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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Το 2016 επιβάλλεται
να είναι χρονιά
ευθύνης για όλους
Π

έρασαν έξι χρόνια αβεβαιότητας κατά την διάρκεια
των οποίων σημαδεύτηκαν με πολλά αρνητικά
φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως θα καθορίζουν από
εδώ και στο εξής το μέλλον αυτής της χώρας. Ασφαλώς τα έξι αυτά χρόνια της αβεβαιότητας μέσα στην
οποία ζει ο Ελληνικός λαός είναι πολλά και αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος στην ανικανότητα των κυβερνήσεων των χρόνων αυτών καθώς και των προηγούμενων.
κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο
καθώς η απαγόρευση θα εξελιχθεί στο κυρίαρχο
συναίσθημα ενός λαού που έχει προδοθεί και έχει
κουραστεί να περιμένει το φως στο τούνελ και να αναπολεί καλύτερες μέρες, που όμως δεν είναι ορατές
στον ορίζοντα.
Ελληνικός λαός πιστεύει ότι το 2016 θα είναι μια
καθοριστική χρονιά και ελπίζει στην διάρκεια αυτού του χρόνου να υπάρξει μια θετική πορεία της οικονομίας της χώρας μας καθώς ως κοινωνία και ως
άνθρωποι έχουμε βιώσει μια εξοντωτική λιτότητα, ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι, και έχουμε υπομείνει θυσίες και δοκιμασίες πέραν των αντοχών μας.
ρέπει να αντιληφθούν επιτέλους οι κυβερνώντες
ότι δεν αντέχουμε άλλα εξοντωτικά μέτρα. Τα όρια
και οι αντοχές μας έχουν εξαντληθεί και θα πρέπει να
το γνωρίζουν αυτοί που έχουν αναλάβει να διαδραματίσουν ιστορικό ρόλο και να αποδείξουν ότι επιτέλους
είναι ικανοί να φέρουν εις πέρας όλα αυτά που υποσχέθηκαν προεκλογικά.
Κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση
να φέρει εις πέρας την δεύτερη ευκαιρία που της
έδωσε ο Ελληνικός λαός και να οδηγήσει με ασφάλεια
το σκάφος στο λιμάνι της προόδου, της ανάπτυξης και
της ευημερίας. Άλλα περιθώρια για αποτυχία, ολιγωρίες και καθυστερήσεις δεν υπάρχουν. Η υπομονή
του Ελληνικού λαού έχει εξαντληθεί.
λαός περιμένει και δικαιούται μετά από 6 χρόνια
αυστηρής λιτότητας, ανεργίας, πείνας και δυστυχίας αποτελέσματα. Σε αυτό βέβαια πρέπει να βοηθήσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς και
αυτά οφείλουν να υπηρετήσουν με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα την Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
έλος, πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και ο καθένας από εμάς, κυβέρνηση, αντιπολίτευση και λαός να δώσουμε την υπόσχεση ότι το 2016 θα φανεί επιτέλους το φως στο
τούνελ.
Η Διοίκηση
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η εκδήλωση
κοπής πίτας-συνεστίαση του Σωματείου μας είχε
μεγάλη επιτυχία.

Ρεπορτάζ στις σελίδες 12-13

ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ», ΩΡΑ 9:30

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
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Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, σας
καλούμε στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου και ώρα 9:30 π.μ. στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου
52 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ον: Διοικητική Λογοδοσία
2ον: Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3ον: Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (εκδρομές)
4ον: Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5ον: Προϋπολογισμός 2016

6ον: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής για την δράση του Σωματείου
7ον: Συζήτηση για την Διοικητική και Ταμειακή
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής
8ον: Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
9ον: Έγκριση Ψηφίσματος
Καμία Συναδέλφισσα και κανένας Συνάδελφος
δεν πρέπει να απουσιάζει από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.
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KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα
μας μέχρι σήμερα 8 συνάδελφοι και
συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα
από κοντά μας, υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΧΕΡΓΚΕΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 81
ΚΟΚΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
ετών 87
ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ:
Χήρα Νικολάου ετών 84
ΠΑΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Αρχιεργάτης Γραμμής
ετών 70
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Σταθμάρχης A’ ετών 90
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ:
Χήρα Αθανασίου ετών 87
ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ:
Χήρα Τρύφωνα ετών 91
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ:
Χήρα Άγγελου ετών 95
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της
νέας ζωής τους.
Κούλογλου Αικατερίνη: Θυγατέρα
του συναδέλφου μας Νίκου Κούλογλου
Γεωργουλάκος Ηλίας: Υιός του συναδέλφου μας Χρήστου Γεωργουλάκου
Αθανασόπουλος Παναγιώτης: Υιός
του συναδέλφου μας Σταύρου Αθανασόπουλου
Η Διοίκηση
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ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω ποσά σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας που
έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
• Στη μνήμη του Αλέξανδρου Χεργκελετζάκη και ύστερα από επιθυμία της συζύγου
του Σοφίας Χεργκελετζάκη, το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
• Στη μνήμη του Δημητρίου Κοκκιάδη, και
ύστερα από επιθυμία του υιού του Ιωάννη
Κοκκιάδη , το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του
Κόσμου».
• Στη μνήμη της Ασημίνας Πράνταλου και
ύστερα από επιθυμία του υιού της Δημη-

τρίου Πράνταλου, το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.
• Στη μνήμη του Νικολάου Παφίλη και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Μαρίας Παφίλη, το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.
• Στη μνήμη της Αναστασίας Γαροφαλλίδη
και ύστερα από επιθυμία του συζύγου της
Κωνσταντίνου Γαροφαλλιδη, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
«Χαμόγελο του Παιδιού».
• Στη μνήμη της Δέσποινας Σκορδαρά και
ύστερα από επιθυμία της θυγατέρας της, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

• Στη μνήμη της Ιωάννας ΑνδρεαδάκηΚαμπουράκη και ύστερα από επιθυμία του
συζύγου της και συναδέλφου μας Μανώλη
Καμπουράκη, το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.
• Στη μνήμη της Αγγελικής Νικολάου και
ύστερα από επιθυμία του υιού της Νικολάου Νικολάου , το ποσό των 90 ευρώ αντί
στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο
του Παιδιού».
• Στη μνήμη του Γεωργίου Γεωργιάδη και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Χρυσούλας Γεωργιάδη, το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο
Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του.

σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Πετρούλα Παπακωνσταντίνου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Μάριου Παπακωνσταντίνου, το
ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
Η κυρία Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Γιώργου Κοζύρη, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Δέσποινα Πικούνη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Κώστα Πικούνη, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Πηνελόπη Παπαηλιού κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Γιάννη Παπαηλιού, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου και της
Εφημερίδας.
Ο συνάδελφος Νίκος Κωνσταντινίδης κατέθε-

σε στη μνήμη των συναδέλφων του που
έφυγαν από την ζωή, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Αναστασία Καπετάνου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Σωτήρη Καπετάνου, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου και της
Εφημερίδας.
Η κυρία Κυριακούλα Παπαδόδημα κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Δικαίου Παπαδόδημα, το ποσό των
50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Δέσποινα Καπελιάρη κατέθεσε στη
μνήμη της θυγατέρας της και συναδέλφισσάς μας Ευγενίας και του συζύγου της και
συναδέλφου μας Νίκου Καπελιάρη, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου και της Εφημερίδας.
Η κυρία Άννα Φετάνη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Βασιλείου Φετάνη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών της Εφημερίδας.
Η κυρία Μαρία Αρώνη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Νίκου Αρώνη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Διονυσία Θεοχάρη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Κώστα Θεοχάρη, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Δέσποινα Μανιού κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Γρηγόρη Μανιού, το ποσό των 50 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου και της
Εφημερίδας.
Η κυρία Δήμητρα Σκάρλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Νίκου Σκάρλου, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Γιάννης Σταματογιάννης κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας του Κανέλλας,
το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
Η κυρία Ελένη Σταματοπούλου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Παναγιώτη Σταματόπουλου, το ποσό
των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών της Εφημερίδας.
Ο κύριος Χρήστος Αρτουμάς κατέθεσε στη
μνήμη της θυγατέρας του και συναδέλφισσάς μας Αθανασίας Αρτουμά, το ποσό των
120 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου
και της Εφημερίδας.
Η κυρία Χρυσούλα Μπόλωση κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Κώστα Μπόλωση, το ποσό των 50 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Οι συνάδελφοι της βάρδιας Αποκλεισμού κατέθεσαν στη μνήμη των συναδέλφων μας
Γιώργου Γεωργιάδη και Γιώργου Συμεωνίδη, το ποσό των 40 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
Η κυρία Ειρήνη Ταυρή κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα Ταυρή, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Βασιλική Καρπούζη κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Δημητρίου Καρπούζη, το ποσό των 20
ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Ασημίνα Θεοπούλου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Παναγιώτη Θεόπουλου, το ποσό των 50
ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Άννα Σταθοπούλου κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου
μας Χαράλαμπου Σταθόπουλου, το ποσό των
20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Δωρεές εις Μνήμην
Η συνάδελφος Μαρία Μπιτσιώρη κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της Κωνσταντίνου
Νάτση, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κυρία Δέσποινα Πικούνη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Κώστα Πικούνη, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Γιάννης Σταυρόπουλος κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου του Νίκης, το
ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
Η κυρία Φλώρα Παπαχριστοδούλου κατέθεσε
στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Γιάννη Παπαχριστοδούλου, το ποσό των 100 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου και της Εφημερίδας.
Η κυρία Ελένη Δέδε κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Δημητρίου Δέδε, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των

ΠΕΝΘΗ
ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1934-2015

Αρχιεργάτης Γραμμής
1945-2016

Στην ηλικία των 81 ετών
έφυγε από κοντά μας
υποκύπτοντας στην κοινή
μοίρα ο Αλέκος Χεργκελετζάκης ένας καλός φίλος και συνάδελφος. Εργάστηκε οδηγός στα
Πράσινα Λεωφορεία μέχρι το 1979 που συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν ένας
αθόρυβος και αγαπητός συνάδελφος καθώς
το γέλιο δεν έλλειπε ποτέ από τα χείλη του. Το
θάνατό του τον πληροφορηθήκαμε καθυστερημένα και δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να παρευρεθούμε στην εξόδιο ακολουθία του. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην
οικογένειά του και ευχόμαστε να έχει ούριο
άνεμο στο μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό.

Στις 2 Ιανουαρίου έφυγε
από την ζωή χτυπημένος
από επάρατο νόσο στην
ηλικία των 70 ετών ο καλός συνάδελφος Νίκος Παφίλης. Ο Νίκος Εργάστηκε στη γραμμή
πολλά χρόνια και ήταν αγαπητός σε όλους
τους συναδέλφους του. Όταν συνταξιοδοτήθηκε εγκαταστάθηκε μόνιμα στην ιδιαίτερη
πατρίδα του την Άρτα και εκεί αναπαύεται από
τις 4 Ιανουαρίου. Το Σωματείο μας εκφράζει τα
ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά
του. Καλό σου ταξίδι συνάδελφε Νίκο.

ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προϋστάμενος αμαξοστοιχίας
1928-2015
Στις 9 Δεκεμβρίου στην
ηλικία των 87 ετών ο συνάδελφος Δημήτρης Κοκκιάδης πήρε την απόφαση
να μας εγκαταλείψει και
να πάρει τον δρόμο που
δεν έχει επιστροφή. Ο
Δημήτρης ήταν ένας καλός, σοβαρός και λιγομίλητος συνάδελφος,
είχε καλοσύνη και αγάπη για τους συναδέλφους του, εργάστηκε επί πολλά χρόνια στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε το 1986.
Το Σωματείο μας εκφράζει τα ειλικρινή του
συλλυπητήρια στην οικογένειά του και εύχεται να είναι ανάλαφρο το χώμα της αττικής γης
που τον σκέπασε.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σταθμάρχης Α΄ 1926-2016
Στις 12 Ιανουαρίου κλείνοντας τον επίγειο κύκλο της ζωής έφυγε για
πάντα από κοντά μας ο
αγαπητός σε όλους συνάδελφος και φίλος Γιώργος. Γεγονός αναμφισβήτητα είναι ότι για τον
θάνατο του Γεωργιάδη
συνετέλεσε και ο πρόσφατος χαμός του φίλου του και συναδέλφου
Γιώργο Συμεωνίδη καθώς ήταν δύο άνθρωποι
αχώριστοι φίλοι. Για το Σωματείο μας η απώλεια των δύο αυτών συναδέλφων είναι μεγάλη
γιατί πέραν ότι ήταν δύο αξιόλογοι συνάδελφοι και φίλοι, είχαν και οι δύο απέραντη
αγάπη για το Σωματείο μας. Ο Γιώργος Γεωργιάδης εργάστηκε επί πολλά χρόνια στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε το 1984 με
τον βαθμό του Σταθμάρχη Α΄. Θα μας λείψει
η καλοσύνη του και το χαμόγελό του. Η κηδεία του έγινε στις 14 Ιανουαρίου στο τρίτο
κοιμητήριο. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε
και συνάδελφε Γιώργο. θα σε θυμόμαστε για
πάντα για όσα μας πρόσφερες.
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Κατσάρας Νίκος
Νικολόπουλος Αγγελής
Μάτσας Κώστας
Παπαϊωάννου Σωτήρης
Λιώσης Γεώργιος
Γεωργιλάς Αντώνης
Θεοχάρη Διονυσία
Κουλιάκης Κωνσταντίνος
Αγγελής Λουκάς
Καλαϊτζάκης Στυλιανός
Λιότσος Σπύρος
Μιχαϊλίδης Ευάγγελος
Νικολουδάκης Ιωάννης
Τσιρίτας Νίκος
Κοτρομάγιας Δημήτριος
Κατσαμάγια Ευφροσύνη
Καραπατέα Καλλιόπη
Μαρκαντωνάτος Διονύσιος
Φρίμας Λεωνίδας
Κρατημένος Ευστάθιος
Καλές Γεώργιος
Πατρινός Νικόλαος
Πριόβολος Μιχάλης
Κλέντος Αναστάσιος
Πουλικίδης Γιάννης
Παπαδάκης Χαρίλαος
Αρβανίτου Μανουήλ
Κωνσταντίνου Ελένη
Κολοφούσης Αθανάσιος
Τσίχλης Αντώνιος
Παππάς Δημήτριος
του Γεωργίου
Δεμέλκος Βαγγέλης
Λευκαδίτης Αναστάσιος
Σαξώνης Παναγιώτης
Σαπέρα Εμμανουέλα
Νικολοπούλου Ιουλιανή
Γκαμπέτας Νίκος
Κομνηνός Ιωάννης
Τσαμασφύρας Βασίλης
Σκάρλου Δήμητρα
Σταματογιάννης Ιωάννης
Μυωτέρη Δέσποινα
Ρούσσος Μιχάλης
Λέπουρας Φανούρης
Τζανετοπούλου Γιώτα
Γκαραηλίας Ιωάννης
Μαρκάτης Παύλος
Σιδέρη Φωτεινή
Καλοδήμος Γεώργιος
Τσεκούρα Παναγιώτα
Σεφερλή Ανθούσα
Ρήγα Σούλα
(φίλη Σωματείου)
Φατσέα Ζαφειρία
Λαμπρόπουλος Κώστας
Κάσσαρης Κωνσταντίνος
Χαρόπουλος Σωτήρης
Σχίζας Χρήστος
Βαμβακερής Κώστας
Τσαπλαντώκας Ιωάννης
Ασημακόπουλος Ιωάννης
Μπάρας Κώστας
Σινάκης Γεώργιος
Παπαγεωργίου Βασίλης
Παναγόπουλος Γιάννης
Κωστάκου Αργυρούλα
Κάππας Παναγιώτης
Τούλιας Ματθαίος
Σακελαρίου Σταυρούλα
Καλτσάς Γεώργιος
Κατσιούλας Γιάννης
Οικονόμου Αγαμέμνων

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

Δωρεές για το Σωματείο
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Δημητρίου Ερμιόνη
Γαλάνης Αρίστος
Δετώρος Γεώργιος
Μιχαλόπουλος Βασίλης
Πανταλός Γεώργιος
του Ανδρόνικου
Μπιτσιώρη Μαρία
Ζορμπάς Σωτήρης
Πικούνη Δέσποινα
Γιαννακάς Γεώργιος
Τσαμπάσης Ευάγγελος
Αγιοπλούδης Αθανάσιος
Σταυρόπουλος Γιάννης
Βασιλόπουλος Χρήστος
Ματσής Στέλιος
Δέδε Ελένη
Καραϊσκάκης Χαράλαμπος
Κόττα Ειρήνη
Παπαδάκης Ιωάννης
Μάλλης Σπύρος
Καζατζής Νικόλαος
Νίαρης Βασίλειος
Πλαστήρας Νίκος
Παύλου Βαρβάρα
Παπακωνσταντίνου Πετρούλα
Σκρέκης Ιωάννης
Μπαρμπαντωνάκης Κώστας
Λεμούσιας Ιωάννης
Κοζύρη Δήμητρα
Τετράδης Εμμανουήλ
Γαλάνης Μιχάλης
Χρονόπουλος Γεώργιος
Βασιλάκης Μανώλης
Φουφλής Θωμάς
Τσιαμάκης Χαράλαμπος
Πικούνη Δέσποινα
Μάμος Εμμανουήλ
Βέργος Γεώργιος
Καμπάκος Πέτρος
Παπανικολόπουλος Βασίλειος
Προβέζης Κώστας
Κουτσολαμπρόπουλος Φώτης
Γλούμης Θεόδωρος
Δάρας Παναγιώτης
Σιώμος Χρήστος
Τζώρτζης Γεώργιος
Φίλος Κώστας
Γεωργουλάκος Χρήστος
Καούκης Αθανάσιος
Γεωργουλάκος Δημήτριος
Βενέτος Ανδρέας
Μακόγλου Κώστας
Παππάς Γεώργιος
Σκουλικαρίτης Στέλιος
Χονδρός Παναγιώτης
Μπιτσιώρης Φίλιππας
Μουστάκας Απόστολος
Παπαχατζίδης Οδυσσέας
Μάρκου Κώστας
Καρδάσης Ευθύμιος
Δαμουράς Βασίλειος
Φεφές Ηλίας
Ντρίτσου Μαρίτσα
Τσοχοντάρη Ειρήνη
Παππάς Δημήτριος
του Νικολάου
Βλαχάκος Δημήτριος
Πανταζής Δημήτριος
Μέγγουλας Δημήτριος
Τέκος Δημήτριος

20 Ευρώ
50 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
10 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
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Σχίζας Αθανάσιος
Λουλουργάς Ζαφείρης
Γεωργακόπουλος Ιωάννης
Μάρκου Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Νικόλαος
Παπαδάκης Χρήστος
Σούφης Γεώργιος
Δήμτσας Αχιλλέας
Χρόνης Κώστας
Παπαδόδημα Κυριακούλα
Μαρινόπουλος Μαρίνος
Ξανθάκος Παναγιώτης
Μηζύθρας Παντελής
Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
Θέμελης Κώστας
Ολύμπιος Κώστας
Σταυρίδης Σταύρος
Γρουσδανίδης Νίκος
Φετάνη Άννα
Κρίππας Ιωάννης
Γεωργακλής Γεώργιος
Αρώνη Μαρία
Κωνσταντάκος Νίκος
Πρωτοπαπαδάκης Μανώλης
Καμακάρη Μαργαρίτα
Μακαμτζόγλου Βούλα
Γκόγκος Δημήτριος
Αργυρόπουλος Αργύρης
Τσότσου Ιωάννα
Ανδριανίδης Χαράλαμπος
Χατζηχαράλαμπος Ιωάννης
Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος
Μαυρογιώργης Γεώργιος
Ευθυμίου Χρήστος
Ακουμιανάκης Γεώργιος
Καπακλής Θεόδωρος
Θεόπουλος Σωκράτης
Σορώτος Ιωάννης
Παπασυμεών Βιργινία
Μπεκρής Παναγιώτης
Μπόλωση Χρυσούλα
Ζαχαράκη Αγγελική (θυγατέρα
του συναδέλφου μας
Σίμου Ζαχαράκη)
Από βάρδια αποκλεισμού
Ξώνα Ευανθία
Κρυονερίτης Γεώργιος
Κοκκίνης Νικόλαος
Ταυρή Ειρήνη
Κατσάρας Βασίλης
Τσαμπούκας Πάνος
Χαμπίμπης Χρήστος
Καλοδήμος Αθανάσιος
Κεφαλάς Φώτης
Ρούσσος Ανδρέας
Σωφρονάς Αντώνης
Χαρκιολάκη Αικατερίνη
Ζαραλής Νίκος
Κουλοχέρης Γεώργιος
Καρπούζη Βασιλική
Θεοπούλου Ασημίνα
Κωτσίδη Ελευθερία
Αλβέρτος Αναστάσιος
Κατσαρός Στέλιος
Γιαννούλα Πηνελόπη
Σταθοπούλου Άννα
Σταθόπουλος Νίκος
(εργαζόμενος)
Σκαρλατος Νίκος
(εργαζόμενος)
Χαρακτηνιώτη Βασιλική
Πελεκάσης Παναγιώτης

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

Χατζηκαπλάνης Γεώργιος
Ζαρκαδούλας Γεώργιος
Κούρτη Δέσποινα
Χασομέρης Σπύρος

15 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ

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

Δωρεές για την Εφημερίδα
• Βασιλειάδης Γεώργιος
(φίλος του Σωματείου)
• Λεμονής Νίκος
• Στρογγύλης Ιάκωβος
• Ίσσαρης Ιωάννης
• Μοθωνιός Αργύρης
• Μήτσης Γεώργιος
• Σταυρόπουλος Ιωάννης
• Λαμπόγλου Ευαγγελία
• Γατέας Νίκος
• Κουλούρης Ιωάννης
• Μαύρος Αθανάσιος
• Λεκαράκου Γρηγορία
• Παπασταματάκης Κώστας
• Μουστακίδης Θεόδωρος
• Μπαταγιάννη-Αγάθου
Αικατερίνη
• Πρωτόπαππας Ιωάννης
• Διαμαντής Κώστας
• Χονδρός Παναγιώτης
• Καζάς Μιχάλης
• Αλευράς Κώστας
• Σταματοπούλου Ελένη
• Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος
• Μπιτζιλαίου Ελένη
• Φούσκα Μαρία
• Σαριώτης Γιώργος
• Καλύβα Δέσποινα
• Δημητροπούλου Παναγιώτα
• Πασσαλής Γεώργιος

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

•
•
•
•

Ζορμπάς Νίκος
Κουλοχέρης Χρήστος
Γαγάνης Ευάγγελος
Τούγιας Δημήτρης

20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ

•
•
•
•

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η χώρα μας διέρχεται μια βαθιά οικονομική κρίση τα τελευταία έξι
χρόνια. Όμως αυτή η κρίση που μας ταλανίζει όλους δεν επέτρεψε να χάσουμε την αισιοδοξία μας, την
αλληλεγγύη και την αγάπη προς το Σωματείο μας. Αυτό αποδείχθηκε και φέτος στην πράξη όταν τον Ιανουάριο 400 συναδέλφισσες και συνάδελφοι από το περίσσευμα της καρδιάς τους, ενίσχυσαν οικονομικά τις δραστηριότητες του Σωματείου μας.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, οι ενέργειές σας αυτές, μας γεμίζουν χαρά και μας οπλίζουν με δύναμη και υπομονή καθώς και ευθύνες απέναντί σας. Ευθύνες στο να προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση στα κελεύσματά σας και να καταβάλουμε εντατικότερες προσπάθειες για να μειώσουμε τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν ειδικά τα τελευταία έξι χρόνια των αλλεπάλληλων μνημονίων.
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη ζεστασιά που μας περιβάλλετε.
Σας ευχαριστούμε για την έμπρακτη στήριξή σας
Σας ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας την ώρα που σας χρειαστήκαμε.
Σας υποσχόμαστε από την πλευρά μας ότι θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας με σεβασμό και αγάπη.
Η Διοίκηση

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».

Δωρεές
για το Σωματείο και
την Εφημερίδα
• Μανταγάς Γεώργιος
50 Ευρώ
• Γεωργιάδης Γιάννης
30 Ευρώ
• Παπαχριστοδούλου Φλώρα 100 Ευρώ
• Κούλογλου Νίκος
50 Ευρώ
• Μαυροειδής Δημήτριος
30 Ευρώ
• Αναγνωστόπουλος Νίκος
40 Ευρώ
• Ζαρκαδούλας Γεώργιος
25 Ευρώ
• Αποστολόπουλος Αποστόλης20 Ευρώ
20 Ευρώ
• Παπαγγέλης Μιχάλης
40 Ευρώ
• Λαγούδης Κώστας
• Σούλος Περικλής
50 Ευρώ
• Καραγιάννης Χαράλαμπος 70 Ευρώ
50 Ευρώ
• π. Βιτζιλαίος Νικόλαος
• Βιτζιλαίος Ελευθέριος
50 Ευρώ
• Γεωργιάδης Ησαΐας
30 Ευρώ
• Πουλακιδάκος Νικήτας
50 Ευρώ
• Μυλωνάς Γεώργιος
30 Ευρώ
• Αθανασιάδης Αντώνης
40 Ευρώ
• Παναγιωτίδης Ηρακλής
40 Ευρώ
• Παπαηλιού Πηνελόπη
30 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος
50 Ευρώ
• Αβαρκιώτης Κώστας
50 Ευρώ
• Μπαμπουτζάνης Απόστολος 30 Ευρώ
• Καπετάνου Αναστασία
50 Ευρώ
• Σιδερής Ιωάννης
50 Ευρώ
• Δημέλης Παναγιώτης
46 Ευρώ
25 Ευρώ
• Στασινοπούλου Καλλιόπη
• Στασινοπούλου Άννα
20 Ευρώ
• Ρότσιος Κωνσταντίνος
40 Ευρώ
• Νικολακόπουλος Χαράλαμπος40 Ευρώ
• Καπελιάρη Δέσποινα
50 Ευρώ
• Αλάτη Αικατερίνη
40 Ευρώ
• Πελεκάση Μαρία
40 Ευρώ
• Πέτραινας Παναγιώτης
50 Ευρώ
• Κωνσταντινίδης Νικόλαος 50 Ευρώ
• Μανιού Δέσποινα
50 Ευρώ
• Καραμάνος Βασίλης
50 Ευρώ
• Σχίζας Δημήτριος
30 Ευρώ
• Τριποδάκης Μελέτης
50 Ευρώ
• Χονδρού Ευαγγελία
20 Ευρώ
• Νταβαρίνου Αικατερίνη
40 Ευρώ
• Χαμζάς Γεώργιος
30 Ευρώ
• Σαββέας Νικόλαος
20 Ευρώ
• Καρπούζος Μαρίνος
25 Ευρώ
• Παπαζολούδη Δήμητρα
50 Ευρώ
• Δασκαλάκος Γεώργιος
20 Ευρώ
• Τσουραμάνης Κώστας
30 Ευρώ
• Δημητρέλος Βασίλης
50 Ευρώ
• Μητρόπουλος Χρήστος
50 Ευρώ
• Αρτουμάς Χρήστος
120 Ευρώ
• Μαυρέλης Περικλής
40 Ευρώ
• Βούλγαρης Αθανάσιος
50 Ευρώ
• Μαντούκας Αθανάσιος
30 Ευρώ
• Κοκοτάκης Οδυσσέας
50 Ευρώ
• Κισσαμιτάκης Ευάγγελος
40 Ευρώ
• Μαθιουλάκης Εμμανουήλ
30 Ευρώ
• Βλάχος Κώστας
50 Ευρώ
• Καλογεροπούλου Σωτηρία 50 Ευρώ
• Μηλιώνης Ιωάννης
του Χρήστου
50 Ευρώ
• Δημόπουλος Ηρακλής
30 Ευρώ
• Ζεϊμπεκάκης Κώστας
20 Ευρώ
• Καραμπέρης Στυλιανός
30 Ευρώ
• Χρυσός Ορέστης
30 Ευρώ
• Τσίρος Τρύφωνας
30 Ευρώ
• Μεράτζας Βασίλης
30 Ευρώ
• Δαρατσάκης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
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Το τραγούδι του Τραμ
στη δεκαετία του ’50
ο ‘χουμε ξαναγράψει, το ‘χουμε ξαναπεί. Μα σήμερα στο μικρό αυτό χρονογράφημα θα τονίσουμε την πολύβουη καθημερινή ζωή του Τραμ του
Περάματος από μια άλλη διάσταση.
Από τη διάσταση της χαράς, του κεφιού,
του τραγουδιού που αυθόρμητα κυλά και
γίνεται ύμνος της ζωής, όταν ταπεινά κι αληθινά κάνεις αυτό που μπορείς, δηλαδή κάνεις ό,τι πρέπει.
Οδηγοί και εισπράκτορες, εργαζόμενοι,
επιβάτες, φτωχόκοσμος της καθημερινής
βιοπάλης, αναζητούσαν την χαρούμενη κατάφαση της ζωής, που τόσο μας λείπει σήμερα στη δύστροπη εποχή μας.
Ο ίδιος ο εργαζόμενος τότε ήταν άξιος
και ακάματος δουλευτής για τον επιούσιο,
μα και δάσκαλος και ψυχαγωγός του εαυτού
του και ήξερε να χαίρεται τη ζωή. «Μετά χαρίτων επί πλείστα είδη ευτραπέλως διαθέμενος», όπως γράφει ο Θουκυδίδης. Δηλαδή με χάρη σε ποικίλες μορφές ζωής
χαρωπά μοιράζοντας, τις δραστηριότητες
του.
Έτσι η ζωή εύρισκε τότε το ουσιαστικότερο της νόημα. Η συνύπαρξη στο Τραμ καθημερινά, γινόταν αυθόρμητη κοινωνική
αγωγή, στην οποία ο καθένας μας δεν ήταν
απλός θεατής – όπως σήμερα στα μέσα
συγκοινωνίας- αλλά ήταν μέτοχος. Και όταν
κάποιος, ναύτης, εργάτης, επιβάτης, οδηγός,
εισπράκτορας, ξεκίναγε ένα τραγούδι, πεταγόταν μια σπίθα συμμετοχής. Ο κόσμος
τότε τραγουδούσε και ζούσε. Το τραγούδι
έκανε, τον κόπο, την κούραση, τον πόνο, τις
δυσκολίες, δημιουργική χαρά που πλάταινε
την αισιοδοξία και γαλβάνιζε τη θέληση.
Κι άκουγες το Βασιλαράκο τον οδηγό
να πρωτοξεκινά:
-Τραμ, τραμ, τραμ.
Που βούλιαξε ένα Τραμ
Κι αυτός που το ‘δηγούσε
τη σάμπα τραγουδούσε.
-Μα πως βούλιαξε, βαπόρι ήτανε; Τον
πείραζε ένας ναύτης. Κι ο Βασιλαράκος –
Περαματιώτης πουχε γυναίκα τη κυρά Σταυρούλα κι αργότερα έφτιαχνε τα μπαχαρικά η
Λάγεια – με γέλιο τ’ απαντούσε.
-Όχι βρε αδελφέ, αλλά είχε πέσει νερό
με το τουλούμι πλημμύρισε ο τόπος. λάσπωσε, υποχωρήσανε οι γραμμές και βούλιαξε, δηλαδή έκατσε το Τραμ.
-Εμ! Έτσι πέσμου ντε να καταλάβω. Γιατί
εγώ ναύτης είμαι. Του Β.Ν. (Βήτα Νι) δη-

Τ

φτωχόπαιδο θα πάρω».

Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Μα φυσικά φτωχόπαιδα παντρευόντουΓενικού Γραμματέα
σαν, μιας κι ο τόπος μας είχε τότε 99 φτωτης Πολιτιστικής Ενώσεως Περάματος χούς και ένα κάπως ευκατάστατο – όπως
λαδή και στις θάλασσες που αρμενίζουμε
ποτέ δεν είδα Τραμ.
-Καλά ντε! Το Τραμ δεν πάει στη θάλασσα κι άμα πάει βουλιάζει οπωσδήποτε,
επομένως έτσι κι αλλιώς δεν θα το έβλεπες.
Και πιάνει το τραγούδι κι ο εισπράκτορες ο Γιώργος Σουσαμλής που κόβοντας εισιτήρια σιγοτραγουδεί.
-Να με παίρνανε τα σύννεφα.
Οι άνεμοι τα κύματα
να με πάνε σ’ ένα έρημο νησί.
-Και τι να κάνεις μονάχος σου κυρ εισπράκτορα στο έρημο νησί; Του λέει ο κ. Νίκος Βασιλάκης ο δάσκαλος.
-Να σου πω κ. Διευθυντά. Ήταν διευθυντής στο 1ο και μοναδικός τότε δημοτικό
σχολείο Περάματος. Για να γλυτώσω από
όλους εσάς που δεν έχετε ψιλά για το εισιτήριο και μου βασανίζετε τη ζωή. Κι ο σοφός δάσκαλος τ’ απάντησε.
«Και μετά τόσα βάσανα πάλι η ζωή γλυκειά ‘ναι».
-Εκειό μπάβο σου καλά τοπες δάσκαλε!
Καλά το πες!
Συμπλήρωσες ο Παντελής Πολυχρονάκης.
-Και γι’ αυτά μωρέ σύντεκνε, τι κρένεις
για τον εισπράκτορα πουνε λεβέντης επαέ
μου λειπε μία δεκάρα για το σητήριο και
μου τη χάρισε.
Κι ο Παντελής Πολυχρονάκης ετοιμόλογος όπως πάντα ιδιαίτερα στις κρητικές μαντινάδες συμπλήρωσε.
«Η λεβεντιά ‘ναι μια πληγή
που όλο αίμα τρέχει,
θέ μου και πως τήνε βαστά,
εκείνος που την έχει».
και πιο κείθε στ’ άλλο βαγόνι, οι νεαρές
εργάτριες του Παπαστράτου, οι λεγόμενες
παπαστρατίνες προτιμούσαν να τραγουδούν
εκείνο το τραγούδι της Μαριάννας Χατζοπούλου που έλεγε.
«Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα
που χουν καρδιά μεγάλη
Στο σπίτι νοικοκύρηδες
στον έρωτα λεβέντες.
Γι’ αυτό και γω μαννούλα μου
φτωχόπαιδο γουστάρω
φτωχόπαιδο αγάπησα

Αυτό θα πει αληθινή φιλία
Όλοι μας γνωρίζαμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Γιώργος Συμεωνίδης ήταν αχώριστοι φίλοι για πολλές δεκαετίες, τους συνέδεε μια αδελφική και άδολη αγάπη, θέμα
σπάνιο βέβαια για την εποχή μας. Όμως κανείς δεν φανταζόταν ότι ούτε ο χάρος θα μπορούσε να τους χωρίσει και να αντέξουν να
μην βλέπονται καθημερινά. Αυτό φάνηκε από
τις αρχές Νοεμβρίου όταν έφυγε από τη ζωή
ο Γιώργος Συμεωνίδης, άλλαξε τελείως η συμπεριφορά του Γιώργου Γεωργιάδη. Του
στοίχισε πολύ η απώλεια του αδελφικού του φίλου και αυτή την απώλεια δεν την άντεξε. Έτσι στις 11 του Γενάρη η καρδιά του Γιώργου Γεωργιάδη λύγισε και έφυγε για να
πάει να συναντήσει και πάλι τον αγαπημένο του φίλο και συνάδελφο Γιώργο Συμεωνίδη.
Καλό ταξίδι φίλοι και συνάδελφοι. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκέπασε για να έχετε την δυνατότητα να κάνετε τις βόλτες σας στον παράδεισο διατηρώντας την μακροχρόνια επίγεια φιλία σας.

π.χ. ο Ζάχος Αθανασιάδης ο μπακάλης της
τότε εποχής.
Ακολουθουσαν κι ναύτες ένας ένας και
λέγανε κι αυτοί τα δικά τους όπως:
«Το άναψε το τσιγάρο δως μου φωτιά
κι έχω μεγάλο ντέρτι μεσ’τη καρδιά.»
της Καίτης Γκρέυ που τότε ήταν σουξέ.
Άλλοι πάλι σιγοτραγουδούσαν το κλασικό τραγουδάκι πειράζοντας έναν υπόλογο
(=υπαξ/κος του ναυτικού).
«Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα
η ζωή είναι φουρτούνα που περνά
μην αφήνεις στη ζωή σου μια γυναίκα
σαν καράβι να την κυβερνάς».
Μα τα κορίτσια τους απαντούσαν.
Πάλι με γέλασες μα δε ξέρω τι να πω
μου χαμογέλασες και ξανά θα σ’ αγαπώ.
Κι ακόμα, το τραγούδι του Μανώλη
Χιώτη με την Μαίρη Λίντα.
«Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που
σβήσατε..»
Όμως εμένα από όσα άκουγα καθημερινά μου έκανε εντύπωση και έμεινε στη
μνήμη μου το :
«Ο καθένας άνθρωπος μοιάζει με καράβι
που θαλασσοδέρνεται βράδυ και πρωί
Κι ο βαθύς ο πόνος του, την καρδιά του
σφάζει,
ώσπου στο λιμάνι κάποια να μπει.
Είμαι και γω ένα καράβι τσακισμένο
κι από σένα λίγη αγάπη περιμένω.»
Κι άλλα πολλά όμορφα, που τα τραγουδούσαν με γλυκιά απαντοχή οι κουρασμένοι
απ’ της εργασίας το χορό επιβάτες του Τραμ,
ώσπου να φτάσουν στα φτωχόσπιτα τους
και ο γλυκός ύπνος του ξωμάχου που δούλευε όλη μέρα στο χωράφι του, να τους πάρει στην αγκαλιά του.
Αλλ’ εμείς σήμερα, στη σύγχρονη εποχή,
τα ξεχάσαμε όλα τούτα, γιατί μάθαμε ή μας
μάθανε να ζούμε φυγόμυθα, πεζά, ποσοτικά, υλιστικά, τραγικά. Κλονίσαμε συθέμελα τις αξίες των πατεράδων μας και δεν
βάλαμε άλλες αντάξιες τη θέση τους. Ζούμε
μια αντιποιητική εποχή με την γενική έννοια
του όρου. Αγωνιζόμαστε θαρρείς να κάνουμε πιο δύσκολη τη ζωή μας. Κι αν πρέπει ν’ αναζητήσουμε ένα ένοχο, αυτός θα
‘ναι μονάχα ο εαυτός μας.

Οι υποσχέσεις
δίδονται
για να τηρούνται
Ο Υπουργός Εργασίας καθηγητής κύριος Γεώργιος Κατρούγγαλος στην συνέντευξη που έδωσε στο Έθνος της Κυριακής, 3 Ιανουαρίου 2016, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι
όλοι οι βουλευτές της συγκυβέρνησης θα ψηφίσουν το
προωθούμενο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, μη παραλείποντας ότι η
διαπραγμάτευση με τους θεσμούς θα είναι σκληρή αποκαλύπτοντας ότι οι αποκλίσεις στα προτεινόμενα ποσοστά
αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών είναι σημαντικές
ανάμεσα στην Ελληνική πλευρά και τους θεσμούς. Είπε ο
κ. Υπουργός «Επιδίωξή μας είναι η προστασία των επικουρικών συντάξεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ενώ
υποστηρίζει που είναι ιδιαίτερα αβέβαιο αν μια μικρή αύξηση των εισφορών θα επιδράσει αρνητικά στην αγορά εργασίας. Αντίθετα η συρρίκνωση του εισοδήματος των συνταξιούχων θα επέφερε ένα νέο υφεσιακό σοκ στην
οικονομία, τη στιγμή που ανακάμπτει».
Σε ερώτηση αν με τα μέτρα που προτείνει θα αποφευχθούν οι μειώσεις των συντάξεων είπε: «Τα μέτρα αυτά, μαζί
με τις άλλες επεμβάσεις τις οποίες ήδη ψηφίσαμε ή εγγράψαμε στον προϋπολογισμό, φτάνουν για να προστατέψουμε τις συντάξεις. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως αναγκαίο». Δεν είναι ούτε κοινωνικά δίκαιο ούτε μέτρο
εξορθολογισμού να επιβληθεί μια νέα, δωδέκατη μείωση
σε ήδη κατακρεουργημένες συντάξεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, αντιθέτως, η συρρίκνωση του εισοδήματος των συνταξιούχων θα επέφερε ένα νέο υφεσιακό σοκ στην οικονομία, ακριβώς την στιγμή που ανακάμπτει.
Στην ερώτηση αν αποκλείει το ενδεχόμενο περικοπών στις
κύριες συντάξεις είπε: «Η μη μείωση των κύριων συντάξεων είναι διακηρυγμένη από τον πρωθυπουργό θεμελιακή δέσμευση της διαπραγματευτικής μας γραμμής».
Στην ερώτηση αν επανυπολογιστούν οι καταβαλλόμενες
συντάξεις μετά την απόφασή του Σ.τ.Ε, είπε: Κεντρικό
στοιχείο της μεταρρύθμισης, όπως είπα, είναι η καθιέρωση
όμοιων κανόνων για όλους, με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Τα κριτήρια αυτά είναι απολύτως συμβατά με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμείς δεν έχουμε
να προσθέσουμε τίποτα απλώς περιμένουμε τα λόγια του
κυρίου Υπουργού να μην μείνουν μόνο λόγια αλλά να τα κάνει πράξη και τότε θα τον κρίνουμε ανάλογα.
Η Διοίκηση

Μπράβο Αργυρώ
Η Αργυρώ Πάσχου κόρη των συναδέλφων μας Γεώργιου Πάσχου και Αθηνάς Γιαννοπούλου αποφοίτησε από την Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με
γενική βαθμολογία 9,68 Άριστα. Το Σωματείο μας εύχεται
ολόψυχα στην Αργυρώ κάθε επιτυχία στη ζωή της και στους γονείς της να την χαίρονται και να την καμαρώνουν.
Η Διοίκηση

Καλή επιτυχία Κώστα Βουρλούμη

Το Σωματείο μας είναι πάντα κοντά στις επαγγελματικές δραστηριότητες των παιδιών των συναδέλφων μας και ειδικά όταν κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, χαίρεται όταν βλέπει σήμερα παρά την μεγάλη οικονομική κρίση τα παιδιά μας να τολμούν να ανοίξουν τα φτερά τους και
να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, προτρέπει δε, όλους τους συναδέλφους μας, εργαζομένους
και συνταξιούχους του χώρου μας καθώς και των φίλων τους να στηρίζουν τέτοιες ενέργειες.
Ένας από αυτούς τους νέους με όνειρα και ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο είναι και ο υιός του
συναδέλφου μας Νίκου Βουρλούμη, Κώστας. Ο Κώστας δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο κέντρο της Αθήνας, Εμμανουήλ Μπενάκη 20 και Φειδίου γωνία, ανοίγοντας το καφέ μπαρ Mr. BEAN.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Η Διοίκηση
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ακόμα λίγα σχετικά
με την ιστορία της δραχμής*

…και όχι μόνο
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Όπως είναι γνωστό το χρήμα είναι το οικονομικό μέσο, το οποίο αποδέχονται οι
άνθρωποι στις συναλλαγές τους, όπως
αγορές αγαθών ή πληρωμές υπηρεσιών,
ακόμα και αποταμιεύσεις.
Τα πανάρχαια χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα υλικά γι’ αυτό το σκοπό,
όπως βόδια, ακόμα κοχύλια ή και πελέκεις.
Την εποχή του Ομήρου ως νόμισμα χρησιμοποιούσαν τα βόδια. Αργότερα, στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούσαν ως νομισματικό και ανταλλακτικό μέσο στις
εμπορικές τους συναλλαγές μεταλλικές
ράβδους, τους λεγόμενους οβολούς. Μια
δέσμη έξι οβολών, όσους δηλ. μπορούσε
να πιάσει, να αδράξει η παλάμη του ανθρώπου αποτελούσε μία δραχμή.
Η λέξη δραχμή ετυμολογείται από το
ρήμα δράττω ή δράττομαι (δραξ, δράκα). Η
μία μνα είχε 100 δραχμές, ήταν δηλ. το 1
100 της μνας. Το πρώτο ελληνικό νόμισμα
κόπηκε στην Αίγινα στις αρχές του 7ου αι. π.
Χ ήταν από άργυρο και κόπηκε από τον
Φείδωνα βασιλιά του Άργους. Με το νόμισμα αυτό ουσιαστικά καταργήθηκαν οι σιδερένιες ράβδοι, τις οποίες ο Φείδων κατέθεσε με μια συμβολική κίνηση στον ναό
της Ήρας στο Άργος.
Έτσι από τότε άρχισε η επίσημη περίοδος της νομισματικής κυκλοφορίας. Από
τότε άρχισαν οι διάφορες πόλεις να κόβουν δικά τους νομίσματα. Η αρχή έγινε
από τις πόλεις της Μ. Ασίας. Έτσι κάθε
πόλη – κράτος είχε το δικό της νόμισμα…
Τα νέα νομίσματα ήταν μικρά και στρογγυλά, ενώ κάθε πόλη χρησιμοποιούσε δικό
της μίγμα μετάλλου και συνήθως κάθε
πόλη στην μια όψη απεικόνιζε το σήμα τής

πόλης. Το 560 π. Χ στην Ελλάδα έχουμε τις
πρώτες εκδόσεις σε δίδραχμα αργυρά που
συνήθως απεικόνιζαν θέματα της μυθολογίας, έναν αμφορέα, κεφαλή βοδιού…
Την εποχή του Κλεισθένη το 520 π. Χ
κόβονται τετράδραχμα με το κεφάλι της
Αθηνάς και στην πίσω όψη η γλαύξ (ενώ
στην Αίγινα απεικόνιζε μια θαλάσσια χελώνα). Όμως το νόμισμα που γνώρισε πρωτοφανή διάδοση ήταν το αθηναϊκό τετράδραχμο μέχρι τον 1ο αι. π. Χ. Από την εποχή
του Μ. Αλεξάνδρου τετράδραχμα φτάνουν
μέχρι τον Ινδό ποταμό, παράλληλα με την
κυκλοφορία και άλλων νομισμάτων, όπως
των Αιγυπτίων, των Περσών, Σκυθών κα.
Όπως ήταν φυσικό η κυκλοφορά πολλών
νομισμάτων δημιούργησε και την ανάγκη
των τραπεζιτών, οι οποίοι ήσαν αυτοί που
μπορούσαν να αναγνωρίσουν αν ένα νόμισμα ήταν γνήσιο ή κίβδηλο. Οι τραπεζίτες** διέθεταν ένα τραπέζι (αρχ. τράπεζα)
μια καρέκλα και μια ζυγαριά. Η έδρα τους
ήταν μέσα στην στοά της αγοράς (ρ.
αγείρω= συναθροίζω). Εδώ υπήρχαν και
άλλα δημόσια κτήρια, όπως τα δικαστήρια…
Η εργασία του τραπεζίτη ήταν να αγοράζει και να πουλάει όλων των ειδών τα
νομίσματα, να χορηγεί δάνεια, να δέχεται
καταθέσεις με επιτόκιο περίπου 10 τοις
εκατό. Οι διαφωνίες ήταν συχνές σχετικά
με την αξία ή το μίγμα των νομισμάτων και
αυτό ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε νόμος για τον δοκιμαστή των νομισμάτων.

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.

Αυτός έπρεπε να ελέγχει το μίγμα του μετάλλου και την παράσταση του νομίσματος.
Τα μέταλλα που χρησιμοποιούσε ήταν ο
χρυσός, το ήλεκτρο και ο άργυρος.
Τέλος να πούμε, πως το πρώτο νεοελληνικό νόμισμα κόπηκε επί της αντιβασιλείας του Όθωνος στις 6 Φεβρουαρίου το
1833, ενώ ο Ι. Καποδίστριας ίδρυσε το
πρώτο νομισματοκοπείο στην Αίγινα…
Ακόμα το 1878 επί βασιλέως Γεωργίου Α΄,
το κέρμα των δέκα λεπτών το αποκαλούσαν
διώβολον και των πέντε λεπτών οβολόν.
Από την 1η Μαρτίου 2002 η ιστορική
δραχμή ανήκει στην Ιστορία και απ’ ότι
φαίνεται πολλοί συμπατριώτες μας την
αναπολούν…
*υποδιαιρέσεις της αρχαίας δραχμής: 1
δραχμή είχε 6 οβολούς, 2 δρχ. = 1 στατήρας, 100 δρχ. 1 μνα, 6000 δρχ. 1 τάλαντο.
**Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν
σωθεί από την αρχαιότητα, οι αργυραμοιβοί και αργότερα οι τραπεζίτες, ήσαν άνθρωποι ταπεινής καταγωγής όπως ξένοι,
μέτοικοι, απελεύθεροι μια και το επάγγελμα του τραπεζίτη δεν ανταποκρινόταν
στις ασχολίες ενός ελεύθερου ανθρώπου!... Διαφορετικές εποχές….
Γίνεται γνωστό, πως οι τράπεζες στην
αρχαιότητα έκαναν όλες τις τραπεζικές εργασίες που κάνουν και οι σημερινές τράπεζες (π.χ δάνεια, ενέχυρα, υποθήκες…)
ανάμεσα στις οποίες και η τοκογλυφία (βλ.
ημεροδανειστές). Ως συνέπεια της στάσης
αυτής των τραπεζών ήταν η απώλεια της
περιουσίας του δανειολήπτη σε περίπτωση
που δεν μπορούσε να πληρώσει τους δανειστές του (μήπως μας θυμίζει κάτι;). Σημειώνουμε πως φημισμένη Τράπεζα στην
Αρχαία Αθήνα ήταν η Τράπεζα του Πασίωνος (βλ. Ισοκράτους Τραπεζικός).

Αρχιμηνιά κι αρχή χρονιά
κι αρχή καλός μας χρόνος
πρώτη φορά αριστερά
πρωτόγνωρος ο πόνος.
Και πάνω που χαρήκαμε
που έφυγαν οι άλλοι
νιώσαμε πως του ΣΥΡΙΖΑ
ήτανε πιο μεγάλη.
Η φόρα για περικοπές
και αύξηση στους φόρους
αφού με νομοσχέδιο
μας έκαναν απόρους.
Όλα αυτά σκεφτόμουνα
και σαν τρελός τριγύριζα
τόσο… κορόιδο ήμουνα
και ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ.
Είπαν θα καταργήσουνε
με νόμο το μνημόνιο
και κορόιδεψαν το Λαό
το θύμα το αιώνιο.
Κι ενώ εμάς μας φόρτωσαν
τα βάσανα τα μύρια
αυτοί στα ΠΟΘΕΝΕΣΧΕ τους
ξεχνούν εκατομμύρια.
Κι ενώ για τις συντάξεις μας
κανένας τους δεν νοιάζεται,
εμείς τραβάμε Γολγοθά
και η Τασία λιάζεται.
Παρέα με τους πρόσφυγες
τριγύρω στην Ομόνοια
κι ο Φίλης τους συμβούλευε
μην τρώνε μακαρόνια.
Γιατί μ’ αυτά δεν γίνεται
η Δίαιτα σωστά
και όπως είπε η ΘΕΑΝΩ
να τρώτε γεμιστά.
Εγώ γνωρίζω αριστερούς
από τα χρόνια εκείνα
που βοηθούσαν τους φτωχούς
που ζούσαν μες την πείνα.
Ετούτοι οι σημερινοί
το παίζουν καθώς πρέπει,
αριστεροί στα λόγια τους
μα δεξιοί στη τσέπη.
Γι΄ αυτό και δεν τους ένοιαξε
κι αυξήσανε τους φόρους
και λένε πως δεν θίγουμε
δικούς μας ψηφοφόρους.
Το λένε και δεν ντρέπονται
διόλου οι αγιογδύτες
θαρρείς το ΕΚΑΣ που έκοψαν
το παίρνουν τραπεζίτες.
Έτσι παρασυρθήκαμε
από τις υποσχέσεις
κι αν ξαναγίνουν εκλογές
Αλέξη θα πονέσεις.

Κι ενώ ονειρευόμαστε
το μέλλον μας καλύτερο,
μας βάζεις στο μνημόνιο
το τρίτο το μακρύτερο.

Είδες η ΔΕΗ;
με τα κιλοβάτ. Σπατάλη παιδί μου, ασύστολη σπατάλη, ενώ εκτός σπιτιού υπάρχουν
τόσες απολαύσεις, όπως θέατρα, σινεμά,
εστιατόρια, ταξίδια, εμείς εκεί, κλεισμένοι
μέσα στους τέσσερις τοίχους, μόνο και μόνο για να αναγκάσουμε την ΔΕΗ να μας βάζει πρόστιμο!...
Βρε ανεγκέφαλοι, τεχνολόγοι, σκεφτήκατε ποτέ ότι το ρεύμα δεν το καίμε από
σπατάλη, ούτε από ασυνειδησία; Όλοι εμείς
που έχουμε κάποια ηλικία και τα οικονομικά μας είναι τέτοια , που αν ξοδέψουμε
κάτι για ψυχαγωγία, η ΔΕΗ θα μας τιμωρήσει με συσκότιση, και αν έχει και μεγάλο ψύχος, ίσως και με θάνατο!... Όταν πέφτει η θερμοκρασία, οι μεγάλοι άνθρωποι,
οι κλεισμένοι στα σπίτια τους, το ξέρετε ότι
φλερτάρουν με το θάνατο για να ανάβουν
με μέτρο τις ηλεκτρικές συσκευές, που σε
μεγάλο ψύχος πρέπει να τις πάρεις αγκαλιά για να ζεσταθείς; Τέλος, πολλά σας εί-

Αρχιμηνιά

Γιατί τώρα σε μάθαμε,
είσαι όπως κι οι άλλοι
μας πήρες και μας πέταξες
σε πείνα πιο μεγάλη.

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Σίγουρα όλοι θυμάστε το σατυρικό «είδες η ΔΕΗ;» από χείλη καλλιτεχνών… Ήρθε η ώρα να το πούμε κι εμείς αλλά καθόλου σατυρικά, αλλά ειλικρινά με πόνο και
θυμό!
Την περσινή χρονιά μας τιμώρησε η κυρία ΔΕΗ διότι περάσαμε το όριο των κιλοβάτ… Ναι βρε παιδί μου, με το δίκιο της,
τόση σπατάλη, τόσο γλέντι, με το θερμοσίφωνο αναμμένο δύο φορές την εβδομάδα
για ντουζάκι, με το φούρνο της κουζίνας
για το κυριακάτικο ψητούλι, και την ατελείωτη κραιπάλη της ηλεκτρικής σόμπας,
που δυστυχώς όσες ώρες και αν καίει όταν
είναι χιονιάς, η σόμπα μας κοιτάει ειρωνικά και ίσως να λέει: «Βρε κορόιδα, με καίτε όλη μέρα, ενώ εσείς τουρτουρίζετε και
η ΔΕΗ πλουτίζει…»
Η σόμπα καίει, η κουβερτούλα απαραίτητη και εμείς εκεί πεισματικά μέσα κλειδωμένοι, μόνο και μόνο για να ανεβάσου-

ΠΟΙΗΣΗ

πα και σίγουρα τίποτε δεν ακούσατε! Φωνή βοώντος εν τη ερήμω!...
Αυτά με την ΔΕΗ και δόξα το Θεό…
Έχουμε τόσα προβλήματα, οικονομικά,
υγείας, συναισθηματικά, έχουμε τις πολιτικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις,
έχουμε τα σύμφωνα συμβίωσης των ανθρώπων που κατά την γνώμη μου αυξάνονται στον κόσμο τόσο επικίνδυνα, που θα
καταφέρουν σιγά-σιγά να τελειώσουν την
συνέχεια αυτού του κόσμου! Ε! Ναι βρε
παιδιά, ο τρόπος που επιλέξατε να ζείτε,
δυστυχώς δεν κυοφορεί έμβρυα!... Οι γυναίκες λόγω κρίσης δεν γεννούν παρά ένα
παιδί, και αν!
Άστε φίλε μου, κακά, ψυχρά κι ανάποδα. Και παρ’ όλα αυτά η ΔΕΗ τιμωρεί όλους
τους βιτσιόζους, που κλείνονται πεισματικά στα σπίτια τους μόνο και μόνο για να
σπαταλούν ασύστολα τα ρεύμα, έτσι για να
κάνουν ασυνείδητα το κέφι τους.

Και όσοι το αντέξουμε
κι από τύχη ζήσουμε,
τρίτη φορά αριστερά
δεν θα ξαναψηφίσουμε.
Όχι πως περιμένουμε
κανένα να μας σώσει,
μα τα μεγάλα ψέματα
λιγάκι να μειώσει.
Τέτοιος λαός που είμαστε
και διόλου δεν προσέχουμε
γιατί παραπονιόμαστε
τέτοια ηγεσία έχουμε.
Αυτά λοιπό για σήμερα,
δεν λέω άλλα πολλά,
εύχομαι σ’ όλους και όλες σας
τα χρόνια τα ΚΑΛΑ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Δέκατη τρίτη Σύνταξη
καθένας μας θα πάρει
και την ημέρα όρισαν
τριάντα του Φλεβάρη.
Κι’ όσοι από σας ζητήσετε
στο σπίτι να την στείλει
θα ‘ρθει λιγάκι αργότερα
την ΠΡΩΤΗ του ΑΠΡΙΛΗ.
Ανδρέας-Λεωνίδα Τσικνάκος
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Να λυπάστε το Έθνος
Να λυπάστε το έθνος που φορά ένα ρούχο που δεν
έχει υφάνει, που τρώει ψωμί που δεν το έχει θερίσει και
πίνει κρασί που δεν έχει τρέξει από το πατητήρι του.
Να λυπάστε το έθνος που ονομάζει τον βίαιο άνθρωπο ήρωα και βλέπει τον λαμπροφορεμένο κατακτητή
γενναιόδωρο.
Να λυπάστε το έθνος που δεν υψώνει την φωνή του
παρά μόνο σαν βρίσκεται σε κηδεία, δεν περηφανεύεται παρά μονάχα σαν βρίσκεται μέσα στα αρχαία μνημεία του και δεν ξεσηκώνεται παρά μονάχα όταν ο λαιμός του βρίσκεται ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.
Να λυπάστε το έθνος που ο κυβερνήτης του είναι αλεπού, ο φιλόσοφος του ταχυδακτυλουργός και η τέχνη,
τέχνη μπαλώματος.
Να λυπάστε το έθνος που υποδέχεται τον καινούριο
κυβερνήτη με σαλπίσματα και τον αποχαιρετά με γιουχαΐσματα, για να καλωσορίσει κάποιον με σαλπίσματα.
Να λυπάστε το έθνος που οι σοφοί του είναι βουβοί
από χρόνια και οι δυνατοί του άνδρες είναι ακόμα στην
κούνια.

Χ. Γκιμπράν
1883-1931
Για την απόδοση
Γιώργος Αρβανίτης
Από τα Πράσινα

«Ζητήσαμεαγελάδα,
μαςέφερανγάτα»
Πέντε λέξεις μόνο αρκούν να εκφράσουν το θέλω της κυρίας Λαγκάρντ, του κύριου Τόμσεν, της κυρίας Μέρκελ και
του κυρίου Σόιμπλε.
Με απλά λόγια αυτοί οι λεγόμενοι σύμμαχοι δεν ζήτησαν
και πολλά από ένα λεγόμενο ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος
όπως είναι η πατρίδα μας, απλά ζήτησαν να τους παραδώσουμε την πατρίδα μας, αυτή είναι η αγελάδα, καθώς η αγελάδα είναι το παραγωγικό ζώο το οποίο μπορεί σε κάθε περίοδο να θρέψει και να μεγαλώσει την οικογένεια και κατ’
επέκταση τη χώρα. Αυτοί οι κύριοι θέλουν να κατακτήσουν τη
χώρα μας, δεν θέλουν όμως να φαίνονται σαν κατακτητές, για
τον λόγο αυτό καταστρώνουν σχέδια εξόντωσης του Λαού αυτής της χώρας παίρνοντας του την αγελάδα που παράγει το
γάλα και το κρέας με τα οποία ζει ο κόσμος για να επέλθει η
φτώχεια, η πείνα και η δυστυχία. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι να
παραδοθούμε στις ορέξεις των λεγόμενων συμμάχων μας
άνευ όρων και τότε θα γίνουμε γάτες για να νιαουρίζουμε συνεχώς και να περιμένουμε από τα αφεντικά μας να μας πετάξουν ένα ψαροκόκαλο για να χορτάσουμε την πείνα μας
καθώς όπως μας κατάντησαν δεν έχουμε πλέον την διάθεση
ούτε τους αρουραίους να κυνηγήσουμε.
Κύριοι της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., η αγελάδα είναι δική μας
και δεν την χαρίζουμε σε κανέναν, πρέπει να το λάβετε σοβαρό υπ’ όψιν σας.
Ο Εκδότης

Ρεκόρ Γκίνες
Σύμφωνα με ασφαλείς και εξακριβωμένες πληροφορίες υπάρχει σήμερα Υπουργός ο οποίος αν και
έχουν περάσει 11 μήνες από τότε που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου του, δεν έχει δει ακόμη 3
Διοικητές μεγάλων οργανισμών εποπτείας του
Υπουργείου του που δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο Αττικής. Εύλογα γεννάται το ερώτημα το πώς
ένας οργανισμός θα εμφανίσει έργο τη στιγμή που ο
αρμόδιος Υπουργός δεν έχει καλέσει ούτε καν στο
τηλέφωνο τους Διοικητές των οργανισμών αυτών που
σύμφωνα με τον νόμο εποπτεύει για να τους δώσει τις
κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θέλει να διοικηθούν οι φορείς αυτοί. Επειδή δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλο τέτοιο γεγονός αδιαφορίας αρμοδίων παραγόντων, προτείνω το γεγονός αυτό να εγγραφεί στα
Ρεκόρ Γκίνες.
Ρουσιάς Ευθύμιος

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Του Κώστα Γαζή
το προηγούμενο άρθρο μου είχα γράψει πως σ’ αυτό θ’ αναφερθώ στα έργα των ημερών
του 2015 της «αριστερής» κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Οι εξελίξεις όμως που τρέχουν με
απρόσμενη ταχύτητα, λόγω και του
Κατρουγκούλιου φοροασφαλιστικού
εξαμβλώματος, πιθανόν να καθιστούν δευτερεύουσα την ανάγκη
αναφοράς στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, τον προηγούμενο χρόνο.
Όμως οι εξελίξεις που τρέχουν είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τις πολιτικές που ασκήθηκαν το 2015. Είναι
αυτές που έφεραν το πισωγύρισμα
της οικονομίας, αλλά και την γενικότερη δυσμενή θέση που βρέθηκε η
χώρα, στο χρόνο που πέρασε.
Το 2015 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το έτος της πολιτικής μανιοκατάθλιψης. Από τα ύψη στα βάθη.
Από την υποτιθέμενη πρωτοπορία
μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αλλαγής, πίσω πάλι στην αρνητική ελληνική ιδιαιτερότητα. Από την ανεδαφική ευφορία και την αίσθηση μεγαλομανίας, της πρώτης φάσης της
«σκληρής» διαπραγμάτευσης, (αλλοπρόσαλλης και τυχοδιωκτικής θα
έλεγα), στον εκνευρισμό και τον φόβο που οδήγησαν στην υπογραφή
του πιο σκληρού και ανελέητου τρίτου Μνημονίου. Αφού σε όλο το διάστημα του εξαμήνου η χώρα βούλιαζε από οικονομική ασφυξία και γενική παράλυση. Έτσι οι πιστωτές
βρήκαν την ευκαιρία να επιβάλουν τα
πιο σκληρά μέτρα.
Το 2015 έκλεισε με μια κοινωνία
εξαντλημένη, εξαπατημένη και
ντροπιασμένη, μετά το μεθύσι των
λαϊκίστικων προσμονών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Άφωνοι μείναμε όταν ο Πρωθυπουργός Τσίπρας, (μετά το δημοψήφισμα του όχι στο νέο μνημόνιο) το
γύρισε τούμπα και προχώρησε στην
υπογραφή του τρίτου Μνημονίου.
Άφωνους επίσης μας άφησε εκείνο
το αμίμητο που με περισσό θράσος
μας είπε: «Το νέο μνημόνιο είναι
καταστροφικό μεν, σωτήριο δε!!!»
Τώρα θα μου πείτε γιατί τέτοια
κωλοτούμπα. Απλά δεν τους βγήκαν τα ψευτονταϊλίκια, τα δήθεν
ανοίγματα και οι Μπαρούφιες θέσεις και συμπεριφορές, και όταν
πήρε το μήνυμα μέσω του Ολάντ ότι,
θα μας πετούσαν έξω από την ευρωζώνη, τρομοκρατημένος το γύρισε. Ο ίδιος ο Τσίπρας, (όπως λέγεται), σε όσους από τα στελέχη του
τον πίεζαν να το τραβήξει έλεγε:
«Στην περίπτωση αυτή θα ψάχνουμε για ελικόπτερα προκειμένου να
φύγουμε από την χώρα». Το τομάρι
τους θέλησαν να προστατέψουν και
άλλαξαν ρότα οι «επαναστάτες» το
γλυκού νερού. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια, για την άνευ όρων υπογραφή στο τρίτο Μνημονίο.

Σ

Ζούμε προφανώς μία παράδοξη
φάση. Το αντιμνημόνιο ηττήθηκε «νικώντας». Η κωλοτούμπα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποδιοργάνωσε το αντιμνημονιακό «αφήγημα» που είχε κυριαρχήσει. Είμαστε τώρα στη στιγμή
της μέγιστης απορίας και αμηχανίας.
Σαν η Ελλάδα να κοιτά γύρω της, την
Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο
και ν’ αναρωτιέται: Τώρα εγώ είμαι
ο λεβέντης ή ο ηλίθιος της υπόθεσης; Πώς αυτοί βγήκαν από τα μνημόνια και εμένα μου πρόσθεσαν άλλα τρία χρόνια μνημονίου; Σαν η Ελλάδα να κοιτά τον εαυτό της και να
ψυχοπλακώνεται από την προϊούσα
παρακμή που διαπιστώνει παντού.
Μια χώρα ειδικών αναγκών. Ένα
αποτυχημένο κράτος. Ένα τραπεζικό
σύστημα που οι εγκληματικές πολιτικές των Βαρουφάκη-Τσίπρα, αφού
πρώτα το οδήγησαν στα CAPITAL
CONTROLS, στη συνέχεια εκποιήθηκε, (αντί πινακίου φακής), για 5 δις
σε άγνωστους ξένους άγνωστων
προθέσεων.
Η διαχείριση επίσης του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού προβλήματος καταλήγει σε φοβερό φιάσκο με
απρόσμενες δυσμενείς εξελίξεις,
από τους ερασιτεχνικούς και ιδεοληπτικούς χειρισμούς της Κυβέρνησης.
Άρχισε με το λιάσιμο των Μεταναστών στην Ομόνοια, προχώρησε με
την εξάμηνη ασυλία σε οποιοδήποτε
μπαίνει στη χώρα μας και ολοκληρώθηκε με την επικράτηση των πλέον
υπεύθυνων για το πρόβλημα που δημιουργείται σ’ εμάς Τούρκων στη σύσκεψη κορυφής. Από το Μαρόκο, την
Αλγερία μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν, όλοι έχουν βρει πέρασμα στην
Ελλάδα, για να μεταναστεύσουν στην
Ευρώπη. Φτάσαμε στο σημείο να μας
απειλούν οι Βέλγοι που η πρωτεύουσά τους είναι άντρο των τζιχαντιστών.
Καθώς και οι ξεβράκωτοι ανατολικοευρωπαίοι, που σχιστήκαμε ως
χώρα να μπουν στην Ευρώπη, να
κλείνουν τα σύνορά τους, να απαιτούν
η Ελλάδα να φύγει από την ΣΕΓΚΕΛ
και να μεταβληθεί η χώρα σε στρατόπεδο Μεταναστών!!!
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολιτευτικό κόμμα διαμαρτυρίας, μετέτρεψε με επιτυχία για τον εαυτό του, τον αριστερό λόγο σε εθνικολαϊκίστικο. Έτσι
όταν βρέθηκε μπροστά στην αδυναμία εκπλήρωσης των υποσχέσεών
του, χωρίς κανένα ενδοιασμό, έγινε
(στην πράξη) Μνημονιακότερος των
Μνημονιακών. Συνεχίζουν όμως να
μεταχειρίζονται το ψέμα και την εξαπάτηση με απύθμενο θράσος. Προσπαθεί να συμπεριφερθεί ως αντιπολίτευση, λες και ακόμη κυβερνούν
οι αντίπαλοί του. Επειδή όμως βλέπει
ότι η κοροϊδία δεν τους παίρνει πια,
στράφηκαν στην λαφυραγώγηση του
κράτους. Στην εξυπηρέτηση πελατειακών ομάδων ψηφοφόρων του και
στο βόλεμα των δικών τους παιδιών
στον κρατικό μηχανισμό. Προφανώς
πιστεύουν πως έτσι θα καταφέρουν

να κρατηθούν στην Κυβέρνηση. Γι’
αυτό υιοθετούν με εντυπωσιακή
ωμότητα όλες τις καταδικασμένες
πρακτικές του κρατικίστικου-πελατειακού συστήματος.
Σήμερα δεν διαψεύδεται η αριστερή προσδοκία που έτσι και αλλιώς δεν υπήρχε στην ουσία στο
κόμμα αυτό, διαψεύδεται η λαϊκίστικη υπόσχεση ότι υπήρχαν εύκολες εναλλακτικές λύσεις για να
βγούμε από την χρεωκοπία, χωρίς
ιδιαίτερο κόστος.
Οι καταστροφικές συνέπειες του
τρίτου Μνημονίου είναι αποτέλεσμα της άθλιας διακυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το 2015.
Πέντε χρόνια τοξικής δημαγωγίας
(όλα θα λυθούν και θα αποκατασταθούν όλες οι απώλειες, αν φύγουν
από την μέση οι «υποτελείς» που μας
κυβερνούσαν μέχρι χθες και έρθουν
αυτοί), πέτυχαν τον στόχο της εκλογικής πλειοψηφίας. Έτσι ήρθε στην
Κυβέρνηση το όχι και τόσο ετερόκλητο σε στόχους συνονθύλευμα,
που μας κυβερνά σήμερα. Αυτό δηλαδή που συγκροτείται από διαχρονικούς «κομμουνιστές» του Κολωνακίου, μέχρι τους «θρησκόληπτους»
εθνικιστές. Από «ιδεολόγους» της
ρήξης με τον καπιταλισμό και συνομιλητές των «ένοπλων αγωνιστών»
μέχρι τους τυχάρπαστους αριβίστεςγυρολόγους προηγούμενων κυβερνήσεων, εγνωσμένης όμως εμπειρίας στη διαχείριση της εξουσίας
προς όφελος της νομενκλατούρας,
του κόμματος και των δικών τους
παιδιών. Έχουν δε ως συγκολλητική
ουσία τον βαθύ επαρχιωτισμό, με
καταγωγή αντιιμπεριαλιστική ή εθνικοφροσύνης και με κοινό παρονομαστή τον αντιδυτικισμό (Για όλα
φταίνε οι ξένοι).
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που
το «νέο» αποδείχτηκε παλαιότερο
του παλαιού και απίστευτα ανίκανο.
Αυτό που κρατάει ακόμη μισοόρθια
την χώρα είναι η λοιδορηθήσα «παλαιά» Ελλάδα της Μεταπολίτευσης,
το δημοκρατικό κεκτημένο, οι πολιτικές-θεσμικές ρουτίνες που καθιέρωσε, είναι το αίσθημα εθνικής
ευθύνης που έδειξε ένα κρίσιμο
τμήμα του πολιτικού προσωπικού.
Σημείωση: Το άρθρο αυτό γράφτηκε και παραδόθηκε τις πρώτες μέρες
του ξεσηκωμού κατά του φοροασφαλιστικού σχεδίου της Κυβέρνησης.
Πιστεύω πως ο κύριος Τσίπρας άρχισε την πρωθυπουργική του θητεία
με έναν απίθανο Μπαρουφάκη και
πιθανόν να την τελειώσει με έναν,
(εδώ ο καθένας μπορεί να βάλει
όποιο επίθετο θέλει) Κατρούγελο.

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.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Βιτζότρατα, η Ιφιγένεια της Αλιείας
Του Δημήτρη Γεωργίου
Στις 9/11/12 είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο
μου με τίτλο «Εδώ Πολυτεχνείο, 38 χρόνια
μετά». Μέσα από αυτό το άρθρο μου, τα είχα χώσει χοντρά στην Επίτροπο Αλιείας Μ.
Δαμανάκη, γιατί είχε βγει στα Μ.Μ.Ε. με
πλατύ χαμόγελο να μας ανακοινώσει ότι
απαγορεύτηκε στην χώρα μας, η αλιεία με
βιτζότρατα και το μόνο που θα μας λείψει
είναι το μαριδάκι.
Το μαριδάκι δεν μας έλειψε γιατί κάναμε
εισαγωγές από την Τουρκία, βοηθώντας την
τουρκική οικονομία να αναπτύσσεται και να
μας απειλεί. Το δικό μας κέρδος ήταν άλλες
μερικές χιλιάδες ανέργους ψαράδες, μηχανουργούς, ταρσανάδες κ.λπ. και μάλιστα στα
ακριτικά νησιά και προπαντός τεχνίτες ξύλινων σκαφών που αρχίζουν να σπανίζουν
στη χώρα μας. Τα είχα επισημάνει με την
προχειρότητα της απόφασης χωρίς σοβαρές
και κουραστικές μελέτες που να αποδεικνύουν την αναγκαιότητα του μέτρου και αν
πράγματι η ανησυχητική μείωση των ψαριών στη Μεσόγειο οφείλεται στην τράτα.
Γιατί εάν πιστεύουν κάτι τέτοιο, δεν είναι
μόνο άσχετοι, αλλά και επικίνδυνοι για τις
θέσεις που κατέχουν. Εγώ δεν ήμουν επιστήμονας, ένας τραβαργέρης ήμουν. Επειδή
όμως τα παιδικά και τα νεανικά μου χρόνια
τα πέρασα στην τράτα και τα υπόλοιπα, το
μεράκι μου για την θάλασσα το εκτόνωνα με
εκατοντάδες καταδύσεις. Έχουν δει τα μάτια μου τον βυθό, τον έχουν πιάσει τα χέρια
μου, έχουν ακούσει τα αυτιά μου το τραγούδι της μοναξιάς του μέχρι το βάθος των
50 μέτρων και γνώρισα την άγρια ομορφιά
του και διδάχτηκα από αυτόν και την συμπεριφορά της θαλάσσιας ζωής και την συμπεριφορά αρκετών εργαλείων αλιείας. Μετά από 5 χρόνια περίπου της απαγόρευσης
της τράτας θα έπρεπε λογικά να είχαν αυξηθεί τα ψάρια στις τρατοκαλάδες. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε σπάρος. Το μόνο που
βλέπεις είναι σάπια φύκια που αιωρούνται
και μηδέν ζωή. Και είναι λογικό το αποτέ-

λεσμα γιατί τα ψάρια εναποθέτουν τα αυγά
τους σε καθαρές φυκιάδες και σε βάθος μικρότερο των 10 μέτρων για να τα βρίσκουν
οι ακτίνες του ηλίου. Τα ψάρια δεν είναι ηλίθια να αφήσουν τα αυγά τους σε ένα τέτοιο
περιβάλλον επειδή οι τράτες δουλεύουν
πάντα στις φυκιάδες και τα δίχτυα τους χαϊδεύουν τον βυθό της, λοιπόν εκτός από τα
ψάρια μαζεύει και την σαβούρα που αιωρείται αφήνοντας καθαρό τον βυθό να
αναπτύξει καινούργια φύκια και καθαρό περιβάλλον και προσελκούσε τα ψάρια για
αναπαραγωγή. Κατά την περίοδο της αναπαραγωγής οι βιτζοτράτες και οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν. Το ψάρεμα επιτρέπεται από την 1η Οκτωβρίου έως τη 31η Μαΐου. Εάν κάποιος κάνει έλεγχο στα αλιεύματα μιας τράτας στο τέλος της ημέρας θα διαπιστώσει ότι στα 100 κιλά, τα 60 θα είναι μαρίδα, τα 20 γόπα, τα 5 καλαμάρια και τα υπόλοιπα 15 διάφορα. Μέσα στα 60 κιλά μαρίδα θα βρεις το πολύ κανένα μισόκιλο
μπαρμπουνάκια λιθρινάκια. Αυτό λοιπόν είναι το γόνος που καταστρέφει όποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο βλαξ,
αλλά αμφιβάλλω αν έχει πλύνει ποτέ τα πόδια του στη θάλασσα. Γιατί στη χώρα μας
συνήθως τα ερευνητικά προγράμματα δεν
τα έπαιρναν οι ειδικοί, αλλά όποιος είχε
πρόσβαση στα Υπουργικά γραφεία και μόνες περγαμηνές τις γνωριμίες τους. Με τον
τρόπο αυτό εκατοντάδες εκατομμύρια οδηγήθηκαν σε τσέπες και από εκεί σε ξένες
τράπεζες.
Διάβασα ότι δόθηκαν άδειες στις βιτζότρατες για ένα εξάμηνο σε μια προσπάθεια
να ανακοπεί η εξάπλωση ενός πολύ επικίνδυνου ψαριού που πέρασε στην μεσόγειο
και έφτασε στη χώρα μας, το λεγόμενο λαγόψαρο, το οποίο όποιος το καταναλώσει
από άγνοιά του, είναι θανατηφόρο για τον
άνθρωπο και το μόνο εργαλείο που μπορεί
να ανακόψει την εξάπλωσή του πιστεύουν
ότι είναι η τράτα γιατί ζει και αναπτύσσεται
στα παράλια. Τους δίνεται λοιπόν η ευκαιρία
σε αυτούς τους φωστήρες που έστειλαν την

Κατάρρευση του δημόσιου
συστήματος υγείας
Αν αυτή τη δήλωση την έκανε ο οποιοσδήποτε πολίτης αυτής της χώρας θα υπήρχε
άμεση διάψευση από το Υπουργείο Υγείας. Όταν όμως τη δήλωση αυτή την κάνει ο καθ’
ύλη ειδικός που είναι ο Γενικός Γραμματέας της Δημόσιας Υγείας σε συνέντευξή του
πρέπει να θεωρηθεί πραγματικότητα και ασφαλώς δεν διαψεύδεται.
Αυτή είναι η συνέντευξη στον «Ενεργό Πολίτη».
Ερώτηση: Ποια είναι η κατάσταση που παραλαμβάνετε στον χώρο της υγείας;
Απάντηση: «Η κατάσταση που παραλαμβάνει η κυβέρνηση είναι εικόνα κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας, καταπόνησης και εξάντλησης των λειτουργών
του, ανεπαρκούς αντιμετώπισης των εστιών διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, υποχρηματοδότησης και αποτυχία επίτευξης όλων των ονομαστικών στόχων του μνημονίου
στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής και της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων, της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, της άρσης των ανισοτήτων και της ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος Π.Φ.Υ. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αδυναμία πρόσβασης των ανασφάλιστων στις δομές υγείας είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
μας. Η εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τους
ασθενείς σε απόγνωση και τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία στην απελπισία. Η εικόνα που συχνά παρουσιάζουν σήμερα τα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι τριτοκοσμική και δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με το δημόσιο σύστημα
υγείας μιας ευρωπαϊκής χώρας. Το Ε.Σ.Υ. καταρρέει και έχουμε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Οι δημόσιες δομές Π.Φ.Υ. έχουν υποβαθμιστεί καταστροφικά και οι συμβάσεις με τους απασχολούμενους γιατρούς ταλαιπωρούν ασθενείς και γιατρούς».
Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.
Ο Εκδότης

τράτα στο πυρ το εξώτερον, να πάνε ένα
πρωινό με μια βιτζότρατα να δουν τι πιάνει
και εάν ξέρουν μπάνιο ας βάλουν μια μάσκα και μόλις φτάσουν η γρίπη στην πρύμη
του σκάφους, ας πέσουν στη θάλασσα να
δουν τρισδιάστατο αυτό το διαβολικό εργαλείο όπως το χαρακτηρίζουν να θαυμάσουν
αυτόν που το αρμάτωσε. Πόσο τέχνη χρειάζεται να ενώσεις δίχτυα διαφορετικού μεγέθους και να σύρετε στον βυθό με τόση χάρη και αφού περάσει η τράτα να καταγράψουν τη ζημιά που προκαλεί στον βυθό για
να σταματήσουν να παραμυθιάζουν τον κόσμο. Η βιτζότρατα είναι από τα αρχαιότερα
εργαλεία και μέχρι το 1950 το τραβούσαν
στις παραλίες 8-10 τρατάριδες στην κάθε
πάντα και λεγόταν πεζότρατα και μετά το 51
έβαλαν βίτζια και την ονόμασαν βιτζότρατα.
Για να την φτιάξεις και να την δουλέψεις
χρειάζεται τέχνη και εμπειρία γιατί οι τρατοκαλάδες είναι ανάμεσα σε ξέρες και τραγάνες κ.λπ. και δεν μπορεί ο κάθε ψαράς να
δουλέψει και μια τράτα χρειάζεται τέχνη και
εμπειρία η οποία μεταβιβάζεται από γενιά
σε γενιά.
Η βιτζότρατα έγινε εδώ και χρόνια ο αποδιοπομπαίος τράγος της αλιείας ενώ οργιάζει η παρανομία στη θάλασσα. Σ’ αυτήν έπεσε το ανάθεμα γιατί είναι μικροεπιχειρήσεις
που μπορούν να θρέψουν το πολύ 2 οικογένειες. Είναι ανοργάνωτοι και στα λιμάνια
υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους με αποτέλεσμα να είναι οι πιο ευάλωτοι τάξη των
ψαράδων. Τους έδωσαν και μερικά ευρώ
και έσπασαν τα καΐκια τους αναγκαστικά
γιατί θα τους έπαιρναν τις άδειες αλιείας
γιατί αυτοί οι φωστήρες των Υπουργείων
τους είχαν απαγορεύσει την αντικατάσταση
των σκάφων τους εδώ και 25-30 χρόνια με
αποτέλεσμα να τα ταξιδεύουν με πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν ρήμαξαν τα
Ναυπηγεία ξύλινων σκαφών του Περάματος, της Κουλούρης, της Τήνου, της Σάμου
της Εύβοιας, της Κοιλάδας κ.λπ..
Το να υποστηρίξει κανείς ότι δεν υπάρχουν
προβλήματα στην θαλάσσια ζωή θα ήταν

ανόητος αλλά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να είναι στοχευμένα και
βγαλμένα μετά από κουραστικές έρευνες και
όχι από αρπακολατζήδες που ο στόχος τους
δεν είναι η βελτίωση της θαλάσσιας ζωής,
αλλά οι επιδοτήσεις και να μην παρασύρονται από κάποιους γραφικούς που το παίζουν
οικολόγοι γιατί και πίσω από αυτές τις οργανώσεις πολλές φορές κρύβονται και μεγάλα
συμφέροντα. Σαν το μεγάλο σκάνδαλο της
ΔΕΗ με την ηλιακή ενέργεια και τις συμβάσεις που είχε υπογράψει με τους ιδιώτες και
έφτασε σε εμάς ο λογαριασμός με την κωδική ονομασία «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις»,
όπου μας διπλασιάζει την κιλοβατώρα.
Γι’ αυτό κκ. Οικολόγοι Πράσινοι, κόκκινοι, μαύροι, κάθε τι που προτείνετε θα το
κοστολογείτε και θα μας λέτε θα στοιχίσει
τόσα και θα το πληρώσετε εσείς. Είμαι πάντα επιφυλακτικός σε κάθε τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί στη χώρα μας όποια πέτρα και
αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις εκτός από
αρχαία και μια κομπίνα οικονομικού σκανδάλου.
Όπως κάποιος αετονύχης ενθυλάκωσε
δεκάδες εκατομμύρια για να βγάλει τις νάρκες στα ναρκοπέδια του Ιράκ και αυτός ο
αθεόφοβος, δεν έβγαλε ούτε πατάτες. Το
μόνο που έβαλε τα εκατομμύρια στην τσέπη.
Άλλος λεβέντης με ΜΚΟ ενθυλάκωσε 10
εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση
του σκαθαριού του Νείλου, αυτό όμως το
άτιμο έφαγε τους φοίνικες, τα 10 εκατομμύρια και κινδυνεύει να φάει και τα λάχανα.
Αθάνατε Ρασούλη με τους στοίχους των
τραγουδιών σου.
«Δική μου είναι η Ελλάς που με το χάλι
της γελάς. Της λείπει το ένα της ποδάρι που
της το παίξανε στο ζάρι».
Υ.Γ.: Με τα άρθρα μου στον «Ηλεκτρικό» δεν
διεκδικώ τον τίτλο κανενός βαθυστόχαστου
αναλυτή, ένας ξεροκέφαλος γέρος είμαι που
μερικά παράξενα μου ανάβουν τα λαμπάκια
στο κουρκουτιασμένο μου μυαλό λόγω ηλικίας και απλώς γράφω για να ηρεμήσω.

Οι Διορισμοί δεν έχουν
αρχή και τέλος σε αυτή τη χώρα
Διαβάζουμε καθημερινά στο τύπο για αθρόες προσλήψεις στα Υπουργεία, στις Γραμματείες, στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που ελέγχει το κράτος. Ασφαλώς θα πρέπει να είναι οι δικοί μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν θείο στην Κορώνη γιατί όλοι
οι άλλοι που έχουν 2-3 ίσως και περισσότερα πτυχία και γνωρίζουν πολλές ξένες γλώσσες πρέπει να πάνε μετανάστες στα πέρατα της Οικουμένης και να δουλέψουν μακριά από
τις οικογένειές τους για να ζήσουν.
Αυτό βέβαια δεν είναι σημερινό φαινόμενο αλλά είναι ο κανόνας. Έτσι κάθε φορά που
αλλάζει η Κυβέρνηση, ακόμα και αλλαγή κάθε υπουργού, αυτομάτως φέρνει και τον διορισμό ημετέρων. Κάποτε όμως πρέπει να σταματήσουν και σε αυτό τον τόπο αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή οι αυλικοί, οι γυμνοσάλιαγκες και οι απαίδευτοι να καταλαμβάνουν καίριες θέσεις με το μόνο προσόν που έχουν την συγγένεια ή τις δουλικές εξυπηρετήσεις των
εκάστοτε κυβερνώντων. Πρέπει να εδραιωθεί και στη χώρα μας η αξιοκρατία και να ισχύουν
τα ποιοτικά και ποσοτικά προσόντα για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Αλήθεια πού είναι η αξιοκρατία και η εμπέδωση της Δημοκρατίας που διατυμπανίζατε
προεκλογικά ότι θα εφαρμόσετε όταν θα γίνεται Πρωθυπουργός της Ελλάδας κύριε Αλέξη Τσίπρα; Βέβαια τώρα δεν γίνονται διορισμοί καθώς τους διορισμούς τους ονομάσατε τοποθετήσεις οπότε όλα γίνονται με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, βέβαια όπως τον
εξηγεί τον νόμο ο καθένας σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο τον σεβασμό που έχω στη Δημοκρατία, σας ερωτώ, είστε ενήμερος και επικροτείται αυτά που γράφονται καθημερινά στον
τύπο; Αλήθεια δεν σας αγγίζουν τα σχόλια που γράφονται; Ή μήπως όλα αυτά γίνονται νομότυπα καθώς μόνο τα δικά μας παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Όλοι όμως πρέπει να
έχουμε υπ’ όψιν μας ότι όταν σπέρνουμε ανέμους, κάποτε θα θερίσουμε θύελλες.
Ρουσιάς Ευθύμιος
Πρόεδρος του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
Σύσκεψη
για το θέμα των
αποζημιώσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
καλεί τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2011 μέχρι 17-8-2011 για
τους οποίους έχει ασκηθεί αγωγή από την
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για παράνομο πλουτισμό, να
έρθουν για ενημέρωση από το Δ.Σ. του Σωματείου στις 9 Μαρτίου 2016 στις 10:00 το
πρωί στα γραφεία του Σωματείου μας αφού
πρώτα μας στείλουν ένα αντίγραφο της δικογραφίας, για να συζητήσουμε το θέμα
και να πάρουμε απόφαση για ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε στο εξής για να
αντιμετωπίσουμε το θέμα.
Το θέμα αυτό που αφορά 86 συναδέλφους μας καθώς με την τροπή που έχει πάρει μετά την απόφαση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. να
στραφεί δικαστικά εναντίον τους, είναι πολύ σοβαρό και χρειάζεται να δράσουμε
άμεσα. Στη σύσκεψη που θα γίνει στις 9
Μαρτίου δεν πρέπει να λείψει καμία και
κανείς από τους ενδιαφερόμενους.
Η Διοίκηση

Κοπή πίτας στο Σωματείο μας

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στα γραφεία του Σωματείου μας
μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε η κοπή της πίτας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς βέβαια και για όλους τους συνα-

Είκοσι χρόνια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ»
Βράβευση αριστούχων μαθητών-φοιτητών

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 5 συνάδελφοι
αποχώρησαν από την εργασία τους και
συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
• Κανελλόπουλος Ιωάννης: Τεχνίτης Α΄
• Μάκος Κωνσταντίνος:
Εργάτης Γραμμής
• Κεϊβανίδης Απόστολος: Ηλεκτροδηγός
• Ελεύθερος Ιωάννης: Σταθμάρχης Α΄
• Μακρυπίδης Παναγιώτης:
Εργοδηγός Α΄
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση

Γιορτή
στο Χαρούμενο
Χωριό
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου οι παιδικές
κατασκηνώσεις στην Βαρυμπόμπη γέμισαν και πάλι παιδικές φωνές από τα παιδιά των συναδέλφων εργαζομένων και
από τα στελέχη της κατασκήνωσης που το
πρωί και το απόγευμα πραγματοποίησαν
εορταστικές εκδηλώσεις και παρακολούθησαν θεατρική παράσταση που εδόθη
προς ψυχαγωγία των παιδιών που φιλοξενήθηκαν το καλοκαίρι στο χαρούμενο
χωριό. Όλα αυτά έγιναν κάτω από το
βλέμμα του οραματιστή Ηλία Πίτσικα ο
οποίος είναι η ψυχή της κατασκήνωσης
καθώς και των συνεργατών του. Δυστυχώς φέτος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, το Σωματείο μας δεν εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις αυτές και ζητούμε συγγνώμη από τους διοργανωτές.
Είναι ευχή όλων μας τέτοιες εκδηλώσεις
να επαναλαμβάνονται γιατί το έχουν ανάγκη μεγάλα και μικρά παιδιά.
Η Διοίκηση

δέλφους που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στα γραφεία του Σωματείου, με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει καλύτερες μέρες
για μας τους απόμαχους της εργασίας αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα.

ο Σάββατο 19 Μαρτίου στις 11:00 το
πρωί στα γραφεία του Σωματείου
μας στον Πειραιά θα γίνει εκδήλωση
για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» καθώς και η βράβευση των

Τ

αριστούχων μαθητών και φοιτητών, παιδιά των συναδέλφων μας συνταξιούχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί
όλους τους συναδέλφους μας να μας τιμήσουν με την παρουσία τους στην εκδήλωση του Σωματείου για να γιορτάσουμε

μαζί τα είκοσι χρόνια της εφημερίδας μας
καθώς και την βράβευση των παιδιών που
αρίστευσαν. Η πρόσκληση αυτή ισχύει για
όλους. Δεν θα σταλούν ιδιαίτερες προσκλήσεις.
Η Διοίκηση

Αλλαγές στις Διοικήσεις των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 952 τις 30 Δεκεμβρίου 2015
δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων για τον διορισμό νέων Διοικητικών
Συμβουλίων με πενταετή θητεία σε ΟΑΣΑ-ΣΤΑ.ΣΥ-ΟΣΥ.
Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια είναι τα εξής:
1) Στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Ταστάνης Αναστάσιος
Πρόεδρος
Σκουμπούρης Ιωάννης
Διευθύνων Σύμβουλος
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
Μέλος
Βόγκας Παναγιώτης
Μέλος
Ψαράκη-Καλουπτσίδη Παρασκευή
Μέλος
Κακλαμάνος Μιχάλης
Μέλος
2) Στις ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.)
Στεφόπουλος Σταύρος
Πρόεδρος
Βόγκας Παναγιώτης
Διευθύνων Σύμβουλος
Βερβέρης Γεώργιος
Μέλος
Λορεντζάκος Σπυρίδων
Μέλος

Πέτρουλας Σωτήριος
Μακεδονόπουλος Μιχαήλ

Μέλος
Μέλος

3) Στις ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.)
Γεωργίου Ζωή
Πρόεδρος
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος
Ντίνος Νικόλαος
Μέλος
Κουρσόπουλος Θωμάς
Μέλος
Παναγόπουλος Διονύσιος
Μέλος
Μαλακού Αικατερίνη
Μέλος
Σημ. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων παραμένουν στην θέση τους.
Το Σωματείο μας εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο των νέων Διοικητικών Συμβουλίων. Ειδικά σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται σε κακή
οικονομική κατάσταση και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα θα πρέπει
τα νέα Διοικητικά Συμβούλια να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για
να ξεπεράσουν τα συσσωρευμένα προβλήματα που υπάρχουν και να
δώσουν στο κοινό της Αττικής μια καλή τακτική και σύγχρονη αστική
συγκοινωνία.

Εκδρομές που έχουμε προγραμματίσει
για τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο 2016
1η Φεβρουαρίου ημερήσια για Καλαμάτα.
Προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Υπαπαντης.
17 Φεβρουαρίου ημερήσια ΞυλόκαστροΤρίκαλα Κορινθίας.
3 Μαρτίου (Τσικνοπέμπτη) ημερήσια για
Βυτίνα.
12-13-14-15 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)
Α’ Πρόταση: 4ήμερη εκδρομή
Απόκριες στην Κεφαλονιά

Β’ Πρόταση:
13-14-15 Μαρτίου Λίμνη Πλαστήρα-Ελαάτι-Περτούλι
30 Μαρτίου ημερήσια Χαλκίδα-ΑρτάκηΣτενή Ευβοίας
19 Απριλίου ημερήσια Ιερά Μονή Παναγιάς Γοργοεπηκόου στην περιοζή της Μάνδρας-Θίσβη-Παραλία Σαράντη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθύνεστε στην Έφορο του Σωματείου
μας κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες που είναι ανοικτά τα Γραφεία του Σωματείου μας. Επίσης
από το ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομών που μπορείτε να το προμηθευτείτε από
τα γραφεία μας στον Πειραιά.
Η Διοίκηση
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στη διάθεση των συναδέλφων μας
η ανακαινισμένη αίθουσα στον Πειραιά
Από τις 4 Ιανουαρίου η ανακαινισμένη αίθουσα που
βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Μεγάρου ΗΣΑΠ στον
Πειραιά, είναι στην διάθεση όλων των συναδέλφων μας.
Εκεί έχει την δυνατότητα ο κάθε συνάδελφος να την επισκεφτεί για να νιώσει τη φιλοξενία και την αγάπη των

μελών του Σωματείου μας. Η αίθουσα είναι στην διάθεση όλων των συναδέλφων που θέλουν να συναντήσουν
κάποιον συνάδελφο και συνεργάτη τους, να πιουν τον
καφέ τους, να διαβάσουν ένα βιβλίο, να παίξουν ένα τάβλι, αλλά το κυριότερο να συζητήσουν για τα περασμέ-

να και για τα τωρινά. Η αίθουσα είναι ανοικτή από τις 7
το πρωί μέχρι τις 1:00 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε για
να γνωριστούμε καλύτερα και να νιώσουμε όλοι την συναδελφική αλληλεγγύη.
Η Διοίκηση

Έχουμεανάγκη
απόβιβλία
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, όπως γράψαμε και στο προηγούμενο τεύχος της Εφημερίδας μας, έχουμε ανάγκη από δωρεές βιβλίων για την βιβλιοθήκη που στήσαμε στην
ανακαινισμένη αίθουσα δίπλα από το Σωματείο μας.
Στην πρόσκλησή μας αυτή βρήκαμε εκ μέρους των συναδέλφων μας θετική ανταπόκριση, πολλοί συνάδελφοί μας ανταποκρίθηκαν και μας έδωσαν ότι διαθέσιμο βιβλίο είχαν. Όμως για να πούμε ότι η βιβλιοθήκη μας
ανταποκρίνεται σε αυτό που επιθυμούμε,
έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε για να
γεμίσει η βιβλιοθήκη με βιβλία, τα οποία βέβαια θα είναι στην διάθεση όλων των συναδέλφων μας. Αν κάποιος συνάδελφος έχει
διαθέσιμα βιβλία και δεν μπορεί να τα φέρει
ο ίδιος, ας μας τηλεφωνήσει και θα πάμε
εμείς να τα πάρουμε από το σπίτι του.
Η Διοίκηση

Θεώρηση
βιβλιαρίων Υγείας
Από 18 Ιανουαρίου μέχρι 30 Μαρτίου
στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας
στον Πειραιά στον 3ο όροφο του Μεγάρου
των ΗΣΑΠ και στο γραφείο 21 θα γίνει η
θεώρηση των βιβλιαρίων Υγείας σύμφωνα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΥΤΕΚΟ Τομέα Υγείας ΤΑΠ-ΗΣΑΠ.
Για τον έλεγχο και την ισχύ
των βιβλιαρίων
των
έμμεσα
ασφαλισμένων
(τέκνων-συζύγων) απαιτείται
η προσκόμιση
των παρακάτω
δικαιολογητικών.
Για τα τέκνα
που σπουδάζουν και είναι άνω των 18 ετών μέχρι και
το 26ο έτος της ηλικίας τους, πιστοποιητικό σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ). Για τα τέκνα που
είναι άνεργα και είναι άνω των 18 ετών
μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται. Για τα
προστατευόμενα μέλη, συζύγους κλπ.,
εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του
προηγούμενου οικονομικού έτους.
Η θεώρηση των βιβλιαρίων θα γίνεται
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από
9:00 μέχρι 13:00 εκτός από την Τετάρτη
που δεν θα γίνεται θεώρηση.
Η Διοίκηση

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας στις 20 Ιανουαρίου
είχε συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Βόγκα. Ήταν μια εθιμοτυπική συνάντηση
την οποία ζήτησε το Σωματείο μας για να γνωρίσουμε τη νέα Διοίκηση της Εταιρείας και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο
που έχει μπροστά του να επιτελέσει. Δεν θέσαμε κανένα θέμα από
αυτά που μας απασχολούν και που πρέπει να βρουν την λύση τους
με τη συμπαράσταση και τη βοήθεια της νέας Διοίκησης. Τα θέμα-

τα αυτά θα τεθούν στην ώρα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχήθηκε στον κ. Παναγιώτη Βόγκα να αφήσει θετικό έργο φεύγοντας
από τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και του υποσχεθήκαμε ότι οι Συνταξιούχοι του
ΗΣΑΠ θα είναι συμπαραστάτες του στο έργο που αναλαμβάνει να
φέρει εις πέρας από σήμερα για να έχουν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής ένα αξιόπιστο μεταφορικό μέσο.
Η Διοίκηση

Αποχαιρετισμός στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας πληροφορήθηκε ότι ο Πρόεδρος και
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ.
Νίκος Παπαθανάσης υπέβαλε την παραίτησή του, αισθάνθηκε την υποχρέωση ότι
έπρεπε να τον συναντήσει για να τον ευχαριστήσει για όσα πρόσφερε στους ΗΣΑΠ
στην πρώτη του θητεία 2005-2009 καθώς
και την δεύτερη στη ΣΤΑ.ΣΥ 2012-2015. Ο
κύριος Νίκος Παπαθανάσης θεωρείται πετυχημένος και για την εταιρεία που είχε την
ευθύνη αλλά και για το προσωπικό αυτής,
ήταν πάντα στο πλευρό και των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων. Σημαντική
βοήθεια προσέφερε για την παραμονή του
Ταμείου Συντάξεων στο κτίριο της οδού
Αθηνάς καθώς τα ιατρεία όπως και στις

προσπάθειες που κατέβαλε για την αναμόρφωση του φορέα, εξασφάλισε στο μέτρο του
δυνατού πάντα συνθήκες συνεργασίας και
συνεννόησης με το προσωπικό της Εταιρείας. Για όλους αυτούς τους λόγους έγινε
αποδεκτός από την συντριπτική πλειοψηφία
των εργαζομένων, αλλά και των συνταξιούχων τους οποίους αντιμετώπιζε από την
πρώτη στιγμή με εκτίμηση και σεβασμό. Αντιμετώπιζε τα προβλήματα των συνταξιούχων με κατανόηση και σεβασμό, αναγνωρίζοντας την προσφορά των συνταξιούχων και
προσπαθούσε με καλή διάθεση να λύνει τα
όποια προβλήματα παρουσιάζονταν. Βέβαια
φεύγοντας άφησε να μας βασανίζει το πρόβλημα της επιστροφής της αποζημίωσης 86
συναδέλφων και όταν του το θέσαμε το θέ-

μα είπε ότι δεν μπορούσε να ενεργήσει διαφορετικά. Οφείλουμε να τον πιστέψουμε και
να τον παρακαλέσουμε από την νέα θέση
που βρίσκεται τώρα να μας βοηθήσει να το
ξεπεράσουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε την στήριξή του και την βοήθειά του.
Κύριε Παπαθανάση, οι συνταξιούχοι του
ΗΣΑΠ ήταν και θα παραμείνουν φίλοι σας
σε όλες της εκδηλώσεις του Σωματείου μας
πάντα θα υπάρχει η θέση του Νίκου Παπαθανάση.
Σας ευχόμαστε υγεία, προσωπική και οικογενειακή. Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα που αναλάβατε πριν από λίγο. Χαρά μας θα είναι να ακούμε ότι προοδεύετε.
Η Διοίκηση

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
Κύριε Παπαθανάση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
σας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για την εκλογή σας στην Προεδρία του
Πολιτικού Κόμματος το οποίο πιστεύετε και υπηρετείτε. Σας ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία στα νέα αυξημένης ευθύνης καθηκόντων σας για το καλό της
χώρας μας. Στο πρόσωπό σας όλοι οι Έλληνες πολίτες προσβλέπουν στην τόλ-

μη της υπέρβασης την οποία έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος μας. Η χώρα μας σήμερα έχει άμεση ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο εθνικό όραμα, καθαρό στόχο
και ξεκάθαρο οδικό χάρτη. Είμαστε βέβαιοι ότι η προσφορά σας και προς αυτή
την κατεύθυνση θα είναι επιτυχής όπως ήταν και η μέχρι σήμερα πολιτεία σας.
Η Διοίκηση
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Τ α γ εγο ν ότα που σ ημ ά δεψ α ν τ ο 20 15
χρονιά που φεύγει ξεκίνησε με καλούς οιωνούς, ξεκίνησε με
πολλές αλλά ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, ξεκίνησε με αλλαγές
στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της πατρίδας μας. Όμως
αφήνει φεύγοντας πίσω της ανοιχτά όλα τα διεθνή και εθνικά μέτωπα

Η

καθώς η αποτίναξη των δεσμών της λιτότητας, η έξοδος από την κρίση, οικονομική και πολιτική, που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία έξι
χρόνια και η είσοδος στην Εθνική οδό της ανάπτυξης και της ευημερίας του Ελληνικού λαού παραμένουν στη σφαίρα της προσδοκίας για

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Η χρονιά αρχίζει με το θρίλερ του πλοίου
NORMAN ATLANTIC στο οποίο ξέσπασε
φωτιά ανοιχτά της Κέρκυρας στις 28 Δεκεμβρίου με 478 επιβάτες από άγνωστη αιτία, υπάρχουν πολλοί νεκροί.
2/1: Ο Γιώργος Παπανδρέου αναγγέλλει
την ίδρυση νέου κόμματος, Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, στις εκλογές τις 25 Ιανουαρίου πήρε ποσοστό 2,45%.
13/1: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
κρούει το καμπανάκι ότι θα διακόψει τη
ρευστότητα χρήματος για την πατρίδα μας
αν δεν τηρηθεί κατά γράμμα το πρόγραμμα.
Τα έσοδα του κράτους καταρρέουν ενώ μετ’
εμποδίων βρίσκονται χρήματα για της έκτακτες ανάγκες του κράτους.
Συνεχίζεται το τσουνάμι της μαζικής απόσυρσης καταθέσεων από τις Ελληνικές Τράπεζες που άρχισε με την προκήρυξη των
εκλογών.
14/1: Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Νέος Πρόεδρος ο δικαστής Σέρτζιο Ματαρέλα.
25/1: Βουλευτικές Εκλογές
Ιστορική Νίκη της Αριστεράς με 36,3% και
149 έδρες στη Βουλή. Το ίδιο βράδυ σχηματισμός κυβέρνησης με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων που έλαβε 4,7% και 13
έδρες. Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Η
δύναμη των άλλων κομμάτων: Ν.Δ. 27,8%
και 76 έδρες – Χ.Α. 6,3% και 17 έδρες – ΤΟ
ΠΟΤΑΜΙ 6,1% και 17 έδρες – ΚΚΕ 5,5% και 15
έδρες – ΠΑΣΟΚ 4,7% και 13 έδρες. Το ίδιο
βράδυ των εκλογών στα προπύλαια του Πανεπιστημίου ο Νικητής των εκλογών έκανε
βαρυσήμαντες δηλώσεις όπως αυξήσεις σε
μισθούς και συντάξεις – επαναφορά του
13ου και 14 ου μισθού – κατάργηση του ΕΝΦΙΑ – κατάργηση του μνημονίου και άλλες
πολλές που όμως έμειναν μόνο δηλώσεις
καθώς έμειναν όλες ανεκπλήρωτες.
26/1: Πλήγμα για την Πολεμική Αεροπορία, η πτώση μαχητικού F16 σε άσκηση του
ΝΑΤΟ. Νεκροί δύο Έλληνες πιλότοι.
29/1: Οι κορυφαίοι Υπουργοί της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ προαγγέλλουν ριζικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση –στην
Παιδεία-στην Εργασία-στο Ασφαλιστικόστο Φορολογικό-στην Υγεία.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1/2: Δυναμική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος.
4/2: Τελεσίγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι από τη 1 Φεβρουαρίου
δεν θα δέχεται Ελληνικά ομόλογα αν η Ελληνική Κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί πλήρως με το μνημονιακό πρόγραμμα.
6/2: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκλέγεται
Πρόεδρος της Βουλής με 235 ψήφους.
10/2: Μετά από το τριήμερο των προγραμματικών δηλώσεων η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης
στη Βουλή 162 ΝΑΙ – 137 ΟΧΙ.
18/2: Νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εκλέγεται ο Προκόπης Παυλόπουλος με 233
ψήφους.
25/2: Ο Πρώην Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσταντίνου κάθεται στο ειδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την πολύκροτη υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Καταδικάζεται σε ένα έτος φυλάκιση με τριετή αναστολή.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ο Μάρτιος είναι ο μήνας των πολυμέτωπων διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με
τους θεσμούς (ΤΡΟΪΚΑ) στη βάση της συμφωνίας του Eurogroup την 20η Φεβρουαρίου. Αρχίζει με απαγορευτικό Ντράγκι
προς Ελληνικές τράπεζες για παραπέρα
χρηματοδότηση του Δημοσίου.
6/3: Κλείνει το κεφάλαιο αμφισβήτησης
του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Ο
Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος επέβαλαν τις θέσεις τους.
13/3: Κατάληψη από αντιεξουσιαστές του
ιστορικού κτιρίου της Νομικής Σχολής στην
οδό Σόλωνος. Θα παραμείνουν στο κτίριο 7
ημέρες και θα αφήσουν πίσω τους εικόνες
καταστροφής.
14/3: Τραγικό ήταν το τέλος που είχε η
αναζήτηση του φοιτητή της Γαλακτοκομικής
Σχολής Ιωαννίνων Βαγγέλη Γιακουμάκη
που είχε εξαφανιστεί πριν 36 ημέρες. Βρέθηκε νεκρός κοντά στη σχολή του. Ήταν μια
υπόθεση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.
24/3: Αεροπορική Τραγωδία στις Άλπεις.
Ο συγκυβερνήτης Γερμανικής αεροπορικής
εταιρίας Αντρέα Λάουμπιτς, σκοπίμως έριξε το αεροπλάνο στις Γαλλικές Άλπεις με
αποτέλεσμα 144 επιβάτες και το εξαμελές
πλήρωμα να χάσουν τη ζωή τους.
25/3: Χωρίς κάγκελα όπως γινόταν τα
προηγούμενα χρόνια γιορτάστηκε η 25η
Μαρτίου και στο πρόγραμμα πέρα της παρέλασης των τμημάτων των ένοπλων δυνάμεων, είχαν προστεθεί και παραδοσιακοί
χοροί με κλαρίνα και νταούλια. Όμως η δυνατή βροχή δεν επέτρεψε να εκτελεστεί
ολόκληρο το πρόγραμμα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1/4: Εισβολή αντιεξουσιαστών στην Βουλή. Αισθητό γίνεται το κύμα καταλήψεων σε
δημόσια κτίρια με πρωταγωνιστές μικρές
ομάδες αντιεξουσιαστών που εκδηλώνουν
έτσι την αλληλεγγύη τους σε φυλακισμένους που πραγματοποιούν απεργία πείνας.
Ενώ Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στιγματίζουν την εισβολή στο προαύλιο της Βουλής, η Πρόεδρος κα. Ζωή Κωνσταντοπούλου θεωρεί τα γεγονότα σαν μια κλασσικού
τύπου διαμαρτυρία πολιτών.
1/4: Πρόταση της Κυβέρνησης για Εξεταστική Επιτροπή με αντικείμενο τα μνημόνια.
5/4: Επεισόδια μεταξύ εργαζομένων και
κατοίκων της Χαλκιδικής στα μεταλλεία
χρυσού στις Σκουριές.
8/4: Επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουρ-

γού στη Μόσχα. Είχε συνάντηση και συνομιλία με τον Πρόεδρο Πούτιν.
11/4: Ιστορική συνάντηση του Προέδρου
Μπαράκ Ομπάμα με τον Πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο στον Παναμά.
12/4: Η Χίλαρι Κλίντον ανακοινώνει ότι θα
διεκδικήσει την υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2016 με το Δημοκρατικό Κόμμα.
19/4: Βουλευτικές εκλογές στη Φιλανδία.
Νέος Πρωθυπουργός ο Γιόσχα Σίπιλα.
20/4: Ξεκινά στον Κορυδαλλό η δίκη της
Χρυσής Αυγής. Κεντρικό πρόσωπο ο Χρήστος Ρουπακιάς, κατηγορούμενος για την
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
24/4: Απόσυρση του Υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη από την διαπραγματευτική ομάδα με τους θεσμούς.
29/4: Τριμερής συνάντηση για άξονα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

ΜΑΪΟΣ
1/5: Αποχωρεί από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
7/5: Κοινοβουλευτικές εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία. Πρωθυπουργός εκλέγεται ο
Ντέειβιντ Κάμερον.
8/5: Έκρηξη και φωτιά στο διυλιστήριο
Ασπροπύργου των Ελληνικών Πετρελαίων
με δύο νεκρούς και έξι σοβαρά τραυματίες.
10/5: Λάρνακα με το σκήνωμα της Αγίας
Βαρβάρας μεταφέρεται για προσκύνημα
στον Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Αθήνα.
11/5: Επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού
Εξωτερικών στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη για συζητήσεις με τον Τούρκο
ομόλογό του για τα Ελληνοτουρκικά και το
Κυπριακό.
15/5: Στο Λουξεμβούργο τελέστηκε ο
πρώτος γάμος ομοφυλόφιλου εν ενεργεία
Πρωθυπουργού σε χώρα της Ε.Ε..
16/5: Δικαστήριο της Αιγύπτου καταδίκασε σε θάνατο τον Μοχαμεντ Μόρσι, πρώτο
Πρόεδρο της Αιγύπτου μετά την ανατροπή
του Χόνσι Μουμπάρακ.
20/5: Επικριτικές και απαράδεκτες παρατηρήσεις της Προέδρου της Βουλής στον
επικεφαλή των αστυνομικών δυνάμεων έξω
από την Βουλή.

ΙΟΥΝΙΟΣ
3/6: Μπαράζ παρεμβάσεων και πιέσεων
από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα, την Ε.Ε., και
Δ.Ν.Τ. για υπογραφή συμφωνίας. Αντιδρούν
Σόιμπλε και Ντάισελπλουμ.
7/6: Στο 4ο Συνέδριο της ΔΗ.ΜΑΡ πρό-

εδρος εκλέγεται ο Θ. Θεοχαρόπουλος. Ο
Φώτης Κουβέλης αποχαιρετά της ηγεσία
της Δημοκρατικής Αριστεράς υπό το βάρος
της συντριβής στις εκλογές τις 25 Ιανουαρίου.
9/6: Τοξικό νέφος στην Αττική από φωτιά
που καίει επί 4 ημέρες εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.
11/6: Η Δημόσια Τηλεόραση άρχισε να εκπέμπει ξανά μετά από δύο χρόνια διακοπής.
14/6: Νέα Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται η Φώφη Γεννηματά.
16/6: Μπαίνει στη μάχη για την Προεδρία
των ΗΠΑ με το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα ο
Ντόναλντ Τραμπ.
18/6: Η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει το πόρισμα της
Επιτροπής Αλήθειας του Δημόσιου Χρέους.
Το οποίο εν μέσω ποικίλων αντιδράσεων
χαρακτηρίζεται «παράνομο, επικίνδυνο και
μη βιώσιμο».
20/6: Επέτειος για τα έξι χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης.
27/6: Δραματικές ώρες περνά η χώρα μας
μετά από το τελεσίγραφο των δανειστών και
την εξαγγελία της κυβέρνησης για δημοψήφισμα. Αμέσως μετά την εξαγγελία του δημοψηφίσματος και την επικύρωσή του από
την Βουλή και τον καθορισμό του για τις 5
Ιουλίου. Η Ε.Κ.Τ. παγώνει από τον ELA. Οι
τράπεζες κλείνουν. Επιβάλλονται τα CAPITAL CONTROL με τα πρώτα θύματα τους
συνταξιούχους που περίμεναν στην ουρά
επί πολλές ώρες στην τράπεζα για να πάρουν στην αρχή 60 ευρώ, δεν περιγράφονται οι τραγικές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν αυτές τις μέρες με τους απόμαχους της εργασίας.
30/6: Πρόεδρος του Αρείου Πάγου επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο η κα. Βασιλική Θάνου.

ΙΟΥΛΙΟΣ
1/7: Μείωση των κύριων συντάξεων κατά
2-3% και των επικουρικών κατά 6% με πρόσχημα την ενίσχυση της περίθαλψης.
5/7: Παραίτηση Αντώνη Σαμαρά από τη
Ν.Δ.. Προσωρινός Πρόεδρος ανέλαβε ο
Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
7/7: Σύνοδος Κορυφής με τελεσίγραφο
για την υποβολή Ελληνικών προτάσεων
προς ένα πολυετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τα προαπαιτούμενα από εταίρους-δανειστές.
8/7: Ελληνικό αίτημα για στήριξη υποβάλλεται με πακέτο μέτρων τριετούς διάρ-
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τη ν Ελλ ά δ α κα ι τ ον κ ό σμ ο
το μέλλον. Η χώρα μας τη χρονιά που φεύγει πέρα της παρατεταμένης
οικονομικής κρίσης ήταν υποχρεωμένη να διαχειριστεί και ένα μεγάλο
πρόβλημα που τείνει να γίνει μάστιγα για την πατρίδα μας που είναι το
προσφυγικό-μεταναστευτικό. Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι της αριάδνης

κειας. Ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού
στο Ευρωκοινοβούλιο με θετικές αλλά πιο
πολλές αρνητικές αντιδράσεις.
10/7: Η Κυβέρνηση πήρε εντολή για συμφωνία με τους εταίρους, υπέρ ψήφισαν 251
βουλευτές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ,
υπήρξαν 15 διαρροές.
12/7: Σύνοδος Κορυφής. Θρίλερ 17 ωρών
στις Βρυξέλλες υπό την απειλή του GREXIT
της χώρας μας. τελικά η χώρα μας υποχρεώθηκε να υπογράψει τρίτο μνημόνιο με δυσβάστακτους όρους για τον Έλληνα πολίτη.
14/7: Ύστερα από διαπραγματεύσεις 20
μηνών επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του
Ιράν και έξι μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ-Ρωσία-Κίνα-Γαλλία-Βρετανία-Γερμανία) για το
πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
15/7: Με 229 ΝΑΙ, 64 ΟΧΙ και 6 παρών,
υπερψηφίζεται από την Βουλή το πακέτο
των προαπαιτούμενων από τους θεσμούς
για τη συμφωνία. Στα ΟΧΙ συγκαταλέγονται
39 βουλευτές της συμπολίτευσης. Βαρύ
πλήγμα για την Κυβέρνηση.
19/7: Από σήμερα η σημαία της Κούβας
κυματίζει στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά μετά
το 1961 άνοιξε και η αμερικάνικη πρεσβεία
στην Αβάνα.
22/7: Με 230 θετικές ψήφους περνάει
από τη Βουλή το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων. Οι απώλειες από την ψηφοφορία
από την συμπολίτευση είναι 36 ΟΧΙ και παρών.
30/7: Οδηγείται σε διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα
στελέχη της αριστερής πλατφόρμας προβαίνουν σε ίδρυση νέου κόμματος.
Με απόφαση της Κυβέρνησης διατηρείται ο ΕΝΦΙΑ με στόχο να εισπραχθούν 2,6
δις ευρώ όπως και το 2014.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
3/8: Έπειτα από 37 ημέρες αργίας ξεκινά
πάλι τη λειτουργία του το Χρηματιστήριο
Αθηνών, είχε κλείσει στις 26 Ιουνίου.
6/8: Παρουσία ηγετών από όλο τον κόσμο
έγιναν τα εγκαίνια της νέας διπλής διώρυγας του Σουέζ.
11/8: Οριστικοποιείται ύστερα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις το τρίτο μνημόνιο
μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών και με τη
μορφή του κατεπείγοντος παίρνει το δρόμο
για ψήφιση την επόμενη ημέρα στη Βουλή.
14/8: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια
της Βουλής μετά από περιπετειώδη διαδικασία και προσκόμματα που έβαζε η Πρόεδρος της Βουλής. Υπερψήφισαν 222 βουλευτές , κατά 64. Στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφτηκαν οι πιο τρομακτικές απώλειες. Από τους
βουλευτές του κόμματος 118 ψήφισαν ΝΑΙ,
32 ΟΧΙ και 11 παρών. Μετά το αποτέλεσμα
αυτό, η Κυβέρνηση δεν διέθετε πλέον την
εμπιστοσύνη της Βουλής και έτσι σηματοδοτείται το άνοιγμα του δρόμου προς τις
κάλπες.
19/8: Εγκρίνεται και υπογράφεται στις
Βρυξέλλες μεταξύ Κομισιόν και Ελλάδος το
τρίτο μνημόνιο.
30-31/8: Οι Τζιχαντιστές ανατίναξαν αρχαίο ναό στην Παλμύρα καταστρέφοντας
αρχαία μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
31/8: Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας υψώνει φράκτη στα σύνορά της εμποδίζοντας τα
καραβάνια των προσφύγων να περάσουν
στο έδαφός της.

20/8: Παραιτείται ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδος. Μέρος της λύσης και όχι της κρίσης οι εκλογές διαμηνύουν οι εταίροι-δανειστές.
21/8: Ίδρυση του Νέου Κόμματος (Λαϊκή
Ενότητα) εξαγγέλλουν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ανέτρεψαν την κυβέρνηση καταγγέλλει ο κ. Τσίπρας.
Ο αρχηγός της Ν.Δ. αναλαμβάνει διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό Κυβέρνησης αποτυγχάνει. Το ίδιο και η Λαϊκή Ενότητα μετά την παρέλευση του τριημέρου κατέθεσαν πάλι την εντολή.
27/8: Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κα.
Βασιλική Θάνου ορκίζεται Πρωθυπουργός
Υπηρεσιακής Κυβέρνησης με εντολή να διενεργήσει το ταχύτερο δυνατό βουλευτικές
εκλογές. Οι εκλογές ορίζονται τελικά για τις
20 Σεπτεμβρίου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
4/9: Τρεις τρόφιμοι νεκροί στο Ψυχιατρείο
στο Δαφνί από πυρκαγιά.
7/9: Το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς
κελσίου. Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η
πιο ζεστή ημέρα των τελευταίων 50 χρόνων.
9/9: Η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας γίνεται η μακροβιότερη βασίλισσα της χώρας
φτάνοντας τα 64 χρόνια βασιλείας.
10/9: Χιλιάδες πρόσφυγες-μετανάστες
φτάνουν με πλοία στον Πειραιά, συγκεντρώνονται και διανυκτερεύουν στην πλατεία
Βικτωρίας.
20/9: Βουλευτικές Εκλογές.
8 κόμματα θα εκπροσωπούνται στη νέα
βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της
20/9.
ΣΥΡΙΖΑ με 145 βουλευτές, Ν.Δ. με 75
βουλευτές, Χ.Α. με 18 βουλευτές, ΠΑΣΟΚΔημοκρατική Αριστερά με 17 βουλευτές,
ΚΚΕ με 15 βουλευτές, ΠΟΤΑΜΙ με 11 βουλευτές, Ανεξάρτητοι Έλληνες με 10 βουλευτές, Ένωση Κεντρώων με 9 βουλευτές.
Εκτός Βουλής έμεινε το κόμμα της Λαϊκής
Ενότητας.
Η μεγάλη έκπληξη της κάλπης ήταν η είσοδος του Βασίλη Λεβέντη στη Βουλή μετά
από 40 χρόνια συνεχών και άκαρπων προσπαθειών κατόρθωσε στις εκλογές την 20η
Σεπτεμβρίου να πάρει ποσοστό 3,43% και να
εκλέξει 9 βουλευτές.
21/9: Σχηματίζεται η νέα κυβέρνηση από
τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.
22/9: Υπουργός για ένα βράδυ έγινε ο
Βουλευτής των ΑΝΕΛ Δ. Καμμένος. Ορκίστηκε στις 22 και εξαναγκάστηκε σε παραίτηση στις 23 Σεπτεμβρίου.
Σκάνδαλο με εκατομμύρια οχήματα Volkswagen όπου ανακαλύφθηκε παράνομο λογισμικό στο οχήματα της, προκειμένου να
φαίνεται ότι εκπέμπουν λιγότερους ρύπους
από την πραγματικότητα.
23/9: Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε
ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη νήσο Σκόπελο.
24/9: Αρχίζει στην Ειδομένη η λειτουργία
οργανωμένου καταυλισμού προσφύγων και
μεταναστών όπου η Υπάτη Αρμοστεία του
ΟΗΕ, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα και εθελοντές
της περιοχής παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια.
Δράμα στη Μέκκα. Στο ετήσιο προσκύνημα των μουσουλμάνων 717 πιστοί ποδοπα-

για να θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβηκαν το 2015
στην Ελλάδα και τον κόσμο με την ελπίδα ότι θα βγούμε από τον λαβύρινθο. Το νέο έτος που ανατέλλει σε λίγο.

τήθηκαν και πέθαναν και περισσότεροι από
850 τραυματίστηκαν.
28/9: Τον εντοπισμό στοιχείων που αποδεικνύουν την ύπαρξη νερού στον Άρη ανακοίνωσε η NASA.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
7/10: Επίσκεψη Πρωθυπουργού Τσίπρα
με τον καγκελάριο της Αυστρίας Βέρνερ
Φάιμαν στη Λέσβο. Ήταν ο πρώτος ηγέτης
που είδε με τα ίδια του τα μάτια την τραγωδία των προσφύγων στο Αιγαίο.
17/10: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της
Βουλής το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για να εγκριθεί η δόση των 2 δις
ευρώ βάσει του τρίτου μνημομίου.
19/10: Στις εκλογές που έγιναν στον Καναδά πρωθυπουργός εκλέγεται με απόλυτη
πλειοψηφία κερδίζοντας 184 από τις 338
έδρες του κοινοβουλίου ο Τζάστιν Τριντό.
Είναι υιός του παλιού πρωθυπουργού Πιέρ
Τριντό που εγκατέλειψε την πρωθυπουργία
πριν 31 χρόνια.
20/10: Φονική θεομηνία έπληξε την Αττική. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
από πλημμύρες σε πολλές περιοχές και ειδικά στα δυτικά προάστια.
22/10: Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά
Ολάντ στην Αθήνα. Υποσχέθηκε βοήθεια για
ελάφρυνση του δημόσιου χρέους.
26/10: Σημαντική ανακάλυψη στις ανασκαφές της Πύλου. Ήρθε στο φως ο «Χρυσός» τάφος πολεμιστή του 1500 π.Χ..
31/10: Συντριβή Ρωσικού αεροσκάφους
στο όρος Σινά παρασύροντας στο θάνατο
224 επιβαίνοντες και βυθίζονται στο πένθος
τη Ρωσία. Την ευθύνη της συντριβής ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος στις 15 Νοεμβρίου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1/11: Στις κοινοβουλευτικές εκλογές της
Τουρκίας την πλειοψηφία εξασφαλίζει το
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ)
δίνοντας νέα πνοή στο όραμα του Ταγίπ Ερντογάν για προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας.
4/11: Ξεκίνησε η μετεγκατάσταση προσφύγων σε χώρες της Ε.Ε.. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς επισκέπτονται τη Λέσβο.
13/11: Την Νύχτα της 13η Νοεμβρίου τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους επί τρεις
και πλέον ώρες μετέτρεψαν το Παρίσι σε
πεδίο μάχης αφήνοντας πίσω 130 νεκρούς
και 368 τραυματίες.
17/11: Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη
Λευκάδα με δύο νεκρούς.
19/11: Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της
Βουλής το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα των δανειστών με 153 ΝΑΙ και 137
ΟΧΙ. Το νομοσχέδιο τραυμάτισε την κυβερνητική πλειοψηφία με αρχή την παραίτηση
του Βουλευτή Γαβριήλ Σακελαρίδου και
ακολούθως με την καταψήφιση από τον
βουλευτή των ΑΝΕΛ Νίκο Νικολόπουλο και
την αποχή του Στάθη Παναγούλη.
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία για συνομιλίες με τον
Τούρκο Πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλο.
Κεντρικό θέμα η διαχείριση της ροής των
προσφύγων και η αντιμετώπιση των διακινητών.
22/11: Σε φιάσκο κατέληξε η διαδικασία

εκλογής νέου προέδρου της Ν.Δ.. Υπήρξαν
τεχνικά ανυπέρβλητα εμπόδια με αποτέλεσμα να αναβληθεί η διαδικασία εκλογής.
Η Αργεντινή εκλέγει τον νέο Πρόεδρο της.
Είναι ο Μαουρίσιο Μάκρι ο οποίος στον
δεύετο γύρο επικράτησε του Ντάνιελ Σιόλι.
24/11: Μετά την ανακεφαλαίωση των τραπεζών έληξε ο συναγερμός για τις τραπεζικές καταθέσεις .
25/11: Λίστα με 10.588 Έλληνες καταθέτες
σε ελβετικές τράπεζες έδωσαν στο Υπουργείο Οικονομικών οι Αρχές των κρατιδίων
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστγαλίας.
27/11: Μετά από 9 χρόνια μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας ξεκίνησε η δίκη
για την δωροδοκία της SIEMENS με 64 κατηγορούμενους.
28/11: Χωρίς αποτελέσματα το Συμβούλιο
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
30/11: Ξεκινάει στο Παρίσι για την κλιματική αλλαγή (GOP21).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
3/12: Πανελλαδικές κινητοποιήσεις για το
ασφαλιστικό και την υγεία.
4/12: Ο Αμερικάνος Αντιπρόεδρος Τζον
Κέρι για συνομιλίες στην Αθήνα.
6/12: Ψηφίζεται στη Βουλή ο πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ 153 ΝΑΙ 145 ΟΧΙ.
7/12: Η Αθήνα στις φλόγες με αφορμή την
επέτειο της δολοφονίας του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου 2008. Έγινε συγκέντρωση και πορεία στο
κέντρο της Αθήνας.
8/12: Έντονες αντιδράσεις όχι μόνο στις
ΗΠΑ αλλά και διεθνώς προκάλεσαν οι δηλώσεις του υποψήφιου των ρεπουμπλικάνων Ντόναλτ Τραμπ ότι πρέπει να απαγορευτεί η είσοδος των Μουσουλμάνων στις
ΗΠΑ.
9/12: Τριμερής σύνοδος κορυφής στην
Αθήνα (Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος). Συμφωνία για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.
13/12: Το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο της
Μαρίν Λεπέν τερμάτισε πρώτο σε ψήφους
στις περιφερειακές εκλογές προκαλώντας
σοκ σε Γαλλία και Ευρώπη.
15/12: Ψηφίζεται στην Βουλή με ψήφους
153 με τη μορφή του κατεπείγοντος το πακέτο των προαπαιτούμενων με στόχο την
εκταμίευση της δόσης του ενός δις ευρώ.
17/12: Στο κόκκινο η κόντρα Μόσχας-Άγκυρας που ξεκίνησε από την κατάρριψη του
Ρωσικού μαχητικού από τους Τούρκους
στην Συρία τον προηγούμενο μήνα.
20/12: Η κάλπη δεν ανέδειξε τον πρόεδρο
της Ν.Δ. Η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί στις 10 Ιανουαρίου 2016 μεταξύ των
δύο πρώτων, Ευάγγελου Μεϊμαράκη και
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εκλογές στην Ισπανία. Το κόμμα του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Μαριάνο Ραχόι
ήρθε πρώτο με 123 έδρες, οι σοσιαλιστές
πήραν 90 έδρες, οι Podemos τρίτοι με 69
έδρες, οι Ciudadanos με 40 έδρες.
21/12: Δύο μεγάλους στόχους για το 2016
θέτει ο Πρωθυπουργός, α) ρύθμιση του χρέους και β) απαλλαγή από την επιτροπεία των
δανειστών.
22/12: Η Ελληνική Βουλή ψηφίζει το σύμφωνο συμβίωσης.
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Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή
ταν μια εκδήλωση φτάνει στο τέλος της γίνεται η
αποτίμηση κατά πόσο ήταν πετυχημένη. Έτσι το
Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή
του Σωματείου μας, αφού έφυγε και ο τελευταίος
καλεσμένος μας από την εκδήλωση στις 24 Ιανουαρίου 2016
στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», έκαναν τον απολογισμό καθώς
και την κριτική για το πώς πήγε η όλη εκδήλωση, εάν είχε
επιτυχία ή όχι καθώς τα λάθη και οι παραλείψεις που τυχόν έγιναν για να μην τις επαναλάβουμε σε επόμενες εκ-

Ό

Μας τίμησαν
με την παρουσία τους
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
κ. Παναγιώτης Βόγκας
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Ιωάννης Στεφανής
Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ.
Αλέξανδρος Σταυρόπουλος
Ο Διευθυντής Κομίστρου και Ασφάλειας
Δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Γεώργιος Σκούρας
Ο Διευθυντής Λειτουργίας της Γραμμής 1
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Ιωάννης Καππές
Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Νίκη Τρίγκα
Η Διευθύντρια Εμπορικής και Εταιρικής
Επικοινωνίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κα. Αικατερίνη Δεμερούτη
Η Νομική Σύμβουλος της Διοίκησης της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κα. Χρύσα Γρηγοριάδου
Ο Μηχανικός της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Ιωάννης
Κυριακάκης
Ο Πρώην Γενικός Διευθυντής των
Η.Σ.Α.Π. κ. Αρίστος Λάζαρης
Ο Πρώην Διευθυντής των Η.Σ.Α.Π. κ. Νίκος Σκουλαριώτης
Ο Πρώην Διευθυντής των Η.Σ.Α.Π. κ. Κώστας Ξυγκάκης
Ο Πρώην Διευθυντής των Η.Σ.Α.Π. κ.
Παύλος Σταματίου
Η Πρώην Διευθύντρια των Η.Σ.Α.Π. κα.
Αικατερίνη Δεμερούτη
Ο Πρώην Διευθυντής των Η.Σ.Α.Π. κ. Φοίβος Μαλάμης
Ο Πρώην Διευθυντής των Η.Σ.Α.Π. κ. Νίκος Συρράκος
Ο Πρώην Διευθυντής των Η.Σ.Α.Π. κ.
Αθανάσιος Κεραμύδας
Ο Πρόεδρος του Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων
Η.Σ.Α.Π. συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος
Από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Πέτρος Βογιατζής

δηλώσεις μας. Καλό θα ήταν να έχουμε σαν μπούσουλα και
τις δικές σας καλοπροαίρετες βέβαια παρατηρήσεις και
υποδείξεις καθώς εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο, μπορεί άθελά μας βέβαια να κάναμε και ορισμένα λάθη και
παραλήψεις. Σε γενικές γραμμές πάντως με την προσπάθεια
που κατέβαλαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής, σχηματίσαμε την εντύπωση
ότι η εκδήλωσή μας ήταν επιτυχημένη, στο μέτρο του δυνατού καθώς το τέλειο είναι άπιαστο. Αυτό που μετρά εί-

Από την Περιφερειακή και
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά συνάδελφος Γιώργος Γαβρίλης
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μεταμόρφωσης
συνάδελφος Βαγγέλης Χειμώνας
Από το Ταμείο Συντάξεων
Η κα. Βαρβάρα Βαλσαμά
Από την Υγειονομική Υπηρεσία
Ο Αρχίατρος Γιώργος Κρικέλης
Ο Ιατρός Γεώργιος Σπύρου
Από την Ένωση Εργαζομένων Η.Σ.Α.Π.
Ο Πρόεδρος κ. Λευτέρης Ρενιέρης
Η Αντιπρόεδρος κα. Μαντώ Γουρδούπη
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης
Κοντογιάννης

ναι η προσπάθεια που καταβάλαμε για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν πρέπει βέβαια να παραλείψουμε
και την δική σας βοήθεια καθώς με την άριστη συμπεριφορά σας έχετε μεγάλο μερίδιο της πετυχημένης εκδήλωσής μας. Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο χρόνια αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημα της χωρητικότητας των αιθουσών που υπάρχουν.
Θέλουμε και θα είναι χαρά μας να έχουμε την δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε περισσότερους συναδέλφους. Ακό-

Από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών-Εργαζομένων Κινήσης-ΣΗΕΚ
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Δήμας
Από την Ομοσπονδία Μεταφορών
Ο.Σ.Μ.Ε.
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Διομήδης Καρακωνσταντής
Από το Σωματείο Συνταξιούχων
Ο.Α.Σ.Α.
Ο Πρόεδρος κ. Θεοχάρης Ταταράκης
Ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Ποϊριάζης
Από το Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων Εταιρειών Πετρελαίων
και Υγραερίων
Ο Πρόεδρος κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης
Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Αεροπορικών Επιχειρήσεων
(Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Ε.)
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Σταύρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου μας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια όλες και όλους που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση μας και μας τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση του Σωματείου μας στις 24 Ιανουαρίου 2016. Ευχαριστούμε επίσης όλες τις συναδέλφισσες
και όλους τους συναδέλφους μας που παραβρέθηκαν και γιορτάσαμε μαζί τον ερχομό του νέου έτους. Ευχαριστούμε αυτούς που μας τηλεφώνησαν ότι αδυνατούν να
είναι κοντά μας και να γιορτάσουμε μαζί ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
Τέλος ευχόμαστε σε όλους τους εργαζομένους και συνταξιούχους καθώς και στο
νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη και το 2016 να είναι έτος δημιουργίας και προόδου για την πατρίδα μας.

Ευχές μας έστειλαν
Ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδημητρίου
και ο Πρόεδρος της Π.Σ.Σ.Τ.-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ Κώστας Λουκόπουλος
τις οποίες δημοσιεύουμε.
Προς
το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
και τον Πρόεδρο του, Ευθύμιο Ρουσιά
Αθήνα 16/1/2016
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Λυπούμε γιατί για δεύτερη χρονιά δεν θα
μπορέσω λόγω γήρατος και ασθενείας να
ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας να πάρω

μέρος στο εορτασμό του Σωματείου μας για
τον ερχομό του έτους 2016.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους ο καινούργιος χρόνος να
τους χαρίσει υγεία και κάθε καλό που
επιθυμούν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Παπαδημητρίου

Η Γενική Γραμματέας
κα. Βαλίνα Κατσούλα
Από το Πανελλήνιο Σωματείο Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Ο Αντιπρόεδρος
κ. Παναγιώτης Μωραΐτης
Το μέλος κ. Δημήτριος Αφεντουλίδης
Το μέλος κ. Φώτης Μαυρής
Από το Εκπολιτιστικό Σύλλογο Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ
Ο κ. Πετρίδης
Από τους συντελεστές της Δημιουργίας
του Μουσείου
Η κα. Αντιόπη Πανταζή
Ο κ. Λεωνίδας Μπαχάς
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Σωματείου
και του Μουσείου
κ. Αθανάσιος Μανάσκος
Από το Δικηγορικό Γραφείο του Λουκά
Αποστολίδη
Ο Δικηγόρος κ. Βασίλης Βασιλόπουλος
Από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος
Ο Ταμίας κ. Κωνσταντίνος Κούκης
Η Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής
κα. Χριστίνα Παπαγιάννη
Από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος
κ. Κώστας Κωνσταντόπουλος
Από το Πρακτορείο ταξιδίων «Θύαμις»
Ο κ. Αργύρης Βιτώρος
Από τους Φίλους του Σωματείου μας
και του Μουσείου μας
Ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος Θεοδωράκης
Ο Καθηγητής κ. Κώστας Δεληγεώργης
Ο κ. Αντώνης Φιλιππουπολίτης
Ο κ. Ηλίας Πίτσικας
Η κα. Ευαγγελία Γαϊτανίδου
Η κα. Αλεξάνδρα Μανάσκου
Ο κ. Τζιράς
Ο κ. Άγγελος Αρβανίτης
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του Σωματείου μας στο ΤΙΤΑΝΙΑ
μη δεν έχουμε βρει την λύση καθώς εξετάζουμε πολλούς
παράγοντες, όπως είναι η προσβασιμότητα για τους συναδέλφους της κάποιας ηλικίας, ο ποιοτικός χώρος καθώς
και το φαγητό, συνεχίζουμε τις προσπάθειες για κάτι το
καλύτερο. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με τάξη και χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση σερβιρίστηκαν 700
άτομα χωρίς να λείψει τίποτα από κανέναν.
Εμείς με το χέρι στην καρδιά μπορούμε να πούμε ότι πραγματοποιήσαμε μια πετυχημένη εκδήλωση. Ήταν μια εκδή-

λωση που χρόνο με το χρόνο και ειδικά από τότε που πάψαμε να καλούμε πολιτικά πρόσωπα, καταξιώνει το Σωματείο μας, όχι μόνο στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις συναδέλφων μας, αλλά και στα άλλα σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, όταν βλέπουν τέτοιες εκδηλώσεις με τέτοια οργάνωση, τάξη και συναδελφικότητα, δεχόμαστε επαίνους και ευχαριστίες, Εμείς ότι κάνουμε το κάνουμε από αγάπη προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας και σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο καθώς όλα

αυτά τα χρόνια μας περιβάλλετε με την αγάπη σας και
την εμπιστοσύνη σας και μας δίνετε δύναμη και κουράγιο
για μπορούμε να στεκόμαστε στο ύψος που πρέπει και να
διοργανώνουμε με επιτυχία ότι συμβάλει για το καλό όλων
μας. Η δική σας αγάπη είναι οδηγός για περισσότερα έργα και μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχόμαστε το 2016 να είναι μια χρονιά αλληλεγγύης, συναδελφικότητας και δημιουργικότητας, να πάψουν οι αδελφοκτόνες διαμάχες για
να ζήσουμε σε ένα κόσμο χαρούμενο και γελαστό.

Μας τηλεφώνησαν και μας ευχήθηκαν

Οι τυχεροί της Χρονιάς

Ο Διευθυντής Συντήρησης, Υποδομών και Έργων
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Βασίλειος Λιάπης
Ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου μας
κ. Λουκάς Αποστολίδης
Ο Τομεάρχης Τροχαίων Υλικού Γραμμής 1
κ. Χρήστος Γεωργίου

Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
Συλλόγου Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε.
Κώστα Λουκόπουλου
Αθήνα: 22-1-2016
Αξιότιμους κυρίους, κυρίους:
Ρουσιά Ευθύμιο και Μητροκώτσα Νίκο
Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα του Ιστορικού
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Η έφορος του Σωματείου μας Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου με τους τυχερούς συναδέλφους μας Νίκο Κεϊβανίδη που κέρδισε το χρυσό
και τον Κώστα Αλεξίου που κέρδισε τα καλλυντικά.

Ο συνάδελφος Νίκος Κεϊβανίδης αριθμός κλήρου 435, ήταν ο
τυχερός της πίτας μας. Κέρδισε το χρυσό, το οποίο ήταν χρυσός
σταυρός.
Ο συνάδελφος Αλεξίου Κώστας αριθμός κλήρου 469 κέρδισε
μια σειρά γυναικείων καλλυντικών την οποία ασφαλώς θα προ-

σφέρει στην σύζυγό του Κατερίνα. Τα καλλυντικά ήταν προσφορά της κυρίας Σταυρούλας Καραμπότσου.
Ευχόμαστε στους τυχερούς συναδέλφους μας Καλή Χρονιά
και η τύχη να τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Χαιρέτησαν την εκδήλωσή μας και ευχήθηκαν για καλή χρονιά
1) Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Ευθύμιος Ρουσιάς
2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Παναγιώτης
Βόγκας
Εκ μέρους όλων των Συνταξιούχων
3) Ο Πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) κ. Νίκος Μουλίνος

4) Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά συνάδελφος Γιώργος Γαβρίλης
5) Ο Πρόεδρος του Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του
Σωματείου Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π. κ. Μανώλης Φωτόπουλος
Εκ μέρους όλων των Εργαζομένων
6) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Η.Σ.Α.Π. κ. Λευτέρης Ρενιέρης

H

ρετήσουμε όλους τους συναδέλφους
μας καθώς τελείωσαν οι προσκλήσεις.
Ελπίζουμε του χρόνου να είναι πιο τυχεροί. Θέλουμε να πούμε, σε αυτούς
τους ελάχιστους βέβαια που ήρθαν χωρίς πρόσκληση, να μην το ξανακάνουν
γιατί υπάρχει περίπτωση να τους προσβάλλουμε την επόμενη φορά και δεν το
θέλουμε. Η γιορτή μας αυτή γίνεται για
να ανταμώνουν συνάδελφοι και φίλοι
που σαν εργαζόμενοι ήταν μαζί για δεκαετίες και γι’ αυτό τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν καθορίζει σε πιο τραπέζι θα καθίσει ο καθένας, σας αφήνει να επιλέξετε εσείς με

Με εκτίμηση και πολλές ευχαριστίες
Κ. Λουκόπουλος Πρόεδρος του Π.Σ.Σ.Τ.-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

2016 Μια γιορτή όπως παλιά

Τα παραλειπόμενα της Συνεστίασης
απαλλαγή μας από τους πολιτικούς έκανε πιο ζεστή και πιο συναδελφική την εκδήλωσή μας καθώς απαλλαχτήκαμε από τις μεγάλες
τους υποσχέσεις που ήταν χωρίς αντίκρισμα. Το Σωματείο μας οφείλει ένα
μεγάλο ευχαριστώ στην Διεύθυνση του
Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» για τα πλούσια
και άριστα από κάθε πλευρά εδέσματα
που μας παρέθεσε. Επίσης τους καλοσυνάτους και χαμογελαστούς υπαλλήλους του «ΤΙΤΑΝΙΑ» που ήταν πρόθυμοι
να εκπληρώσουν κάθε επιθυμία μας.
Μας στεναχωρεί το θέμα ότι παρά την
θέλησή μας, δεν μπορέσαμε να εξυπη-

Εκλεκτοί φίλοι,
Ευχαριστώ από καρδίας για την τιμητική Πρόσκληση, να παραστώ στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Σωματείου, στο
οποίο επάξια προΐστασθε, στις 24 Ιανουαρίου του τρέχοντος δυσβάστακτου έτους.
Θέλω να δεχθείτε αυτό που θα πω, ως πέρα για πέρα αληθές &
ειλικρινές. Θλίβομαι ιδιαιτέρως, που δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι, ύστερα από πολλά χρόνια, μαζί με σας και – τα τόσο ευγενή –
μέλη σας, καθώς και να μοιραστώ τη χαρά που εσείς, οι του ΗΣΑΠ
τόσο εγκάρδια και απλόχερα δίνετε.
Λόγοι καθαρά συνδικαλιστικοί υποχρεώνουν όχι μόνο εμένα, αλλά
και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου τον Αντώνη τον Μπιρμπίλη
να βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη την ημέρα εκείνη.
Με την παρούσα θέλω μια χάρη και ευελπιστώ ότι δεν θα μου την
αρνηθείς φίλε Ευθύμιε, ακόμα και χάριν της πολύχρονης φιλίας μας.
Θέλω με δικά σου λόγια και με το συναίσθημα που σε κάνει ξεχωριστό, να εκφράσεις τις ευχές τόσον εμού, όσο και του Αντώνη
του Μπιρμπιλή, σε όλους όσους παραστούν στις εκδηλώσεις κοπής
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και να διαβιβάσεις στα μέλη σου τα οποία
θεωρώ φίλους, την εγκάρδια ευχή μας, να έχουν αυτοί και όλοι
όσους αγαπούν υγεία, και μακάρι ο Θεός της Ελλάδος να τους
πλημμυρίσει από χαρά και ευτυχία.
Σε ευχαριστώ και εύχομαι να βρεθούμε σε μια εκδήλωση, κάτω
από πιο καλές συνθήκες, αλλά και γιατί όχι ακόμα και στο πεζοδρόμιο, αφού εκεί μας οδηγούν οι αθλιότητες των κρατούντων.

ποιον συνάδελφο θέλετε να περάσετε
ευχάριστα την ημέρα αυτή. Το Δ.Σ. του
Σωματείου μας εκφράζει τις ευχαριστίες
του σε όλες και όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην εκδήλωσή μας για την
γενική εικόνα που παρουσιάσατε προς
τα έξω, κατά γενική ομολογία σας αξίζουν συγχαρητήρια. Είσαστε άψογοι.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής που συνέβαλαν
να διοργανώσουμε με επιτυχία την εκδήλωση αυτή.
Η Διοίκηση

Με την κοπή της πίτας των ΗΣΑΠ
γυρίσαμε στου χθες την ομορφιά
πιστέψαμε, για λίγο φυσικά,
πως όλα είναι πάλι μαγικά,
οργάνωση μ’ αγάπη και ψυχή
το τέλος μας το έκανε αρχή,
ο χώρος στο Τιτάνια ζεστός
κι εμείς ένας χαρούμενος λαός.
Όλα θυμίζανε τα χρόνια τα παλιά
με αγκαλιές, με ζεστασιά και με φιλιά,
έτσι μας γύρισε ο ΗΣΑΠ στο παρελθόν
που δυστυχώς το’χει γκρεμίσει το παρόν
και όταν σβήσανε τα φώτα της γιορτής
πάλι βρεθήκαμε στο γκρίζο της ζωής.
Ζούμε στο γκρίζο και στο μαύρο δυστυχώς
αξιοπρέπεια κι ελπίδα δίχως φως,
έτσι στην πίτα των ΗΣΑΠ όλα καλά
έστω για λίγο μας χαρίσανε πολλά.
Δεν μένει άλλο από μια ζεστή ευχή
του χρόνου όλοι, ν’ ανταμώσουμε εκεί.
Ζωή Σταματάκη
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Παρουσίαση Βιβλίου
Στις 29 Νοεμβρίου
2015 στο Ξενοδοχείο
«ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52 Αθήνα,
έγινε η παρουσίαση
του βιβλίου του
Προέδρου
της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Νίκου
Μουλίνου από τις
εκδόσεις «Όστρια»,
«Ελληνάρες, Ατέλειωτο το παραμύθι
μας».
Την παρουσίαση
του βιβλίου έκαναν
οι δημοσιογράφοι
Χρήστος Μέγας και
Ανδρέας Καψαμπέλης. Διάβασε αποσπάσματα
από το βιβλίο ο ηθοποιός Βασίλης Τραϊφόρος.
Τον συντονισμό της συζήτησης που έγινε παρουσία πολλών προσκεκλημένων φίλων και συνεργατών του Νίκου Μουλίνου είχε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γιακουμής.
Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίου του
αγαπητού φίλου Νίκου και σύντομα να μας καλέσει και στην παρουσίαση του επόμενου βιβλίου του. Συστήνουμε δε, ανεπιφύλακτα, όλους
τους συναδέλφους μας να το προμηθευτούν και
να το διαβάσουν.
Η Διοίκηση

Συνάντηση με
τον νέο Διοικητή
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
κ. Διονύση Καλαματιανό
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας στις 16
Δεκεμβρίου κατόπι αιτήσεως του είχε συνάντηση με τον
νέο Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Διονύση Καλαματιανό.
Του ευχηθήκαμε να έχει καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα που αναλαμβάνει από τη θέση του Διοικητικού
του Οργανισμού και του εκθέσαμε όλα τα προβλήματα
που υπάρχουν σήμερα εκ των οποίων τα περισσότερα
οφείλονται στην Διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων που
έχει τελείως αρνητική στάση απέναντι στα προβλήματα
των συνταξιούχων που λιμνάζουν εδώ και 4 χρόνια. Μετά την ενημέρωση που κάναμε στον κύριο Διοικητή, μας
παρέπεμψε στον σύμβουλό του κ. Τεμπονέρα ο οποίος
αφού μας άκουσε, μας ζήτησε να του στείλουμε ότι στοιχεία έχουμε για τα θέματα που μας απασχολούν. Μετά
από 2 ημέρες το Σωματείο μας τα έστειλε. Όμως μέχρι
σήμερα δυστυχώς δεν λάβαμε καμία απάντηση. Έχουμε
υπομονή και θα περιμένουμε.
Η Διοίκηση

Συνάντηση με τον Υποδιοικητή
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ, είχαμε συνάντηση με τον νέο Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Γιάννη Δούκα, στην οποία συνάντηση αφού του ευχηθήκαμε
κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει του
εκθέσαμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα καθώς και την επικρατούσα κατάσταση με τις σχέσεις του Σωματείου μας με την Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων. Ο κύριος Υποδιοικητής μας άκουσε με
προσοχή, μας ζήτησε πίστωση χρόνου για να μελετήσει
τα θέματα για να πάρουμε απάντηση στα προβλήματα,
ειδικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την διοίκηση του Ταμείου Συντάξεων. Ελπίζουμε ότι ο νέος
Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Γιάννης Δούκας αφού
ενημερωθεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού, θα αντιμετωπίσει θετικά τα προβλήματά μας
σε σχέση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και με την Διευθύντρια
του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ.
Η Διοίκηση
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24ωρη Απεργία Γ.Σ.Ε.Ε.-ΑΔΕΔΥ
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30 Νοεμβρίου 2015 η οποία αναρτήθηκε σε
όλους τους χώρους, καθώς και με μήνυμα από τηλεφώνου, καλούσε όλες και όλους τους συνταξιούχους
να δώσουν το δυναμικό τους παρόν στην 24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα νέα ασφαλιστικά-εργατικά και συνταξιοδοτικά μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και τα οποία πλήττουν βάναυσα όλους, αλλά ειδικά τους συνταξιούχους. Δυστυχώς όμως η ανταπόκριση των συναδέλφων συνταξιούχων δεν ήταν αυτή που έπρεπε.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, εάν δεν αντιδράσουμε
σήμερα προτού περάσουν τα νέα αντιεργατικά μέτρα δεν θα υπάρχει λόγος να κλαίμε αύριο πάνω από τα αποκαΐδια τα
οποία δημιουργήθηκαν και με την δική μας ανοχή και αδιαφορία.

Θετικά τα σχόλια για το ημερολόγιό μας
@
αι το φετινό ημερολό- @
γιο είχε θετική απή-

Κ

χηση στα μέλη του
Σωματείο μας καθώς και
όπου αλλού εστάλη. Το ημερολόγιο του 2016 εστάλη
ταχυδρομικώς σε πάνω από
χίλια μέλη και φίλους του
Σωματείου μας. Η θετική
απήχηση του ημερολογίου
μας είναι το αποτέλεσμα
μιας προσπάθειας που όλοι
μας καταβάλουμε για να γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι και αυτή την υπόσχεση υποχρεούμαστε να την
τηρήσουμε. Για την απήχηση που είχε το ημερολόγιο
του 2016, το μαρτυρούν τα
εκατοντάδες τηλεφωνήματα
και οι δεκάδες επιστολές
που λάβαμε από συναδέλφους και φίλους που μας
ευχαριστούν και μας οπλίζουν με θάρρος και δύναμη
για να προχωράμε μπροστά.
Ενδεικτικές είναι οι επιστολές της αγαπητής συναδέλφου Σοφίας Σταθάτου, του
συναδέλφου Δημήτρη Γεωργακόπουλου, ο οποίος
πέραν της επιστολής που
μας έστειλε, παρά τα πολλά
χρόνια που τον βαραίνουν,
ήρθε και προσωπικά να μας
ευχαριστήσει καθώς επίσης
και του Πρύτανη του Πολυτεχνείου κ. Σίμου Σιμόπουλο και του βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλο. Ας μας
συγχωρήσουν όλοι οι άλλοι
που μας έγραψαν, αλλά δεν
δυνάμεθα να δημοσιεύσουμε όλες τις επιστολές που
λάβαμε γιατί δεν επαρκεί ο
χώρος της εφημερίδας μας.
Τους ευχαριστούμε όλους
για τα εγκάρδια λόγια τους.
Η Διοίκηση

Αξιότιμοι Κύριοι-Μέλη του Δ.Σ.Αγαπητοί Φίλοι & Παλιοί Συνεργάτες,
Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και το - όπως πάντοτε - εξαιρετικά φιλοτεχνημένο ημερολόγιό σας, για το 2016.
Εχετε τις θερμότερες ευχές μου για υγεία, ευτυχία, πρόοδο!
Φιλικά
Σίμος Ε.Σιμόπουλος
Μ-Η Διπλ. Ε.Μ.Π.
Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π.
τ. Πρύτανης ΕΜΠ

@

Ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος για το ωραιότατο ημερολόγιο που μας αποστείλατε. Ευχόμαστε από καρδιάς καλές
γιορτές καικαλή χρονιά.
Ο Θεός να μας χαρίζει υγεία, να μας δίνει δύναμη και να μας
γεμίζει αισιοδοξία, ώστε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
στους χαλεπούς καιρούς των μνημονιακών παγετώνων.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
(Ανεξάρτητος Βουλευτής Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος)

@

Ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο και την
Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου μας για τις ευχές

σας.
Σας αντεύχομαι και εγώ, χρόνια πολλά, καλές γιορτές και
ο καινούργιος χρόνος 2016 να χαρίζει υγεία και ευτυχία σε
εσάς και στις οικογένειές σας.
Μαζί με τις ευχές μου σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για το εξαιρετικό ημερολόγιο του 2016, χωρίς να
υποτιμώ και τα των προηγούμενων ετών.
Με συναδελφική αγάπη, Μήτσος Γεωργακόπουλος.
Υ.Γ.: Εσωκλείω και ένα ποίημα του Κ. Βάρναλη το οποίο είναι επίκαιρο. Αν η εφημερίδα μας έχει χώρο και δεν υπάρχει κανένα κώλυμα, μπορεί να δημοσιευτεί.
Με τις ευχές μου για τις καλύτερες μέρες.

Πρωτοχρονιάτικο
Σαράντα σβέρκοι βοδινοί με λαδωμένες μπούκλες
σκεμπέδες, σταβροθόλωτοι και βρώμιες ποδαρούκλες
ξετσίπωτοι, ακαμάτηδες, τσιμπούρια και κορέοι
ντυμένοι στα μαλάματα κ’ επίσημοι κι ωραίοι.
Σαράντα λύκοι με προβιά (γι’ αυτούς βαράει η καμπάνα)
καθένας γουρουνόπουλο, καθένας νταμιτζάνα!
Κι απέ ρεβάμενοι βαθιά ξαπλώσανε στο τζάκι,
κι αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στο μπατζάκι.
Οξ’ ο κοσμάκης φώναζε: «Πεινάμε τέτοιες μέρες»
γερόντοι και γερόντισσες, παιδάκια και μητέρες
κ’ οι των επίγειων αγαθών σφιχτοί νοικοκυρέοι
ανοίξαν τα παράθυρα και κράξαν: «Είστε αθέοι».

7/12/2015
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
Πειραιά
Αγαπητοί φίλοι-συνάδελφοι,
Σας ευχαριστώ πολύ για την κάρτα
των ευχών σας και το υπέροχο ημερολόγιο που μου στείλατε. Το ξεφύλλισα αμέσως και θα ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές αυτού του ευπαρουσίαστου, άρτιου και ενημερωτικού Ημερολογίου για το 2016!
Συγχαρητήρια θερμά σε αυτόν ή σε
αυτούς που συνέλαβαν την ιδέα να
συνδυαστεί το ξεκίνημα του πρώτου
αστικού σιδηροδρόμου της ΑθήναςΠειραιά με την ανακήρυξη της Αθήνας πρωτεύουσας της Ελλάδας.
Αναλογίζομαι πόση προσπάθεια,
πόση συνέπεια και πόσος κόπος χρειάζονται, καταρχήν, όλων των στοιχείων σχετικών με το θέμα, και μετά την
ταξινόμησή τους, χρειάζεται όλη αυτή η δουλειά, υπευθυνότητα και προσοχή. Θα μου επιτραπεί η υπερβολή:
«Είναι ένα έργο τέχνης!».
Μου δόθηκε η αφορμή, έχοντας
στα χέρια μου το Ημερολόγιο να ξαναθυμηθώ με συγκίνηση πόση δουλειά χρειάστηκε να γίνει το Βιβλίο (τα
δύσκολα χρόνια 1967-1969) για τα
100 χρόνια του Σιδηροδρόμου μας.
Άξιζε ο κόπος. Θέλω να σας ξαναπώ
«ΜΠΡΑΒΟ» για το ωραιότατο αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειάς σας.
Και με την ευκαιρία, εύχομαι σε
όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά, να περάσετε όμορφα τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές με τις οικογένειές σας. Και πάνω απ’ όλα με ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ. Ας ευχηθούμε στον Καινούργιο χρόνο να ξεπροβάλλει το
ΦΩΣ της Ελπίδας για εμάς και την
Πατρίδα μας.
Κάθε Καλό!
Με εορταστικούς-συναδελφικούς
χαιρετισμούς,
Σοφία Σταθάτου

Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
Στις 10 Ιουνίου 2015 δημοσιεύτηκαν οι υπ’ αριθ.
2287-2288-2289 και 2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που επίλυσαν οριστικά το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας
καθώς και της συνταγματικότητας όλων των μνημονιακών νόμων που ψηφίστηκαν από το 2010 μέχρι το
2012.
Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε
σύμφωνα με το Σύνταγμα τις περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στις συντάξεις μας καθώς και των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επίδομα αδείας βάσει
του νόμου 3845/2010 (άρθρο 3 παράγραφος 10), του
νόμου 3863/2010 (άρθρο 38), του νόμου 3986/2011
(άρθρο 44) και του νόμου 4024/2011 (άρθρο 2).
Αντίθετα έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές
στις κύριες και επικουρικές συντάξεις βάσει του νό-

μου 4051/2012 (άρθρο 6 παράγραφος 1) και του νόμου
4093/2012 (άρθρο 1 παράγραφος 1Α υποπαράγραφος
1Α.5 και παράγραφος 1).
Επίσης κρίθηκε ενάντια στο Σύνταγμα και η κατάργηση των δώρων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που έλαβε χώρα από
1-1-2013 βάσει του νόμου 4093/2012 (άρθρο 1 παράγραφος 1Α, υποπαράγραφος 1Α.6 και παράγραφος 3).
Αφορά τα δώρα των 400 και 200 ευρώ ως και το επίδομα αδείας των 200 ευρώ που δίνοντας σε αυτούς
που είχαν σύνταξη κάτω των 2.500 ευρώ.
Ζητάμε από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., χωρίς καμία καθυστέρηση καθώς
και τα όρια της ζωής μας στενεύουν, αλλά πιο πολύ
στενεύουν τα όρια της υπομονής μας.
Η Διοίκηση

Χριστουγεννιάτικη
Γιορτή
Στις 13 Δεκεμβρίου 2015 στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων
έγινε η χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα
παιδιά των εργαζομένων στις σταθερές
συγκοινωνίες όπου
στη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν
σε όλα τα παιδιά των
εργαζομένων δώρα.
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Η 17 η Σ υν ά ν τ ησ η Μο υ σε ίω ν Ν ε ώτ ε ρο υ Πο λ ιτ ι σ μο ύ
που έγινε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στην έδρα του Ελληνικού Τμήματος του ICOM
Θέμα συνάντησης: ‘’Μνήμες ανθρώπων και ιστορίες αντικειμένων: Προφορικές μαρτυρίες και Μουσεία’’
εν συνηθίζουμε και δεν είναι στις προθέσεις και επιδιώξεις μας να κομπορρηνομούμε για ό,τι κάνουμε για την
προώθηση της δουλειάς που έχει επιτελεστεί
και επιτελείται στο Μουσείο. Η εκδήλωση
όμως που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 δεν είχε προηγούμενο στα 21 χρόνια λειτουργίας του
Μουσείου μας.
Στην εκδήλωση αυτή, που διοργανώθηκε
από τη Διεύθυνση Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ελληνικό τμήμα του ICOM,
στέφθηκε με πλήρη επιτυχία. Παρευρέθηκαν
93 Μουσεία, που εντάσσονται στη θεματική
ενότητα του Νεώτερου Πολιτισμού απ΄ όλη
την Ελλάδα, και από αυτά 28, μαζί και το δικό μας, συμμετείχαν με εισηγήσεις τους. Οι
εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν αφορούσαν
τις δραστηριότητες αλλά και τους τρόπους
που έχουν επεξεργασθεί ώστε να διαφυλαχτούν οι μνήμες και οι αφηγηματικές διηγήσεις και πως αυτές συνδέονται με τα εκτιθέμενα αντικείμενα, ώστε να διασωθούν και να
γίνουν γνωστές στις επόμενες γενεές.

Δ

Από τη συνάντηση αυτή διαπιστώσαμε πόσο μεγάλη απήχηση έχει η δημιουργία και
λειτουργία του Μουσείου μας, σε ανθρώπους
όχι απλά φίλους των τρένων ή των Μουσείων, αλλά σε επιστήμονες που για δεκαετίες
ασχολούνται με τα Μουσεία και είναι γνώστες
του αντικειμένου. Η συνάντηση αυτή παρείχε για μια ακόμη φορά βήμα στο Μουσείο
μας όπου δημοσιοποιήθηκαν οι προσπάθειές μας για τη διατήρηση, τη λειτουργία και τη
διαχείριση των δραστηριοτήτων του Μουσείου σε ένα εξειδικευμένο ακροατήριο, που
πράγματι ήταν απαιτητικό.
Περισσότεροι από 150 σύνεδροι και εκπρόσωποι Μουσείων από όλη την Ελλάδα,
άκουσαν με προσοχή την άκρως ενδιαφέρουσα, παραστατική και γλαφυρή εισήγηση
του μέλους του Δ.Σ. του Μουσείου μας, κ.
Αλέξανδρου Χατζηδούρου, που με την ολοκλήρωση της ακολούθησε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα. Όσοι παρευρεθήκαμε ζήσαμε στιγμές μοναδικές για το Μουσείο μας, αλλά και δικαίωση για τις προσπάθειες μας όχι μόνο για τη δημιουργία του, αλλά και της απρόσκοπτης, παρά τα όσα προ-

βλήματα που υπάρχουν, λειτουργίας του.
Αισθανθήκαμε ικανοποίηση που στο Μουσείο μας επιφυλάχθηκε αυτή η τόσο θερμή
και αυθόρμητη υποδοχή και αποδοχή. Αυτή
όμως είναι μια βαριά υποθήκη για τη μετέπειτα λειτουργία του χρεώνεται σε όλους μας
και οφείλουμε να δουλέψουμε με περισσότερο πάθος στη συνέχεια, για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το Μουσείο που τόσο
πολύ αγαπάμε.
Το Μουσείο μας βρίσκεται ανάμεσα στα
καλύτερα Μουσεία τεχνολογικού ενδιαφέροντος νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς
διεθνώς και έχει κατακτήσει επάξια την
αναγνώριση προκαλώντας το ενδιαφέρον
σε παγκόσμια κλίμακα. Φέρνει μια βαριά,
σημαντική, αξιόλογη και σπουδαία ιστορία
που το καθιστά πρωτοπόρο στο χώρο των
ομοειδών Μουσείων.
Το Μουσείο πρέπει και μπορεί να επεκταθεί για να μπορέσουμε να εκθέσουμε ακόμη
ένα μέρος από το πλήθος των εκθεμάτων,
που είναι αντικείμενα, έντυπο υλικό, σχέδια,
χάρτες, φωτογραφίες κ.α. που έχουμε συγκεντρώσει, καταγράψει και ταξινομήσει και
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ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
4
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
4
ΜΕΞΙΚΟ
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
19
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
2.975
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016
12/1/2016: Πανελλήνιο Σωματείο Συνταξιούχων
Υπαλλήλων Εταιριών Πετρελαίων και
Υγραερίων, Άτομα 170
13/1/2016: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων,
Άτομα 68
15/1/2016: 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, Άτομα 42
18/1/2016: Νηπιαγωγείο «Ζηρίδη», Άτομα 30
21/1/2016: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου, Άτομα 39
25/1/2016: ΙΕΚ ΑΚΜΗ Πειραιά, Άτομα 18
27/1/2016: Σύλλογος Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά,
Άτομα 27
29/1/2016: Διπλάρειος Σχολή Ι.Ε.Κ., Άτομα 20
Σύνολο 396 άτομα τον μήνα Ιανουάριο 2016

707
695
198
165
138
91
76
53
52
34
32
21
17
15
14
7
5
5
5
5
5
4
4
4
38
2.390

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΕΛΛΑΔΑ
1198
ΗΠΑ
868
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
502
ΚΥΠΡΟΣ
100
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
94
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
68
ΙΣΠΑΝΙΑ
58
ΚΙΝΑ
45
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
44
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
31
ΙΤΑΛΙΑ
27
ΡΩΣΙΑ
24
Ν. ΚΟΡΕΑ
20
ΓΑΛΛΙΑ
13
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
6
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
5
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
4
ΙΣΡΑΗΛ
4
ΧΙΛΗ
4
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
4
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
4
ΕΣΘΟΝΙΑ
4
ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡΗ
4
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
3
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
15
ΣΥΝΟΛΟ
3149

Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΠΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ν. ΚΟΡΕΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΙΝΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΙΝΔΙΑ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ
Ν. ΑΦΡΙΚΗ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1007
674
664
221
214
132
97
73
59
48
47
43
41
23
11
9
6
6
4
4
4
4
3
3
19
3416

βρίσκονται στις αποθήκες και βιβλιοθήκες
του Μουσείου και περιμένουν να εκτεθούν,
ώστε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η
πλούσια ιστορία των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και η
προσφορά όσων εργάσθηκαν στην αγαπημένη μας εταιρεία.
Όταν όλοι μαζί βάζουμε στόχους πάντα
πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε και αυτά
που έχουμε προγραμματίσει.
Και εμείς όσοι ασχολούμαστε με το Μουσείο το έχουμε αποδείξει εδώ και 21 χρόνια
με αυτά που έχουμε δημιουργήσει και με αυτά που καθημερινά δημιουργούμε.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε και σε εκείνους που εργάστηκαν στην προετοιμασία
της εργασίας για την παρουσίαση της εισήγησης και τον εμπλουτισμό της με κείμενα,
έντυπα, φωτογραφικό υλικό κ.α. που έγινε
από τον κ. Αλέξανδρο Χατζηδούρο, με την
βοήθεια του Προέδρου του Μουσείου κ.
Μανώλη Φωτόπουλου και του μέλους του
Δ.Σ. κ. Γιάννη Ζαχαρή. Σημαντική ήταν επίσης η βοήθεια της ειδικής γραμματέως του
Σωματείου κα. Αλεξάνδρας Μανάσκου.
Η Διοίκηση

Εκδηλώσεις
στους χώρους
του Μουσείου
12 έως 24 Δεκεμβρίου 2015:
Έκθεση ζωγραφικής στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Μουσείου
«ΟΜΟΝΟΙΑ» της ζωγράφου Στέλλας
Σπανού με θέμα: Μνήμες Αμοργού.
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016:
Ενημερωτική συγκέντρωση στην
αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ» των
συνταξιούχων του Πανελλήνιου
Σωματείου Συνταξιούχων Εταιρειών
Πετρελαίου και Υγραερίου με θέμα:
Οι προτάσεις της Κυβέρνησης για
το Ασφαλιστικό και οι επιπτώσεις
στους συνταξιούχους του κλάδου.
Συμμετείχαν 170 άτομα.
Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016:
Εκδήλωση Γενεθλίων στους
χώρους του Μουσείου και την
αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ» του Αντώνη
Χαρτζουλάκη. Συμμετείχαν 80
άτομα.

Επισκέψεις Σχολείων- Συλλόγων- Ιδρυμάτων
στο Μουσείο τον μήνα Δεκέμβριο 2015
1/12/2015: 4o ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 44 άτομα
3/12/2015: 5o ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α’ ΟΜΑΔΑ, 35 άτομα
4/12/2015: 2o ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β’ ΟΜΑΔΑ, 35 άτομα
7/12/2015: 1o ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α’ ΟΜΑΔΑ, 25 άτομα
8/12/2015: 1o ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β’ ΟΜΑΔΑ, 35 άτομα
9/12/2015: 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, 70 άτομα
10/12/2015: 6o ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 32 άτομα

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Το ΑΦΙΕΡΩΜΑ για τα 20 χρόνια από τη δημιουργία του Μουσείου μας,
που επιμελείται και γράφει ο Πρόεδρος του Μουσείου κ. Μανώλης
Φωτόπουλος και δημοσιεύεται στην 15η σελίδα, αναβάλλεται για τον
επόμενο «Ηλεκτρικό».

11/12/2015: 8o ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α’ ΟΜΑΔΑ, 39 άτομα
14/12/2015: 8o ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β’ ΟΜΑΔΑ, 35 άτομα
14/12/2015: 6o ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, 33 άτομα
15/12/2015: 7ο ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 35 άτομα
15/12/2015: 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 30 άτομα
16/12/2015: 66ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΟ»,
81 άτομα
17/12/2015: 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 23
ΑΤΟΜΑ
18/12/2015: 1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 23 άτομα
20/12/2015: ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΛΙΟΥ (ΒΟΛΟΣ),
49 άτομα
21/12/2015: 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ,
24 άτομα
Σύνολο 648 άτομα τον μήνα Δεκέμβριο 2015
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ΝΕΑ
Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

• Από Καρυοφίλλη Νίκο: Εργαζόμενος, Τμηματάρχης
Συντήρησης Τροχαίου Υλικού. 10 μεγάλες φωτογραφίες με Ξύλινα βαγόνια σε διάφορους σταθμούς του δικτύου.
• Από Κατσινέλο Αντώνη: (Εργαζόμενος) Εργοδηγός Τμήματος Αέρα. Ένα (1) μανόμετρο υδραυλικής πρέσας.
• Από Πελώνη Χρήστο: (Εργαζόμενος) Αρχιτεχνίτης
Τορναδόρος Εργοστασίου ΗΣΑΠ. Ένα (1) Μεταλλικό Κουμπάσο που κατασκευάστηκε από τον τεχνίτη του Εργοστασίου των ΣΑΠ Νικόλαο Αρτέμη στις
18 Μαρτίου 1913. (Το όνομά του και η ημερομηνία είναι χαραγμένα στην μία πλευρά του κουμπάσου, ενώ στην άλλη το θωρηκτό Αβέρωφ).
• Από Καραϊσκάκη Χαράλαμπο: (Συνταξιούχος) Ένα
(1) δελτίο Ελευθέρας Κυκλοφορίας Υπεραστικών
Λεωφορείων έκδοσης 10-1-1989.
• Από Παναγιωτίδη Κοσμά: Πρόεδρος Σωματείου
Πετρελαιοειδών. Ένα (1) βιβλίο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενέργειας που εκδόθηκε επ’ ευκαιρία των 60 χρόνων από την ‘ίδρυσή της.
• Από Ευαγγελάτου Κωνσταντίνα: Συνταξιούχος,
σύζυγος του αείμνηστου συναδλεφου μας Νίκου
Ευαγγελάτου. Δύο (2) περίτεχνα ορειχάλκινα χυτά φωτιστικά, από τα Ξύλινα οχήματα Σιδηροδρόμου Α΄ θέσης της δεκαετίας 1920.

Δωρεές για το Μουσείο
• Τσαμπάσης Βαγγέλης: 10 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος: 50 Ευρώ
• Ρίζος Θανάσης: 70 Ευρώ (Για την αγορά ραφιών
προκειμένου να τοποθετηθούν διαθέσιμα εκθέματα (ξύλινα καλούπια))
• Ζαρκαδούλας Γιώργος: 25 Ευρώ
• Κωνσταντινίδης Γιώργος: 20 Ευρώ
• Καραγιάννης Χαράλαμπος: 30 Ευρώ
• Παπακωνσταντίνου Πετρούλα: 20 Ευρώ
• Πικούνη Δέσποινα: 20 Ευρώ
• Μυλωνάς Γιώργος: 20 Ευρώ
• Καμπάκος Πέτρος: 20 Ευρώ
• Παναγιωτίδης Ηρακλής: 10 Ευρώ
• Γλούμης Θεόδωρος: 20 Ευρώ
• Μακόγλου Κώστας: 10 Ευρώ
• Σούφης Γιώργος: 20 Ευρώ
• Γουρζανίδης Νίκος: 20 Ευρώ
• Αλάτη Αικατερίνη: 10 Ευρώ
• Μπουμπούλης Θωμάς: 20 Ευρώ
• Χονδρός Παναγιώτης: 10 Ευρώ
• Παπαϊωάννου Σωτήρης: 10 Ευρώ
• Λιώσης Γιώργος: 30 Ευρώ
• Γεωργίου Κώστας: 20 Ευρώ
• Γεωργιλάς Αντώνης: 10 Ευρώ
• Πουλικίδης Γιάννης: 20 Ευρώ
• Παπαδόπουλος Νίκος: 20 Ευρώ
• Μυωτέρη Δέσποινα: 20 Ευρώ
• Λαγουβάρδος Κώστας: 10 Ευρώ
• Φατσέα Ζαφειρία: 20 Ευρώ
• Μαντούκας Αναστάσιος: 20 Ευρώ
• Γιαχνή Ευγενία: 20 Ευρώ
• Κισσαμιτάκης Βαγγέλης: 20 Ευρώ
• Μπίτα Τριανταφυλλιά: 10 Ευρώ
• Οικονόμου Βασιλική: 20 Ευρώ
• Μπουγιουχλάμπου Άννα: 20 Ευρώ
• Δημόπουλος Ηρακλης: 20 Ευρώ
• Τσίρος Τρύφωνας: 20 Ευρώ

Δωρεές εις μνήμην
• Η κα. Δέσποινα Καπελιάρη: Κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50 Ευρώ, εις
μνήμη της κόρης της Ευγενίας Σχίζα και του συζύγου της Νίκου Καπελιάρη.
• Η κα. Ελένη Πριώνη: Κατέθεσε υπέρ των σκοπών
του Μουσείου το ποσό των 30 Ευρώ, εις μνήμη του
συζύγου της Δημήτρη Πριώνη.
• Η κα. Δέσποινα Μανιού: Κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50 Ευρώ, εις μνήμη του συζύγου της Γρηγόρη Μανιού.
• Η κα. Δέσποινα Θεόπουλου: Κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50 Ευρώ, εις
μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη Θεόπουλου.
• Η κα. Σοφία Σταθάτου: Κατέθεσε υπέρ των σκοπών
του Μουσείου το ποσό των 20 Ευρώ, εις μνήμη της
συναδέλφου και φίλης Ελενίτσας Μακρή με την
συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό της.
• Οι Συνάδελφοι Εργαζόμενοι στην Βάρδια Σηματοδότησης, Αποκλεισμού, κατέθεσαν υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 40 Ευρώ, εις μνήμη των συναδέλφων και φίλων Γιώργου Συμεωνίδη και Γιώργου Γεωργιάδη.

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ην Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Μουσείου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα1ον: Εκλογή Τριμελούς (3) Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα διενεργήσει κατά
την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εκλογές (σύμφωνα με το Καταστατικό), για την
εκλογή επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου και Τριμελούς (3) Εφορευτικής Επιτροπής
Θέμα 2ον: Απολογισμός Δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα 3ον: Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
Θέμα 4ον: Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
Θέμα 5ον: Πρόγραμμα Δράσης του Δ.Σ. για την επόμενη τριετία
Θέμα 6ον: Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία, Ερωτήσεις-Προτάσεις
Θέμα 7ον: Ψηφοφορία για τα θέματα 2-3-4
Θέμα 8ον: Τοποθετήσεις φίλων του Μουσείου
Θέμα 9ον: Υποβολή υποψηφιοτήτων στην Εφορευτική Επιτροπή

Τ

Θέμα 10ον: Εκλογή νέου επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου και νέας τριμελούς
(3) Ελεγκτικής Επιτροπής
Σημείωση:
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι Εταίροι του Μουσείου.
Μετά το τέλος των εκλογών θα πραγματοποιηθεί μικρή εκδήλωση (γενέθλια) για τα 21
χρόνια από την ίδρυση του Μουσείου μας και εγκαίνια έκθεσης με φωτογραφίες από:
α) Τα εγκαίνια του ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ στα γραφεία του Σωματείου μας στην Μενάνδρου.
β) Από την εκδήλωση στο Δημαρχείο του Μοσχάτου.
γ) Από τα εγκαίνια του Μουσείου στον Πειραιά και άλλο φωτογραφικό υλικό από το Μουσείο.
Πειραιάς 26 Ιανουαρίου 2016

Η Διοίκηση

Ένας μικρός απολογισμός μιας μεγάλης προσπάθειας τον χρόνο που πέρασε,
στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ) του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
ίθισται στο κατώφλι κάθε νέας χρονιάς να γίνεται ένας απολογισμός
της απερχόμενης, και συγχρόνως
να τίθενται στόχοι για επερχόμενη χρονιά.
Με αφορμή τη συνήθεια αυτή, προς
ενημέρωσή σας παραθέτουμε συνοπτικά τις δράσεις που το Μουσείο μας
πραγματοποίησε το 2015.

Ε

1. Επισκεψιμότητα
Η επισκεψημότητα του Μουσείου μας
χρόνο με το χρόνο παρουσιάζει αυξητικούς ρυθμούς. Η αύξηση έγκειται στο
γεγονός ότι το Μουσείο μας έχει ήδη καταξιωθεί στο χώρο των θεματικών Μουσείων Τεχνολογικού ενδιαφέροντος του
νεώτερου πολιτιστικού αποθέματος και
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα και ενδιαφέροντα Μουσεία του είδος του, χάριν στο σπάνιο υλικό που διαθέτει και εκθέτει.
Η σημαντικότητά του είναι η γενεσιουργός παράμετρος που καλούμαστε να
συμμετέχουμε σε πολλές δράσεις που
διοργανώνονται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού πρωτίστως, και αφορούν τη λειτουργία την
οργάνωση και τη διάδοση των Μουσείων, αλλά και από άλλους φορείς που
στοχεύουν στο να αναδείξουν τη δουλειά
που το κάθε Μουσείο κάνει και πως αυτή διαχέεται στον κόσμο, επενεργώντας
θετικά στην αναγνωρισημότητά τους.
Απόρροια των συμμετοχών μας αυτών
είναι η γνωστοποίηση σε ένα ευρύτερο
κοινό και κυρίως σε ειδικούς σε θέματα
Μουσείων, όπου προβάλλεται η προσεγμένη δουλειά που γίνεται στο Μουσείο
μας από τα μέλη του Δ.Σ.
Το 2015 ξεναγήθηκαν στο Μουσείο
μας 3298 επισκέπτες, οι οποίοι κατανέμονται ως ακολούθως:
α. Προσχολική εκπαίδευση 264 παιδιά από 7 σχολεία
β. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 831 μαθητές από 18 σχολεία
γ. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 281
μαθητές από 8 Γυμνάσια
δ. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 151
μαθητές από 4 Λύκεια
ε. ΕΠΑΛ 375 μαθητές από 11 μονάδες
στ. Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας 164

μαθητές από 3 σχολεία
ζ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση 127 φοιτητές από 2 πανεπιστημιακές σχολές
η. Σύλλογοι – Σωματεία 499 άτομα
από 13 μονάδες
θ. ΚΕΦΙ [πρώην ΚΑΠΗ] 470 άτομα
από 13 μονάδες
ι. Ιδρύματα 133 άτομα από 9 μονάδες
Εκτός από τις οργανωμένες ομαδικές
επισκέψεις, το Μουσείο μας το επισκέπτονται και μεμονωμένοι επισκέπτες, έλληνες και ξένοι, που και εδώ παρατηρούμε μια σταδιακή αύξηση της επισκεψιμότητας.
Επί πλέον, η ανάρτηση στο διαδίκτυο
της ιστοσελίδας μας στην Αγγλική γλώσσα αύξησε σημαντικά την επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα το 2015 επισκέφθηκαν
την ιστοσελίδα μας 44.477 άτομα από 26
διαφορετικές χώρες όπου άντλησαν
πληροφορίες για το Μουσείο μας και θα
είναι δυνητικοί επισκέπτες. Η αυξανόμενη επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μάς
δείχνει ότι πρέπει να τη βελτιώσουμε περισσότερο παρέχοντας περισσότερο
πληροφοριακό υλικό στους επισκέπτες.

2. Συμμετοχή σε συνέδρια Ημερίδες - Δράσεις.
α. Το Μουσείο μας το χρόνο που πέρασε συμμετείχε, μετά από πρόσκληση
του Υπουργείου Πολιτισμού, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 15 Μαΐου
2015 για την παγκόσμια ημέρα των Μουσείων στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι με θέμα: ‘’Εκπαιδευτικές δράσεις για το βιομηχανικό πολιτισμό’’. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε εισήγηση Δρ. Αλέξανδρου Χατζηδούρου
μέλους του Δ.Σ. με θέμα: ‘’Η συμβολή
του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για την ανάδειξη και
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας
της αστικής περιοχής της πρωτεύουσας’’. Η εισήγηση έτυχε μεγάλης αποδοχής από το κοινό που παρευρισκόταν
στην εκδήλωση.
β. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα
των Μουσείων, στις 17 Μαΐου 2015 διοργανώθηκε εντός του Μουσείου και στον
προαύλιο χώρο του έκθεση με ιστορικό
φωτογραφικό υλικό από αστικά μέσα με-

ταφοράς που κινούνται σε τροχιές.
Επίσης στην τρίτη τροχιά του σταθμού
του Πειραιά είχε μεταφερθεί συρμός
αποτελούμενος από δύο ξύλινα βαγόνια
κατασκευής 1904 τα οποία έχουν ανασκευαστεί στα αρχικά κατασκευαστικά
πρότυπα από εργαζομένους στο εργοστάσιο των ΗΣΑΠ. Ο συρμός προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών
οι οποίοι ενθουσιάστηκαν και μας έδωσαν συγχαρητήρια για τη δουλεία που γίνεται στο Μουσείο μας και μας παρότρυναν να συνεχίσουμε με το ίδιο κέφι και
μεράκι.
γ. Στις 11 Δεκεμβρίου 2015 στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το
Υπουργείο Πολιτισμού με το ελληνικό
τμήμα του ICOM, με την ευκαιρία της
17ης ετήσιας συνάντησης Μουσείων νεώτερου πολιτισμού, με θέμα:’’Μνήμες
ανθρώπων και ιστορίες αντικειμένων:
προφορικές μαρτυρίες και Μουσεία’’.
Στην ημερίδα συμμετείχαν 98 Μουσεία
από όλη την επικράτεια, εκ των οποίων
τα 28 μαζί με το δικό μας παρουσίασαν
εισηγήσεις. Την εισήγηση του Μουσείου
μας επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δρ.
Αλέξανδρος Χατζηδούρος, μέλος του
Δ.Σ. με θέμα: ‘’Η συμβολή των προφορικών μαρτυριών στη διαμόρφωση
προφορικών στοχευμένων πρωτοκόλλων ξενάγησης’’. Και εδώ θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η εισήγηση έτυχε θερμής
υποδοχής από τους συνέδρους που ήταν
ένα δύσκολο ακροατήριο δεδομένου ότι
αποτελείτο από επιστήμονες με ειδικές
γνώσεις σε θέματα Μουσείων και αρκετοί από αυτούς κατέχουν σημαντικές θέσεις σε διάφορα Μουσεία. Άρα η αποδοχή του Μουσείου μας δίνει δύναμη να
συνεχίσουμε με περισσότερο ζήλο.
δ. Διαθέσαμε την αίθουσα εκδηλώσεων ‘’ΟΜΟΝΟΙΑ’’ του δευτέρου ορόφου
για εκθέσεις ζωγραφικής νέων καλλιτεχνών και για παρουσιάσεις βιβλίων.
ε. Από τις 27 έως τις 31 Μαΐου συνδιοργανώσαμε με το ίδρυμα ΚΕΘΕΑ –
ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ εικαστική έκθεση με
θέμα “το τρένο της ζωής”. Τα έργα των
παιδιών εκτέθηκαν στο Μουσείο μας.
Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις
και εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στα
20 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου
μας.

Το Μουσείο στην Τηλεόραση
και το ραδιόφωνο
Ο τηλεοπτικός σταθμός «ΑΞΙΟΝ 24» στις 19
και 20 Δεκεμβρίου στις 10 και 8:30 το βράδυ
πρόβαλε για 20 λεπτά την κάθε φορά το Μουσείο μας.
Η τηλεοπτική λήψη είχε γίνει στους χώρους
του Μουσείου και είχαν μιλήσει ο Πρόεδρος του
Μουσείου κ. Μανώλης Φωτόπουλος και το μέ-

λος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος
Χατζηδούρος.
Ο Πρόεδρος του Μουσείου είχε μιλήσει και
στο ραδιόφωνο «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 7 Δεκεμβρίου.
Και οι δύο συνεντεύξεις δόθηκαν στον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Γιατζόγλου.

Αυτά όσον αφορά τον απολογισμό
του 2015.
Για το 2016 που ανατέλλει έχουμε θέσει ορισμένους στόχους προς υλοποίηση.
α. Τη ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου των ΣΑΠ – ΕΗΣ. Το αρχείο αυτό
περιέχει έγγραφα, χάρτες, σχέδια κ.α. τα
οποία με μεγάλο κόπο και προσπάθειες
διασώσαμε και φυλάσσουμε σε χώρους
του Μουσείου. Ένα μεγάλο τμήμα των
αρχείων αυτών έχει συντηρηθεί και αρχειοθετηθεί από την αρχειονόμο κ. Φλώρα Αναστασίου. Υπάρχει όμως ακόμη
υλικό, το οποίο για λόγους οικονομικούς
δεν έχει συντηρηθεί και αρχειοθετηθεί.
β. Επίσης υπάρχει πλούσιο υλικό το
οποίο πρέπει να συντηρηθεί, να καταγραφεί και να καταχωρηθεί, ώστε να
μπορεί να εκτεθεί. Το υλικό αυτό φυλάσσεται σε αποθήκες του Μουσείου
μας. Και εδώ το κόστος είναι πέρα από
τις δυνατότητές μας. Η πρώτη καταγραφή και καταχώρηση είχε γίνει από την
Ιστορικό-Βιομηχανική Αρχαιολόγο κα.
Μαρία Μαυροειδή.
γ. Προτιθέμεθα με την πρώτη ευκαιρία να κατασκευάσουμε εκπαιδευτική
μακέτα για τους μαθητές των σχολείων
που επισκέπτονται το Μουσείο μας.
δ. Να τυπώσουμε μπλοκ εισιτηρίων εισόδου τα οποία θα δίνονται σε κάθε μεμονωμένο επισκέπτη, κατά την είσοδό
του στο Μουσείο, χωρίς αντίτιμο, ώστε να
παρακολουθούμε την επισκεψημότητα. Η
ενέργεια αυτή θα μας βοηθήσει να έχουμε στατιστικά στοιχεία επισκεψημότητας
ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες υποδοχής και τον τρόπο ξενάγησής τους.
Για όλα αυτά, και για πολλά ακόμη
που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού απαιτούνται όπως γίνεται αντιληπτό χρήματα, και σήμερα το Μουσείο μας
δυστυχώς δεν διαθέτει. Για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια μέσα από προσωπικές γνωριμίες και επαφές των μελών
του Δ.Σ. να μπορέσουμε να βρούμε χορηγούς που θα χρηματοδοτήσουν κάποιες δράσεις ώστε να μπορέσουμε να
υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε
θέσει για το 2016.
Πειραιάς 15 Ιανουαρίου 2016
Για την Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΕΜΠΡΟΣ» ΞΑΝΘΗΣ
Η ημερήσια Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» της ΞΑΝΘΗΣ
στις 24 Νοεμβρίου 2015 στην πρώτη και στην τέταρτη σελίδα δημοσίευσε το άρθρο του Προέδρου του
Μουσείου κ. Μανώλη Φωτόπουλου για τον πρώην
διευθυντή του Γυμνασίου Σμίνθης κ. Κώστα Δεληγεώργη.
Το συγκεκριμένο άρθρο και με τον τίτλο ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ είχε δημοσιευτεί και στην 10η
σελίδα του «Ηλεκτρικού» ΑΦ.123.

