
Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Οι δύο χιλιάδες συνταξιούχοι του Σωματείου μας καθώς και τα
μέλη των οικογενειών τους έχουν εναποθέσει τις ελπίδες
τους για επιβίωση στην εφαρμογή των μέτρων που εξαγγεί-

λατε τον Γενάρη του 2015 και υποσχεθήκατε ότι θα υλοποι-
ήσετε με την νωπή εντολή που πήρατε τον Σεπτέμβριο
του 2015 και είναι.

– Καμία αύξηση ορίων ηλικίας.
– Καμία μείωση κυρίων και επικουρικών συντάξεων.
– Δημόσιος καθολικός χαρακτήρας της κοινωνικής

ασφάλισης.
– Επαναχορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, ως δώρο Χρι-

στουγέννων, στο τέλος του 2015, σε όσους λαμβάνουν λιγότερα από
700 ευρώ μηνιαίως.

– Καταλογισμός ευθυνών για κούρεμα των αποθεματικών των
ταμείων μέσω του PSI. 

– Ίδρυση Ταμείου Εθνικού Πλούτου και κοινωνικής Ασφάλισης
στο οποίο θα μεταφερθούν έσοδα από την αξιοποίηση του φυσικού
και ορυκτού πλούτου και της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

– Ίδρυση ενδιάμεσου δημόσιου φορέα για την διαχείριση των
κόκκινων οικογενειακών και επιχειρηματικών δανείων.

– Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.
– Δέσμευση για υιοθέτηση ενός σταθερού, απλού και δίκαιου

φορολογικού συστήματος.
– Καθιέρωση ενιαίας και προοδευτικής φορολογικής κλί-

μακας χωρίς εξαιρέσεις.
– Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ.
– Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και αντικατάσταση με φόρο με-

γάλης ακίνητης περιουσίας.
– Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Δημόσιο και ασφα-

λιστικά ταμεία.
– Θέσπιση 100 δόσεων για την εξόφληση των οφειλόμενων.
– Δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό σύστημα υγείας για όλους τους

πολίτες της χώρας.
Κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή τα ηλικιακά όρια για τους συντα-

ξιούχους δεν είναι μεγάλα, θα περιμένουν άμεσα να υλοποιήσετε
τις προεκλογικές σας εξαγγελίες και να μην μείνουν μόνο υπο-
σχέσεις καθώς από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει από όλους.
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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Είκοσι ενός χρόνων δεν είναι και
λίγο! Μόλις μπαίνουμε σ’ αυτό

το χρόνο με το φύλλο του
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ που κρατάτε στα
χέρια σας… Και είναι φυσικό, όλοι
εμείς που μοχθήσαμε για το
στήσιμο της και είμαστε εδώ κάθε
δίμηνο, να της δίνουμε ζωή, να
νιώθουμε πολύ χαρούμενοι.

Τέτοια όμορφα γεγονότα,
σπανίζουν στις δύσκολες μέρες

που περνάμε… Γι’ αυτό και
κάνουμε αυτό το ξεχωριστό,
δημοσιογραφικό σημείωμα. Εκ του
περισσού μιας και την ίδια
επισήμανση θα τη δείτε και στην
κορυφή του πρωτοσέλιδου  αυτού,
αλλά και στις εσωτερικές μας
σελίδες.

Την ώρα που ως συνδικαλιστικό
κίνημα και ιδιαίτερα οι

συνταξιούχοι δέχονται τη
σκληρότητα των μνημονιακών
μέτρων σε βάρος των συντάξεων,
της υγείας λόγω της χαμηλής
ιστροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Αλλά και αυτής καθαυτής της
λειτουργίας μας ως Σωματείου με
τα capital controls, εμείς
συνεχίζουμε να δίνουμε τον αγώνα
για πιο σωστή και πιο υπεύθυνη
ενημέρωση, τόσο από εδώ όσο και
από την ιστοσελίδα μας.

Όταν μεγάλα συνδικάτα έχουν
υποστείλει τη σημαία του

αγώνα, εμείς επιμένουμε να
δηλώνουμε παρόντες στην πρώτη
γραμμή με αιχμή του δόρατος τον
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ.

Είκοσι ένα χρόνια μετά, ο
καθένας μπορεί να αντιληφθεί

πόσο σοβαρό ήταν το εγχείρημα…
Φυσικά το γεγονός στηρίχτηκε και
υποστηρίχθηκε σθεναρά από όλες
τις διοικήσεις του Σωματείου,
διαχρονικά, είναι πολύ σπουδαίο.

Σε κάθε περίπτωση ο Μανώλης
Φωτόπουλος, εμπνευστής αυτής

της έκδοσης, όταν ήταν πρόεδρος
του Σωματείου, μπορεί να νιώθει
πολύ περήφανος γι’ αυτό και
συνεχίζει να αρθρογραφεί
σταθερά, σχεδόν σε κάθε φύλλο.

Συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες…
Συνεχίζουμε να προβάλλουμε το

δίκιο μας, τις μάχες του Σωματείου,
τις πρωτοβουλίες του. Κι αυτό είναι
ότι πιο μεγάλο είχαμε ποτέ. Γι’ αυτό
και το περιφρουρούμε με αγάπη.

Στα 21 μας, πια!
Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

Ο «Ηλεκτριικός Σιδηρόδρομος» από την ημέρα
της πρώτης του κυκλοφορίας τον Οκτώβρη του 1995
μέχρι σήμερα είναι και θα παραμείνει να είναι η
ανεξάρτητη, αδέσμευτη και ελεύθερη διάδοση
ιδεών και ενημέρωσης των συνταξιούχων και ερ-
γαζομένων του χώρου μας.

Ο «Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος» κυκλοφορεί
κάθε δύο μήνες σε 3.000 φύλλα και διανέμεται δω-
ρεάν:

• Σε συνταξιούχους και εργαζόμενους των
ΗΣΑΠ και ΣΤΑ.ΣΥ

• Σε υπουργεία και βουλευτές όλων των κομ-
μάτων

• Στα ασφαλιστικά μας ταμεία
• Στις διοικήσεις των ΣΤΑ.ΣΥ και ΟΣΥ
καθώς στην Συνομοσπονδία, Ομοσπονδίες και

τα Σωματεία των συνταξιούχων μέλη της Α.Γ.Σ.Σ..Ε

«Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος» 

Tου Νίκου Ελ. Θεοδωράκη
Δημοσιογράφου ΕΣΗΕΑ

21 χρόνια
122

εκδόσεις

Πέθανε ο Νίκος 
Κουτσονικόλας

Στις 24 Αυγούστου μετά
από άνισο αγώνα με τον
θάνατο στα πέτρινα αλώ-
νια, έχασε τη μάχη με την
ζωή ο Αναπληρωτής Γραμ-
ματέας του Σωματείου μας
Νίκος Κουτσονικόλας-
Αφιέρωμα στη σελίδα 5.

Τη στιγμή που η εφημερίδα μας ήταν στο τυπογραφείο πληροφορηθήκαμε ότι η ΣΤΑ.ΣΥ

προχωρεί σε αγωγές για τις αποζημιώσεις. Για ότι νεότερο θα έχετε πλήρη ενημέρωση.Επί του Πιεστηρίου

Καλό φθινόπωρο
Το πρώτο κουδούνι του σχολείου και οι πρώτες

φθινοπωρινές βροχές μας θυμίζουν ότι πρέπει να
εγκαταλείψουμε την ύπαιθρο και τα όνειρα και να
προσγειωθούμε στην ωμή πραγματικότητα με την
επιστροφή στις εστίες μας, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές που περάσαμε
το καλοκαίρι με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και εκφράζοντας την ευχή να
έχουμε υγεία και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα που έρχονται.
Ας κρατήσουμε όλοι και όλες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε στα χωριά
μας για να μας συντροφεύουν στις δύσκολες μέρες που έρχονται και με τις θύ-
μισες του καλοκαιριού να δυναμώνουμε και να ελπίζουμε ότι θα έλθουν κά-
ποτε και για εμάς τους απόμαχους της εργασίας καλύτερες μέρες.



ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1945-2015

Στις 7 Σεπτεμβρίου και σε
ηλικία 69 ετών ο συνάδελφος
Χαράλαμπος Μυλωνάς πήρε
την απόφαση να πραγματο-
ποιήσει το ταξίδι που δεν έχει
επιστροφή. Τον θάνατο του
Χαράλαμπου τον πληροφο-
ρηθήκαμε με καθυστέρηση
και δεν είχαμε την δυνατό-

τητα να παρευρεθεί στην εξόδια ακολουθία του κα-
νένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σω-

ματείου μας. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι με ούριο
άνεμο και κουράγιο και δύναμη στους δικούς του
για να αντέξουν την απώλειά του.

ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών
1942-2015

16 Σεπτεμβρίου 2015 εγκα-
τέλειψε τον επίγειο κόσμο σε
ηλικία 73 ετών ο αγαπητός
σε όλους τους συναδέλφους
ο Μάκης Ταλαμάγκας. Ο Μά-
κης υπήρξε καλός συνάδελ-
φος, άριστος οικογενειάρχης
και άνθρωπος με βαθιά αι-
σθήματα και ευαισθησίες. Σε

όλη τη ζωή διακρίθηκε για το ήθος του, την εργα-
τικότητα και την τιμιότητα, γι’ αυτό έχαιρε μεγάλης
εκτίμησης από όλους τους συναδέλφους του. Η
εξόδιος ακολουθία και η ταφή του Μάκη έγινε στη
Ραφήνα στις 17 Σεπτεμβρίου και στην τελευταία του
κατοικία τον συνόδευσαν συγγενείς, φίλοι και συ-
νάδελφοι. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε
Μάκη. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οδηγός Γενικής Διεύθυνσης
1938-2015

Στις 10 Αυγούστου μας εγ-
κατέλειψε για πάντα ο Δη-
μήτρης Καρπούζης. Ήταν η
φιγούρα του 7ου ορόφου της
Γενικής Διεύθυνσης καθώς
ήταν ο οδηγός του εκάστοτε
Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου των ΗΣΑΠ. Δυ-
στυχώς την απώλεια του Δη-
μήτρη την πληροφορηθή-

καμε μετά την επιστροφή μας από τις καλοκαιρινές
διακοπές και δεν παρευρεθήκαμε στην κηδεία
του. Γνωρίζαμε όμως ότι ο Δημήτρης είχε προ-
βλήματα υγείας, όχι όμως και το μέγεθος τους
και η απώλειά του μας λύπησε αφάνταστα. Ευχό-
μαστε κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά του
για να ξεπεράσουν την απώλεια του και να τον
έχουν πάντα στην καρδιά τους καθώς οι άνθρωποι
πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε εμείς που μένουμε
πίσω. Το Δ.Σ. του Σωματείου εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Αρχιτεχνίτης Β’
1953-2015

Κεραυνός εν αιθρία ήταν το
νέο που μας ήρθε από την
Κρήτη ότι ο Μανώλης, ένας
άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια
εγκατέλειψε τη ζωή σε ηλικία
62 ετών. Κανένας δεν μπο-
ρούσε να φανταστεί ότι θα
συνέβαινε αυτό το γεγονός,
όμως άλλες είναι οι βουλές

του Θεού καθώς κάνει αυτό που θέλει αυτός χωρίς
καν να μας ρωτήσει. Ο συνάδελφος Μανώλης ερ-
γάστηκε πολλά χρόνια στον ΗΣΑΠ και ήταν ένας
καλός τεχνίτης ελαιοχρωματιστής. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της Κρητικής γης που τον σκέπασε.

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δικηγόρος 1941-2015

Στην ηλικία των 74 ετών ο
αγαπητός συνάδελφος Γιώρ-
γος αποφάσισε να πάρει με-
γάλο δρόμο που δεν έχει επι-
στροφή. Μας λύπησε πολύ το
γεγονός ότι δεν πληροφορη-
θήκαμε τον θάνατό του για να
παρευρεθούμε στην εξόδιο
ακολουθία του. Ο Γιώργος

έφυγε ξαφνικά από την ζωή. Όλοι έχουν να πουν
έναν καλό λόγο. Ήταν αυτό που λέμε ο «άνθρωπος
ψυχούλα» και ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη
και είχε πάντα να πει την καλή κουβέντα για όλους
καθώς αγαπούσε όλο τον κόσμο. Αγαπητέ συνά-
δελφε Γιώργο όλοι εμείς οι φίλοι σου και οι συνά-
δελφοί σου θα σε σκεπτόμαστε και θα μας λείψεις.
Το Σωματείο μας συλλυπείτε την οικογένειά σου και
εύχεται να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο ταξίδι που
αποφάσισες να πραγματοποιήσεις. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο.    

ΚΡΕΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας 1926-2015

Στην ηλικία των 89 ετών στις
19 Αυγούστου 2015 αποχαι-
ρέτησε τον μάταιο τούτο κό-
σμο ο αγαπητός σε όλους μας
ο συνάδελφος Δημήτρης. Ο
Δημήτρης ήταν το υπόδειγμα
της εργατικότητας και της τι-
μιότητας στο χώρο μας. Δεν

είχε δώσει ποτέ το δικαίωμα στους προϊσταμένους
του για να του κάνουν έστω και την παραμικρή πα-
ρατήρηση ήταν πάντα τυπικός και σωστός και στην
εργασία του καθώς και ένας καλός οικογενειάρχης.
Στη δε τελευταία του κατοικία τον ακολούθησε μετά
από λίγες μέρες και η αγαπημένη του σύζυγος για να
μην αισθάνεται την μοναξιά του κάτω κόσμου. Όλοι
εμείς οι νεότεροι συνάδελφοι του, θα τον θυμόμαστε
με αγάπη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης
που τον σκεπάζει.    

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σταθμάρχης Α’ 1922-2015

Στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλι-
κία 93 έφυγε για το μεγάλο
ταξίδι ο αγαπητός σε όλους
εμάς που τον γνωρίσαμε και
συνεργαστήκαμε, ο συνάδελ-
φος Γιώργος Τσουκαλάς. Ο
Γιώργος ήταν ένας ξεχωρι-
στός άνθρωπος. Στην ψυχή
και στην καρδιά όλων μας θα

μείνει χαραγμένη η μορφή του. Ο ήπιος χαρακτήρας
του, η ευθύτητα του λόγου του και η πίστη του στις
ηθικές αξίες καθώς και το χαμόγελό του ήταν όλα
όσα διέκριναν τον Γιώργο. Εργάσθηκε πολλά χρόνια
στον σιδηρόδρομο τίμια και ευσυνείδητα και έφτασε
άξια στον βαθμό του Σταθμάρχη Α’ Σιδηροδρόμου. Η
μνήμη του θα μείνει ζωντανή σε όσους τον γνώρισαν
και συνεργάστηκαν μαζί του. Στην οικογένεια του
εκλιπόντος το Σωματείο μας εκφράζει τα ειλικρινή
του συλλυπητήρια και όλοι να φτάσουν και να περά-
σουν τα χρόνια του.

ΔΙΨΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτροδηγός 1932-2015

Στις 13 Σεπτεμβρίου και σε
ηλικία 83 ετών ένας ακόμα
καλός συνάδερφος πήρε τον
δρόμο που δεν έχει γυρισμό.
Έφυγε για πάντα από κοντά
μας ο Νίκος ο Διψάκης ένας
καλός οικογενειάρχης και κα-
λός συνάδελφος. Όλοι όσοι
τον γνώρισαν και συνεργάστη-

καν μαζί του έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τον
Νίκο. Ήταν ευγενής πράος και πάντα είχε να πει έναν
καλό λόγο για όλους τους συναδέλφους του. Ευχό-
μαστε στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο να έχει ού-
ριο άνεμο στο μεγάλο του ταξίδι και στην οικογένειά
του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

• Καραμπατέας Ιωάννης 10  Ευρώ    
• Γουρζανίδης Νίκος 80  Ευρώ 
• Κοκκίνης Νίκος 50 Ευρώ
• Γεωργιλάς Αντώνιος 50 Ευρώ
• Κρατημένος Ευστάθιος 20 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος 30 Ευρώ
• Παπαδάκης Χρήστος 40 Ευρώ
• Κωστουράκης Αλέκος 20 Ευρώ
• Θρουβάλας Γεώργιος του Ιωάννου 20 Ευρώ
• Παππάς Γεώργιος 20 Ευρώ
• Θέμελης Κώστας 20 Ευρώ
• Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος 30 Ευρώ
• Παπαδοπούλου Μαρία 30 Ευρώ
• Κατσαρός Δημήτριος 20 Ευρώ
• Διψάκη Κυριακή 50 Ευρώ

• Ψιούρης Γεώργιος 40  Ευρώ 
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ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας

μέχρι σήμερα 14 συνάδελφοι και συνα-
δέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά
μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη
μοίρα:

ΚΡΕΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 89 

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 
Δικηγόρος ετών 74

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 65

ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 
Αρχιτεχνίτης Β’ ετών 62

ΓΙΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ: Χήρα Χρήστου ετών 92
ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ: Χήρα Παναγιώτη

ετών 81
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 

Προϊστάμενος οδηγός Γενικής 
Διεύθυνσης ετών 77

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
ετών 69

ΚΡΕΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ: 
Χήρα Δημητρίου ετών 78

ΘΡΟΥΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ: 
Χήρα Ιωάννη ετών 88 

ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ: 
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 73

ΔΙΨΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ηλεκτροδηγός Σι-
δηροδρόμου ετών 83

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σταθμάρχης Α’

Σιδηροδρόμου ετών 93
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: 

θυγατέρα Νικολάου ετών 74

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

KOINΩNIKA Αντί ΣτεφάνουΔωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο

Δωρεές για το Σωματείο καιΔωρεές για το Σωματείο και
την Εφημερίδατην Εφημερίδα

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην
Ο συνάδελφος Νίκος Γουρζανίδης κατέθεσε στη μνήμη του κουμπάρου

του και συναδέλφου μας Νίκου Κουτσονικόλα, το ποσό των 80 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Νίκος Κοκκίνης κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας του και
συνταξιούχου μας Ελένη Κοκκίνου, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Αντώνης Γεωργιλάς κατέθεσε στη μνήμη του φίλου του
και συναδέλφου μας Νίκου Κουτσονικόλα, το ποσό των 50 ευρώ αντί
στεφάνου υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Γιώργος Θρουβάλας (εργαζόμενος) κατέθεσε στη μνήμη
της μητέρας του και συνταξιούχου μας Σοφίας Θρουβάλα, το ποσό των
20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου κατάθεσε στη μνήμη της αδελφής της και
συνταξιούχου μας Αγγελικής Παπαδοπούλου, το ποσό των 30 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Η κυρία Κυριακή Διψάκη κατάθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συ-
ναδέλφου μας Νικoλάου Διψάκη, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκο-
πών του Σωματείου.

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστα-
τικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε
τα παρακάτω σε διάφορα Ιδρύματα
αντί στεφάνου, στη μνήμη των συνα-
δέλφων μας που έφυγαν για πάντα από
κοντά μας:
• Στη μνήμη του Δημήτριου Κρεατσά

και ύστερα από επιθυμία  του υιού
του Χρήστου Κρεατσά, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέ-
σαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις
ανάγκες των μαθητών και μαθη-
τριών του.

• Στη μνήμη της Σμαράγδας Τζιβιτζή
και ύστερα από επιθυμία του συζύ-
γου της Ιωάννη Τζιβιτζή, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέ-
σαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη της Χρύσας Τσαλαπάτα,
και ύστερα από επιθυμία της θυγα-
τέρας της Ευαγγελίας Ταχσίνογλου,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίν-
θης για τις ανάγκες των μαθητών
και μαθητριών του.

• Στη μνήμη του Νίκου Κουτσονικόλα
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Κατερίνας Κουτσονικόλα, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το δια-
θέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».

• Στη μνήμη της Ελένης Κοκκίνη και
ύστερα από επιθυμία του υιού της
Νίκου Κοκκίνη, το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη της Μαρίας Κρεατσά και
ύστερα από επιθυμία του υιού της
Χρήστου Κρεατσά,  το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγ-

κες των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη του Πέτρου Μπιζίμη και

ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Μεταξίας Μπιζίμη, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέ-
σαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις
ανάγκες των μαθητών και μαθη-
τριών του.

• Στη μνήμη του Δημητρίου Καρπούζη
και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Βασιλικής Καρπούζη-Λιούνη, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στο ίδρυμα για το παιδί
« Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».

• Στη μνήμη του Ευθυμίου Ταλα-
μάγκα και ύστερα από επιθυμία της
συζύγου του Δέσποινας Ταλαμάγκα,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του
Παιδιού».

• Στη μνήμη της Αγγελικής Παπαδο-
πούλου και ύστερα από επιθυμία της
αδελφής της Μαρίας Παπαδοπού-
λου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στε-
φάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθη-
τών και μαθητριών του.

• Στη μνήμη του Γεωργίου Τσουκαλά
και ύστερα από επιθυμία της συζύ-
γου του Ιωάννας Τσουκαλά, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το δια-
θέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για
τις ανάγκες των μαθητών και μα-
θητριών του.

• Στη μνήμη του Νικολάου Διψάκη
και ύστερα από επιθυμία της συζύ-
γου του Κυριακής Διψάκη, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το δια-
θέσαμε στο «Χαμόγελο του Παι-
διού».
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Το Σωματείο μας κατέβαλε μεγάλες προ-
σπάθειες για να ξεπεραστούν το εμπόδια που
παρουσιάστηκαν λίγο πριν την έναρξη της
πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου, τα οποία
με την ενεργή συμπαράσταση και βοήθεια
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
κ. Νίκου Παπαθανάση ξεπεράστηκαν.

Οι Συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ έχουν συνδέ-
σει την ζωή τους κατά μεγάλο μέρος με «το
χαρούμενο χωριό» και έχουν συναισθημα-

τικούς δεσμούς με τον χώρο και τις εγκα-
ταστάσεις, γι’ αυτό ενδιαφέρονται για να πα-
ραμείνουν εν ενεργεία οι παιδικές κατα-
σκηνώσεις. Στην φετινή κατασκηνωτική πε-
ρίοδο, η συμμετοχή του Σωματείου πέρα
από την όποια βοήθεια μπορέσαμε να προ-
σφέρουμε ήταν και η χρηματική πριμοδό-
τηση 22 παιδιών και εγγονιών συναδέλφων
μας συνταξιούχων. Έχουμε όμως ένα μεγά-
λο παράπονο καθώς κανένας από αυτούς
που εξυπηρετήθηκαν δεν είπε δυο λέξεις,
για την ενέργεια αυτή, φαίνεται ότι η ενέρ-
γειά μας αυτή δεν ήταν προς τον σωστό δρό-
μο και μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτούμε
και εμείς ανάλογα για την επόμενη χρονιά.
Τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου που
έγινε στις 30 Αυγούστου 2015, το Σωματείο
μας εκπροσώπησε ο συνάδελφος Πρόεδρος
της Ελεγκτικής Επιτροπής Βαγγέλης Χει-
μώνας.

Η Διοίκηση
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Δ
υστυχώς δεν μας ειδοποίησε κα-
νείς για το θάνατο του Λεωνίδα Κί-
κηρα και γι’ αυτό το Σωματείο μας

δεν έδωσε το παρόν. Συνέπεσε βέβαια με
το καλοκαιρινό κλείσιμο του Σωματείου.
Το μάθαμε εκ των υστέρων. Γιατί αν εί-
χαμε λάβει γνώση του θανάτου αντιπρο-
σωπεία του Δ.Σ. θα τον συνόδευε στην τε-
λευταία του κατοικία. Το πέρασμα του
Κίκηρα από τον ΗΣΑΠ άφησε το στίγμα
ενός πολύ αξιόλογου ανθρώπου, πλήρως
καταρτισμένου και στα τεχνικά και στα δι-
οικητικά του καθήκοντα. Πέραν αυτού
υπήρξε και ένας μεγάλος οραματιστής για
τον Αστικό Σιδηρόδρομο. Γι’ αυτό από την
πρώτη μέρα της τοποθέτησής του  ως Γεν.
Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. της
εταιρίας, έκανε μια τεχνική επανάσταση.
Προσπάθησε να κάνει τον ΗΣΑΠ έναν σύγ-
χρονο Αστικό Σιδηρόδρομο. Ίσως τα 3
χρόνια παραμονής του στη Διοίκηση να
ήταν λίγα για ένα τόσο μεγάλο έργο και γι’
αυτό υπήρξαν μικρές αστοχίες οι οποίες
δεν μπορούν να επηρεάσουν το τεράστιο
έργο εκσυγχρονισμού του ΗΣΑΠ που είχε
ορίζοντα το μέλλον του. Τοποθετήθηκε
στην εταιρία το 1982-1985, 3 χρόνια. Είχε
την ατυχία να αντικαταστήσει έναν σπου-
δαίο Γεν. Διευθυντή τον κ. Γούναρη, αεί-
μνηστος και αυτός σήμερα. Παρόλο που
είχε γίνει κυβερνητική αλλαγή από το
1981, ο Υπουργός Μεταφορών Β. Γιαννό-
πουλος είχε αργήσει να τοποθετήσει νέα
ηγεσία στον ΗΣΑΠ γιατί τα σωματεία είχαν
εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει ο
Γούναρης. Γι’ αυτό, όταν τον αντικατέ-
στησε, του ζήτησε να παραμείνει υπό την
ηγεσία του Κίκηρα πράγμα που αρνήθηκε
και παραιτήθη. Το προσωπικό είχε κά-
ποιες επιφυλάξεις εάν θα μπορέσει ο Κί-
κηρας να ανατρέψει αυτήν την προκατά-
ληψη που υπήρχε. Και εκτός από το
προσωπικό έδινε και τα πρώτα δείγματα
γραφής για το ύφος και το ήθος της αλλα-
γής που είχε επέλθει στα πολιτικά πράγ-
ματα της χώρας. Υπό τον αείμνηστο Α. Πα-

πανδρέου. Για τον λόγο αυτό το έργο του
Κίκηρα ήταν πολύ δύσκολο. Παρ’ όλες τις
δυσκολίες επειδή ήταν ένας πανέξυπνος
άνθρωπος, τα κατάφερε να αναπτύξει άρι-
στες σχέσεις με το προσωπικό. Γιατί πέρα
από τα προσόντα του είχε στο στενό του
περιβάλλον έμπειρους συναδέλφους που
τον συμβούλευαν για τις σχέσεις του με το
προσωπικό. Παράλληλα ξεκίνησε ένα γι-
γάντιο έργο εκσυγχρονισμού του ΗΣΑΠ.
και την μετατροπή του σε ένα σύγχρονο
ΜΕΤΡΟ, ανακαινίζοντας όλη την Γραμμή
με το πολύ δύσκολο κομμάτι του Σταθμού
Πειραιά στο σύνολό του χωρίς να γίνει
ούτε μια ώρα διακοπή της συγκοινωνίας.
Ολοκλήρωσε τους υποσταθμούς ρεύμα-
τος δικτύου. Με κέντρο τηλεχειρισμού
Κ.Τ.Υ., Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Συρ-
μών, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε μέχρι
την Κηφισιά. Ίσως γιατί ήταν πρόωρο γιατί
δεν υπήρχαν κατάλληλες υποδομές που
έπρεπε να είχαν προηγηθεί. Γιατί αυτή η
καθυστέρηση έφερε το μεγάλο έργο πίσω,
γι’ αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί εν-
τωμεταξύ διελύθη η εταιρία που το είχε
αναλάβει. Αλλά και αυτό το μεγάλο κομ-
μάτι που λειτούργησε διευκόλυνε την κυ-
κλοφορία των συρμών. Έγινε ραδιοεπι-
κοινωνία των συρμών μεταξύ τους.

Συρμών Κέντρου και Σταθμαρχών. Έγινε ο
Σταθμός «Ειρήνη». Μέσα σε αυτό το παν-
δαιμόνιο των έργων έγιναν και μερικές
αστοχίες. Αυτό δεν ακυρώνει  την εκσυγ-
χρονιστική επανάσταση που έγινε στον
ΗΣΑΠ. Σημασία έχει ότι ο Κίκηρας ήταν
ένας οραματιστής για τον μέλλον των Αστι-
κών Σιδηροδρόμων. Γι’ αυτό στέγασε την
υπηρεσία ΜΕΤΡΟ στον 8ο όροφο με
σκοπό τα έργα του ΜΕΤΡΟ  να ξεκινήσει ο
ΗΣΑΠ. Δεν τα κατάφερε γιατί στο Υπουρ-
γείο Δημ. Έργων τοποθετήθηκε υπουργός
ο πρώην Πρόεδρος του Τεχν. Επιμελητη-
ρίου Κουλουμπής. Παλιά καραβάνα για να
του ξεφύγει ένα τέτοιο λαβράκι. Το πήρε
στην εποπτεία του Υπουργείου του για την
εκτέλεση αυτού του μεγάλου έργου. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα τη σύγκρουση με-
ταξύ Κίκηρα και υπουργού και ακολού-
θησε η παραίτησή του. Στον ΗΣΑΠ δεν
είχε μόνο τα έργα που βρισκόντουσαν σε
εξέλιξη αλλά πλησίαζαν οι πανευρωπαϊκοί
αγώνες και δεν είχαμε το απαιτούμενο
τροχαίο υλικό για να ανταποκριθούμε στις
ανάγκες των επιβατών. Έκανε σύμβαση
με την Ανατ. Γερμανία και μας έδωσε δα-
νεικά τα κίτρινα τρένα μέχρι να μας παρα-
δώσουν τα 9ης παραλαβής. Πέρα αυτού η
σύμβαση είχε και αντισταθμιστικά οφέλη.
Προέβλεπε τη μεταφορά τεχνογνωσίας
στα Ελληνικά Ναυπηγεία που αργότερα
έκανε χρήση ο ΟΣΕ και κατασκεύασε νέ-
ους συρμούς και αυτή η μονάδα το ’90
έφτιαξε 2 παραγγελίες του ΗΣΑΠ, τα 11ης
και 12ης παραλαβής. Γι’ αυτό όπως ανα-
φέρω και πιο πάνω τα 3 χρόνια που παρέ-
μεινε στον ΗΣΑΠ ήταν πολύ λίγα για να ξε-
διπλώσει το ταλέντο του αυτό ο
χαρισματικός άνθρωπος και να εφαρμόσει
τα οράματά του για εκσυγχρονισμό του
ΗΣΑΠ. Το ταλέντο όμως του δόθηκε η ευ-
καιρία να το ξεδιπλώσει όταν ανέλαβε τη
Διοίκηση του ΜΕΤΡΟ. Τελείωσε με επιτυ-
χία ένα τεράστιο έργο πρωτόγνωρο για τη
χώρα μας. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες
που αντιμετώπισε. Σαθρά εδάφη στην Μη-

τροπόλεως, αρχαιολογικούς χώρους όπως
ο Κεραμεικός κ.λπ. και όμως τα κατάφερε
με μεγάλη επιτυχία. Γιατί είχε γρήγορα
αντανακλαστικά και δεν υπήρξε ευθυνό-
φοβος. Ανέλαβε και τη λειτουργία του και
το ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία. Αυτό λοι-
πόν το μεγάλο έργο φέρει ανεξίτηλη τη
σφραγίδα του Λεωνίδα Κίκηρα. Αλλά δεν
ήταν μόνο τεχνοκράτης, είχε και ανθρώ-
πινες ευαισθησίες. Γι’ αυτό προσέλαβε
και πάρα πολλά παιδιά συναδέλφων και
στον ΗΣΑΠ και στο ΜΕΤΡΟ. Αγκάλιασε τις
κοινωνικές δομές που είχαμε από τους
ΕΗΣ, Βαρυμπόμπη Παιδικός Σταθμός Φα-
λήρου, Συνεταιρισμός τα ανακαίνισε και
δούλεψαν με μεγάλη επιτυχία. Κάνοντας
λοιπόν ταμείο θεωρώ ότι ο Κίκηρας περ-
νώντας από τον ΗΣΑΠ άφησε έντονα το
στίγμα ενός μεγάλου οραματιστή για τον
μέλλον του Αστικού Σιδηροδρόμου. Μπο-
ρεί το έργο του να μην πρόλαβε να το ολο-
κληρώσει, έβαλε όμως τα θεμέλια για τον
μετέπειτα εκσυγχρονισμό του σε ένα σύγ-
χρονο ΜΕΤΡΟ που έγινε σήμερα. Θα μπο-
ρούσε κανείς να γράψει πολλές σελίδες
από το πλούσιο βιογραφικό αυτού του ξε-
χωριστού ανθρώπου αλλά τα πολλά λόγια
κουράζουν τον αναγνώστη, γι’ αυτό προ-
σπαθώ να είναι όσο ποιο συνοπτικά γίνε-
ται. Κλείνοντας θεωρώ τον εαυτό μου τυ-
χερό που συνεργάστηκα μαζί του είτε σαν
εργαζόμενος είτε σαν συνδικαλιστής. Που
συμφωνήσαμε, που διαφωνήσαμε, που
μαλώσαμε, που αγαπήσαμε. Παραμένει
ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους
που αξίζει να συναντάμε στην πορεία της
ζωής μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα. Και
στα παιδιά του τους εύχομαι κουράγιο για
το κενό που τους άφησε ένας τόσο ση-
μαντικός άνθρωπος.

Λεωνίδα καλό ταξίδι στο διάβα σου στον
Αχέροντα.

Γεωργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος του 

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

Αναβάλλεται η στήλη
Μπαλού
Λόγω τεχνικού προβλήματος
αναβάλλεται για το επόμενο τεύχος
η σελίδα του Μπαλού «Παιδική
Μέριμνα ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, Παιδικές
Εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη -
Παιδικός Σταθμός».

Παιδικές 

Κατασκηνώσεις

Λειτούργησαν και φέτος 

οι παιδικές κατασκηνώσεις

στη Βαρυμπόμπη

Χαιρετισμός του προέδρου της Ελεγκτικής
Επιτροπής Βαγγέλη Χειμώνα,
ως εκπροσώπου του Σωματείου μας στην τελετή λήξης
της κατασκηνωτικής περιόδου 30 Αυγούστου 2015

Βρίσκομαι σήμερα εδώ από το χώρο της κατασκήνωσης εκπροσωπώντας το
Σωματείο Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π. Ο τόπος αυτός σε εμάς τους συνταξιούχους μας
ξυπνά μνήμες γιατί εδώ ήρθαν τα παιδιά μας και τώρα βλέπουμε και τα εγγόνια
μας.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχίσει η λειτουργία της κατασκήνωσης χωρίς
προβλήματα και να φροντίσει η ΣΤΑΣΥ από αύριο. Εμείς θα είμαστε δίπλα σε αυ-
τή την προσπάθεια.

Πίσω από τους αριθμούς και το κόστος λειτουργίας υπάρχουν παιδικές ψυχές,
το έργο της κατασκήνωσης που προσφέρεται δεν είναι γραμμένο σε βιβλία ούτε
διδάσκεται στις παιδικές αίθουσες.

Εδώ σε αυτό το χώρο κάτω από τα πεύκα έχουν περάσει εκατοντάδες παιδιά
που σαν μας διηγηθούν ο κάθε ένας πως πέρασε και τι έμαθε θα γράφουν εκα-
τοντάδες βιβλία, αλλά έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα όσοι έχουν περάσει από
εδώ.

Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, υγεία σε όλους σας. Ευχα-
ριστούμε τους ανθρώπους που δούλεψαν και προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπη-
ρεσίες να λειτουργεί η κατασκήνωση. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι μας
πάλι εδώ για να γεμίσει ο χώρος πάλι με παιδικές φωνές, το έχουμε ανάγκη.

Έφυγε για πάντα ο Λεωνίδας Κίκηρας
Ένας μεγάλος οραματιστής για τους Αστικούς Σιδηροδρόμους
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Φ
τωχότερο είναι

από τις 23 Ιουλί-

ου το συνδικαλι-

στικό κίνημα των συντα-

ξιούχων της πατρίδας

μας καθώς αυτός που

ήταν πάντα μπροστάρης

στους μεγάλους κοινωνι-

κούς και κλαδικούς αγώ-

νες για την προάσπιση

των δικαίων αιτημάτων

δεν είναι πλέον μαζί μας

γιατί αποφάσισε να πάρει

τον μεγάλο δρόμο που

δεν έχει γυρισμό. Ο Νική-

τας ήταν σε όλη του την

επίγεια ζωή αγωνιστής,

αγωνιζόταν για το δίκιο,

εργαζομένων και συντα-

ξιούχων. Οι σχέσεις γνω-

ριμίας και συνεργασίας με

το Σωματείο μας πάνε

πολλά χρόνια πίσω τότε

που οι συνταξιουχικές

οργανώσεις της πατρίδας

αποφάσισαν να ενωθούν

και να δημιουργήσουν

την Ανωτάτη Γενική Συ-

νομοσπονδία Συνταξιού-

χων Ελλάδας και την fο-

ποία υπηρέτησε από το

2006 μέχρι το 2012 με

όλες του τις δυνάμεις

από τη θέση του Προ-

έδρου αυτής. Τότε γνωρί-

σαμε και πορευτήκαμε

μαζί με τον Νικήτα τα δύ-

σκολα χρόνια που ήρθαν

για τους συνταξιούχους

της χώρας μας σε μία κοι-

νή πορεία και τότε κατα-

λάβαμε τον ακέραιο και

έντιμο χαρακτήρα του.

Όλα αυτά τα χρόνια γνω-

ρίσαμε το φωτεινό και

κοφτερό μυαλό του Νική-

τα. Ο Νικήτας ήταν γεν-

νημένος αγωνιστής και

αφήνει ένα μεγάλο και

δυσαναπλήρωτο κενό

φεύγοντας από την πρό-

σκαιρη ζωή. Το ήθος του,

η μαχητικότητά του και το

ακέραιο του χαρακτήρα

του δεν πρόκειται να ξε-

χαστούν από όλους εμάς

που τον γνωρίσαμε και

συνεργαστήκαμε μαζί

του. Ο Νικήτας ήταν ο

δάσκαλος για όλους μας,

ήξερε να δίνει απλόχερα

τις συμβουλές του και τις

νουθεσίες του σε όλους

μας.

Αγαπητέ Νικήτα θα μας

λείψεις αλλά θα πρέπει

να γνωρίζεις ότι όλοι

εμείς οι συνάδελφοι και

συνεργάτες και οι φίλοι

που σε συνοδεύσαμε

στην τελευταία σου κα-

τοικία στις 24 Ιουλίου

2015, θα σε έχουμε για

πάντα στην καρδιά μας

για όσα προσέφερες για

εμάς.

Ευχόμαστε κουράγιο

και δύναμη στους δικούς

σου αγαπημένους αν-

θρώπους για να σε θυ-

μούνται με αγάπη. Καλό

σου ταξίδι Νικήτα Γκίκα

με την ευχή να έχει ούριο

άνεμο όταν διαβαίνει τον

Αχέροντα και να είναι

ελαφρύ το χώμα της Αττι-

κής γης που σε σκέπασε.

Η Διοίκηση

Με τα καθιερωμένα πλέον όπως συμβαίνει κάθε
χρόνο προβλήματα άρχισε και φέτος η σχολική χρο-
νιά για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

Έτσι παρά τα υπάρχοντα προβλήματα από τις 11 Σε-
πτεμβρίου τα προαύλια, οι διάδρομοι και οι αίθουσες
των σχολείων γέμισαν από παιδικές φωνές και γέλια,
από τους μαθητές και μαθήτριες, δεν έλειψαν βέβαια
και τα κλάματα από τα πρωτάκια καθώς βρίσκονται
ακόμη σε άγνωστο γι’ αυτά περιβάλλον και μακριά
από τους γονείς τους. 

Ευχή όλων μας είναι η σχολική χρονιά να φέρει
φώτιση και γνώση σε όλα τα παιδιά χωρίς βέβαια να
απολέσουν την παιδική αθωότητα και το παιδικό χα-
μόγελο από τα χείλη τους, όποια πανεπιστημιακή
γνώση και να αποκτήσουν.

Καλή σχολική χρονιά

Ευχαριστήριο
Μετά την πρόσφατη περιπέτεια που είχα με την

υγεία μου αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ το οποίο είναι βγαλμένα από τα βάθη της
ψυχής μου για τους θεράποντες γιατρούς οι οποίοι με
βοήθησαν και σαν επιστήμονες γιατροί αλλά και σαν
άνθρωποι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή ου-
ρολογίας του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου κ. Αθανά-
σιο Παπατσώρη καθώς και στο γιατρό Νεφρολόγο κ.
Θεόδωρο Χήρα οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και με βοή-
θησαν ουσιαστικά για να ξεπεράσω το πρόβλημα υγεί-
ας που αντιμετώπιζα. Έσκυψαν πραγματικά πάνω στο
πρόβλημά μου και με την άρτια επιστημονική κατάρ-
τιση και την ανθρωπιά την οποία διαθέτουν με βοή-
θησαν για να ξεπεράσω όσο το δυνατό πιο ανώδυνα
την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία μου.

Χαράλαμπος Χαριτόπουλος
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ

Στη σύνταξη βγήκε 
ο Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου

Ένας εργα-
ζόμενος μέχρι
χθες συνάδελ-
φος ο Τριαντά-
φυλλος Τριαν-
τ α φ ύ λ λ ο υ
έκανε μετα-
γραφή στη με-
γάλη οικογέ-
νεια των συν-
ταξιούχων. Ο
Τριαντάφυλ-
λος ήταν για
πολλά χρόνια
ενεργό μέλος

της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ όπου από τη θέση
του Γενικού Γραμματέα καθώς και του Αντιπροέδρου
προσέφερε τις υπηρεσίες του στους συναδέλφους
του. Παράλληλα είχε αναπτύξει δεσμούς φιλίας και
συνεργασίας με τους συνταξιούχους.

Καλωσορίζουμε τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο
στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους
ΗΣΑΠ και του ευχόμαστε να έχει υγεία αυτό και η οι-
κογένειά του και να χαρεί τη σύνταξή του. Παράλλη-
λα όταν αυτός κρίνει ότι έφτασε η ώρα να μεταφέρει
την πείρα και τις γνώσεις που απέκτησε συνδικαλι-
στικά στην Ένωση Εργαζομένων ως εργαζόμενος να
τις μεταφέρει και στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
με την ενεργή συμμετοχή του σε αυτό. Είναι ευπρόσ-
δεκτη η προσφορά του.

Μειώνεται 
το ακατάσχετο όριο 

μισθών και συντάξεων

Μετά την επιστροφή από την καλοκαιρινές διακο-
πές η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας εξήγγειλε το πρόγραμμα δράσης που έχει
αποφασίσει και που έχει στόχο την επίλυση των προ-
βλημάτων που μας απασχολούν. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σωματείου μας συμφωνεί απόλυτα με το
πρόγραμμα δράσης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και θα καταβάλει
προσπάθειες για να έχει επιτυχία. Για να επιτύχει
όμως ένα πρόγραμμα χρειάζεται να συστρατευθούμε
όλοι οι Συνταξιούχοι μέλη της Συνομοσπονδίας και
να βοηθήσουμε μόνο με έργα και όχι με λόγια. Χρει-
άζεται ενεργό συμμετοχή από όλους.

Η Διοίκηση

ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΚΙΚΑΣ

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας

μέχρι σήμερα 8 συνάδελφοι αποχώρησαν από την ερ-
γασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο
Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:

• Παπαδάκης Χρήστος: Αρχιτεχνίτης Α΄
• Ψιούρης Γεώργιος: Αρχιτεχνίτης Α΄ Επισκευής
• Κρατημένος Ευστάθιος: Οδηγός Πράσινων

Λεωφορείων 
• Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος: Αρχιτεχνίτης

Αποθήκης
• Πανταζής Λουκάς: Συλέκτης
• Μπιλήρης Αριστείδης: Μηχανικός Τ.Ε.
• Βοσκόπουλος Θεόδωρος: Συλέκτης
• Πουλιόπουλος Χρήστος: Αρχιτεχνίτης Α΄

Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη με-
γάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και
τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.

Η Διοίκηση

Καλή σχολική
χρονιά

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Με το τρίτο μνημόνιο έχουμε αλλαγές και στο
πεδίο των κατασχέσεων, καθώς μειώνεται το
ακατάσχετο όριο από τα 1.500 ευρώ που ήταν
πριν ψηφιστεί το νέο μνημόνιο στα 1.000 ευρώ.
Το ποσό άνω των 1.000 ευρώ θα κατάσχεται
όλο γι’ αυτούς που οφείλουν στο δημόσιο. 

Ειδικά για περιπτώσει πολιτών που δοκιμά-
ζονται οικονομικά θα μπορεί να κατασχεθεί το
50% για το τμήμα του μισθού ή της σύνταξης
μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ. Επίσης μειώνεται
στα 1.250 ευρώ το κατώτερο όριο για το ακα-
τάσχετο των καταθέσεων φυσικών προσώπων
σε τράπεζες, σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό.



Σ
υνάδελφε-Συνεργάτη και φίλε Νίκο. Ο
αναπάντεχος θάνατός σου μας γέμισε
θλίψη και πόνο. Ήταν ένα τραγικό γεγο-

νός που δε το χωρά ο ανθρώπινος νους. Κανείς
δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι εσύ, ένας
νέος άνθρωπος με ζωντάνια θα κατέληγες μέ-
σα σε λίγες μέρες αφήνοντας πίσω δυσανα-
πλήρωτο κενό και προς την οικογένειά σου αλ-
λά και προς το Σωματείο μας το οποίο τόσο πο-
λύ αγάπησες και εργάστηκες γι’ αυτό.

Αγαπητέ Νίκο σήμερα που δεν βρίσκεσαι
σωματικά μαζί μας επιβάλλεται να πούμε δύο
λόγια για ό, τι έπραξες στο σύντομο διάβα της
επίγειας ζωής σου. Θα είναι μόνο λίγα λόγια
καθώς αντιπαθούσες τα πολλά λόγια γιατί αγα-
πούσες μόνο τα έργα.

Υπήρξες ένα ακέραιος και έντιμος χαρακτή-
ρας χωρίς σκοπιμότητες, ιδιοτέλεια και άλλες
επιδιώξεις για το θεαθήναι. Η μορφή σου, η
ευθυκρισία σου, η μαχητικότητά σου αλλά
προπαντός το ήθος σου και η διάθεση για προ-
σφορά προς κάθε κατεύθυνση δεν θα ξεχα-
στούν από όλους εμάς που σε γνωρίσαμε και
μαζί πορευτήκαμε για πολλά χρόνια. Εργά-
στηκες σκληρά αλλά τίμια και με τον ιδρώτα
σου δημιούργησες μια ωραία και αξιόλογη οι-
κογένεια, την οποία θα καμαρώνεις τώρα από
εκεί ψηλά που βρίσκεσαι. Δεν ήταν όλα ρόδι-
να στη ζωή σου, πέρασες και μπόρες αλλά άν-
τεξες και προχώρησες. Μαζί με την αγαπημέ-
νη σου σύζυγο την Κατερίνα αγωνιστήκατε
σκληρά για να δώσετε στα δύο παιδιά σας τα
εφόδια, πνευματικά και υλικά, καθώς και τις
ηθικές αξίες για μια καλύτερη ζωή. Τους δι-
δάξατε την τιμιότητα, την υπομονή, την επιμο-
νή, την ανεκτικότητα, την αισιοδοξία, την ελπί-
δα και την εργατικότητα. Τα κάνατε να αισθά-
νονται περήφανα που είχαν γονείς τον Νίκο και
την Κατερίνα.

Όμως αγαπητέ και αξέχαστε φίλε Νίκο και η
παρουσία σου από τον χώρο μας δεν πέρασε
απαρατήρητη, άφησες τη σφραγίδα σου για να
είσαι για πάντα στη θύμησή μας. Μετά τη συν-
ταξιοδότησή σου δεν έμεινες άπραγος και
αδρανής, εντάχτηκες στο Σωματείο Συνταξιού-

χων του ΗΣΑΠ, στο Σωματείο μας, όπου μέχρι
το τέλος ήσουν ενεργό μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο και προσέφερες ανιδιοτελώς και με
ευχαρίστηση τις υπηρεσίες σου στον κάθε συ-
νάδελφο που αντιμετώπιζε προβλήματα. Στον
χώρο των συνταξιούχων αγαπητέ φίλε και συ-
νάδελφε Νίκο προσέφερες πολλά, όχι σε λό-
για, αλλά σε έργα και αφήνεις ένα μεγάλο και
δυσαναπλήρωτο κενό φεύγοντας από αυτή τη
ζωή. Τελειώνοντας φίλε Νίκο. λέγω ότι τη στιγ-
μή που γεννιέται κάτι μοιραία θα επέλθει και ο
θάνατος, έτσι όλοι, άλλοι πιο γρήγορα και άλ-
λοι πιο αργά, θα ακολουθήσουμε τη μοίρα μας
ως θνητοί, αυτά όμως που μένουν είναι τα έρ-
γα και οι πράξεις του καθενός από εμάς. Εσύ
θα παραμείνεις αθάνατος στη μνήμη όλων μας
και θα σε θυμόμαστε με αγάπη για όσα μας

προσέφερες. Καλό ταξίδι αγαπητέ φίλε Νίκο
και σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου
για την άριστη συνεργασία που είχαμε τόσα
χρόνια στη Διοίκηση του Σωματείου. 

Εύχομαι από καρδιάς στην αγαπημένη σου
σύζυγο Κατερίνα και στα δύο σου παιδιά που
τόσο λάτρευες κουράγιο και δύναμη, κουράγιο
και δύναμη για να ξεπεράσουν το σοκ της
απουσίας σου και να είναι καλά, ώστε να σε
θυμούνται με αγάπη και σεβασμό όπως σου
πρέπει.

Όσο για μας τους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ,
που τόσο πολύ αγάπησες και μόχθησες θα εί-
σαι πάντα ανάμεσά μας. Αγαπητέ Νίκο για μας
δεν πέθανες, θα ζεις και θα μας οδηγείς με το
παράδειγμα της ζωής σου. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Νίκο.
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Λίγα λόγια βγαλμένα με πόνο ψυχής
για τον Νίκο Κουτσονικόλα
από τον Πρόεδρο του Σωματείου μας  Ευθύμιο Ρουσιά

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
1950-2015
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας – Αναπληρωτής
Γραμματέας του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ 

Πένθιμο και συγκλονιστικό μήνυμα αναμεταδόθηκε

αστραπιαία το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου απ’

άκρου εις άκρον μεταξύ των συναδέλφων συνταξιούχων

του ΗΣΑΠ. Το μήνυμα ήταν ότι ο Νίκος δεν ήταν πλέον μαζί

μας καθώς μετά από έναν άνισο αγώνα που έδωσε τον τε-

λευταίο μήνα δεν βγήκε νικητής, όπως ήταν πάντα νικητής,

αλλά νικήθηκε από τον θάνατο. Ο τελευταίος μήνας ζωής

του Νίκου ήταν δραματικός για την οικογένειά του, γιατί

ενώ γνώριζαν την ασθένεια του Νίκου καθώς και το επερχόμενο τέλος του, έπαιζαν θέ-

ατρο για να μην καταλάβει τίποτα ο ίδιος για την ασθένειά του. Έτσι και όλοι εμείς ελά-

χιστα γνωρίζαμε και ότι φανταζόμασταν . Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του Νίκου έγινε

στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Ματαράγκα και στην τελευταία του κατοικία τον συνό-

δευσαν η οικογένειά του, οι φίλοι του και οι συγγενείς του και πολλοί συνάδελφοί του.

Καλό σου ταξίδι Νίκο. Στόχευσες και πολλά δημιούργησες στο πέρασμα της ζωής σου. Με

αγάπη και σεβασμό θα σε θυμόμαστε όλοι όσοι σε γνωρίσαμε, φίλοι, συγγενείς, συγχω-

ριανοί και συνάδελφοι.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας σου που σε σκεπάζει. Θερμά συλ-

λυπητήρια από τους δύο χιλιάδες συναδέλφους σου συνταξιούχους του ΗΣΑΠ στην

αγαπημένη σου σύζυγο, στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου.

Η Διοίκηση

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στον Πειραιά σήμερα 24
Αυγούστου 2015 και στα
γραφεία του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, το Δ.Σ.
του Σωματείου όταν
πληροφορήθηκε τον θάνατο
του Νίκου Κουτσονικόλα,
Αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα του Σωματείου,
συνεδρίασε έκτακτα και
ομόφωνα αποφάσισε:

1.Το Δ.Σ. να παραστεί στην
κηδεία του

2.Να κατατεθεί στεφάνι στη
σωρό του

3.Να δοθεί στη μνήμη του το
ποσό των 200 ευρώ στο
Γυμνάσιο Σμίνθης για τις
ανάγκες του σχολείου

4.Το παρόν ψήφισμα να
κοινοποιηθεί στην οικογένειά
του και να δημοσιευθεί στην
εφημερίδα του Σωματείου «Ο
Ηλεκτρικός»

Πειραιάς 24 Αυγούστου 2015
Με εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιάς

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μητροκώτσας

ΠΕΝΘΗ

Τέλος οι ελπίδες, τέλος τα όνειρα! Μακάρι να μπο-
ρούσαμε να παγώσουμε τον χρόνο στην προεκλογική πε-
ρίοδο…

Εξουθενωμένοι και απαξιωμένοι από τα κόψε και
κόψε των προηγούμενων πολιτικών, το κόμμα του Σύ-
ριζα, ήτανε βάλσαμο στις ταλαιπωρίες που είχαμε υπο-
στεί. Δεν ξέρω αν τα λόγια, τα ταξίματα του νέου αυτού
κόμματος ήταν ψέματα ή οράματα για μια καλύτερη Ελ-
λάδα. 

Θέλω να πιστεύω ότι όσα έλεγαν ήταν τα πιστεύω τους
και οι ελπίδες τους, ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν…

Εγώ προσωπικά δεν πίστεψα ποτέ ότι εκεί που είχε
κατρακυλήσει η χώρα μας, θα μπορούσε να αναβιώσει.
Οι πρώην έλεγαν ότι είχαμε ανακάμψει, ότι είχαμε πλε-
όνασμα… Εμείς, οι απλοί πολίτες, γιατί δεν το είχαμε κα-
ταλάβει; Παίρνω πάντα από την προσωπική μου κατά-
σταση, και που δυστυχώς, αυτή είναι η πλειοψηφία.

Πρώτον, μας κατέστρεψαν την αξιοπρεπή, ιατρική κά-
λυψη που το δικό μας ταμείο, των ΗΣΑΠ, μας κάλυπτε
τόσο ανθρώπινα. Μας έκοψαν όλα τα δώρα και τα επι-
δόματα, ακόμη και τα επταήμερα των διακοπών. Και το
πιο συγκλονιστικό, τη χρονιά που μας έκοψαν όλα αυτά,
τριπλασίασαν και την εφορία! Και για να δώσω ένα πα-

ράδειγμα, το ’11 εμείς προσωπικά είχαμε εφορία 196
ευρώ, με όλα τα προνόμια που ακόμα υπήρχαν, και το
’12, το ’13 και το ’14, με όλα κομμένα, μας χρέωσαν από
1.600 τη χρονιά!

Και λογικά, επειδή δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε
στην ώρα μας, κάναμε ρύθμιση μέχρι το 2020, με απο-
τέλεσμα τώρα, μέσα στον Αύγουστο, με την καινούρια
δήλωση, βρεθήκαμε χρεωμένοι με προσαυξήσεις 565
ευρώ, που έπρεπε να πληρωθούν εφάπαξ. Έτσι, επειδή
τη σύνταξη όπως την παίρνουμε πληρώνουμε λογαρια-
σμούς και, ευτυχώς ακόμα και διατροφή, μιας και ατυ-
χήσαμε, αν και χτίσαμε, παντρέψαμε και θάψαμε, βρι-
σκόμαστε μετά από αγώνες μιας ζωής να είμαστε
ενοικιαστές!

Με τα αισιόδοξα μηνύματα που μας έδωσε το γελαστό
παιδί, πιστέψαμε ότι θα μας έδιναν πίσω αυτά που μας
έκλεψαν… Πιστέψαμε ότι θα ξαναβλέπαμε από κοντά τη
θάλασσα, το βουνό, τις ομορφιές του τόπου μας…. Μά-
ταια όμως. Οι ισχυροί της γης γκρέμισαν τα οράματά
τους, και σκότωσαν και τις ελπίδες του λαού… Έτσι, το

μόνο που έχουμε να περιμένουμε είναι το τελευταίο τα-
ξίδι αναψυχής, κοινώς «θυμαράκια». Ξέρω, η αλήθεια
πονάει, μα δεν καλλιεργεί αυταπάτες. Τα περιθώρια για
μας μηδενίζονται ώρα την ώρα…

Τα τελευταία χρόνια κλείνουνε τα μαγαζιά, το ένα
πίσω απ’ το άλλο!

Αναρωτήθηκε κανείς ποια είναι η πραγματική αιτία; Η
μεσαία τάξη που τα κρατούσε ζωντανά δεν υπάρχει
πια… Τι κι αν έρχονται Χριστούγεννα, ή Πάσχα, ή πε-
ρίοδος διακοπών, στη τσέπη του λαού δεν μπαίνει τίποτα
έξτρα! Για παπούτσια, ρούχα, κουρτίνες, ανανέωση νοι-
κοκυριού, ούτε λόγος! Λογαριασμοί και τρόφιμα, όπως
όλο τον χρόνο, και δόξα τω Θεώ!...

Ίσως, λέω ίσως, και αυτή η μάστιγα που καταφθάνει
κάθε μέρα στη χώρα μας με εξαθλιωμένους πρόσφυγες,
να κρύβεται από πίσω πολιτική σκοπιμότητα, για να πλη-
γώσουν το συναίσθημα του Έλληνα, και να νιώθει άρ-
χοντας ανάλογα με τη ζωή αυτών των δυστυχισμένων…

Έχω γίνει τόσο καχύποπτη, έχω χάσει κάθε εμπιστο-
σύνη στους τρανούς της γης, που όλα μου φαίνονται
προκατασκευασμένα. Είχαν κάνει τόσο αγώνα στη ζωή
μου, να κρατήσω μέσα μου ένα άκακο παιδί, αλλά οι αδι-
κίες μου το σκότωσαν…

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Και τώρα τι;
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ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ



7O HΛEKTPIKOΣ / http://www.somsyntaxiouchon-isap.gr

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



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

Μέρος 10ο
Το 1906 η Αθήνα έζησε μέρες αλησμόνητες. Η συγκρότη-

ση δύο επιστημονικών συνεδρίων, η τέλεση των Ολυμπιακών
Αγώνων και η επίσκεψη των Βασιλέων της Αγγλίας στην Αθή-
να ήταν γεγονότα σημαντικά.

Και πρώτα, τα δύο διεθνή συνέδρια που έγιναν τότε στην
Αθήνα, ένα ιατρικό και ένα αρχαιολογικό, είχαν προκαλέσει
τη συρροή ξένων επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα
το αρχαιολογικό συνέδριο είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, για-
τί οι σύνεδροι έφθαναν με συγκίνηση στη χώρα, όπου η αρ-
χαιολογική σκαπάνη είχε αποκαλύψει τόσους θησαυρούς
ενός αρχαίου κόσμου με ιστορική αξία ανυπολόγιστη. Έπει-
τα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έκαμαν την Αθήνα και τον Πειραιά
να γνωρίσουν νέες συγκινήσεις.

Τέλος, η άφιξη του βασιλικού ζεύγους της Αγγλίας πρό-
σθεσε μιαν άλλη νότα διεθνισμού στις δύο αυτές πόλεις, που
ήταν μικρές βέβαια, αλλά που δεν υστερούσαν πολύ από τις
ευρωπαϊκές και ήταν οπωσδήποτε καλύτερες από τις άλλες
των Βαλκανίων. Η Αθήνα είχε τότε 163.000 κατοίκους και ο
Πειραιάς 70.000 περίπου, με δικό τους χαρακτήρα και δική
τους ατμόσφαιρα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1906 έγιναν με κάθε επισημό-
τητα και είχαν περισσότερη επιτυχία από τους αγώνες του
1896. Σ’ αυτό είχε συντελέσει βέβαια και η παρουσία του αγ-
γλικού βασιλικού ζεύγους, του Εδουάρδου και της Αλεξάν-
δρας.

Όλες οι εφημερίδες δημοσίευαν κάθε μέρα πληροφο-
ρίες και σχόλια σχετικά με τα εξαιρετικά εκείνα γεγονότα.
Έτσι η «Ακρόπολις», στις 2 Απριλίου του 1906, έγραφε:

»Δύναται η Ελλάς να είναι σήμερον υπερήφανος, διότι
επιτρέπεται μετ’ ασφαλείας να είπη ότι έδωκε νέαν ζωήν εις
τον αθλητισμόν και την γυμναστικήν, ανά πάσαν πολιτισμέ-
νην της γης γωνίαν. Το κήρυγμα των Ολυμπιακών Αγώνων, οι
οποίοι μέλλουσι να τελεσθώσιν εν μεγαλοπρεπεία σπανία
και επισημότητι παγκοσμία εντός του αθανάτου χώρου του
Σταδίου μας, του μοναδικού και αμιμήτου, ηκούσθη και ηλέ-
κτρισε τον σύμπαντα κόσμον και έρριψε τας χώρας εις ευ-
γενή άμιλλαν δια να παρουσιάσουν τους καλυτέρους και τε-
λειοτέρους αντιπροσώπους εις τους ευγενεστέρους και κο-
σμοπολιτικωτέρους αγώνας, τους οποίους παρουσίασε πο-
τέ η ιστορία των ανθρώπων.»

Και στις 4 Απριλίου έγραφε πάλι η «Ακρόπολις», σχετικά
με την επικείμενη άφιξη του βασιλικού ζεύγους της Αγγλίας:

«Έρχονται. Οι πολύτιμοι της Ελλάδος ξένοι έρχονται. Οι
τρυφερώς αυτήν αγαπώντες και τιμώντες και προτατεύοντες.
Ο μέγας της κραταιάς Αγγλίας Άναξ και η πολυαγαπημένη
της Ελλάδος Βασίλισσα της Αγγλίας, οι οποίοι και τα πένθη
των και τα ζητήματα των και τας τρισμεγίστας υποθέσεις του
αχανούς κράτους των αφήκαν όπισθεν αυτών, με μόνον σκο-
πόν να τιμήσωσι το ελληνικόν έργον των αγώνων μας. Δεν εί-
ναι δυνατόν ειμή μόνον η ευγνωμοσύνη και η συγκεκινημέ-
νη εκ τούτου κοινή γνώμη να τους υποδεχθή και τιμήση και
αποθεώση.»

Οι Άγγλοι εστεμμένοι θα έφθαναν στις 5 Απριλίου 1906. Ο
σταθμός της Ομονοίας είχε ετοιμασθή για την υποδοχή. Και
οι «Καιροί», στις 5 Απριλίου, έγραφαν μεταξύ άλλων:

«… Ο σταθμός του υπογείου εις την Ομόνοιαν είναι το
πρώτον μέρος όπου θα σταθή ο Εδουάρδος φθάνων εις τας
Αθήνας και εκεί συγκεντρούνται όλαι αι μέριμναι των Αρχών
και των αρμοδίων. Κάτω, εις την «πλατφόρμ», η εταιρεία των
σιδηροδρόμων έχει στρώσει τάπητας πολυτελείς μέχρι της
αιθούσης αναμονής και της κλίμακος, έχει δε τοποθετήσει
φυτά μεγαλοπρεπή και σημαίας. Επάνω, εις τον προ του
σταθμού χώρον, εκεί όπου αναπαύεται το βλέμμα μέσα εις
το καβούρντισμα του μεσημβρινού ηλίου, είναι μία απέραν-
τος πρασινάδα από φυτά του τροπικού. Καμμιά πεντακοσα-
ριά γλάστραι έχουν τοποθετηθή κλιμακηδόν απέναντι της
εξόδου του σταθμού και με ένα καταπράσινον τείχος πλαι-
σιούμενον από σημαίας ελληνικάς και αγγλικάς καλύπτεται
όλη η ασχημία της απέναντι οικοδομής…»

Τέλος, το βασιλικό ζεύγος έφθασε. Παραθέτομε ολίγα
αποσπάσματα των εφημερίδων, σχετικά με την άφιξη και την
υποδοχή, γιατί και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος έδωσε το πα-
ρόν του τις στιγμές εκείνες. Η «Ακρόπολις», στις 6 Απριλί-
ου, έγραφε:

«… Με το τραίνον της ημισείας μ.μ. κατήλθεν εις τον Πει-
ραιά ολόκληρος η βασιλική οικογένεια μετά των υπασπα-
σπιστών και των αυλικών.»

Επήγαινε η ελληνική βασιλική οικογένεια να υποδεχθή
στον Πειραιά τους ξένους εστεμμένους που θα έφθαναν εκεί.
Έπειτα, όλοι μαζί, θ’ ανέβαιναν με τον Ηλεκτρικό στην Αθή-
να. Και η «Ακρόπολις» συνέχιζε:

«Η στάσις των τραίνων εις Ομόνοιαν γίνεται αλλού, επει-
δή εστρώθη με τάπητας το προς την αριστεράν κλίμακα μέ-
ρος.

»Ο κ. Βλάγκαλης, διευθυντής του Σ.Α.Π. εποπτεύει αυτο-
προσώπως την κίνησιν, δίδω τας αναγκαίας διαταγάς δια την
παρασκευήν του βασιλικού τραίνου.

»Την 3 και 53΄ μ.μ. αγγέλεται τηλεφωνικώς εκ Πειραιώς,
ότι εξεκίνησε το τραίνον το φέρον τους Βασιλείς. Αμέσως
σπεύδουν αι Αρχαί να καταλάβουν τας θέσεις των. Τοποθε-
τείται εις το δεξιόν της παρατάξεως των ευζώνων η μουσι-
κή της φρουράς υπό τον αρχιμουσικόν κ. Καίσαρην. Την 4
και 7΄ μ.μ. ακούεται οξύτατος συριγμός αγγέλων την προ-
σέγγισιν του τραίνου. 

»Οι Υπουργοί, ηγουμένου του κ. Θεοτόκη, τοποθετούνται
εις το μέρος όπου ακριβώς θα εγίνετο η αποβίβασις. Όπισθεν
αυτών τάσσονται οι αυλικοί.

»Μόλις έστη το τραίνον, κατέρχονται αι δύο Βασίλισσαι,
κατόπιν οι Βασιλείς, ακολούθως οι πρίγκιπες, αι πριγκιπισ-
σαι και η ακολουθία των, οίτινες είχον καταλάβει τρία βαγό-
νια.

»Η μουσική παίζει γλυκύτατα τον αγγλικόν ύμνον. Ο Βα-
σιλεύς Εδουάρδος φέρει την χείρα επί του γείσου του στρα-
τιωτικού πίλου του. Το αυτό πράττουν οι πρίγκιπες και η ακο-
λουθία των.

»Οι εύζωνοι παρουσιάζουν όπλα επιδεικνύοντες μετά φι-
λίας και χάριτος τα ωραία παραστήματά των εις τον Βασιλέα
της Αγγλίας.

»…Μετά τας παρουσιάσεις, εσχηματίσθηκαν εκατέρω-
θεν δύο στίχοι, δι’ων διήλθεν η βασιλική πομπή. Από τον ένα
στίχον ίστανται οι Υπουργοί και αυλικοί, από δεν τον απέναντι
αι κυρίαι της Αυλής, αίτινες υπεκλίθησαν επιχαρίτως κατά την
διέλευσιν των Βασιλέων.

»Προηγούνται αι δύο Βασίλισσαι, έπονται οι Βασιλείς
Εδουάρδος και Γεώργιος. Ο Εδουάρδος φαίνεται πολύ φαι-
δρός. Το πάθημα του ποδός του είναι κατά τι καταφανές.
Έπονται οι δύο διάδοχοι, αι πριγκίπισσαι της Ουαλλίας Βι-
κτωρία, Σοφία, Ελένη και Αλίκη. Αι Αγγλίδες πριγκίπισσαι
εκρατούν ανθοδέσμας. Κατόπιν ηκολούθει ο πρίγκιψ Βάτεμ-
περγκ, κατόπιν δε οι Βασιλόπαιδες Γεώργιος, Νικόλαος και
Ανδρέας, είτα ο πρίγκιψ Χριστόφορος κρατών φωτογραφι-
κήν μηχανήν και ο υιός του διαδόχου πρίγκιψ Γεώργιος. Κα-
τόπιν ηκολούθουν οι υπασπισταί και οι θεράποντες.

»Η βασιλική πομπή εισήλθε κατόπιν εις την αίθουσαν του
σταθμού, όπου παρέμεινεν επί ολίγα δευτερόλεπτα, περιερ-
γαζομένη την διακόσμησιν αυτής. Κατόπιν, δια της ιδιαιτέρας
κλίμακος, ανήλθον εις την άνω αίθουσαν.»

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν την Κυριακή, 9 Απριλίου,
και τελείωσαν την Πέμπτη, 20 Απριλίου 1906.

Η Ελλάς εκέρδισε πέντε πρώτες νίκες. Στην άρση βαρών
πρώτος ο Τόφαλος, στο πιστόλι ακριβείας με παράγγελμα
πρώτος ο Σκαρλάτος, στη δισκοβολία μετά φοράς πρώτος ο
Γεωργαντάς, στο περίστροφο πρώτος ο Γ. Ορφανίδης, στην
απλή αντισφαίριση πρώτη η Σημηριώτου.

Κερδίσαμε και επτά δεύτερες νίκες. Στην ελεύθερη δι-
σκοβολία δεύτερος ο Γεωργαντάς, στους αγώνες «σπάθης
ομάδος» δεύτερη η ελληνική ομάδα με τους Γεωργιάδη, Σα-
κόραφο, Ζορμπά, Κορδογιάννη, στη βολή «καθ’ απλών πηλί-
νων δίσκων» δεύτερος ο Περίδης, στο κυνηγετικό όπλο «κα-
τά διπλών πηλίνων δίσκων» δεύτερος ο Α. Μεταξάς, στους
γυμναστικούς αγώνες δύο δεύτερες νίκες με τον Αναστάσο-
γλου και τον Ακεστορίδη, στην απλή αντισφαίριση δεύτερη η
Μαρίνου, στη διπλή αντισφαίριση ανδρών δεύτερος ο Μπα-
λής.

Αλλά και αυτοί οι αγώνες δεν πέρασαν, χωρίς να σημει-
ωθή κάποιο περιστατικό που να δείχνη καθαρά το ελληνικό
φιλότιμο, όπως είχε εκδηλωθή και στους πρώτους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, με τη συμφωνία αστυνομίας – κλεπτών και
διαρρηκτών. Το δεύτερο αυτό επεισόδιο το έφεραν στο φως
οι εφημερίδες της εποχής. Είναι τόσο χαρακτηριστικό, δεί-
χνει τόσο καθαρά το αίσθημα της φιλοξενίας του ελληνικού
λαού και είναι τόσο περίεργο, που το αντιγράφομε κατά λέ-
ξη από τους «Καιρούς» (20 Απριλίου), για να μη θεωρηθή
από κανένα σας εύρημα, που μπήκε στο κείμενο για να του

δώση μιαν άλλη, πιο εύθυμη, όψη.
Άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα τότε. Το εθνικό φιλότιμο ήταν

πάντοτε έτοιμο να ξιφουλκήση, όταν κανείς το πλήγωνε. Το
κείμενο:

«Γεγονός χαρακτηριστικόν της αφθάστου φιλοξενίας του
ελληνικού λαού και τιμητικόν δι’ όλους ημάς έλαβε χώραν την
νύκτα, εξ αφορμής της αθλιότητος και της προστυχιάς ενός
ανθρώπου, ο οποίος ασφαλώς δεν είναι Έλλην, ουδέ τον ανα-
γνωρίζει κανείς ως τοιούτον και ο οποίος απεπειράθη να
κατασπιλώση εχθές την εθνικήν φιλοτιμίαν εις την συνεί-
δησιν ευγενούς ομάδος αθλητών των Σουηδών.

»Ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Αχίλλειον», επί της οδού
Σταδίου, Σπύρος Μεϊντάνης, εις τον οποίον διέμενον οι Σουη-
δοί αθληταί, εξ αφορμής μικράς χρηματικής διαφοράς, επελ-
θούσης εκ παρεξεγήσεως των συμπεφωνημένων, την οποί-
αν θα έλυε υπ’ ευθύνην της σήμερον η επιτροπή των αγώ-
νων, έσχε την κατάπτηστον ιδέαν να κατακρατήση τα χρυσά
και αργυρά έπαθλα των Σουηδών νικητών, προκειμένου να
αναχωρήσουν χθες την εσπέραν.

»Οι Σουηδοί αθληταί, καταδυσαρεστημένοι από το γεγο-
νός, απήλθον και αφήκαν τα έπαθλα. Ευθύς όμως ως εγνώ-
σθη τούτο, ο εκ της επιτροπής κ. Νεγρεπόντης έσπευσεν εις
το ξενοδοχείον μετά του κ. Χρυσάφη και επήρε τα έπαθλα,
τα οποία αμέσως μετέφερεν εις τον Πειραιά, όπου επεβιβά-
ζοντο οι Σουηδοί. 

»Αλλά η τοιαύτη διαγωγή του εν λόγω ξενοδόχου δεν
εβράδυνε να γνωσθή έξω και αμέσως πλήθος κόσμου κα-
λής τάξεως συνεκεντρώθη μετ’ αγανακτήσεως κάτω του ξε-
νοδοχείου, μαινόμενον και απειλούν να εφαρμόση τον νόμον
του Λύντς κατά του ξενοδόχου και να καταστρέψη πάντα τα
εν τω ξενοδοχείω.

»Η αστυνομία σπεύσασα συνεκράτησε την οργήν του πλή-
θους συλλαβούσα τον ξενοδόχον και οδηγήσασα αυτόν εις το
αστυνομικόν τμήμα. Φρουρά εξ ευζώνων ετοποθετήθη εις
την θύραν του ξενοδοχείου, αλλά το πλήθος μαινόμενον εξη-
κολούθησε παραμένον εκεί απειλούν τα πάντα.

»-Κάτω ο Βούλγαρος!
»-Αυτός δεν είναι Έλλην, είναι Βούλγαρος, εφώναζε το

πλήθος και μετ’ ολίγον απήτησε να καταβιβασθούν αι εις τον
εξώστην του ξενοδοχείου κυματίζουσαι σημαίαι ελληνική και
σουηδική, όπερ και εγένετο, και, αφού τας επήρε, εν δια-
δηλώσει κατηυθύνθη εις την Ομόνοιαν όπου επεβιβάσθη του
τραίνου και κατέβη εις τον Πειραιά, δια να εκφράση τας συμ-
παθείας του εις τους ευγενείς ξένους.

»Το ωραίον είναι ότι Αμερικανοί και Ιταλοί δημοσιογρά-
φοι και νικηταί, μαθόντες τον λόγον της εξεγέρσεως του
πλήθους, συμμετέσχον και αυτοί εις την διαδήλωσιν, ενθου-
διώδεις δια τα ευγενή αισθήματα των εξεγερθέντων.

»Εγνώσθη αργά ότι οι Σουηδοί νικηταί εδέχθησαν τα έπα-
θλα τα οποία μετέφερεν ο κ. Νεγρεπόντης.»

Επεκτάσεις και συμπληρώσεις 
(1907-1910)

Το 1907 αποφασίσθηκε η εκτέλεση όλων των έργων που
είχε εισηγηθή ο Βλάγκαλης και η επέκταση της παραλιακής
τροχιοδρομικής γραμμής. Το 1907 ακόμη, ύστερα από εισή-
γηση του Βλάγκαλη, η εταιρία αποφάσισε την ίδρυση Ταμι-
ευτηρίου για το προσωπικό της, σε αντικατάσταση του ως τό-
τε «Ταμείου Προνοίας και Επιχορηγήσεως». Ο κανονισμός
υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση στις 8 Μαρτίου του 1907.

Το 1908 ο Σ.Α.Π. εμείωσε τα κόμιστρα, επειδή αντιμετώ-
πιζε μεγάλο συναγωνισμό με τον τροχιόδρομο Αθηνών-Φα-
λήρου και ταυτόχρονα παράγγειλε επτά τροχιοδρομικά οχή-
ματα της παραλίας που τα παρέλαβε το 1909.

Το 1910, στις 12 Απριλίου, άρχισε η μεταφορά επιβατών με
τον τροχιόδρομο της παραλιακής γραμμής και ορίσθηκε ότι

από τον Νοέμβριο θα άρχιζε και η μεταφορά των εμπορευ-
μάτων. Για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σ’ ολόκληρο το
δίκτυο των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων είχε τοποθετηθή γε-
ρανός στον σταθμό του Θησείου. Τούτο όμως προκάλεσε ζωη-
ρή αντίδραση των καραγωγέων και των αχθοφόρων και η
εταιρία αναγκάσθηκε για λίγο καιρό ν’ αναστείλη τη λει-
τουργία του.

Ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος 
(1912-1913)

Το 1912 είναι ο πιο δοξασμένος χρόνος της νεώτερης ελ-
ληνικής ιστορίας. Ο Ελληνισμός, σκλαβωμένος και ασκλά-
βωτος, βλέπει την πραγματοποίηση των εθνικών πόθων του.

Είναι τόσο σημαντική η περίοδος αυτή, κατά την οποία
βλέπομε την Ελλάδα να διπλασιάζεται μέσα σε λίγα χρόνια και
το γόητρό της να υψώνεται αφάνταστα, ώστε αξίζει ν’ αφιε-
ρωθή γι’ αυτή λίγος χώρος στις σελίδες του Λευκώματος.

Μετά το ατύχημα του 1897 οι ζωντανές δυνάμεις του
Έθνους είχαν αναλάβει την πρωτοβουλία για την αφύπνιση
όλων των στοιχείων της ελληνικής ζωής και τον εκσυγχρο-
νισμό του Κράτους. Και η πρωτοβουλία αυτή εκδηλώθηκε με
την Επανάσταση του 1909. Ήταν ένας σταθμός. Η εποχή των
ρητορικών λόγων και του ασυγκράτητου ρομαντισμού, που
είχε και αυτή ως τότε την ιστορική δικαιολόγησή της, έληγε,
και άρχιζε η εποχή των θετικών έργων και πραγματώσεων,
με την ανανεωτική κίνηση προς τα εμπρός. Ενσαρκωτής των
νέων τάσεων ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με την πνοή του ο
λαός εμψυχώνεται, το Κράτος ανορθώνεται, η Χώρα ετοιμά-
ζεται για τα μεγάλα πεπρωμένα της, προπαρασκευάζει τον
στρατό της, το ναυτικό της, τα πάντα. Παράλληλα, με αξιο-
θαύμαστη διπλωματική δεξιότητα, παραμερίζονται οι διαφο-
ρές που διαιρούσαν τα βαλκανικά κράτη και δημιουργείται ο
βαλκανικός συνασπισμός. Έπειτα, έπρεπε να χαλυβδωθή η
εθνική ενότητα, να μην παρουσιάζη ούτε το παραμικρό ρά-
γισμα. Λαός, στρατός, κυβέρνηση, δυναστεία, όλες οι δυνά-
μεις του Έθνους έπρεπε να είναι ενωμένες, για να ξεκινή-
σουν με μια ψυχή προς τον μεγάλο αγώνα. Και η ενότητα
εξασφαλίσθηκε με την ανάθεση της Αρχιστρατηγίας στον τό-
τε Διάδοχο Κωνσταντίνο.

Τώρα όλα ήταν έτοιμα. Την 1η Οκτωβρίου (π.η.) του 1912 οι
βαλκανικοί σύμμαχοι απευθύνουν τελεσιγραφική διακοίνω-
ση στην Τουρκία και ζητούν ριζικές μεταρρυθμίσεις, που θ’
ανακουφίσουν τη ζωή των Χριστιανών της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Η Τουρκία αρνείται. Και στις 5 Οκτωβρίου (π.η.)
αρχίζει ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος.

Άρχισε ο πόλεμος μέσα σε ατμόσφαιρα ανέκφραστου εν-
θουσιασμού. Μπορούσε να πη κανείς ότι δεν άρχισε πόλε-
μος, άρχισε εθνικό πανηγύρι.

Οι εφημερίδες της 6 Οκτωβρίου του 1912 δημοσιεύουν το
πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν με την αγγελία της πρώτης νί-
κης:

«Τσαρίτσαινα 5 μ.μ. – Μετά τετράωρον αγώνα η πρώτη
μεραρχία, βοηθουμένη υπό της δευτέρας, εξεδίωξε τον εχ-
θρόν εκ των παρά την Ελασσόνα οχυρωματικών αυτού θέσε-
ων και κατέλαβε ταύτην. Η Αυτού Υψηλότης ο Διάδοχος δι-
ηύθυνεν αυτοπροσώπως τον αγώνα. Ο Επίδοξος έλαβε το βά-
πτισμα του πυρός. Ο στρατός έδειξεν ορμήν και γενναιότητα
απαράμιλλον.

Ο Αρχηγός του Γεν. Επιτελείου
Δαγκλής

Και κάθε μέρα ο στρατός μας προχωρούσε. Πολεμούσε
πάντα με «ορμήν και γενναιότητα απαράμιλλον». Έθραυε την
αντίσταση του εχθρού και προχωρούσε. Και στις 26 Οκτω-
βρίου οι Έλληνες πανηγύριζαν την πιο λαμπρή νίκη. Η Θεσ-
σαλονίκη είχε πέσει. Στον Λευκό Πύργο κυμάτιζε η γαλανό-
λευκη. Έπειτα ο στρατός μας προχώρησε εμπρός, πάντα εμ-
πρός! Ελευθερώθηκε και η κεντρική και η δυτική Μακεδο-
νία ως τη Φλώρινα.

Παράλληλα, ο ελληνικός στόλος εθριάμβευε. Ο στόλος
μας, με τον καινούριο τότε «Αβέρωφ», με τα παλαιά και νέα
αντιτορπιλλικά του, με τα υποβρύχια και τα άλλα βοηθητικά
σκάφη του, όλα καλά εξοπλισμένα, έκαμε θαύματα. Από τις
πρώτες μέρες του πολέμου, με αρχηγό τον υποναύαρχο Παύ-
λο Κουντουριώτη, είχε καταλάβει τη Λήμνο και έπειτα τα άλ-
λα νησιά του Αιγαίου. Κρατούσε κλεισμένο τον τουρκικό στό-
λο στα στενά και δυο φορές, που ο εχθρός αποπειράθηκε να
βγη απ’ αυτά, κατακεραυνώθηκε στις νικηφόρες ναυμαχίες
της Έλλης και της Λήμνου. Έτσι, ο στόλος μας εξυπηρέτησε
τους στρατούς των συμμάχων, γιατί αποσόβησε κάθε μετα-
φορά του τουρκικού στρατού.

Η Υψηλή Πύλη δεν άντεχε περισσότερο. Εζήτησε ανακω-
χή. Τη δέχθηκαν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι Μαυροβού-
νιοι στις 20 Νοεμβρίου του 1912. Οι Έλληνες όχι. Συνέχισαν
τον αγώνα, για να εκπορθήσουν το Μπιζάνι, που προστάτευε
τα Ιωάννινα. Τέλος, το Μπιζάνι έπεσε και τα Ιωάννινα ελευ-
θερώθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου του 1913.

Νέες χαρές, νέα πανηγύρια. Παραληρούσε ο λαός στους
δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά.

Συνεχίζεται…

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Από το αρχείο ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ) ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1904-1928)

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

Οι Βασιλείς της Αγγλίας στην ΑθήναΟι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1906
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Τ
α στατιστικά στοιχεία, τα οποία βέβαια
είναι προκατασκευασμένα, μας δεί-
χνουν ότι η αδήλωτη απασχόληση στη

χώρα μας έχει μειωθεί δραστικά από το
2014 και μετά έτσι έφτασε το 2014 στο 4,56%
από 31,73% που ήταν το 2013. Όλα αυτά μό-
νο στην Ελλάδα θα μπορούσαν να συμβούν
καθώς μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες της
Ασίας οι εργοδότες εφευρίσκουν τρόπους
εξόντωσης του εργαζομένου.

Ένας από τους τρόπους είναι να κρύ-
βουν την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργα-
σία πίσω από την εκ περιτροπής απασχό-
ληση ειδικά στον ιδιωτικό τομέα με αυτόν
τον τρόπο μειώθηκε κατακόρυφα η αδή-
λωτη εργασία με την εκ περιτροπής εργα-
σία η οποία τα τελευταία χρόνια παρου-
σιάζει διαχρονικά ένα από τα υψηλότερα
παγκοσμίως. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε
σημαντικά στη διάρκεια της κρίσης που
μαστίζει τα τελευταία έξι χρόνια την πα-

τρίδα μας και μάλιστα ανεξέλεγκτα καθώς
οι έλεγχοι του κράτους είναι σχεδόν ανύ-
παρκτοι. Σήμερα πολλές επιχειρήσεις
προκειμένου να εξασφαλίσουν περισσό-
τερα κέρδη προβαίνουν μεν στη δήλωση
εργασίας όσων προσλαμβάνουν, αλλά δεν
δηλώνουν τις πραγματικές ώρες εργασίας
και συνακολούθως, τις καταβλητέες απο-
δοχές, με σοβαρότατες συνέπειες και
στους ίδιους τους λεγόμενους εργαζόμε-
νους καθώς απασχολούνται από μία μέχρι
δύο εβδομάδες τον μήνα αλλά και για τα
ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία δεν υπάρ-
χουν εισροές χρημάτων. Τα στατιστικά
στοιχεία λένε ότι μόνο το ΙΚΑ χάνει κάθε
χρόνο γύρω στα πέντε δισεκατομμύρια ευ-
ρώ από την ανασφάλιστη εργασία.

Η ανασφάλιστη και η εκ περιτροπής ερ-
γασία πλήττει και τους ίδιους τους λεγό-
μενους εργαζόμενους αλλά και τους ήδη
συνταξιούχους, καθώς οι εκ περιτροπής

εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα
επιβίωσης γιατί με τα χρήματα που εξοι-
κονομούν με εργασία μίας ή και δύο εβδο-
μάδων τον μήνα δεν μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν οικονομικά στις υποχρεώσεις
τους, αλλά και δεν πρόκειται ποτέ να συμ-
πληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό εν-
σήμων για να πάρουν έστω και την ελάχι-
στη σύνταξη. Για τους δε συνταξιούχους
τη στιγμή που δεν υπάρχουν εισροές χρη-
μάτων στα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει η
εύκολη λύση, η περικοπή των συντάξεων
όπως συστηματικά εφαρμόζεται τα τελευ-
ταία χρόνια με πρόσχημα την οικονομική
κρίση. Υπάρχει άμεση και επιτακτική
ανάγκη το κράτος να ενσκήψει και να αν-
τιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα με
σοβαρότητα και με πρόγραμμα προτού να
είναι πολύ αργά γιατί όταν σπέρνει κάποι-
ος ανέμους θα θερίσει θύελλες.

Η Διοίκηση

Η κοροϊδία και εμπαιγμός του Έλληνα πολίτη δεν έχει όρια

Η νόσος του Αλτσχάιμερ μας αφορά όλους γιατί με τα
στοιχεία που δίνουν οι ειδικοί επιστήμονες είναι μία νόσο
που εξαπλώνεται ραγδαία. Σήμερα στην πατρίδα μας οι άν-
θρωποι που νοσούν υπερβαίνουν τις 200.000 και όπως
ενημερώνουν οι ειδικοί το 2050 θα έχουν ξεπεράσει τις
600.000. Χρειάζεται πρόληψη και αντιμετώπιση της άνοι-
ας στα αρχικά στάδια, όμως χρειάζεται και ενημέρωση κα-
θώς και ευαισθητοποίηση του κοινού όπως και η ίδρυση
εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών για ασθενείς με
άνοια. Χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση όλων των ασθε-
νών σε φαρμακευτικές αλλά και σε μη φαρμακευτικές θε-
ραπείες. Χρειάζεται σεβασμός στα δικαιώματα των ασθε-
νών. Χρειάζεται εκπαίδευση και υποστήριξη αυτών που θα
φροντίζουν τους ασθενείς. Χρειάζεται τέλος τα απαραίτη-

τα χρηματικά κονδύλια για την έρευνα καθώς και συνερ-
γασία των αρμοδίων φορέων σε εθνικό και παγκόσμιο επί-
πεδο.

Τι πρέπει να προσέχουμε για να προλάβουμε 
να μην νοσήσουμε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ

1.Να υπάρχει έλεγχος για την υπέρταση, τον διαβήτη, την
αυξημένη χοληστερίνη, το κάπνισμα, καθώς και την πα-
χυσαρκία τουλάχιστον από μία ηλικία και πάνω.

2.Να υπάρχει σωματική άσκηση
3.Να υπάρχει πνευματική άσκηση, όπως διάβασμα, εκμά-

θηση μιας ξένης γλώσσας καθώς και εξοικείωση με τη
νέα τεχνολογία όπως είναι το κομπιούτερ.

4.Να κάνουμε υγιεινή διατροφή

5.Να γίνουμε κοινωνικά όντα καθώς η μοναξιά είναι ο με-
γαλύτερος παράγοντας κινδύνου για την άνοια.
Για να αποφύγουμε τη νόσο του Αλτσχάιμερ χρειάζεται

καθημερινή συναναστροφή και ανθρώπινη σχέση με άλ-
λους ανθρώπους, όπως επισκέψεις σε φίλους, εκδρομές
με παρέες, έξοδοι για έναν καφέ, τηλεφωνικές επικοινω-
νίες με συγγενείς και φίλους, επισκέψεις σε μουσεία, θέ-
ατρα, γκαλερί, συμμετοχή σε δραστηριότητες του δήμου
της περιοχής του καθενός όπως είναι π.χ. τα ΚΑΠΗ, παι-
χνίδια με τα εγγόνια καθώς και άλλες απλές δραστηριότη-
τες, μακριά από την απομόνωση και το κλείσιμο στον εαυ-
τό μας γιατί αυτά είναι οι κύριες αιτίες εμφάνισης της νό-
σου του Αλτσχάιμερ.

Η Διοίκηση

Στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 20 Σε-
πτεμβρίου 2015 νικητής ανεδείχθη η αποχή η οποία
έφτασε στο 44%. Αυτό το γεγονός πρέπει να προ-
βληματίσει τους πολιτικούς μας καθώς έχουν την
αποκλειστική ευθύνη της απομάκρυνσης των ψη-
φοφόρων από τις κάλπες. Γεγονός είναι ότι σήμερα
οι πολιτικοί μας χρησιμοποιούν μία ξύλινη γλώσσα

που δεν συγκινεί τον Έλληνα πολίτη αφενός, αφε-
τέρου δεν τηρούν τις προεκλογικές τους δεσμεύ-
σεις με αποτέλεσμα να μην γίνονται πιστευτοί από
τον κόσμο. Η αποχή όμως πρέπει να προβληματίσει
και τους πολίτες αυτής της χώρας και να συνειδη-
τοποιήσουν ότι η αποχή δεν είναι η λύση του προ-
βλήματος. Λύση είναι η ενεργός συμμετοχή.   

Νίκησε η αποχή

Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945 – 
Ναγκασάκι 9 Αυγούστου 1945

Πέρασαν βέβαια 70 χρόνια από το μεγαλύτε-
ρο έγκλημα που έγινε από τις Ηνωμένες Πολι-
τείες της Αμερικής δεν πρέπει όμως να το ξε-
χνάμε καθώς και σήμερα συνεχίζουν να γίνον-
ται τα ίδια και χειρότερα εγκλήματα από τις λε-
γόμενες μεγάλες δυνάμεις χωρίς να υπάρχει
έστω και η παραμικρή αντίδραση και αντίσταση
από τους τύποις λεγόμενους οργανισμούς προ-
στασίας του πολίτη. Ας γυρίσουμε στην ημερο-
μηνία 6 Αυγούστου 1945 τότε που ο Άξονας εί-
χε καταρρεύσει και διαφαινόταν το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, όμως η Αμερική για να
δείξει στους συμμάχους της ότι αυτή θα ήταν η
υπερδύναμη που θα κυριαρχούσε, δεν δίστασε
να σπείρει τον όλεθρο και την καταστροφή με
την ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα της Ια-
πωνίας που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο
100.000 άμαχων κατοίκων της πόλης και 70.000
τραυματίες όλοι από τον άμαχο πληθυσμό κα-
θώς και τεράστιες υλικές ζημιές. Όσο για τις με-
τέπειτα συνέπειες της ραδιενέργειας, που προ-
κάλεσε η ατομική έκρηξη μεταφράζεται σε χι-
λιάδες ασθένειες από λευχαιμίες καθώς και γε-
νετικές αλλοιώσεις για πολλά χρόνια μετά.

Δεν έφτανε για την Αμερική η καταστροφή της
Χιροσίμα, ήθελε να επιβεβαιώσει την κηδεμονία

της προς τα άλλα κράτη και επιχείρησε κα δεύ-
τερη εγκληματική ενέργεια. Έτσι στις 9 Αυγού-
στου, τρεις μόνο μέρες μετά την πρώτη κατα-
στροφή που προκάλεσε στη Χιροσίμα, διέπραξε
το ίδιο έγκλημα ρίχνοντας τη δεύτερη ατομική
βόμβα στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας. Η βόμβα
έπληξε την πόλη και προκάλεσε τον θάνατο
66.000 περίπου ατόμων από τον άμαχο πληθυ-
σμό. Όλα αυτά έγιναν λίγο πριν συνδηκολογήσει
ο Άξονας και την στιγμή που είχε φτάσει το τέ-
λος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δεν χρει-
αζόταν σύμφωνα με τις απόψεις των ιστορικών
η Αμερική να προβεί σε αυτές τις εγκληματικές
ενέργειες κατά του άμαχου πληθυσμού της Ια-
πωνίας. Όμως όλα αυτά έγιναν για να δείξει η
Αμερική ότι διαθέτει ατομικό οπλοστάσιο και θα
μπορεί να πλήξει όποιο κράτος σηκώσει κεφά-
λι και δεν αναγνωρίζει ως υποδύναμη, βέβαια
με κάλυψη όλων των διεθνών οργανισμών που
είτε κώφευαν είτε δεν έβλεπαν τι γίνεται γύρω
τους. Είναι καιρός όμως να αφυπνιστούν όλοι και
να καταβάλουν τις προσπάθειες που πρέπει για
να επικρατήσει η ειρήνη μεταξύ των λαών της
γης προτού βέβαια δημιουργηθούν νέες Χιροσί-
μες και νέα Ναγκασάκι.     

Η Διοίκηση

Μια πληγή που
δεν αφήνουν να κλείσει

Συμπληρώθηκαν 41 χρόνια από τότε που
το δικτατορικό καθεστώς της Αθήνας προ-
κάλεσε το πραξικόπημα στην Κύπρο ανα-
τρέποντας τον Πρόεδρο Μακάριο και έδωσε
την αφορμή στην Τουρκία να επέμβει και να
καταλάβει δια των όπλων τη μισή σχεδόν
Κύπρο. Βέβαια το εγχείρημα αυτό έγινε με
τη συνδρομή και τη βοήθεια της Αμερικής
και αυτό το επιβεβαιώνουν όλα τα ντοκου-
μέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας
αργότερα.

Έτσι ενώ η χούντα των Αθηνών εξέδιδε
συχνά ανακοινωθέντα που μιλούσαν για
θριαμβευτικές νίκες των Ελλήνων στην Κύ-
προ, δεν συνέβαινε τίποτα από αυτά στην
πραγματικότητα παρά μόνο οι προελάσεις
των Τούρκων καθώς η Αμερική είχε απαγο-
ρεύσει στην χούντα των Αθηνών να στείλουν
στρατεύματα στην Κύπρο καθώς για τις ΗΠΑ
εκείνο που προείχε ήταν να διαφυλαχτεί
ανέπαφη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑ-
ΤΟ, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να καταλαμ-
βάνουν ανενόχλητοι τη μία πόλη μετά την άλ-
λη στην Κύπρο. Ας πάρουμε όμως τα γεγο-
νότα με τη σειρά να αντιληφθούμε όλοι ότι το
σχέδιο ήταν προμελετημένο από τους συμ-
μάχους μας. Το πρώτο στάδιο ήταν το πρα-
ξικόπημα της χούντας των Αθηνών που έγι-
νε στις 15 Ιουλίου 1974 για να ανατρέψουν
τον νόμιμο πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο το οποίο εί-
χε σαν αποτέλεσμα την ολική διάλυση όλου
του αμυντικού μηχανισμού του νησιού και το
δικαίωμα της εισβολής από αέρος και θα-
λάσσης των τουρκικών δυνάμεων στις 20
Ιουλίου που πάρα την ομόφωνη απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας για κατά-
παυση του πυρός συνέχισαν την προέλασή
τους στο κυπριακό έδαφος μέχρι το μεση-
μέρι της 22ας Ιουλίου. Στη συνέχεια οι τουρ-
κικές δυνάμεις παραβίαζαν συνεχώς την
ανακωχή έχοντας στόχο να επεκτείνουν τις
θέσεις τους και να καταλάβουν το αεροδρό-
μιο της Λευκωσίας για να δημιουργήσουν
αερογέφυρα με την Τουρκία. Ακολούθησε
και δεύτερη τουρκική εισβολή στις 14 Αυ-
γούστου, μία εισβολή που έχει μείνει στην
ιστορία με την επωνυμία «Αττίλας 2» όπου
με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αυτής
πέρασε στα χέρια των Τούρκων το μισό σχε-
δόν έδαφος της Κύπρου. 

Έτσι το νησί διχοτομήθηκε, έπαψε να είναι
ενιαίο κράτος, σχηματίστηκαν δύο κράτη με
δύο κυβερνήσεις και η κατάσταση αυτή δια-
τηρείται μέχρι σήμερα 41 χρόνια μετά καθώς
φαίνεται για τους διεθνείς οργανισμούς είναι
λίγα για να κλείσει μία ανοιχτή πληγή και να
λυθεί το πρόβλημα- που είναι πρόβλημα κα-
τοχής ενός ανεξάρτητου κράτους και σήμε-
ρα επιβάλλεται όλοι αυτοί που δημιούργη-
σαν το πρόβλημα αυτό να δείξουν το ενδια-
φέρον που πρέπει και να δώσουν την ενδε-
δειγμένη λύση.
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έχρι σήμερα τον τίτλο του αρχιαποστάτη τον κατέχει
εδώ και 50 χρόνια ο επίτιμος Κώστας Μητσοτάκης. φέ-
τος θα τον χάσει, τον διεκδικούν 2, ο Μανώλης Γλέζος

γνωστός ανακατωσούρας της αριστεράς μια ζωή κι ο Πανα-
γιώτης Λαφαζάνης μαέστρος της διάσπασης. Ο αγώνας θα εί-
ναι σκληρός και αμφίρροπος. Γιατί ο μεν Γλέζος έχει κάνει
προεργασία εδώ και 6 μήνες, αγωνίζεται από τα έδρανα του
Ευρωκοινοβουλίου το πώς θα φθείρει τον Αλέξη Τσίπρα για να
τον ρίξει. Άλλωστε τα ίδια έκανε και με τον Ανδρέα ο οποίος
τον πήρε από τα αζήτητα τον έκανε βουλευτή και μετά τον
έβριζε. Σε αντίθεση με τον μπαρουτοκαπνισμένο Μάρκο Βα-
φειάδη που τον ευγνωμονούσε, αυτό μας λέει πολλά.

Ο δε Λαφαζάνης ήταν τόση η πρεμούρα του να προλάβει τον
Γλέζο που έφυγε από το κομμωτήριο που του έβαφαν το μαλλί
και δεν πρόλαβαν να του βάψουν το μούσι, γι’ αυτό βλέπουμε
αυτή τη διαφορά του κομοδινί και του άσπρου. Δεν νομίζω όμως
ότι θα επηρεάσει τον αγώνα το ποιος θα πάρει τον τίτλο του Αρ-
χιαποστάτη. Έχει αποδειχτεί ότι σε εμάς του γέροντες κάνει κα-
λό να σκαλίζουμε τη μνήμη μας, έτσι βοηθάμε το κουρκουτια-
σμένο μας μυαλό να καθυστερεί τη μαλάκυνση.

Αυτό έκανα λοιπόν για εξάσκηση και που με πήγε το γε-
ρασμένο μου μυαλό. Στο 1964. Μόλις είχε κερδίσει τις εκλο-
γές η Ένωση Κέντρου και μου θύμισε το πρωτοσέλιδο της
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Η μισή σελίδα είχε σε μεγέθυνση μια δραχ-
μή και τίτλο με μεγάλα γράμματα, αυτή η δραχμή είναι δική
σου μην αφήσεις τον Παπανδρέου να στην τινάξει στον αέ-
ρα, σας θυμίζει τίποτα αυτό; Το άρθρο το υπέγραφε η μεγά-
λη κυρία της δημοσιογραφίας όπως  την έλεγε τότε το κατε-
στημένο της εποχής εκείνης η αείμνηστη σήμερα Ελένη Βλά-
χου. Ένα κατεστημένο που το αποτελούσαν οι μαυραγορίτες
της Κατοχής, αυτοί που έφαγαν τα χρήματα του σχεδίου Μάρ-
σαλ, αυτοί που πήραν τα θαλασσοδάνεια, οι δοσίλογοι και
κοντά σε όλους αυτούς ήταν και η βασιλομήτωρ Φρειδερίκη.
Στο επόμενο άρθρο της πολύ αργότερα είχα πάλι αφιερώσει
το πρωτοσέλιδο σε μεγέθυνση τον τσιριμώκο με τη στολή του
βουνού  με δίκοχο και ζωσμένος με τα φισεκλίκια σταυρω-
τά και πηχαίο τίτλο: Ιδού λαέ οι υπουργοί σου. Τον αδίκησε
τον τσιριμώκο. Γι’ αυτό φρόντισε να επανορθώσει αργότερα,
τον είχε πρωτοσέλιδο γονυπετή όταν παραλάμβανε την εντο-
λή σχηματισμού κυβέρνησης αποστατών από τη βασιλομήτο-
ρα. Και αυτός για να αποδείξει ότι είναι πιστός, έβγαλε ένα
πύρινο διάγγελμα στο ραδιόφωνο το βράδυ περί πατάξεως
της αναρχίας που επικρατούσε στους δρόμους της Αθήνας
λόγω αποστασία, καλούσε λοιπόν τον Υπουργείο Δημοσίας

Τάξης να επιβάλλει την τάξη με κάθε μέσο. Υπουργός ήταν ο
ηρωικός Ναύαρχος του πολέμου Τούμπας όπου αυτά τα κα-
θάρματα τον παρέσυραν στον βούρκο της πολιτικής και τον
ξεφτίλισαν ότι είχε κερδίσει με κόπο στον πόλεμο, το έχασε
στην πολιτική σε βαθμό γελοιοποίησης.

Σκαλίζοντας λοιπόν το ξεκουτιασμένο μου μυαλό, που με
πήγε. Στη θεωρία του Αϊνστάιν όπου υποστηρίζει ότι όταν πά-
ρουμε ένα κομμάτι ξύλο και το κάψουμε και κατόπιν μαζέ-
ψουμε τη στάχτη, τα κάρβουνα, την υγρασία και τον καπνό
και τα ζυγίσουμε, θα δούμε ότι έχουμε το ίδιο βάρος και τον
ίδιο όγκο που είχε πριν το κάψουμε. Και ότι αυτά όλα ξανα-
γυρίζουν στο έδαφος και με τον κύκλο της ζωής μέσω της
τροφικής αλυσίδας ξαναγυρίζουν στη ζωή. Τίποτα δεν χάνε-
ται, τίποτα δεν πεθαίνει. Έτσι λοιπόν μου λύθηκε μια απορία
που είχα. Ένας τσιριμώκος πέθανε 32 γεννήθηκα στον Σύρι-
ζα μέσω της τροφικής αλυσίδας. Αλάνθαστος ο Αϊνστάιν. Ο
μεγάλος ερευνητής και φιλόσοφος της ανθρώπινης ψυχής
Φρόιντ. Μέσα από τις έρευνές του υποστηρίζει ότι υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ βιασμένου και βιαστή και το θεμελιώνει
υποστηρίζοντας ότι γυναίκες που σε κάποια φάση της ζωής
τους έπεσαν θύματα βιασμού στην πορεία της ζωής τους για
να έρθουν σε οργασμό μέσα στις φαντασιώσεις τους στις πε-
ρισσότερες φορές υπάρχει ο βιαστής τους. Έτσι λοιπόν μου
λύθηκε άλλη μια απορία που με βασάνιζε από νεαρό γιατί η
αριστερά κάθε φορά που κινδυνεύει η δεξιά να διαλυθεί της
δίνει το φιλί της ζωής. Γιατί η αριστερά έρχεται σε πολιτικό
οργασμό κάθε φορά που κινδυνεύει ο βιαστής η δεξιά. Αλάν-
θαστος ο Φρόιντ. Ο Μανώλης Γλέζος σίγουρος για τον τίτλο
του Αρχιαποστάτη, δήλωσε ότι θα ψηφίσει Κουτσούμπα για-
τί θέλει να μυρίζει ορίτζιναλ ναφθαλίνη και όχι μαϊμού του
Λαφαζάνη. Ο Παναγιώτης μόλις το έμαθε φοβούμενος ότι θα

χάσει τον επίζηλο τίτλο μάζεψε και τους υπόλοιπους συν-
τρόφους, ζώστηκαν τα άρματα και ξεκίνησαν την επανάστα-
ση. Βρε συντρόφια, δεν φρόντισε κανείς να σας ενημερώ-
σει έγκαιρα ότι η Βαστίλη έπεσε τον 18ο αιώνα, τα χειμερινά
Ανάκτορα του Τσάρου τον 19ο αιώνα, τα Ανάκτορα του Τατοΐ-
ου έχουν πάψει να κατοικούνται από το 1970. Η επανάσταση
έγινε χωρίς εσάς. Κρεμάστε λοιπόν τα άρματα εκεί που κρε-
μούσαν οι γύφτοι τα νταούλια. Και εάν θέλετε κάτι να προ-
σφέρετε πάρτε από μια τσάντα ο καθένας και πηγαίνετε να
φέρετε τα 6 ½ δις από την Ρωσία. Πάρτε και τον καθηγητή κ.
Λαπαβίτσα για να τα μετρήσει για να μην σας ρίξουν στο μέ-
τρημα. Φαίνεται δεν ακούσατε τι είπε στο αφτί ο Βλαδίμηρος
του Αλέξη μάθετέ το λοιπόν του είπε Αλέξη φρόντισε να τα
βρεις με τους Ευρωπαίους γιατί εγώ έχω αρκετά μέτωπα
ανοιχτά με την Συρία και την Ουκρανία δεν θέλω να μου προ-
σθέσεις και άλλο καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν μπορώ να σε
βοηθήσω.

Η Ρώσοι πάντα ήταν ειλικρινείς μαζί μας γιατί και ο Στά-
λιν τους είχε πει καθαρά ότι μην βγαίνετε σε ένοπλο αγώνα
γιατί εγώ δεν θα σας βοηθήσω. Και ήταν ειλικρινής μαζί μας
γιατί ήδη είχαν μοιράσει την Ευρώπη αλλά που μυαλό, φό-
ραγαν τραγιάσκα όταν ο Θεός έβρεχε μυαλά.

Βρήκατε ένα νεαρό γελαστό και έξυπνο άνθρωπο με στό-
φα μεγάλου ηγέτη που αν δεν πάρουν τα μυαλά του αέρα θα
παίξει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια και στη χώρα μας
και στην Ευρώπη. Σας έβγαλε από τη μιζέρια του 3% και σας
έκανε βουλευτές και υπουργούς. Και λίγδωσε το αντεράκι
τους σε μερικούς που την έβγαζαν με το 500 του κόμματος
που τους τσοντάριζε γιατί με τη δουλειά είχαν πάρει διαζύ-
γιο πριν από 30-35 χρόνια. Δεν θυμούνται πια ούτε τι δουλειά
έκαναν και επειδή χάθηκε μια μάχη πετάξατε τις ασπίδες και
το βάλατε στα πόδια αντί να τον στηρίξετε σ’ αυτή τη δύσκο-
λη στιγμή να ξανακερδίσει τη μάχη αποστατήσατε, δεν είστε
αριστεροί κύριοι, ριψάσπιδες είστε και για να δικαιολογη-
θείτε μπουρδολογείτε. Ίσως γιατί δεν έχετε συνειδητοποι-
ήσει ότι θα φιγουράρετε στο πάνελ της ιστορίας μαζί με τον
επίτιμο κ. Μητσοτάκη, τον Στεφ. Στεφ., τον Γαρουφαλλιά, τον
Γαργάλατα, τον Τσιριμόνιο κ.λπ. ως αποστάτες. Ιουλιανά 1965,
Ιουλιανά 2015 μετά από 50 χρόνια. Οι γενιές που έρχονται
δεν πρόκειται να σας σβήσουν το στίγμα του αποστάτη όσο και

να αμπελοφιλοσοφείτε. Νομίζατε ότι ο Αλέξης δεν θα πή-
γαινε για εκλογές και ότι θα σας είχε στη βουλή να του πε-
τάτε πέτρες. Πότε με την δραχμή και πότε με το ρούβλι αρ-
λουμπολογώντας. Αυτά αγαπητοί μου γίνονται όταν μια χώρα
έχει γεμάτα τα θησαυροφυλάκια από χρυσό και συνάλλαγμα
και όχι με πλατανόφυλλα γιατί αν τσαντιστούν οι Κινέζοι και
δεν μας δώσουν σκόρδα δεν θα ξαναφάμε σκορδαλιά. Τόσο
απλά είναι τα πράγματα, η τσιμινιέρα έχει παγώσει προ πολ-
λού και δεν καπνίζει σχεδόν πουθενά στη χώρα μας έστω για
να παράγει τουλάχιστον τα προς το ζην.

Αναρωτηθήκατε αν κάποιος θέλει να ψηφίσει τις θεωρίες
σας γιατί να μην ψηφίσει Κ.Κ.Ε. που είναι και ορίτζιναλ και
όχι μαϊμού κουμουνιστής.

Όσο για τη συντροφικότητα και το σύντροφοι, το είχαμε
δανειστεί κάποτε και εμείς στο ΠΑΣΟΚ και ακουγότανε στις
μαζώξεις στα όργανα και μόλις βγαίναμε έξω είχε από ένα
πριόνι ο καθένας σύντροφος και πριόνιζε την καρέκλα του
άλλου, γι’ αυτό και για πολλά άλλα το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο 3-
5% σήμερα. Επειδή μαζεύτηκαν πολλοί Πασόκοι στον Σύριζα
σας μετέδωσαν την πριονίτιδα η οποία είναι σαν την ουρο-
λοίμωξη δεν περνάει ποτέ, λουφάζει ο ιός και μόλις βρει κα-
τάλληλο κλίμα ξαναφουντώνει. Πόσο μάλλον στην αριστερά
που τον ιό τον έχει στο DNA ης. Η επιστήμη έχει σηκώσει τα
χέρια, δεν υπάρχει αντιβιοτικό για να αντιμετωπιστεί. Περα-
στικά σας.

Τελειώνοντας επειδή και εγώ είμαι παλιά καραβάνα και εύ-
χομαι να κάνω λάθος την άνοιξη που σας έφερε αυτό το γελα-
στό και σοβαρό παιδί μερικοί ανεγκέφαλοι από εσάς φροντίσατε
να του κρύψετε τον ήλιο να μην προλάβουν να ανθίσει η σπορά
που έριξε και να βγάλει λουλούδια και καρπούς. Άμα λοιπόν
κρύβεται ο ήλιος, ακολουθεί χειμώνας και παγετός και μακάρι
να διαψευστώ, οδηγείτε την αριστερά για άλλη μια φορά σε βα-
ρύ χειμώνα και σε μιζέρια και σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας και
κατόπιν εορτής γράφετε βιβλία και αριθμείτε τα λάθη σας. Επει-
δή είμαι αρκετά μεγάλο παιδί πιστεύω να προλάβω να διαβάσω
το βιβλίο σου κ. Λαφαζάνη που θα έχει τον τίτλο «Το μοιραίο
μου…λάθος». Γιατί έχω διαβάσει και Ανδουλάκη και Φαράκο
και πολλών άλλων αγωνιστών της αριστεράς που ανοίγουν την
καρδιά τους στις σελίδες ενός βιβλίου κατόπιν εορτής.

28-08-2015
Γεωργίου Δημήτρης

Αντιπρόεδρος του 
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Αναπλ.  Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
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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
Ο Σεπτέμβρης έχει καθιερωθεί ως μήνας του Συντάγματος 

ενώ ο Ιούλης καθιερώνεται πλέον ως μήνας της Αποστασίας

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες που μας
αναλογούν για να πάψουν να μας λοιδωρούν

Όλοι μας πικραινόμαστε από τα σχόλια των ξένων για την
οικονομική κρίση που βιώνουμε, αλλά και για χαρακτηρι-
σμούς των Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων μέσων ενημέ-
ρωσης για τους Έλληνες πολίτες, συνολικά χωρίς καμία
εξαίρεση. Τα περισσότερα όμως σχόλια είναι τουλάχιστον
υπερβολικά όπως και οι χαρακτηρισμοί από μεγαλόσχημους
πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες κυρίως της Ευ-
ρώπης. Είναι γεγονός ότι όταν θίγεται η αξιοπρέπεια ενός
λαού και η εθνική του περηφάνια, τότε όλη η κοινωνία νιώ-
θει ταπεινωμένη σαν να βγήκε ηττημένη από έναν πόλεμο,
σαν να έχασε μια μεγάλη μάχη. Κάθε λαός με συλλογική
κρίση και υποκειμενικά θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι που τον
κάνουν να αισθάνεται εθνική περηφάνια και στις περισσό-
τερες περιπτώσεις το ειδικό βάρος και η ισχύς που εκτιμά
για τον εαυτό του ως εθνική οντότητα είναι μεγαλύτερο από
αυτό που εκτιμούν οι άλλοι για αυτόν. Στη δική μας περί-
πτωση πρέπει να αναλογιστούμε ότι η καταιγιστική αρνητι-
κοί χαρακτηρισμοί των ξένων για τους Έλληνες έγιναν διό-
τι η οικονομική δυσπραγία ενέσκηψε στη χώρα μας και το
μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό, αναπόφευκτα δημι-
ούργησε και έλλειμμα ισχύος της χώρας μας.

Η Ιστορία μας διδάσκει ότι οσάκις η πατρίδα μας είχε έλ-
λειμμα ισχύος, είτε λόγω οικονομικής κρίσης, που έζησε
τους τελευταίους δύο αιώνες κατ’ επανάληψη, είτε λόγω
αποδυνάμωσης της εσωτερικής σταθερότητας της χώρας,
λόγω εμφυλίων πολέμων και διχασμών, κάποιοι έβρισκαν
της ευκαιρία να επισημάνουν τα ελαττώματα της φυλής των
Ελλήνων. Αλλά και παλαιότερα αν διαβάσει κανένας τα κεί-
μενα ιστορικών του 18ου και 19ου αιώνα τότε που το γένος
στέναξε κάτω από την Τουρκική και την Ενετική κυριαρχία,
θα βρει πολλά αρνητικά σχόλια για τον χαρακτήρα του Έλ-
ληνα. Ας πάμε όμως ακόμη πιο πίσω όταν η πατρίδα μας εί-
χε καταληφθεί από τις Ρωμαϊκές λεγεώνες. Τότε διαπρεπείς
Λατίνοι αξιωματούχοι εύρισκαν πολλά ελαττώματα για τους
Έλληνες. Για την ιστορία θα αναφερθώ σε έναν από τους
πλέον γνωστούς και εξέχοντες Ρωμαίους, που είναι γνωστός
σε όλους από τα μαθητικά μας χρόνια. Πρόκειται για τον με-
γάλο πολιτικό ρήτορα και φιλόσοφο Κικέρωνα (106 π.Χ. -
43 π.Χ.). 

Ο Κικέρων έζησε και σπούδασε στην Ελλάδα αποκτών-
τας βαθιά εμπειρία για την ελληνική πραγματικότητα της
εποχής εκείνης, που λόγω της διχόνοιας μεταξύ των πό-
λεων και των εμφυλίων συράξεων είχε παρακμάσει πλή-
ρως η άλλοτε ακμάζουσα φυλή των Ελλήνων. Το 59 π.Χ. ο
Κικέρων προασπιζόμενος στα δικαστήρια έναν συμπα-
τριώτη του είπε « Είναι αληθές ότι θα πω για ελληνική φυ-
λή. Δεν την αρνούμαι την λαμπρότητα του λόγου, την επί-
δοση στα γράμματα και τις καλές τέχνες, ούτε το χάρισμα
της ιδιοφυΐας, της ρητορείας και οτιδήποτε άλλο διεκδι-
κήσουν δεν μπορώ παρά να τους το αναγνωρίσω. Όμως  το
Έθνος αυτό δεν αντιλήφθη ποτέ τη σοβαρότητα της μαρ-
τυρίας που απαιτεί απόλυτη εντιμότητα. Από πού προέρ-
χεται η φράση, μου δανείζεις μαρτυρία, ούτε από Γάλ-
λους, ούτε από Ισπανούς ή Ιταλούς. Είναι καθαρά ελληνι-
κή. Ακόμα και οι αγνοούντες την ελληνική γνωρίζουν κα-
λά την έννοια της φράσης αυτής. Παρακολούθησε με πό-
ση αυθάδεια συζητούν και με πόση έλλειψη σοβαρότητας
διαλέγονται και θα αντιληφθείτε ότι υπό ουδενός ενδοι-
ασμού διακατέχονται. Σε καμία περίπτωση δεν απαντούν
ευθέως στο ερώτημα που τίθεται. Αντίθετα πλατειάζουν
δολιχοδρομούντες. Ουδέποτε ενδιαφέρονται να αποδεί-
ξουν τους ισχυρισμούς τους αποφεύγοντας τους κινδύ-
νους της απόδειξης. Πώς να λάβει κανείς σοβαρά αν-
θρώπους για τους οποίους ο όρκος είναι παιχνίδι, η μαρ-
τυρία εμπαιγμός, η υπόληψη κενή σκιά. Ανθρώπους για
τους οποίους ο έπαινος, η υποχρέωση, τα συγχαρητήρια
ακόμα και η οικονομική κατάσταση οφείλονται σε αναιδή
ψευδολογία. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι ελληνικές πολι-
τείες διοικούνται κατά τρόπο τυχάρπαστο από ανεύθυνες
συνελεύσεις. Η παλαιά και ένδοξη Ελλάδα με  το κλέος και
την ευδαιμονία της καταστράφηκε πάντοτε από το ίδιο κα-
κό αίτιο. Δηλαδή την αχαλίνωτη δράση και την ανευθυνό-
τητα των συνελεύσεών της. Τους θώκους της εξουσίας
καταλαμβάνουν σχεδόν πάντοτε άνδρες αδαείς και άσχε-
τοι προς όλα τα θέματα. Αυτοί περιέπλεκαν σχεδόν την πο-
λιτεία σε μάταιους πολέμους και περιπέτειες. Τα αξιώμα-
τα δίνονταν στους ταραχοποιούς και διώκονταν όσοι είχαν
προσφέρει καλές υπηρεσίες. Τέτοια δε συνέβαιναν ακό-

μη και στην Αθήνα τον καιρό εκείνο που θαυμαζότανε όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Να θυμάστε
λοιπόν όποτε πρόκειται για ελληνικά ψηφίσματα ότι αυτά
δεν είναι παρά το παραλήρημα ενός αλλοπρόσαλλου
όχλου, φωνή ανθρώπων ουτιδανών, κραυγή άκριτη και
αστάθμητη, λαού ανόητου και ψεύτη και η φρενίτιδα της
συνέλευσης του πλέον επιπόλαιου όλων των εθνών!»

Τα παραπάνω σχόλια ειπώθηκαν και γράφτηκαν από έναν
εξέχοντα πολιτικό και φιλόσοφο που έτρεφε φιλικά αισθή-
ματα για την Ελλάδα. Μπορεί να μας φαίνονται εξωπραγμα-
τικά αλλά ας σκεφτούμε μήπως δεν βλέπουμε τα ελαττώ-
ματα της φυλής μας επειδή εθελοτυφλούμε; Μήπως έτσι
έχουν τα πράγματα, αφού πολλά από τα πιο πάνω μοιάζουν
πως γράφτηκαν περιγράφοντας την σημερινή κατάσταση;
Μήπως αν στα λόγια του Κικέρωνα τη λέξη συνέλευση την
αντικαταστήσουμε με την λέξη –κοινοβούλιο- δεν περι-
γράφει την ελληνική πραγματικότητα; Στο σημείο αυτό θα
αναφέρω για επιβεβαίωση των πιο πάνω έναν συνειρμό
σκέψεων που έκανα στο μυαλό μου. Όταν για πρώτη φορά
αντίκρισα τα σπασμένα μάρμαρα στην Πανεπιστημίου, έξω
από τη βιβλιοθήκη και στα προπύλαια, θυμήθηκα τα πιο πά-
νω λόγια του Κικέρωνα και σκέφτηκα, τούτη η καταστροφή
είναι έργο από το παραλήρημα ενός αλλοπρόσαλλου όχλου.
Τέτοιες καταστροφές και βανδαλισμοί δημόσιας περιουσίας
και υποδομών δεν έχουν γίνει πουθενά στον πολιτισμένο
κόσμο.

Ακόμη και στις περιπτώσεις λαϊκών εξεγέρσεων και επα-
ναστάσεων, καταστροφές δημοσίων κτιρίων και κρατικής
περιουσίας αποφεύχθηκαν. Αυτοί είμαστε και κυρίως εκεί-
νοι κατευθύνουν τον αλλοπρόσαλλο όχλο. Μην μας κακο-
φαίνεται όταν κάποια διεθνή ΜΜΕ μας στολίζουν καταλλή-
λως κατά καιρούς. Η δική μας ηγεσία, πολιτική και πνευ-
ματική, δεν μπόρεσε να εξαλείψει τα ελαττώματα της φυ-
λής μας και να την ανυψώσει πολιτιστικά. Ταλανίζεται το
έθνος μας εκατόν ενενήντα και πλέον χρόνια από την απε-
λευθέρωσή του από εσωτερικές έριδες και διαμάχες, μέ-
χρι αλλεπάλληλα στρατιωτικά πραξικοπήματα και δικτατο-
ρίες. Αν και τα τελευταία χρόνια είχαμε δείξει σημάδια στα-
θεροποίησης του δημοκρατικού πολιτεύματος εδώ και έξι

περίπου χρόνια διαμορφώνουμε συνθήκες αυτοκαταστρο-
φής και επαληθεύονται οι χαρακτηρισμοί του Κικέρωνα για
τους Έλληνες –αλλοπρόσαλλος όχλος-. Δυστυχώς σήμερα
δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες ότι με
τις αστήρικτες αλληλοκαταγγελίες και τη ρητορική μίσους
δυναμιτίζουν την πολιτική σταθερότητα που έχει ανάγκη ο
τόπος για να ανασυγκροτηθεί και να ορθοποδήσει. Αντί να
ομονοήσουν και από κοινού να αναζητήσουν λύσεις που θα
ανακουφίσουν την χειμαζόμενη κοινωνία εξαντλούνται σε
δικονομικής φύσεως ενέργειες πως θα παγιδεύσουν τον
αντίπαλό τους ή διατυπώνοντας εξωπραγματικές θεωρίες
για την επίλυση της κρίσης. Έτσι αποπροσανατολίζεται η κοι-
νωνία, φανατίζεται ένα μεγάλο μέρος αυτής και δικαιολο-
γημένα αισθάνεται αγανάκτηση και μίσος για τους πολιτι-
κούς καθώς τους θεωρεί υπεύθυνους για την δυσμενή οι-
κονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός
λαός και έτσι όλοι μαζί ωθούμε τα πράγματα σε πολύ χει-
ρότερες καταστάσεις. 

Σήμερα δεν έχουμε μόνο έλλειμμα δημοσιονομικό, μας
λείπει η αίσθηση της συλλογικής μοίρας και μια μερίδα
της κοινωνίας μας ακούει με ενδιαφέρον την ιδεολογία
του μίσους που διακηρύττουν μερικές πολιτικές παρατάξεις
εκτός και εντός του κοινοβουλίου. Είναι καιρός να αφυ-
πνιστούμε. Μόνοι μας πρέπει να βγάλουμε την χώρα από το
τέλμα για να βουλώσουμε και τα στόματα που διατυπώνουν
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για την πατρίδα μας και το
λαό της.  

Σήμερα τα περιθώρια για άλλα εγκλήματα έχουν στενέ-
ψει. Έχουμε φτάσει σαν έθνος στο σημείο μηδέν. Δύο λύ-
σεις υπάρχουν, ή ομονοούμε πολιτικοί και ο λαός για να σώ-
σουμε την πατρίδα μας από τον όλεθρο και την καταστροφή
ή όλοι μαζί αυτοκαταστρεφόμαστε. Τρίτη λύση δεν υπάρχει.
Τελευταία μας ελπίδα είναι τα παιδιά μας που σπουδάζουν
στα ξένα πανεπιστήμια και φέρνουν στις αποσκευές τους
κομμάτι από την Ευρωπαϊκή κουλτούρα, ευχή όλων είναι να
αποτελέσουν το προζύμι για να υπάρξει μια κάποια πολιτι-
στική ζύμωση στην ελληνική κοινωνία που θα βελτιώσει το
επίπεδο και θα εξαλείψει την εχθρότητα και τα πάθη που
υποβόσκουν στις τάξεις του λαού μας.

Όλα τα ρεκόρ και οι τίτλοι κάποτε καταρρίπτονται

Του Ευθύμιου Ρουσιά

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας 
«Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα αναγράφονται 

στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, σκέψεις και
απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα και όχι

κατ’ ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.



Ε
ίναι χρόνια πολλά από τότε, πάνε πενήντα επτά
που έγινε το ατύχημα με το πράσινο λεωφορείο
Περάματος Πειραιώς. Το περίφημο, το πολύ κα-

λό, το υπέροχο και αξέχαστο εκείνο γαλλική κατα-
σκευής και προέλευση Chausson (Σωσών).

Ήταν ένα συμβάν της νύκτας του Σαββάτου της
14ης Αυγούστου παραμονή της Παναγιάς, μεγάλη η
χάρη της. Ένα ατύχημα του δρόμου της ζωής που μας
άφησε στη θύμηση και θλίψη και δάκρυα.

Και έμεινε απείρακτη εκείνη η θλιβερή θύμηση σ’
όλους όσους την έζησαν επιβάτες, εισπράκτορα και
οδηγό. Μα τώρα που παίρνει να χειμωνιάζει σ’ όσους
το ζήσαν- και ζουν ακόμη- το τραγικό εκείνο γεγο-
νός – έρχεται ο καιρός και συλλογιέται κάτω από τα
φώτα της θύμησης, που ανάβει ένα ένα ο φανοκό-
ρος της ζωής με το μαγικό του ραβδάκι.

Στο δρόμο για το Πέραμα στο ύψος της SHELL κά-
τω από τα τειχία της, που ήταν τότε μονόδρομος, αν
και διπλής κατευθύνσεως, χωρίς βέβαια διαχωρι-
στική γραμμή. Κείνο το ζεστό αυγουστιάτικο βράδυ
πιλάτευε ο δροσερός αποθαλάσσιος άνεμος, η αύρα
της θάλασσας της Σαλαμίνος.

Και τα λίγα παρακείθε ανάρια πεύκα θρόιζαν τα κα-
λοκαιρινά τους φύλλα – που ήταν ίδια και χειμωνιά-
τικα αφού ήσαν αειθαλή- κάπως πιο παράξενα τη νύ-
κτα εκείνη κι όλο κουνούσαν τα κλαδιά τους συλλογι-
σμένα λες και περίμεναν κάτι κακό, κάτι δυσάρεστο.

Κι ανατρίχιαζαν στο πέρασμα τ’ ανέμου και σαν να
ξεκινούσαν και σαν να κατηφόριζαν προς τη μονα-
δική δημοσιά του Περάματος - που και σήμερα με-
τά από τόσα χρόνια πάλι μία έχει – λες και ήθελαν
να δούνε ή να προφθάσουν κάτι. Μα και πάλι από-
μειναν στον ίδιο τόπο, κει μέναν τα πεύκα ήσυχα.
Ήσυχα σαν να μην τα είχε ο άνεμος συνεπάρει, σαν
να μην τα είχε με τον τρόπο του προειδοποιήσει.

Και το λεωφορείο, το πράσινο το με αριθμό 32 Α-
8788, με τις μονές πίσω ρόδες, με την αντρίκια μπρο-
στινή του μούρη, το Chausson, είχε ξεκινήσει στις
8:45 βράδυ το δρομολόγιό του, το ταξίδι του για Πέ-
ραμα από Πειραιά.

Στο σταθμό των ΕΗΣ του Πειραιά, αν και έφθασε
σχεδόν γεμάτο, πήρε ακόμη ένα σωρό επιβάτες, τους
στοίβαξε σαν σαρδέλες – συνηθισμένο φαινόμενο-
έγειρε και πάτησε περισσότερο στις πίσω μονές ρό-
δες (τροχούς) και φίσκα πια ξεκίνησε αγκομαχών-
τας με τη γερή του μηχανή για Πέραμα.

Ήταν οι επιβάτες εκείνοι, κουρασμένοι, εργάτες. Οι
πιο πολλοί στις φάμπρικες του Πειραιά, που γυρνού-
σαν στα πτωχά σπιτικά τους, να ξαποστάσουν και να
ετοιμαστούν για την αυριανή άγια μέρα της Παναγιάς.

Έστριψε στριγκλίζοντας το βαρυφορτωμένο λεω-
φορείο στην ακτή Καλλιμασιώτη και πήρε την ευθυ-
γράμμιση για τον Αη Διονύση.

Περνούσαν τ’ άλλα, τα λιγοστά αυτοκίνητα πάνω
και κάτω χωρίς να δίνουνε σημασία.

Μονάχα ένα καράβι το Ηλιούπολης του Τυπάλδου
που έφευγε την ώρα κείνη απ’ το λιμάνι, σφύριξε
μακρότατα τρεις φορές και μία χαιρετώντας το. Ήταν
κομμάτι πένθιμο κείνο το σφύριγμα, σαν να θελε να
το αποχαιρετήσει, σαν να ξέρε πως δεν θα το ξανά-
βλεπε.

Το ‘ξερε το σφύριγμα τούτο ο καλός εισπράκτορας
ο Γιώργης Μανωλαράκης και τ’ ονομάτισε μονομιάς
το καράβι. Ήξερε κι όλες τις τσιμιέρες, τι σημάδια, τι
χρώματα είχε η καθεμιά.

Μα σήμερα, απόψε σ’ αυτό το δρομολόγιο ήταν
συννεφιασμένος και σκεπτικός, έτσι για το τίποτα.
Σαν κάποιο αόρατο και αόριστο βάρος να τον σκία-
ζε. Μάλιστα το πε πριν ξεκινήσουν απ’ την αφετηρία
του λεωφορείου πέρα από παλαιό αξέχαστο ρολόι
του Πειραιά.

-Ηλία. Είπε στον συνάδελφο του οδηγό. Κάμε το
σταυρό σου σήμερα, να τελέψουμε, κάτι δεν μου πά-
ει καλά.

-Πάψε καϋμένε Γιώργη! Πρώτο δρομολόγιο είναι.
Σε μια ώρα θα γυρίσουμε. Κάνουμε ακόμη τρία δρο-
μολόγια και μετά αμαξοστάσιο, κι από κει σπίτια μας.
Αύριο είναι της Παναγιάς, μεγάλη μέρα, μεγάλη η
χάρη της. Μη βάζεις κακό με το νου σου.

-Ναι, σαν ναχεις δίκιο. Μεγάλη η χάρη της. Κι έκα-
νε το σταυρό του, ασυνήθιστα μηχανικά. Άντε πάμε.
Ντιιίν κι έκλεισε την πόρτα.

-Έχε το νου σου, γιατί πάντα τέτοια ώρα παίρνου-
με τους εργάτες που σκολάνε και γεμίζουμε  φίσκα.

-Έχει καλώς. Έχει καλώς.
-Υπερπλήρες, φίσκα, βαρυφορτωμένο το λεωφο-

ρείο μούγκριζε, αγκομαχούσε, είχε πάνω από 100 τό-
σους επιβάτες. Προνομιούχοι μόνο, όπως πάντα, οι
καθήμενοι 28 τον αριθμό, οι άλλοι γυναίκες άνδρες,
στοιβαγμένοι κολλημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο.

Ο εισπράκτορας καλοσυνάτος και ευγενής όπως
πάντα, έκοψε τα εισιτήρια μόλις ανεβαίνανε από την
πίσω διπλή πόρτα καθήμενος στην ειδική θέση εκ-
δοτήριο εισιτηρίων και προσπαθούσε όπως πάντα να
κάνει όσο καλύτερα μπορούσε τη δουλειά του.

Μία κυρία του ζήτησε να μάθει την ώρα και της
την είπε. Μα αντί ν’ ακούσει ένα τυπικό ευχαριστώ,
τι άκουσε νομίζετε;

-Δεν πάει καλά το ρολόι σου εισπράκτορα.
Τι ν’ απαντήσει; Δεν είπε τίποτα. Κουρασμένος κό-

σμος σκέπτηκε. Ας είναι. Δίκιο έχει.
-Προχωρήστε λίγο οι μεσαίοι παρακαλώ. Είπε μο-

νάχα.
-Μα θα πάρουμε κι άλλους. Δεν βλέπεις που δε

χωράει άλλους εισπράκτορα. Κάποιος του φώναξε.
-Τι να κάνουμε; Έχει κι άλλους εργάτες που πε-

ριμένουν στον Αή Διονύση. Να τους αφήσουμε; Λε-
ωφορείο είμαστε. Κάνετε υπομονή.

-Άντε να κάνουμε υπομονή, να κάνουμε υπομονή.
Ακούστηκε, συμβιβαστικός κάποιος άλλος.
Που να ‘ξεραν όλοι, εκείνο το συμπαγές ανθρω-

πομάνι, πως αυτό το στρίμωγμα, θα τους γλύτωνε απ’
το κακό που θ’ ακολουθούσε σε λίγο.

Για μια μόνο κυρά που στεκόταν όρθια κάτασπρη
και παχιά, σαν να τη παίδευε ένα πρήξιμο ολόγυρα
στο κορμί, ζήτησε να της δοθεί θέση. Και κάποιος
κύριος που καθόταν στο τελευταίο πίσω διπλό κάθι-
σμα, σηκώθηκε και ευγενικά της παραχώρησε τη θέ-
ση.

Μ’ αυτά και με τούτα, είχαν αφήσει τη στάση Πλα-
κούδα, λίγα σπίτια τότε, λίγοι κατέβηκαν, μικρή ανά-
σα. Μα το λεωφορείο ούτε που το ‘νιωσε, γεμάτο ήταν
ακόμη.

Μπήκανε στην ισιάδα για τη Σελ (SHELL). Το λεω-
φορείο ανέπτυξε ταχύτητα. Ο δρόμος σχεδόν άδειος.
Που και που αντερχότανε κάποια κούρσα, κάποιο αυ-
τοκίνητο.

Σιμώνανε στη γρουσούζικη μικρό στροφή. Εκεί τε-
λείωνε η ευθυγράμμιση. Εκεί έγινε το κακό. Μέχρις
εκεί, ότι και αν πεις, καλά τα ‘χανα πάει. Η βραδιά
ήταν ήσυχη και όμορφη. Πολύ όμορφη.

Άντε λίγο μας απολείπει, να φθάσουμε στο τέρμα
να ξεφορτώσουμε να νετάρουμε. Τ’ άλλα τρία δρο-
μολόγια δεν θα ‘χουν τόσο κόσμο πια. Αυτό ήταν. Σκέ-
φθηκε ο Γιώργος ο εισπράκτορας. Και ασυναίσθητα
είπε με το νου του. «Άσπιλε, αμόλυντε»…. Τρεις φο-
ρές στη σειρά. Αύριο η Χάρη σου.

Ξάφνου, απρόσμενα, τραγικά και καταστροφικά,

δυνατό τράνταγμα συγκλόνισε σύγκορμα το λεωφο-
ρείο, ενώ βαρύς γδούπος ακούστηκε. Το όχημα
έκλεινε μπρος αριστερά, έχασε την ισορροπία και
την ευθύγραμμη πορεία του και στριγκλίζοντας απαί-
σια σερνόταν προς την αριστερή πλευρά της δημο-
σιάς, προς την τάφρο της SHELL. 

Τι είχε συμβεί; Ποιος κακός δαίμονας τ’ οδηγού-
σε χαιρέκακα στο βάραθρο;

Ένα μακρύ σίδερο πεταμένο κάθετα στη μέση του
δρόμου ακριβώς στη στροφή βρέθηκε ξαφνικά
μπροστά του.

Ο οδηγός ο Ηλίας Χριστοφής δεν μπόρεσε να τ’
αποφύγει. Έκανε ό,τι μπορούσε, μάταια όμως. Ήταν
αργά πια όταν το ‘δε. Η στροφή το ‘κρυβε. Η αριστε-
ρή μπροστινή ρόδα το πάτησε βαριά και βίαια και το
λάστιχο μ’ ένα τρομερό πάταγο έσκασε.

Το λεωφορείο βαρυφορτωμένο και σερνάμενο,
χωρίς πια ν’ ακούει τιμόνι, στη στιγμή κάλυψε τα τρία
περίπου μέτρα που το χώριζαν από το χείλος της τά-
φρου. και αφού κτύπησε και τσάκισε ένα δένδρο
(ακακία) που βρέθηκε στο διάβα του παίρνοντας κλί-
ση αριστερά, άρχισε να πέφτει στη βαθιά τάφρο της
SHELL, που ήταν κατασκευασμένη για τυχόν υπερ-
χείλιση των δεξαμενών πετρελαίου.

Ευτυχής συγκυρία η πρόσκρουση στο δένδρο, για-
τί μείωσε την ταχύτητα πτώσης του λεωφορείου. Κι
ακόμη πιότερο καλό ήταν ότι το όχημα έπεσε αρχικά
στην πρώτη πιο αβαθή τάφρο κοντά τρία μέτρα και
κατόπιν ολίσθησε στη δεύτερη βαθύτερη των εξ μέ-
τρων.

Όμως το κτύπημα στο δένδρο είχε σπάσει το μπρο-
στινό τζάμι του οδηγού τραυματίζοντάς τον. Πρό-
φθασε όμως παρά το δυνατό πόνο και τα αίματα να
φωνάξει δυνατά, στους επιβάτες.

-Παιδιά πέφθουμε! Πέφθουμε στη λακκούβα.
Κρατηθείτε όπως μπορείτε.

Κι ο εισπράκτορας κτυπημένος κι αυτός άσχημα
πριν χάσει τις αισθήσεις του επανέλαβε, με όση δύ-
ναμη είχε.

-Πιαστείτε ο ένας με τον άλλον, πιαστείτε όπως
μπορείτε. Μη χάνετε το θάρρος σας η Παναγία θα
μας βοηθήσει. Ασυναίσθητα το χέρι του κινήθηκε στο
κουμπί ανοίγματος της πίσω πόρτας, κι έχασε τις αι-
σθήσεις του.

Το λεωφορείο είχε πια καθίσει πληγωμένο σαν
ζαρκάδι που κυνηγούν λύκοι άγριοι αιμοδιψείς και
πειναλέοι με την αριστερή πλευρά στο βάθος της κά-
τω τάφρου, ενώ οι δεξιές ροπές γυρίζανε ακόμη μη
θέλοντας κι αυτές να δεχθούν το μοιραίο.

Χλαπαταγή και πάταγος επικρατούσε παντού. Πλη-
γωμένοι επιβάτες, γεμάτοι αίματα βογκούσαν και ζη-
τούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Ενώ κάποιοι πιο ψύ-
χραιμοι εκλιπαρούσαν τη βοήθεια της Παναγίας. Γυ-
ναίκες στριγκλίζανε, εγκλωβισμένες στη μάζα εκεί-
νη των ανθρώπων και οι ευρισκόμενοι κυρίως στην
αριστερή πλευρά νιώθανε την ανάσα τους να κόβε-

ται από το βάρος των άλλων που είχαν πέσει απάνω
τους.

Μα η Παναγιά η Χάρη της είχε ήδη δώσει τη βοή-
θειά της. Μπορεί να μην απέτρεψε την πτώση, είχε
όμως φρενάρει το όχημα κάνοντας το να ολισθήσει
αργά προς το βάθος της τάφρου. Και το σπουδαιότε-
ρο οι πόρτες, όλες και η πίσω του εισπράκτορα και
η μεσαία και η μπροστινή του οδηγού είχαν ανοίξει
όλες. Είχε μείνει αέρας πριν σβήσει η μηχανή; Με το
τράνταγμα από μόνες; Τάχα το τελευταίο πάτημα του
εισπράκτορα; Του οδηγού ίσως; Όπως και να ‘ταν το
θαύμα έγινε, γιατί θαύμα ήταν.  Ήσαν τώρα ορθάνοι-
κτες. Οι πρώτοι τολμηροί και σώοι επιβάτες, άνδρες,
βγήκαν. Κάθισαν προσεκτικά στην δεξιά πλευρά που
ήταν τώρα στέγη, οροφή του λεωφορείου και βοη-
θούσαν τους άλλους και τις γυναίκες περισσότερο
ν’ ανέβουν.

Από κει με προσοχή μεγάλη και βάσανα, κάνοντας
σκάλα το κάτω μέρος τ’ αυτοκινήτου κατέβηκαν στην
τάφρο που ευτυχώς ήταν στεγνή και σκληρή. Εκεί
μαζεύτηκαν οι σώοι και οι ελαφρά τραυματισμένοι
περιμένοντας βοήθεια που δεν άργησε να ‘ρθει. Ήδη
είχαν φθάσει με φανάρια, σχοινιά και σκάλες οι φύ-
λακες της SHELL – Η πύλη της SHELL ήταν ακριβώς
από κάτω – που είχαν αντιληφθεί το δυστύχημα και
είχαν αμέσως ειδοποιήσει τ’ ασθενοφόρα και τη χω-
ροφυλακή Περάματος, που δεν άργησαν να ‘ρθουν.

Τα σωστικά συνεργεία, πήραν πρώτα τους τραυ-
ματίες, βοήθησαν τον κόσμο ν’ ανέβει στο δρόμο και
έκαναν ό,τι μπορούσαν και ό,τι έπρεπε ν’ απαλύνουν
τον πόνο του.

Ο Γιώργος Μανωλαράκης μάλιστα ο εισπράκτορας
μεταφερόμενος στο νοσοκομείο συνήλθε. Και επί-
μονα ζήτησε ν’ αφήσουν αυτόν και να προηγηθούν οι
τραυματίες επιβάτες. Γιατί αυτοί σίγουρα είχαν με-
γαλύτερη ανάγκη. Ενέργεια και πράξη άξια επαίνου,
γιατί έθετε χριστιανικά τον πόνο και την ανάγκη του
άλλου, του συνανθρώπου, έναντι της δικής του.

Πλην το τραγικό αυτό ατύχημα, είχε δυστυχώς και
δύο επιβάτες νεκρούς, που βαριά τραυματισμένοι
και καταπλακωμένοι όπως βρεθήκανε, παρά τις
όποιες φροντίδες των γιατρών δεν μπόρεσαν να επι-
ζήσουν.

Μα και η εταιρεία των ΕΗΣ στάθηκε αρωγός και
παρήγορος σε όλους. Ιδιαίτερα στις χήρες των απο-
θανόντων που τις προσέλαβε στην υπηρεσία της.

Έτσι έκλεισε το τραγικό εκείνο δυστύχημα, μονα-
δικό σε δράμα στην πορεία και ιστορία των πράσινων
λεωφορείων. Μια συγκλονιστική βραδιά θλίψης και
πόνου για τον πτωχό, μικρό και ταπεινό, αλλά και
απλό, αληθινό και δυνατό τότε Πέραμα.

Ένα δραματικό και τραγικό συνάμα επεισόδιο της
ζωής που όμως αντιμετωπίστηκε, με θάρρος, ψυ-
χραιμία, συνεργασία και συντονισμό απ’ όλους. Και
με τη βοήθεια της Παναγίας που σε λίγες ώρες ξη-
μέρωνε η γιορτή της δεν θρηνήσαμε άλλες ζωές.

Παιδιά μικρά εμείς τότε. Μαθητές δευτέρας δη-
μοτικού. Τρέξαμε μόλις απόλυσε η εκκλησία την άλ-
λη μέρα, Κυριακή της Παναγιάς, να δούμε τον τόπο
του δυστυχήματος.

Σταθήκαμε στην άκρη του δρόμου. Από ψηλά κοι-
τάξαμε το κουφάρι του λεωφορείου, να χάσκει άδειο
ξαπλωμένο, άψυχο, σαν ζώο παράξενο προϊστορικό
στο βάθος της τάφρου. Κουνήσαμε λυπημένα το κε-
φάλι και είπαμε:

-Κρίμα! Μεγάλο κρίμα! Θλίψη γεμίζει τη καρδιά
μας.

Για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Για κείνους που
τραυματίστηκαν και πονάνε ακόμη. Για όλους που
βασανίστηκαν. Ας ρίξουμε μερικά χαμολούλουδα
στην τάφρο.

Μα για το λεωφορείο, καμία συμπάθεια δεν αι-
σθανθήκαμε. Γιατί ποτέ δεν μας αφήσανε να μπού-
με τζάμπα.

Για το άμοιρο και πτωχό αυτό κατασκεύασμα εί-
παμε χαιρέκακα. καλά να πάθει!! Να μην το παίζει
άρχοντας. Εμείς αγαπάμε το Τραμ. Εκείνο μας βάζει
τζάμπα. Εκείνο θέλουμε να μην πάθει τίποτα. Εκείνο
να φυλάς Παναγιά.

Άραγε λέτε να ‘ναι αλήθεια, ότι η ανθρώπινη σκλη-
ρότητα και απονιά, ξεκινά από τα μικράτα τ’ ανθρώ-
που; μαζί με την παιδική άγνοια και αθωότητα;
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Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Γενικού Γραμματέα της Πολιτιστικής Ενώσεως Περάματος

Ένα ατύχημα στα
Πράσινα Λεωφορεία

14 Αυγούστου 1958



Ο Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
κύριος Γιάννης Θεωνάς υπέβαλε
την παραίτησή του από την
Διοίκηση του Οργανισμού, για να
πολιτευθεί όπως ανέφερε στο
σχετικό ανακοινωθέν. Ο κύριος
Γιάννης Θεωνάς είχε τοποθετηθεί
στη θέση του Διοικητή του ΙΚΑ πριν
λίγους μήνες σε αντικατάσταση του
κυρίου Ροβέρτου Σπυρόπουλου. 
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Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του
έτους 2015 θα γίνει σε πέντε δό-
σεις.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να κα-
ταβληθεί μέχρι τις 30-10-2015.

Η δεύτερη δόση θα πρέπει να
καταβληθεί μέχρι τις 30-11-2015.

Η τρίτη δόση θα πρέπει να κα-
ταβληθεί μέχρι τις 31-12-2015.

Η τέταρτη δόση θα πρέπει να
καταβληθεί μέχρι τις 29-1-2016
και

η πέμπτη δόση θα πρέπει να
καταβληθεί μέχρι τις 29-2-2016.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
θα έχουν αναρτηθεί το αργότερο
έως και τις 26 Οκτωβρίου στους
λογαριασμούς έξι εκατομμυρίων
ιδιοκτητών με το σύστημα TAXIS.

Άρχισε η εφαρμογή

των μέτρων του τρίτου Μνημονίου

Οι Συνταξιούχοι ήταν οι πρώτοι που πλήρωσαν τα μέτρα του τρίτου Μνημονίου
καθώς είδαν στη σύνταξή του Σεπτεμβρίου να τους έχει αφαιρεθεί ένα ποσό από
την κύρια καθώς και από την επικουρική σύνταξη. Με πρόσχημα την καλύτερη
υγεία η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει από την 1η Ιουλίου τις κρατήσεις για την
περίθαλψη από 3% που ήταν στο ταμείο μας στο 6%. Επίσης επέβαλε για πρώτη
φορά κρατήσεις για την περίθαλψη 6 % και από τις επικουρικές συντάξεις. Υπάρ-
χει και συνέχεια στο θέμα καθώς θα υπάρχουν τους επόμενους μήνες και κρατή-
σεις αναδρομικές καθώς τα μέτρα ισχύουν από την 1η Ιουλίου, έτσι τους επόμενους
δύο ή τρεις μήνες οι κρατήσεις θα είναι αυξημένες. Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα και
να είμαστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πιο δραστικά μέχρι να μας εξον-
τώσουν βιολογικά καθώς όντως αυτός είναι ο απώτερος σκοπός των κυβερνώντων.

Η Διοίκηση

Εκδρομές που έχουν προγραμματιστεί 
να γίνουν μέχρι τέλος του έτους 2015
4 Οκτωβρίου: Ημερήσια εκδρομή-γιορτή στην Ιερά Μο-
νή Προφήτου Ηλία στην Παρνασσίδα.

Είναι η καθιερωμένη πλέον εκδρομή-γιορτή του Σωματείου
μας που γίνεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου. Είναι ένα αντά-
μωμα των συναδέλφων μας όπου μαζί με τις οικογένειές τους
ανταμώνουμε για να συσφίξουμε ακόμη τις σχέσεις μας ειδικά
στις σημερινές δύσκολες στιγμές και για να ανταλλάξουμε ιδέες
και τρόπους για να ξεπεράσουμε όσο το δυνατό πιο ανώδυνα τα
δυσβάστακτα μέτρα που κάθε τόσο και λίγο μας επιβάλλουν.

Φέτος η γιορτή μας θα γίνει στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία
που βρίσκεται κοντά στο χωριό Χρισσό της Ιτέας. Εκεί όπου με-
τά τη δέηση και για τις ψυχές όλων των συναδέλφων και φίλων
που έχουν φύγει από κοντά μας θα ακολουθήσει έπειτα φαγη-
τό και χορός σε ταβέρνα στην περιοχή Ζεμενό κοντά στην Αρά-
χωβα. Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συνα-
δέλφους να αγαπήσουν και να πλαισιώσουν την εκδήλωση αυ-
τή του Σωματείου, με τη συμμετοχή τους.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Α΄ Πρόταση: 
7-18 Οκτωβρίου 2015

Εκδρομή 12 ημερών που είναι ο γύρος της Γερμανίας.
Η διαδρομή της εκδρομής είναι Αθήνα-Πάτρα-Ανκόνα-Βερό-

να-Ίνσμπρουκ, Μόναχο-Χαϊδελβέργη-Μάνχαιμ-Βισμπάντεν-Πα-
ραρήνια διαδρομή-Φρανκφούρτη -Μόναχο-Μπολόνια-Ανκόνα-
Πάτρα-Αθήνα. 

Ενδεικτική τιμή για την 12ήμερη εκδρομή της Γερμανίας είναι
τα 835,00 ευρώ
Β΄ Πρόταση:
7-16 Οκτωβρίου 2015 

Εκδρομή 10 ημερών για Παρίσι-Ελβετία-Αλσατία
Η διαδρομή της εκδρομής είναι Αθήνα-Πάτρα-Ανκόνα-Πια-

τσέντζα-Γενεύη-Παρίσι ΜουσείοΛούβρου-Βερσαλλίες-Νορ-
μανδία-ΠαρίσιEurodisney-Στρασβούργο-Ζυρίχη-Λουκέρνη-Μι-
λάνο-Ανκόνα-Πάτρα-Αθήνα

Ενδεικτική τιμή για την 10ήμερη εκδρομή της Γαλλίας είναι τα
835,00 ευρώ

3-6 Νοεμβρίου 2015
ΘΡΑΚΗ-ΣΜΙΝΘΗ-ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Τετραήμερη εκδρομή για Κομοτηνή-Σμίνθη (όπου θα γίνει η
βράβευση των αριστούχων μαθητριών-μαθητών του Γυμνασί-
ου), Αδριανούπολη-Κομοτηνή-Αθήνα.

22 Νοεμβρίου 2015
Ημερήσια εκδρομή στον Γοργοπόταμο όπου θα παρακολου-

θήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση
που γίνονται κάθε χρόνο στην ιστορική γέφυρα και αφού κατα-
θέσουμε στεφάνι στη μνήμη των αγωνιστών που έλαβαν μέρος
στην ανατίναξη της γέφυρας στις 25 Νοεμβρίου 1942 θα γευμα-
τίσουμε σε ταβέρνα γειτονικού χωριού και το βράδυ αργά επι-
στροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.

29 Νοεμβρίου 2015
Ημερήσια εκδρομή για Πάτρα.
Θα γίνει επίσκεψη στο εργοστάσιο ποτοποιίας «ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ»

όπου θα γίνει σχετική ενημέρωση για τον τρόπο της λειτουργίας
του, θα ακολουθήσει το προσκύνημα στην εκκλησία του Πολιού-
χου της πόλης Αγίου Ανδρέα, φαγητό κα περιήγηση της πόλης
των Πατρών, για να θαυμάσουμε τα αξιοθέατα της και έτσι φτάνει
η ώρα της αναχώρησης για Αθήνα. 

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι από 31 Αυγούστου που θα επα-
νέλθουμε από τις καλοκαιρινές διακοπές σας περιμένουμε να
δηλώσετε τη συμμετοχή σας για όποια προγραμματισμένη εκ-
δρομή του Σωματείου ενδιαφέρεσθε. Ο προγραμματισμός μας
βοηθάει όλους.

Η Διοίκηση

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Στην εκδρομή της Ξάνθης μπορεί να γίνει μια μεταβολή στο πρόγραμμα της

τρίτης ημέρας και αυτό θα εξαρτηθεί με την κατάσταση που θα επικρατεί στην
Αδριανούπολη και στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τους πρόσφυγες, αν μέχρι
τότε δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Για όποια απόφαση πάρουμε οι
ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα ενημερωθούν άμεσα.

Η Διοίκηση

Από την 1η Ιανουαρίου 2015
ισχύουν αναδρομικά οι αυξημένοι
συντελεστές φόρου της Ειδικής
Εισφοράς Αλληλεγγύης ειδικά για
εισοδήματα πάνω των 30.000
ευρώ.

Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται
ως εξής:

Για εισοδήματα από 12.001 μέχρι
20.000 ευρώ ο φόρος είναι στο
0,7%.

Για εισοδήματα από 20.001
μέχρι 30.000 ευρώ ο φόρος είναι
στο 1,4%.

Για εισοδήματα από 30.001
μέχρι 50.000 ευρώ ο φόρος είναι
στο 4%.

Αλλάζουν
οι συντελεστές 
κράτησης 
της Ειδικής Εισφοράς
Αλληλεγγύης

Σε πέντε δόσεις 
η καταβολή 
του ΕΝΦΙΑ 
για το 2015

Αντάμωμα  τω ν  μ ε λών  μ ας
Εδώ και κάποιο καιρό με τις ενέργειες του Δ.Σ. έχουμε  την

χρήση δύο επιπλέον αιθουσών στον 1ο όροφο του μεγάρου στο
σταθμό του Πειραιά που στεγάζεται το Σωματείο μας.

Ήδη προχωρούν οι εργασίες διαμόρφωσής τους έτσι ώστε να
έχουμε μια ευχάριστη και λειτουργική αίθουσα-εντευκτήριο.
Στην αίθουσα αυτή μπορεί και πρέπει να ερχόμαστε όλα τα μέ-
λη μας μα και οι συνάδελφοι που βρίσκονται ακόμα στην ενερ-
γή υπηρεσία του «Ηλεκτρικού» μας. Εκεί θα συναντιόμαστε, θα
μιλάμε, θα θυμόμαστε, θα πίνουμε τον καφέ μας, θα υπάρχουν
: επιτραπέζια, βίντεο και τηλεόραση, αλλά και ραδιοφωνική μου-

σική, αλλά θα λειτουργεί και βιβλιοθήκη. Θεωρούμε ότι ο χρό-
νος που περνάει (για όλους) δημιουργεί μεταξύ μας «αποστά-
σεις». Κατά συνέπεια ο χώρος αυτός σε συνδυασμό με τις άλ-
λες λειτουργίες του Σωματείου (εκδρομές-εκδηλώσεις) Θα μει-
ώσει αυτές τις «αποστάσεις», θα προσφέρει. 

Αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη επιτυχίας όμως είναι η
συμμετοχή μας. Στην οποία πιστεύουμε και περιμένουμε. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες θα υπάρχουν στο επόμενο φύλλο.

Η Διοίκηση

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παραίτηση 
υπέβαλε
ο Διοικητής
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στους συναδέλφους που πάντρεψαν
τα παιδιά τους θερμά συγχαρητήρια
και στους νεόνυμφους τις καλύτερες
ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας
ζωής τους.

Χειμώνας Σταύρος: Υιός του συνα-
δέλφου μας Γιάννη Χειμώνα

Βρεττού Ευαγγελία: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Κώστα Βρεττού

Μέγγουλας Νικόλαος: Υιός του συ-
ναδέλφου μας Δημητρίου Μέγγουλα

Τσαπατσάρης Βασίλης: Υιός του συ-
ναδέλφου μας Γιώργου Τσαπα-
τσάρη

Σούφη Αθανασία: Θυγατέρα του συ-
ναδέλφου μας Γιώργου Σούφη

Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ



Παρακαλούνται όλοι οι αναγνώστες της
εφημερίδας μας «Ο Ηλεκτρικός» συνάδελφοι
και φίλοι, να μας ενημερώνον για κάθε αλ-
λαγή της διεύθυνσής των, προκειμένου α
παίρνουν την εφημερίδα μας και να έχουμε τη
δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί τους όταν
χρειαστεί καθώς παρατηρείται πολλές φορές
να υπάρχουν παράπονα από συναδέλφους
ότι δεν λαμβάνουν την αλληλογραφία του Σω-
ματείου και όταν τους ρωτάμε αν έχουν την
ίδια διεύθυνση που μας είχαν δώσει, μας
απαντάν όχι γιατί αλλάξαμε σπίτι. Συναδέλ-

φισσα-Συνάδελφε, εάν δεν ενημερώσεις εσύ
ότι άλλαξες διεύθυνση κατοικίας το Σωματείο
είναι αδύνατο νατο γνωρίζει το ίδιο γίνεται και
με το τηλέφωνο.

Συναδέλφισσα-Συνάδεφλε-Φίλε του Σω-
ματείου περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις
απόψεις σου, τις σκέψεις σου, τις παρατηρή-
σεις σου στις στήλες της εφημερίδας μας.

Συναδέλφισσα-Συνάδελφε περιμένουμε να
φιλοξενήσουμε στις στήλες της εφημερίδας
μας τις επαγγελματικές και όχι μόνο δραστη-
ριότητες των παιδιών σας. Είναι ιδιαίτερη

χαρά για εμάς να διαβάσουμε και να βλέ-
πουμε τα παιδιά μας να προοδεύουν και να
καταλαμβάνουν αξιώματα στην πολιτεία και
στην κοινωνία.

Τέλος παρακαλούμε όλους τους συναδέλ-
φους και τις συναδέλφισσες να μας ενημε-
ρώνουν για οποιαδήποτε οικογενειακό, κοι-
νωνικό και επαγγελματικό γεγονός όπως
(γέννηση-γάμος-θάνατος-επιτυχίες παιδιών,
αθλητικά γεγονότα, διάφορες διακρίσεις παι-
διών και εγγονιών) για να δημοσιευτούν στην
εφημερίδα μας. Δεν είναι δυνατό στη σημε-
ρινή εποχή να πεθαίνει συνάδελφος και να το
μαθαίνουμε μετά έναν χρόνο, δεν επιτρέπε-
ται τέτοια αδιαφορία.

Η Διοίκηση

Μας γεμίζουν
χαρά και υπερηφάνεια

Τ
ώρα που πέρασε η προεκλογική περίοδος πρώτο μέλημα της
κυβέρνησης θα είναι να λύσει το ασφαλιστικό σύστημα της χώ-
ρας μας το οποίο είναι το αγκάθι στις σχέσεις Κυβέρνησης –

Ευρώπης και Ασφαλισμένων.
Αυτά που πρέπει να κρατήσουν γερά στη μνήμη τους κυρίως οι

συνταξιούχοι και να γνωρίζουν ότι με τα νέα μέτρα που φέρνει το
τρίτο μνημόνιο ανοίγει ο δρόμος για την επιβολή ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος, τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις.
Με την επιβολή της ρήτρας αυτής αυτομάτως θα έρχονται ίσως και
από τον επόμενο χρόνο μειώσεις στις συντάξεις (κύριες και επι-
κουρικές) αφού οι νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν καθώς και οι
νέες που πρόκειται να ψηφιστούν μέσα στο 2015 αφήνουν μια
μαύρη τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα που εκτιμάται να φτάνει τα
τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη στο τρίτο μνημόνιο υπάρχει
διάταξη που αναφέρει ότι οι συντάξεις στο ΕΤΕΑ θα καταβάλλονται
αποκλειστικά από εισφορές εργοδοτών-εργαζομένων μόνο. Τη
στιγμή που το ΕΤΕΑ είναι ελλειμματικό και δεν μπορεί να καταβάλλει
συντάξεις χωρίς την κρατική επιχορήγηση, φέρνει από το παράθυρο
την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Ασφαλώς η δυσμενής αυτή εξέ-
λιξη θα συμβεί και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς δεν θα επι-
χορηγούνται πλέον από τα κρατικά ταμεία. Εκείνο που έχει ψηφι-
στεί μέχρι στιγμής είναι η περικοπή 450 εκατομμυρίων ευρώ για το
2015 και άλλα 1,8 δις ευρώ για το 2016. Όμως οι απώλειες εσόδων
για το ασφαλιστικό σύστημα δεν σταματούν εδώ, δεδομένου ότι στο
μνημόνιο 3 εμπεριέχεται η δέσμευση της κυβέρνησης ότι από 31
Οκτωβρίου 2015θα καταργηθούν όλοι οι κοινωνικοί πόροι που
έφερναν χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπολογίζεται ότι οι κοι-
νωνικοί πόροι πλησιάζουν τα 2 δις ευρώ. Έτσι με μείον στα ταμεία

του ποσού αυτού ο μόνος τρόπος για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός του
ασφαλιστικού είναι η αυτόματη μείωση των συντάξεων, κυρίων και
επικουρικών.

Η κυβέρνηση σε μια σπασμωδική κίνηση που έκανε για λύση του
προβλήματος ψήφισε μέτρα τα οποία μόνο μπαλώνουν προσωρινά
το θέμα, αλλά δε το επιλύουν τα μέτρα είναι μείωση της κατώτατης
σύνταξης στα 392 ευρώ σε εφαρμογή του νόμου 3863/2010. Στα-
διακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με στόχο την κα-
τάργηση των συνταξιοδοτήσεων πριν τα 67 ή τα 62 με 40 ασφάλι-
σης.

Αύξηση κατά 10% του πέναλτι από 6% που ήταν μέχρι σήμερα που
θα είναι αποτρεπτικό για όποιον σκέπτεται να συνταξιοδοτηθεί αν
δεν είναι 67 ή 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.

Καταβολή μόνο του ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές που
έχουν πληρώσει για όσους έχουν καταθέσει αίτηση πρόωρης συν-
ταξιοδότησης μετά την 30η Ιουνίου 2015 και μέχρι την συμπλήρωση
των 67 ετών.

Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ από το 2016. Επειδή όλα αυτά δεν
είναι λύσεις αλλά μπαλώματα, απαιτούμε από την νέα κυβέρνηση να
εξετάσει το ασφαλιστικό πρόβλημα που ταλανίζει τα τελευταία χρό-
νια τους ασφαλισμένους, εργαζόμενους και συνταξιούχους και να
δώσει τις λύσεις που απαιτούνται γνωρίζοντας βέβαια ότι οι αντο-
χές ειδικά των συνταξιούχων έχουν εξαντληθεί και αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στα νέα μέτρα που αναφέρονται στο τρίτο μνημόνιο
και ήδη άρχισαν να εφαρμόζονται με την μείωση των συντάξεων των
κατά 3% της κυρίως σύνταξης και κατά 6% της επικουρικής. 

Η Διοίκηση
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Άμεση λύση απαιτεί 
το ασφαλιστικό σύστημα 
της χώρας μας

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Λίγα λόγια με νόημα

Όλοι γνωρίζουν βέβαια την εφημερίδα
που εκδίδει το Σωματείο μας. Είναι ο ‘’Ηλε-
κτρικός Σιδηρόδρομος’’ που κάθε δεύτερο
μήνα ‘’κάνει στάση’’ στην πόρτα μας φέρ-
νοντάς μας τα νέα, τις πληροφορίες, την
ιστορία του χώρου του ηλεκτρικού μας, της
δουλειάς μας. Και βέβαια τα νέα που αφο-
ρούν τα δικά μας οργανωτικά και συντα-
ξιοδοτικά θέματα. Η ύπαρξη της εφημερί-
δας είναι το σοβαρότερο μέσο επικοινωνίας
μεταξύ του Σωματείου και των μελών του
όλα αυτά τα χρόνια. Κρίνεται όμως απαραί-
τητο να προχωρήσουμε σε βελτίωση και
εμπλουτισμό της εικόνας και της ύλης της
(αυτό δεν αναιρεί με τίποτα την μέχρι σή-
μερα ετοιμασία της παρουσίας της. Απε-
ναντίας!!!). Έτσι ξεκινάμε την προσπάθεια
αυτή, χωρίς βέβαια να αποστούμε από τον
σκοπό και το πνεύμα της εφημερίδας μας.
Συνάδελφοι, για όλα αυτά και για όποια
άλλα, για να αποδώσει η προσπάθεια είναι
απαραίτητη η συμμετοχή μας.

Η Διοίκηση

Νέο Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά τον θάνατο του Αναπληρωτή Γραμ-
ματέα του Σωματείου μας Νίκου Κουτσονι-
κόλα, την θέση του στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Σωματείου μας ως νέο μέλος
κατέλαβε ο συνάδελφος Ηλίας Μπονάρος, ο
οποίος ήταν ο πρώτος αναπληρωματικός
στις εκλογές στις 31η Μαρτίου και 1η Απρι-
λίου 2015. Το Δ.Σ. του Σωματείου καλωσο-
ρίζει τον συνάδελφο Ηλία με την ευχή να
έχουμε αγαστή συνεργασία για να μπορέ-
σουμε να σταθούμε όλοι μαζί δίπλα και
κοντά στους συναδέλφους μας αυτή τη δύ-
σκολη στιγμή.

Πάει 
για ρεκόρ Γκίνες

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της
υπογραφής του κατά την ορκωμοσία του ως
Υπουργός, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση.
Έτσι ο βουλευτής και για 12 ώρες υπουργός
κ. Δημήτρης Καμμένος δικαιούται να γρα-
φτεί στα ρεκόρ Γκίνες

Νέος Αναπληρωτής
Γραμματέας

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας στη συνε-
δρίασή του στις 29 Σεπτεμβρίου εξέλεξε
μέλος του Δ.Σ. το συνάδελφο Αρβανίτη
Γεώργιο αναπληρωτή Γραμματέα του
Σωματείου στη θέση του αποθανόντος
Νίκου Κουτσονικόλα. Καλωσορίζουμε
τον αγαπητό συνάδελφο στο Προεδρείο
του Σωματείου και ευχόμαστε την συ-
νεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα όχι
μόνο να την διατηρήσουμε αλλά και να
πάμε και ένα βήμα πιο μπροστά. Από την
νέα θέση περιμένουμε από τον Γιώργο
να αναδείξει τις ικανότητες και τα προ-
σόντα που αναμφισβήτητα έχει.

Η Διοίκηση

Με μεγάλη καθυστέ-
ρηση έφτασε στο Σωμα-
τείο μας η απάντηση
από το γραφείο του κ.
Πρωθυπουργού σε επι-
στολή που του είχαμε
στείλει με θέμα την
συμβολική οικονομική
ενίσχυση που είχαμε
υποσχεθεί ότι σαν Σω-
ματείο είχαμε τη δυνα-
τότητα να προσφέρουμε
για την σωτηρία της πα-
τρίδας μας. 

Κάθε φορά που
φτάνει στα Γραφεία
τα Σωματείου μας μή-
νυμα από το Γυμνάσιο
Σμίνθης αισθανόμα-
στε μέσα μας μία ψυ-
χική ανάταση και ευ-
χαρίστηση που μας
ευχαριστούν για ότι
ασήμαντο κάνουμε

για αυτά τα παιδιά. Αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο
και μας σπρώχνει στο να καταβάλουμε μεγαλύτερες προ-
σπάθειες ώστε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας
που πηγάζουν από το αίσθημα της αγάπης προς τον συ-
νάνθρωπό μας. Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με υγεία
και αισιοδοξία περιμένοντας την ημέρα που θα συναντη-
θούμε και πάλι στο σχολείο τους.

Η Διοίκηση

Ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»

Απάντηση του
Πρωθυπουργικού Γραφείου
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10 συμβουλές για να παραμείνετε νέοι
1. Πετάξτε τους ασήμαντους αριθ-

μούς...
Αυτό συμπεριλαμβάνει την ηλικία, το

βάρος και το ύψος.
Αφήστε τους γιατρούς να νοιάζονται γι’

αυτά.
Γι’ αυτό τους πληρώνετε άλλωστε.
2. Κρατήστε μόνο ευχάριστους φίλους
Οι γκρινιάρηδες σας ρίχνουν.

3. Να μαθαίνετε συνεχώς.
Μάθετε περισσότερα για τους υπολογι-

στές, τις τέχνες, την κηπουρική, οτιδήπο-
τε ακόμη και για το ραδιόφωνο.

Να μην αφήνετε ποτέ τον εγκέφαλο
ανενεργό.

Ένα ανενεργό μυαλό είναι το εργαστή-
ρι του διαβόλου και το επίθετο του διαβό-
λου είναι Αλτζχάιμερ.

4 Απολαύστε τα απλά πράγματα.
5. Γελάτε συχνά, διαρκώς και δυνατά.
Γελάτε μέχρι να σας κοπεί η ανάσα.
6. Τα δάκρυα τυχαίνουν... Υπομείνατε,

πενθήστε και προχωρήστε παραπέρα. Το
μόνο άτομο, που μένει μαζί σας για ολό-
κληρη τη ζωή σας είναι ο εαυτός σας. Να
είστε ΖΩΝΤΑΝΟΙ ενόσω είστε εν ζωή.

7. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ό,τι

αγαπάτε είτε είναι οικογένεια, τα κατοι-
κίδια, η μουσική, τα φυτά, τα ενδιαφέ-
ροντά σας, οτιδήποτε! Το σπίτι σας είναι
το καταφύγιό σας.

8. Να τιμάτε την υγεία σας.
Εάν είναι καλή διατηρήστε την. Εάν εί-

ναι ασταθής, βελτιώστε την. Εάν είανι πέ-
ραν βελτίωσης ζητήστε βοήθεια.

9. Μην κάνετε βόλτες στην ενοχή.

Κάντε μία βόλτα στα μαγαζιά, ακόμη και
στο διπλανό νομό ή σε μία ξένη χώρα. Αλλά
μην πηγάινετε εκεί που βρίσκεται η ενοχή.

10. Πείτε στους ανθρώπους που αγα-
πάτε ότι τους αγαπάτε σε κάθε ευκαιρία.
Και πάντα να θυμάστε.

Η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό
των αναπνοών που παίρνουμε, αλλά από
τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα.

Στη Βουλή 
το θέμα 
της αποζημίωσης

Στη Βουλή έφτασε το θέμα της
αποζημίωσης των 86 συναδέλ-
φων μας που συνταξιοδοτήθηκαν
από την 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι
τον Αύγουστο του 2011 μετά από
ερώτηση που έκανε ο βουλευτής
Νίκος Νικολόπουλος μετά από το
έγγραφο που του είχε αποστείλει
το Σωματείο μας. Θα περιμένου-
με την απάντηση του αρμόδιου
υπουργού. Στο σημείο αυτό θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον
κύριο Νικολόπουλο ο οποίος εί-
ναι πάντα στο πλευρό μας και μας
συμπαραστέκεται. 

Η Διοίκηση

Για το 2015,  ΕΚΑΣ δικαιούνται
όσοι έχουν ατομικό ετήσιο εισό-
δημα μέχρι τα 8.472,00 ευρώ και
οικογενειακό ετήσιο επίδομα μέ-
χρι τα 13.500,00 ευρώ.

Υπάρχει και όριο ηλικίας γι’ αυ-
τούς που δικαιούνται ΕΚΑΣ. Πρέ-
πει να είναι από 65 ετών και άνω.
Το δε ποσό που θα καταβάλλεται
στους δικαιούχους είναι από 30
μέχρι 230 ευρώ, ανάλογα με τις
αποδοχές του κάθε δικαιούχου.

Ποιοι 
δικαιούνται
το ΕΚΑΣ

Η
Υγειονομική Υπηρεσία έχει προγραμ-
ματίσει τη διεξαγωγή εθελοντικής αι-
μοδοσίας των εργαζομένων στην οποία

θα πρέπει και επιβάλλεται να συμμετέχουν και
οι συνταξιούχοι του Σωματείου μας, αυτό
ισχύει για όσους είναι κάτω των 65 ετών και
χωρίς προβλήματα υγείας. Για την τράπεζα
αίματος του ΗΣΑΠ η αιμοδοσία θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου στο σταθμό της
Αττικής και στις 30 Οκτωβρίου στον Πειραιά. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η ίδρυση της
Τράπεζας αίματος ήταν μια πρωτοβουλία αγά-
πης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο η
οποία γεννήθηκε πριν 29 χρόνια από τους τότε
εργαζομένους και νυν συνταξιούχους, κατά το
μεγαλύτερο μέρος μέλη του Σωματείου μας.
Βέβαια τα πρώτα χρόνια που το προσωπικό του
ΗΣΑΠ η συμμέτοχη των συμμετασχόντων στην
αιμοδοσία ήταν μεγάλη καθώς και οι εργαζό-
μενοι του ΗΣΑΠ ήταν πολύ πιο πολλοί από ότι
είναι σήμερα, υπήρχε και μεγάλη ενημερωτική
καμπάνια, όμως όπως συμβαίνει σήμερα τα
πάντα έχουν ατονήσει, δεν έχει όμως ατονήσει
η ανάγκη για παροχή μιας φιάλης αίματος για

την οποία κανείς δεν γνωρίζει πότε θα την έχει
ανάγκη. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν χά-
νουμε τίποτε με την προσφορά μιας φιάλης αί-
ματος, απεναντίας μπορεί να σώσουμε μια
ζωή.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε Συνταξιούχε
του Σωματείου μας, δώσε το παρόν στις 29
και 30 Οκτωβρίου και προσέφερε και εσύ μια
φιάλη αίματος. Πού ξέρεις, μπορεί και εσύ
αύριο να την έχεις ανάγκη. Ας έχουμε ανοιχτό
το παράθυρο της ελπίδας για κάποιον που έχει
ανάγκη, γιατί η ανάγκη του αύριο μπορεί να εί-
ναι για σένα και την οικογένειά σου. Κάνε ένα
βήμα στην προσπάθεια που γίνεται για να εξα-
σφαλιστεί η επάρκεια αίματος ούτως ώστε να
μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι έχοντες
ανάγκη.

Ζητάμε την βοήθειά σας και τη συμπαρά-
στασή σας στο θεάρεστο αυτό έργο της προ-
σφοράς μιας φιάλης αίματος που είναι προ-
σφορά ζωής προς τον συνάνθρωπο, ας
κάνουμε όλες και όλοι το καθήκον μας.

Η Διοίκηση

29 και 30 Οκτωβρίου για την Τράπεζα αίματος του ΗΣΑΠ

Αιμοδοσία στις Σταθερές Συγκοινωνίες

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας, σας είχαμε

ενημερώσει για την ανάγκη να έχουν συμμετοχή στην αι-
μοδοσία και οι συνταξιούχοι μας, όσοι βέβαια πληρούν τις
προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η τράπεζα αίματος του
ΗΣΑΠ. Από ότι όμως φαίνεται ή εμείς δεν καταφέραμε να
σας ενημερώσουμε σωστά ή εσείς αδιαφορήσατε με το σκε-
πτικό ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χρειαστώ αίμα, άρα δεν
χρειάζεται να υποστώ την ταλαιπωρία της αιμοδοσίας. Στο
σημείο αυτό όμως οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η έλ-
λειψη αίματος της τράπεζας ΗΣΑΠ μας έχει οδηγήσει πολ-
λές στη δύσκολη θέση να μην μπορούμε να ικανοποι-
ήσουμε ανάλογο αίτημα συναδέλφων μας που βρίσκονται
σε δύσκολη θέση. Εμείς δεν πρόκεται να παραιτηθούμε από
την προσπάθεια αυτή. Θα συνεχίζει να είναι προτεραιότητά
μας γιατί πιστεύουμε στην αρχή της αλληλεγγύης και της
αγάπης για τον συνάδελφό μας και για τον συνάνθρωπό μας. 

Η Διοίκηση

H Τράπεζα Αίματος

Στασιμότητα επικρατεί σχετικά με την υλο-
ποίηση των αποφάσεων 2287-2288-2289 και
2290/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικράτειας που δημοσιεύτηκαν στις 10 Ιουνί-
ου 2015 που έκρινε αντισυνταγματικές τις μει-
ώσεις των συντάξεών μας από το 2012 και εν-
τεύθεν. Για την στασιμότητα αυτή πέρα την σκο-
πιμότητα που βεβαίως υπάρχει μεσολάβησαν
και οι βουλευτικές εκλογές οπότε έχει κλεί-

σει η Βουλή και όλοι οι υποψήφιοι ενδιαφέ-
ρονται πώς να καταλάβουν ένα έδρανο στο κοι-
νοβούλιο και δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος
για εμάς. Ελπίζουμε μετά τις εκλογές να δεί-
ξουν κάποιο ενδιαφέρον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση αυτή και
θα σας κρατά ενήμερους για τις εξελίξεις που
θα πάρει.                                    Η Διοίκηση

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αμέσως μετά την ορκωμοσία των Υπουργών όλοι οι νέοι Υπουργοί προ-

έβησαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ για την προτεραιότητα των έργων που ανα-
λαμβάνουν να επιλύσουν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες στα Υπουργεία τους.
Όλοι είχαν λες και ήταν μαγνητοφωνημένη την ίδια απάντηση ότι θα προ-
σπαθήσουν να βρουν τα ισοδύναμα μέτρα για την εξασφάλιση πόρων στα
Υπουργεία τους. Με άλλα λόγια ο καθένας θα προσπαθήσει να ρίξει τα βά-
ρη στον άλλο και στο τέλος όπως γίνεται πάντα τα τελευταία χρόνια, όλα τα
βάρη θα πέσουν στον συνταξιούχο καθώς αυτός είναι ο αδύνατος κρίκος
και θα πληρώσει για μία εισέτι φορά τα λάθη των πολιτικών μας και της
αδιέξοδης πολιτικής που εφαρμόζουν.

Ας έχουν υπ’ όψιν τους όμως ότι και τα υποζύγια κάποτε θα κάνουν την
επανάστασή τους.

Σε λάθος δρόμο οι δηλώσεις των Υπουργών

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

«… Ο ηλεκτροκίνητος σιδηρόδρομος άρ-
χισε να λειτουργεί στις 16 Σεπτεμβρίου του
1904. Άσχετα με τους αρχικούς φόβους και
με τους δισταγμούς, που τους έπαιρναν
μάλλον ως επίκαιρο θέμα  οι ευθυμογράφοι
της εποχής, όλοι καμάρωναν για το νέο
απόκτημα της Αθήνας. Όλοι είχαν πια επί-
γνωση ότι ένα πολιτιστικό έργο είχε συντε-
λεσθεί στην Ελλάδα. Αλλά οι δημοσιογρά-
φοι εξακολουθούσαν  να τονίζουν την εύθυ-
μη πλευρά. Άλλωστε είναι πάντα διδακτική για
τον πολύ κόσμο η γελοιογραφία ενός αστήρι-
κτου φόβου, γελοιογραφία με σκίτσο ή με λό-
για. Με το πνεύμα αυτό ο χρονογράφος των
«Καιρών», με το ψευδώνυμο «Φαληριώτης»,
εκθέτει τις εντυπώσεις του από το πρώτο τα-
ξίδι του με τον Ηλεκτρικό στις 18 Σεπτεμβρί-
ου του 1904, δύο ημέρες μετά την έναρξη λει-
τουργίας του. Και στο χρονογράφημα του, που
έχει τον τίτλο «Με τον ηλεκτρικό» γράφει τα
εξής:

«- Ένα διά το Φάληρον πρώτης.

«- Μετ’ επιστροφής;
«- Απλούν, απλούν. Δεν μπορώ να είμαι βέ-

βαιος αν θα φτάσω ζωντανός..
« Ο υπάλληλος χαμήλωσε το κεφάλι του εις

την θυρίδα και με εκοίταξε μ’ ένα βλέμμα ολί-
γον ηλίθιον. Και μαζί με την άφωνον αυτήν
απάντησίν μου έδωσε και το απλούν εισιτή-
ριον, χωρίς να προσθέσει τίποτε άλλο. Όταν
απεσύρθην από την θυρίδα ένας κύριος, ο
οποίος την στιγμήν εκείνην ευρίσκετο οπίσω
μου, με επλησίασε δειλά και με μίαν φωνήν
ολίγον τρέμουσαν:

«- Μα λέτε, κύριε, να διατρέχουμε κανένα
κίνδυνον;

«- Είσθε έγγαμος, κύριε, έχετε γυναίκα,
παιδιά;

« Ο άγνωστος κύριος έλαβε την όψιν σου-
δαρίου και ήρχισε να ρίπτει ανήσυχα βλέμ-
ματα γύρω του.

«- Όχι είμαι ελεύθερος, εψέλλισε, αλλά για-
τί μου κάνετε αυτήν την ερώτησιν;

«- Απλώς έτσι. Δηλαδή φόβος μεγάλος δεν
υπάρχει. Ο κίνδυνος όμως πάντοτε υφίσταται.
Έχει, βλέπετε, κανείς να κάμη με ηλεκτρισμό,
έναν εχθρό αόρατο, ο οποίος, εκεί που καπνί-
ζεις το τσιγάρο σου ανύποπτος, χωρίς να σου
ζητήσει την άδειαν και χωρίς να σε προειδο-
ποιήσει καν, μπορεί να έλθει φρίστ, να περά-

σει από το σώμα σου και φρίστ.. να φύγει
αμέσως πάλι και, ενώ πηγαίνεις δι’ υπόθε-
σίν σου στον Πειραιά, να αλλάξης δρόμο και
να τραβήξεις δια το νεκροταφείον. Τον ατμό
τουλάχιστον τον ακούεις να ξεφεύγει μ’ ένα
εύθυμο σφύριγμα καλοπληρωμένου αγω-
γιά του από τη μηχανή και να τον βλέπεις
απ’ το παραθυράκι σου να τρέχει να συναν-
τήσει τα σύγνεφα, τους ουρανίους αδελ-

φούς του, και μάλιστα κάποτε περνά φιλικώ-
τατα από εμπρός σου και σου θωπεύει το πρό-
σωπο με αβρότητα ψεκάδων κολώνιας. Ο
ηλεκτρισμός όμως, κύριε, είναι ένας δολοφό-
νος που σε κτυπάει ξαφνικά και σε τεντώνει
χάμω πτώμα, σ’ ένα δευτερόλεπτο. Ο ηλε-
κτρισμός.. μα φεύγετε; Δεν θα κατεβείτε;

«- Θα κατέβω αργότερα. Ενθυμήθηκα κά-
ποια δουλειά μου. Χαίρετε, κύριε.

« Κι’ ο άγνωστος κύριος δρασκέλισε μ’ ένα
πήδημα τη θύρα του σταθμού Ομονοίας και
με το δεύτερο ευρέθη στη μέση του δρόμου…

Φαληριώτης»

Πέρασαν 111 χρόνια από τότε που ηλεκτροκινήθηκε ο Σιδηρόδρομος Σ.Α.Π. – Ε.Η.Σ. – Η.Σ.Α.Π. 

16 Σεπτεμβρίου 1904 – 16 Σεπτεμβρίου 2015

Παραθέτουμε για τον αναγνώστη ένα μικρό σχόλιο του τύπου 
των πρώτων ημερών της ηλεκτροκίνησης των Ε.Η.Σ..  
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Πώς ξεκίνησε η ιδέα και η πραγματοποίηση της μεγάλης
προσπάθειας:

Όταν έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Σωματείου μας το 1994 και εκλέχτηκα Πρό-
εδρος, τα γραφεία του Σωματείου βρισκόντουσαν σε πάρα πολύ
άσχημη κατάσταση, σχεδόν τριτοκοσμική.

Πρώτο μέλημα της νέας Διοίκησης και ιδιαίτερα της Φωφώς
Κουλοβασιλοπούλου, του Βασίλη Ζωάκου, του Σταύρου Πανού-
τσου και της δικής μου, ήταν να καθαριστούν και να εκσυγχρο-
νιστούν τα γραφεία, τα οποία αποτελούνται από δύο ενοποι-
ημένα δωμάτια και να ανανεωθούν όχι μόνο τα δύο δωμάτια αλλά
και οι κοινόχρηστοι χώροι καθώς και όλος ο εξοπλισμός γραφεία,
καρέκλες κλιματισμός, φωτισμός και να δημιουργηθεί ένα νέο
και ευχάριστο περιβάλλον για να μπορούν να έρχονται οι συντα-
ξιούχοι, μέλη του Σωματείου μας και σε σύντομο χρονικό διά-
στημα το πετύχαμε δουλεύοντας όμως από το πρωί μέχρι το
βράδυ.

Τις πρώτες μέρες λειτουργίας του Σωματείου με την νέα Δι-
οίκηση, είχαμε την χαρά αλλά και την ευχάριστη έκπληξη να μας
επισκεφτεί ο Γιάννης Παπαδημητρίου, μαζί με άλλους παλαιούς
συναδέλφους και συναγωνιστές του. Ήταν για όλους μας μια με-
γάλη έκπληξη και ιδιαίτερα για μένα γιατί ήταν η πρώτη φορά που
τον έβλεπα, δεν τον είχα ξαναδεί.

Η πρώτη του επισήμανση ήταν ίδια με εκείνη που είχε κάνει
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι οι χώροι πρέπει να εκσυγχρο-
νιστούν, να βαφούν και να γίνουν πιο χαρούμενοι και συνεχί-
ζοντας μας είπε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη και
ότι θα μας φέρει βιβλία.

Την άλλη κιόλας ημέρα φώναξα τον καλό συνάδελφο Σπύρο
Αργουζή, εργοδηγό του Ξυλουργείου και του ζήτησα να μας
σχεδιάσει μια βιβλιοθήκη την οποία θα τοποθετούσαμε σε όλο τον
ελεύθερο τοίχο.

Έτυχε όμως τις ημέρες εκείνες να πωλείται ένα γραφείο το
οποίο βρισκότανε ακριβώς δίπλα από τα δικά μας. 

Με την βοήθεια του συναδέλφου Γιώργου Αναγνωστόπουλου,
ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μας δανείσει χρήματα γιατί αυτά
που είχαμε δεν έφταναν, αγοράσαμε το γραφείο.

Στη συνέχεια γκρεμίσαμε τον τοίχο και ενοποιήσαμε τα γρα-
φεία και έτσι δημιουργήθηκε μια μεγάλη, ευχάριστη και λει-
τουργική αίθουσα. 

Στον τοίχο του νέου γραφείου τοποθετήσαμε την βιβλιοθήκη
(Έργο Τέχνης), διαστάσεων 8x2,20 μέτρα που κατασκεύασε με
πολύ αγάπη και μεράκι ο συνάδελφος Γιώργος Ιωάννου. 

(Ο Γιώργος κατασκεύασε στους χώρους του Σωματείου, αυ-
τούς που είχαμε και αυτούς που στη συνέχεια αποκτήσαμε, γιατί
κάναμε και άλλες αγορές, άλλες τρεις βιβλιοθήκες και δύο
ντουλάπες, μία για το αρχείο του Σωματείου και μία για την γρα-
φική ύλη.)

Η βιβλιοθήκη που έφτιαξε ο Γιώργος εκτός από τις βιτρίνες
για τα βιβλία είχε και ειδικές βιτρίνες για να τοποθετήσουμε διά-
φορα μικροαντικείμενα που μας θύμιζαν την δουλειά μας, όπως:

Υπηρεσιακές ταυτότητες, ελευθέρας, φωτογραφίες, ψαλίδια
ακύρωσης εισιτηρίων , τρίκλειδα κ.α..

Δεν είχαμε τίποτα από αυτά και αρχίσαμε να ζητάμε από τους
συναδέλφους να μας φέρουν ότι είχαν και είχαν σχέση με την
δουλειά που κάναμε ως εργαζόμενοι στην Εταιρία.

Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπου εκτός από τα βι-
βλία του Γιάννη Παπαδημητρίου και άλλων συναδέλφων με τα
όποια φτιάξαμε δανειστική βιβλιοθήκη , ήρθαν και τα πρώτα εκ-
θέματα:

Ένα φαναράκι λαδιού με τρία χρώματα που είχαν τα ξύλινα βα-
γόνια και το έφερε ο συνάδελφος Γιάννης Δεκούλος (Αρχιτε-
χνίτης).

Ένα καπέλο Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας που είχε φέρει ο
αείμνηστος συνάδελφος Θανάσης Πανάγου (Προϊστάμενος Αμα-
ξοστοιχίας).

Μια υπηρεσιακή ταυτότητα και ένα τρίκλειδο που μας είχε φέ-
ρει ο αείμνηστος συνάδελφος Σπύρος Χαρμαντάς (Ηλεκτροδηγός).

Ακολούθησαν και άλλα πάρα πολλά με ξεχωριστά εκείνα που
είχε διαφυλάξει η καλή συνάδελφος κα. Σοφία Σταθάτου, όπως
γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μία πρέσα που τύπωναν τα διά-
φορα έγγραφα της Εταιρίας, εκατοντάδες αρνητικά φιλμ σε
γυαλί από ιστορικές φωτογραφίες της Εταιρίας και άλλα πολλά.
Ενώ με δικές μου και άλλων συναδέλφων προσπάθειες (εργα-

ζόμενων και συνταξιούχων), συγκεντρώναμε κάθε μέρα όλο και
περισσότερα εκθέματα, μικρά και μεγάλα, από όλους τους χώ-
ρους εργασίας της Εταιρίας, αποθήκες, μάντρες, βαρέλια αμα-
ξοστάσια, σταθμούς, γραφεία κ.λπ..

Τα συγκεντρώναμε στους χώρους του Σωματείου, τα καθάριζα,
τα έβαφα όσα έπρεπε και στη συνέχεια τα τοποθετούσαμε σε χαρ-
τοκιβώτια.

Αυτό γινότανε κάθε μέρα. Μέσα σε λίγους μήνες δημιουργή-
θηκε το αδιαχώρητο, δεν υπήρχε χώρος για να τα τοποθετήσουμε
και να τα διαφυλάξουμε.

Υπήρχε άμεση ανάγκη εξεύρεσης νέου χώρου. Ζητήσαμε να
μας πωλήσουν ένα διπλό γραφείο που ήταν άδειο και βρισκότανε
στον ίδιο όροφο και ακριβώς απέναντι από τα γραφεία μας.

Ο ιδιοκτήτης μας ζητούσε 5.000.000 δρχ., λεφτά δεν είχαμε.
Ζητήσαμε από την Διοίκηση της Εταιρίας να μας δανείσει
6.000.000 δρχ. γιατί τόσο στοίχισε η αγορά με τα υπόλοιπα έξοδα
για ένα χρόνο. Τους είχαμε πει ότι θέλουμε να αγοράσουμε ένα
γραφείο για να βάλουμε τα εκθέματα που είχαμε μαζέψει και στη
συνέχεια να φτιάξουμε ένα Μουσείο. 

Ο τότε Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Λάμπος, όταν του
το είπαμε συμφώνησε, στείλαμε το σχετικό έγγραφο που υπό-
γραψα εγώ ως Πρόεδρος και ο αείμνηστος Κώστας Τρογκάνης
ως Γενικός Γραμματέας.

Πήγε το αίτημά μας στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο πήρε
ομόφωνη απόφαση στο να μας δοθεί το δάνειο. Έκανε όμως πα-
ρέμβαση η Νομική Υπηρεσία της Εταιρίας, αντέδρασαν σχεδόν
όλοι οι δικηγόροι, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Εταιρία δεν
μπορεί να μας δώσει τα δάνειο που ζητούσαμε ‘’γιατί οι συντα-
ξιούχοι δεν έχουν ουδεμία σχέση σήμερα με την Εταιρία και η
πράξη είναι μη νόμιμη’’.  

Ο κ. Λάμπος ο οποίος ήθελε να μας δώσει το δάνειο, όπως και
όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ζήτησε από τον κα-
θηγητή κ. Ιωάννη Ρόκο να γνωμοδοτήσει εάν η Εταιρία μπορεί να
μας δώσει το δάνειο και η γνωμοδότησή του ήταν θετική.

Στην συνέχεια για να μας δοθεί το δάνειο, μας έβαλαν τόκους
1.000.000 και υποθήκη όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Σωμα-
τείου.

Με τις οικονομίες που κάναμε και με τις δωρεές των συνα-
δέλφων εξοφλήσαμε το δάνειο στους 8 μήνες, ενώ εξακολουθή-

σαμε να μαζεύουμε και να συντηρούμε μικρά και μεγάλα εκθέματα
καθώς και δύο μηχανήματα σηματοδότησης που είχαμε πάρει από
τους σταθμούς της Κηφισιάς και του Ηρακλείου, όταν εκσυγχρο-
νίζανε την σηματοδότηση και τοποθετούσαν νέα μηχανήματα.

Στη συνέχεια χωρίς καμία βοήθεια ειδικών, τελείως μόνοι μας
στήσαμε το ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, στα νέα γραφεία που είχαμε αγο-
ράσει με το δάνειο της Εταιρίας.

Φτιάξαμε μικρούς ξύλινους πάγκους στους οποίους τοποθε-
τήσαμε μέρος από τα εκθέματα που είχαμε συγκεντρώσει, μικρές
βιτρίνες, μεγαλώσαμε ιστορικές φωτογραφίες, φτιάξαμε ειδικούς
φωτισμούς και μέσα σε λίγους μήνες δεν πιστεύαμε όχι μόνο
εμείς αλλά και όσοι ερχόντουσαν στο Σωματείο, αυτά που βλέπαμε.

Το Σωματείο με τους ανακαινισμένους χώρους που εγκαι-
νιάσαμε στις 14 Φεβρουαρίου 1996 είχε γίνει πόλος έλξης για
πάρα πολλούς συναδέλφους και συναδέλφισσες, γι’ αυτό κάναμε
ενημερωτικές συγκεντρώσεις , εκθέσεις φωτογραφιών, ακόμη
και μικρές συνεστιάσεις, τα γενέθλια της εφημερίδας και στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο, στην αίθουσα ‘’Τζίμη
Κούκης’’ συνεστιάσεις με ζωντανή μουσική. Τις συνεστιάσεις αυ-
τές τις είχαμε ονομάσει ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΑ. 

Είχαμε δημιουργήσει και μια μικρή ορχήστρα με τους Βασίλη
Ζωάκο φυσαρμόνικα, Μιχάλη Στρίγκo, Δημήτρη Μεταξά και Δη-
μήτρη Σάνση κιθάρες.

Η μικρή αυτή ορχήστρα συνεπικουρούμενη από τους Αντώνη
Κόκκινο, Μαρίνο Αντύπα, Βαγγέλη Δεμέλκο και άλλους συνα-
δέλφους με τα τραγούδια τους σκόρπιζαν κέφι και χαρά σε
κάθε πολιτιστική εκδήλωση που γινόταν στα γραφεία του Σωμα-
τείου γιατί μετά την αγορά των γραφείων για το ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
και τις υπόλοιπες αίθουσες του Σωματείου όταν τις ανοίγαμε γέ-
μιζαν από  κόσμο.

Η Κουλοβασιλοπούλου συνεπικουρούμενη από την Μπαμπά-
κου, την Μιχαιρίνα, την Σούτα, την Τσάλα, την Πουλιάση, την
Σπυράκη, την Παναγιώτου και άλλες συναδέλφισσες, παρου-
σίαζαν και κάθε φορά κάτι καινούργιο στις ‘’Ρεφενέ’’, μικρές συ-
νεστιάσεις στα γραφεία του Σωματείου.

Αυτές οι εκδηλώσεις συσπείρωσαν τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσες του Σωματείου και συνέβαλαν αποφασιστικά
στο να γεμίζουν κάθε φορά τα γραφεία του Σωματείου, οι αί-
θουσες των Ξενοδοχείων στις Συνελεύσεις, αλλά και σε κάθε κι-

νητοποίηση του Σωματείου. Η παρουσία των συνταξιούχων του
ΗΣΑΠ να είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Όμως πριν καλά καλά χαρούμε τους νέους και ανακαινισμέ-
νους χώρους, στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, το μεσημέρι ο σεισμός
των 5,9 ρίχτερ κατέστρεψε ότι είχαμε δημιουργήσει.

Οι ζημίες μεγάλες σε όλα τα γραφεία και σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους.

Η αποκατάστασή τους έγινε από συνεργεία του πολιτικού μη-
χανικού κ. Νίκου Μπαρδή, ο οποίος δεν πήρε ούτε μία δραχμή,
όπως μας είπε τα κάνει δωρεά στη μνήμη του πατέρα του Σπύ-
ρου Μπαρδή ο οποίος εργαζότανε στην Διεύθυνση Γραμμής και
Έργων, ήταν Αρχιτεχνίτης.

Εκτός από τα συνεργεία του κ. Μπαρδή σημαντική ήταν και η
βοήθεια των τεχνιτών και εργατών των Διευθύνσεων Γραμμής και
Έλξεως και των Διευθυντών κ. Σκουλαριώτη και κ. Ρίζου.

Τον Δεκέμβρη του 1999 είχαν αποκατασταθεί όλες οι ζημιές
και τα γραφεία του Σωματείου και η αίθουσα του ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟΥ  λειτουργούσαν κανονικά.   

Στις 14 Φεβρουαρίου 2001 το Διοικητικό Συμβούλιο του Σω-
ματείο αποφασίζει να κάνει τα εγκαίνια του ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.
Η συμμετοχή πρωτόγνωρη για τα μέχρι την εποχή εκείνη δεδο-
μένα.

Σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και συσπείρωση των συνα-
δέλφων στο Σωματείο και γενικά σε κάθε εκδήλωση ή συγκέν-
τρωση που πραγματοποιούσαμε, έπαιξε ο αυτόματος τηλεφωνη-
τής μηνυμάτων και τα καθημερινά ενημερωτικά μηνύματα με την
φωνή του Βασίλη Ζωάκου γιατί η εφημερίδα τα πρώτα χρόνια της
έκδοσής της ήταν τρίμηνη, αλλά και δίμηνη όταν κυκλοφορούσε
η ενημέρωση γινότανε καθυστερημένα.

Ο Αυτόματος τηλεφωνητής μηνυμάτων για πάρα πολλά χρό-
νια ήταν ο πιο άμεσος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ενη-
μέρωσης, δεν υπήρχε συνάδελφος ή συναδέλφισσα που να μην
είχε χρησιμοποιήσει  τον αυτόματο τηλεφωνητή τις ημέρες και
ώρες που τα γραφεία του Σωματείου ήταν κλειστά.

Η τοποθέτηση του αυτόματου τηλεφωνητή ήταν ιδέα και πρό-
ταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 1994, του αείμνηστου
Γιάννη Σοφιανού ο οποίος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Σωματείου.  

Στον επόμενο «Ηλεκτρικό» η συνέχεια.  

Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας

Η δημιουργία, τα εγκαίνια και η λειτουργία του ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, 
στα γραφεία του Σωματείου στη Μενάνδρου 51 στην Ομόνοια

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

AΦΙΕΡΩΜ
Α

Μέρος 1ο 
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

Στις 23 Νοεμβρίου 2015 κλείνουν 10 χρόνια
από τότε που εγκαινιάστηκε το Μουσείο μας
στον Πειραιά.

Μία μέρα όχι μόνο ιστορική αλλά και δι-
καίωσης των σκληρών αλλά και πρωτόγνωρων
αγώνων που έκανε η Διοίκηση του Σωματείου
για να μας παραχωρηθούν οι χώροι του Ταχυ-
δρομείου μέσα στο σταθμό του Πειραιά.

Όσο και να θέλουμε, όσο και να προσπα-
θούμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις δυ-
σκολίες που περάσαμε μέχρις ότου αποφασι-
στεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
να μας παραχωρηθούν οι χώροι του Ταχυδρο-
μείου, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και
να μεταφέρουμε τα εκθέματα από το ΜΙΚΡΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ, που είχαμε στήσει στα ιδιόκτητα
γραφεία του Σωματείου μας στην Μενάνδρου.

Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό
που στην συνέχεια προσπάθησαν να κάνουν,
πολλές φορές και απροκάλυπτα, δηλαδή να
αρπάξουν το Μουσείο που έφτιαξαν οι Συν-
ταξιούχοι, γιατί σε αυτούς ανήκει και να το
θέσουν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας.

Όταν το πληροφορηθήκαμε, γιατί οι εμ-
πνευστές της ιδέας αυτής το έλεγαν απροκά-
λυπτα σε κάθε ευκαιρία που θα έβρισκαν και
προκειμένου να θωρακίσουμε όσο μπορού-
σαμε καλύτερα το Μουσείο μας, στις 25 Μαΐ-
ου 2006 δημιουργήσαμε την Αστική Εταιρία
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Σωματεί-
ου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.

Ποιοι συνέστησαν την Εταιρία
Φωτόπουλος Μανώλης, Γεωργίου Δημή-

τρης, Ρουσιάς Ευθύμης, Ζωάκος Βασίλης,
Αναγνωστόπουλος Γιώργος, Κουλοβασιλο-
πούλου Φωτεινή, Χειμώνας Γιάννης, Χαϊντιν-
τόγλου Ανδρέας, Μπονάρος Ηλίας, Τσίτσικας
Παναγιώτης, Στρατικόπουλος Κώστας, Σκαν-
τζάρη Χρυσάνθη, Χαμακιώτης Θεόδωρος,
Λούπος Βασίλης, Γάζης Κώστας, Γερεντές

Γιάννης, Ξιαρχογιαννόπουλος Ηλίας, Χατζι-
δάκης Γιάννης, Πετρόπουλος Ναπολέων, Φα-
τσέας Αντώνης, Θεόπουλος Παναγιώτης,
Στρίγκος Μιχάλης, Αντωνακόπουλος Ανδρέ-
ας, Βούλγαρης Γιώργος, Τσαπατσάρης Γιώρ-
γος, Πανούτσος Σταύρος, Βενέρης Στράτος,
Βαρβαρέσος Πολυχρόνης, Παπαδημητρίου
Δημήτρης, Αντωνακόπουλος Βασίλης, Στέλιος
Δημήτρης, Παπαδημητρίου Γιάννης, Ψαρο-
γιάννης Πέτρος.

Το καταστατικό της Εταιρίας εγκρίθηκε στις
15 Ιουνίου από το Πρωτοδικείο Πειραιά.

Στην συνέχεια τροποποιήσαμε το πιο πάνω
καταστατικό το 2010 και το 2012.

Ποιο ήταν το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο του Μουσείου που
εκλέχτηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2006:
Πρόεδρος: Φωτόπουλος Μανώλης
Αντιπρόεδρος: Ρουσιάς Ευθύμης
Οικονομικός Γραμματέας: Κουλοβασιλο-
πούλου Φωτεινή
Μέλη: Γεωργίου Δημήτρης, Χειμώνας Γιάν-
νης, Ρίζος Θανάσης, Τρυφιάτης Χρήστος 
Ελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος Γαζής Κώστας 
Γραμματέας: Γερεντές Γιάννης
Μέλος: Ξιαρχογιαννόπουλος Ηλίας     

Σήμερα 20 χρόνια από τότε που δημιουρ-
γήθηκε το ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στα γραφεία του
Σωματείου στη Μενάνδρου και 10 χρόνια από
τότε που λειτουργεί στον Πειραιά, αισθανό-
μαστε δικαιωμένοι γιατί οι αγώνες που κά-
νουμε δεν πήγαν χαμένοι. 

Το Μουσείο μετά τις εργασίες της επέκτα-
σής του στον 1ο και 2ο όροφο με τα χιλιάδες
εκθέματά του, αυτά που βρίσκονται στις προ-
θήκες, αλλά και αυτά που είναι τοποθετημέ-
να και αρχειοθετημένα στους αποθηκευτι-
κούς χώρους, βιβλιοθήκες κ.λπ., έχει γίνει
γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε
ολόκληρο τον κόσμο. 

Η δε καθημερινή προσέλευση των επισκε-
πτών, Έλληνες και ξένοι, αλλά και οι χιλιάδες
των μαθητών όλων των βαθμίδων και αυτά
που γράφουν στα βιβλία των επισκεπτών, μας
κάνουν να νιώθουμε όχι μόνο δικαιωμένοι γι’
αυτά που δημιουργήσαμε πριν από 20 χρό-
νια, αλλά μας δίνουν δύναμη και κουράγιο στο
να συνεχίσουμε τους αγώνες μας, όχι μόνο
στο να διατηρήσουμε και να αναγνωριστεί το
Μουσείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά
και να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο,
γιατί η ιστορία μας και η προσφορά των ερ-
γαζομένων διαχρονικά στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως μεγάλη
είναι και η ιστορία της Εταιρίας μας.

Κλείνοντας καλούμε και προσκαλούμε
όλους τους συναδέλφους μας εργαζόμενους
στην ΑΜΕΛ (Μετρό) και τα ΤΡΑΜ να επισκε-
φθούν το Μουσείο μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουν να μάθουν
πάρα πολλά, όχι μόνο για τον Ηλεκτρικό Σι-
δηρόδρομο και την πλούσια ιστορία του, αλ-
λά και για τους σκληρούς αγώνες και την προ-
σφορά των εργαζομένων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ.

Η Διοίκηση

• Γρουσδανίδης Νίκος: 20 Ευρώ

• Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος: 20 Ευρώ 

• Βασιλόπουλος Χρήστος: 30 Ευρώ

• Ψιούρης Γιώργος: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

4/9/2015: ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ-
ΕΞΑΝΤΑΣ - ΙΔΡΥΜΑ
(14 άτομα)

21/9/2015: Μικτή Ομάδα
Εργαζομένων
Εταιρίας
Συγκοινωνιών
Βερολίνου και φίλων
σιδηροδρόμων
Βερολίνου 
(10 άτομα)

24/9/2015: Παιδικός σταθμός
LOLLIPOP (15
άτομα)

Επισκέψεις Σχολείων-
Ιδρυμάτων-Συλλόγων
στο Μουσείο
από 1-9-2015 εώς 30-9-2015

Αναβάλλεται η εκδήλωση 
για τα 20 χρόνια του Μουσείου
Λόγω έκτακτων και απρόβλε-

πτων προβλημάτων που έχουν
προκύψει, δεν μπορέσαμε να
προετοιμάσουμε έτσι όπως θα
έπρεπε την εκδήλωση για τα 20
χρόνια του Μουσείου μας, γι’ αυ-
τό και την αναβάλουμε.

Το πότε θα πραγματοποιηθεί θα
το γνωστοποιήσουμε έγκαιρα για
να παραβρεθούν όσοι το επιθυ-
μούν, όσοι αγαπάνε το Μουσείο
και όσοι αναγνωρίζουν την καθη-
μερινή και πολύωρη προσπάθειά
μας.

Επισκέψεις Σχολείων-Συλλόγων
στο Μουσείο

Με την έναρξη του νέου σχολι-
κού έτους διάφορα Σχολεία, Σύλ-
λογοι και Ιδρύματα μας έστειλαν
επιστολές με τις οποίες ζητάνε να
επισκεφθούν το Μουσείο. Θέλου-
με να πιστεύουμε ότι με την δη-
μοσιότητα που έχει πάρει το Μου-
σείο, οι επισκέψεις τους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο
και το 2016 θα ξεπεράσουν κάθε
προηγούμενο.

Απογραφή
φωτογραφικού υλικού

Ύστερα από απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Μουσεί-
ου συγκροτήθηκε επιτροπή απο-
τελούμενη από τους: Μανώλη
Φωτόπουλο, Γιάννη Ζαχαρή και
Αλέξανδρο Χατζηδούρο. Έργο της
επιτροπής είναι στο να γίνει απο-
γραφή και ταξινόμηση όλου του
φωτογραφικού υλικού που βρί-
σκεται στις βιβλιοθήκες, αλλά και
στους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου.

Μέχρι σήμερα έχουν απογρα-
φεί 5.800 φωτογραφίες και έχουν
τοποθετηθεί σε ειδικά άλμπουμ. Η
εργασία συνεχίζεται γιατί οι φω-
τογραφίες είναι πάρα πολλές και
αρκετές από αυτές ιστορικές και
μοναδικές, οι οποίες έχουν σχέση
με την όλη εξέλιξη των ΣΑΠ-ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ.

Μετά το τέλος της εργασίας θα
συνταχθεί σχετικό πρακτικό και
ολοκληρωμένο θα δημοσιευθεί
στον «Ηλεκτρικό», θα γνωστοποι-
ηθεί στην Διεύθυνση Νεώτερης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕ-
ΠΟΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού,
όπου διατηρείται ειδικός φάκελος
για το Μουσείο μας και θα εκτε-
θεί στο Φουαγιέ στον 2ο όροφο

του Μουσείου για να το δούνε
όσοι το επιθυμούν. Είναι σίγουρο
ότι θα εντυπωσιάσει

Ζητάμε βοήθεια. Όποια και
όποιος από τους εταίρους του
Μουσείου μπορούν και θέλουν να
μας βοηθήσουν τους χρειαζόμα-
στε.

Χρειαζόμαστε βοήθεια: Για την
απογραφή και ταξινόμηση διαθέ-
σιμων εκθεμάτων, έντυπου υλι-
κού, ελευθέρας, ταυτότητες κ.α..

Μας έστειλαν από το Γραφείο
Δημόσιων Σχέσεων 

1940 φωτογραφίες από διάφο-
ρες εκδηλώσεις των ΗΣΑΠ  όπως:

Παραλαβές νέων οχημάτων, εγ-
καίνια νέων και ανακαινισμένων
σταθμών, πρωτοχρονιάτικες εκ-
δηλώσεις, βραβεύσεις μαθητών,
απονομές πλακέτας στους αποχω-
ρήσαντες από την υπηρεσία εργα-
ζόμενους, εκδηλώσεις στην Βα-
ρυμπόμπη, στον σταθμό του Πει-
ραιά και πάρα πολλές άλλες.

Οι φωτογραφίες αυτές θα τοπο-
θετηθούν σε ειδικά άλμπουμ στις
βιβλιοθήκες του Μουσείου.

Μας έστειλαν ακόμα:
α). 295 ‘’DVD’’ τα οποία περιέ-

χουν: φωτογραφίες από διάφορες

εκδηλώσεις, φωτογραφίες από το
αρχείο της εταιρίας, φωτογραφίες
σταθμών, εγκαίνια ανακαινισμέ-
νων σταθμών, εγκαίνια του Μου-
σείου, επίσκεψη του πρώην Προ-
έδρου της Βουλής Δημητρίου Σι-
ούφα στο Μουσείο, Ελληνικές ται-
νίες με τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρο-
μο κ.α..

β). 12 κενά άλμπουμ στα οποία
θα τοποθετήσουμε τις φωτογρα-
φίες που μας έστειλαν.

Ευχαριστούμε τους συναδέλ-
φους για την ευαισθησία που
έδειξαν με το να διαφυλάξουν όλα
τα παραπάνω, γιατί και αυτά είναι
ένα κομμάτι της ιστορίας μας, ιδι-
αίτερα οι παλαιές φωτογραφίες,
πολλές από τις οποίες χρονολο-
γούνται από την δεκαετία του
1920.

Μια ακόμη δωρεά 
προς το Μουσείο

O κ. Βασίλης Γιαννόπουλος
συνταξιούχος της ΕΡΤ μας έφερε
ένα DVD της δεκαετίας του 1950
διάρκειας 10 λεπτών και αφορά
τον Ηλεκτρικό και τα έργα επέ-
κτασης της γραμμής από Αττική
προς Κηφισιά.

Η Διοίκηση

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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