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ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ
Που βαδίζει
η ελληνική κοινωνία
τη μοίρα τους έχουν αφεθεί οι Έλληνες πολίτες
δεν ελπίζουν και δεν περιμένουν τίποτα πλέον
καθώς τους έχουν εγκαταλείψει όλοι οι πολιτικοί
της πατρίδας μας. Έτσι μη έχοντας που να στηριχθούν έχουν παραδοθεί στη μοίρα τους, έχουν χάσει πλέον την ανθρωπιά τους και πώς να μην την
έχουν χάσει όταν έχουν μείνει άστεγοι και άνεργοι
και για να επιβιώσουν καταφεύγουν στα συσσίτια
της Εκκλησίας και του Δήμου ή και στα αποφάγια
των σκουπιδοτενεκέδων.

Σ

αι αυτοί είναι μία μεγάλη μερίδα των Ελλήνων
πολιτών. Υπάρχουν και οι ανάπηροι που τους
κόβουν την ήδη πενιχρή σύνταξη. Υπάρχουν οι
ανήμποροι γέροντες που τους έχει εγκαταλείψει
η πρόνοια του κράτους το οποίο αντί να τους πει
έναν λόγο παρηγοριάς τους κερνάει δακρυγόνα
και βουρδουλιές. Υπάρχουν και οι νέοι που επιδιώκουν να επιβιώσουν έχοντας στα χέρια τους
χιλιάδες άχρηστα για εντός της πατρίδας μας πτυχία και μεταπτυχιακά, καθώς η ανεργία μαστίζει
σχεδόν το σύνολον των νέων. Το δημόσιο και όσες
επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη υπό κρατικό έλεγχο σταμάτησαν να προσλαμβάνουν προσωπικό,
κλείνουν ή και μεταφέρονται εκτός Ελλάδας η μία
μετά την άλλη οι μεγάλες επιχειρήσεις, και κατά
χιλιάδες οι μικρομεσαίες.

Κ

τσι οι περισσότεροι ταλαντούχοι και προικισμένοι με τις αναγκαίες γνώσεις νέοι εγκαταλείπουν τα αφιλόξενα πια σύνορα της Ελλάδας αναζητώντας καλύτερη τύχη στην Ευρώπη και στις άλλες ηπείρους. Είναι μετά η απελπισία των ήδη
ασθενών που αναμένουν μάταια στις ουρές των νοσοκομείων ή των άλλοτε περήφανων γηρατειών
που πληρώνουν από τη τσέπη τους τα φάρμακα που
δε τους χορηγούν πια τα ασφαλιστικά τους ταμεία.

Έ

πάρχει και η μεγάλη μάζα των ήδη εργαζομένων που ζουν καθημερινά με τον φόβο πως θα
βρεθούν στο δρόμο από τις συρρικνωμένες επιχειρήσεις που αγωνίζονται για να επιβιώσουν καθώς δεν αντέχουν να πληρώνουν τους φόρους που
δυστυχώς αυξάνονται συνεχώς για να γεμίζουν τα
τρύπια ταμεία του κράτους.

Υ

πάρχει ακόμα ο φόβος για το αύριο όχι μόνο
των ήδη συνταξιούχων, αλλά και των εργαζομένων ή των ήδη νεοεισερχόμενων στην αγορά
εργασίας καθώς ο ανελέητος και άδικος ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, είναι βέβαιο ότι δεν
τους εγγυάται ούτε στοιχειωδώς αξιοπρεπή σύνταξη, όσο υψηλές εισφορές και αν υποχρεώνονται
να καταβάλλουν και αυτοί καθώς και οι εξίσου
απομυζούμενοι εργοδότες τους.

Υ

λα αυτά που γίνονται σήμερα στην πατρίδα μας
έχουν εξουθενώσει τους Έλληνες πολίτες καθώς δεν αναμένουν τίποτα πλέον από τους πολιτικούς και έτσι έχουν αφεθεί στη μοίρα τους μη περιμένοντας τίποτα πλέον από την πολιτεία η οποία
περί άλλων τυρβάζει.

Ό

Η Διοίκηση

Στις 22 Ιανουαρίου 2017- Ημέρα Κυριακή
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η Πρωτοχρονιάτικη γιορτή-συνεστίαση του σωματείου μας θα γίνει στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»,
Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017.
Σας προσκαλούμε να έρθετε να γιορτάσουμε μαζί το νέο
έτος που ανατέλει σε λίγες ημέρες, με την ευχή να είναι καλύτερο από αυτό που αφήνουμε πίσω.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Σας κάνουμε γνωστό ότι για τη συνεστίασή μας αυτή έχουν
εκτυπωθεί 600 προσκλήσεις καθώς αυτή είναι η χωρητικότητα
του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» και θα διατεθούν αποκλειστικά
και μόνο στα μέλη του Σωματείου μας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι προσκλήσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας
σε αυτούς τους συναδέλφους που θα έρχονται στα γραφεία
του Σωματείου μας στον Πειραιά, μέχρι να εξαντληθούν όλες.
Οι προσκλήσεις θα είναι προσωπικές για τον κάθε συνάδελφο και κάθε μία συναδέλφισσα και δεν θα δίνονται με παραγγελία μέσω αντιπροσώπου. Για τον λόγο αυτό όποιος συνάδελφος και όποια συναδέλφισσα επιθυμεί να συμμετάσχει
στη γιορτή-συνεστίαση του Σωματείου μας, θα πρέπει να έρθει
στον Πειραιά για να πάρει την πρόσκληση μέχρι να εξαντληθούν όλες.

Ευχές για τα Χριστούγεννα
και το νέο έτος

Για τις γιορτές που σε λίγο έρχονται, τα Χριστούγεννα και
το νέο έτος 2017, ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους
και τις οικογένειές τους υγεία, οικογενειακή γαλήνη,
αγάπη, δημιουργικότητα, προσφορά ψυχής προς τον
συνάνθρωπο και να ευχηθούμε το νέο έτος να
ανατείλει με καλύτερους οιωνούς από το περασμένο,
να είναι ειρηνικό για όλη την ανθρωπότητα , που
σήμερα σπαράζεται από τους εμφυλίους πολέμους,
να σταματήσουν οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι, να πάψει
να βασιλεύει επί της γης η φτώχεια και η ανεργία.
Σήμερα ζούμε ζοφερές ημέρες, ας ευχηθούμε το
2017 να φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες
προσδοκίες και να αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες.
Να βλέπουμε μπροστά και να χαμογελάμε!
Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Επειδή όλα τα χρόνια που πραγματοποιούμε την εκδήλωση αυτή παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί συνάδελφοι
έρχονται και παίρνουν προσκλήσεις αλλά δεν έρχονται στην
εκδήλωση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση,
καλό θα είναι όποιος συνάδελφος και όποια συναδέλφισσα
που για δικούς τους λόγους, ενώ πήρε πρόσκληση δεν θα
έρθει, να την επιστρέψει για να την διαθέσουμε σε άλλον
συνάδελφο που θα θέλει να έρθει στην γιορτή-συνεστίαση
του Σωματείου μας.
Η διάθεση των προσκλήσεων θα αρχίσει να γίνεται από
την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 στα γραφεία του Σωματείου μας
από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι να εξαντληθούν όλες.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι από την ίδια ημέρα θα δίνονται σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους μας το ημερολόγιο του Σωματείου καθώς και το πρόγραμμα πολιτιστικών
εκδηλώσεων για το έτος 2017, όπως επίσης από τις 3 Ιανουαρίου θα γίνεται η θεώρηση των ταυτοτήτων μελών του Σωματείου.
Η Διοίκηση

Eυχές από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Οι καλύτερες ημέρες
που η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εύχεται σε όλους μας,
ορίζονται και καθορίζονται
και από τη δική μας στάση!
σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
απαιτείται κοινή δράση,
πλατιά και ενεργός συμμετοχή
και ενότητα!
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εύχεται

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
& ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΚΟΠΗ-ΕΛΠΙΔΑ
για το καινούργιο χρόνο 2017

2

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

KOINΩNIKA
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι
σήμερα 12 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας
στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Χήρα Νικολάου
ετών 88
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: Δικηγόρος ετών 75
ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΡΓΥΡΩ: Χήρα Αντωνίου ετών 84
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 70
ΤΕΤΖΕΡΗ ΑΝΝΑ: Χήρα Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Διεκπεραιωτής ετών 61
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ:
Αρχιτεχνίτης Πράσινων Λεωφορείων ετών 74
ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Θυρωρός ετών 57
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ:
Αρχικλειδούχος ετών 90
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ:
Κωνσταντίνου ετών 87
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Εργαζόμενος ετών 57
ΔΕΡΕΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Νυχτοφύλακας ετών 72
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

Γεννήσεις
Παππούς έγινε ο αγαπητός συνάδελφος και
πραγματικός φίλος του Σωματείου μας Γιώργος
Σούφης. Απέκτησε το πρώτο του εγγονάκι από
τον γάμο του υιού του Γιάννη με την Δήμητρα.
Ευχόμαστε ολόψυχα να είναι καλότυχο το νεογέννητο, στους ευτυχείς γονείς να το χαίρονται
και να το καμαρώνουν όπως αυτοί επιθυμούν
στους δε παππούδες και γιαγιάδες να ζήσουν και
να αποκτήσουν και άλλα εγγόνια.
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.
Αθανασόπουλος Δημήτριος: Υιός του
συναδέλφου μας Σταύρου Αθανασόπουλου.
Καψάσκη Γεωργία: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Δημητρίου Καψάσκη.
Αναστασόπουλος Μάριος: Υιός του
συναδέλφου μας Δημητρίου Αναστασόπουλου.
Ναυπλιώτη Ελπινίκη: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Κώστα Ναυπλιώτη.
Νικολακοπούλου Βασιλική: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Αντώνη Νικολακόπουλου.
Κόττας Ιωάννης: Υιός του αείμνηστου
συναδέλφου μας Δημητρίου Κόττα.
Ντρης Παναγιώτης: Υιός του συναδέλφου μας
Λάμπρου Ντρη.
Φραγκιά Δήμητρα: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Αυγουστή Φραγκιά.
Μαρκαντωνάτου Αλεξάνδρα: Θυγατέρα του
συναδέλφου μας Διονύση Μαρκαντωνάτου.
Η Διοίκηση
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EKΔOTHΣ

Δωρεές για το Σωματείο
• Γεωργιάδης Γιάννης
• Στραγαλάκης Παρασκευάς
• Μπάρας Κώστας
• Αλευρογιάννης Ιωάννης
• Χαρόπουλος Σωτήρης
• Σιώμος Χρήστος
• Κράκαρη Ζωή
• Καλογεροπούλου Σωτηρία
• Γιαννουσάκης Μανώλης
• Κουλάς Σωτήρης
• Ανώνυμη Συνταξιούχος
• Καραμπατέας Γιάννης

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

Δωρεές για την Εφημερίδα
• Καραμηνάς Δημήτριος
• Κρατημένος Ευστάθιος

20 Ευρώ
20 Ευρώ

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 3 συνάδελφοι
αποχώρησαν από την εργασία τους και
συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Παλαιολόγου Αντώνιος: Προϊστάμενος
Αμαξοστοιχίας
Ακριτίδης Αλέξανδρος: Θυρωρός
Φωτόπουλος Γεώργιος: Σταθμάρχης Β’
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

Δωρεές εις Μνήμην
Ο συνάδελφος Μανώλης Γιαννουσάκης
κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου
του Κώστα Μαρτζούκου το ποσό των 50
ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Κώστας Μαρτζούκος (1941-2016)
Πρόσφατα θρηνήσαμε την απώλεια του επίτιμου
δικηγόρου Κώστα Μαρτζούκου, που μας άφησε
στις 24 Οκτωβρίου 2016, μετά από άνιση μάχη με
την επάρατη νόσο. Ο Κώστας Μαρτζούκος είχε διατελέσει δικηγόρος της ΑΕ ΗΣΑΠ από την ίδρυσή της
το 1976 μέχρι την αποχώρησή του το Νοέμβριο του
2005. Με τον εκλιπόντα είχα συνδεθεί με στενή φιλία από τότε που γνωριστήκαμε ως συνάδελφοι το
1982. Ο Κώστας διακρινόταν για την πλήρη επιστημονική του κατάρτιση, τη διεισδυτική ματιά του στα
νομικά και πραγματικά θέματα, την εξαντλητική
έρευνα των υποθέσεων που χειριζόταν, την ευσυνείδητη προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας.
Ίσως ο άρτιος χειρισμός των υποθέσεων της εταιρίας που αναλάμβανε (της οποίας πάντως ήταν δικηγόρος και υπερασπιστής) να είχε προκαλέσει κάποιες εντάσεις με συνδικαλιστικούς φορείς, όμως
ο ίδιος δεν ήταν ποτέ οξύς και εριστικός, παρέμενε
πάντα εργατικός και ακριβοδίκαιος. Χειριζόταν κυρίως τις υποθέσεις του εργατικού και ασφαλιστικού

ΠΕΝΘΗ

δικαίου, αυτές δηλ. που τον έφεραν σε αντιπαράθεση με το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο πάντως τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, γιατί κάθε άποψή του
στηριζόταν σε αντίστοιχη νομική διάταξη και νομολογία. Διετέλεσε για αρκετό διάστημα εκπρόσωπος
της εταιρείας ΗΣΑΠ στο Δ.Σ. του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, στο οποίο παρείχε αφειδώς
και τεκμηριωμένα τις νομικές γνώσεις του, όπως
και στο διοικητικό προσωπικό του. Προς το τέλος
της θητείας του στην ΑΕ ΗΣΑΠ κατέλαβε την νεοσυσταθείσα θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου
της Νομικής Υπηρεσίας.
Φίλε Κώστα, με σπαραγμό ψυχής, που επιτείνεται γιατί δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην κηδεία
σου, ελπίζω το μακρύ ταξίδι σου για την αιωνιότητα
να είναι απρόσκοπτο και ανέφελο, ενώ εμείς θα σε
διατηρούμε ολοζώντανο στη μνήμη μας .
Μανώλης Δ. Γιαννουσάκης
Πρώην προϊστ. Νομικής Υπηρεσίας ΗΣΑΠ

Αυτοί που έφυγαν

ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δικηγόρος 1941-2016
Στις 25 Οκτωβρίου στην ηλικία των 75 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, κτυπημένος από την επάρατη νόσο ο αγαπητός σε
όλους Κώστας Μαρτζούκος. Ο Κώστας εργάσθηκε πολλά χρόνια
στους ΗΣΑΠ, με την ειδικότητα του Νομικού προσφέροντας τις
υπηρεσίες, όχι μόνο στην εταιρεία αλλά και σε όσους του ζητούσαν να γίνει αρωγός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ήταν πάντα γενναιόδωρος, είχε μια πληθωρική και ανυστερόβουλη καλοσύνη, έδινε
για όλους και την ψυχή του, έβαζε πλάτη στα δύσκολα προβλήματα. Σε όλο τον εργασιακό του βίο στον ΗΣΑΠ αλλά και σαν συνταξιούχος πέτυχε την αναγνώριση και τον
σεβασμό όλων μας και τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε για μας τους συνταξιούχους.
Ταξιδευτής στη γειτονιά των αγγέλων τώρα ο Κώστας θα μείνει για πάντα στις καρδιές
μας και θα τον αποζητάμε στις δύσκολες στιγμές. Μη μπορώντας κάτι άλλο να κάνουμε,
παρακαλούμε τον θεό να τον αναπαύσει. Καλό ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Κώστα.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων 1946-2016
Στην ηλικία των 70 χρόνων αποχαιρέτησε τον μάταιο κόσμο
ο Μανώλης ο οποίος εργάστηκε ως οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία. Λόγος υγείας τον υποχρέωσαν να συνταξιοδοτηθεί
πρόωρα. Ήταν ένα καλός και ευσυνείδητος εργαζόμενος και
συνάδελφος. Θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Το Σωματείο μας
συλλυπείται την οικογένειά του.
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ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διεκπεραιωτής 1955-2016
Ήταν μόλις 61 χρονών ο Παναγιώτης που ξαφνικά έφυγε από
κοντά μας. Ο Παναγιώτης σε όλη του τη ζωή ήταν η ήρεμη δύναμη, ήταν πράος και καλοσυνάτος, ήταν ο άνθρωπος της προσφοράς και αυτό φάνηκε και στην εξόδιο ακολουθία του στην
οποία παρέστησαν πέρα της οικογένειάς τους όλοι οι συγχωριανοί του, πολλοί συνάδελφοι και φίλοι. Ο Παναγιώτης εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΗΣΑΠ σε διάφορες υπηρεσίες, τα τελευταία χρόνια υπηρέτησε
το ταμείο με μεγάλη ευσυνειδησία. Δυστυχώς όμως η μοίρα του στέρησε τη ζωή και
αφήνει πίσω στην πονεμένη μάνα του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του και τους άλλους
συγγενείς. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Παναγιώτη, θα
σε θυμόμαστε με αγάπη όλοι εμείς που μείναμε πίσω

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Αρχιτεχνίτης Πράσινων Λεωφορείων 1942-2016
Στις 11 Νοεμβρίου έφυγε από κοντά μας ο Ανάργυρος. Ήταν
ένας καλός και αγαπητός συνάδελφος, εργάστηκε στη μονάδα
των πράσινων λεωφορείων, έφτασε στην ειδικότητα του Αρχι-

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου,
στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
Στη μνήμη της Βασιλικής Βλαχογιώργη
και ύστερα από επιθυμία του υιού της
Μερκούρη Βλαχογιώργη, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
Στη μνήμη της Μαρίας Φασόλη και ύστερα
από επιθυμία του υιού της Γιώργου Φασόλη, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γηροκομείο Λέρου.
Στη μνήμη της Αργυρώς Μουρίκη, και
ύστερα από επιθυμία της θυγατέρας της
Ελένης Μουρίκη , το ποσό των 90 ευρώ
αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης.
Στη μνήμη του Εμμανουήλ Δασκαλάκη και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του
Ανδρομάχης Δασκαλάκη, το ποσό των
90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε
στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Στη μνήμη Γεωργίου Σταύρου και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Παρασκευής Φουρλάνου-Σταύρου, το ποσό
των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη μνήμη του Γεωργίου Καϋμενάκη και
ύστερα από επιθυμία της συζύγου του
Αικατερίνης Καλαμίτση-Καϋμενάκη, το
ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στη μνήμη της Σταματίνας Πατηνιώτη και
ύστερα από επιθυμία της θυγατέρας της
Ελευθερίας Πατηνιώτη, το ποσό των 90
ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο
Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
Στη μνήμη του Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Σταυρούλας Θεοδωροπούλου,
το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης.

τεχνίτη Λεωφορείων και συνταξιοδοτήθηκε το 1990. Δεν είχε όμως την τύχη με το
μέρος του για να χαρεί τη σύνταξή του καθώς αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας
και ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι του πόνου για πολλά χρόνια. Ευχόμαστε εκεί που
πάει να βρει ανάπαυση και να ξεκουράσει το κουρασμένο του κορμί. Στην αγαπημένη
του σύζυγο που στοργικά τον φρόντιζε χωρίς ούτε μία μέρα να βαρυγκωμήσει καθώς
και στα παιδιά του να έχουν υγεία και να τον θυμούνται πάντα. Καλό σου ταξίδι
αγαπητέ συνάδελφε Ανάργυρε.

ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θυρωρός – Κλητήρας 1959-2016
Πολύ σκληρά φέρθηκε η μοίρα στον αγαπητό συνάδελφο
Γιώργο που έφυγε από τον μάταιο αυτό κόσμο στην ηλικία τω
57 ετών. Η επίγεια ζωή του είχε περισσότερες λύπες παρά χαρές, εν τούτοις όμως υπέμενε καρτερικά τα κτυπήματα της
μοίρας, δεν βαρυγκωμούσε ποτέ παρά τα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ο Γιώργος εργάστηκε
στους ΗΣΑΠ στη Γραμμή και στην Γενική Διεύθυνση μέχρι το
2009 που συνταξιοδοτήθηκε ήταν ένα γελαστό και καλοσυνάτο παιδί και έτσι θα τον
θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο ευχόμαστε εκεί που θα πας
να αναπαυθεί η ψυχή σου μακριά από τα προβλήματα που αντιμετώπισες στην επίγεια
ζωή σου. Εμείς που μείναμε πίσω θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Αρχικλειδούχος 1926-2016
Στην ηλικία των 90 ετών έκλεισε τον κύκλο της επίγειας
ζωής του ο συνάδελφος Κώστας. Ο Κώστας εργάσθηκε στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ πολλά χρόνια και συνταξιοδοτήθηκε το 1986 με τον
βαθμό του Αρχικλειδούχου. Ήταν ένας συνάδελφος που αγαπούσε τη δουλειά του, τους συναδέλφους του και την εταιρεία
που του έδινε το ψωμί με το οποίο μεγάλωσε τα παιδιά του.
Μετά τη συνταξιοδότησή του είχε εγκατασταθεί στην ιδιαιτέρα
του πατρίδα στην Λακωνία όπου ζούσε μόνιμα, δεν έπαψε όμως ποτέ να μην ενδιαφέρεται για το Σωματείο και τους συναδέλφους του, συχνά τηλεφωνούσε για να μάθει
νέα μας. Του ευχόμαστε να έχει ούριο άνεμο στο μαγιό του ταξίδι και κουράγιο στους
δικούς του ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν τον χαμό του.

ΔΕΡΕΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νυχτοφύλακας 1944-2016
Στις 25 Νοεμβρίου μας εγκατέλειψε οριστικά ο αγαπητός
συνάδελφος και φίλος Γιώργος. Εργάστηκε για πολλά χρόνια
στους ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του νυχτοφύλακα μέχρι τον
Οκτώβριο του 2004 που συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν ένας καλοσυνάτος και αγαπητός συνάδελφος. Τα τελευταία χρόνια μετά
τη συνταξιοδότησή του αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και έτσι πήρε τον δρόμο που δεν έχει γυρισμό. Ευχόμαστε εκεί
που πάει να βρει τη γαλήνη του και να αναπαυθεί η ψυχή του. Στους δε δικούς του
ανθρώπους ευχόμαστε να έχουν υγεία και να τον θυμούνται για πάντα με αγάπη.
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Π αιδική M έριμνα EHΣ-HΣAΠ
Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός
Ποιός είσαι – Τι κάνεις;
Αυτό που κάνεις έχει σχέση με αυτό που είσαι;
Αυτό που είσαι έχει κάποια σχέση με αυτό που κάνεις;

Περιοδοσ Β’

Mεροσ 64ο
Επαναφορά
Επανερχόμαστε στη χρονολογική σειρά της αφήγησης της δημιουργίας και της
ανάπτυξης του συνόλου της Παιδικής
Μέριμνας ΕΗΣ-ΗΣΑΠ που επιχείρησα να
κάνω καλύπτοντας μια περίοδο 42 περίπου ετών από το 1950 – 1992.
Ένα επίτευγμα των εργαζομένων και
διοικήσεων των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ κατά περιόδους στο διάστημα αυτό που αποτελεί για
τη χώρα μας (και απ’ ότι γνωρίζω) και για
τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, οργάνωσης και παροχής ολοκληρωμένης και
επιστημονικά ελεγμένης κοινωνικής
φροντίδας για τα παιδιά των εργαζομένων, μη κρατικής φροντίδας και δαπάνης.
Αυτό σε δύσκολους, χαλεπούς καιρούς
κοινωνικών μεταλλάξεων και ποικίλων
δυσκολιών. Ύστερα από έναν πόλεμο, μια
κατοχή, στο τέλος ενός εμφυλίου… μιας
δικτατορίας που ακολούθησε κ.α. Σαν
μυθιστόρημα θα φαίνονται όλα αυτά
στους νεότερους κι όμως ήταν αληθινά
αποτελέσματα αγώνων και δημιουργικών
προσπαθειών που εκπορεύονται από ιδέες και όχι συμφέροντα. Ιδέες και Συναισθήματα, δυστυχώς «πολύ ολίγον εκτιμηθέντα». Για να θυμηθούμε έναν στίχο
του Αλαξανδρινού…
Έτσι θα συνεχίσω να αφηγούμαι όσα
εβίωσα, σε όσα συνέβαλα να συμβούν
μαζί με όλους εκείνους που συνέδραμαν
ώστε να στηθεί αυτό που αποκαλείτο Παιδική Μέριμνα ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και αποτελείτο
από το τρίπτυχο Παιδικές εξοχές-Πολιτιστική Λέσχη-Παιδικός Σταθμός. Ένα πλήρες δηλαδή εξωσχολικής αγωγής, πολιτιστική παιδείας, κοινωνικής και αισθητικής καλλιέργειας των παιδιών των εργαζομένων, πρόγραμμα.
Έπειτα σκοπεύω να πάψω να αφηγούμαι (άλλωστε πλησιάζει και ο χρόνος που
θα συνταξιοδοτηθώ…) και θα αφήσω τα
παιδιά να αφηγούνται την ιστορία του Χα-

Κατάντια

Μέσω της εφημερίδας επιστρέφω ως
απαράδεκτη την επιστολή Κατρούγκαλου,
στον αποστολέα της.
Διότι το περιεχόμενό της ξεπερνά κάθε
όριο εξαπάτησης, εμπαιγμού και κοροϊδίας.
Προσβάλλοντας έτσι βάναυσα νοημοσύνη
και αξιοπρέπεια μου.
Τι θα μπορούσε άλλωστε να περιμένει
κανείς από καθημερινά αυτογελοιοποιούμενους καραγκιόζηδες;
Κώστας Γαζής
Συνταξιούχος
Σημείωση:
Την επιστολή Κατρούγκαλου την έλαβα
μετά την κυκλοφορία του προηγούμενου
φύλλου της εφημερίδας. Γι’ αυτό και δημοσιεύεται καθυστερημένα η απάντησή μου.
Άλλωστε οι καταστάσεις που καθημερινά
βιώνουμε την καθιστούν επίκαιρη.

ρούμενου Χωριού της Πολιτιστικής Λέσχης αποσπώντας από τις χειρόγραφες
καθημερινές τους εφημεριδούλες τα όσα
κατέγραφαν για τη ζωή, τα συναισθήματα, τις σκέψεις που έκαναν όσον καιρό
ζούσαν σε αυτό το περιβάλλον της φυσικής-πολιτιστικής και κοινωνικής ανέλιξης. Απλώς εγώ θα σχολιάζω. Να δούμε
το έργο κι από μια άλλη άποψη. Των τότε
παιδιών… που τώρα πια αν και συνταξιούχοι δεν έχουν ξεχάσει… Δεν έχουν χάσει το Παιδί που έχει ο καθένας μας μέσα
του.

42 χρόνια χωρίς «διακοπές»
- Για σκέψου κάποιον ο οποίος 42
χρόνια της ζωής του δεν έκανε «θερινές»
διακοπές.
-Γιατί; Αυτό μου φαίνεται απίστευτο.
-Δεν ξέρει σου λέω τι σημαίνουν
«διακοπές». Μάλλον τις αντιπαθεί. Μην
τον ρωτήσεις πότε θα πάει «διακοπές» ή
πως σχεδιάζει να περάσει ή πως πέρασε
τις «διακοπές» του. Θα γελάσει. Δεν ξέρει
ο άνθρωπος τι είναι «διακοπές».
- Πως το έπαθε αυτό;
- 42 καλοκαίρια της ζωής του τα αφιέρωνε στα παιδιά μιας κατασκήνωσης.
έπρεπε να τα κάνει να περνούν ωραία
εκείνα στις διακοπές τους. Να παίζουν,
να δημιουργούν, να χαίρονται, να νιώθουν τη φύση, τις νύχτες κάτω ;από τα
αστέρια… Να γνωρίζουν την ομαδική
ζωή, την Αγάπη.
Μια ζωή χωρίς καλοκαίρια.
Για να είναι ωραία τα καλοκαίρια των
άλλων.
- Γίνεται αυτό;
- Φαίνεται πως γίνεται. Και είναι υπέροχο. Όταν ένας άνθρωπος στέκεται να
κοιτάξει τα σύννεφα στον καλοκαιρινό
ουρανό, βλέπει τον χρόνο να τρέχει πέρα
από αυτόν, κι έτσι δεν κατάλαβε πως πέτρωσαν τόσα χρόνια.

Έτσι φτάσαμε στο 1991
Είχε συμπληρώσει πια τα συντάξιμα
χρόνια του. Θα μπορούσε να φύγει. Να
πάει πια «θερινές διακοπές».
Η αείμνηστη Ήβη Διαμαντοπούλου
υπεύθυνη τότε της Παιδικής Μέριμνας
ΗΣΑΠ, τον παρακάλεσε να καθίσει έναν
χρόνο ακόμα, για να φύγουν τον άλλον
χρόνο μαζί. Είχαν μια ιδανική συνεργασία.
Δεν ήθελε να την αφήσει μόνη… Άλλωστε
εκείνος είχε τη ψευδαίσθηση ότι από το
Χαρούμενο Χωριό δεν θα έφευγε ποτέ,
ένοιωθε σαν να άφηνε αδέσποτο ένα παιδί. Δεν μπορούσε να σκεφτεί το αντίθετο.
Να μην τον ήθελε δηλαδή πια το παιδί.
Έκανε μια βόλτα στην «παιδική χαρά»
της κατασκήνωσης. Οι κούνιες έτσι όπως
τις είχαν φτιάξει τότε οι τεχνίτες του μηχανουργείου – Δ/ντης Μαρκαντώνης.
Αγαπούσε την κλασική μουσική. Είχε
σπουδάσει στην Γερμανία. Ο Μπαλούς μόλις γύριζε από την Αυστρία του έφερνε κανά δυο δίσκους βινυλίου με έργα του Μότσαρτ, Σούμπερτ.
Δεύτερο παιχνίδι στην παιδική χαρά «ο
γύρος» και τρίτο ένα μονόζυγο. Αυτά ήταν
όλα. Γήπεδο, Θεατράκι δεν υπήρχαν στην
αρχή για χρόνια. Μόνο όταν ο Ανδρεάδης
πήρε την Εμπορική κι αγόρασε το οικόπεδο όπου δημιουργήθηκαν αργότερα το Θεατράκι, ένα πέτρινο στολίδι και τα γήπεδα
βόλεϊ και ποδοσφαίρου, άρχισαν να ανεβαίνουν στην Βαρυμπόμπη και τα παιδιά
τω υπαλλήλων της Εμπορικής, έκαναν
χρήση των νέων εγκαταστάσεων και τα δικά μας παιδιά των ΕΗΣ.
Τότε, στις αρχές ακόμα, η κατασκήνωση της Εμπορικής θέλησε να κρατήσει την
ανεξαρτησία της. Δεν λεγόταν «Χαρούμενο Χωριό» αλλά «Εύθυμο σπίτι» και είχε
αρχηγό τον Δ. Μερκούρη – Γυμναστή,
έναν θαυμάσιο άνθρωπο.
Η δυναμική των πραγμάτων, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών μα

Γ ια γ έλ ια κ α ι για κ λ άμα τ α
ιαβάζοντας τις τελευταίες ημέρες τις εφημερίδες και παρακολουθώντας στα τηλεοπτικά κανάλια
τις δηλώσεις των διάφορων «πολιτικών», δεν γνωρίζει τι πρέπει να
κάνει κανείς, να γελάει ή να κλαίει
με όσα παράλογα και ανήκουστα
μας σερβίρουν, όπως είναι αυτά τα
ολίγα:
Βουλευτής: Οι συνταξιούχοι που
πήραν τα παραπάνω χρήματα από το
ΕΚΑΣ «είναι φοροφυγάδες». Αλήθεια θα έπρεπε κατά την βουλευτίνα
να γνωρίζουν οι μικροσυνταξιούχοι
ότι τον Μάιο θα ψηφιζόταν το πολυνομοσχέδιο που θα καταργούσε το
ΕΚΑΣ;
Βουλευτής σχολιάζοντας τα 99
χρόνια της επιτήρησης: «Οι Έλληνες

Δ

έζησαν 400 χρόνια σκλαβιάς από
τους Τούρκους και δεν θα μπορέσουν τα 99 χρόνια της επιτήρησης;»
Υπουργός: «Ο νόμος είναι παράνομος. Τα μέτρα είναι άδικα, έκλαψα αλλά για το καλό της πατρίδας
τον ψήφισα».
Βουλευτής: Το χρέος πρέπει να το
επωμιστούν αυτοί που ψήφισαν το
‘ναι’ στο δημοψήφισμα λέγοντας
«μας ψήφισαν για να επιβαρύνουμε
τους μενουμευρωπαίους».
Και τελικά βγήκε οφσάιτ το άρθρο
του πολυνομοσχεδίου που επέτρεπε
στους υπουργούς και στους βουλευτές να διατηρούν OFF SHORE
εταιρίες σε οικονομικούς παραδείσους.
Ο Εκδότης

περισσότερο η βούληση των φορέων που
απηλλάγησαν από κάποιες προκαταλήψεις και ιδεοληψίες συνέτειναν ώστε οι
δυο κατασκηνώσεις να ενοποιηθούν. «Εύθυμο σπίτι» και «Χαρούμενο Χωριό» να γίνουν ένα ευρύτερο πραγματικά «χαρούμενο» και όχι αντίπαλο χωριό. Η συνεργασία, το δυσκολότερο κομμάτι των συνενώσεων, υπήρξε σιγά-σιγά ομαλή και καρποφόρα.
Θυμάται λοιπόν πως με αυτά τα τρία
όργανα της παιδικής χαράς απασχολούντα
τα παιδιά, χαίρονταν. Όταν τα μικρά παιδιά
της Α΄ αποστολής ανέβαιναν στις κούνιες
και περίμεναν να πάει κάποιο στέλεχος να
το κουνήσει, εκείνος τους έλεγε να βρουν
τη δύναμη να κουνηθούν μόνα τους. Τη
δύναμη την έχουν μέσα τους, στο σώμα
τους, στα χέρια τους, στα πόδια τους. Κούνα χέρια-πόδια, σώμα και θα πας όσο ψηλά θες εσύ… Ποιος περιμένεις να σε κουνήσει;… καλά τώρα είμαι εγώ, τα στελέχη
σου, αύριο στη ζωή ποιος περιμένεις να
σου δώσει ώθηση, να σε σπρώξει να πας
ψηλά;
Ούτε γήπεδο ποδοσφαίρου υπήρχε. Τα
αγόρια της Β΄ αποστολής όταν έρχονταν
καθάριζαν το οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στην παιδική χαρά, έβαζαν για τέρματα πέτρες και έκαναν εκεί τα «πρωταθλήματα». Φανατισμός μεγάλος-εκνευρισμοίαντιπαλότητες όταν έπαιζαν οι «εθνικές»
ομάδες Εμπορική-ΕΗΣ. Συνήθως κέρδιζαν οι ΕΗΣ. Και τα παιδιά της Εμπορικής
στεναχωριόντουσαν καμιά φορά και ο
συγχωρεμένος Μερκούρης (παιδί κι αυτός).
Τον παλιό καιρό όλα αυτά.
Προηγούμενες ζωές. Ληγμένες.
Τώρα τι κάνεις; Ποιος είσαι;
(συνεχίζεται)
ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ
Επιτ. Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών
Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης-Συγγραφέας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
Από τον συνάδελφο Γιώργο Πάσχο
Σήμερα ημέρα γέννησης του Θεανθρώπου, ας βγάλουμε από μέσα μας, κάθε μήνυμα του Μισάνθρωπου,
που στραγγαλίζει την σκέψη μας, μολύνει την καρδιά
μας και πνίγει την Αγάπη για τον Συνάνθρωπό μας.
Είθε η Σημερινή Ημέρα της Γέννησης του Χριστού να
γίνει το Εφαλτήριο της Διδασκαλίας του. Ας επιτρέψουμε να κυριαρχήσει η Αγάπη για τον Άνθρωπο στις
καρδιές μας. Ας μονιάσουμε και ας αγωνιστούμε για
την Ειρήνη και την Συνεργασία στον κόσμο μας, πολεμώντας την κάθε Αυθαιρεσία. Ας νιώσουμε Σεβασμό
για τον Συνάνθρωπό μας κερδίζοντας συγχρόνως και
τον δικό μας Αυτοσεβασμό. Ας αγωνιστούμε συλλογικά για τα θέλω μας και τότε θα διαπιστώσουμε ότι
είναι τα θέλω των πολλών !!!
Εύχομαι σε σένα και στην οικογένεια σου Χρόνια
Πολλά Ευτυχισμένα, με Αγάπη, Υγεία, Τύχη, Χαρά,
Ευημερία !!!
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
Βράβευση
Αριστούχων

Μαθητών-Φοιτητών

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Όπως σας είχαμε ενημερώσει και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας αποφάσισε να τιμήσει τα παιδιά των συναδέλφων μας που
αρίστευσαν τη σχολική χρονιά 2015-2016. Η ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Καλούμε τους γονείς
των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητών
που αρίστευσαν καθώς και αυτών που εισήχθησαν
φέτος σε ανώτερες και ανώτατες σχολές να προσκομίσουν το αργότερο μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2016
στα γραφεία του Σωματείου στον Πειραιά τα αποδεικτικά στοιχεία για να προγραμματίσουμε την εκδήλωση.
Η Διοίκηση

Συλλογή υπογραφών
για τα μέτρα
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας μεταξύ των άλλων μέτρων που
λαμβάνει για να δημοσιοποιήσει και να βγάλει
εκτός της χώρας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα 2.700.00 συνταξιούχοι, αποφάσισε να προβεί στη συλλογή υπογραφών, οι
οποίες να σταλούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Ελληνική Κυβέρνηση και σε όλα τα κόμματα οι οποίες θα είναι μία πίεση στους ιθύνοντες για να
δείξουν κάποιο ενδιαφέρον. Το Σωματείο μας
συμμετέχει στην καμπάνια αυτή και όπως σας
είχαμε ενημερώσει από το προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας μας «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ» στα
γραφεία του Σωματείου υπάρχει κατάσταση με
όλα τα ονόματα των συναδέλφων μας συνταξιούχων.
Υποχρέωση όλων μας είναι να συμμετάσχουμε στην ενέργεια αυτή της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και να
υπογράψουμε διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα
που μας έχουν άδικα επιβληθεί καθώς τα μέτρα
που έχουν παρθεί καθώς και εκείνα που έρχονται μας αποτελειώνουν όλους. Τα περιθώρια
του εφησυχασμού τελείωσαν, δεν υπάρχει αύριο για εμάς αν δεν κινηθούμε. Η υπογραφή
μας είναι ένα μέτρο αντίστασης κατά των μνημονίων.
Η Διοίκηση

Αχτίνα φωτός
για τον ΕΝΦΙΑ του 2016
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με σειρά αποφάσεών του ανάβει το πράσινο φως για να προχωρήσει
στην ουσία των προσφυγών που έχουν κατατεθεί
και να εξετάσει τους λόγους αντισυνταγματικότητας
που προβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που κατέφυγαν σε αυτό. Έτσι αναμένεται το επόμενο χρονικό
διάστημα το ΣτΕ να αποφανθεί κατά πόσο παραμένουν άδικες ή όχι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με δεδομένη την κατάρρευση των εμπορικών
τιμών βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο φόρος . Θα
περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για πληρέστερη ενημέρωση.
Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι
Δημητρακουλάκος Λεωνίδας
Τζίμας Κωνσταντίνος
Σταματογιάννης Δημοσθένης
να επικοινωνήσουν άμεσα με το Σωματείο για να ενημερωθούν για τη δικαστική υπόθεση που τους αφορά.
Η Διοίκηση

Το Σωματείο μας συμμετείχε
στην γιορτή της Εθνικής Αντίστασης
ο Σωματείο μας στις 27 Νοεμβρίου 2016 τίμησε τους Αγωνιστές της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης συμμετέχοντας στον
εορτασμό για την 74η επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας
του Γοργοποτάμου. Την ημέρα αυτή οι Έλληνες κάθε χρόνο τιμούν
αυτούς που τότε τα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας και η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου έχει καθιερωθεί σαν σύμβολο της αντίστασης κατά των κατακτητών όλων των Ελλήνων. Το δίδαγμα της
Εθνικής Αντίστασης 1941-1945 είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο, σήμερα που η πατρίδα μας μπορεί να μην είναι κάτω από την
μπότα του Γερμανού κατακτητή, είναι όμως κάτω από την οικονομική κατοχή και επιβάλλεται όλοι οι Έλληνες να ομονοήσουν και
να αποτινάξουν τον οικονομικό αποκλεισμό που μας έχουν επιβάλλει οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας και το Δ.Ν.Τ ακριβώς όπως
έγινε τότε στις 25 Νοεμβρίου 1942 που ενωμένοι οι Έλληνες αντιστάθηκαν και ανατίναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου καθυστερώντας σημαντικά την προέλαση των Γερμανών στον Νότο. Η
ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν το αποτέλεσμα
της συνεργασίας των ανταρτών του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ σε συνεργασία με Άγγλους σαμποτέρ. Ήλθε πλέον σήμερα η ώρα και οι πολιτικοί μας να σταματήσουν τα μεγάλα και ανούσια λόγια και να
ασχοληθούν με έργα, να ενώσουν όλους τους Έλληνες και όλοι
μαζί να αγωνιστούμε για να απελευθερώσουμε και πάλι τη χώρα
μας που σήμερα στενάζει κάτω από τον οικονομικό αποκλεισμό
που μας επιβάλλουν οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας. Τότε μόνο θα
αναπαυθεί η ψυχή των συμπατριωτών μας που τα δύσκολα χρόνια

Τ

της Γερμανικής κατοχής θυσιάστηκαν για την πατρίδα και δημιούργησαν το αθάνατο έπος της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945.
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και την πλύση εγκεφάλου από τα Μ.Μ.Ε ότι στις 27 Νοεμβρίου θα επικρατούσαν
άσχημες καιρικές συνθήκες η συμμετοχή του κόσμου δεν ήταν
αυτή που έπρεπε να είναι. Εκ μέρους του Σωματείου μας το στεφάνι στο μνημείο των ηρώων κατέθεσε ο συνάδελφος Σταύρος
Πανούτσος, ο οποίος στα δύσκολα χρόνια της εποχής εκείνης, αν
και αμούστακο παιδί, είχε λάβει ενεργό μέρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών.
Η Διοίκηση

28η Οκτωβρίου 1940
1940-2016. 76 χρόνια μετά και όσα ακόμη κι αν περάσουν
όλοι κείνοι που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, για να παραμείνει
η Ελλάδα όρθια και αλώβητη, θα είναι πάντα στην επικαιρότητα, με την αυτοθυσία τους χαραγμένη με κεφαλαία
γράμματα στο πρωτοσέλιδο των λαμπρών τόμων της ελληνικής ιστορίας.
Λευτεριά σημαίνει Ελλάδα και Ελλάδα σημαίνει λευτεριά.
Κι ο ελληνικός, όσο κανείς άλλος λαός, την ύμνησε, την υπηρέτησε, της αφοσιώθηκε ψυχή τε, σώματι και πνεύματι και θυσιάστηκε
για να κατορθώσει τελικά να την κάνει αποκλειστικό, εθνικό λάβαρο.
έτσι, με μπροστάρη το λάβαρο αυτό, μάθανε οι Έλληνες να πορεύονται. Να στέκονται περήφανα και να πολεμούν στους προμαχώνες.
Χωρίς να διστάζουν να αφήσουν και την τελευταία τους πνοή, για
την Ελλάδα και την αξία της λευτεριάς, στου χρόνου την ασταμάτητη
ροή, στιγμή δεν έπαψαν να πλημμυρίζουν την ψυχή, το μυαλό και
τις αισθήσεις τους. Εκεί, στην Ελληνοαλβανική μεθόριο, παίχτηκε
τότε ένα έργο μοναδικού ηρωισμού, ανδρείας και αυταπάρνησης.
Με πρωταγωνιστές τους Έλληνες πατριώτες και θεατές σχεδόν ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, που το παρακολούθησε και έμεινε κατάπληκτος και άναυδος. Και αυτό, γιατί είδε που υπάρχει η πραγματική δύναμη και πως μπορεί να προκαλεί θαύματα. τη δύναμη αυτή
δεν την βρίσκουμε μέσα στους μεγάλους πληθυσμούς και τις εκτε-

ταμένες γεωγραφικά και οικονομικά χώρες και κοινωνίες. Αλλά μέσα στις μεγάλες και ατρόμητες ψυχές. Που απογειώνουν την εθνική
έπαρση και περηφάνια σε ύψη δυσδιόρατα. Όπως ακριβώς το ‘καναν
οι πρόγονοί μας. Στο Αργυρόκαστρο, το Τεπελένι, την Πίνδο, την Πρεμετή, την Κορυτσά, τους Αγίους Σαράντα και στ’ άλλα αιματοβαμμένα
χωριά το 1940 γράφοντας παλικαρίσια και ανεξίτηλα το έπος του ΟΧΙ
στην ελληνική αλλά και παγκόσμια ιστορία, καμαρώνουμε τους
ήρωες μας που πολέμησαν και έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία
μας όμως η πολιτεία πέρα από τις μεγαλοπρεπείς επαναλαμβανόμενες παρελάσεις και τις εκφωνήσεις των πανηγυρικών ομιλιών με
τις στομφώδεις εκφράσεις των ομιλητών ότι όταν η πατρίδα τους
καλέσει, όλοι θα πράξουν το χρέος των προς αυτήν. Ξεχνούν όμως
όλοι ότι εκεί στα κακοτράχαλα βουνά της Αλβανίας έπεσαν 14.000
Ελληνόπουλα πάνω στον ανθό της ηλικίας των, προτού απολαύσουν
τις χαρές της ζωής, έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους για τη πατρίδα και την ελευθερία. Και το κυριότερο, τα οστά 8.000 από αυτούς
βρίσκονται ακόμη στους ομαδικούς τάφους στα Αλβανικά βουνά και
παραμένουν εκεί άγνωστοι, άκλαυτοι και ατίμητοι. Και την ευθύνη
έχουν οι φορείς της πολιτείας γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν για τη μεταφορά και τον ενταφιασμό των οστών των 8.000 στρατιωτών, που βρίσκονται στα βουνά της Αλβανίας, σε αξιοπρεπείς τάφους σε οργανωμένα και ευπρεπή στρατιωτικά νεκροταφεία. Τότε μόνο θα ολοκληρωθεί το έπος της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Η Διοίκηση

Ε ΔΩ Π Ο ΛΥ ΤΕ ΧΝ Ε Ι Ο – Ε Δ Ω ΠΟ Λ ΥΤ Ε ΧΝ Ε Ι Ο
χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973,
εξακολουθούν να είναι επίκαιρα τα συνθήματα που ακούγονταν από τους έγκλειστους φοιτητές για ψωμί-παιδείαδημοκρατία. Σήμερα πρέπει μαζί με τα
συνθήματα αυτά να ακουστούν και τα
συνθήματα εργασία και όχι ανεργία και
πρέπει όλοι μαζί να αντισταθούμε και να
αγωνιστούμε για να φτάσουν τα συνθήματα αυτά στα αυτιά των υπευθύνων αυτής της χώρας. Είναι χρέος όλων μας να
παλέψουμε για ψωμί-παιδεία-εργασίαδημοκρατία για να έχουμε κάτι να παραδώσουμε στα παιδιά μας, τα οποία δυστυχώς βλέπουν τα όνειρα που έχουν κάνει για τη ζωή να γκρεμίζονται, βλέπουν
να μην τους αποδέχεται η ίδια η πατρίδα
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τους και κατά χιλιάδες φεύγουν στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας. Δυστυχώς όμως ούτε και η φετινή εκδήλωση
μνήμης δεν απέφυγε τα έκτροπα καθώς
μία μικρή ομάδα γνωστών-αγνώστων με
τις ενέργειές των αναστάτωσαν το κέντρο
της Αθήνας, χωρίς καμία παρέμβαση από
την πολιτεία για να επιβάλλει την τάξη.
Το Πολυτεχνείο πρέπει να είναι σήμερα
επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Πρέπει να
αποτελεί τον άσβεστο φάρο για όσους
αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους στη
δουλειά, στην αξιοπρέπεια, στην υγεία,
στην μόρφωση.
Πρέπει κάθε χρόνο 17 του Νοέμβρη
να ανανεώνεται το συμβόλαιο για νέους
αγώνες για ψωμί-παιδεία-εργασία. Ψωμί για τα εκατομμύρια των ανέργων κα-

θώς και των άστεγων που σήμερα ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας. Δωρεάν
και δημόσια παιδεία, για να έχουν όλοι
δικαίωμα στη μόρφωση, εξασφάλιση θέσεων εργασίας, ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης. Σύνταξη
ανάλογη για να υπάρχει αξιοπρεπής διαβίωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
Είναι καιρός πλέον το Πολυτεχνείο να
γίνει η σημαία και το σύμβολο του θα
μας εμπνεύσει και θα μας καθοδηγήσει
για να αγωνιζόμαστε ειρηνικά για καλύτερες ημέρες. Αν δεν πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις θα είναι ανώφελο να
γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις μόνο
για να εκτονώνονται οι γνωστοί-άγνωστοι.
Η Διοίκηση
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συνάντηση με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε

Τ

ην Δευτέρα 28 Νοεμβρίου τα Διοικητικά Συμβούλια
του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είχαν
συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. κ. Γεώργιο Θωμόπουλο. Ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση που είχαμε κατά την οποία του ευχηθήκαμε επιτυχία
στο έργο που έχει αναλάβει αλλά και παράλληλα του εκθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα εμείς οι
συνταξιούχοι και ζητήσαμε τη δική του βοήθεια και συμπα-

ράσταση. Η συζήτηση διεξήχθη μέσα σε ζεστή και φιλική
ατμόσφαιρα, μας ζήτησε ο κύριος Διευθύνων να αξιολογήσουμε τα αιτήματά μας και να του τα εκθέσουμε με σειρά
προτεραιότητας. Φύγαμε με την υπόσχεση ότι η Διοίκηση
της ΣΤΑ.ΣΥ θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης μας και θα
επιλύει τα όποια προβλήματα έχουμε και είναι αρμοδιότητα
της Διοίκησης.
Η Διοίκηση

Συνάντηση
με την Διευθύντρια
του Ταμείου Συντάξεων
τις 24 Νοεμβρίου 2016 το Προεδρείο του
Σωματείου μας είχε μία μη προκαθορισμένη συνάντηση με την Διευθύντρια του
Εντασσόμενου Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ κα. Ελένη Λιάπη στα γραφεία
του ταμείου όπου συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ειδικά την μη
έγκαιρη απονομή των συντάξεων στις χήρες
μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016.
Η κυρία Λιάπη μας ενημέρωσε ότι η καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στην μη καταβολή των συντάξεων στις χήρες οφείλεται
στην ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου
που άργησε να εκδοθεί και μας διαβεβαίωσε ότι ήδη το πρόβλημα αυτό βαίνει προς
τη λύση του. Συζητήσαμε και όλα τα άλλα
προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και είχαμε την ίδια διαβεβαίωση ότι όλα τα προβλήματα θα βρουν τη λύση τους. Η κυρία Διευθύντρια μας εξέπληξε θετικά καθώς αντιμετωπίσαμε μπαίνοντας στο γραφείο της
μία διαφορετική προϊσταμένη του Ταμείου
Συντάξεων, μας δέχτηκε με φιλική διάθεση
και ήταν διατεθειμένη να συζητήσει όλα τα
θέματα που μας ταλαιπωρούν. Είχε μία πολύ
ανθρώπινη συμπεριφορά που δεν μας είχε
συνηθίσει μέχρι σήμερα. Την ευχαριστούμε
για τον τρόπο που μας δέχτηκε και συζητήσαμε τα προβλήματα μας και ευχόμαστε αυτή η φιλική και ανθρώπινη στάση απέναντι
στο Σωματείο μας να έχει και συνέχεια.
Η Διοίκηση
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς
όλα τα μέλη
του Σωματείου μας

TA NEA AΠΟ ΤΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας παρότι τα μέσα που διαθέτει
είναι πολύ λίγα από όλες τις πλευρές, καταβάλλει προσπάθειες για να βρίσκεται στην επικαιρότητα και στο πλευρό των χειμαζόμενων
συνταξιούχων της χώρας μας.
Υπάρχει μία μεγάλη κινητικότητα από το
Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. το οποίο μετά από
επιστολές που έστειλε στους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Νέας Δεξιάς κ. Φαήλο Κρανιδιώτη,
τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη
Λεβέντη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κα. Εύη
Χριστοφιλοπούλου υπεύθυνη για θέματα
ασφαλιστικά και κοινωνικής πρόνοιας του
κόμματος καθώς και με βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αντιπροσωπεία της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. παρευρέθη στο Συνέδριο της Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών (ΠΟΣΣ) στην Λάρισα, καθώς και στη
συγκέντρωση που πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, των Τραπεζών, των Τσιμέντων και του ΟΤΕ στο Εργατικό Κέντρο του Αλιβερίου. Παρόντες ήταν επίσης στην Αίγλη του
Ζαππείου όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πραγματοποίησε συνέντευξη της καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη της γρίπης μέσω του εμβολιασμού. Απέστειλε δελτία τύπου για ενημέρωση των μελών
του και για διαμαρτυρία λόγω της στασιμότητας που παρατηρείται από την πολιτεία για λύση των προβλημάτων όπου αντιμετωπίζουν
σήμερα οι συνταξιούχοι. Στις 16 Νοεμβρίου
2016 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε για τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού.

Δεν θα σχολιάσουμε τη διαδικασία και τα
διαδραματισθέντα στην αίθουσα του Συνεδρίου. Αυτά θα τα αφήσουμε για τους ενήλικες.
Με απλά λόγια αυτά έπραξε το δίμηνο Οκτώβριο-Νοέμβριο το Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Όμως
όλοι εμείς που αποτελούμε το Σώμα της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε να αναλογιστούμε και να αποφασίσουμε σε κάτι, πρέπει ναι ή όχι να υπάρχει η
Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας; Αν θέλουμε να υπάρχει και να κάνει
βήματα προς τα εμπρός να αφήσουμε τα μπαϊράκια και να συστρατευτούμε όλοι και να βοηθήσουμε προς τον σκοπό αυτό. Αν πάλι νομίζουμε ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε έκλεισε τον κύκλο της να
έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και να
βγούμε να το πούμε και να αφήσουμε στην
μπάντα τον κλεφτοπόλεμο.
Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Σε λίγες μέρες που θα πάρετε στα χέρια σας
το ημερολόγιο του Σωματείου μας, την πρόσκληση για τη συνεστίαση-κοπή πίτας, καθώς και το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδρομών του Σωματείου
μας για το έτος 2017, θα θέλαμε και τη δική
σας συμπαράσταση και βοήθεια, ζητάμε να
μελετήσετε με προσοχή και μας στείλετε και
τις δικές σας ιδέες και παρατηρήσεις οι
οποίες βοηθούν στο να βελτιωνόμαστε και
εμείς. Επίσης θα θέλαμε να μελετήσετε με
ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραμμα των εκδρομών και να κάνετε τις προεγγραφές στις
εκδρομές που σας ενδιαφέρουν για να συμμετάσχετε χωρίς βέβαια καμία οικονομική
επιβάρυνση με την προεγγραφή, καθώς
προκαταβολή χρημάτων γίνεται όταν οριστικοποιηθεί η εκδρομή. Η προεγγραφή βοηθάει το Σωματείο για να κάνει τον σωστό
προγραμματισμό μιας εκδρομής για να έχει
επιτυχία. Ασφαλώς και δεν δεσμεύει κανέναν αν για κάποιους δικούς του λόγους δεν
θα συμμετάσχει στην εκδρομή που έχει κάνει προεγγραφή. Οφείλει όμως να ενημερώσει εγκαίρως για να εξυπηρετηθούν και
οι συνάδελφοι που θα είναι στη λίστα αναμονής για να συμμετάσχουν στην εκδρομή.
Η Διοίκηση

6

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

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Δεν ντρέπε- ΣτΕ
ελικά δεν ντρέπεται κανείς σε αυτήν
την χώρα. Εδώ και 3 μήνες έχουν βγει
στα κεραμίδια συνταγματολόγοι, συνταγματολογούντες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και ωρύονται ότι έχει παραβιαστεί το
Σύνταγμα γιατί λέει έφτιαξαν ένα νόμο που
αναγκάζει τους αεροπειρατές να πληρώσουν 255 εκατομμύρια. Και έτσι ανάγκασαν
το ΣτΕ να επισπεύσει τις διαδικασίες. Και 25
ανώτατοι δικαστές να ξενυχτάνε για να βγάλουν τελικά απόφαση 14-11 εκρίθη ο νόμος
αντισυνταγματικός. Είναι η 3η απόφαση αν
δεν κάνω λάθος, που βγάζει αντισυνταγματικό έναν νόμο, η πρώτη έκρινε τους μισθούς των δικαστικών και είναι και οι μόνοι
που τα έριξαν στο παντελόνι αν δεν με απατά
η μνήμη μου. 2η οι μισθοί των στρατιωτικών
και καθηγητών ΑΕΙ και η 3η των καναλαρχών. Εγώ βέβαια δεν είμαι νομικός για να
εμβαθύνω τη σκέψη των 14 ανώτατων δικαστικών. Ένας αγράμματος τραμβαγέρης
ήμουν αλά όλες οι αποφάσεις των δικαστηρίων βγαίνουν εν ονόματι του Ελληνικού λαού. Άρα και επ’ ονόματι μου αυθόρμητα στην
σκέψη μου περνάει ένα δεν ντρέπεστε κύριοι δικαστές. Τώρα ανακαλύψατε παραβίαση του Συντάγματος. Εδώ και 6 χρόνια έχει
γίνει στην χώρα μας η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Παρέδωσαν την χώρα άνευ
όρων χωρίς πόλεμο. Παραιτήθηκαν ακόμα
και από τις ασυλίες που διατηρεί μια χώρα,
κατήργησαν όλο το ελληνικό δίκαιο και
υπαχθήκαμε στο αγγλικό δίκαιο. Χάθηκαν
περιουσίες, αυτοκτόνησαν άνθρωποι, ο λαός πούλησε και τις βέρες του για να ζήσει,
κατέκλεψαν και τα αποθεματικά των ταμείων και τους συνταξιούχους. Έκλεψαν τα
χρήματα του λαού που είχε την αφέλεια να
τα εμπιστευτεί στο ελληνικό κράτος και να
τοποθετήσει τις οικονομίες του σε ομόλογα
του δημοσίου ,του τα κούρεψαν με το psi
του Βενιζέλου. Αυτά και άλλα πολλά υπέστη
ο λαός από ανίκανους πολιτικούς που τους
εμπιστεύθηκε. Δεν βρήκατε κάτι αντισυνταγματικό κύριοι δικαστές. Εδώ ένας πρωθυπουργός του 46 ½ πήγε στη Σύνοδο Κορυφής και επειδή τόλμησε να ψελλίσει ότι
θα ρωτήσει τον λαό με δημοψήφισμα εάν
θέλει να στείλει στον διάολο και το ευρώ και
τους Ευρωπαίους και δέχτηκε να τον πει
μαλάκα ένας γελοίος ερωτύλος που έβαζε
παπούτσια με ψιλά τακούνια για να μην τον
λένε κοντό ο Σαρκοζί όπου σήμερα τον καλεί η γαλλική δικαιοσύνη για σκάνδαλα και
αντί να του πει το ζαμάν φου έβαλε την ουρά
στα σκέλια την ώρα που όλα τα έντοκα
γραμμάτια του ελληνικού κράτους τα είχαν
οι Ευρωπαϊκές τράπεζες και θα τις τίναζε
όλες στον αέρα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά ερχόμενος εδώ η συμμορία του ΠΑΣΟΚ
του είχε ετοιμάσει πραξικόπημα και αντί να
περάσει στην αντεπίθεση και να τους καταγγείλει στον λαό και να τους πει εγώ προχωράω και όποιος έχει κώλο ας με ρίξει, παραιτήθηκε ένας πρωθυπουργός του 46% και
δικαίωσε τον γελοίο Σαρκοζί για την φράση
του. Άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος όλες
οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και λειτουργούν υπέρ αυτού. Τι απαντάτε κ.κ. ανώτατοι δικαστές σε έναν τραμβαγέρη που
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βλέπετε ότι εφαρμόστηκε το άρθρο 1 του
Συντάγματος γιατί λουφάξατε όλα αυτά τα
χρόνια. Τους συνταξιούχους τους έκλεψαν
το 50% των αποδοχών τους, τα είχαν πληρώσει. Έχουν περάσει 6 χρόνια και ελάχιστες
αποφάσεις έχετε βγάλει για τη αντισυνταγματικότητα των νόμων που ρήμαξαν και τον
λαό και τη χώρα και όλες τις ξεπερνάτε με
ένα σκεπτικό χάρις του δημοσίου συμφέροντος παραβλέπετε την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Τα 255 εκατομμύρια των
καναλαρχών δεν είχαν το προβληματισμός
σας χάρη του δημόσιου συμφέροντος. κ.
Υπουργέ των οικονομικών μιας και δεν μπορεί να κόψεις τα 255 εκατομμύρια από τους
μισθούς των δικαστικών είναι αντισυνταγματικό μπορείς όμως να κόψεις τις μεγάλες
φοροαπαλλαγές των δικαστικών για να μαζέψεις τα 255 εκατομμύρια χάρη του δημόσιου συμφέροντος.
κ. Πρωθυπουργέ τι είδους αναθεώρηση
του Συντάγματος θα κάνετε σαν του Βενιζέλου που προστατεύει τους πολιτικούς από
κάθε ευθύνη; Ποια άρθρα του Συντάγματος
θα προστατεύουν τον λαουτζίκο από κάθε
υπουργική αυθαιρεσία όπου μέσα σε 1 νύχτα και με μορφή κατεπείγοντος διέλυσε
αγώνες ενός αιώνα και γύρισε τον λαό κάτω
του μηδενός και ποια γενιά; Αυτή που δούλεψε σκληρά για να αναστηλώσει τη χώρα
μέσα από τα ερείπια του πολέμου θα αφήσετε τους Λοβέρδους, τους Κουτρουμάνηδες, τους Κατρούγκαλους να αυθαιρετούν
εις βάρος εκατομμυρίων ανθρώπων αξιοπρεπών να τους πετάνε στα σκουπίδια.
Θα αφαιρέσετε βουλευτές από τους 300
να προσθέσετε γερουσία με 5 έτη θητεία για
να μην ελέγχονται από την κάθε κυβέρνηση
και να υπάρχει 2ος βαθμός αξιολόγησης
των νόμων για να μετριαστούν οι αυθαιρεσίες. Θα φτιάξετε συνταγματικό δικαστήριο
μικτό από δικαστές και καθηγητές νομικής
επιστήμης για να μην κάνουμε κράτος δικαστών. Χώρες που είχαν συνταγματικό δικαστήριο δεν υπέγραψαν μνημόνια. Θα αφαιρέσεις το δικαίωμα να υπογράφουν οι κυ-

Του Δημήτρη Γεωργίου
Αντιπροέδρου
του Σωματείου

βερνήσεις συνθήκες δουλειάς και γενικά με
οργανισμούς με συνασπισμούς χωρών που
περιορίζουν την ανεξαρτησία της χώρας μας
μόνο κατόπιν δημοψηφίσματος να παίρνει
η κυβέρνηση την έγκριση του λαού. Θα προσθέσεις ότι κάθε αναθεώρηση του συντάγματος γίνεται από την βουλή και εγκρίνεται
από τον λαό. Γιατί φοβάστε τον λαό τότε τι
θέση έχει το άρθρο 1 του Συντάγματος με το
ψευδεπίγραφο όλες οι εξουσίες πηγάζουν
από τον λαό και λειτουργούν προς όφελος
αυτού δηλαδή κάθε 4 χρόνια. Γιατί και το
υπάρχον σύνταγμα ψελλίζει κάποια δικαιώματα του λαού αλλά από κάτω γράφει, ρυθμίζονται με νόμο που καταθέτει ο υπουργός
οπότε πάρε το αυγό και κούρευτο. Ένα δημοκρατικό σύνταγμα θα πρέπει να είναι σαφέστατο στις προσταγές του και να μην
αφήνει κενά για παρερμηνείες και η νόμοι
που θα ψηφίζονται να μην υπάρχει περιθώριο για παρερμηνείες του Συντάγματος.
Τότε θα μας πείσετε εάν είστε αριστεροί
αριστερίζοντες σοσιαλιστές, σοσιαλοδημοκράτες που έκαναν όλη την βρώμικη δουλειά στην Ευρώπη εν ονόματι του Σοσιαλισμού τους όπως τους δικούς μας Σοσιαλιστές όπου μαζί με τους Ευρωπαίους συντρόφους ανέβασαν τον ανύπαρκτο φασισμό
στα πρόθυρα της εξουσίας, Ιδού η Ρόδος
ιδού και το πήδημα Αλέξη. αλλά με τους Κατρούγκαλους δεν σε βλέπω να πας μακριά
και είναι κρίμα γιατί έχεις τα προσόντα να
προχωρήσεις το μόνο που μπορεί να σε
βοηθήσει είναι να τον στείλεις να μαζέψει
τις επιστολές που μας έστειλε όπου μάλλον
μας έχει περάσει για μαλάκες και σας εκθέτει όλους γιατί προσπαθεί να μας πείσει
ότι τα λεφτά που μας έκοψε δεν ήταν σύνταξη. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν σύνταξη. Και
επίσης έδωσε συγχωροχάρτι στο δίδυμο
Λοβέρδου-Κουτρουμάνη για τις περικοπές
που μας είχαν κάνει, για τις οποίες έπαιρνε
5.000 αμοιβή για την υπογραφή του στις
αγωγές και μηνύσεις που κάναμε για τις περικοπές και τώρα τους έβαλε ταφόπλακα.

Ντροπή σας κύριε Κατρούγκαλε
Του Προέδρου του Σωματείου
Ευθυμίου Ρουσιά
Τον Οκτώβριο του 2016 έλαβα μία επιστολή από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο με την
οποία μου καθορίζει αυθαίρετα το ύψος της κύριας και της επικουρικής σύνταξής μου.
Έκανα ερώτημα στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ αν υπάρχει κάποια εγκύκλιος του κ. Υπουργού για τον καθορισμό του ύψους της συντάξεώς μου και μου απάντησαν ότι όχι μόνο δεν υπάρχει σχετική εγκύκλιος αλλά το Ταμείο στέλνει στο υπουργείο τις νόμιμες αποδοχές που δικαιούμαι.
Εδώ γεννάται το ερώτημα τι σκοπό έχουν οι περικοπές των συντάξεών μου από του
κ. Υπουργό, μήπως θέλει να συμπορευτεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ και για τις οποίες
για μία υπογραφή έχει αμοιβή 5.000,00 ευρώ; Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αισθάνομαι
ότι ο κ. Υπουργός με θεωρεί κωθώνι και με περιπαίζει, γιατί διαφορετικά δεν θα τελείωνε την επιστολή του με τις λέξεις «Με την επερχόμενη άνοδο της οικονομίας όμως,
θα υπάρξει αύξηση των συντάξεων». Ντροπή σας κύριε Υπουργέ, την κατάπτυστη επιστολή σας σας την επιστρέφω ως απαράδεκτη. Δεν τιμά έναν υπουργό και μάλιστα κουμουνιστή όπως λέτε ότι είστε αλλά μάλλον είστε ένας γιαλαντζί κουμουνιστής με δεξιά
βαθιά τσέπη. Το μόνο που σας αρμόζει κύριε Κατρούγκαλε είναι η λέξη ντροπή σας.

Υ.Γ.
Ανήσυχο το γερασμένο μου μυαλό με βασανίζει αν έχουν υδραυλικούς στο ΣτΕ για
τις διαρροές. Γιατί βασική αρχή του Συντάγματος και του κανονισμού του ΣτΕ είναι η
μυστικότητα της διάσκεψης μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης. Με ευθύνη πειθαρχική και ποινική μέχρι την επίσημη δημοσίευση της απόφασης δεν υπάρχει απόφαση
και αφού δεν υπάρχει απόφαση μήπως κ.
Πρόεδρε σας προβληματίσει πως η κυρία
Μάνδρου ήξερε την απόφαση προτού βγείτε
από τη διάσκεψη; Θα βάλετε κανέναν
υδραυλικό να ελέγξει τις διαρροές;

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
3 Νοεμβρίου. Έγινε ο ανασχηματισμός
της κυβέρνησης ο οποίος συζητείτο
εδώ και μήνες. Οι συνταξιούχοι δεν
αναμένουν τίποτα από αυτό, μόνοι
τους τραβούν την οδό του μαρτυρίου
τους.
8 Νοεμβρίου 2016. Έγιναν εκλογές στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
(Η.Π.Α.) για την ανάδειξη του 45ου
Προέδρου. Νικητής αναδείχτηκε ο
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.
15 και 16 Νοεμβρίου. Επίσκεψη εργασίας του απερχόμενου Προέδρου
των Η.Π.Α στην Αθήνα. Μεγάλη κινητοποίηση και ταλαιπωρία των πολιτών της Αθήνας. Ιστορικός ο λόγος
που εκφώνησε στο Ίδρυμα Νιάρχου.
20 Νοεμβρίου. Ο πρώην Πρόεδρος της
Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί χάνει στις
προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του υποψηφίου Προέδρου για
τις εκλογές του 2017 και δηλώνει ότι
αποσύρεται από την πολιτική σκηνή
της χώρας του. Στις επαναληπτικές
εκλογές το χρίσμα πήρε ο Φρανσουάν Φιγιόν.
20 Νοεμβρίου. Η κυρία Άνγκελα Μέρκελ ανήγγειλε ότι θα είναι υποψήφια
για την καγκελαρία της Γερμανίας
στις εκλογές του 2017 για τέταρτη
συνεχή τετραετία.
21 Νοεμβρίου. Στην ηλικία των 90 ετών
έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής
Στεφανόπουλος. Μεγάλη η προσφορά του στην πατρίδα.
25 Νοεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή ο
Φιντέλ Κάστρο, Πρόεδρος της Κούβας για 50 χρόνια, ένας ηγέτης με
πολλούς φίλους και με πολλούς εχθρούς.
28 Νοεμβρίου. Αεροπορική τραγωδία
στην Κολομβία με 76 νεκρούς, μεταξύ των θυμάτων και ποδοσφαιρική ομάδα της Βραζιλίας.
29 Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός κ.
Αλέξης Τσίπρας στην Κούβα για την
κηδεία του Φιντέλ Κάστρο.
Συνεχίστηκαν όλο τον μήνα Νοέμβριο οι συζητήσεις μεταξύ θεσμών και
κυβερνήσεως για το χρέος της Ελλάδας.
Ο Εκδότης
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ο Διάλογος είναι η λύση των προβλημάτων
Δ

ιάλογος είναι η συζήτηση που γίνεται
ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερους
ανθρώπους, για την επίλυση των όποιων
προβλημάτων παρουσιάζονται στην κοινωνία
που ζούμε ή και μεταξύ μας, την ανταλλαγή
πληροφοριών, σκέψεων και θέσεων. Σε κάθε
θέμα που ανακύπτει χρειάζεται η ανταλλαγή
ιδεών και απόψεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, για την επίτευξη συμφωνίας και τη γεφύρωση των αντιθέσεων. Ο διάλογος αποκτά
ουσία, ιδιαίτερη δύναμη και ζωντάνια, όταν χαρακτηρίζεται από κάποιες αρετές, μεταξύ των
οποίων πρωτεύοντα θέση πρέπει να έχει η πειθώ, η ηπιότητα, η ευπρέπεια, η ειλικρίνεια, η
σαφήνεια. Η πειθώ: Πειθώ είναι η πειστική δύναμη του λόγου, η επιχειρηματολογία, με την
οποία πετυχαίνει κάποιος να επιβάλλει τη θέλησή του και να πείσει αυτούς που έχουν διαφορετική γνώμη και άποψη να συμμορφωθούν
μ’ αυτήν οι αντιγνωμούντες. Η πειθώ αποκτά
φίλους πιστούς και ηθελημένους. Εκείνος που
με τη θέλησή του πείθεται, συνεργάζεται και
συμφωνεί. Αποκλειστικό μέσο της πειθούς είναι το επιχείρημα. Η σειρά επιχειρημάτων,
συλλογισμών, που συνδέονται λογικά μεταξύ
τους για τη στήριξη ή ανατροπή μίας θέσης, δηλαδή η επιχειρηματολογία, είναι η μόνη ορθή
μέθοδος της πειθούς και η πεμπτουσία του
διαλόγου. Η ιστορία μας διδάσκει πολλά επιτεύγματα από τα αποτελέσματα του ειλικρινούς
διαλόγου καθώς και τις καταστροφές όπου ο
διάλογος ήταν μονόλογος π.χ. στο συνέδριο λίγο πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο ναύαρχος
του Ελληνικού στόλου Ευρυβιάδης εισηγήθηκε
να φύγει ο στόλος από τα στενά της Σαλαμίνας
και να ενωθεί με τον στρατό στον Ισθμό. Ο Θεμιστοκλής πήρε τον λόγο και μίλησε προς τον
Ευρυβιάδη ως εξής. Εις χείρας σου είναι τώρα
να σώσεις στην Ελλάδα, αν πεισθείς σε εμένα
και κάνεις ναυμαχία μένοντας εδώ και όχι
στους λόγους των άλλων, διότι άκουσε θα έχεις
τις εξής ζημιές και ανέφερε στον Ευρυβιάδη
τους λόγους για τους οποίους επέμενε να γίνει
η ναυμαχία στα στενά της Σαλαμίνας και όχι
κοντά στον Ισθμό καθώς οι Πέρσες έχουν μεγάλα καράβια και δεν είχαν τη δυνατότητα να
κάνουν ελιγμούς στα στενά της Σαλαμίνας.
Αυτός ο διάλογος που έχει ως μέσο την επιχειρηματολογία, την πειθώ, είναι ο σωστός
διάλογος. Ωστόσο, έχει και η πειθώ τα δικά της
παράδοξα. Όπως λέει ένας συγγραφέας, «είναι
πιο εύκολο να περάσεις έναν στρατό από τις
Άλπεις, παρά τον κάθε στρατιώτη ξεχωριστά».
Παράδειγμα παραδοξότητας είναι το ακόλουθο: Ο Αρισταγόρας, στην προσπάθειά του να
πείσει τον βασιλιά της Σπάρτης Κλεομένη το
500 π.Χ. να συμμαχήσουν κατά της πλούσιας
χώρας του Δαρείου, απέτυχε να πείσει τον συνομιλητή του. Μετά πήγε στην Αθήνα. Εμφανίστηκε στον δήμο και μίλησε με τον ίδιο τρόπο, όπως και στη Σπάρτη. Υποσχέθηκε και εδώ
τα ίδια και εντέλει τους έπεισε. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι πολλές φορές είναι ευκολότερο να πείσει κανείς το πλήθος, παρά
έναν άνθρωπο. Αυτό είναι κατά τους ειδικούς
θέμα «συλλογικής νοοτροπίας». Αυτό είναι και
ένα πολιτικό εργαλείο, το οποίο όχι σπανίως,
χρησιμοποιούν επιτήδειοι πολιτικοί. Η ηπιότης
στο ίδιο συνέδριο. Είναι γνωστό το συμβάν
ανάμεσα στον Θεμιστοκλή και στον Κορίνθιο
στρατηγό Αδείμαντο. Ο Θεμιστοκλής έλαβε τον
λόγο και μίλησε δια μακρών και επιμόνως. Τότε ο Αδείμαντος είπε: «Ω Θεμιστοκλή, στους
αγώνες οι προεξανιστάμενοι (δηλαδή αυτοί
που βγαίνουν μπροστά δυσανασχετούντες) ραπίζονται». Τότε ο Θεμιστοκλής ήπια και ήρεμα
απάντησε: «Οι μένοντες, όμως, οπίσω δεν στεφανώνονται». Χαρακτηριστικότερο είναι το
συμβάν, κατά το οποίο ο Θεμιστοκλής διαφώνησε με τον Ευρυβιάδη και τότε ο Ευρυβιάδης
θυμωμένος ύψωσε το ξύλινο μπαστούνι του
για να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή. Εκείνος όμως
ατάραχος του είπε: «Πάταξον μεν, άκουσον

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

Σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου

δε». Τότε ο Ευρυβιάδης εντυπωσιάστηκε και
απέσυρε το «επιχείρημα» της μαγκούρας.
Βεβαίως, υπάρχουν και τα όρια. Λιγότερο
πράος ήταν ο Θεμιστοκλής στην απάντησή του,
προς τον στρατηγό Αδείμαντο, όταν εκείνος
τον προσέβαλε, διατάσσοντας αυτόν να σιωπά,
καθότι τότε δεν είχε πατρίδα καθώς η Αθήνα
είχε καταστραφεί από τον Ξέρξη. Ο Θεμιστοκλής του είπε «Ω μοχθηρέ έχουμε αφήσει την
πόλη μας, γιατί δεν θέλαμε να γίνουμε δούλοι.
Η πόλη μας τώρα είναι οι διακόσιες τριήρεις».
Η Ευπρέπεια Ευπρέπεια είναι η ευγενική
και πολιτισμένη συμπεριφορά. Είναι αυτό που
σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε
άλλη φορά. Ο ευπρεπής συνομιλητής είναι
αξιοπρεπής, κόσμιος, προσηνής και γλυκομίλητος, δεν προσβάλλει την κοινή αισθητική και
ηθική είναι πολιτισμένος άνθρωπος.
Ένα παράδειγμα ευπρέπειας, από την ιστορία Ηροδότου είναι το ακόλουθο. Ο Λακεδαιμόνιος πρέσβης είπε προς τον Γέλωνα τον τύραννο των Συρακουσών, απότομα «Αν μάθαινε ο Αγαμέμνονας ότι οι Σπαρτιάτες στερήθηκαν την ηγεμονία από τον Γέλωνα και τους Συ-

ρακουσίους, θα στέναζε βαθιά. Αλλά αν θέλεις να βοηθήσεις την Ελλάδα, πρέπει να είσαι
υπό την αρχηγία των Λακεδαιμονίων, αν δεν
εγκρίνεις να άρχεσαι μην βοηθάς». Στους
προσβλητικούς λόγους του Σπαρτιάτη πρέσβη, ο Γέλων απάντησε με ηρεμία: «Ω ξένε
Σπαρτιάτη οι προσβλητικοί λόγοι ερεθίζουν
τον άνθρωπο σε οργή. Όμως δεν θα με κάνεις
στην απάντησή μου να φανώ λιγότερο ευπρεπής». Στον αντίποδα της πειθούς, της ηπιότητας, της ευπρέπειας, της ειλικρίνειας, της
φρόνησης, της σαφήνειας και άλλων αρετών
του διαλόγου, είναι η βία, η οξύτητα, η απρέπεια, το ψέμα, το πείσμα, η ασάφεια και μάλιστα η νεόκοπη, θολερή και ακαταλαβίστική,
η οποία είναι γέννημα των σύγχρονων πολιτικών μας. Στις μέρες μας τη Βαβέλ του ολέθριου διαλόγου των τηλεοπτικών καναλιών σε
ένα βαθμό και του κοινοβουλίου επίσης επικρατεί, δυστυχώς, τελικά όχι όποιος έχει πειστική δύναμη του λόγου, αλλά όποιος φωνασκεί πολύ. Έπαψε πλέον να επικρατεί ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών σήμερα, σήμερα
επικρατεί ο μονόλογος κάθε πολιτικός εκφω-

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
ι ελεύθεροι και ωραίοι», -έγραψε ο
Μάνος Ελευθερίου και ερμηνεύει ο
Γιώργος Νταλάρας – «ζουν σε κάποιες φυλακές»… Ναι, και είναι δυστυχώς πολλοί! Αθώοι ισοβίτες, Αυτοδικάσιμοι, δίχως παράπτωμα, κλείνονται στα κελιά τους και κάνουν
πρόβες για παράδεισο ή κόλαση!
Σε πολλούς ζωντανούς πέφτει αυτός ο κλήρος. Κάποιο μέλος της οικογένειας, είτε γονιός
είτε σύντροφος αλλάζει πορεία, και διαλέγει τον
δρόμο του πουθενά! Μπαίνει στον ανεύθυνο κόσμο που ο μήνας έχει εννιά! Αλλά είναι ζωντανός!... Και σύ που έχεις ανθρώπινα χούγια, και
που ανήκεις στο περιβάλλον του παθόντα, κλειδώνεσαι εκεί, νοσηλευτής, ψυχοθεραπευτής, με
ιώβεια υπομονή, και καλλιεργώντας αντοχές
που λίγο-λίγο σε στέλνουν αδιάβαστο. Και δεν
φτάνει που κάθε ώρα και στιγμή κατρακυλάς
πιότερο από τον παθόντα, έχει και την αγωνία,
αν καταρρεύσεις τι θα απογίνει το απολωλό…
Δυστυχώς, μόνο εκείνοι που κερδίζουν τέτοιο

«Ο

νεί τον μονόλογο που εκφράζει τις απόψεις
της παρατάξεώς του και τίποτε άλλο καθώς
δεν τον ενδιαφέρει το πρόβλημα και η λύση
του. Στην ελληνική τηλεόραση της οχλαγωγίας, όποιος τσιρίζει, μάλλον κερδίζει. Είναι
ένας τηλεοπτικός βάλτος της ακράτειας της
γλώσσας και των ύβρεων που δυστυχώς έχει
μεταφερθεί και στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων πολιτών, είναι μία πραγματικότητα που
αντί να είναι παράδειγμα αποφυγής γίνεται
παράδειγμα προς μίμηση. Είναι κατάντια, είναι
ντροπή για τους Έλληνες που δίδαξαν τη διαλλακτική, την ευπρέπεια και την πειθώ. Για την
κακή εικόνα του τηλεοπτικού διαλόγου, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και πολλοί από
τον δημοσιογραφικό κόσμο. Είναι οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να συντονίσουν και να διευθύνουν τις συζητήσεις
που γίνονται και τις οποίες παρακολουθούν οι
ανυποψίαστοι τηλεθεατές. Η στάση που κρατούν είναι η καταστροφικότερη που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Είναι εντελώς
αδαείς στην πρακτική της διεύθυνσης της συζήτησης και στην τέχνη και επιστήμη, του να
κάνουν σημαντικές ερωτήσεις. Χάνουν τον
έλεγχο, αγνοούνται και παρακολουθούν αμήχανοι τους φωνασκούντες συνομιλητές τους
καθώς δεν έχουν το κύρος για να μπορέσουν
να επιβάλλουν την τάξη ίσως μερικοί να το θεωρούν επιτυχία το να βάλουν τους καλεσμένους να τσακωθούν μεταξύ τους. Ασφαλώς
όλα αυτά μεταφέρονται στους τηλεθεατές για
επιμόρφωση. Γενικώς, οι νεοέλληνες δεν
μπορούμε να αρνηθούμε ότι μας λείπει η
κουλτούρα συζήτησης. Και είναι θέμα αγωγής
αυτό. Γιατί δυστυχώς εκλείπουν από τους νεοέλληνες τα απλά πράγματα όπως: Το οικογενειακό τραπέζι όπου πρέπει να συγκεντρωνόμαστε όλοι γύρω του με σειρά και τάξη, λείπει
το σχολείο που πρέπει να εφαρμόζει σε όλες
τις βαθμίδες τη σχολική ζωή με τη σωστή οργάνωση. Όλα είναι θέμα παιδείας. Όμως αυτή
απαιτεί και χρόνο μακρύ και κόπο πολύ και
συλλογική προσπάθεια, αντιπαράθεση ιδεών,
γνωμών, σοβαρός ευρύς διάλογος σύμφωνα
με την αντίληψη του σύγχρονου φιλοσόφου ο
οποίος είπε: «Εγώ μπορεί να πλανιέμαι και
εσύ μπορεί να έχεις δίκιο. Γι’ αυτό εμείς πρέπει μαζί να προσπαθήσουμε να φτάσουμε
κοντά στ’ αχνάρια της αλήθειας». Στο χέρι σας
είναι να εφαρμόσουμε τον πειστικό διάλογο
με πειθώ, με ευπρέπεια, με ειλικρίνεια και με
ηπιότητα, αν θέλουμε να πάμε μπροστά σαν
άτομα, σαν κοινωνία και σαν κράτος.

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

λαχείο μπορούν να σε νιώσουν. Οι γύρω που αντιλαμβάνονται τις αλλαγές, έχουν πάντα την θεωρητική συμβουλή. ‘Υπομονή, δεν είσαι μόνος,
τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν χιλιάδες!’
Και το πιο παρήγορο, ανάλογα σε ποιο στάδιο
είναι το απολωλό, πάντα προσπαθούν να σε παρηγορήσουν ότι σε περιμένουν τα χειρότερα! Να
‘ναι καλά οι Χριστιανοί που σε ενημερώνουν, για
να είσαι αισιόδοξος με την υπάρχουσα κατάσταση! Και δυστυχώς όλοι συμπάσχουν με τον παθόντα, που τον θυμούνται ακμαίο, ζωντανό, δραστήριο, νέο, ωραίο, δυναμικό… Τώρα, το συναίσθημα ειδικά έχει χαθεί από τον νου και την ψυχή του, με αποτέλεσμα το δεκανίκι που τον
φροντίζει, να γίνεται συχνά μισητός εχθρός.
Δυστυχώς, γιατί το δεκανίκι έχει ακόμα και
νου, και ψυχή, και νοσταλγία για μια βόλτα στο
βουνό ή στη θάλασσα, ή έτσι μια βόλτα στη ζωή,
να μπερδευτεί με τους ζωντανούς, να φωνάξει
‘ρε παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ, υπάρχω, γιατί με
ξεχάσατε;’ Στους τέσσερις τοίχους, χωρίς υπερ-

βολή, συντονίζεται το δεκανίκι με τον παθόντα,
που τις περισσότερες ώρες είναι βουβός, και σε
καθημερινή βάση, κάνουν πρόβα θανάτου
‘Ευτυχώς, το δεκανίκι αυτό τουλάχιστον που
γνωρίζω εγώ, έχει αρκετή φαντασία, και την κοπανάει νοερά, ταξιδεύοντας σε βουνά και πέλαγα, σε φιλικές παρέες και κοινωνικές συγκεντρώσεις. Μα συχνά, όλα τα ονειρικά, διακόπτονται από την πικρή πραγματικότητα… Και μιας
και το θέμα είναι ανεξάντλητο, και κανείς δεν
γνωρίζει το φινάλε του, θέλω να ζητήσω ένα δώρο από τα τηλεοπτικά κανάλια, που ίσως προσφέρει λίγη συμπαράσταση στον Γολγοθά
τους… Μετά τις δέκα το βράδυ, κάποιο κανάλι
από τα τόσα, ας μας δώσει κάποια ηρεμία, προβάλλοντας τοπία, βουνά, θάλασσες, ποτάμια, γενικά την φύση που η μοίρα μας στέρησε!
Έστω και οπτικά, θα είναι μια παρηγοριά για
αυτούς τους ελεύθερους φυλακισμένους. Ένα
τοπίο στο τέλος της μέρας, θα λειτουργεί σαν
ηρεμιστικό για το μαύρο της νύχτας!
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Αυτό απέδειξε η εκδρομή που πραγματοποίησε το Σωματείο μας στα Πομακοχώρια της Ξάνθης στις 3 Νοεμβρίου 2016
οικονομική κρίση που μαστίζει
τους συνταξιούχους της πατρίδας
μας τα τελευταία έξι χρόνια δεν
στάθηκε εμπόδιο στου 54 συνταξιούχους
του Σωματείου μας για να δείξει την αλληλεγγύη και την αγάπη τους προς τους
συνανθρώπους του. Αυτή την αγάπη θέλαμε να εκφράσουμε με την επίσκεψή
μας στο ορεινό χωριό Σμίνθη του νομού
Ξάνθης όπου για εντεκάτη χρονιά βραβεύσαμε 17 μαθήτριες και μαθητές που
αρίστευσαν τη σχολική περίοδο 20152016. Έχει γίνει πλέον θεσμός αυτό για το
Σωματείο μας γι’ αυτό η συμμετοχή των
συναδέλφων μας ήταν μεγάλη και λυπούμαστε που δέκα και πλέον συνάδελφοι
και συναδέλφισσες δεν μπόρεσαν να
συμμετάσχουν σε αυτό το ταξίδι γιατί άργησαν να δηλώσουν συμμετοχή. Για εμάς
τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ η καθιερωμένη πλέον εκδρομή στην Ξάνθη και η
βράβευση των αριστούχων μαθητριώνμαθητών του Γυμνασίου Σμίνθης μετά
από 11 χρόνια γνωριμίας έχει γίνει πλέον
θεσμός και είναι υποχρέωση του Σωματείου μας να υπηρετεί τον θεσμό αυτό.
Όμως επειδή ακούγονται και διαφορετικές φωνές που λένε γιατί να έχει προτεραιότητα το σχολείο αυτό όχι άλλα σχολεία που πιθανώς να έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη, τους απαντάμε ότι σε αυτή την
περιοχή που η πολιτεία την έχει εγκαταλείψει κατοικούν Έλληνες που είναι πιο
πολύ Έλληνες από εμάς και μόνο γι’ αυτόν
τον λόγο αξίζουν να έχουν τη συμπαράστασή μας αλλά και όπως γνωρίζουν όλοι
η βοήθειά μας δεν περιορίζεται μόνο στο
Γυμνάσιο Σμίνθης και καλό θα είναι όσοι
έχουν διαφορετική άποψη ας κάνουν τον
κόπο να περάσουν από το Σωματείο για
να ενημερωθούν πλήρως και τότε σίγουρα θα αλλάξουν άποψη και γνώμη.
Τρεις Νοεμβρίου 11:00 το πρωί φθάσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης όπου στο προαύλιο του σχολείου μας περίμεναν μαθητές-καθηγητές και γονείς, μας υποδέχτηκαν με τέτοια εγκαρδιότητα που σε αυτούς τους συναδέλφους μας που για πρώτη φορά συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή τους προξένησε μεγάλη εντύπωση,
έμειναν έκθαμβοι. Εκείνο που μας γέμισε
όλους ήταν το χαμόγελο όλων, διδασκόντων-μαθητών-μαθητριών και γονέων, ένα
χαμόγελο αυθόρμητο και όχι προσποιητό,
ήταν ο τρόπος που μας έδειξαν την αγάπη

Η

τους η οποία έβγαινε από την καρδιά
τους. Ευχάριστη έκπληξη για εμάς ήταν η
παρουσία στην εκδήλωση του επί έντεκα
χρόνια διευθυντή του Γυμνασίου κ. Κώστα Δεληγεώργη, ο οποίος ήρθε ειδικά
για να συμμετάσχει και αυτός στην πραγματικά ωραία αυτή εκδήλωση καθώς αυτός ήταν ο πρωτεργάτης της αδελφοποίησης του Σωματείου μας με το Γυμνάσιο
Σμίνθης. Η εκδήλωση και εφέτος με επιθυμία της Διευθύντριας κ. Ζηνοβίας Ματσούδη, έγινε στις αίθουσες του σχολείου
με σκοπό να δουν τα μέλη του Σωματείου
μας ό,τι έχει γίνει με την συνδρομή μας.
Η κα. Ζηνοβία Ματσούδη μας καλωσόρισε
λέγοντας: «Η σημερινή επίσκεψή σας στο
σχολείο μας καθώς και η βράβευση των
αριστούχων μαθητών-μαθητριών που έχει
θεσπίσει εδώ και δέκα χρόνια μας δίνει
πάρα πολύ μεγάλη χαρά, νομίζω πως το
εισπράττετε αυτό. Είσαστε για εμάς μία
ανοιχτή αγκαλιά, είσαστε πάντα κοντά μας
και χάρη σε εσάς έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα στο σχολείο, τα οποία εσείς
πιθανώς και να μην τα βλέπετε, κάποια
πράγματα όμως όπως η αίθουσα για παράδειγμα που είμαστε εδώ, οι προτζέκτορες, οι άλλοι προτζέκτορες που έχουν τοποθετηθεί μέσα στις άλλες αίθουσες, κάποιοι υπολογιστές που τώρα ετοιμαζόμαστε να πάρουμε όλα αυτά γίνονται χάρη
στις δικές σας συνδρομές. Και βέβαια δεν
είναι μόνο αυτό, αλλά πολύ μαθητές βοηθούνται πάρα πολύ από τις δικές σας συνδρομές γιατί όπως
πολύ καλά ξέρετε
οι εποχές είναι
δύσκολες, το σχολείο μας είναι ένα
σχολείο ορεινό, τι
σημαίνει αυτό; Ότι
δεν είναι εύφορο
το έδαφος εδώ, η
γη δεν είναι εύφορη, έτσι πολλοί γονείς είναι μετανάστες, πολλά παιδιά
αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα και εσείς
τους δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχουνε πάντα
σε όλες τις εκδηλώσεις. Χάρη σε

εσάς το μαθητικό δυναμικό του σχολείου
μας είναι πάντα παρόν σε όποια εκδήλωση διοργανώνει το σχολείο μας σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή σε άλλες εκδηλώσεις που απαιτείται οικονομική υποστήριξη. Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά
περισσότερο από όλους για την αγάπη
που εισπράττουμε από εσάς θέλω θερμά
να σας ευχαριστήσω και εγώ και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Είναι πάντα βέβαια
μαζί μας ο κ. Δεληγεώργης ο οποίος άνοιξε την πόρτα αυτή και εμείς είχαμε τη χαρά με τη δική του αφορμή να σας γνωρίσουμε και να νιώσουμε και αυτή τη χαρά
από τη γνωριμία μας. Θέλω πάρα πολύ να
ευχαριστήσω τον κ. Δεληγεώργη και να
του πω να έρθει να σας καλημερίσει. Για
τους μικρότερους ο κ. Δεληγεώργης ήταν
ο Διευθυντής για πολλά χρόνια σε αυτό το
σχολείο. Εγώ από αυτόν παρέλαβα τη Διεύθυνση του σχολείου».
Μετά την κα. Διευθύντρια τον λόγο πήρε ο πρώην Διευθυντής του Γυμνασίου κ.
Κώστας Δεληγεώργης, ο οποίος εμφανώς
συγκινημένος μας καλωσόρισε με ευχές
εγκάρδιες μέσα από τα βάθη της καρδιάς
του λέγοντας: «Σας καλωσορίζω. Βλέπω
πάρα πολλούς συνταξιούχους οι οποίοι
έρχονται κάθε χρόνο ανελλιπώς στο σχολείο μας. Τι να σας πω, αυτή η συγκίνηση
την οποία έχω κάθε φορά που έρχεστε είναι για μένα κάτι διαφορετικό. Παρόλο
που είμαι τώρα τρίτο χρόνο συνταξιούχος
πάντα σκέπτομαι τις πρώτες στιγμές εδώ
που είχατε έρθει
στο σχολείο, που
είχαμε έρθει στην
Αθήνα που βρισκόμαστε πάντα
και σας λέω ότι για
μένα αυτό είναι
κάτι ανεπανάληπτο και ούτε πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ βέβαια
στη ζωή μου, είναι
πράγματα τα οποία
με σημαδεύουν
πάντα. Θέλω να
σας ευχαριστήσω
και το Διοικητικό
Συμβούλιο των
Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ και το Μουσείο ΗΣΑΠ και

όλους γενικά τους συνταξιούχους. Τι να
σας πω τώρα, είναι πράγματα τα οποία με
συγκινούνε. Δεν βγαίνουνε και εύκολα τα
λόγια γιατί ήδη νιώθω σας λέω πολύ διαφορετικά, πάρα πολύ διαφορετικά. Ήδη τα
παιδιά, αυτά τα οποία είναι τώρα στο Γυμνάσιο είναι άγνωστα για μένα αλλά πολλά επειδή είχανε αδερφούς, αδερφές εδώ
στο σχολείο έρχονται εδώ και έχουν
ακούσει από τα αδέρφια τους, έρχονται να
με συναντήσουν όταν ήρθα στην αρχή και
πραγματικά είναι μια μεγάλη βοήθεια αυτό το οποίο κάνετε για το σχολείο, όχι μόνο για το σχολείο αλλά και για την περιοχή
αλλά θέλω να πω και για τον Ελληνισμό
γενικά. Δεν υπάρχουν τέτοιες ενέργειες,
εδώ στην περιοχή μας είσαστε οι μοναδικοί ούτε ξέρω να έχει υπάρξει κάτι άλλο
προηγούμενο σαν αυτό το οποίο κάνετε
εσείς και είναι το καλό ότι συνεχίζετε και
έχει γίνει θεσμός πλέον αυτή η βράβευση.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για το σχολείο, είναι και ένα ερέθισμα για τους μαθητές να γίνουν καλοί μαθητές, να γίνουν
αριστούχοι για να πάρουν αυτό το βραβείο
το οποίο δίνετε, Σας λέω τώρα αισθάνομαι
λίγο περίεργα και άβολα. Παρόλο που
όπως είπε και η κα. Διευθύντρια ήμουν
εδώ αρκετά χρόνια, 11 χρόνια, αλλά είναι
σαν να είναι πρώτη φορά και σας λέω ότι
έχω και τρακ για να πω την αλήθεια αλλά
σας ευχαριστώ πάντως που ήρθατε, να είσαστε πάντα καλά και να σας βλέπουμε
κάθε χρόνο όλους να έρχεστε πάλι, να είσαστε υγιείς και να μην έχετε απώλειες.
Ευχαριστώ πολύ».
Ακολούθως τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος
του Σωματείου μας, ο οποίος αφού πρώτα
ευχήθηκε τα χρόνια πολλά για την Διευθύντρια του σχολείου η οποία στις 30
Οκτωβρίου είχε την ονομαστική της εορτή, αναφέρθηκε για την εκδήλωση της
βράβευσης των αριστούχων μαθητών-μαθητριών λέγοντας: «Κυρία Διευθύντρια
του Γυμνασίου Σμίνθης κα. Ζηνοβία Ματσούδη, κύριε πρώην Διευθυντή του Γυμνασίου Σμίνθης κ. Κώστα Δεληγεώργη,
κυρίες και κύριοι καθηγητές του Γυμνασίου Σμίνθης, αγαπητά μας παιδιά με τη
σημερινή μας επίσκεψη στο χωριό σας
και στο σχολείο σας εκπληρώνουμε ένα
χρέος που έχουμε αναλάβει εδώ και μία
δεκαετία προς τη μαθητική κοινότητα του
Γυμνασίου σας το οποίο έχει καθιερωθεί
πλέον ως γιορτή για εσάς και για εμάς και
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και η βράβευση των μαθητριών-μαθητών του Γυμνασίου Σμίνθης που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2015-2016
όλοι περιμένουμε πότε θα έλθει ο Νοέμβριος για να ανταμώσουμε πάλι έστω και
για λίγες ώρες στον χώρο αυτό.
Κυρία Διευθύντρια η ημέρα αυτή είναι
ιδιαίτερη για εμάς, σας άκουσα με μεγάλη
προσοχή στα όσα είπατε για εμάς και σας
ευχαριστούμε, χαιρόμαστε πολύ και αισθανόμαστε υπερήφανοι όταν μας αναγνωρίζει η πολιτεία μέσω εσάς και του συνόλου του διδακτικού προσωπικού του Γυμνασίου ότι προσφέρουμε έστω και το ελάχιστο για τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης.
Όμως μας προβληματίζει και μας στεναχωρεί το γεγονός ότι θα θέλαμε αλλά δεν
έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε
κάτι παραπάνω, σας δίνουμε την υπόσχεση
ότι θα προσπαθήσουμε γιατί το αξίζετε και
το δικαιούστε. Επειδή όμως τα παιδιά της
πρώτης τάξης του Γυμνασίου μπορεί να
έχουν ακούσει κάτι για εμάς όμως δεν μας
γνωρίζουν και πρέπει να συστηθούμε για
να γνωριστούμε καλύτερα.
Είμαστε το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ και όταν λέμε ΗΣΑΠ, είναι οι Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς
το πρώτο μέσο αστικού σιδηροδρόμου
που πρωτολειτούργησε το 1869. Είμαστε
ένα σωματείο με 2.000 μέλη. Η έδρα του
σωματείου μας είναι στον Πειραιά και κατά γενική ομολογία έχουμε μία πλούσια
δράση κοινωνική-πολιτιστική-συνδικαλιστική αλλά και ανθρωπιστική. Μέσα στις
υποχρεώσεις μας είναι να προστατεύουμε
τα μέλη μας και να είμαστε αρωγοί του
στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν
από την πολιτεία. Δεν αρκούμαστε μόνο
σε αυτά καθώς έχουμε και πλούσια δράση σε άλλους τομείς όπως εκδίδουμε
εφημερίδα κάθε δύο μήνες, ημερολόγιο,
διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις,
εκδρομές, συνεστιάσεις, βραβεύσεις αριστούχων μαθητών, παιδιών των μελών
μας και προσπαθούμε να προβάλλουμε
την ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων από τις αίθουσες του Μουσείου όπου
σε τρεις ορόφους βρίσκεται όλη η διαδρομή του από το 1869 μέχρι σήμερα. Η
επίσκεψη στο Μουσείο είναι δωρεάν και
χάνει όποιος δεν θα το επισκεφτεί. Η γνωριμία μαζί σας άρχισε το 2006 όταν οι τότε
μαθητές του Γυμνάσιου Σμίνθης με τον
τότε Διευθυντή και αγαπητό φίλο Κώστα
Δεληγεώργη επισκέφτηκαν το Μουσείο
μας κατά την εκπαιδευτική τους εκδρομή
στην Αθήνα. Έτσι άρχισε η σχέση αγάπης

και αλληλοεκτίμησης του Σωματείου μας
με το σχολείο σας. Ό,τι κάνει και ό,τι θα
κάνει στο μέλλον το Σωματείο μας το κάνει από την αγάπη που έχει για τα παιδιά
και ειδικά για τα παιδιά αυτά που ζουν σε
μία άγονη από πολλές πλευρές περιοχή
και τα οποία με την αμέριστη συμπαράσταση των δασκάλων των και των γονιών
των καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για
μόρφωση και πρόοδο. Εμείς όχι μόνο δεν
επιζητούμε αλλά και αποφεύγουμε την
όποια δική μας προβολή και δεν διατυμπανίζουμε τη μικρή μας αυτή προσφορά
γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Σκοπός μας είναι το να δούμε το χαμόγελο
στα χείλη των παιδιών.
Είναι μεγάλο κατόρθωμα να κάνει κανείς σήμερα ένα παιδί να είναι χαμογελαστό. Και το κυριότερο είναι ότι δεν θέλουμε να δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα
να παρερμηνεύει την ωραία και ανιδιοτελή αυτή προσπάθειά μας και πρωτοβουλία μας γιατί δεν μας ενδιαφέρει και δεν
μας αφορά το κοινωνικό το πολιτικό και
το θρησκευτικό πιστεύω του καθενός, δεν
κάνουμε καμία διάκριση και κανέναν
αποκλεισμό, αγαπάμε τα παιδιά και η
αγάπη μας αυτή για τα παιδιά μας έκανε
να είμαστε και πάλι σήμερα μαζί σας για
να εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντί
σας και να βραβεύσουμε όσους από εσάς
αριστεύσατε τη χρονιά που πέρασε αλλά
και να συναντηθούμε με όλους εσάς καθηγητές-γονείς και μαθητές και να ανανεώσουμε τη φιλία μας μέχρι τον επόμενο
χρόνο που θα συναντηθούμε και πάλι εδώ
στον φιλόξενο χώρο σας.
Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά, να
έχετε υγεία και πρόοδο, αλλά το κυριότερο να παραμείνετε παιδιά στην ψυχή και
το χαμόγελο να μη λείψει από τα χείλη
σας, να σέβεστε και να αγαπάτε τους δα-

σκάλους σας και τους γονείς σας. Εμείς
από την πλευρά μας σας υποσχόμαστε ότι
όσο μας το επιτρέπουν οι διανοητικές και
σωματικές μας δυνάμεις θα είμαστε κοντά σας και θα είναι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για εμάς όταν κάθε χρόνο αυξάνονται οι αριστούχοι μαθητές που θα
βραβεύουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδεχτήκατε σήμερα στο φιλόξενο χωριό σας και στο σχολείο σας με
τόση εγκαρδιότητα και αγάπη».
Ακολούθησε η βράβευση των 17 μαθητών και μαθητριών που αρίστευσαν στη
σχολική χρονιά 2015-2016. όλα τα παιδιά
χειροκροτήθηκαν από όλους τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, όμως το μεγαλύτερο και πιο ζεστό χειροκρότημα το
εισέπραξε ο μαθητής της Β΄ τάξης ΣΟΦΤΑ
ΕΡΑΪ ο οποίος προάχθηκε από την Β΄ Τάξη στην Γ΄ Τάξη με βαθμό «20 ΑΡΙΣΤΑ».
Τα βραβεία στους αριστεύσαντες μαθητές
και μαθήτριες τα απένειμαν 17 συναδέλφισσες και συνάδελφοι που συμμετείχαν
στην εκδήλωση. Ακολούθησε η απονομή
του βραβείου το οποίο έχει καθιερωθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου το 2014 προς τιμή του κ. Κώστα Δεληγεώργη σε δύο μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου που αρίστευσαν και είναι οι μαθήτριες ΕΓΙΟΠ ΦΑΤΜΕ του ΧΑΣΑΝ και ΓΚΙΝΤΑ ΓΚΙΟΥΛΠΕΝ του ΜΠΟΥΛΕΝ οι οποίες
απεφοίτησαν από το Γυμνάσιο με βαθμό
ΑΡΙΣΤΑ 19 και 8/12. Τα βραβεία αυτά απένειμε ο κ. Κώστας Δεληγεώργης λέγοντας:
«Το βραβείο αυτό θεσπίστηκε προς τιμή
μου από το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. Ευχαριστώ το Μουσείο και θα
ήθελα μεταξύ των βραβευθέντων να ήταν
και κάποιο αγόρι, σήμερα να ευχηθώ και
εγώ καλή πρόοδο στα παιδιά και είμαι χαρούμενος καθώς και εγώ από την πλευρά
μου βοήθησα να φύγει η προκατάληψη

που υπήρχε στην περιοχή ότι τα κορίτσια
δεν πρέπει να σπουδάζουν αλλά να παραμένουν στα σπίτια και να ασχολούνται με
τα οικιακά μόνο. Σήμερα πολλά κορίτσια
που ήταν μαθήτριες στο Γυμνάσιο σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Χαίρομαι γιατί
η προσπάθεια που καταβάλαμε εμείς οι
καθηγητές καθώς και αρκετοί γονείς για
να πείσουμε την κοινωνία ότι και τα κορίτσια είναι ισότιμα μέλη και έχουν θέση στη
μάθηση βρήκε ανταπόκριση».
Μετά τη απονομή των βραβείων στις
μαθήτριες και στους 2 μαθητές που αρίστευσαν ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από τα κορίτσια του Γυμνασίου καθώς
και εκτέλεση μουσικών κομματιών από
μαθητή του Γυμνασίου. Μετά το τέλος της
εκδήλωσης όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τον πλούσιο μπουφέ με παραδοσιακά και όχι μόνο εδέσματα που είχαν
ετοιμάσει με αγάπη οι γυναίκες του χωριού. Χωρίς να το καταλάβουμε έφθασε η
δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού, όμως
με τι καρδιά να φύγει κανείς μετά από όσα
έζησε έστω και τις λίγες αυτές ώρες κοντά
σε όλους αυτούς τους αγνούς ανθρώπους,
βλέποντας τη συγκίνηση στα πρόσωπά
τους καθώς μας παρακαλούσαν να μείνουμε για λίγο ακόμη μαζί τους. Όμως ήταν
αδύνατη η περαιτέρω παραμονή μας μαζί
τους γιατί μας πίεζε το πρόγραμμα της εκδρομής, αλλά έστω και αυτές οι λίγες ώρες
μας έχουν ενώσει τόσο πολύ λες και είμαστε μία αγαπημένη οικογένεια. Χαρακτηριστικό της αγάπης των κατοίκων προς τα
μέλη μας ήταν η ενέργεια μιας κυρίας που
βγήκε στο δρόμο και μοίραζε σε όλους κυδώνια που έκοβα από τα δένδρα που είχε
στην αυλή της. Αποχαιρετιστήκαμε με την
υπόσχεση ότι και του χρόνου θα ξαναπάμε
στα Πομακοχώρια της Ξάνθης, θα ξαναπάμε στο Γυμνάσιο της Σμίνθης για να βραβεύσουμε τους μαθητές και μαθήτριες που
θα αριστεύσουν. Αν καθίσει κανείς να αναλογιστεί ποια είναι τα αποτελέσματα αν
κερδίσαμε κάτι ή χάσαμε ανεπιφύλαχτα θα
απαντήσει ότι κερδίσαμε πολλά, κερδίσαμε
περισσότερα από ό,τι δώσαμε, πήραμε χαρά από τη χαρά τους, πήραμε αγάπη από
την αγάπη τους, πήραμε χαμόγελο από το
χαμόγελό τους και όλα αυτά μας γεμίζουν
περίσσιες υποχρεώσεις απέναντί τους και
αυτές τις υποχρεώσεις αναλαμβάνουμε να
τις υλοποιήσουμε.
Η Διοίκηση
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Πομακοχώρια Πομάκοι-Γυμνάσιο Σμίνθης
ε αφορμή την τετραήμερη εκδρομή του Σωματείου μας στα ορεινά χωριά του Νομού
Ξάνθης όπου για 10η χρονιά βραβεύσαμε
τους αριστούχους μαθητές-μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης θεωρούμε σκόπιμο με λίγα και απλά
λόγια να αναφερθούμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης, στα
Πομακοχώρια και στους κατοίκους της περιοχής,
τους Πομάκους.
Ας κάνουμε την αρχή από το Γυμνάσιο Σμίνθης.
Η Σμίνθη βρίσκεται στα ορεινά του νομού Ξάνθης,
απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη της Ξάνθης. Το
Γυμνάσιο της Σμίνθης πρωτολειτούργησε το 1983
και οι πρώτοι μαθητές τρεις στον αριθμό προέρχονταν από τα χωριά Σμίνθη και Μύκη. Στην αρχή το συστεγαζόταν με το δημοτικό σχολείο της Σμίνθης. Αργότερα μεταφέρθηκε στο ισόγειο μιας διώροφης οικοδομής που προοριζόταν να γίνει καφενείο. Το
1992 γράφτηκαν στο Γυμνάσιο οι δύο πρώτες μαθήτριες, έτσι έγινε η αρχή της ισότητας των δύο φύλων.
Το 1997 το Γυμνάσιο απέκτησε το δικό του συγκρότημα κτιρίων όπου σήμερα τα μαθήματα των τριών
τάξεων παρακολουθούν πάνω από 150 μαθητές και
μαθήτριες που τελειώνοντας το Γυμνάσιο συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Λύκειο και σε μεγάλο ποσοστό μετά στα ανώτερα και ανώτατα πνευματικά
ιδρύματα της χώρας. Τα παιδιά του Γυμνασίου Σμίνθης προέρχονται από πολλά χωριά της περιοχής και
φθάνουν στο σχολείο με τη χρήση λεωφορείων του
ΚΤΕΛ καθώς και ΤΑΞΙ, το δε κόστος της μεταφοράς
τα αναλαμβάνει το κράτος. Στο Γυμνάσιο Σμίνθης διδάσκουν είκοσι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων.

Μ

Πομακοχώρια
Πομακοχώρια ονομάζονται τα ορεινά χωριά που
βρίσκονται κατά μήκος της οροσειράς της Ροδόπης.
Στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, στα βορειοανατολικά του νομού, βρίσκονται πολλοί οικισμοί γνωστοί
ως χωριά της ορεινής περιοχής Εχίνου, αυτά είναι
τα Πομακοχώρια. Τα χωριά αυτά βρίσκονται σκαρφαλωμένα άλλοτε στους πρόποδες ορεινών όγκων
και άλλοτε σε ράχες βουνών ή σε μικρούς λόφους
και σήμερα αποτελούν για τους επισκέπτες σημαντικό πόλο έλξης.
Πομακοχώρια δεν υπάρχουν μόνο στον Νομό
της Ξάνθης αλλά απαντώνται σε ολόκληρο το μήκος
της Θράκης με την Βουλγαρία. Σύμφωνα δε με τη
Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, τα Πομακοχώρια
μοιράζονται οριστικά ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Στην Ελλάδα στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης

και Έβρου υπάρχουν 160 μικρά και μεγάλα Πομακοχώρια. Στον Νομό της Ξάνθης υπάρχουν είκοσι
Πομακοχώρια τα οποία σήμερα εύκολα μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει ακολουθώντας τον δρόμο
που οδηγεί από την Ξάνθη στην Σταυρούπολη σε
μία παράλληλη πορεία με την κοίτη του ποταμού
Κόσυνθου για περίπου 8 χιλιόμετρα και μετά ο δρόμος δεξιά μας, μας οδηγεί στον Εχίνο. Στην πορεία
μας για τον Εχίνο συναντάμε πολλά μικρά και μεγαλύτερα χωριά διάσπαρτα ανάμεσα σε δάση, ρεματιές καθώς και μικρές μα εύφορες ορεινές κοιλάδες. Με αφετηρία τον Εχίνο υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφτεί κάποιος όλα τα Πομακοχώρια του
Νομού. Η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών από
και προς τα Πομακοχώρια έγινε μετά το 1981, πριν
το 1981 για να πάει κάποιος επισκέπτης στα Πομακοχώρια χρειαζόταν ειδική άδεια από την πολιτεία.

Πομάκοι
Οι Πομάκοι είναι ένα από τα 22 Φραγκικά φύλα
κοινής καταγωγής με τους υπόλοιπους Έλληνες, μιλούσαν τα αρχαία Ελληνικά και είχαν αναπτύξει
αξιόλογο πολιτισμό. Την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου
είχαν έναν δυναμικό στρατό με επικεφαλής τον
Στρατηγό Λάγαρο.
Η ονομασία Πομάκος πιθανόν να προέρχεται
από τη βουλγαρική λέξη «πομάκ» που σημαίνει
βοηθώ.
Τα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας όλη η

Αγαπητοί εκπρόσωποι του ΗΣΑΠ,
με μεγάλη μου χαρά σκέφτηκα να σας γράψω αυτές τις μικρές παραγράφους, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχετε επισκεφτεί το
γυμνάσιο μας στη Σμίνθη και εμείς με τον κ. Δεληγιώργη την όμορφη
πρωτεύουσα...
Θυμάμαι, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια την επίσκεψη μου στο μουσείο ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, μνήμες αξέχαστες και εικόνες χαραγμένες στο μυαλό μου. Πριν φτάσουμε στον Πειραιά, ο κ. Δεληγιώργης και οι καθηγητές μας φρόντισαν να μπούμε στο βαγόνι του
οδηγού και να παρακολουθήσουμε πώς οδηγούνται τα τρένα!! Αποκομίσαμε αρκετά από το μάθημα του οδηγού!!! Για πρώτη φορά στη
ζωή μου έζησα μια τέτοια εμπειρία γεμάτη αγωνία και ενθουσιασμό!
Στο τέλος της διαδρομής μας φτάσαμε στον Πειραιά και μπήκαμε
στο μουσείο ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Μέσα είχε ένα παλιό βαγόνι
και είδαμε ότι διαφέρει αρκετά ως προς το χώρο σε σχέση με το σύγχρονο ηλεκτρικό, όπως τα ξύλινα χερούλια! Επίσης, μάθαμε πώς το
οδηγούσαν τότε στα παλιά χρόνια. Υπήρχε μια έκθεση φωτογραφιών,
ο σιδηρόδρομος, η παλιά Αθήνα… Είδαμε, επίσης, τα εργαλεία που

ορεινή Θράκη ονομάζεται Αχριδώ και οι κάτοικοι
Αχριάνες και αργότερα Αγριάνες. Τα προβλήματα
των Αγριανών αρχίζουν από την κάθοδο των Βουλγάρων. Δέχονται συχνές επιθέσεις από τους Βουλγάρους και το 850 μ.Χ οδηγούνται στον Αγρά Ποταμό για να βαπτιστούν από Βούλγαρους στρατιώτες.
Το 1325 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας Ανδρόνικος δεν κατάφερε να διώξει τους Βουλγάρους και αναγκάζεται
να υπογράψει συνθήκη ειρήνης. Στη συνέχεια οι
Τούρκοι καταλαμβάνουν την Θράκη και έτσι χάνεται
η πολιτισμική ταυτότητα των Αγριανών. Το 1878 ήρθαν στην χώρα μας ως μετανάστες από την ανατολική Ρωμυλία 15.000 περίπου Πομάκοι οι οποίοι
σχεδόν στο σύνολό τους ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι,
ελάχιστοι ήταν οι Μουσουλμάνοι. Η τότε κυβέρνηση
τους εγκατέστησε στις ορεινές περιοχές της Θράκης
περιορίζοντας τους να ασχολούνται μόνο με την
κτηνοτροφία και τη γεωργία και μη επιτρέποντας να
έχουν επαφές με τα αστικά κέντρα.
Επειδή οι Πομάκοι είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αντιμετωπίστηκαν από την ελληνική πολιτεία, ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Έτσι δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για κάθε λογής προπαγάνδας και κυρίως εθνικιστικής. Οι Πομάκοι είναι
ένα λαός υπερήφανος, εγκάρδιοι και ζεστοί άνθρωποι, ακάματοι εργάτες της άγονης γης τους ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία, καλλιεργούν τον φημισμένο σ’ όλο τον κόσμο καπνό
ποικιλίας «Μπασμά», την πεντανόστιμη βουνίσια
πατάτα, παράγουν δε γευστικότατα καρύδια, λίγα

Οι φίλοι μας
από το Γυμνάσιο Σμίνθης
μας γράφουν
χρησιμοποιούσαν όπως τσεκούρια και φτυάρια. Η ξενάγηση ήταν άριστη!!! Τα λόγια είναι περιττά!!! Όπως λέει η κινέζικη παροιμία, μια εικόνα χίλιες λέξεις!!
Οφείλω να πω, επίσης, ότι έχετε βραβέψει και βραβεύετε ακόμα
πάρα πολλά παιδιά, με αποτέλεσμα να τα προτρέπετε να προσπαθούν
ακόμα περισσότερο και να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις... Και εγώ
λοιπόν, ήμουν ένας από τους πρώτους που βραβέψατε και δεν μπορώ
να ξεχάσω εκείνη τη μεγάλη στιγμή χαράς μου, η οποία ήταν η αφετηρία ενός μεγαλύτερου βήματος στη σχολική μου ζωή! Ένα βήμα που
στο τέλος με έφερε και πάλι στην Αθήνα για σπουδές. Στην Αθήνα που

κάστανα, λίγα όσπρια και καυσόξυλα τα οποία πουλάνε στην Ξάνθη. Πολύ εύκολα μπορεί κανείς να
τους πλησιάσει και να έχει μαζί τους μία απλή, φιλική και ανθρώπινη επικοινωνία. Δυστυχώς όμως
μέχρι σήμερα στα χωριά τους δεν υπάρχει τουριστική υποδομή, αν και διαθέτουν όλα τα προσόντα
για να αναπτύξουν τον αγροτουρισμό. Οι Πομάκοι
ενώ είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα ακόμη και
σήμερα διατηρούν αρκετά χριστιανικά έθιμα στις
λατρευτικές τους συνήθειες. Έτσι ακόμη και σήμερα
σταυρώνουν το ψωμί πριν το κόψουν, γιορτάζουν
τις εορτές των Αγίων Γεωργίου-0Δημητρίου και Βασιλείου, αναφέρονται δε με μεγάλη ευλάβεια για
την Παναγία Θεοτόκο «Τεοτόκος» όπως την ονομάζουν. Μιλούν τρεις γλώσσες ελληνικά, βουλγαρικά,
τουρκικά. Στην καθημερινότητά τους μιλούν την
τουρκική γλώσσα, διατηρούν τα δικά τους ήθη και
έθιμα και είναι απόλυτοι στο Κοράνι. Η ελληνική
πολιτεία πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για αυτούς
τους ανθρώπους τους οποίους έχει τελείως εγκαταλείψει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εγκατάλειψης είναι το παράπονο που είχε εκφράσει ένας
Πομάκος της Ξάνθης, λέγοντας: «Στα ξένα είμαι Έλληνας μα στην Ελλάδα ξένος. Η πολιτιστική μας
κληρονομιά, που είναι η γλώσσα μας και τα έθιμά
μας είναι ακόμη ζωντανά στην περιοχή μας και είμαστε περήφανοι γιατί το καταφέραμε μόνοι μας,
χωρίς καμία απολύτως στήριξη. Πάντως μας όφειλε
η Ελληνική πολιτεία μία κάποια βοήθεια, γι’ αυτό
νιώθουμε αδικημένοι. Είναι πολύ άσχημο να προσπαθούν κάποιοι με θράσος να σου ακρωτηριάσουν
τις ρίζες σου, την ιστορία που έχεις κληρονομήσει
από τους παππούδες σου. Είναι εγκληματικό εσύ να
θέλεις να υπηρετήσεις με υπερηφάνεια την πατρίδα
σου και η ίδια η πατρίδα να κάνει ότι δεν σε βλέπει.
Με ποιο δικαίωμα μας ξεριζώνουν εδώ και χρόνια
την ταυτότητά μας, λόγω του θρησκεύματος μας, με
ποιο δικαίωμα τα παιδιά μας πρέπει τα μισά μαθήματα να τα κάνουν στα τουρκικά, στα μειονοτικά
σχολεία της περιοχής; Η μειονότητα στην Θράκη είναι θρησκευτική και όχι τουρκική. Οι παππούδες
μας και οι πατεράδες μας πολέμησαν για την πατρίδα, το χώμα στα Πομακοχώρια έχει ποτιστεί με
αίμα Ελλήνων χριστιανών και Ελλήνων Πομάκων,
αδέλφια στη ζωή αδέλφια και στον θάνατο, εμείς
δεν το ξεχνάμε». Δεν υπάρχουν σχόλια στο δίκαιο
παράπονο του Έλληνα Πομάκου πολίτη.
Η Διοίκηση

την είχα αγαπήσει πραγματικά με τις εκδρομές μας!!
Πλέον, είμαι πτυχιούχος του τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ από το 2015 και σ’ αυτό το σπουδαίο κομμάτι της
ζωής μου παίξατε σημαντικό ρόλο!!!! Κάποτε αντιλαμβάνεται κανείς
ότι το καλύτερο δώρο, πέρα από τις βραβεύσεις, είναι το χαμόγελο
και η χαρά στο πρόσωπο του παιδιού!!! Και αυτό το καταφέρατε!!! Σας
ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά γι’ αυτά που προσφέρατε στο σχολείο μας και γενικά σε όλα τα παιδιά μας!!!
Με εκτίμηση
Καρπάτς Μουράτ
Αγαπητέ φίλε Καρπάτς σε ευχαριστούμε για την επιστολή σου αυτή
με την οποία αναγνωρίζεις ότι το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ προσέφερε έστω και το ελάχιστο στο Γυμνάσιο Σμίνθης.
Σου ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία στη ζωή σου και
θα ήταν μεγάλη τιμή για εμάς να σε δεχτούμε μία μέρα στο Σωματείο
μας και στο Μουσείο μας για να θυμηθείς και πάλι τις αξέχαστες εικόνες που έχεις χαραγμένες στο μυαλό σου εδώ και οκτώ χρόνια.
Η Διοίκηση

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γυμνασίου Σμίνθης που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2015-2016 και η βαθμολογία τους
TAΞΗ Α
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Φύλλο
μαθητή μαθητή πατέρα

Μέσος Όρος
Ολογράφως

Χαρακτηρισμός
μέσου όρου

ΧΑΪΡΙΕ ΜΟΥΧΑΚορίτσι
ΜΕΤ

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ

Άριστα

1
2
3
4

ΙΜΑΜ
ΚΙΟΣΕ
ΚΟΥΛΑ
ΣΑΓΗΡ

και ΕΝΤΕΚΑ
Κορίτσι ΔΕΚΑΟΧΤΩ
ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ

Άριστα

ΤΖΕΒΗΤ

και ΕΝΝΕΑ
Κορίτσι ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ

Άριστα

ΙΚΜΕΤ

και ΕΝΤΕΚΑ
Κορίτσι ΔΕΚΑΟΚΤΩ
ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ

Άριστα

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ
ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ

Άριστα

ΦΑΤΜΕ ΚΑΔΡΗ
ΕΤΖΕ
ΦΙΛΙΣ

5 ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΜΠΕΪΖΑ ΑΧΜΕΤ

Κορίτσι

TAΞΗ Γ

TAΞΗ Β
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Φύλλο
μαθητή μαθητή πατέρα
1

ΑΛΕΜΔΑΡ

ΕΝΙΣ

ΜΕΧΜΕΤ

Αγόρι

2

ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΣΕΒΙΜ

ΑΧΜΕΤ

Κορίτσι

3 ΚΑΡΑ-ΧΟΤΖΑ ΛΕΪΛΑ

ΙΣΜΕΤ

Κορίτσι

4

ΚΕΚΕ

ΜΠΕΪΖΑ ΤΖΕΜΗΛ Κορίτσι

5

ΜΠΟΖ

ΕΣΡΑ ΓΙΟΥΚΣΕΛ Κορίτσι

6

ΜΠΟΖ

ΜΠΕΪΖΑ

ΑΔΕΜ

Κορίτσι

7

ΣΟΦΤΑ

ΕΡΑΪ

ΙΣΜΕΤ

Αγόρι

8

ΧΑΣΑΝΚΗΛ

ΑΪΣΕ

ΝΕΤΖΜΗ Κορίτσι

Μέσος Όρος
Χαρακτηρισμός
Ολογράφως
μέσου όρου
ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΈΝΑ
Άριστα
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και
ΤΕΤΑΡΤΑΆριστα
ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ
ΔΕΚΑΟΧΤΩ και ΔΕΚΑ
Άριστα
ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
ΔΕΚΑΕΝΝΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ
Άριστα
ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
Άριστα
ΔΕΚΑΟΧΤΩ και ΕΠΤΑ
Άριστα
ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
ΕΙΚΟΣΙ
Άριστα
ΔΕΚΑΟΧΤΩ και ΕΠΤΑ
Άριστα
ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Φύλλο
μαθητή μαθητή πατέρα
1

ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΣΕΜΡΑ

ΙΣΜΕΤ

Κορίτσι

Μέσος Όρος
Ολογράφως

Χαρακτηρισμός
μέσου όρου

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ

Άριστα

2

ΓΚΙΝΤΑ

ΓΚΙΟΥΛ- ΜΠΟΥΛΕΝ Κορίτσι
ΠΕΝ

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
και ΟΧΤΩ ΔΩΔΕΚΑΤΑ

Άριστα

3

ΕΓΙΟΥΠ

ΦΑΤΜΕ ΧΑΣΑΝ

Κορίτσι

ΔΕΚΑΟΧΤΩ
και ΟΧΤΩ ΔΩΔΕΚΑΤΑ

Άριστα

4 ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΝΕΖΛΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ Κορίτσι

ΔΕΚΑΕΝΝΑ και ΕΠΤΑ
ΔΩΔΕΚΑΤΑ

Άριστα
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ν και ο τίτλος του παρόντος σημειώματος μου φαντάζει ως ένα οξύμωρο σχήμα, λόγω των εννοιών
΄΄σύγχρονος΄΄ και ΄΄μουσείο΄΄, που είναι
αντιφατικές μεταξύ τους από μια πρώτη
ανάγνωση, εκφράζουν ωστόσο στο βάθος
ένα λογικό νόημα.
Η ζωντάνια μιας σύγχρονης πόλης καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την
ικανότητά της να υποδέχεται, να παρουσιάζει και να διοργανώνει διάφορες δράσεις, κυρίως πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Οι δραστηριότητες αυτές προσβλέπουν
να ενημερώσουν και συγχρόνως να προβληματίσουν και να ενεργοποιήσουν τους
πολίτες να συμμετέχουν, δημιουργώντας
ένα κατάλληλο καμβά, μέσα από τον
οποίο παρέχεται η δυνατότητα να κατακτήσουν και να κατανοήσουν το χώρο της
πόλης τους, αποκομίζοντας εμπειρίες και
γνώση για την ιστορία της και την εξελικτική της πορεία.
Η οικονομική κρίση, που μαστίζει ιδιαίτερα τις πόλεις του ευρωπαϊκού νότου,
έχει επηρεάσει όλες σχεδόν τις δραστηριότητες και έχει διαμορφώσει επιπλέον
συνθήκες κοινωνικής και πολιτιστικής
κρίσης. Τα φαινόμενα αυτά έχουν αναχθεί
σε κυρίαρχες αιτίες περαιτέρω υποβάθμισης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς,
με συνέπεια τη συνεχώς αυξανόμενη
αδιαφορία τόσο από τους κρατικούς φορείς, οι οποίοι έχουν την κύρια ευθύνη,
για την ανάδειξη της πόλης, και σε δεύτερο επίπεδο από τους πολίτες. Παράλληλα όμως οι συνθήκες της πολιτισμικής
κρίσης, έχουν και μια θετική θεώρηση.
Έχουν επηρεάσει και ευαισθητοποιήσει
συλλογικότητες πολιτών που διεκδικούν
τα δικαιώματά τους στην πόλη, προσβλέποντας στην εμβάθυνση της γνώσης για
την ιστορία της.

Α

Ο ρόλος των Μουσείων στην σύγχρονη πόλη
Του Αλέξανδρου Χατζηδούρου
Δρ. Συγκοινωνιολόγου Ε.Λ.Π.
και Μέλους του Δ.Σ. του Μουσείου
Το Μουσείο μας, αν και ακόμη βρίσκεται κάτω από ένα απροσδιόριστο καθεστώς λειτουργίας, παρ΄ όλο που από τον
Μάρτιο του 2016 έχουμε καταθέσει πλήρη
φάκελο για την πιστοποίησή του στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν έχει κινηθεί ακόμη καμιά διαδικασία λόγω της πολυνομίας που υπάρχει και της γραφειοκρατίας μέσα στην
οποία στην οποία κινούνται οι δημόσιες
υπηρεσίες. Το γεγονός της μη πιστοποίησης, αποτελεί μια σημαντική τροχοπέδη
στη λειτουργία του Μουσείου μας και
στην προοπτική της περαιτέρω ανάπτυξης
του. Την αρνητική αυτή παράμετρο έχουμε κατορθώσει σε μεγάλο βαθμό να την
αναστρέψουμε και να την ωθήσουμε προς
θετική κατεύθυνση. Η εξέλιξη αυτή διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι το
Υπουργείο Πολιτισμού μας θεωρεί ατύπως ως μέλος της οικογένειας των Μουσείων, προσκαλώντας μας σε διάφορες
δραστηριότητες που διοργανώνει, με στόχο την ανάδειξη του Μουσειακού μας
πλούτου, εντάσσοντάς μας στα κοινωνικά
δρώμενα. Η μεταστροφή αυτή προήλθε
κυρίως, μετά την επιτυχή συμμετοχή μας
σε συνέδρια και δράσεις που το Υπουργείο διοργάνωσε, με εισηγήσεις μας οι
οποίες έτυχαν θερμής υποδοχής από τους
συνέδρους. Όμως δεν πρέπει να εφησυ-

χασθούμε στις διακρίσεις αυτές, αν και
αποτελούν μια σημαντική κίνηση αναγνώρισης της παρουσίας μας στο χώρο του
μουσειακού γίγνεσθαι της χώρας μας.
Οφείλουμε ακόμη περισσότερο να ενεργοποιηθούμε και να εργασθούμε με περισσότερο κέφι και θέληση ανοίγοντας το
Μουσείο μας σε ένα ευρύτερο φάσμα επισκεπτών. Πρέπει να αφήσουμε πίσω από
τις όποιες αντιπαραθέσεις υπάρχουν και
να προχωρήσουμε ενωμένοι με στόχο να
διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και σε
άλλες συλλογικότητες που ενδιαφέρονται
για την ιστορία της βιομηχανικής μας παρουσίας από τον 19 αιώνα μέχρι και σήμερα. Κυρίως προβάλλοντας την επιρροή
και τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε
ο αστικός σιδηρόδρομος τόσο στις μετακινήσεις των κατοίκων όσο και στην πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης, καθορίζοντας σημαντικούς άξονες εξέλιξης.
Προς το στόχο αυτό ήδη έχουν καταρτιστεί προγράμματα δράσεων, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς. Σχεδιάζουμε από κοινού
δράσεις για την ανάδειξη της τεχνολογικής μας κληρονομιάς που να δύναται να
εκτεθεί και να παρουσιασθεί σε μεγαλύτερο κοινό και όχι μόνο σε μαθητές και
σπουδαστές, αλλά στην ευρύτερη κοινωνία. Ας μην ξεχνάμε ότι το Μουσείο μας

είναι το μοναδικό εν λειτουργία στο είδος
του, όπου μέσα από τα εκθέματά του παρουσιάζεται όλη η διαδρομή της τεχνολογικής εξέλιξης των αστικών σιδηροδρομικών μέσων από το 1869 μέχρι και τις
ημέρες μας. Επίσης η τεχνολογία των κατασκευών είτε σε κτήρια, όπως το κτήριο
του σταθμού του Πειραιά, που ήταν ένα
τεχνολογικό επίτευγμα για την εποχή που
κατασκευάστηκε, είτε για γέφυρες είτε
για μεθόδους διάνοιξης σηράγγων, αποτελούν σταθμούς στην ιστορική εξέλιξη
της τεχνολογίας παρέχοντας τη δυνατότητα σύγκρισης με τις σημερινές μεθόδους
και τεχνικές. Παρουσιάζει μία πλήρη
ιστορική διαδρομή με σπάνιο φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό ανεκτίμητης
αξίας για ερευνητές και μελετητές.
Αυτό το πλούσιο και μοναδικό υλικό
που κατέχουμε, οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε, και αυτό θα επιτευχθεί μέσα από
σοβαρή και επιστημονικά διαρθρωμένη
δουλειά που οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε τόσο με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουμε, όσο και με την προθυμία ανάληψης κάποιων εργασιών που
πρέπει να γίνουν από εμάς λόγω των πενιχρών οικονομικών μας πόρων.
Κλείνοντας καλώ όσους έχουν διάθεση
να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε εργασία
υπάρχει σε εκκρεμότητα στο Μουσείο, και
κυρίως σε όσους εργάσθηκαν σε διάφορα
τμήματα του εργοστασίου όπως η συντήρηση, το μηχανουργείο κλπ να συστρατευθούν μαζί μας για ένα σωστό τεχνικά
αποτέλεσμα που θα μείνει για τις επερχόμενες γενιές.

Επίσημη ανακοίνωση από τον Ραούλ Κάστρο

Ο Φιντέλ Κάστρο είναι νεκρός, Ζήτω ο Φιντέλ
Ο πατέρας της κουβανικής επανάστασης
Φιδέλ Κάστρο απεβίωσε χθες Παρασκευή
το βράδυ στην Αβάνα σε ηλικία 90 ετών,
ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κούβας και
αδελφός του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος τον
διαδέχθηκε στην εξουσία το 2006. «Ο κομαντάντε της κουβανικής επανάστασης
απεβίωσε στις 22:29 το βράδυ», (05:29 σήμερα Σάββατο ώρα Ελλάδας) είπε ο Ραούλ
Κάστρο σε διάγγελμά του το οποίο μετέδωσε απευθείας η δημόσια τηλεόραση της
Κούβας. «Οι λεπτομέρειες της επικήδειας
τελετής θα ανακοινωθούν» αργότερα, πρόσθεσε σε αυτό το σύντομο διάγγελμα που
καταλήγει με ένα βροντερό: “Hasta la victoria siempre!” (“Μέχρι τη νίκη” ) τη γνωστή
φράση-ορόσημο του κομαντάντε. Ο «Λίδερ
Μάξιμο», που κυβέρνησε τη χώρα του με
σιδηρά πυγμή από την επανάσταση του 1959
και είχε αψηφήσει την αμερικανική υπερδύναμη για περισσότερο από μισό αιώνα,
παραχώρησε την εξουσία στον αδελφό του
Ραούλ από το 2006 έπειτα από εντερική αιμορραγία. Το 2011 εγκατάλειψε και τις τελευταίες επίσημες αρμοδιότητές του, παραχωρώντας το αξίωμα του πρώτου γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας
(PCC) στον Ραούλ, ο οποίος ήταν δεύτερος
στην ιεραρχία του κόμματος από την ίδρυσή
του το 1965. Ο τέως πρόεδρος της Κούβας
είχε εξαφανιστεί εντελώς από τις κουβανικές τηλεοράσεις μεταξύ Φεβρουαρίου 2014
και Απριλίου 2015, κάτι που είχε τροφοδοτήσει πολλές φήμες για την κατάσταση της
υγείας του. Όμως εδώ και ενάμισι χρόνο, αν
και οι μετακινήσεις του παρέμεναν περιορισμένες, είχε ξαναρχίσει να δημοσιεύει τις

«σκέψεις» του και είχε ξαναρχίσει να δέχεται στην κατοικία του προσωπικότητες και
ηγέτες από το εξωτερικό. Ο θάνατός του,
δύο χρόνια μετά την ιστορική ανακοίνωση
της προσέγγισης ανάμεσα στην Κούβα και
στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχεται να κλείσει
οριστικά τη σελίδα του Ψυχρού Πολέμου
που οδήγησε τον κόσμο στο χείλος της πυρηνικής σύγκρουσης στη διάρκεια της κρίσης των πυραύλων τον Οκτώβριο του 1962.
Ακολουθούν ορισμένα βιογραφικά στοιχεία
από το Αρχείο Βιογραφιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Name: CASTRO
RUZ Fidel Όνομα: ΚΑΣΤΡΟ ΡΟΥΣ Φιντέλ
Αξίωμα: Πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου
του Κράτους και Γενικός Γραμματέας του
ΚΚΚ. Ημερομηνία Γέννησης: 13/8/1926
Ημερομηνία Θανάτου: 25/11/2016 Χώρα:
Κούβα Οικογενειακή Κατάσταση: Ένας γιος
από τον γάμο του με τη Μίρτα Ντίας-Μπίλαρτ, από την οποία χώρισε το 1955.
ΣΠΟΥΔΕΣ Νομικά στο Πανεπιστήμιο της
Αβάνας.
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Δικηγορεί στην Αβάνα
και από το 1953 εντάσσεται στο ενεργό αντιστασιακό κίνημα εναντίον του καθεστώτος
Μπατίστα. 1953: Επίθεση εναντίον στρατώνων στο Σαντιάγκο της Κούβας. Συλλαμβά-

Του Τάσου Μπασιά
Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου

νεται και φυλακίζεται με ποινή 15ετούς κάθειρξης. 1956: Αμνηστεύεται και πηγαίνει
στο Μεξικό όπου οργανώνει ένοπλο αγώνα.
Τον Δεκέμβριο του 1956, επιστρέφει στην
Κούβα με μικρή στρατιωτική δύναμη. 195659: Ένοπλος αγώνας εναντίον του Μπατίστα
έως ότου ανατρέπεται και φεύγει. 1959-76:
Πρωθυπουργός. 1963-1965: Πρώτος Γραμματέας του “Partido Unido De La Revolucion
Socialista” (Ενωμένο Κόμμα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης). Από το 1965: Γραμμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από το
1976: Μέλος του ΠΓ του Κομμουνιστικού
Κόμματος. Από το 1976: Αρχηγός κράτους
και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κράτους.
Από το 1976: Πρόεδρος του Συμβουλίου
Υπουργών. 15/10/1991: Επανεκλέγεται Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ, κατά τη διάρκεια
των εργασιών του 4ου Συνεδρίου του Κόμματος. Από το 1992: Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας. 24/2/1993: Εκλέγεται βουλευτής στις πρώτες άμεσες μονοκομματικές εκλογές στη χώρα, στις οποίες
ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτόν των κοινοβουλευτικών εδρών. 25/2/1998: Επανεκλέγεται από
τη Βουλή αρχηγός του κράτους για πέντε
χρόνια. 6/1/1999: Γάλλος δικηγόρος, που εκπροσωπεί δύο καταδικασθέντες στην Κούβα
διανοούμενους και την κόρη ενός εκτελεσθέντος συνταγματάρχη, καταθέτει τρεις μηνύσεις εναντίον του, δύο για “εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας” και μία για “ανάμιξη
σε διεθνές λαθρεμπόριο ναρκωτικών”.
17/11/2000: Δηλώνει ότι οργανώσεις αντικαθεστωτικών έχουν ετοιμάσει σχέδιο δολοφονίας του κατά τη διάρκεια της ιβηρο-αμε-

ρικανικής διάσκεψης κορυφής στον Παναμά. Την επομένη, οι αρχές του Παναμά ανακοινώνουν τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων
ανάμεσα στους οποίους και ο κουβανός
εξόριστος, Λουίς Ποσάδα Καρίλες, τον οποίο
είχε κατονομάσει ως εγκέφαλο της συνωμοσίας ο Κάστρο. Στις 30/11 η Κούβα ζητεί
επισήμως την έκδοση των τεσσάρων υπόπτων. 27/8/2004: Η Κούβα διακόπτει επ΄αόριστον τις διπλωματικές της σχέσεις με τον
Παναμά μετά την αμνηστία που έδωσε η
απερχόμενη πρόεδρος Μισκόσο σε τέσσερις
Κουβανούς που κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία του. 31/7/2006:
Μεταβιβάζει προσωρινά την εξουσία στον
αδελφό του, υπουργό Άμυνας, Ραούλ, έπειτα από εγχείρηση στο έντερο. 19/2/2008:
Ανακοινώνει επίσημα την αποχώρησή του
από την προεδρία της Κούβας. Στις 24/2, ο
αδελφός του Ραούλ Κάστρο εκλέγεται από
το κοινοβουλίο νέος πρόεδρος της χώρας.
25/11/2016: Πεθαίνει. ΒΡΑΒΕΙΑ Βραβείο Λένιν (1961). ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 1964: “Ten
years of Revolution”. 1968: ” History will absolve me”. 1987: “Fidel” (από κοινού με τον
Φρέι Μπέτο). 1991: “How Far We Slaves Have Come: South Africa and Cuba in Today΄s
World” (από κοινού με τον Νέλσον Μαντέλα). 2/8/2010: Παρουσιάζει σε επιλεγμένο
ακροατήριο τα απομνημονεύματά του, με
τον τίτλο “Στρατηγική Νίκη”, για τη νίκη των
ανταρτών εναντίον του κουβανικού στρατού,
η οποία οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα
Μπατίστα.
26/11/2016 07:36
ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters Αβάνα, Cuba
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ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΓΙΝΕ
Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ-ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
4η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη
στους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ
και έτσι κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου προγραμματίζει και πραγματοποιεί
εδώ και πολλά χρόνια την ετήσια γιορτήεκδρομή σε κάποιο μοναστήρι της πατρίδας μας τιμώντας τον Άγιο Ιερόθεο, πρώτο
Επίσκοπο Αθηνών, ο οποίος έχει καθιερωθεί πλέον ως ο φύλακας και προστάτης
άγιος των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ.
Η γιορτή-εκδρομή αυτή δεν γίνεται μόνο για την ψυχαγωγία των συμμετασχόντων αλλά και για κοινωνικούς σκοπούς, με
πρώτο σκοπό το προσκύνημα που γίνεται
στο μοναστήρι που επισκεπτόμαστε πραγματοποιώντας την καθιερωμένη αρτοκλασία με τις ευχές που αναπέμπει ο ιερέας
για να έχουμε όλοι υγεία και να ατενίζουμε με καρτερία τα προβλήματα που καθημερινώς αντιμετωπίζουμε. Δεν ξεχνάμε
όμως στην εκδήλωσή μας αυτή και τις συναδέλφισσσες και τους συναδέλφους που
έχουν φύγει από κοντά μας και τους φέρνουμε στη θύμησή μας με το τρισάγιο που
ψάλλει ο Ιερέας. Παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει τους συνταξιούχους της
πατρίδας μας, η συμμετοχή των συναδέλφων μας στην εκδήλωση αυτή ήταν ικανοποιητική.
Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Διοίκησης του Σωματείου κα
έτσι την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 160 συναδέλ-

Η

φισσες και συνάδελφοι από τις 7 η ώρα το
πρωί αφήνοντας πίσω όλες τις έγνοιες πήραν μαζί τους την καλή διάθεση και το κέφι, συγκεντρώθηκαν στο καθορισμένο σημείο στο κέντρο της Αθήνας και αφού επιβιβάστηκαν στα τρία πούλμαν που μας περίμεναν ξεκινήσαμε για το Μοναστήρι του
Οσίου Θεοδοσίου που βρίσκεται πλησίον
του χωριού Παναρίτη στην περιοχή του
Ναυπλίου. Σύντροφος ήταν ο καλός καιρός και η καλή διάθεση των εκδρομέων.
Πρώτη στάση για καφέ έγινε σε κέντρο

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη μας δήλωναν, κι έτσι να ζωηρέψει
τούτη η ζωή χαμοζωή, και ποιος να το πιστέψει.
Ότι υπάρχουν ύπουλοι, ανάπτυξη νοούνε
φτώχεια να έχει ο λαός, για να καλοπερνούνε.
Ανάπτυξη κακομοιριάς αυτή της ανεργίας
αθλίοση φτωχολογιάς, ανάπτυξη της πείνας.
Ανάπτυξη δηλώνουνε δεν σκέπτονται καθόλου
οι άρρωστοι χωρίς γιατρό αιχμάλωτοι του πόνου.
Αυτοί που λεν ανάπτυξη, είναι του μαύρου σκότους,
τη χώρα μας να ξεπουλάν τόσων αιώνων κόπους.
Λιμάνια μα και γέφυρες, ποτάμια χρυσοτόπους
και τα αεροδρόμια, σ’ αγνώστους καιροσκόπους.
Όλοι οι σιδηρόδρομοι και οι συγκοινωνίες,
πάνε για να τις δώσουνε, στου πλούτου τις φατρίες.
Κτυπάνε στο τραπέζι τους με δύναμη μεγάλη
το χέρι που υπέγραψε και φέρνει παραζάλη.
Θέλουνε για να κρύψουνε τη μαύρη ενοχή τους,
τι έπραξαν τι έκαναν με μαύρη τη ψυχή τους.
Δεν φταίνε μόνο αυτοί, και ενοχές δικές μας
που λύνουμε το πρόβλημα από τον καναπέ μας.

στην περιοχή Σπαθοβούνι που βρίσκεται
λίγα χιλιόμετρα μετά την Κόρινθο, στον
δρόμο Κορίνθου-Τριπόλεως. Μετά τον καφέ επιβιβαστήκαμε στα πούλμαν και συνεχίσαμε το ταξίδι μας φτάνοντας μετά
από μία ώρα στον προορισμό μας που ήταν
το πανέμορφο μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου, όπου εκεί όλες και όλοι παρακολουθήσαμε με ευλάβεια και ψάλλοντας με
τον ιερέα την παράκληση για υγεία όλων
μας ευλογώντας τους πέντε άρτους καθώς
και το τρισάγιο για ανάπαυση των ψυχών

όλων των συναδέλφων που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας. Ακολούθησε η διανομή του άρτου ο πατροπαράδοτος για τα μοναστήρια καφές στο αρχονταρίκι της μονής. Αφού περιηγηθήκαμε στους χώρους
της μονής και πολλοί έκαναν και τα ανάλογα ψώνια από την έκθεση της μονής,
ήρθε η ώρα της αναχώρησης για το κέντρο
«Αγαμέμνων» το οποίο βρίσκεται λίγο έξω
από τις Μυκήνες όπου είχαμε προγραμματίσει να γευματίσουμε. Μετά το πλούσιο
γεύμα που μας παρατέθηκε και τον χορό
που ακολούθησε από πολλούς εκδρομείς,
επισκεφθήκαμε το ιστορικό Ναύπλιο όπου
επί μία και πλέον ώρα οι εκδρομείς απόλαυσαν τον καφέ τους και περιπλανήθηκαν στα στενά δρομάκια της πόλεως.
Ήρθε όμως η ώρα της επιστροφής και
έπρεπε όλοι να επιβιβαστούμε στα πούλμαν μας για να επιστρέψουμε στις εστίες
μας, πάντα η επιστροφή γεννά μία μελαγχολία καθώς μία ευχάριστη ημέρα πέρασε
τόσο γρήγορα που ούτε καν το καταλάβαμε. Περάσαμε και φέτος μία ευχάριστη και
γεμάτη εντυπώσεις ημέρα και όταν αργά
το βράδυ φτάσαμε στην Αθήνα αποχωριστήκαμε με την ευχή και του χρόνου όχι
μόνο να μη μας λείψει κανείς, αλλά να είμαστε και περισσότεροι σε αυτή τη γιορτή-εκδρομή του Σωματείου μας. Κλείνοντας τη μικρή αναφορά
Ο Εκδότης

Του Παναγιώτη Κολλινιάτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
Ριχτείτε μεσ’τη δημοσιά, φωνάξτε σκούξτε ΤΩΡΑ,
διώξτε την κοσμοχαλασιά, για να σωθεί η χώρα.
Διώξτε τίγρεις και ύαινες ειν’ αποφασισμένοι,
απ’ τους ανθρώπους του παρά οι αναθεματισμένοι.
Πρέπει να ζήσει ο λαός, ιστορικός που είναι
και όχι οι τυχάρπαστοι να τον ταλαιπωρούνε.
Χωρίς τερτίπια και λοιπά προσκύνημα μην κάνουμε
μόνο εμπόδια σταθερά απ’ αυτούς να βάνουνε.
Να δώσουμε το είναι μας, ΤΩΡΑ να σταματήσει,
ο σίφουνας που έρχεται, σ’ Ανατολή και Δύση.
Ανάπτυξη πραγματική, λαού της εργασίας,
να ζούμε μ’ αξιοπρέπεια, αληθινής αξίας.
Να κοροϊδεύουν το λαό, τάχα το πώς θα φτιάξουνε
νέα Ελλάδα που “κουτιού”… “ΜΕΣΑΙΩΝΑ” θα φτάσουνε.
Μ’ ανάπτυξη αυταρχισμού, μ’ ασύστολα τα ψεύδη,
μας γέμισαν αυταρχισμό, “γέμισε το βαρέλι”.
ΤΩΡΑ να ξεκινήσουμε τους κόπους μας να παίρνουμε
κι οι άχρηστοι να φύγουνε γιατί δεν υποφέρονται.
Να πάρουμε στα χέρια μας, τους κόπους που παράγουμε,
κι όλα τα τεμπελόσκυλα, ας πάνε να φουντάρουνε.
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Έκλεισε ο πρώτος κύκλος που άνοιξε τον Μάιο του 2015
για την επιστροφή των αποζημιώσεων
τις 31 Οκτωβρίου 2016 έκλεισε ο πρώτος κύκλος της
διεκδίκησης εκ μέρους της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. του μεγαλύτερου μέρους του ποσού της αποζημίωσης που
είχαν πάρει 86 συναδέλφισσες και συνάδελφοι που είχαν
την ατυχία να συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου
2011 μέχρι τέλη Αυγούστου του 2011.
Λέμε ατυχία γιατί όσοι συνάδελφοί μας συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 πήραν τη νόμιμη αποζημίωση και γεννάται το πρώτο ερώτημα πως είναι δυνατό στις 31 Δεκεμβρίου να είναι κανείς νόμιμος και την
1η Ιανουαρίου παράνομος. Αυτά βέβαια τα γνωρίζει ο
Επιθεωρητής Δημόσιος Διοίκησης, ο οποίος ενώ είχε λήξει η θητεία του παρανόμως κατείχε τη θέση αυτή και
εξέδωσε μία απόφαση στηριζόμενος στο άρθρο 49 του
Νόμου 4256/2014 που είχε περάσει εμβόλιμα σε άσχετο
νόμο για να καλύψει ατασθαλίες κάποιου οργανισμού.
Γεννάται βέβαια και δεύτερο ερώτημα το γιατί μπήκε αυτό το εμβόλιμο άρθρο 49 το οποίο λέει τα εξής: «Καταβολές αποζημιώσεων πέραν του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 173/1967, οι οποίες έγιναν μέχρι τις
31.12.2010 και βασίζονταν είτε σε ισχύουσες Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας είτε σε αποφάσεις των Διοικητικών
Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΕΚΟ ή πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας είτε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, θεωρούνται νόμιμες και τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται» στον Νόμο 4256/2014 που
έχει σαν θέμα «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις».
Ασφαλώς γιατί αυτοί που συνέταξαν τον νόμο ήταν βέ-
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βαιο ότι κανείς δεν θα διάβαζε τον νόμο, απλώς θα τον
ψήφιζαν στη βουλή. Ο νόμος ψηφίστηκε 14 Απριλίου
2014 και εδώ γεννάται και τρίτο ερώτημα καθώς η ανώνυμη καταγγελία έγινε τον Σεπτέμβριο του 2011. Το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
εδόθη στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο του 2014. Αλήθεια
ήταν τόσο δυσεπίλυτο το θέμα για να το μαγειρεύουν πάνω από τρία χρόνια ή προσπαθούσαν να βρουν το μέσο
για να βγάλουν την απόφαση που θα τους ήταν αρεστή;
Οι κρίσεις δικές σας.
Έτσι με αυτά και με τ’ άλλα φτάσαμε στον Μάιο του
2015 τότε που η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. με ελαφρά την
καρδία αποφάσισε να απαιτήσει με εξώδικη καταγγελία
από τους 86 αυτούς συναδέλφους και συναδέλφισσες το
ποσό των 18.330,12 Ευρώ το οποίο είχαν λάβει σύμφωνα
με τη νομική της υπηρεσία επί πλέον από αυτό που εδικαιούντο. Στο σημείο αυτό μπορεί κάποιος να μας πει αν
οι 86 αυτοί συνάδελφοι έκαναν επανάσταση και απαίτησαν με τα όπλα για να πάρουν το ποσό των 33.330,12 Ευρώ
αποζημίωση ή την πήραν με την υπογραφή της νομικής
υπηρεσίας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. καθώς είναι γνωστό ότι στην επιταγή
υπήρχε η υπογραφή τους. Το τι μεσολάβησε από την ώρα
που έγινε γνωστό το πόρισμα του Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης τα γνωρίζετε όλοι αλλά αν χρειαστεί θα αναφερθούμε στο μέλλον. Μόνο σας ενημερώνουμε ότι την
υπόθεση είχαν αναλάβει έξι δικηγορικά γραφεία και ο
κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος και συναδέλφισσα εί-

χε κάνει τη δική του επιλογή από τις προτάσεις που είχαν
δώσει τα έξι δικηγορικά γραφεία στο Σωματείο μας. Η εκδίκαση των υποθέσεων άρχισε στις 21 Σεπτεμβρίου και
τελείωσε στις 31 Οκτωβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας όχι μόνο παρευρέθηκε όλες τις ημέρες
αυτές στο Ειρηνοδικείο Αθηνών αλλά και σε όλες τις δίκες
μέλη του Σωματείου κατέθεσαν σαν μάρτυρες. Το αρνητικό στην όλη υπόθεση ήταν ότι ένας συνάδελφος αποφάσισε για δικούς του λόγους να έρθει σε επαφή με τη
νομική υπηρεσία της ΣΤΑ.ΣΥ για να επιστρέψει τις
18.300,00 Ευρώ, καθώς και 5 συνάδελφοι χωρίς καμία
ενημέρωση δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και δεν
είχαν ορίσει δικηγόρο και οι δύο εξ’ αυτών δικάστηκαν
ερήμην ενώ για τους τρεις μετά από συναίνεση και της
νομικής υπηρεσίας της ΣΤΑ.ΣΥ ζητήσαμε και πήραμε αναβολή της εκδίκασης της υποθέσεως των. Για 6 συναδέλφους δεν μπορούσε να προχωρήσει η δίκη γιατί δεν βρίσκονται στη ζωή και θα αναζητηθούν οι κληρονόμοι.
Όπως μας ενημέρωσαν οι δικηγόροι που είχαν αναλάβει την υπόθεση η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί
μετά από δύο με τρεις μήνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου θα παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση
και θα σας κρατά ενήμερους όπως επίσης και για τις μελλοντικές ενέργειες που θα πάρουμε ανάλογα με τις εξελίξεις. Για ένα να είστε βέβαιοι, ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας για ό,τι χρειαστεί να γίνει μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος.
Η Διοίκηση

Με αφορμή τους Ολυμπιακούς αγώνες
(εκτός πλαισίου & μια γλωσσική υπενθύμιση)
ο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων είναι
τεράστιο και γι’ αυτό δεν θα ασχοληθούμε με τα γνωστά και τετριμμένα π.χ,
πως, θεωρείται τιμή η διοργάνωση των αγώνων αυτών για τη χώρα αλλά και για την πόλη
που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης…
Είναι ανάγκη να επισημάνουμε από την
αρχή, πως πέραν της «τιμής» κάποιοι πρέπει
να ζητήσουν την ευθύνη –ατιμία όσων επιλέγουν, και αυτών που τους διοργανώνουν
στη χώρα τους. Να σημειώσουμε απλά πως
οι αγώνες αυτοί δεν έχουν σχέση με τα «ιδεώδη του αθλητισμού»* αλλά είναι θέμα συμφερόντων και άρα αποκλειστικά θέμα χρημάτων. Το σύστημα είναι τόσο οργανωμένοδιεφθαρμένο που όποιος εναντιωθεί «θα τον
φάει το σκοτάδι»(1) ή θα στιγματιστεί ως
άπατρις ή εθνικός μειοδότης! (προκειμένου
για την πατρίδα μας). Αυτό ακριβώς συνέβη
από τους πρώτους νεώτερους Ολυμπιακούς,
όταν τα συμφέροντα επικράτησαν ενάντια
στον Τρικούπη και τον Δραγούμη. Οι Ολυμπιακοί έγιναν και η Ελλάδα επτώχευσε. Το
ίδιο έγινε και το 2004 όταν «επιτέλους πήραμε αυτό που μας ανήκει»! η χώρα πτώχευσε
και το κόστος το πληρώνει ο λαός, και ποιός
ξέρει για πόσο ακόμα(2) (απόκλιση κόστους
466%- 533%). Στην περίπτωση της χώρας μας
αποδείχτηκε πως τα μεγάλα λόγια δεν… τρώγονται. Αυτά που τρώγονται είναι τα δισεκατομμύρια από τους «ιθύνοντες» και από τα
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όσο για
τον αθλητισμό, αυτός έχει πάρει διαζύγιο από
τους αγώνες αυτούς, γιατί στην πράξη ωφελεί αποκλειστικά τους πολιτικούς τα κόμματα, αλλά και όσους σχετίζονται με το «πνεύμα» των Ολυμπιακών αγώνων. Αυτά ως αρχή γιατί αθλητισμός δεν είναι η βιτρίνα των
πρωταθλητών, που όντως χρειάζονται ή αξίζουν ένα «μπράβο». Όμως, για να κάνουμε
«τη σπίθα φλόγα» πρέπει να ξεφύγωμε από
τις ίντριγκες, τις σκοτεινές δυνάμεις και τα
συμφέροντα που πάνω απ’ όλα καλύπτουν το
«πνεύμα» (πράγμα σχεδόν αδύνατο).
Τα παραπάνω θεωρώ πως είναι γνωστά…
Και για να ξεφύγουμε απ’ αυτό το πνεύμα,
να πούμε τι δεν είναι αθλητισμός!
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Αθλητισμός δεν είναι ο πρωταθλητισμός
των χορηγών, των διαφημίσεων κλπ.
Αθλητισμός δεν είναι τα δισεκατομμύρια
κέρδος των διαφόρων βιομηχανιών φαρμάκων των δήθεν συμπληρωμάτων τροφών
κλπ.
Αθλητισμός δεν είναι οι «ειδικοί» της
«παράγκας» ούτε και οι τεθνεώτες ελέω
αναβολικών.
Αθλητισμός δεν είναι το χρήμα, τα αναβολικά και το κέρδος… Αθλητισμός είναι η
άμιλλα για την Αρετή και πληρωμή το στεφάνι(3). (από αγριελιά για τους αγώνες στην
Ολυμπία, κλαδί δάφνης στους Δελφούς,
αγριοσέληνου στην Νεμέα και πεύκου στα
Ίσθμια).
Ο αθλητισμός πρέπει να κινείται στα όρια
του ανθρώπου και όχι της υπερβολής του
«ντοπαρίσματος».
Τέλος, αθλητισμός είναι η αρμονική ανάπτυξη νου, της ψυχής και σώματος με βάση
τη λατρεία της φύσεως και όχι θεραπαινίς
των παρά φύσιν.
Ο καθένας λοιπόν μπορεί να κρίνει τι είναι
αθλητισμός και τι πρωταθλητισμός(4), που
βέβαια απέχει από το σημερινό «πνεύμα»
που…σκοτώνει!
Όμως πέραν του πνεύματος αυτού, έχουμε και αυτό που έρχεται από πολύ μακριά
και ανεβάζει στα Ομηρικά ύψη.

Σχετική γλωσσική υπενθύμιση.
Έγραφα πριν 4 περίπου χρόνια ότι οι λέξεις αθλητής και άθλιος έχουν κοινή καταγωγή και στη πορεία διαφοροποιήθηκαν. Η
λέξη άεθλος είναι Ομηρική και έχει την έννοια του συναγωνισμού για τη νίκη (βλ. Οδ.
λ. 548) «…νικάν…επ’ αέθλω». Με την ίδια
έννοια χρησιμοποιεί τη λέξη και ο Θουκυδίδης (Επιτ. Β 46) στη φράση «άθλα γαρ οις
κείται αρετής μέγιστα, τοίσδε και άνδρες
άριστοι πολιτεύουσιν» δηλ. όσοι έχουν καθιερώσει τα πιο μεγάλα βραβεία, για να τιμάται η γενναιότητα, μεταξύ αυτών ζουν πολίτες άριστοι. Όμως εντύπωση προκαλεί το
επίθ. άθλιος-α-ον το οποίο στην αρχή χαρακτήριζε αυτόν που διεκδικεί το βραβείο. Σή-

μερα η λ. αυτή χαρακτηρίζει τον δυστυχή,
τον ταλαιπωρημένο, τον ελεεινό… Ανέφερα
δε τότε πως η αλλαγή από το καλό προς το
κακό δεν έγινε τυχαία, αλλά έχει γενεσιουργό αιτία τη λ. «άθλος» και συνέχιζα… Όντως χρειάζεται «πόνος» (κόπος) και αγώνας
για τη νίκη, πράγμα που απαιτεί προσπάθεια,
ταλαιπωρία και δυσκολίες. Έφερα δε ως παράδειγμα τους «άθλους του Ηρακλέους»
(δηλ. τις ταλαιπωρίες) που έβαλε η Ήρα στον
ήρωα, ο οποίος τελικά έφτασε στη νίκη μέσα
από κοπιαστικές προσπάθειες, κινδύνους
και δυσκολίες. Έτσι οδηγηθήκαμε στη διεύρυνση της έννοιας και την αρνητική σημασία
της λέξης «άθλιος»(5), δηλ. ταλαίπωρος,
ελεεινός, δυστυχής, πανάθλιος, και εξαθλιωμένος λέξεις που δεν θυμίζουν τίποτα από τους αγώνες για τη νίκη!... Κατέληγα
δε προσθέτοντας, πως δεν μπορεί κανείς και
ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι να μένουν απαθείς,
ΚΑΙ μπροστά στην υπεροχή τού άφθιτου
γλωσσικού πλούτου, ο οποίος κατέχει την
ουσίαν αλλά και τον νούν ως αληθινή περιουσία του ανθρώπου…

Πρόσθετες σημειώσεις- διευκρινήσεις - προσθήκες
* Το αθλητικό ιδεώδες στην αρχαιότητα
ταυτιζόταν με το καθήκον αλλά και την ικανότητα για την υπεράσπιση της πόλεως, δηλ.
αποτελούσε το προστάδιο πολεμικών αγώνων κατά του εισβολέως… Οι νέοι της Αρχαίας Ελλάδος παράλληλα με την παιδεία,
και με τους αγώνες γινόταν συνειδητοί,
υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι πολίτες.
(1)Έχουμε το παράδειγμα του αθλητικογράφου Φ. Συρίγου. Όμως δεν ξεχνάω και
την αντίδραση και τους χαρακτηρισμούς σε
όσους υποστηρίζαμε τότε πως δεν έπρεπε
να δεχτούμε τους Ολυμπιακούς γιατί την επιτυχία του εθνικού στόχου θα την πλήρωναν
οι εργαζόμενοι, αφού αυτό έγινε και στις
προηγούμενες Ολυμπιάδες και μάλιστα σε
ισχυρές οικονομίες. Τα αποτελέσματα φάνηκαν μετά από 10 χρόνια…
(2) Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν όσες χώρες έχουν διοργανώσει Ολυμ-
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πιακούς αγώνες.
(3) Βασικό επίτευγμα των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών (εκεχειρία) όχι μόνο μεταξύ των
Ελληνικών πόλεων, αλλά και των «βαρβάρων» προς τους Έλληνες. Εκτός όμως από
αυτό, η υποδοχή των νικητών στις πόλεις
τους ήταν μεγαλειώδης και ισάξια αυτής που
γινόταν σε στρατηγούς που γύριζαν νικητές
από εκστρατείες. Ακόμα οι νικητές των αγώνων απολάμβαναν ισόβιες τιμές, όπως σίτιση
στο Πρυτανείο και διάφορες ατέλειες…Τον
5ο αι. π. Χ έχουμε το απόγειο της ακμής τού
γένους των αθλητών που κατά τον 6ο αι. π. Χ
ευδοκίμησε ως Έθνος αθλητών αλλάζοντας προορισμό στον άνθρωπο ως άτομο προς
την τελειοποίηση και την ολοκλήρωσή του,
με το «Αιέν Αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων» καθώς σε αυτό το ολυμπιακό
πνεύμα συναγωνίζονται και οι νέοι καλλιτέχνες όπως ο Φειδίας, ο Πολύκλειτος (βλ. Νίκη της Σαμοθράκης, Νίκη του Παιωνίου).
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς το θέμαπρόβλημα δεν είναι οι νικητές ούτε και οι τιμές που πρέπει να γίνονται γι’ αυτούς, αλλά
ο τρόπος που γίνονται οι νικητές και περισσότερο οι ίντριγκες που προηγούνται για
τη διοργάνωση των Ολυμπιακών οι οποίοι
έχουν γίνει games στα χέρια των κεφαλαιοκρατών και όχι πορεία προς την αρμονική
ευδοκίμηση του πνεύματος και του σώματος. Ούτε και άμιλλα για τον σεβασμό της
ζωής και την ειρηνική συνύπαρξη του ανθρώπου ως προϋπόθεση για την ευτυχία του.
(4) Είναι ηλίου φαεινότερον πως κανείς
δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε τέτοιους
αγώνες, χωρίς τα λεγόμενα…συμπληρώματα τροφών!
(5) Είναι γνωστό το λογοπαίγνιο του Διογένη του Κυνικού προς τον αγγελιαφόρο τού
Μ. Αλεξάνδρου ο οποίος λεγόταν Αθλίας
«Άθλιος παρ’ αθλίου, δι’ αθλίου προς
άθλιον» ερμην. Ο Άθλιος (βασιλιάς) που συναναστρέφεται με άθλιο, δια του αθλίου
(Αθλία, γραμματοκομιστή) σε άθλιο (βασιλ.
Αντίπατρος).[λογοτεχνικά είναι παρήχηση
του θέματος αθλ-].

14

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

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία
Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το έτος 1990,υιοθέτησε αυτή την Γιορτή, αφενός για να επισημάνει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ηλικιωμένοι και
αφετέρου να αποτίσει φόρο Τιμής στην Ηλικία της
Ωριμότητας και της Εμπειρίας. Σήμερα βλέπω να
περνά αδιάφορα και στην Άγνοια, η Σημασία της 1ης
Οκτωβρίου, που εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα των
Ηλικιωμένων. Σε μια Αποσταθεροποιημένη Σύγχρονη Κοινωνία που βρίσκεται διαρκώς σε όλο και μεγαλύτερη Κρίση Θεσμών-Αξιών, τα Προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα Άτομα, αντιμετωπίζονται πλέον
σαν προσωπική Επιβίωση και λιγότερο σαν Κοινωνική Διεκδίκηση Επίλυσης Προβλημάτων. Σε ένα τέτοιο Κοινωνικό Περιβάλλον, τα Άτομα μέσα στη ανασφάλεια του Κράτους- Κρίση, νιώθουν να τα έχουν
Χαμένα από την Πίεση των Προβλημάτων τους.
Αδιαφορούν για Γιορτές, Παγκόσμιες Ημέρες, Προβλήματα που έχουν οι άλλοι και δεν συμπορεύονται
με τα δικά τους.
Στατιστικά δεν υπάρχει σαφής Προσδιορισμός
Έναρξης της Τρίτης Ηλικίας. Διαφορετικά ορίζεται
στην Σκέψη των Νέων η Ηλικιακή Έναρξη της, Διαφορετικά στην Σκέψη των Μεσόκοπων και Διαφορετικά στην Σκέψη των Ηλικιωμένων Ανθρώπων.
Όπως και να έχει το Πράγμα, η Τρίτη Ηλικία( θεωρητικά ξεκινά γύρω στα 60) αποτελεί την Εξέλιξη της
Ζωής του Ανθρώπου, με ότι αυτό Συνεπάγεται. Στη
Χώρα μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει
ότι ο Πληθυσμός Ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 τα 2.547.000 άτομα, με τις Γυναίκες
να είναι περισσότερες από τους Άνδρες. Υπολογίζεται ότι σε ολόκληρο τον Πλανήτη, έως το 2025,ο
Πληθυσμός που θα αναλογεί στην Τρίτη Ηλικία θα
έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια.
Οι Αρχαίοι Σοφοί Πρόγονοι μας, έλεγαν για την
Φυσική Βιολογική Φθορά των Ανθρώπων : “δεινόν
τό γῆρας, οὐ γάρ ἔρχεται μόνον” δηλαδή τα γηρατειά έρχονται με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.
Εστιάζοντας πάνω σε αυτή την Σοφή Ρήση των Αρχαίων Ελλήνων, θα Μιλήσω για τα Προβλήματα των
Ηλικιωμένων Ανθρώπων. Τα Προβλήματα στην Τρίτη
Ηλικία, δεν είναι ίδια σε όλα τα Άτομα. Υπάρχουν
Σημαντικές Διαφορές στην ποιότητα Ζωής μεταξύ
των Ηλικιωμένων Ανθρώπων, ανάλογα με την Βιολογική, Ψυχολογική και Οικονομική κατάσταση που
Βρίσκονται. Θεωρώ, ότι οι Βιολογικοί, Ψυχολογικοί,
Οικονομικοί Τομείς σε Ηλικιωμένα Άτομα, σε Συνδυασμό με την Οικογένειά τους και τις Υπηρεσίες
του Κράτους ,λειτουργούν Θετικά ή Αρνητικά στην
Ποιότητα της Ζωής τους.
Όλοι οι Άνθρωποι στις Σχέσεις τους χρειάζονται
Αγάπη, Στοργή, Τρυφερότητα, Κατανόηση, Αλληλεγγύη και Σεβασμό στην Προσωπικότητα τους, για να
έχει Σκοπό και Νόημα η Ζωή τους. Στους Ηλικιωμένους Ανθρώπους αυτή η Ανάγκη είναι πολύ Μεγαλύτερη, ιδίως αν Σωματικά, Ψυχικά είναι Καταβεβλημένοι και Κοινωνικά Απομονωμένοι. Στην Εποχή
της Οικονομικής Κρίσης στη Χώρα μας, τα Υγιή Ηλικιωμένα Άτομα, συνεχίζουν να επιτελούν Ενεργό
ρόλο στην Εργασία και στην Οικογένεια. Τις Περισσότερες Φορές Φροντίζουν και τις Οικογένειες των
Παιδιών τους είτε Οικονομικά ,είτε Ηθικά, είτε με
την παρουσία τους, εξασφαλίζουν Αγάπη, Στοργή
και Φροντίδα στα εγγόνια τους. Πολλά Πρωινά, αντικρίζω μια Υπέροχη Εικόνα. Ένας Παππούς να κρατάει στα δυο του Χέρια τις Πανέμορφες Εγγονούλες
του, περιμένοντας να έρθει το Σχολικό Λεωφορείο,
απολαμβάνοντας τις όμορφες αυτές στιγμές. Είναι
οι Στιγμές, που οι δυο Ηλικίες Ενώνονται σε μια και
γίνονται όλοι Παιδιά. Είναι πολύ Σημαντικό για τους
Ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας να Νιώθουν Χρήσιμοι, να έχουν Καλή Σωματική, Ψυχική, Πνευματική
Υγεία και να προσφέρουν Υπηρεσίες. Υπάρχουν Ηλικιωμένα άτομα που Αισθάνονται και είναι Αιώνιοι
Έφηβοι. Έχουν Ενέργεια, Στόχους, πολλά Ενδιαφέροντα, είτε ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες- Επιχειρηματίες, είτε ως Μέλη Σωματείων ή σε οποιονδήποτε
Τομέα Κοινωνικής Συμμετοχής Δραστηριοποιούνται.
Είναι τα Περήφανα Γηρατειά που Γεύονται Καθημερινά την Ζωή, μέσα από Δραστηριότητες που τους
Εμπνέουν και τους Αναζωογονούν.
Όμως κάποια στιγμή, επέρχεται η Φυσική Φθορά
και η Αδυναμία του Ηλικιωμένου Ανθρώπου να μεί-
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νει μόνος του. Τότε εκείνοι που σε όλη τους την Ζωή
Φρόντιζαν για την Οικογένεια, αφήνονται υποχρεωτικά στην Φροντίδα της Οικογένειας και στις Δομές
του Κοινωνικού Κράτους – Πρόνοιας. Δυστυχώς,
από αυτή τη Στιγμή αρχίζουν τα Μεγάλα προβλήματα
στην ποιότητα Ζωής των Ηλικιωμένων και στον Ψυχισμό τους. Κάθε ηλικιωμένος έχει την δική του
Ιστορία, την Προσωπικότητά του και είναι Υπερήφανος. Ακόμα κι αν χρειάζεται πάνες και τρώει με κουταλάκι δεν παύει να είναι ο γονιός μας και όχι ένα
Μωρό παιδί. Οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με
σεβασμό, στους Ανθρώπους που μας Ανάθρεψαν.
Πριν αρκετό καιρό διάβασα μια συγκινητική ιστορία
ενός πατέρα και του γιου του και την κράτησα βαθιά
ριζωμένη στην Μνήμη μου. Το μήνυμά της, επίκαιρο
όσο ποτέ άλλοτε. Ένας άντρας φέρνει τον ηλικιωμένο πατέρα του σε ένα εστιατόριο για δείπνο. Κάθεται
δίπλα του και υπομονετικά βοηθάει τον πατέρα του
να καθαρίζεται από τις τροφές που πέφτουν πάνω
του, όσο τρώει με δυσκολία. Κάποιοι πελάτες στο
εστιατόριο δυσανασχετούν, κάποιοι κοροϊδεύουν και
κάποιοι τους κοιτάζουν με συμπόνια. Μετά το γεύμα
τους, ο γιος οδήγησε τον πατέρα στο μπάνιο και τον
βοήθησε να καθαρίσει τους λεκέδες από τα ρούχα
του. Στη συνέχεια, βοήθησε τον πατέρα του να χτενίσει τα μαλλιά του, να φορέσει το σακάκι του, και
να ισιώσει τα γυαλιά του. Έπειτα ο γιος πήγε να πληρώσει το λογαριασμό, και σηκώθηκε να φύγει. Όλοι
τους παρακολουθούσαν σιωπηλά. Κανείς από τους
θαμώνες του εστιατορίου δεν μπορούσε να καταλάβει πώς κάποιος έφερνε τον εαυτό του σε τόσο δύσκολη θέση Δημόσια. Ξαφνικά, ένας Ηλικιωμένος
από τους πελάτες, φώναξε στο γιο. “Δε νομίζετε ότι
έχετε αφήσει κάτι πίσω;” ρώτησε. “Όχι, Κύριε, δεν
έχουμε αφήσει κάτι πίσω μας ,” απάντησε ο γιος.
“Ναι, έχετε αφήσει κάτι πολύ σημαντικό !!!”, απάντησε ο Ηλικιωμένος. “Έχετε αφήσει ένα μάθημα για
κάθε Γιο, και την Ελπίδα για κάθε Ηλικιωμένο Πατέρα.» Με την απάντηση αυτή, όσοι ήσαν στο εστιατόριο σώπασαν. - Η φροντίδα των ατόμων που κάποτε νοιαζόντουσαν για μας έχει μεγάλη Σημασία
και φανερώνει την Ποιότητα που χαρακτηρίζει μια
Κοινωνία. Η Οικονομική Κρίση και η Κρίση Θεσμών
και Αξιών εκμαύλισαν σε πολλές περιπτώσεις και τα
Συναισθήματα. Περιπτώσεις Κακοποίησης ανήμπορων Ηλικιωμένων Ανθρώπων, από Δικούς τους Ανθρώπους ή από εκείνους που έναντι Αμοιβής, ανέλαβαν να τους Φροντίσουν, έρχονται διαρκώς στο
Φως της Δημοσιότητας. Δυστυχώς η Ποιότητα Ζωής
των Ηλικιωμένων και η Αντιμετώπιση των Προβλημάτων τους, εξαρτάται σήμερα από το κομπόδεμα
της Οικονομίας τους και την Στήριξη τους από την
Οικογένεια. Όσο πιο καλή είναι η Οικονομική Κατάσταση της Οικογενείας τους και οι Δεσμοί αυτής, τόσο καλλίτερα αντιμετωπίζονται οι Δύσκολες Καταστάσεις στους Ηλικιωμένους. Διαφορετικά, σήμερα
στην Εποχή Μεγάλης Έλλειψης Ανθρωπισμού και
Περιορισμένου Κοινωνικού Κράτους, πολλοί Ηλικιωμένοι Βιώνουν την Διαρκή Θλίψη, την Εξαθλίωση, Ασθενείς και Εγκαταλελειμμένοι Οδηγούνται
γρηγορότερα στον Καιάδα τους.

Η Τρίτη Ηλικία στην Εποχή της
Οικονομικής Κρίσης της Χώρα μας
Στην Χώρα μας, υπάρχουν Δομές για την Στήριξη
της Τρίτης Ηλικίας.- Είναι τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων(Κ.Α.Π.Η.) για άτομα που είναι
Υγιή και περνούν Ευχάριστα και Δημιουργικά σε αυτά. - Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η.),όπου τα ‘’Μεγάλα Παιδιά’’ την Ημέρα
απασχολούνται Δημιουργικά σε αυτά και το Βράδυ
Επιστρέφουν στην Θαλπωρή του Σπιτιού τους. - Οι
Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οίκοι Ευγηρίας, όπου τα
Ηλικιωμένα Άτομα βρίσκουν Θαλπωρή και Περίθαλψη, όταν αυτό κρίνεται Εφικτό και Αναγκαίο. Η Βοήθεια στο Σπίτι, κατά Διαστήματα από Κοινωνικούς Φορείς, για Ηλικιωμένα Άτομα που έχουν
Απόλυτη Ανάγκη να βοηθηθούν. - Τα Δημόσια και
Ιδιωτικά Νοσοκομεία, αναγκαία για την Υγειονομική Περίθαλψη των Ατόμων. —- Όλες αυτές οι
Δομές, για να λειτουργούν σωστά, χρειάζονται Καλή Λειτουργία των Υπηρεσιών του Κράτους- Στην
Ελλάδα της Κρίσης, αυτό που νιώθουν τα περισσότερα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας είναι η Μεγάλη Ανασφάλεια. Ένα Κράτος, που το έχουν Πτωχεύσει, λειτουργεί με Περιορισμένη Εθνική Κυριαρχία και υποτάσσεται διαρκώς στις Εντολές των Δανειστών του.
Τι λένε οι Οδηγίες- Εντολές; Πρέπει οι Συντάξεις και
οι Μισθοί, διαρκώς να Μειώνονται μαζί με τις Κοινωνικές Δαπάνες,σε συνδυασμό με παράλογους
Φόρους. Σκοπός, να πάρουν τα Πανωτόκια τους οι
Δανειστές, μέχρι να επέλθει η πλήρη Εξαθλίωση και
η Υποτέλεια του Λαού μας. Κυκλοφορεί σαν Ανέκδοτο, αν και είναι πολύ Σοβαρό.- Στο Ασφαλιστικό,
οι Δανειστές δέχονται να παραμείνει η Κατώτατη
Σύνταξη, αρκεί να μετονομαστεί σε Ανώτατη. Σήμερα, η Τρίτη Ηλικία βιώνει την Τοξικότητα μιας Μεγάλης Κρίσης και ενός Μισανθρωπισμού, σε πολύ
επικίνδυνο Βαθμό. Η Ζωή μας βρίσκεται πλέον σε
μια ατελείωτη περιδίνηση . - Η Τρίτη Ηλικία, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής Κοινωνίας.
Μετά από χρόνων συνεχιζόμενης προσφοράς, καλείται να αντιμετωπίσει μια πολυεπίπεδη κρίση και
να επιβιώσει αυτή και οι Επίγονοι της. Σε μια Κοινωνία που καταρρέει, όπως προανέφερα εκτός των
άλλων, κυρίαρχη αιτία είναι η Έλλειψη Ανθρωπισμού. Ο Άνθρωπος πρέπει να νοιάζεται για τον Άνθρωπο. Να προσφέρει αυτό που είναι Σκοπός και
Χαρά της Ζωής, την Αγάπη, τον Σεβασμό και την Αλληλεγγύη του στον Συνάνθρωπο. Για να αλλάξει αυτή
η Νοοτροπία, πρέπει οι Ηλικίες να έρθουν πιο κοντά
η μια στην άλλη και να μικρύνουν τα Χάσματα. Στην
Κοινωνία μας, τα Διάφορα επισιτιστικά προγράμματα
για τους Ηλικιωμένους και για τις διάφορες Ευπαθείς Ομάδες του Πληθυσμού μας, από την Εκκλησία
και άλλες Κοινωνικές Αλληλέγγυες Ομάδες δίνουν
προσωρινή Λύση σε ένα Πρόβλημα που διαρκώς
διογκώνεται. Σήμερα όλοι οι Ηλικιωμένοι, απαιτούν
στο Πρόσωπο τους, Σεβασμό και Αξιοπρέπεια. Ένα
Σύγχρονο Κράτος με την Συμπεριφορά του Δείχνει
Σεβασμό στους Πολίτες του και ιδιαίτερα σε εκείνους που μια Ζωή προσέφεραν και προσφέρουν, για

την Καλή Λειτουργία των Δομών του. Σήμερα η Τρίτη
Ηλικία, εξαιτίας της Συμπεριφοράς ενός Υποτελούς
Κράτους, βρίσκεται σε απόγνωση. Οι Συντάξεις ή οι
Μισθοί τους, που στηρίζουν τις Οικογένειες τους,
διαρκώς μειώνονται χωρίς να Γνωρίζουν που θα
φτάσουν. Πρόσφατα, στις Ειρηνικές Διαμαρτυρίες
τους για τις περικοπές των Συντάξεων τους, 2000
Συνταξιούχοι, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, στην
πορεία τους για το Μαξίμου, γνώρισαν τον ‘’Σεβασμό
του Κράτους Δικαίου’’. Πλημμύρισαν με Δάκρια
Συγκίνησης από τον Σεβασμό που επέδειξε το Κοινωνικό μας Κράτος σε αυτούς, με τον Ψεκασμό τους
από Δακρυγόνα που έριξαν τα ΜΑΤ. Ήταν μια Απαράδεκτη πράξη Έλλειψης Σεβασμού στην Τρίτη Ηλικία, ενός Κράτους , που περιέλουσε με Τοξική Αγάπη , εκείνους που αναζητούσαν Ειρηνικά το Δίκιο
τους και το Δικαίωμα για μια Αξιοπρεπή Ζωή. - Σε
κάποια Χώρα, με κακή Οικονομία, κακό Κοινωνικό
Κράτος, η Νοσοκομειακή Περίθαλψη ήταν μεγάλο
πρόβλημα. Οι Ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονταν με
Αδιαφορία. Αν ήσουν Ηλικιωμένος και δήλωνες
Ασθένεια για Νοσηλεία σε Νοσοκομείο, σχεδόν ποτέ
,δεν ερχόταν το Νοσοκομειακό όχημα να σε παραλάβει. Αν ήσουν Νέος, υπήρχε μια μικρή Πιθανότητα
να σε περιθάλψουν και να Σωθείς. «Μια Γιαγιά 80
Χρονών, έκανε κλήση στο Νοσοκομειακό να έλθει
να την παραλάβει. Στο Τηλέφωνο την Ρώτησαν πόσο
χρόνων είναι; Απάντησε 32. Μετά από καμιά δεκαπενταριά ώρες που ήλθαν να την Παραλάβουν, διαπίστωσαν ότι είναι Ογδόντα. Μα κυρία μου, εσείς είπατε ότι είσαστε 32 χρονών. Η Γιαγιά απάντησε: 32
ήμουν παιδιά μου, αλλά τόσα Χρόνια που κάνατε να
έρθετε, έφθασα Ογδόντα». – Ασφαλώς η Οικονομική
Κρίση δεν υπάρχει σε όλους τους Λαούς της Ευρώπης. Παράδειγμα ο Γερμανός Ηλικιωμένος, απολαμβάνει τις Υψηλές Συντάξεις του, την Ασφάλεια του
Κοινωνικού Γερμανικού Κράτους και επικουρικά την
Φροντίδα από Περίπου 2000 Έλληνες Σπουδαίους
Γιατρούς, που αναγκαστικά ‘’εξορίστηκαν’’ από την
Πατρίδα τους, λόγω της Οικονομικής Κρίσης που
μας επέβαλαν. Το Κοινωνικό Κράτος, στην Ενωμένη
Ευρώπη των Λαών, είναι δύο Ταχυτήτων, των Ευπόρων και των Φτωχοποιημένων. Δούλεψες μια Ζωή,
Πλήρωσες Ασφαλιστικές Εισφορές και τώρα έχεις
περιορισμένα Δικαιώματα για μια Αξιοπρεπή Σύνταξη, για μια Αξιόπιστη Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
Βλέπεις το Πρόβλημα, οι Κοινωνικές Δαπάνες περιορίστηκαν Δραματικά για να Δοθούν τα Χρήματα
στους Δανειστές.
«Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος». Αυτό το
απόφθεγμα του Σοφού Προγόνου μας, Αθηναίου
Νομοθέτη Σόλωνα, είναι ο Χρονοδείκτης Προμετωπίδα, που χαράζει την πορεία της Ζωής των Ανθρώπων. Μεγαλώνοντας, μαθαίνεις από τους γύρω σου.
Εκπαιδεύεσαι διαρκώς μαθαίνοντας από τους Δασκάλους σου. Αποκομίζεις διαρκώς Εμπειρίες στο
Εργασιακό σου Περιβάλλον, διδάσκεσαι από τις
συμπεριφορές των άλλων, μέχρι που φτάνεις στην
Τρίτη Ηλικία. Αισθάνεσαι Ώριμος, σχεδόν Σοφός και
ξαφνικά, ενώ νομίζεις ότι τα Διδάχτηκες όλα και τα
είδες όλα, ανακαλύπτεις στην Φιλοσοφία του Σωκράτη, ότι ένα ξέρεις ότι τίποτε δεν ξέρεις. Για αυτούς που Καθορίζουν Εγωκεντρικά το Μέλλον αυτού
του Κόσμου με Κριτήριο τα Χρήματα και τα Υλικά
Αγαθά, θα είσαι πιο Χρήσιμος, αν έκανες Συντροφιά
στον Σωκράτη, πίνοντας μαζί του το Κώνειο, που καθημερινά σε κερνούν. Οι Οδηγητές αυτού του Κόσμου, ανέλαβαν να κάνουν το Μέλλον του Αβέβαιο
και την Προοπτική της Ζωής των πολλών, γεμάτη
Οδύνες και Ανασφάλειες. Όμως ξεχνούν διαρκώς το
Σημαντικότερο, ότι και αυτοί, αν και Αφιλόξενοι Μισάνθρωποι, θα Φιλοξενηθούν κάποτε , στην Φιλόξενη αγκαλιά της Μάνας Γης.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, απένειμε φόρο
τιμής στην Τρίτη Ηλικία, με την Απόφαση του να καθιερωθεί η 1η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων. Στα Κράτη μέλη του Ο.Η.Ε., που Ψήφισαν
την Απόφαση, έμεινε η Υποχρέωση να εφαρμόσουν
μια Πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Σεβασμού
στα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων.
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Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας

Α
Μ
Ω
Ρ
Ε
Ι
AΦ

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

Μέρος 2ο
Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου
και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

το 1ο άρθρο ΑΦΙΕΡΩΜΑ για τα 20 χρόνια από την δημιουργία του Μουσείου στα ιδιόκτητα γραφεία του Σωματείου στην Μενάνδρου, είχα αναφερθεί το πώς ήταν τα
γραφεία του Σωματείου όταν έγινα Πρόεδρος το 1994, πώς ανακαινίστηκαν, πόσες αγορές νέων γραφείων έγιναν, πως ενοποιήθηκαν τα γραφεία πως διαμορφώθηκε η αίθουσα που στέγασε το ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στην οποία τοποθετήσαμε ένα μέρος
από τα εκθέματα που είχαμε συγκεντρώσει και πως:
Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2001 το όραμα γίνεται πραγματικότητα, εγκαινιάζοντας το ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.
Από την ιστορική εκείνη ημέρα θα δημοσιευθούν σε συνέχειες φωτογραφίες και οι εντυπώσεις που είχαν γραφτεί στο
βιβλίο επισκεπτών.
Θα δημοσιευθούν ακόμα:
Όλες οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρίας για την παραχώρηση των χώρων του Ταχυδρομείου για να
μεταφέρουμε το Μουσείο στον Πειραιά.
Τα εμπόδια που αντιμετωπίζαμε και τι απαντούσε ο Υπουργός Μεταφορών στα ψηφίσματα του Σωματείου, για την παραχώρηση των χώρων του Ταχυδρομείου.
Τι ήθελαν να κάνουν το Ταχυδρομείο.
Και η εκδήλωση που είχε πραγματοποιήσει το ΜΙΚΡΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ στο Μοσχάτο σε συνεργασία με τον Δήμο Μοσχάτου
από τις 16 έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2002.
Στην εκδήλωση αυτή πραγματοποιήσαμε έκθεση με διάφορα εκθέματα του Μουσείου, στο Φουαγιέ του Δημαρχείου.
Ο Δήμαρχος τίμησε τους Μοσχατιώτες συνταξιούχους των
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, ο Δήμος σε συνεργασία με
τους ΗΣΑΠ και το Σωματείο μας, πραγματοποίησαν εκδήλωση
στον σταθμό του Μοσχάτου με θέμα:
Το τρένο της δραχμής φεύγει…

Σ

Στον επόμενο «Ηλεκτρικό» η συνέχεια.
Σημείωση:
Η καθυστέρηση δημοσίευσης της 2 ης συνέχειας του
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ από τη δημιουργία του Μουσείου μας οφείλεται στο γεγονός ότι η 15η σελίδα της Εφη-

μερίδας χρησιμοποιήθηκε για άλλες προτεραιότητες της ειδησεογραφίας του Μουσείου.
Θα γίνει προσπάθεια το ΑΦΙΕΡΩΜΑ να ολοκληρωθεί χωρίς άλλες διακοπές, ή να μεταφερθεί σε άλλη σελίδα του
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ της Εφημερίδας.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
14-2-2001
Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου
το ΔΣ του Συλλόγου μας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του, για το αποτέλεσμα των κόπων τους
που σήμερα εκτίθεται μπροστά μας. Ήταν και δικό μου όνειρο να συγκεντρωθούν μια μέρα όλα
ή όσα απέμειναν αγαπημένα εργαλεία και όλα
όσα κράτησαν στα χέρια τους οι συνάδελφοί
μας.
Να είσαστε πάντα καλά και να δημιουργείτε.
Σοφία Σταθάτου
14-2-2001
Θερμά συγχαρητήρια. Το μεράκι και ο σεβασμός στην ιστορία αναμφίβολα συμβάλλουν στο
παρόν και κτίζουν το μέλλον.
Αναστασία Μαμάη
14-2-2001
Συγχαρητήρια. Πάντα να διοχετεύετε τις ικανότητές και την ενεργητικότητά σας σε ανάλογες
δραστηριότητες.
Σωτήρης Αποστολόπουλος
14-2-2001
Σήμερα αισθάνθηκα ακόμα μία φορά υπερήφανη που είμαι κόρη συναδέλφου σας. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Να είστε όλοι καλά.
Ιακωβίνα Εμμ. Μαθιουδάκη
14-2-2001
Χαρά στο κουράγιο. Δύναμη σας εύχομαι σε
όλους σας. κ. Φωτόπουλε δεν βρίσκω ιδιαίτερα
λόγια για σένα. ΑΞΙΟΣ.
Λουκάς Παπαδημητρίου
14-2-2001
Το Μουσείο είναι ένα ιστορικό έργο του εν γένει προσωπικού των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
που απεικονίζει την όλη ιστορία του Ηλεκτρικού
Σιδηροδρόμου που συνέβαλε στην εξέλιξη της
πρωτεύουσας των Αθηνών.
Γιώργος Νικολαΐδης

14-2-2001
Εάν δεν υπήρχε ο Φωτόπουλος ο Μανώλης
δεν θα υπήρχε αυτό το Μουσείο.
Δημήτρης Μεταξάς
14-2-2001
Μανώλη ΆΞΙΟΣ ΆΞΙΟΣ ΆΞΙΟΣ.
Καραμάνης Παν. (Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου)
14-2-2001
Το πρωτοποριακό έργο του Προέδρου του Συλλόγου είναι παράδειγμα προς μίμηση είναι το
πρώτο Σωματείο Συνταξιούχων στην Ελλάδα
Βασίλης Παπασταφίδας
Επίτιμος Πρόεδρος της Ο.Υ.Π.Α.Ε.
14-2-2001
Προσπάθεια ετών, προσφορά, αγάπη για το
τραίνο. Το αποτέλεσμα άξιο συγχαρητηρίων.
Ευαγγελία Λούρα
14-2-2001
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους
συναδέλφους που με την περίσσια φροντίδα τους,
μας χάρισαν τόση συγκίνηση με όλα αυτά που κατόρθωσαν.
Μαριάνα Δούκα
14-2-2001
Με δύο λόγια ΑΡΙΣΤΑ.
Δυσδιάκριτο Όνομα
14-2-2001
Με πολύ θαυμασμό εκφράζω την ταπεινή μου
θετική γνώμη για το έργο σας.
Ντίνος Καψοκαβάδης
14-2-2001
Συγχαρητήρια. η ιστορία του τραίνου και των
ανθρώπων του πρέπει να διδάσκει τους νεότερους.
Δυσδιάκριτο Όνομα
14-2-2001
Με πολύ θαυμασμό και αγάπη σε όλους σας.
Τέλης Μπαμπάκος

14-2-2001
Με πολύ αγάπη και θαυμασμό σε όλους σας.
Αγγελική Γιαννοπούλου
14-2-2001
Με πολύ αγάπη και θαυμασμό για όλους.
Δυσδιάκριτο Όνομα
14-2-2001
Θερμά συγχαρητήρια στον άξιο και ακούραστο πρόεδρο κ. Φωτόπουλο και την ομάδα του.
Να είστε πάντα καλά, να δημιουργείτε έργα άξια
προς μίμηση.
Αντώνης και Ρούλα Φατσέα
14-2-2001
Η ιστορική καταγραφή που υπάρχει σ’ αυτό
το υπέροχο μουσείο ας γίνει συνάμα και μια παρακαταθήκη ζωής για ένα πιο όμορφο και ανθρώπινο μέλλον.
Γιώργος Καμπέσης
14-2-2001
Συγχαρητήρια στον άξιο πρόεδρο του Δ.Σ.
Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π. κ. Φωτόπουλο Μανώλη
για την μέριμνα της δημιουργίας του Μουσείου
αυτού.
Θεόδωρος Χαμακιώτης
14-2-2001
Θερμά συγχαρητήρια. Υπέροχη δουλειά με
μεράκι. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και όλους
όσους αγωνίζονται για τον Σύλλογο.
Μακρής
16-2-2001
Η έκθεσης απεικονίζει 130 χρόνια ιστορίας
των ΕΗΣ και του προσωπικού της. Βλέποντας τα
εκθέματα δακρύζω από συγκίνηση αναπολώντας
τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και τους υπέροχους αγώνες των συναδέλφων.
Συγχαρητήρια στο Σωματείο Συνταξιούχων
για την ωραία προσπάθεια.
Η έκθεση θα διατηρήσει την ιστορία της ΕΗΣ

στην αιωνιότητα. Ανεκτίμητη κληρονομιά για
τους μελλοντικούς συναδέλφους και γιατί όχι
ολόκληρου του Ελληνικού λαού.
Ψαρογιάννης Πέτρος
Πρόεδρος του Προσωπικού ΕΗΣ
1951-1967
16-2-2001
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και ιδιαιτέρως στον ακούραστο πρόεδρο
Μανώλη Φωτόπουλο για το θαυμάσιο αυτό έργο
που στολίζει τα γραφεία του Συλλόγου μας. Να
είστε πάντα καλά.
Με αγάπη
Τάσος Γιακουμάτος
16-2-2001
Ο μόχθος που κατέβαλαν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Φωτόπουλο Μανώλη, έφεραν αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Εύγε τους και πάλι εύγε. Και σε ανώτερα. Το μουσείο μας είναι εδώ και θα μείνει εις
τους αιώνες για παραδειγματισμό.
Ευχαριστώ.
Παναγιώτης Κολινιάτης
19-2-2001
Σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα το Πρόεδρό μας Φωτόπουλο Μανώλη που μου θύμισε
τα ωραία χρόνια που περάσαμε.
Με αγάπη
Φλώρος Μιλτιάδης
19-2-2001
Εγώ σαν εργαζόμενος ζήλεψα πάρα πολύ τα
ωραία πράγματα που είδα στους συνταξιούχους
. Το γραφείο, την αίθουσα και πάνω απ’ όλα αυτό
το υπέροχο μουσείο που στήθηκε με τόσο κόπο.
Όλα τους πολύ ωραία. Κάποτε ίσως βοηθήσω και
εγώ.
Θωμάς Σκάρλος
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ΝΕΑ
Δωρεές εις Μνήμην
Τατούλης Μελέτης: Κατέθεσε το ποσό των
90 Ευρώ εις μνήμη της μητέρας του
Μαγδαληνής Τατούλη.
Βλαχογιώργης Μερκούρης: κατέθεσε το ποσό
των 90 Ευρώ εις μνήμη της μητέρας του
Βασιλικής Βλαχογιώργη.
Γιαννουσάκης Μανώλης: Κατέθεσε το ποσό
των 50 Ευρώ εις μνήμη του συναδέλφου
Κώστα Μαρτζούκου.
Ελευθερία Πατηνιώτη: Κατέθεσε το ποσό των
90 Ευρώ εις μνήμη της μητέρας της Σταματίνας Πατηνιώτη.

Δωρεές για το Μουσείο
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μπουρίτης Αντώνης: 10 Ευρώ
Τατούλης Μελέτης: 20 Ευρώ
Φλώρος Μιλτιάδης: 10 Ευρώ
Χόνδρος Παναγιώτης: 20 Ευρώ
Φετάνη Άννα: 20 Ευρώ
Καραπατέας Γιάννης: 25 Ευρώ
Αμαξάς Νίκος: 20 Ευρώ
Σταυρόπουλος Γιάννης: 20 Ευρώ
Κωνσταντινίδης Νίκος: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

• Παναγόπουλος Μιχάλης: (Συνταξιούχος)
Έξι (6) φωτογραφίες με συναδέλφους
του στους εργασιακούς χώρους του Θησείου.
• Αθανασόπουλος Θανάσης: (Συνταξιούχος) Παλαιές ταινίες μισθοδοσίας των
ετών 1976-1977-1978.
• Κουλοβασιλόπουλος Παύλος: (Εργαζόμενος στο Μουσείο) Ένα (1) μηνιαίο διαρκές εισιτήριο ΕΗΣ έτους 1955 που ανήκε
στον επιβάτη Μεγαλοοικονόμου Εμμανουήλ. Το βρήκε πεταγμένο στον δρόμο.
• Ξανθιώτης Δημήτρης και Βασιλογαμβράκης Νίκος: (Εργαζόμενοι στο Τμήμα Αέρα)
Μία (1) βαλβίδα οχημάτων Σιδηροδρόμου.
• Καρυοφύλλης Σταύρος: (Τεχνίτης στο
Τμήμα Αέρα) Δύο (2) πένσες, μία (1) μέγγενη, δύο (2) κλειδιά (κάβουρες).
• Βουνισέας Δημήτρης: (Συνταξιούχος) Δύο
(2) βιβλία, ένα (1) Ελληνικοί Ηλεκτρικοί
Σιδηρόδρομοι 1869-1969 και ένα (1) 130
χρόνια Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι.
• Γιαννουσάκης Μανώλης: (Συνταξιούχος)
Ένα (1) βιβλίο με τίτλο «ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ. Ένα
«λουλούδι» στην καρδιά της Κρήτης».
• Εταιρεία των φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου:Ένα (1) βιβλίο με τίτλο
«ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Η Ευρώπη στις ρίζες του Οδυσσέα».

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Χατζηδούρος Αλέξανδρος: 193,74 Ευρώ, για να πληρωθεί ο Φ.Π.Α
Ζαχαρής Γιάννης: 63,70 Ευρώ, για να πληρωθεί ο
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών μηνός Ιουλίου
Φωτόπουλος Μανώλης: 36,50 Ευρώ, για να πληρωθεί το τηλέφωνο μηνός Ιουλίου
Μανάσκος Αθανάσιος: Τεχνικός Σύμβουλος Μουσείου-Σωματείου: 64,99 Ευρώ, για να πληρωθεί
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών μηνός Μαΐου
Ο κ. Αλέξανδρος Χατζηδούρος το ποσό των 193,74
Ευρώ το κατέθεσε στη μνήμη του αδελφού του
Στέλιου Χατζηδούρου.
Ο κ. Μανώλης Φωτόπουλος το ποσό των 36,50 Ευρώ
το κατέθεσε στη μνήμη των φίλων και συναδέλφων του Νίκου Κουτσονικόλα και Ηλία Ξιαρχογιαννόπουλου.
Ο κ. Γιάννης Ζαχαρής το ποσό των 63,70 Ευρώ το
κατέθεσε στη μνήμη του εξαδέλφου και συναδέλφου του Γιάννη Τόλια και της εξαδέλφης του
Ευτέρπης Τόλια.
Ο κ. Αλέξανδρος Χατζηδούρος διέθεσε το ποσό των
65,90 Ευρώ για την αγορά ενός σκληρού εξωτερικου δίσκου, για την αποθήκευση και διάσωση ιστορικού αρχείου των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
ο

Η Δράση του Μουσείου μας στο 1 εξάμηνο
Ιανουάριος-Ιούνιος 2016
Επισκεψιμότητα:
Με αυξημένη επισκεψιμότητα έκλεισε και το πρώτο εξάμηνο ΙανουάριοςΙούνιος 2016.
Ξεναγήθηκαν 2.349 επισκέπτες οι
οποίοι κατανέμονται ως ακολούθως:
α) Προσχολική εκπαίδευση, 175 παιδιά από 5 Σχολεία
β) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 484
μαθητές από 12 Δημοτικά Σχολεία
γ) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 400
μαθητές από 12 Γυμνάσια
δ) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 76
μαθητές από 2 Λύκεια
ε) ΕΠΑΛ, 336 μαθητές από 10 μονάδες
ζ) Σύλλογοι-Σωματεία, 878 άτομα
από 4 μονάδες
Ιστοσελίδα
Την Ιστοσελίδα μας την επισκέφτηκαν 318.749 χρήστες από 25 διαφορετικές χώρες.

Αναγνώριση του Μουσείου
Συμμετείχαμε στην Ημερίδα που
διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού
στις 18 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο του
Μουσείου Ακρόπολις για την αναγνώριση των Μουσείων και στις 29 Μαρτίου
καταθέσαμε όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα. Περιμένουμε την απάντηση του
Υπουργείου.
Για το ίδιο θέμα, δηλαδή της αναγνώρισης του Μουσείου είχαμε ξαναστείλει
στο Υπουργείο τα απαιτούμενα για την
εποχή εκείνη δικαιολογητικά, στις 3 Ιουλίου 2013.

Εκδηλώσεις στην αίθουσα
«ΟΜΟΝΟΙΑ»
Το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016
έγιναν οι παρακάτω εκδηλώσεις:
1η: Ενημερωτική συγκέντρωση του Πανελλήνιου Σωματείου Συνταξιούχων Εταιριών Πετρελαίου και Υγραερίου με θέμα
το Ασφαλιστικό. Συμμετείχαν 170 άτομα.

2η: Εκδήλωση γενεθλίων του μικρού
Αντώνη Χαρτζουλάκη. Συμμετείχαν 80
άτομα.
3η: Εκδήλωση του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ για τα 21 χρόνια από
την έκδοση του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ», βράβευση αριστούχων φοιτητών και έκθεση φωτογραφίας από το Μουσείο με
φωτογραφίες:
α) Από τα εγκαίνια του Μικρού
Μουσείου στην Μενάνδρου, β) από τα
εγκαίνια του Μουσείου στον Πειραιά,
γ) από την εκδήλωση που είχε πραγματοποιήσει το Μουσείο στο Δημαρχείο
του Μοσχάτου, δ) από την εκδήλωση

Οι κάμερες ασφαλείας του Μουσείου,
μας πρόδωσαν!!!
Οι κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετηθεί το 2005 για να ελέγχουν τους εκθεσιακούς
χώρους του Υπογείου-Ισογείου και Ημιώροφου, όπως φαίνεται έφαγαν τα ψωμιά τους
και ξαφνικά μας πρόδωσαν.
Όπως είναι γνωστό το Μουσείο δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων για να
ελέγχονται όλοι οι εκθεσιακοί του χώροι και βασίζεται στις κάμερες ασφαλείας.
Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν κάμερες, δεν μπορεί να υπάρχει και σωστός έλεγχος και
έτσι μια μέρα διαπιστώσαμε ότι μας έκλεψαν ένα μικρό ρολόι «ξυπνητήρι», που ήταν τοποθετημένο από το 2005 επάνω στο μηχάνημα σηματοδότησης που βρίσκεται στο Ισόγειο
χώρο του Μουσείου. Το ρολόι το χρησιμοποιούσαν οι Σταθμάρχες Κινήσεως.
Δυστυχώς τα οικονομικά του Μουσείου δεν μας επιτρέπουν να ανανεώσουμε αμέσως
τις «τυφλές» κάμερες. Όπως γνωρίζετε τα έσοδα του Μουσείου είναι πάρα πολύ περιορισμένα.
Το Σωματείο έχει σταματήσει να επιχορηγεί και να βοηθάει το Μουσείο, όπως αυτό γινόταν επί σειρά ετών.
Βασιζόμαστε στις χορηγίες, δωρεές και από τις όποιες πωλήσεις αναμνηστικών γίνονται
στο πωλητήριο του Μουσείου.
Ελπίζουμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα συγκεντρώσουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε
για να αντικαταστήσουμε τις «τυφλές» κάμερες, με άλλες νεώτερης τεχνολογίας, προκειμένου να προστατέψουμε τα εκθέματα και τους εκθεσιακούς χώρους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου δεν έχει μόνο καθήκον, αλλά και υποχρέωση
να προστατεύει και να διαφυλάττει τα εκθέματα και τους εκθεσιακούς χώρους. Αυτό
κάνει από τότε που δημιουργήθηκε το Μουσείο, αυτό θα κάνει και τώρα.
Υ.Γ. Όταν ο εργοδηγός του Ηλεκτρονικού Τμήματος Οχημάτων Σιδηροδρόμου, συνάδελφος
Γιάννης Σμυρλιάνος πληροφορήθηκε ότι μας έκλεψαν το ρολόι, την ίδια κιόλας ημέρα
μας έφερε ένα δικό του από την πλούσια συλλογή που έχει.
Τον ευχαριστούμε από καρδιάς.
H Διοίκηση

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ιστοσελίδα Μουσείου:
Εντυπωσιακά αυξημένη εμφανίζεται η επισκεψιμότητα στην Ιστοσελίδα
του Μουσείου, όπως φαίνεται στους
αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύει
στον «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ», ο Γραμματέας
Δημοσίων Σχέσεων κ. Θανάσης Ρίζος.
Η πιο εντυπωσιακή όμως επισκεψιμότητα είναι τον μήνα Μάιο, είναι ο
μήνας που εορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.
Τον Μάιο επισκέφτηκαν την Ιστοσελίδα μας 296.526 χρηστές και συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2016
318.449 χρήστες από 25 χώρες.
Διαπιστώνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να την
αξιολογήσει.
Το 2015 για τους 12 μήνες, η επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας μας ήταν
44.477 χρήστες από 25 χώρες.

Συντήρηση και Επισκευή
διαθέσιμων εκθεμάτων:
Παρόλα τα οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει το Μουσείο, συνεχίζεται η συντήρηση και επισκευή των
διαθεσίμων εκθεμάτων στα δύο εργα-

που είχε γίνει στο Εργοστάσιο για την
Εθνική Αντίσταση, ε) από τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου για την Εθνική
Αντίσταση, ζ) από τις επισκέψεις πολιτικών στο Μουσείο, η) φωτογραφίες
και δημοσιεύματα από τις άτυχες στιγμές του Σιδηροδρόμου. Συμμετείχαν
100 άτομα
4η: Εκδήλωση μνήμης του Νικήτα
Γκίκα, 1ου Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε..
Συμμετείχαν 60 άτομα.
5η: Τρεις ενημερωτικές συγκεντρώσεις του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
για το «Εφάπαξ». Συμμετείχαν 168 άτομα.

στήρια που διαθέτει το Μουσείο, ενώ
συγχρόνως γίνεται καταγραφή και ταξινόμησή τους στους αποθηκευτικούς
χώρους του Μουσείου.
Εργασία απαραίτητη για τους
ελέγχους που πρόκειται να διενεργήσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την
αναγνώριση του Μουσείου.

Σχεδιαστήριο:
Με την βοήθεια του συναδέλφου
Νίκου Χαριτόπουλου, εργοδηγού
επισκευής τροχαίου υλικού Γραμμής
1, βρέθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Λεωφορείων ένα παλαιό σχεδιαστήριο.
Το σχεδιαστήριο αφού επισκευαστεί, θα τοποθετηθεί σε χώρο που
χρησιμοποιεί το Μουσείο για τις διάφορες εργασίες συντήρησης και αρχειοθέτησης έντυπου υλικού.
Ήταν το μοναδικό στοιχείο που
έλειπε και έπρεπε να έχουμε στον
συγκεκριμένο χώρο εργασίας (προαπαιτούμε για την αναγνώριση του
Μουσείου).
Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Νίκο Χαριτόπουλο για την βοήθεια που
προσφέρει στο Μουσείο όταν τον ζητηθεί.

Εκδηλώσεις του Μουσείου
1η: Εκδήλωση στο Σταθμό του Πειραιά που διοργάνωσαν: η Περιφερειακή
Ενότητα Πειραιά και το Μουσείο, με συνδιοργάνωνες την ΣΤΑ.ΣΥ., το Σωματείο
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ.
Εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη
στα 147 χρόνια προσφοράς του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και των Εργαζομένων στην Εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού της Αθήνας και του Πειραιά.
Συμμετείχαν 200 άτομα.
Στην εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γεώργιος Γραβρίλης και
ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΣΤΑ.ΣΥ. κ.
Παναγιώτης Βόγκας, απένειμαν ΕΠΑΙΝΟΥΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Μουσείου και στα Δ.Σ. των Σωματείων,
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ.
2η: Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα
Μουσείων η οποία έγινε μέσα και έξω
από τους χώρους του Μουσείου. Συμμετείχαν 150 άτομα.
Και στις 2 εκδηλώσεις το Διοικητικό
Συμβούλιο του Μουσείου πραγματοποίησε εκθέσεις με 140 ιστορικές φωτογραφίες σε 8 μεγάλα ταμπλό.
Τα δύο ξύλινα βαγόνια κατασκευής
1923 από τεχνίτες του εργοστασίου ΣΑΠ,
τα οποία έχουν συντηρηθεί και αποκατασταθεί το 2007 με πρωτοβουλία του
Δ.Σ. του Μουσείου και τα οποία βρισκόντουσαν στην 3η τροχιά του Σταθμού, για
μια ακόμα φορά εντυπωσίασαν μικρούς
και μεγάλους.
Η επισκεψιμότητα στα ξύλινα βαγόνια και στις εκθέσεις φωτογραφιών ήταν
πάρα πολύ μεγάλη και ήταν αδύνατο να
καταγραφεί.
Σύνολο συμμετοχής ατόμων στις
διάφορες εκδηλώσεις 928 άτομα.
Ενώ αυξημένη είναι και η επισκεψιμότητα από μεμονωμένα άτομα, Έλληνες και Ξένους.
Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΗΤΑΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

Όποια και όποιος συνάδελφοι συνταξιούχοι ή και εργαζόμενοι των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων έχουν τη δυνατότητα και μπορούν, ζητάμε να βοηθήσουν το Μουσείο.
Όπως είναι γνωστό το Μουσείο μας δεν επιχορηγείται από πουθενά και τα όποια
έσοδά του προέρχονται:
α) Από τη μηνιαία συνδρομή ενός (1) ευρώ τον μήνα από τους συνταξιούχους των
ΗΣΑΠ.
β) Από την ετήσια συνδρομή των δώδεκα (12) ευρώ των Εταίρων του Μουσείου.
γ) Από τις όποιες μικροδωρεές.
δ) Από τις πωλήσεις βιβλίων και αναμνηστικών στο πωλητήριο του Μουσείου.
Τα έσοδα αυτά με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία επαρκούν και πάρα πολλές φορές
δεν φτάνουν, για να ανταποκριθεί το Μουσείο στις υποχρεώσεις του προς τρίτους (Μισθοδοσία, ΙΚΑ, εφορία, Φ.Π.Α., συντήρηση ασανσέρ, τηλέφωνο, είδη καθαριότητας).

ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ:
α) Οι επισκευές και συντήρηση των εκθεμάτων, μικρών και μεγάλων που είναι στοιβαγμένα στις αποθήκες και στα δύο εργαστήρια του Μουσείου.
Το ίδιο ισχύει και με τα χιλιάδες ιστορικά έντυπα, σχέδια, φωτογραφίες, cd, βιβλία
και άλλα πολλά τα οποία δεν μπορούμε να συντηρήσουμε, να αρχειοθετήσουμε και να
ψηφιοποιήσουμε που και αυτά είναι στοιβαγμένα στις βιβλιοθήκες του Μουσείου.
β) Σταματήσαμε να προσφέρουμε στα παιδιά των δημοτικών σχολείων που επισκέπτονται το Μουσείο, καραμέλες, γκοφρέτες και πορτοκαλάδες.
γ) Δεν μπορούμε να επισκευάσουμε, ή να αντικαταστήσουμε τις κάμερες ασφαλείας
των χώρων του Μουσείου, Υπόγειο, Ισόγειο, Ημιώροφο, 1ο και 2ο όροφο με άμεσο κίνδυνο
κλοπών, φθορών, ή και βανδαλισμών εκθεμάτων και προθηκών.
Την ίδια έκκληση για βοήθεια την απευθύνουμε και προς τη Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ και
στα σωματεία των εργαζομένων.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΗΤΑΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
Η Διοίκηση
Πληροφορίες: στην Γραμματέα Οικονομικού κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου και
στην Είσοδο του Μουσείου • Τηλέφωνα: 210-5228.664, 210-5233.865

