορείων έκδο-
σης 1984, μία φωτογραφία με τους Γε-
νικούς Διευθυντές Βλάγκαλη, Ανδρεά-
δη και εργαζόμενους στους ΕΗΣ, του
αείμνηστου συζύγου της και συναδέλ-
φου μας Νίκου Καπελιάρη.

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

Την Μεγάλη Πέμπτη
Για μια ακόμη χρονιά οι εργαζόμενοι του Εργο-

στασίου των ΗΣΑΠ στον Πειραιά τήρησαν την παρά-
δοση.

Την Μεγάλη Πέμπτη κατέβασαν από τις βάσεις
τους τα αμόνια του σιδηρουργείου και σταύρωσαν
στο πάτωμα τις τσιμπίδες.

Είναι ένα έθιμο που τηρούν όλοι οι Ορθόδοξοι
σιδηρουργοί για να δείξουν με τον τρόπο αυτό ότι
δεν ήταν αυτοί που έφτιαξαν τα καρφιά για να σταυ-
ρωθεί ο Χριστός.

Το έθιμο αυτό στο Εργοστάσιο του Πειραιά τη-
ρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Όπως λένε οι παλαιότεροι το βρήκαν από τους
εργαζόμενους των ΣΑΠ και από τότε συνεχίζεται
κάθε χρόνο.

Ευχή μας είναι να μην σταματήσει ποτέ, να συ-
νεχιστεί και το Εργοστάσιο να ξαναβρεί τη ζωντά-
νια και τη δραστηριότητα που είχε πριν από μερικά

χρόνια και να στελεχωθούν όλα τα τμήματα με το
απαιτούμενο προσωπικό.

Δωρεά 202 φωτογραφιών
Ο κ. Παναγιώτης Καραμάνης, συλλέκτης ιστορι-

κών φωτογραφιών των Μέσων Mαζικής Μεταφο-
ράς, δώρισε στο Μουσείο μας 202 αντίγραφα φω-
τογραφιών από τα Τραμ της Αθήνας και του Πειραιά
και φωτογραφίες από την Γερμανοϊταλική Κατοχή
1940-1945.

Οι φωτογραφίες έχουν τοποθετηθεί σε ειδικούς
φακέλους και βρίσκονται στις βιβλιοθήκες του
Μουσείου.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητριών
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

στο Μουσείο
Στις 31 Μαρτίου 2015, ολοκληρώθηκε η Πρακτι-

κή Άσκηση των δύο φοιτητριών του Τμήματος Με-
θοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ήταν οι τελευταίες, γιατί όπως πληροφορηθή-
καμε, λόγω έλλειψης σχετικών κονδυλίων οι πρα-
κτικές ασκήσεις των φοιτητών και φοιτητριών, προς
το παρόν σταμάτησαν.

Πρακτική Άσκηση στο Μουσείο μας έκαναν συ-
νολικά 8 φοιτήτριες και η βοήθειά τους ήταν ση-
μαντική. Όπως σημαντικές ήταν και οι εμπειρίες
που αποκόμισαν κατά την Πρακτική τους άσκηση
στους εκθεσιακούς χώρους, αλλά και στην όλη λει-
τουργία του Μουσείου.

Απογραφή φωτογραφιών και διαθέσιμων
εκθεμάτων του Μουσείου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες:
α) Απογραφής αρχειοθέτησης και ταξινόμησης

όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στο Μου-
σείο

Πρόκειται για χιλιάδες φωτογραφίες από όλη
την ιστορική διαδρομή της Εταιρίας οι οποίες έχουν
συλλεχθεί στα 20 χρόνια λειτουργίας του Μουσεί-

ου και οι οποίες βρίσκονται σε άλμπουμ, κουτιά και
φακέλους στις διάφορες βιβλιοθήκες, αλλά και
στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.

Η απογραφή γίνεται με ευθύνη των κ.κ. Μανώ-
λη Φωτόπουλου, Γιάννη Ζαχαρή και Αλέξανδρου Χα-
τζηδούρου.

β) Όσον αφορά τα διαθέσιμα εκθέματα, η συνο-
λική απογραφή τους θα γίνει μετά την ολοκλήρω-
ση των εργασιών επισκευής και συντήρησής τους,
οι οποίες και αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι εργασίες αυτές γίνονται από εξειδικευμέ-
νους τεχνίτες, υπό την επίβλεψη του Προέδρου του
Μουσείου κ. Μανώλη Φωτόπουλου, στα δύο εργα-
στήρια του Μουσείου.

Και αυτά είναι χιλιάδες και βρίσκονται στις απο-
θήκες του Μουσείου.

Σημειώνεται ότι η συλλογή των εκθεμάτων συ-
νεχίζεται και αυτά προέρχονται από δωρεές, αλλά
και με δική μας φροντίδα που εξακολουθούμε να
ψάχνουμε εδώ και 20 χρόνια σε κάθε χώρο της
Εταιρίας.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επισκέψεις Σχολείων- Συλλόγων- Ιδρυμάτων

Αναλυτικός Πίνακας

12/2/2015: 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού (άτομα 57)
16/2/2015: Νηπιαγωγείο «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ» Ζηρίδη Σπάτα (άτομα 45)
17/2/2015: 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής – Τμήμα Ηλεκτρονικής (άτομα 12)
18/2/2015: Νηπιαγωείο Π. Φαλήρου «Πράξις και Πράξεις» (άτομα 31)
19/2/2015: 4ο Γυμνάσιο Αλίμου Β1 Τάξη (άτομα 68)
24/2/2015: Δημοτικό Σχολείο Φυλής Β1 – Δ1 (άτομα 88)
26/2/2015: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου (άτομα 34)
26/2/2015: Ίδρυμα «Κέντρο Ημέρας» (άτομα 19) 
1/3/2015: Σωματείο ΣΕΛΜΑ-ΜΕΤΡΟ (άτομα 30)

3/3/2015: 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (άτομα 32)
6/3/2015: 2ο και 8ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου (άτομα 92 μαζί με γονείς)
8/3/2015: Σύλλογος Αποφοίτων Σαλβαγείου Εμπ/κης και Επαγ/τικής Σχολής

Αλεξάνδρειας (άτομα 50)
11/3/2015: 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (άτομα 52)
12/3/2015: 16ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού (άτομα 27)
15/3/2015: 5ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πειραιά (άτομα 25
17/3/2015: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα

Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης) (άτομα 120)
18/3/2015: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Οικιακή Οικονομία και

Οικολογία) (άτομα 7)

19/3/2015: ΕΠΑΛ Περάματος (άτομα 41)
20/3/2015: Ίδρυμα «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (άτομα 11)
21/3/2015: 26η Αγέλη Λυκόπουλων Αθηνών (άτομα 23)
22/3/2015: Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες «ΠΥΞΙΔΑ» (άτομα 23)
26/3/2015: Βοηθοί Νοσηλευτές Ψυχιατρικού Νοσοκομείου «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

(άτομα 31)
29/3/2015: Εκδήλωση γενεθλίων στην αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ» (άτομα 60,

μαθητέςκαι γονείς)
30/3/2015: ΕΠΑΛ Αγ. Ιωάννη Ρέντη (άτομα 40)
31/3/2015: Νηπιαγωγείο Εταιρείας «Διονυσία Αναστασάτου» (άτομα 19)
1/4/2015: 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου (άτομα 22)

Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και ιδρυμάτων στο Μουσείο μας 
τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο (1.058 άτομα) 

Του Θανάση Ρίζου
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου


